
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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 
 

Beste leden en supporters, 

 
Het nieuw seizoen is weer in volle gang en gelukkig zijn 

de meest vacatures voor dit jaar weer gevuld.  
Iedereen bedankt dat jullie ook dit jaar dat voor de ver-
eniging willen invullen. We hebben echter ook nog een 

aantal vacatures waar we jullie aandacht voor vragen. 
 

We zoeken nog versterking voor ons bestuur, als onder-
steuning voor de secretaris. Vind je het leuk om ons te 

helpen in een aantal administratieve taken en mee te 
denken over de toekomst van de club, meld je dan bij: 

 
voorzitter@setup-ijsselmuiden.nl 

 
Daarnaast zoeken we nog: 

Versterking voor de TC 
Scheidsrechters 

Versterking voor de activiteitencommissie 
 

Lijkt je dit leuk of wil je meer info, meld je dan bij: 
vrijwilligerscommissie@setup-ijsselmuiden.nl  

  

 

Vrijwilligers maken het verschil 

Volg Set Up (IJss) ook op:   

www.setup-ijsselmuiden.nl 

mailto:vrijwilligerscommissie@setup-ijsselmuiden.nl


 

 
 

 
Wij vinden het erg leuk dat jullie er allemaal weer zijn! 

We gaan ons vandaag weer volledig inzetten om er weer een 

leuke wedstrijd van te maken.  
 

Vorige week hebben we in Sneek gespeeld.  
Om nog kans te maken op een mooie plek was het aan ons 
om deze wedstrijd te winnen. Dit hebben we waargemaakt 

en deze wedstrijd is gewonnen met 3-1 .  
Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee. Deze overwinning 

brengt ons op een 2de plek! 
  

Vandaag ontmoeten we het eerste team van  
Leeuwarden: VC058 HS 1.  Momenteel zijn zij de koploper in 

de 3de divisie. Een ware topper vandaag dus!  

 
Leeuwarden heeft deze competitie nog niet verloren. Winnen 

in IJsselmuiden is echter een ander verhaal; Set Up heeft 
thuis dit seizoen nog niet verloren! Laten we hopen dat dat 

na vandaag nog steeds zo is! 

 
Jullie snappen wel dat we jullie daar hard bij nodig hebben!   

 
Laat je horen! 

  

 

 

Brezo/KBS Set Up - VC058 HS 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 HS 1 6 25 19 5 

2 Brezo/KBS Set Up HS 1 7 24 19 10 

3 VC058 HS 2 7 23 19 11 

4 Emmen’95 HS 1 7 22 18 11 

5 Voorsterslag/VC Zwolle HS 2 HS 1 7 20 17 13 

6 Vovem’90 HS 1 6 18 15 11 

7 Van Dorsten Makelaars/MAZ HS 1 7 17 14 15 

8 VC Sneek HS 2 8 15 14 20 

9 HeVoC’89 HS 1 8 15 13 21 

10 JUMBO Sellekamp / S.V.I. HS 1 6 13 11 14 

11 Rouveen HS 1 7 11 10 19 

12 Steevast HS 1 8 7 7 26 


