
 

Nieuws 
 

Boni Jeugd Sponsoractie 
 

Ook dit jaar heeft de Boni Supermarkt weer een grote spon-
soractie voor jeugdverenigingen georganiseerd. En ook dit jaar 

doet Set Up weer mee! Spaar dus mee en sponsor Set Up! 
 

Voor meer informatie, zie de folder. 

Volgende thuiswedstrijden Set Up (IJss) 
Oosterholthoeve 

Jongens B1 za. 25 okt 11:30 Set Up (IJss) JB1 - Flash/N. JB1 

Meisjes C1 za. 25 okt 11:30 Set Up (IJss) MC1 - VVSA MC1 

Meisjes C2 za. 25 okt 11:30 Set Up (IJss) MC2 - vv Meppel MC4 

Jongens C1 za. 25 okt 13:15 Set Up (IJss) JC1 - Vovem’90 JC1 

Jongens A1 za. 25 okt 13:30 Set Up (IJss) JA1 - vv Meppel JA1 

Meisjes B1 za. 25 okt 13:30 Set Up (IJss) MB1 - S.V.I. MB2 

Meisjes A2 za. 25 okt 15:00 Set Up (IJss) MA2 - De Bevers MA1 

Meisjes A1 za. 25 okt 16:45 Set Up (IJss) MA1 - C.Kangeroe MA1 

Heren 2 za. 25 okt 16:00 Set Up (IJss) HS2 - PLUS/SVI HS 1 

Heren 1 za. 25 okt 19:00 Brezo/KBS Set Up - C.Kangeroe HS1 

Goedenavond en welkom in Sporthal de Oosterholthoeve voor alweer de tweede 
thuiswedstrijd van het seizoen.  
 
Eerst willen we jullie bedanken voor jullie komst en willen we jullie ook bedanken 
dat de hal vorige thuiswedstrijd zo goed gevuld was. Ook vandaag kunnen we jullie 
support weer goed gebruiken! Een volle Oosterholthoeve gaf ons vorige wedstrijd 
een goed gevoel. Het gevoel dat het seizoen weer echt begonnen is.. 
 
De wedstrijd tegen Zwolle was dan ook niet altijd even goed, maar zeker wel span-
nend. Helaas trokken we net aan het kortste eind in een spannende vijfde set. 
 
Vorige week was ons eerste bezoek aan het hoge noorden dit jaar. Lycurgus was 
daar de tegenstander. Dezelfde ploeg werd vorig jaar nog gemakkelijk 3de achter 
de 2 teams die nu een niveau hoger spelen. Een gemakkelijke wedstrijd was het 
daarom ook niet. Dat leek met het inslaan wel even anders, er werd een aantal 
keer gedakt door Bjorn en dat maakt Mark zo scherp dat hij alles in de wedstrijd 
scoorde, hij wilde dat ook! Helaas miste de echte scherpte bij de rest van het team 
en was dit allemaal niet genoeg om het Lycurgus erg lastig te maken. Het enige 
lichtpuntje was dat er in tegenstelling tot vorig jaar wel een punt mee werd geno-
men uit Groningen. 
 
Zo staan we na 2 wedstrijden op 3 punten, maar hebben we twee goede tegenstan-
ders gehad. Vandaag is een nieuwe dag en een nieuwe wedstrijd. Vandaag gaan we 
voor onze eerste winst in de competitie dit jaar, zodat we kunnen zeggen: Het is 
nu echt begonnen... 
 
 
Veel plezier met de wedstrijd! 

 

Volg Set Up (IJss) ook op Facebook of op:   

 
www.setup-ijsselmuiden.nl 

 
Het is nu echt begonnen.. 



 

 

Brezo/KBS Set Up 
- 

Animo’68 

 

 

 

Vandaag spelen we  onze wedstrijd tegen Animo’68 uit Assen. We heten onze gasten 

dan ook van harte welkom.  

 

We moeten een aantal jaren terug in de tijd om de laatste ontmoeting met Ani-

mo’68 voor de geest te halen. Na een goed seizoen en een goede klassering, moch-

ten er promotiewedstrijden gespeeld worden voor een plek in de 2de divisie. Dat 

mocht in een thuis– en een uitwedstrijd tegen Animo. 

 

De helft van onze huidige selectie moest nog geboren worden of waren nog aan het 

gooien en vangen bij onze CMV jeugd. De andere helft weet nog goed wat er die 2 

wedstrijden gebeurde. Twee keer speelden we een goede wedstrijd, in een volle 

Oosterholthoeve en in een volle hal in Assen, waar een bus vol supporters uit IJssel-

muiden de hal uit de voegen deed barsten. Twee keer was een goed begin van de 

wedstrijd niet voldoende om ook de hele wedstrijd op slot te gooien. Er werd twee 

keer verkoren en zo werd ook promotie naar de 2de divisie misgelopen. 

 

Nu, een aantal jaar later, komen we elkaar weer tegen. Animo zit na een goed sei-

zoen in de 3de divisie, opnieuw in de 2de divisie. Zij hebben de eerste 2 wedstrij-

den gewonnen: 2 keer wonnen ze nipt met 3-2, van EVV uit Elburg en van Flash/

Veendam. Vandaag wordt het tijd voor onze eerste winstpartij van dit seizoen. Nu, 

een aantal jaar later, krijgen we voor het eerst de kans wat recht te zetten. 

 

Laat je horen en veel plezier vandaag! 

 

 

 

 

Brezo / KBS Set Up  
Nr. naam positie 

1 Arjen Kaspers libero 

2 Bjorn Holtland midden 

3 Dave de Velde passer/loper 

4 Marien Alberts midden 

5 Rick Vahl spelverdeler 

6 Kees ten Brinke passer/loper 

8 Remco Bultman passer/loper 

9 Matthias Sukaldi spelverdeler 

10 Mark Flier diagonaal 

11 Joffrey van den Belt midden 

   

 Trainer / Coach:    Siemen Klaver 

stand Heren 2e divisie A wdstr pnt Sets 
vr 

Sets 
tgn 

1   Captains***Kangeroe HS 1 2 9 7 1 

2 VC Zwolle HS 2 2 8 7 2 

3 Lycurgus HS 2 2 7 6 3 

4 Animo’68 HS 1 2 6 6 4 

5 De Tapperij/Veracles HS1 2 5 4 4 

6 Side-Out HS1 2 5 5 5 

7 Flash / Veendam HS 1 2 4 4 6 

8 Reflex HS 2 2 4 3 5 

9 E.V.V. HS 1 2 3 3 6 

10 VC058 HS1 2 3 3 6 

11 Brezo/KBS Set Up HS1 2 3 3 6 

12 Donitas HS 2 2 3 3 6 

http://www.volleybal.nl/competitie/team/2260HS+2
http://www.volleybal.nl/competitie/team/1253HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2260HS+2
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2235HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2264HS+1

