
 
 

 
 

 
 

 
 

  

Steun onze vereniging ! 
 

Doneer je sponsormunten in de rode koker van Set 
Up. Deze munten krijg je bij 10 euro aan  

boodschappen bij de BONI IJsselmuiden. Er doen bij 
elk filiaal, 8 verenigingen mee en uiteindelijk wordt 

er een  
bedrag van 225.000 euro naar rato verdeeld over alle 

deelnemende verenigingen. 
 

Een mooie kans om onszelf te promoten en geld bin-
nen te halen voor de vereniging en onze jeugd! 

 
Munten sparen en inleveren kan nog tot en met  
dinsdag 24 november dus lever ze nog snel in! 

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

www.setup-ijsselmuiden.nl 

 

BONI Jeugd Sponsor Actie 
Dalvo is de nummer 3 op de lijst en we besloten dan ook om vol d'r op te 
gaan, Vandaag hadden we toch niet te verliezen. Aangekomen bij Dalvo 
mochten we tot onze verbazing op het grote veld spelen! Wat een eer was 
dat. Na een lekker rondje ingespeeld en ingeslagen te hebben zijn we vol 
energie begonnen aan de wedstrijd.  
 

De eerste set verliep matig aan onze kant. De serve druk van de tegen-

stander was hoog en we keken al snel tegen een 9-0 achterstand aan. 
Het lukte ons niet om de pass netjes bij de spelverdeler te bezorgen en er 
kwamen dan ook geen lekkere aanvallen uit. Deze set was na niet al te 
veel minuten verloren met 25-9.  
 

De 1e set wilden we snel vergeten en vol energie en met nieuwe taken 
van de coach gingen we het veld weer in. De pass ging al iets beter maar 
er werd nog te weinig afgemaakt. Ook was onze serve druk in deze set er 

weinig. De 2e set werd verloren met 25-9.  
 
Op naar de derde. We hadden de moed al wel een beetje opgegeven. Te-
gen de nummer 3 was toch wel een groot verschil met ons eigen team. In 

de 3e set stonden we dan ook al weer snel achter met 4-0. Wat er daarna 
gebeurde weet eigenlijk niemand maar ineens waren we langs die 4 pun-
ten heen en stond het 5-4 voor ons. In al ons enthousiasme hebben we 
besloten om dit maar door te trekken naar een set stand van 25-10. Dit 

mede dankzij de enorme serve druk van Dieke Schrijver.  
 
In de 4e set waren we vol goede moed. 'Die lange' mid van de tegenstan-

der was geblesseerd (wat voor ons niet zo jammer was als voor haar), en 
dus betraden we vol hoop en goede moed het veld. Helaas ging deze set 
niet zoals set 3, want ook Dalvo had het enthousiasme weer flink opge-
krikt. De laatste set verloren we dan ook met 25-15.  
Al met al zijn we heel blij dat we weer 1 punt hebben kunnen pakken en 

zo nog enigszins in de race blijven.  

 
Volgende week zaterdag spelen weer thuis . We hopen jullie allemaal te 
zien om 16:00!  
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Fijn dat U allen er weer bent.  
 
Vandaag spelen we thuis tegen Leevoc  H1 uit Leeuwarden.  Een tegenstan-
der die we nog wel kennen van 3 jaar geleden uit de derde divisie. Ze heb-
ben uit 6 wedstrijden maar 1 wedstrijd gewonnen. Het zegt natuurlijk niet 
veel, maar ( helaas) zijn wij thuis niet te stoppen. 
 
Als je naar de ranglijst kijkt dan willen we graag een paar plekjes stijgen. 
Daarvoor moeten we tegen deze stegenstander punten pakken.  
 
Afgelopen vrijdag moesten we spelen tegen C.S.V uit Zwolle. Helaas verlo-
ren we de wedstrijd met 4-0. We hadden de eerste set moeten winnen, 
maar door domme eigen fouten ging toch C.S.V met de set er vandoor.  
 
Tweede set ging het weer gelijk op, maar ook aan het eind van de set mist-
ten we de scherpte die de tegenstander wel had. De derde set was niet an-
ders dan de eerste twee. In de vierde set was de pijp leeg, niks lukte meer 
en die ging wel heel gemakkelijk naar C.S.V. Over het al gemeen mogen we 
tevreden zijn met het spel wat we hebben laten zien tegen deze ervaren 
tegenstander. Hopelijk kunnen we ook vandaag weer mooi volleybal laten 
zien aan de supporters. 
 
Supporters, let vooral op onze diagonaal. Hij is een groot talent voor de vol-
leybal wereld. Ik hoop dat ik nog jaren met deze jongen mag volleyballen. 
Het is ook een plezier om naar te kijken! 
 
Helaas nog een slechte mededeling; Bjorn Holtland is er niet bij wegens 
werk in het buitenland, maar dat plekje kunnen we invullen door onze jonge 
spelers op de bank. 
 
Heel veel kijk plezier. Hopelijk nemen we de volle buit mee de kantine in!!! 

 

Brezo/KBS Set Up 
- 

Leevoc HS 1 

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 Koen Merckx passer/loper 

6 Kees ten Brinke passer/loper / libero 

7 Harald van Dieren midden 

8 Remco Bultman passer/loper / diagonaal 

9 Matthias Sukaldi spelverdeler 

10 Joel Hofstede Diagonaal 

11 Gerco Wijnne passer/loper / diagonaal 

12 Rob v/d Spek spelverdeler 

 Trainer / Coach:    Hans Bruins 

stand Heren 3e divisie B wdstr pnt Sets 
vr 

Sets 
tgn 

1   C.S.V. HS 1 6 26 21 4 

2 V.V.H. HS 1 6 25 20 5 

3 VC Sneek HS 2 7 25 21 10 

4 Vivan accountants Vovem’90 HS 1 5 16 13 8 

5 Brezo/KBS Set Up HS1 6 16 14 12 

6 Van Dorsten makelaars/MAZ HS 1 6 15 15 12 

7 Grage Popma/D.B.S. HS 1 6 13 12 16 

8 Bas Autowas/W HS 1 5 12 11 11 

9 Leevoc HS 1 6 8 7 18 

10 S.V.I. HS 1 4 7 6 10 

11 Turfst.– Drachten HS 1 7 7 6 22 

12 Rouveen HS 1 6 5 5 20 


