
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Dinsdag 24 oktober 
Heren 5:  20:30 uur 

 
Vrijdag 27 oktober 

Jongens B1: 19:00 uur 
Meisjes A2:  19:00 uur 

 
Dinsdag 31 oktober 

Heren 4:  20:30 uur 
Dames 3:  21:00 uur 

 
Dinsdag 7 november 

Heren 5:  20:30 uur 

 
Zaterdag 11 november 

CMV toernooi vanaf 9:30 uur 
Tot ongeveer 12:00 uur 

 
Zaterdag 18 november 

Volledig programma met o.a.  
Heren 1 en Heren 2,  

Dames 1 en Dames 2  
en natuurlijk veel jeugdteams! 

 

Volg Set Up (IJss) ook op:   

www.setup-ijsselmuiden.nl 

Komende Thuiswedstrijden! 
Dames 1 van Set Up is de competitie goed begonnen. Er 

zijn 2 te makkelijke wedstrijden gespeeld.  

Woensdag 18 oktober mocht Dames 1 aantreden tegen het 

derde team van Reflex. Op papier een mix van jonge oud 

MA-spelers en oud Dames 2 spelers. In de zaal bleek dat 

het team op een paar plaatsen versterkt was. 

Er was veel publiek uit IJsselmuiden op de tribune.  

 

De eerste set kregen we de servepass niet helemaal goed 

op orde. De set gaat met 25-16 naar Reflex.  
De 2de set pakken we goed door. Het loopt beter en  

Reflex zakt in. Aan het einde van de set staan we flink voor, 

ineens sluipen de fouten er bij ons in. Reflex ruikt bloed en 

zet een tandje bij. Uiteindelijk pakken ze de set met 27-25. 

Daarna maakt Reflex weinig fouten meer. Vooral Maaike 

van Keimpema scoorde dat het een lieve lust was. Wij  

kregen de servepass niet goed onder controle en de moraal 

zakte weg. De 3e en 4e set verloren we met 25-9 en 25-13. 

Flink verloren van een goed team.  

 

Toch mogen we trots zijn op het jonge D1 team van Set Up. 

Waar Reflex ervoor kiest vooral de oudere speelsters het 

werk te laten doen en de jeugd op de bank te zetten, kiest 

Set Up voor de toekomst. Een mooie les voor ons en ik 

denk dat het team hiervan sterker wordt.  

 

De komende tijd maar gewoon weer hard aan de bak. We 

gaan ervoor zorgen dat de return tegen Reflex een andere 

uitslag zal krijgen. We zullen hard knokken om de aanslui-
ting met de top te behouden.  

Volg Set Up (IJss) ook op:   

www.setup-ijsselmuiden.nl 

Verslag Dames 1 



Goedenavond allemaal,  

Leuk dat jullie er weer zijn.  

 

Vanavond spelen we de vierde wedstrijd van het seizoen 

tegen het studententeam Twister Veracles Heren 1 uit 

Groningen. De studenten staan onderaan op de ranglijst 

met één punt na twee gespeelde wedstijden. Uiteraard 

zal dit niet per definitie zeggen dat we het makkelijk 

gaan krijgen vanavond. Van Veracles kun je alles  

verwachten. Daarnaast zullen ze hun uiterste best doen 

om van de laatste plek af te komen. Ze zullen dat dan 

ook zeer haalbaar achten aangezien wij enkel één plek 

boven ze staan met vier punten na drie gespeelde  

wedstijden.  

 

Onze eerste drie wedstijden kunnen we hopelijk  

wegschrijven onder het kopje ‘opstart problemen’. Twee 

keer verlies met 2-3 en één keer met 0-4. Daar moet 

verandering in komen. We hebben de afgelopen week 

veel getraind op de onderdelen die tijdens de voorgaande 

wedstrijden niet goed gingen. Over de blokkering en  

passing zijn afspraken gemaakt en zullen we meer druk 

met onze service moeten uitoefenen.  

 

Goed, vanavond dus Veracles. De prognose van de  

Nevobo-site geeft een 3-2 winst voor ons aan, er zit  

ongetwijfeld meer in, dus laten we de studenten  

vanavond maar duidelijk maken dat hier geen punt te 

halen valt.    

 

Veel kijkplezier!  

 

Volg Set Up (IJss) ook op:   

www.setup-ijsselmuiden.nl 

Set Up IJsselmuiden Heren 1 
- Twister Veracles Heren 1 

Set Up IJsselmuiden Heren 1  
 naam positie 

 Bjorn Holtland middenaanval 

 Dave de Velde passer/loper 

 Harald van Dieren middenaanval 

 Joel Hofstede diagonaal 

 Kees ten Brinke passer/loper / libero 

 Louren Nentjes passer/loper 

 Marc Verbaan passer/loper 

 Marien Alberts middenaanval 

 Mark Flier diagonaal 

 Matthias Sukaldi spelverdeler 

 Remco Bultman passer/loper / diagonaal 

   

 Trainer / Coach:    Peter Gaillard 

stand Heren 2e divisie A wdstr pnt Sets 
vr 

Sets 
tgn 

1   VC Sneek HS1 4 14 11 5 

2 Side-Out HS 1 4 14 12 6 

3 Casco Montage / V.V.H. 1 HS 1 4 13 11 6 

4 Krathos HS 1 4 12 10 6 

5 Lycurgus HS 2 3 11 9 3 

6 Rivo Rijssen HS 1 4 9 7 9 

7 HHB coaching/CSV HS 1 4 9 7 9 

8 DIO/Bedum HS 2 3 8 7 6 

9 Lycurgus HS 3 3 5 4 8 

10 ‘t Gat van Groningen Donitas HS 2 4 5 4 12 

11 Set Up (IJsselmuiden) HS 1 3 4 4 10 

12 Twister Veracles HS 1 2 1 1 7 


