
 

 
 

 
 
 

 
 

 

22 april alweer de laatste wedstrijd van dit seizoen een heel 
mooi seizoen en onverwacht seizoen. Mijn 2e jaar bij heren 1, 

2 jaren met 2 heel verschillende teams. 
 

Jaar 1 goed gedaan maar net niet, te veel mutaties om hele leuke din-
gen te doen te veel blessures en te veel (makkelijke) afzeggingen van 
spelers voor wedstrijden. Mijn overgang van Rivo na Set Up was voor 
mij een grote stap met name het makkelijk afzeggen van trainingen 

en wedstrijden was voor mij bijzonder lastig en vervelend en ondanks 
dat toch een redelijk goed seizoen. 

 
2e jaar behoorlijk wat veranderingen Bjorn, Joël, Koen en Dave weg 
da’s een behoorlijke verandering Mark, Marc ,Rick, Joël en Rob terug 
dus nieuw begin van iets moois promotie na de 2e divisie geweldige 

prestatie voor dit team. 
 

We hebben enorm veel steun gehad van de spelers van heren 2 en 
heren 4 met het meetrainen en mee spelen bij thuiswedstrijden, klas-
se jongens en bedankt. En de steun van het publiek zeker thuis was 

mooi en belangrijk maar ook de vaste mensen bij uit wedstrijden elke 
keer weer waar we ook speelden mooi en enorm bedankt. 

 
Ik ga volgend seizoen Webton Twente B-League doen een mooie uit-
daging. Ik wens het team en de nieuwe trainer een heel mooi seizoen 
in de 2e divisie en hoop dat de trainer TOCH een beetje de stand in de 

gaten houdt. 
 

P.S. Ik hoop dat de nieuwe trainer Kees in actie gaat meemaken als 
passer/loper helaas heb ik het genoegen niet gehad. Heren van heren 

1 en 2 bedankt voor deze 2 mooie jaren en bestuur ook bedankt. 
 

Suc6 verder en vriendelijke groet, 
Hans Bruins.  

Volg Set Up (IJss) ook op:   

www.setup-ijsselmuiden.nl 

Laatste keer door Hans Bruins 

Goedenavond trouwe supporters, 

Met al de nodige mooie dagen in het verschiet kunnen we ook conclu-
deren dat het zaalvolleybalseizoen weer veel te snel ten einde is ge-
komen. Al met al een mooi jaar voor de selectie Brezo/KBS Set Up 

IJsselmuiden. 

Twee jaar geleden zijn de heren gedegradeerd vanuit de landelijke 2e 
divisie naar de regionale 3e divisie. Enkele spelers en de voormalige 
trainer hebben daarmee hun afscheid ingezet. Hans Bruins werd be-

reid gevonden om de hoofdmacht onder zijn hoede te nemen.  

In twee jaar tijd terug brengen naar de landelijke 2e divisie is een 
mooie prestatie die geleverd is. Zeker aangezien het team de nodige 
blessures gekend heeft/kent en vanaf begin van het seizoen bekend 
was dat Mark er niet altijd bij kon zijn en niet kon trainen. Toch heeft 
trainer/coach Hans de nodige jonge jongens in weten te passen en 

weer een promotie op zijn palmares bijschrijven. 

Helaas was het niet net niet constant/ervaren genoeg om Leeuwarden 
1 te weerhouden van het kampioenschap. (dat overigens dankbaar 

gebruik kan maken van de nieuwe regelgeving door sterkere spelers 
uit het tweede mee te nemen in de wedstrijden waar het ertoe ge-
daan heeft). Echter Leeuwarden 1 heeft vorig seizoen vrijwillige de-
gradatie aangevraagd en mag derhalve dit jaar niet promoveren, 

waardoor het recht van rechtstreekse promotie doorschuift naar Bre-
zo/KBS Set Up wat daar gebruik van gaat maken.  

(lees verder op de volgende pagina) 
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Volg Set Up (IJss) ook op:   

www.setup-ijsselmuiden.nl 



 
 

Met de wedstrijd van vanavond in het verschiet kan er voor Set Up 
niks meer veranderen aan de ranking. Zij zijn niet meer in te halen en 
het kampioenschap ligt buiten bereik. Echter zal Brezo/KBS Set Up er 

alles aan gelegen zijn zich niet weer thuis te laten verslaan door  
Rouveen.  

 
Brezo/KBS Set Up wil er alles aan doen om de ongeslagen status in de 
competitie thuis te behouden. Daarnaast zijn wij verplicht om ons fan-

tastische publiek een mooie afscheidswedstrijd in deze  
klasse te bezorgen als dank voor de wekelijkse steun in zowel goede 
als minder goede wedstrijden. Veelal krijgen wij te horen dat het be-
wonderenswaardig is hoeveel publiek Set Up heeft. Daarom ook onze 

dank richting jullie voor de steun tijdens dit prachtige seizoen. 

Na deze wedstrijd zal er ook afscheid genomen worden van Hans 
Bruins, die met Webton Twente zal gaan uitkomen in de Topdivisie. 
Veel succes en dank gewenst Hans! Rick de Vries zal zijn volleybal-

schoenen in de wilgen hangen. Het blessureleed i.c.m. zijn eigen on-
derneming hebben hem doen besluiten te stoppen. Arjen zal wellicht 
ook stoppen wegens een slepende blessure aan zijn hand. Ook deze 
heren bedankt. Tot slot is een compliment aan dit team en deze club 
op zijn plaats aangezien er diverse spelers door Reflex benaderd zijn 

om te komen ballen, echter de jongens besloten hebben te blijven vol-
leyballen bij Brezo/KBS Set Up.  

U allen een goede wedstrijd gewenst en we hopen u volgend jaar in de 
landelijke 2e divisie weer te mogen verwelkomen. 

 

Heren 1 Brezo/KBS Set Up 
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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 21 81 63 23 

2 Brezo/KBS Set Up HS 1 21 75 61 27 

3 Emmen’95 HS 1 21 68 55 31 

4 Voorsterslag/VC Zwolle HS 2 HS 1 21 58 49 40 

5 HeVoC’89 HS 1 21 58 48 41 

6 JUMBO Sellekamp / S.V.I. HS 1 21 57 48 40 

7 Vovem’90 HS 1 21 57 47 41 

8 VC058 HS 2 21 50 42 47 

9 Rouveen HS 1 21 38 34 54 

10 VC Sneek HS 2 20 37 34 55 

11 Van Dorsten Makelaars/MAZ HS 1 21 29 25 62 

12 Steevast HS 1 20 22 21 66 


