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Nieuwe trainer Set Up
Komend volleybalseizoen is Sijvert de Boer de nieuwe trainer/coach van Set Up IJsselmuiden
Dames 1. De Boer gaf in het verleden trainen aan teams van onder andere Flash Nieuwleusen
en Reflex Kampen. Het bestuur en de Technische Commissie zijn erg blij met de komst van De
Boer. “Sijvert past goed bij onze club. Hij wil graag jeugd opleiden en doet dit met passie en
plezier en dat staat bij ons ook centraal.” vertelt voorzitter Joffrey van den Belt.

In Dierenopvangcentrum Edo
Hammers zitten veel lieve
dieren die een plekje zoeken.
Elke week wordt er eentje in
de schijnwerpers gezet met
de hoop dat zij dan sneller
geadopteerd worden. Deze
week is dat Savi. Heeft u een
plekje voor hem, of voor een
van de andere asieldieren,
mail dan naar doc.kampen@
dierenbescherming.nl

Kater Savi zoekt een rustig plekje
“Hallo leuk kennis met u te
maken”, zou Savi zeggen als u
kennis komt maken met hem.
Er is afstand van deze lieverd
gedaan omdat hij veel stress
had van de andere dieren in
huis. Deze kater is beter op

zijn plek in een huisje zonder
andere dieren om zich heen,
waar hij lekker het rijk alleen
heeft om zich te kunnen ontspannen. Als u hem een rustige plek kan bieden zal hij helemaal op zijn plek zijn en

zeker uw grootste vriend worden.
Hij knuffelt graag en hij zou
dan ook nooit een aai over zijn
bol afslaan.
Wie geeft deze topper een fijne toekomst?

IJSSELMUIDEN - De damesen meidenlijn groeit de laatste jaren enorm bij de volleybalvereniging. “Daar zijn we
erg blij mee. We zijn al jaren
een vereniging met veel jongens, maar daar komen de
afgelopen jaren veel meiden
en dames bij.”
“Volgend jaar hebben we zoals het er nu uit ziet weer
een record aantal leden en

teams, waarvan 10 jeugdteams. En dat is nog zonder
de allerjongste CMV jeugd.”
aldus van den Belt.
Fantastisch
“Ook daarom is het voor ons
fantastisch dat Sijvert bij ons
aan de slag gaat. Door zijn
kijk op volleybal te delen met
de ( jeugd)trainers, profiteert
niet alleen eerste dames-

team van zijn ervaring.”
De Boer gaat in ieder geval
één seizoen aan de slag bij
het eerste team. Beide partijen hebben de intentie een
langere samenwerking aan
te gaan.
Eerste klasse
Set Up Dames 1 komt volgend jaar uit in de eerste
Klasse.

