
 
Wat betekent het om lid te zijn van 

de Club van 50 ? 
 

1: Je steunt Volleybalvereniging Set Up 
2: Je naam / bedrijfsnaam krijgt een vermelding 
     op onze website 
3: Je krijgt een vermelding in ons wedstrijdboekje 
     tijdens de thuiswedstrijden van Heren1. 
4: Je ontvangt natuurlijk veel roem! 

 
Wie kan er lid worden ? 

 
Iedereen die ouder is dan 18 jaar en die  

Volleybalvereniging Set Up een warm hart 
toedraagt kan lid worden van de Club van 50. 
Ook is het mogelijk om als bedrijf, familie of 

groep (bijv. team) lid te worden. 
 

Hoe kan je lid worden ? 
 

Je kunt lid worden door het inschrijfformulier 
van de website volledig in te vullen en op 

 te sturen aan: clubvan50@setup-ijsselmuiden.nl 
 

De huidige leden van de Club van 50. 
 

Marian Bultman 
“Sportmassage Heidi” 
Trijnie van den Belt 

Vocatus Groep 

Volg Set Up (IJss) ook op: 
   

www.setup-ijsselmuiden.nl 

 
Op zaterdag 11 november mochten we op bezoek bij Flash Nieuw-
leusen. Met maar 1 punt verschil in de competitiestand beloofde dit 
een spannende wedstrijd te worden. De enige taak die we meekre-
gen was: volle bak en niet te voorzichtig.  
 
De eerste set begonnen we met gezonde spanning en we wilden er 
100% voor gaan. Helaas kwam dit er niet helemaal uit en keken 
we, mede door veel serve- en passfouten, al snel tegen enige ach-
terstand aan. Na een time-out van onze kant konden we het ni-
veau nog een beetje opkrikken, maar dit was helaas net te laat. 
Flash pakte de set met 25-19. 
 
Na deze matige 1e set wisten we dat de knop om moest. We be-
gonnen volle bak aan de 2 e set en dit werd ook gelijk duidelijk op 
het scorebord. In deze 2e set kwam Flash er eigenlijk niet aan te 
pas. Aanvallend en verdedigend zat Set Up overal bij en dit werd 
beloond: 25-15 in ons voordeel.  
 
Met het idee dat er iets te halen viel begonnen we met veel moed 
aan de 3e set. Helaas keken we al snel tegen een achterstand aan. 
Flash had zich goed herpakt en ging er al vrij snel vandoor met de 
punten. Gelukkig konden wij ons ook herpakken en we zetten de 
achtervolging in. Met resultaat, ook de 3e set konden we achter 
onze naam zetten na nog een spannend einde: 27-25.  
 
Doorzetten wilden we in de 4e set. Helaas liep het spelletje niet 
meer zo aan onze kant terwijl Flash er juist lekker in kwam. Wij 
maakten veel fouten en kregen daarbij de aanvallen om de oren: 
25-16. 
 
Een vijfsetter werd het dus, zoals Nevobo al voorspeld had. We 
wilden nog 1 keer laten zien wat we in huis hadden en dus begon-
nen we met veel energie aan deze laatste set. We vochten ons 
door de 1e helft van de 5e set heen en dit zorgde ervoor dat we als 
eerste bij de 8 punten kwamen. Na het wisselen van veld waren 
beide teams erg aan elkaar gewaagd. Helaas scoorde Flash net iets 
meer punten en haalde de 5e set binnen met  
15-13.  

Volg Set Up (IJss) ook op: 
   

www.setup-ijsselmuiden.nl 

Wedstrijd Verslag Dames 1 



 
Goedenavond,  

 
Hartelijk welkom bij alweer de derde thuiswedstrijd 
van het jaar. We zijn blij dat jullie er ook vanavond 

weer bij zijn. 
 

Vorige week hebben we na een stroeve competitie-
start een knappe 3-1 overwinning behaald tegen 

Rivo in Rijssen. Het vertrouwen groeide tijdens de 
wedstrijd en met dat vertrouwen hopen we er ook 
vandaag weer een goede wedstrijd van te maken. 

 
We nemen het vandaag op tegen DIO/Bedum H2 

die momenteel op de 7e plek staan met 16 punten 
uit 5 wedstrijden. Wij hebben de aansluiting weer 
gevonden, maar staan nog wel met 8 punten uit 6 

wedstrijden op de laatste plaats. 
 

De vorige thuiswedstrijd was er door het matige  
niveau te weinig strijdlust en sfeer in de wedstrijd.  
Deze strijdlust en uitstraling hopen we vandaag wel 

te laten zien.  
 

Heel veel plezier vanavond. We hopen er samen 
met jullie een mooie sfeer in te krijgen en de  

punten in IJsselmuiden te houden. 

Volg Set Up (IJss) ook op: 
   

www.setup-ijsselmuiden.nl 

Set Up IJsselmuiden Heren 1 
 

- DIO/Bedum Heren 2 

Set Up IJsselmuiden Heren 1 
Nr. naam positie 

2 Bjorn Holtland middenaanval 

3 Dave de Velde passer/loper / libero 

4 Marien Alberts middenaanval 

5 Marc Verbaan passer/loper  

6 Rob Schrijver spelverdeler 

7 Harald van Dieren middenaanval 

8 Remco Bultman passer/loper / diagonaal 

9 Matthias Sukaldi spelverdeler 

10 Joel Hofstede diagonaal 

13 Louren Nentjes passer/loper 

14 Kees ten Brinke passer/loper / libero 

- Mark Flier diagonaal 

 Trainer / Coach:    Peter Gaillard 

stand Heren 2e divisie A wdstr pnt Sets 
vr 

Sets 
tgn 

1   VC Sneek HS 1 6 24 19 5 

2 Lycurgus HS 2 6 19 16 9 

3 HBB coaching/CSV HS 1 7 18 15 14 

4 Krathos HS 1 6 17 14 10 

5 Side-Out HS 1 6 17 15 12 

6 Lycurgus HS 3 6 17 13 11 

7 DIO/Bedum HS 2 5 16 13 8 

8 Casco Montage / V.V.H. HS 1 6 16 14 12 

9 Twister Veracles HS 1 6 12 10 15 

10 Rivo Rijssen HS 1 6 11 9 15 

11 ‘t Gat van Groningen Donitas HS 2 8 10 9 24 

12 Set Up IJsselmuiden HS 1 6 8 7 19 


