
 

Nieuws 
 

Veel heren van Brezo/KBS Set Up zetten zich al jaren in voor eigen vereniging. 
Maar afgelopen weekend waren de heren ook in Luttenberg te bewonderen. Daar 
gaven zij een clinc aan de CMV-jeugd van de lokale volleybalvereniging. Kijk voor 

de foto’s op de site: www.setup-ijsselmuiden.nl 
————— 

Set Up doet ook dit jaar weer mee met “Jeugd in Beweging”. Basissschoolleerlin-
gen kunnen een 3-tal lessen gratis komen volleyballen. Kijk voor meer info op de 

site. 

Volgende thuiswedstrijden Set Up (IJss) 
Oosterholthoeve 

CMV Jeugd Za. 4 okt 9:00 
t/m 

11:30 

Kom ook eens bij de jongste jeugd 
kijken. Zij spelen een toernooi te-

gen diverse  andere verenigingen 

Jongens B1 za.4 okt 11:30 Set Up (IJss) JB1 - S.V.I. JB1 

Meisjes C1 za. 4 okt 11:30 Set Up (IJss) MC1 - vc. Joure MC1 

Meisjes C2 za. 4 okt 11:30 Set Up (IJss) MC2 - S.V.I MC1 

Meisjes B1 za. 4 okt 13:30 Set Up (IJss) MB1 - L.V.C. MB1 

Jongens A1 za. 4 okt 13:30 Set Up (IJss) JA1 - Ritola JA1 

Jongens C1 za. 4 okt 13:30 Set Up (IJss) JC1 - Vovem’90 JC1 

Meisjes A1 za. 4 mrt 16:00 Set Up (IJss) MA1  -  Olhaco MA1 

Heren 2 za. 4 okt 16:00 Set Up (IJss) HS2 - DIOS HS 1 

Heren 1 za. 4 okt 19:00 Depol-Set Up - Animo’68 HS 1 

Goedenavond en welkom in Sporthal de Oosterholthoeve voor de eerste wedstrijd 
van het seizoen. Het eind van vorig seizoen lijkt nog maar kort geleden en toch is 
er veel veranderd in een paar maanden tijd. 
 
Zo is de sporthal (of tenminste de kantine) flink verbouwd en is men nog hard bezig 
de laatste puntjes op de i te zetten. Ook de gezichten achter de bar zijn veran-
derd. We heten de nieuwe gastheer dan ook van harte welkom! 
 
Voor het eerste Heren team is er ook het nodige veranderd. Na het eerst jaar in de 
2de divisie , waarin de doelstelling van lijfsbehoud gemakkelijk werd behaald, zijn 
er een aantal personele wisselingen geweest. Helaas hebben we afscheid genomen 
van een aantal spelers: Albert, Jos en Jelle. Ook is er een trainer / coach wissel 
geweest. We willen Ron en Timo nogmaals bedanken voor het goede jaar. 
 
Maar daarnaast is er ook goed nieuws. Kees en Dave zijn na afwezigheid weer volle-
dig terug in de selectie, Marien en Matthias hebben de overstap gemaakt uit Heren 
2 en zijn nu volwaardig lid van de selectie en als laatste hebben we ook een nieuwe 
trainer / coach: Siemen Klaver. 
 
Eén van de laatste maar zeker niet de onbelangrijkste verandering, is de wisseling 
van hoofdsponsor. Afgelopen jaar heeft Depol, na jaren lange sponsoring van Set 
Up en het eerste, aangegeven te stoppen als hoofdsponsor. Gelukkig kwam daar al 
snel goede vervanging voor: Brezo en KBS. 
 
Bij een nieuwe sponsor hoort ook nieuwe kleding. Zoals jullie vandaag gaan zien is 
dat ook weer helemaal voor elkaar. We willen via deze weg dan ook iedereen be-
danken die zich de afgelopen maanden in heeft gezet voor de vereniging en Heren 
1 om dit allemaal mogelijk te maken. 
 
Veel plezier met de wedstrijd! 

 

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

 
www.setup-ijsselmuiden.nl 

 
Een nieuw seizoen 



 

 

Brezo/KBS Set Up  
- 

VC Zwolle 2 

Op 4 augustus begon voor ons, heren van Brezo/KBS Set Up, het nieuwe seizoen. Op 

die maandag werd de eerste training afgewerkt. Naast de 2 trainingen en de in to-

taal 8 oefenwedstrijden is er ook de hele voorbereiding aan krachttraining gedaan. 

Dat kon bij onze buren van sportcentrum Sonnenberch. Maar vandaag is het dan 

eindelijk zover: De start van de competitie, we zijn er klaar voor! 

 

Vorig jaar waren wij nog de nieuwe en onbekende ploeg in de 2de divisie. Dat is 

natuurlijk dit jaar wel anders. We kennen een groot deel van de tegenstanders (en 

zij kennen ons), maar er zijn ook een aantal nieuwe team in deze divisie: E.V.V., 

Flash/Veendam, Side-Out, Animo’68 en als laatste Reflex. De derby met Reflex 

staat dit jaar dus weer op het programma. Derby's zijn altijd bijzondere wedstrijden 

om te spelen. Er komt meer energie vrij bij beide teams en het zijn altijd wedstrij-

den op zich. 

 

De wedstrijd van vandaag mag ook best als derby bestempeld worden: VC Zwolle 2 

komt op bezoek. Ook vorig jaar speelde we tegen dit team, hoewel we eigenlijk 

moeten zeggen dat dit niet waar is. Het kampioensteam uit de 3de divisie (VC Zwol-

le 3) en het 2de Heren team zijn namelijk samengegaan en hebben een nieuw en 

team gevormd. Neem daarbij ook nog een aantal versterkingen van buitenaf en je 

krijgt een volledig nieuw team, met een hoop bekende gezichten. Om deze gezich-

ten een keer op een ludieke manier te zien, is een bezoek aan de Facebook-pagina 

van de heren aan te raden: VCZ H2. 

 

Vandaag zullen de koppies echter gespannen staan. Zij weten: Set Up uit, altijd 

lastig! Van een gedreven Set Up en een goed gevulde sporthal, knikken de knietjes 

van de meeste tegenstanders natuurlijk wel even. Alle ingrediënten voor een mooie 

wedstrijd zijn aanwezig. 

 

Veel kijkplezier toegewenst! 

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 vr tgn 

1   Veracles HS 1 0 0 0 0 

2 Animo’68 HS 1 0 0 0 0 

3 Lycurgus HS 2 0 0 0 0 

4 VC Zwolle HS 2 0 0 0 0 

5 Side-Out HS 1 0 0 0 0 

6 Captains***Kangeroe HS 1 0 0 0 0 

7 VC058 HS 1 0 0 0 0 

8 Donitas HS 2 0 0 0 0 

9 Brezo/KBS Set Up HS 1 0 0 0 0 

10 Flash / Veendam HS 1 0 0 0 0 

11 E.V.V. HS 1 0 0 0 0 

12 Reflex HS 2 0 0 0 0 

http://www.volleybal.nl/competitie/team/1104HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/1161HS+3
http://www.volleybal.nl/competitie/team/1253HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2260HS+2
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2258HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2235HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2264HS+1
http://www.volleybal.nl/competitie/team/2162HS+1

