
Fijn dat u er allen weer bent. Zoals wellicht bekend een nieuwe competi-
tie met oude bekende teams als DBS Balk/Meppel /Sneek. Dit jaar niet in 
de tweede divisie, maar de derde divisie. 
 
Na een mooie zomer is het nog steeds genieten van het weer, echter is het 
seizoen reeds begonnen. Vorige week hebben de heren van Brezo/KBS Set 
Up de competitie afgetrapt in het verre Harlingen. Een terechte 3-1 neder-
laag werd hier geleden. Enkele tekortkomingen van de heren uit IJsselmui-
den werden hier pijnlijk bloot gelegd en inmiddels weten de mannen waar 
ze aan moeten werken.  
 
Snel vergeten, hard trainen en klaarstomen voor de volgende wedstrijd. 
Een drukke thuiszaterdag vol met wedstrijden van Set Up wordt afgesloten 
door een wedstrijd van Brezo/KBS Set Up IJsselmuiden tegen de reserves 
van Sneek. Onderzoek heeft geleerd dat dit een combinatie van talentvolle 
jongens met ervaren rotten is. De eerste wedstrijd hebben zij met 3-1 van 
Meppel gewonnen. Brezo/KBS zal dus weer vol aan de bak moeten om het 
eigen niveau te halen. 
 
Wij hopen weer dat jullie allen Brezo/KBS Set Up zullen ondersteunen door 
het nodige lawaai te produceren. 

 

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

www.setup-ijsselmuiden.nl 
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Een nieuw seizoen 
 
Een moment wat iedereen snel wil vergeten. Op de slotdag van de compe-
titie handhaving in eigen hand hebben, maar na afloop van de wedstrijden 
met lege handen staan en degraderen. Nieuw niveau, nieuwe uitdaging. 
Gelukkig is het grootste deel van het team intact gebleven een ligt er een 
basis om verder te bouwen voor de nieuwe trainer.  
 
Wat? Nieuwe trainer? Jazeker, Set Up IJsselmuiden heeft een ervaren trai-
ner aan zich weten te binden in de persoon van Hans Bruins. De echte vol-
leybalfanaten zullen hem zeker kennen. Voor de jongere generaties: Hans 
heeft jaren als speler in de eredivisie gespeeld als passer/loper. Daarnaast 
heeft Hans een brok aan trainerservaring bij diverse eredivisieteams, zo-
wel mannen als vrouwen. Hans heeft tevens bij Reflex trainen gegeven en 
laatste jaren bij Rivo Rijssen, die onder zijn leiding een forse opmars heb-
ben gemaakt van de tweede divisie naar een top 4 notering in de eredivi-
sie. Naar ogen van het bestuur de ideale persoon om de groep jonge hon-
den uit IJsselmuiden de nodige volleybalervaring bij te brengen. 
 
Zoals de meesten wellicht zullen weten heeft Mark Flier ons verlaten. De 
grote hulk uut Graffes is benaderd om in de eredivisie te acteren en is zijn 
geluk aan het beproeven bij Alterno heren 1. 
Daarnaast heeft Joffrey v.d. Belt, alias voorzitter, de hele zomer hard ge-
traind om van zijn schouderkwetsuur te genezen, maar helaas zonder re-
sultaat. Hij heeft dan ook noodgedwongen moeten afhaken als speler van 
de selectie. 
Eén van de twee spelverdelers, Rick Vahl, heeft ook besloten meer tijd in 
zijn bedrijf te steken en heeft eind vorig jaar besloten een punt achter 
zijn volleybalcarrière te zetten. 
 
Erg zonde, drie spelers die voor de nodige volleybaljaren ervaring hebben 
gezorgd, maar om voor ieder persoonlijke redenen gestopt zijn. Via deze 
weg willen wij ze nogmaals bedanken voor hun jarenlange inzet en hope-
lijk zien wij ze spoedig weer terug. 
 
