
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Winkeliers en andere ondernemers geven muntjes uit -  
genaamd Duiten - die u kunt verzamelen en inleveren 

bij de vereniging. Vier maal per jaar worden de bedra-
gen bekend gemaakt die de verenigingen ontvangen. 

Dat kan uiteenlopen van enkele honderden tot 
duizenden euro's per kwartaal! 

 
Hoe komt u aan die Duiten? 

Doe uw inkopen bij aangesloten Kamper ondernemers, 
te herkennen aan het D-vignet. 

 

Set Up IJsselmuiden doet ook mee! Doe je duiten dus 
in het bakje in de sporthal!  

 
Bedankt namens Set Up 

 
Voor meer informatie en de aangesloten 

ondernemers: 
Klik op het logo van Duiten & Zakjes op de Set Up site 

 

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

 

www.setup-ijsselmuiden.nl 

Duiten & Zakjes 
 

Wie heeft er zin in een VOLLEYBALKAMP?? 

Heb jij belangstelling voor een actieve en gezellige 
zomer? Ben j ook gek op lekker volleyballen, trainen, 

gek doen met andere volleyballers en op kamp gaan? 
Dan is dit zeker weten iets voor jou! 

 
De vrijwilligersgroep van Set Up wil graag weten of er  

voldoende belangstelling is om op kamp te gaan 
met alle Set Up jeugd. Het gaat dan om een vrijdag-

middag, overnachting en de zaterdag. 
 

Ben je enthousiast geworden en zie je het al helemaal 

voor je om aankomende zomer met teamgenoten een 
leuk en sportief volleybalkamp mee te maken of wil je 

graag helpen het te organiseren? 
 

Laat ons het dan weten via mail aan:  
volleybalkamp@setup-ijsselmuiden.nl 

 
Of via Facebook en LIKE het bericht. 

 
Je mail bericht of de Like op Facebook is dus GEEN  

aanmeldingsbericht maar een vraag of er  
voldoende animo is. 

Set Up Volleybalkamp 2016 



 

Goedenavond en fijn dat u weer aanwezig bent!  

Vandaag wordt in eigen huis gestreden tegen Vivan ac-
countants Vovem’90 HS 1. Met nog zes wedstrijden te 

gaan, treffen de teams elkaar voor de eerste keer dit 

seizoen. Na een prachtige 4-0 overwinning op C.S.V. H1 
afgelopen thuiswedstrijd, gaan de mannen van Set-Up 

er alles aan doen om dit zelfde niveau neer te zetten.  

Daar komt nog bij dat er 3-2 gewonnen is in Meppel af-
gelopen zaterdag. Deze standen zorgen ervoor dat we 

momenteel op een 4e plek staan met 47 punten.   

Libero Arjen Kaspers is afgelopen week geopereerd aan 

zijn duim en zal dus de komende weken niet in de op-
stelling van Hans Bruins te vinden zijn.  

Afgelopen maandag heeft Set-up H1 de kwartfinale van 

de beker regio noord gespeeld in Westerholte. Set-up 
verloor met 3-0 van Bas Autowas en doet dus niet meer 

mee in de race om de beker. 

Vandaag dus een mooie kans dit verlies snel te verge-

ten en er weer een mooie wedstrijd van te maken. 

Nogmaals fijn dat u er bent en bedankt voor uw sup-
port! 

 

Brezo/KBS Set Up Heren 1 

- 

Vivan Accountants Vovem ‘90 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   V.V.H. HS 1 17 67 53 18 

2 C.S.V. HS1 18 66 54 21 

3 VC Sneek HS 2 18 58 49 30 

4 Brezo/KBS Set Up HS 1 16 47 41 29 

5 Bas Autowas/V HS1 17 47 40 33 

6 Vivan accountants Vovem’90 HS 1 17 41 36 39 

7 Van Dorsten makelaars/MAZ HS 1 18 41 35 42 

8 S.V.I. HS 1 17 39 35 38 

9 Garage Popma/D.B.S. HS 1 17 32 29 47 

10 Rouveen HS 1 17 31 29 45 

11 Turfst.-Drachten HS 1 18 26 23 53 

12 Leevoc HS 1 18 25 24 53 


