
 
 

 
 

 
 

 
 

 
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 be-

kend 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 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 

 

Volg Set Up (IJss) ook op:   

www.setup-ijsselmuiden.nl 

Duiten & Zakjes 

Even Noteren:  
Donderdag 2 maart 2017 

Algemene Ledenvergadering Set Up 

 
 

Hallo fijn publiek,  
 

Wij kunnen het zeer waarderen dat jullie elke  
thuiswedstrijd met zoveel supporters aanwezig zijn.  

Iets wat een unicum is in de nabije omgeving. Wij zijn er 

erg trots op en blij mee. We zijn er ook van overtuigd dat 
dit ons al de nodige punten gebracht heeft en nog zal 

gaan brengen. We willen jullie daarvoor bedanken! 
 

In feite is het niet toegestaan om consumpties te nuttigen 
op de tribune. Gelukkig wordt dit gedoogd.  

 
Wij willen jullie dan ook vriendelijk verzoeken om na de 

wedstrijd jullie eigen afval mee te nemen en weg te  
gooien. Een kleine moeite als een ieder zijn eigen afval 

opruimt. Vooral rond het gele huisje ligt altijd heel veel 
rommel.  

 
Spreek elkaar er ook gerust op aan, zodat we na die tijd 

snel samen wat kunnen drinken in de kantine.  
 

Dank voor jullie begrip en moeite.  

 

Verzoek van Heren 1 

Volg Set Up (IJss) ook op:   

www.setup-ijsselmuiden.nl 



 

  

Welkom in de Oosterholthoeve, 

 

Tot voor de wedstrijd van vorige week in Leeuwarden was  

Set Up de onverwachtse koploper. Een serie van drie cruciale  

wedstrijden volgen.  

 

Twee weken geleden werd thuis nipt gewonnen van het reserveteam 

uit Leeuwarden, versterkt met spelers uit hun heren 1.  

Afgelopen week moest Set Up gehavend afreizen naar Leeuwarden om 

tegen een versterkt Leeuwarden 1 te spelen. Dit maal deden de betere 

spelers uit hun tweede ook mee. Brezo/KBS Set Up was niet bij mach-

te deze wedstrijd winnend af te sluiten en verloor terecht met 3-1. 
Hierdoor zijn de mannen afgezakt naar de tweede plaats. 

 

Vandaag staat de thuiswedstrijd tegen Emmen '95 op het programma. 

Het enige team waar Brezo/KBS Set Up dit seizoen met 4-0 van  

verloren heeft. Uit werd een zeer slechte wedstrijd afgewerkt en ging 

Set Up er met dikke cijfers af.  

 

Vandaag een wedstrijd waarin Set Up gericht is op revanche.  

Enerzijds om het verlies van de uitwedstrijd recht te zetten, anderzijds 

om de punten te pakken om bovenin mee te blijven strijden.  

Een zware pot staat ons vandaag te wachten. 

 

We hopen wederom op jullie steun en zullen er alles aan doen om jullie 

steun terug te betalen in de vorm van een goede wedstrijd. 

 

Brezo/KBS Set Up  

- Emmen’95 

Brezo / KBS Set Up  
 naam positie 

1 Arjen Kaspers libero 

2 Rick de Vries diagonaal / midden 

3 Joël Klooster passer/loper 

4 Marien Alberts middenaanval 

5 Marc Verbaan passer/loper 

6 Rob Schrijver spelverdeler 

7 Harald van Dieren middenaanval 

8 Remco Bultman passer/loper 

9 Matthias Sukaldi spelverdeler 

10 Mark Flier diagonaal 

11 Gerco Wijnne passer/loper / diagonaal 

12 Jonathan Eikelboom middenaanval 

 Trainer / Coach:    Hans Bruins 

stand Heren 3e divisie B wdstr pnt Sets 
vr 

Sets 
tgn 

1   VC058 HS1 13 50 39 14 

2 Brezo/KBS Set Up HS 1 14 49 40 18 

3 Emmen’95 HS 1 13 43 35 19 

4 Voorsterslag/VC Zwolle HS 2 HS 1 13 39 33 23 

5 JUMBO Sellekamp / S.V.I. HS 1 13 35 30 25 

6 VC058 HS 2 13 34 28 27 

7 HeVoC’89 HS 1 15 34 28 35 

8 Vovem’90 HS 1 12 31 26 25 

9 Rouveen HS 1 13 26 23 32 

10 VC Sneek HS 2 14 25 23 36 

11 Van Dorsten Makelaars/MAZ HS 1 14 24 20 38 

12 Steevast HS 1 15 15 14 47 


