
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Jeugd Set Up IJsselmuiden 

 doet goede zaken op NK jeugd. 
 

 
 
IJsselmuiden - Afgelopen zaterdag (5 maart) was de dag voor 3 jeugdteams van 
volleybalvereniging Set Up IJsselmuiden om zich bij de beste acht teams van Nederland 
te kunnen voegen in hun leeftijdsklasse. De halve finales van het Nederlands Openclub 
Kampioenschap stonden op het programma. Deze 3 teams hebben zich in de voorronde 
weten te plaatsen voor de halve finales. 
 
Jongens D mocht in Assen o.l.v. Wilko Snijder hun kunsten vertonen en zijn net 2e 
geworden in hun poule achter Sudosa Assen waar onderling met 30-28 van verloren 
werd. Een mooie ervaring voor deze jonge jongens die net een plaats in de finales niet 
hebben weten te bemachtigen. 
 
Jongens B mocht in Hoogeveen proberen te laatste acht van Nederland te bereiken. De 
eerste wedstrijd werd met een gelijk spel tegen Meppel afgesloten. Vervolgens werden 
achtereenvolgens Blauw-Wit en Devolco aan de zegekar gebonden. Na een 2-0 verlies 
tegen Twente 05 zijn deze jongens met o.a. de 15-jarige Libero van heren 1 Dave de 
Velde, 2e geworden in de poule. Een kruisfinale moest de beslissing brengen wie naar de 
finales van het NK mag. Een heuse triller bracht de beslissing. De eerste set was met 25-
23 voor de jongens van Set Up IJsselmuiden. Vervolgens werd met 30-28 verloren. Een 
beslissende set moest de beslissing brengen. Deze werd door uitstekend volleybal met 
15-13 door Set Up gewonnen. Onder leiding van Erik Schilder heeft  Jongens B zich 
geplaatst bij de laatste 8 van Nederland. 
 
De Jongens A van Set Up IJsselmuiden moesten hun wedstrijden afwerken in Barneveld. 
Na een 1-1 wedstrijd tegen Dynamo, een winst op VCV Veenendaal, een gelijk spel tegen 
Twente 05 bracht de jongens van Set Up bij de laatste wedstrijd in de poule. Als er gelijk 
gespeeld werd moest er gerekend worden wie eerste werd in de poule. Bij winst plaatste 
Set Up IJsselmuiden zich als poulewinnaar. Er stond dus genoeg op het spel voor de 
jongens, waar ze zich degelijk bewust van waren. Felheid en enthousiasme moest er 
getoond worden bij Set Up. Opdrachten werden uitstekend uitgevoerd en in korte tijd 
werd ook Trivos aan de zegekar gebonden. Waar menig team bezit over individueel 
klasse spelers die in jeugd oranje uitkomen, moet Set Up het ook van kwaliteit hebben 
maar in sterkere mate van een zeer sterk collectief. Set Up jongens A plaatst zich tevens 
bij de beste acht jeugdteams van Nederland. Jongens A o.l.v. Remco Bultman en Joffrey 
v.d. Belt, bestaat uit Lucian Klooster, Roan Holtland, Klaas Heldoorn, Harold de Ruiter, 
Bart Schrijver, Sander de Vries, Kees ten Brinke, Rick Vahl en Mark Flier. Waarbij 3 laatst 
genoemden evenals eerder genoemde Dave de Velde allen spelen in heren 1 van Set Up 
IJsselmuiden. 
 
Jongens B en Jongens A zullen op 14 mei in Apeldoorn met de beste 8 jeudgteams 
van Nederland gaan uitmaken welk team zich Nederlands kampioen mag noemen . 
Het bereiken van deze finales is al een mooie prestatie op zich. 14 Mei zullen de jongens 
weer alles uit de kast halen om er een mooie dag van te maken. 


