
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
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 
 

Na twee gewonnen uitwedstrijden mag de selectie van 
Hans Bruins dit seizoen voor het eerst aantreden in  

eigen hal. 
 

De selectie heeft t.o.v. voorgaand seizoen de nodige mu-
taties ondergaan. Joël Hofstede, Dave, Bjorn en Koen 

hebben besloten een stap terug te doen, dan wel te stop-
pen. Kees ten Brinke heeft vrij recent een schouderopera-

tie ondergaan en hoopt richting einde van het seizoen 
weer wat te kunnen doen. Mark Flier zou niet meer kun-

nen aanhaken doordat hij aan het werk is gegaan als ma-
rinier. Arjen Kaspers was aanvankelijk ook gestopt, maar 
is begin van het seizoen erachter gekomen het volleybal 

toch niet te kunnen missen. 
 

Een zware kluif voor Hans en TC om weer een team op de 
been te krijgen. Joël Klooster is bereid gevonden om de 
selectie te versterken. Tevens oud-gedienden Rick de 

Vries en Marc Verbaan zijn aan de selectie toegevoegd, 
vanuit het tweede. Daarnaast kan Mark Flier niet trainen, 
aangezien hij achter andere soldaatjes aan moet rennen 
en zal alleen de wedstrijden aanwezig zijn. Tot slot heeft 
Hans Bruins jonge spelers aan de selectie toegevoegd. 

Gerco Wijnne en spelverdeler Rob Schrijver, zullen zoveel 
als mogelijk aansluiten om zich te ontwikkelen en de se-

lectie te versterken. 
 
 

Eerste  Thuiswedstrijd 

Volg Set Up (IJss) ook op:   

www.setup-ijsselmuiden.nl 



 
Na de nodige voorbereiding op dit seizoen, is Brezo/KBS 
Set Up het seizoen gestart met twee 1-3 zeges. Eerst uit 
bij Rouveen om vervolgens de reserves van Leeuwarden 

met hetzelfde resultaat over de knie te leggen. Drie goede 
sets zijn er in Leeuwarden afgewerkt. Minpunt uit de wed-
strijd is de grote dip die de mannen in de derde set kre-

gen. Iets met stabiliteit, waar de mannen van Set Up nog 
hard aan moeten werken.. 

 

Vandaag mogen de mannen en libero van coach Bruins de 
strijd aangaan met Steevast uit Steenwijk. Wellicht het 

team wat vorig jaar nog gespeeld heeft tegen de reserves 
van Set Up. Veel is er niet over dit team bekend. Iets wat 
voor Hans zijn mannen ook ondergeschikt is. Belangrijkste 
is weer eigen servicedruk neer kunnen leggen, de nodige 
rallyballen oppikken en die direct verzilveren. Tel daar een 

zuinige side-out bij op en je hebt de kern van het 
gewenste spel uit IJsselmuiden te pakken. 

 
Als Brezo/KBS Set Up zich hier aan weet te houden, dan 

kan ook vanavond een mooie avond gaan worden. 

 
Veel kijkplezier en bedankt voor jullie support! 

 

Brezo/KBS Set Up 
- 

Steevast 

Brezo / KBS Set Up  
 naam positie 

 Arjen Kaspers libero 

 Rick de Vries diagonaal / midden 

 Marc Verbaan passer/loper 

 Marien Alberts middenaanval 

 Mark Flier diagonaal 

 Remco Bultman passer/loper / diagonaal 

 Matthias Sukaldi spelverdeler 

 Harald van Dieren middenaanval 

 Joel Klooster passer/loper / diagonaal 

 Gerco Wijnne passer/loper / diagonaal 

 Rob Schrijver spelverdeler 

   

 Trainer / Coach:    Hans Bruins 

stand Heren 3e divisie B wdstr pnt Sets 
vr 

Sets 
tgn 

1   VC058 HS 1 3 12 9 3 

2 VC058 HS 2 3 10 8 4 

3 Vovem’90 HS 1 3 10 8 5 

4 Voorsterslag/VC Zwolle HS 2 HS 1 3 9 7 5 

5 VC Sneek HS 2 4 9 8 9 

6 Brezo/KBS Set Up HS 1 2 8 6 2 

7 Van Dorsten makelaars/MAZ HS 1 3 8 7 6 

8 Emmen’95 HS 1 2 6 5 3 

9 HeVoC’89 HS 1 3 5 4 8 

10 Steevast HS 1 3 4 4 4 

11 Rouveen HS 1 3 3 3 9 

12 S.V.I. HS 1 2 1 1 7 