       (vervolg op de volgende blz)
   



Met een goede trainer aan het roer, biedt dit zeker weer mogelijkheden 
voor nieuw frisse doorstroom. Aangezien de gemiddelde leeftijd van het 
team net boven de 20 lag was dit al niet zo hoog. Dit zal nu fors kelderen, 
gezien de doorstroom van goed opgeleide talenten. Hans Bruins heeft zijn 
team samengesteld en enkele extra spelers zijn toegevoegd.  
 
Dat Set Up IJsselmuiden zijn grens nooit bereikt heeft, blijkt uit feit dat zij 
internationaal de markt op zijn gegaan. Na vele gesprekken en de nodige 
conditietesten is met de Belg Koen Merckx een bekend talent aangetrok-
ken. De fysieke test is hij prima doorgekomen. Voor de mentale test heeft 
hij echter onvoldoende gescoord, maar trainer en speler zullen hier komen-
de weken hard aan gaan werken. 
 
Rob van der Spek zal dit seizoen zijn speelminuten gaan maken bij de re-
serves. Daar waar mogelijk gaat Rob alles aansluiten bij heren 1, om zijn 
niveau nog verder omhoog te krikken. Rob is te kenmerken als een zeer 
fanatieke en gedisciplineerde spelverdeler met een enorm leergierig ka-
rakter en fors doorzettingsvermogen. Amper een jaar geleden acteerde Rob 
nog als aanvaller, om vervolgens een switch te maken tot spelverdeler. 
Tegenstanders in de derde divisie en met zijn komst ook de tweede divisie, 
zijn bij deze gewaarschuwd. 
 
Op dezelfde manier als Rob is ook talent Gerco Wijnne aan de selectie toe-
gevoegd. Gerco, met zijn 15 jaar en langer dan 1:90 m, krikt de lengte van 
het team mooi omhoog. Gerco, zo gedreven en veel wilskracht, zeker een 
vaste waarde in de toekomst Set Up. We gaan nog veel van hem horen en 
genieten. 
 
Tot slot zal niemand meer terugdenken aan de boomlange Mark Flier. Hans 
Bruins heeft een nieuwe diagonaalspeler aan de selectie toegevoegd, een 
jongeman die luistert naar de naam Joël Hofstede. Een zuivere techniek, 
naar buiten een rustig karakter, maar een sluwe vos binnen de lijnen die 
kan toeslaan als het nodig is. 
 
Daarnaast zijn Remco en Erica (onze penningmeester) vorige week trotse 
ouders geworden van Tim Bultman. Van harte gefeliciteerd! De scouts van 
Set Up liggen nu al op de loer om Tim zo snel mogelijk in te lijven binnen 
de club.  
 
Met deze nieuwe spelers en staf ligt er de uitdaging om een mooi seizoen in 
de derde divisie neer te zetten. Stabielere lijnen uitzetten, de jongens 
naar een hoger niveau tillen en last but not least, u als toeschouwer mooie 
wedstrijden voorschotelen. 

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 

6 Kees ten Brinke passer/loper / libero 

8 Remco Bultman passer/loper 

9 Matthias Sukaldi spelverdeler 

 Harald van Dieren midden 

 Koen Merckx passer/loper 

 Joel Hofstede Diagonaal 

 Rob van der Spek Spelverder 

 Gerco Wijnne passer/loper / diagonaal 

 Trainer / Coach:    Hans Bruins 
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1   C.S.V. HS 1 2 9 199 170 

2 Leevoc HS 1 2 5 177 185 

3 V.V.H. HS 1 1 4 92 73 

4 VC Sneek HS 2 1 4 94 88 

5 Vivan accountants Vovem’90 HS 1 1 3 114 101 

6 D.B.S. HS 1 1 2 101 114 

7 Van Dorsten makelaars/MAZ HS 1 1 1 88 94 

8 Turfst.-Drachten HS 1 1 1 86 92 

9 Brezo/KBS Set Up HS1 1 1 73 92 

10 Bas Autowas/W HS 1 0 0 0 0 

11 S.V.I. HS 1 0 0 0 0 

12 Rouveen HS 1 1 0 85 100 

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

