
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Komend seizoen drie herenteams Set-Up 

op divisie niveau dankzij kampioenschap 
in Kampen. 

 

Afgelopen zaterdag is Set-Up heren 3 kampioen geworden van de promotieklasse D. 

Na een klinkende 4-0 overwinning op Reflex in Kampen waren er genoeg punten bij 

elkaar verzameld om niet meer ingehaald te worden. Hierbij een korte terugblik op 

het nog niet eens afgelopen seizoen. 

 

In het vorige seizoen 2021-2022 lukte promotie net niet voor het derde heren team van de 

IJsselmuiden volleybalvereniging. Nog een seizoen in de promotieklasse was dus het lot van de 

heren. Jakob Engberts en Joel Vaandering namen afscheid van het team en voegde zich toe 

aan het eerste heren team. In ruil daarvoor kwam Louwe van den Bos terug vanuit het eerste 

en na jaren afwezigheid kwam ook Jonathan Eikelboom weer terug. Dinand Dekker voegde 

zich als tweede libero toe aan de selectie.  

 

De competitie bestaat uit een poule van 8 teams die in een anderhalve competitie tegen elkaar 

gaan strijden. Al vroeg in het seizoen werd duidelijk dat er maar een paar teams om de eerste 

plek gaan strijden en bleek Set-Up lange tijd onverslaanbaar. Elke wedstrijd, van Kampen tot 

Assen werd omgezet in een overwinning. Alleen SVI en Reflex leken de serieuze 

tegenstanders.  

 

Door blessures en uitleen aan het eerste heren team kregen ook jonge spelers de kans, zo 

hebben Matte Klooster en Henry de Vries ook absoluut een aandeel in het uiteindelijke 

kampioenschap.  

 

Alleen in Zwolle werd het de heren uit IJsselmuiden lastig gemaakt. Tweemaal werd een 

uitwedstrijd in Zwolle nipt met 2-3 gewonnen van SVI. In het Windesheim college verloren de 

IJsselmuidenaren de enige keer, tegen CSV werd het 3-2. Alle overige wedstrijden eindigden in 

3-1, maar meestal in 4-0 voor Set-Up. Hierdoor hadden de volleyballers uit IJsselmuiden zich 

in een positie gebracht dat eruit bij Reflex (huidige nummer twee van de competitie) gespeeld 

kon worden voor het kampioenschap.  

 

Twee sets zouden voldoende zijn om het kampioenschap binnen te halen. Dit lukte, vol 

overgave speelde Set-Up de Kampenaren weg. Een klinkende 4-0 was na anderhalf uur spelen 

de uitslag.  

 

Door het kampioenschap heeft Set-Up heren 3 ook promotie naar de derde divisie 

afgedwongen. Hiermee spelen er komend seizoen drie heren teams uit IJsselmuiden op divisie 

niveau. Een mooie ontwikkeling voor de vereniging die ziet dat de herenlijn jaarlijks groeit en 

waarbij ook de jongste kinderen de weg naar de sporthal hebben gevonden.  

 

Afijn, dat was het serieuze verhaal, voor een krant (als we die halen) of voor de journaliste 

lezer (als die er al zin in heeft om dit te lezen). Het echte verhaal is namelijk heel anders (zie 

deel 2):  

 

Vorige jaar promoveerde we inderdaad net niet. Dat was helemaal niet erg, want de competitie 

was heel leuk, en we wonnen vaak, dat vonden we allemaal wel prima. We schrokken ons ook 

een hoedje dat er dit seizoen ineens nog maar 7 tegenstanders waren.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

En als zeven tegenstanders al niet balen genoeg was, zagen we ook dat we twee keer naar 

Reflex moeten en dat we op een zaterdagochtend tegen en in Assen spelen. (Hier kom ik nog 

op terug).   

 

Jakob moest naar Heren 1, dat vonden we allemaal wel heel mooi. Al was het maar omdat hij 

daarvoor eerst 10 kilo moest afvallen. We vragen ons af of de trainer van H1 wel door heeft 

dat dit er al lang weer aan zit. Joel V. ging ook naar Heren 1, die gunde we dat zeker, al is het 

maar omdat wij ons leven lang zullen zeggen dat wij het hem hebben geleerd.  

 

Louwe kwam terug, zodat hij meer thuis kon zijn. Hij vergat wel dat heren 3-maandelijks een 

teamuitje heeft. We vragen ons dus af hoe veel jaren hij bij ons kan blijven.  

Jonathan moest meer sporten van Karin en kwam daarom terug op volleybal. Hij had wel last 

van zijn schouder, dus hij zou alleen kort serveren en niet te veel doorslaan.  

Dinand maakte vaak hands bij de zaalvoetbal en besloot daarom als libero bij heren 3 te 

komen. Voor ons prima, Jan Peter is namelijk veel beter met concurrentie (lees: zonder 

concurrentie doet hij z'n best niet eens).  

 

Een grote selectie dus, dat moest ook wel want de opkomst was niet altijd even best.  

 

Zo ging Riekelt toen het seizoen drie weken oud was zaalvoetballen, hiermee verpeste hij al 

zijn spieren, botten en pezen. Twee wedstrijden voor het einde melde hij zich weer, om toch 

een aandeel te leveren in het kampioenschap. Fijn dat Matte hem wilde vervangen, ondanks 

dat we naast Joel en Lucian wel vonden dat er genoeg Kloosters in het veld stonden was het 

toch fijn dat hij erbij kon zijn.  

Ohja, die wedstrijd in Assen waren we wel compleet, zelfs extra compleet. Jonathan had zijn 

kater meegenomen van de avond daarvoor. Gelukkig waren Lucian en Ruben ook mee, want 

Jonathan raakte geen bal. Ook niet zo van zelfsprekend dat Ruben mee was trouwens, die was 

er dit seizoen alleen als hij mocht van zijn vriendin. We hopen ook dat zijn schoonfamilie 

komend seizoen minder verjaardagen op de zaterdagmiddag wil houden.  

 

De rest van de mannen was vrij trouw in de opkomst, dat moest ook wel. Voor onnodig 

afmelden, te laat komen en onder het net door serveren staan heftige straffen. Menig 

slokdarm brand nog na. Voor degene die heel benieuwd is, je kan je melden bij Louwe.  

 

We moeten niet te min praten over de tegenstanders, sommigen tegenstanders dachten 

namelijk dat onze spelverdeler (hij wordt liever niet met naam genoemd) in de Eredivisie heeft 

gespeeld, en laten we eerlijk zijn. Wij snappen die conclusie best. 

 

Uit bij Reflex moest het gebeuren, dat was een makkie overigens. Dat mocht de pret niet 

drukken. We vierden het feest met veel luft en bier. Het werd laat, voor sommige zelfs vroeg 

in de ochtend. Maar het was een feest!  

 

Er staat nog iets moois te wachten voor de hele vereniging. Dave heeft beloofd te gaan 

speechen als we gehuldigd worden! Kom allemaal!  

Er zijn nog twee spannende competities te gaan, wie moet de scorito bbq organiseren en wie is 

de grootste stoker van het team, Louwe of Joel? 

 

Lieve groet, 
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