
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sponsor-toernooi Set UP  17 mei 2011 
 
Zoals gebruikelijk moet de winnaar van het Sponsor-toernooi een mooi stukje schrijven 
voor de website. Dit blijft altijd een lastig ding, vooral wie moet het doen binnen het 
bedrijf… Al een reden om  volgend jaar met een minder goede delegatie te komen 
opdagen. 
Omdat het weer een paar jaar gelden was dat wij de wisselbeker mee naar het bedrijf 
namen, waren wij uitgerust met een aantal ijzersterke spelers. Onder andere Bart 
Schrijver uit Heren3, die sinds dit jaar bij ons stage loopt. Naast Bart was ook Harold de 
Ruiter van jongens A als gastspeler uitgenodigd. 
 
Direct kwamen wij tegen een sterke tegenstander te staan: Delta. Vooral de lengte 
binnen het team deed ons vooraf al zweten. Delta heeft een aantal toppers in de 
gelederen, maar gelukkig door ons collectief, geluk en vooral veel inpraten op de scheids, 
lukte het ons de wedstrijd nipt te winnen. 
De scheidsrechter bij de volgende wedstrijd tegen de dames van Twilight was een stuk 
minder objectief. Karst-Jan van de Berg floot vooral voor Twilight en tegen ons. Toen wij 
onze (letterlijk)sterkste speler Peter van de Wetering naar Karst-Jan hadden gestuurd, 
konden wij de wedstrijd nog net met een paar punten voorsprong afronden.  
De volgende wedstrijd was ook al bijna in de pocket. Omdat wij klant zijn van Profnorm, 
hadden wij de derde zege al geteld. Echter dachten de heren van Profnorm hier blijkbaar 
anders over. Zij gingen voor de zege. En omdat het onze derde wedstrijd 
achtereenvolgend was, moesten wij wéér aan de bak. Onze Captain Marcel Tennekes 
loodste ons door deze conditiedipje. Leve onze aanvoerder! 
 
De laatste en beslissende wedstrijd tegen Van de Berg Interieur. Van te voren hadden wij 
al gehoord van de blessure van een spelbepalende speler binnen dit team. Echter deze 
was vervangen door Mark Verbaan (voetballer YVV heren 9), Remco Bultman (u kent 
hem) en Remco Schuldink. Van de Berg kenmerkt zich door zijn uitstekende inkoopbeleid 
en kwaliteit. Dit kwam zeer duidelijk tot uiting in hun volleybalteam. Dit was absoluut de 
spannendste  wedstrijd van de avond voor ons. Elke 30 seconden was er weer een ander 
team dat voor stond. De tijd was in ons voordeel, want 30 seconden voor tijd besliste 
onze captain/aanvoerder met een mooie service  de wedstrijd.   
 
Dame en heren van de PR commissie: hartelijk dank wederom voor de goede organisatie 
en Heinze en Jannie De Vries voor de hapjes en drankjes. Onze speciale dank naar Henk 
de Vries, die zich vele jaren heeft ingezet om deze leuke avond mogelijk te maken.  
Henk bedankt voor alles! Jouw enthousiasme maakt het voor ons bedrijf prettig om Set 
Up als club te blijven sponsoren. 
 

De heren van …. 
 

  
 
 


