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IJVV sluit samenwerking met eredivisionist
IJSSELMUIDEN - IJVV heeft een samenwerkingsovereenkomst
gesloten met sc Heerenveen. Afgelopen maandag werd de
overeenkomst officieel bekrachtigd in IJsselmuiden.
De afgelopen maanden hebben
IJVV-voorzitter Mannie Vaandering, Wim Selles (algemeen lid
sponsorcommissie) en Wilco Wezenberg (voorzitter sponsorcommissie) namens IJVV overleg gevoerd met Heerenveen.
De club uit IJsselmuiden was op
zoek naar expertise om de vereniging verder door te laten groeien
en vond in Heerenveen een professionele partner die daarbij kan
helpen.
Wilco Wezenberg: “De afgelopen
jaren hebben we met onze vereniging mooie stappen gemaakt,
met een prima organisatie en een
gezond huishoudboekje als solide
basis. Echter, er blijft altijd ruimte
voor verbetering. Waar kun je die

Set Up begon erg scherp en
gefocust aan de wedstrijd. Vanaf
het begin was er servicedruk,
waardoor de Groningers de pass
niet aan het net konden krijgen
en Set Up de kans kreeg om de
ballen die er makkelijk overheen
werden gespeeld keihard af te
maken. Ook de Groningers voerden de servicedruk op, waar Set
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aantal wat we niet vaak tegenkomen.”
Heerenveen zal niet alleen ondersteuning gaan bieden op het
voetbaltechnische gedeelte, maar
nadrukkelijk ook op het organisatorische vlak.
Regelmatig worden themabijeen-

komsten, workshops en kaartverkoopacties georganiseerd. De
samenwerking is dan ook bedoeld
voor de club in haar geheel en zal
meerdere mogelijkheden met zich
meebrengen voor de verschillende
commissies, maar ook voor sponsors, leden en vrijwilligers van
IJVV.

Nipte winst volleyballers Set Up bij Twister Veracles
GRONINGEN - Set Up heeft de eerste winst in het nieuwe jaar binnen. In Groningen wonnen de IJsselmuidenaren met 2-3 bij Twister
Veracles.

tegen
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kennis en ervaring beter ophalen,
dan bij een betaald voetbalorganisatie!”
In gesprekken met accountmanager Ronny Venema van Heerenveen werd al snel duidelijk dat
de Friese club haar kennis maar
al te graag wil delen met amateurverenigingen. Venema: “Als
BVO zijn we ons bewust van onze
maatschappelijke rol, zeker naar
de amateurverenigingen. Voor
ons is het ook zaak om binding
en feeling te houden met de amateurtak. Samenwerkingen als deze
zijn voor ons dan ook belangrijk.
Daarbij vinden we de saamhorigheid die IJVV uitstraalt prachtig. Recent bezocht de club met
ongeveer honderd sponsors de
wedstrijd tegen PEC Zwolle. Een
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Up in het midden van de set wat
moeite mee kreeg, maar het goed
oploste. De eerste set ging nipt
met 24-26 naar Set Up.

precies op de netband te serveren, waardoor de Groningers in
deze situaties kansloos waren. Zo
liepen de volleyballers van Set Up
een paar punten uit. Beide teams
bleven de side-out scoren tot het
einde van de set. Set Up won met
23-25.

De tweede set begonnen beide
teams opnieuw erg sterk. Set Up
had in deze set niet te klagen
over geluk. Diagonaal Joel
Hofstede wist drie keer de bal

De derde set begonnen de IJsselmuidenaren slordig. Er was te
weinig beleving, waardoor het
spel minder werd. Er werden te
veel eigen fouten gemaakt. Twis-

PSV Kampen pakt
prijzen in eigen huis
KAMPEN - Meerdere leden van
PSV Kampen hebben afgelopen
weekeinde prijzen behaald bij
een dressuurwedstrijd voor
paarden in de eigen manege
aan de Zwartendijk.

ter Veracles profiteerde door deze
set met 25-18 te winnen. Ook de
vierde set begon Set Up niet lekker. Aanvallend en passend was
de scherpte weg. Set Up kreeg
het goede gevoel in deze set niet
terug en verloor met 25-15.

Marie José van Engelen behaalde
met Bionda in de klasse L1 een
eerste plek in de eerste proef met
201 punten. Haar tweede proef
was goed voor 195 punten en een
tweede plaats.
Amarens de Graaf verdiende met
Golden Girl een eerste plaats
in de klasse B met haar tweede
proef (206 punten).

In de vijfde set keerde de
scherpte terug bij Set Up. De spelers wisten dat het beter moest
en speelde vol power. Dit wierp
zijn vruchten af in de vorm van
setwinst (11-15).

Monique Kragt legde met Havanna beslag op eerste prijs in
haar tweede proef in de klasse
L (211 punten). Eerder had ze al
een tweede plek bemachtigd voor
haar eerste proef (206 punten).

