
 
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 en hoe kan je 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. 
 
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 zijn: 
 
Henk de Vries 
M & M Bultman 
Peter Gaillard 
Trijnie van den Belt 
 
KBS B.V. 
 
Sportmassage “Heidi”  
 
Vocatus Groep 
 

- Johan Albers - Marien Bultman - Tammo Fluks 
- Wichert van den Belt - Wim Diender 

Volg Set Up (IJss) ook op: 
   

www.setup-ijsselmuiden.nl 

 
             EEN GOUDEN JUBILEUM! 

 
 
 

21 november 2018 was het zover! 
 

Set Up is jarig en viert haar 50ste verjaardag! 
 

Dat laten we natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. 
 
Jullie horen zeer binnenkort meer, maar ga er maar vanuit 
dat het een erg leuk jaar(!) wordt met feestjes, clinics en 
andere leuke activiteiten! Ja, je hoort het goed, we gaan het 
hele jaar activiteiten organiseren die in het teken van ons 
jubileum staan. We zijn natuurlijk het hele jaar 50 jaar jong! 
 
Heb je nog leuke ideeën of wil je graag helpen; laat het 
dan weten aan voorzitter@setup-ijsselmuiden.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Volg Set Up (IJss) ook op: 
   

www.setup-ijsselmuiden.nl 

1968      Set Up is jarig!      2018 



  
Goedenavond,  
 
Welkom bij onze wedstrijd. Fijn dat jullie er bij zijn om er sa-
men weer een mooie pot van te maken. We zijn thuis nog 
ongeslagen en hopen dat te blijven. In de achterliggende 
wedstrijden hebben we op sommige belangrijke momenten al 
dankbaar gebruik van jullie enthousiasme en aanmoediging 
kunnen maken, om zo toch nog een set/wedstrijd binnen te 
slepen. Schroom ook vanavond niet om jullie keel goed los te 
trekken! 
 
Vanavond mogen we aantreden tegen het tweede team van 
Sudosa-Desto H2 uit Assen strijden. Het beloofd weer een 
mooie wedstrijd te worden. Sudosa-Desto H2 hebben we nog 
niet ontmoet deze competitie dus we gaan er weer blanco in. 
Afgelopen week hebben we weer hard getraind om onze af-
spraken te finetunen en de juiste afstelling te vinden met on-
ze onvervangbare spelverdeler. We hopen dat Peter Gaillard, 
het publiek en natuurlijk wij met elkaar er weer een winst pot 
uit kunnen slepen. 
 
Na 9 wedstrijden in deze competitie mogen we onszelf geluk-
kig prijzen met een prachtige 3e plek in de 2e divisie. Een 
mooie prestatie al zeggen we het zelf. Vorige week hebben 
we goede zakengedaan door Casco Montage/VVH H1 te ver-
slaan met 4-0. De training daarna hebben we zelfs een trak-
tatie gehad van een supporter, vanwege de geweldige avond 
in Harlingen. Een mooi compliment natuurlijk! 
 
Heel veel plezier vanavond. We gaan ons best doen om er 
weer wat moois van te maken. Het zou mooi zijn als we thuis 
ongeslagen blijven natuurlijk. Alvast bedankt voor uw aan-
moedigingen en een fijne avond toegewenst. 
 
#wijgaanUropain 
 
 

Volg Set Up (IJss) ook op: 
   

www.setup-ijsselmuiden.nl 

Holtland Accountants Set Up H1 
 

- Sudosa-Desto H2 

Set Up IJsselmuiden Heren 1 
Nr. Naam: Positie: 

1 Arjen Kaspers Libero 

2 Louwe van den Bos Middenaanval 

3 Joël Hofstede Passer - Loper / Diagonaal 

4 Marien Alberts Middenaanval 

6 Kees ten Brinke Passer - Loper / Libero 

7 Harald van Dieren Middenaanval 

8 Matthias Sukaldi Spelverdeler 

9 Louren Nentjes Passer - Loper 

10 Gerco Wijnne Passer - Loper / Diagonaal 

 Trainer / Coach:  Peter Gaillard 

Stand Heren 2e divisie A wed pnt Sets 
vr 

Sets 
tgn 

1   DIO/Bedum HS 2 10 36 29 12 

2 HHB coaching/CSV HS 1 9 32 26 12 

3 Holtland Accountants Set Up HS 1 9 30 25 13 

4 Twister Veracles HS 1 9 28 24 16 

5 Madjoe HS 1 10 27 24 19 

6 Innofique / S.V.I. HS 1 10 24 21 22 

7 Voorsterslag/VC Zwolle HS 2 9 22 17 19 

8 Lycurgus HS 2 9 20 17 21 

9 Sudosa-Desto HS 2 10 20 17 24 

10 Banzo / Side-Out HS 1 10 20 18 26 

11 Krathos HS 1 8 14 12 22 

12 Casco Montage / V.V.H. HS 1 11 12 11 35 


