
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

vereniging. Vier maal per jaar worden de bedragen bekend ge-
maakt 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 her-
kennen aan het D-vignet. 

 
Set Up IJsselmuiden doet ook mee dus lever je duiten bij ons 

in!  
 

Voor meer informatie en de aangesloten ondernemers: 
Klink op het logo van Duiten & Zakjes op de Set Up site 

 
www.setup-ijsselmuiden.nl 

 

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

www.setup-ijsselmuiden.nl 

 

Duiten & Zakjes 

Na de wedstrijd van vorige week waar we 1 punt pakten tegen de nummer 
3, Dalvo Dames 1 begonnen we vol goede moed met de wedstrijd tegen 
S.V.M. Dames 2 die 8ste staan in de competitie. Onze eigen libero Diana 
kon er helaas niet bij zijn, maar daar voor deed vandaag Hester uit meis-
jes A mee als libero. Onze coach was vandaag Jos Schijver.~ 
 
We hadden er echt zin in, maar al snel in de eerste set keken we gelijk 
tegen een achterstand aan, door te veel fouten van ons zelf. Zowel de 
service pass als de rally pass lag te scherp op het net. Hier door konden 
we geen mooie aanval opbouwen. We verloren deze set ook met 15-25. 
 
De 2de set moest van ons zelf veel beter, we liepen nog aardig gelijk en 
kwamen beter mee. De pass lag nog wel vaak te scherp op het net waar-
door we een aantal ballen gelijk om de oren kregen. We vochten door tot 
de laatste punten maar na de time out van de tegenpartij op 23-21 gaven 
we de laatste 2 punten weg. We verloren deze set met 21-25. 
 
Op naar de 3de set, de coach besloot om 2 spelers te wisselen. We hadden 
al vroeg in de set een voorsprong van 8-3 dat gaf ons veel vertrouwen. De 
service pass en de rally pass lag veel beter waardoor er vaker een aanval 
uit opgebouwd kon worden. Maar toen kwam SVM al snel terug op een 
stand van 17-20 nog wel in ons voordeel, hierna maakten we zelf veel fou-
ten en verloren we deze set met 22-25. 
 
De 4de en laatste set, een 5-setter kon het helaas niet meer worden maar 
we waren dichtbij in de 3e set en dit moest in de 4de set doorgezet wor-
den naar een punt winst. Alles wat in de eerste 2 sets fout ging, ging in de 
laatste set en stuk beter. De pass lag beter, de service druk kon nog wel 
wat hoger. SVM kwam steeds dichterbij maar we hielden regelmatig de 
voorsprong. Naar de time out aan onze kant op 19-18 maakten we zelf 
weer veel fouten. We verloren deze zet weer met 20-25. 
 
Op 12 december om 16:00 uur staat de volgende thuiswedstrijd weer op 
het programma. We hopen jullie daar allemaal te zien. Tot dan! 

 

Wedstrijdverslag Dalvo DS 1 — Set Up DS 1  

14 November 



Goedenavond! Leuk dat je er weer bent. 

Vandaag spelen we tegen Meppel (Van Dorsten makelaars/MAZ HS1). Een 

team waar de meesten van ons al vaker tegen gespeeld hebben. 

Na een flinke domper bij koploper C.S.V. hebben we ons vorige week her-
pakt door 4 punten te pakken thuis tegen Leevoc. Het was nog niet spran-
kelend en het had een puntje meer moeten zijn, maar 4 punten blijft altijd 
lekker. Dit brengt ons in totaal nu op de 4e plek met een voorsprong van 4 

punten op Meppel die nu 7e staat. 

Wij hopen de aansluiting te krijgen bij de top 3 en het is dus zaak om van-
daag Meppel met een nederlaag naar huis te sturen. Ons jeugdige team 
heeft nog te maken met fases waarin we te veel onnodige fouten maken. 
Wanneer we dit foutenpercentage weten te verlagen en een aantal details 
weten te verbeteren, kunnen we meedoen om de bovenste plaatsen. Bij 
vlagen laten we het publiek wat moois zien en dit hopen we vandaag weer 

te doen. 

Bjorn Holtland is er vandaag nog niet bij. Hij zit nog in het buitenland voor 
zijn werk. Verder is Kees ten Brinke nog niet volledig herstelt van zijn sle-
pende blessure. Ons team is de laatste weken aangevuld door wat talent 

uit het 2e die het steeds beter doen. 

Onze volgende wedstrijd in 12 December thuis tegen S.V.I. uit Zwolle. Ook 

hier nodigen we jullie weer voor uit. 

 

Heel veel plezier, en bedankt voor jullie steun! Vol voor de winst! 

 

Brezo/KBS Set Up Heren 1 
- 

Van Dorsten makelaars/MAZ Heren 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 7 29 24 6 

2 V.V.H. HS 1 7 29 23 6 

3 VC Sneek HS 2 8 27 23 13 

4 Brezo/KBS Set Up HS1 7 20 17 13 

5 Vivan accountants Vovem’90 HS 1 6 19 16 10 

6 Bas Autowas/W HS 1 6 16 14 12 

7 Van Dorsten makelaars/MAZ HS 1 7 16 13 15 

8 Grage Popma/D.B.S. HS 1 7 15 14 19 

9 Leevoc HS 1 7 9 8 21 

10 Turfst.– Drachten HS 1 8 9 8 25 

11 S.V.I. HS 1 5 8 7 13 

12 Rouveen HS 1 7 8 8 22 


