
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

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 

De leden van Set-Up gaan Scoren voor de Club!  
In de periode 18 maart t/m 15 april zamelen wij geld 

in voor activiteiten voor jong & oud. 
 

Maandag 13 maart 19.30 uur ontvangen alle trainers in 
een bijeenkomst in de Sporthal het starterspakket met de 

scorekaarten voor alle leden. 
 

De Scorekaart werkt heel simpel: 
1. Donateurs (ouders, familie, vrienden, buren etc.)  

krassen één of meerdere vakjes op de Scorekaart open 
2. Het bedrag wat men open krast is de donatie aan de 

club (maximaal € 2,50 per vakje) 
3. Iedere donateur ontvangt maar liefst 8 interessante 
korting coupons per open gekrast vakje, als dank voor 
deelname (flinke kortingen op entree van bijvoorbeeld 

Skydive, het Dolfinarium en Duinrell) 
 

Steun onze leden om van de actie een groot succes te 
maken! Wie het meeste geld ophaalt voor de club, valt 

ook nog in de prijzen!  
 

Kijk vanaf maandag op de site voor meer info! 

Scoren voor de Club 

Volg Set Up (IJss) ook op:   

www.setup-ijsselmuiden.nl 



 Goedenavond trouwe supporters! 
 

Vandaag staat een wedstrijd tegen de heren van Sneek op het pro-
gramma. Hoewel dit op  papier een makkelijke wedstrijd is voor ons 

mogen we hier niet te makkelijk over denken. 
 

In verband met werk moeten we het doen zonder onze eerste spelver-
deler, Matthias Sukaldi. Gelukkig hebben we op deze plek een goede 

vervanger in de vorm van Rob Schrijver. Hij mag laten zien dat we ook 
zonder Matthias een goed team zijn. 

 
De vorige ontmoeting eindigde in een 1-3 voor Set Up. Dit gaan we 

vandaag proberen te overtreffen door er een nette 4-0 van te maken. 
 

Heel veel plezier 
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 pun-
ten gebracht heeft en nog zal gaan brengen. We willen jullie daarvoor 

bedanken! 
 

In feite is het niet toegestaan om consumpties te nuttigen op de tribu-
ne. 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.  

 

 

Brezo/KBS Set Up  
- VC Sneek HS 2 

Verzoek van Heren 1 

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 17 64 50 20 

2 Brezo/KBS Set Up HS 1 16 57 46 20 

3 Voorsterslag/VC Zwolle HS 2 HS 1 17 54 45 27 

4 Emmen’95 HS 1 16 49 40 26 

5 JUMBO Sellekamp / S.V.I. HS 1 17 47 40 32 

6 Vovem’90 HS 1 16 46 38 29 

7 VC058 HS 2 18 43 36 40 

8 HeVoC’89 HS 1 17 39 33 40 

9 Rouveen HS 1 16 30 27 41 

10 VC Sneek HS 2 17 29 27 45 

11 Van Dorsten Makelaars/MAZ HS 1 16 24 20 46 

12 Steevast HS 1 17 18 17 53 


