








 Van de voorzitter..

Iedereen is dit seizoen weer enthousiast begonnen en de competitieteams hebben de eerste 
wedstrijden al weer achter de rug. De meeste teams zijn de competitie goed begonnen.

De datum lijkt nog ver weg, maar in april 2019 bestaat onze vereniging 50 jaar. Wij zijn al 
begonnen met de voorbereidingen en we hebben 2 enthousiaste dames bereid gevonden om de 
kar te trekken en een groot deel van de festiviteiten te organiseren. U zult daar binnenkort zeker 
meer van horen en we verheugen ons nu al op een spetterend feest. De datum is al bekend, 
namelijk zaterdag 20 april 2019. We zullen vroegtijdig aan de Nevobo vragen om op die datum 
geen wedstrijden voor onze teams te plannen.

Op 4 november gaat de SVC weer van start en dat is inmiddels alweer voor de 48e keer. Helaas 
met wat minder teams dan eerder, maar daarom zeker niet minder gezellig.

Onlangs hebben wij als gebruikers weer een overleg gehad met De Breehoek. Financieel gezien 
gaat het wat beter met De Breehoek, maar men kan nog steeds geen grote sprongen maken. 
Desondanks zijn er de afgelopen tijd wel zaken verbeterd en ook de schoonmaak wordt dagelijks 
uitgevoerd en gecontroleerd. Als er toch nog klachten zijn, laat het dan weten aan Diane van 
Ginkel. Zijn neemt het dan op met De Breehoek. Er zijn vanzelfsprekend altijd wensen om zaken te 
verbeteren, maar als er geen geld voor beschikbaar is, dan kan het niet. Wel zal binnenkort gestart 
worden met het veranderen van de entree. Er komt een nieuwe receptie waar ook de VVV gebruik 
van zal maken. Men hoopt, dat wanneer er meer toezicht is, er minder personen binnen komen die 
er niets te zoeken hebben.

De Grote Club Actie is ook weer van start gegaan. Als je nog geen loten hebt, dan kun je ze nog 
kopen. Je steunt de vereniging er mee. We hopen binnenkort ook een bord in De Breehoek te 
kunnen ophangen met alle sponsors van de club van 100. We hebben er nog geen 100, dus ook 
daar kunt u zich nog voor aanmelden bij Diana van Ginkel.

Tenslotte nog een belangrijk punt voor degenen die rijden naar uitwedstrijden. Set Up heeft daar 
geen aparte verzekering voor afgesloten. Mocht er onverhoopt een ongeval gebeuren onderweg, 
dan vallen de inzittenden onder de ongevallen inzittenden verzekering van de auto. Vandaar het 
verzoek aan degenen die wel eens met spelers of speelsters naar uitwedstrijden rijden om even na 
te kijken of u naast uw normale autoverzekering ook een ongevallen inzittenden verzekering heeft 
afgesloten.

Veel plezier in het volleybalspel.

Ik hoop dat je plezier 
houdt in het volleyballen

Jan van de Wetering



Van de redactie...

Beste volleybal liefhebbers,

De eerste volley varia van het seizoen zit weer in je mailbox. Hopelijk heeft iedereen volop 
van zijn vakantie genoten en kan er weer met frisse moed tegenaan gaan dit jaar!

De eerste wedstrijden zijn weer gespeeld. In deze volley varia kun je lezen hoe de teams er 
tot nu toe voorstaan.

We hadden dit jaar nog een jubileum, namelijk onze zaalleider Gerard die maar liefst 35 jaar 
bij onze club zit! Gerard, van harte gefeliciteerd. We zijn blij dat je elke keer weer alles op 
orde heb.

De Grote Clubactie is ook weer van start gegaan. Er zijn nog steeds loten te koop. De loting 
vindt plaats eind december. Voor meer informatie kun je terecht bij Pauline Vonk, Rianne 
Werkman of Michelle van Duinkerken (speelsters Dames 3).

Mocht je iets hebben voor in de volgende volley varia, mail dan naar 
volleyvaria@setup69.nl, zodat we het de volgende keer een plekje kunnen geven in de editie 
van december! 

Voor nu wensen wij iedereen een heel sportief en gezellig volleybal-
seizoen toe!

Groetjes,

Carola Slotboom en Nienke van de Wetering

Wil je iets geplaatst 
hebben in de Volley 
Varia? laat het ons 

weten!



  Loran Bendeler

  Tel +31 33  2854578
  Fax +31 84 8763237
  Gsm: +31 681 761945
  Mail: loran@ben-for.com
  Web: www.ben-for.com
  VAT number NL 091503255B01
  EORI number : NL 091503255
  Registration: 58559280



Onze website heeft een 
complete metamorfose 
ondergaan. Dankzij 
Patrick en Michael van 
Setten ziet onze website 
er tegenwoordig super 
strak en gelikt uit!

Voorheen hield Loran 
Bendeler de website 
up to date. Tijdens 
de Algemene Leden 
Vergadering in maart jl. 
werd bekendgemaakt 
dat  er een nieuwe 
webbeheerder gezocht 
werd. 

Laurette Willems en 
Nienke van de Wetering 
zijn opgestaan tijdens 
de vergadering en gaan 
vanaf heden het stokje 
overnemen van Loran 
Bendeler.

Mochten jullie nog 
aanpassingen hebben 
voor op de website of 
iets dat je geplaatst wil 
hebben, dan horen wij 
dat graag! Dit kun je 
mailen naar webbeheer@
setup69.nl.

webbeheer www.setup69.nl

Neem snel een kijkje!



 




 
 

  
  






















 





TC nieuws  senioren
Vanaf 21 augustus zijn de trainingen weer begonnen. Gelukkig heeft Set – Up, 
ook dit jaar, een aantal vrijwilligers gevonden die zich de nodige uurtjes willen 
inzetten voor een team. Door die inzet is het gelukt om voor ieder team een 
trainer en een coach te vinden. Daar zijn wij ontzettend blij mee. Dank aan de 
trainers en coaches. Wij hopen dan ook dat de dames door hun trainingen en 
oefenwedstrijden klaar zijn voor de competitie en hun vooraf bespoken doelstel-
ling zullen halen.

Onder leiding van Michiel Bakker is dames 1 fris en gemotiveerd aan dit seizoen 
begonnen. Hun doelstelling is: bovenin meedraaien. Na 4 wedstrijden staan zij 
met 15 punten op een tweede plaats. De competitie begon voortvarend met 
een 4-0 overwinning op Renswoude. Daarna 2 wedstrijden waar de dames een 
paar puntjes lieten liggen maar toch de winst wisten te pakken. En de laatste 
wedstrijd tegen de nummer 1 was een wedstrijd op het scherps van de snede. 
Een wedstrijd waar alles inzat, spanning, sensatie, conditie en concentratie be-
houden, zo’n wedstrijd speel je niet vaak. En als je hem dan toch kan winnen…. 
Geweldig. Super gedaan dames. Hilde heeft de start van het seizoen meege-
maakt maar gaat nu tijdelijk stoppen vanwege haar zwangerschap. Hilde, ook 
vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd.

Ook dames 2 is gestart met de voorbereidingen op een nieuw seizoen. Eèn 
ding weten ze zeker: ze willen het niet zo spannend maken dan vorig seizoen. 
Hun doel is 7e worden. We gaan ervoor dames. We zijn vol goede moed gestart 
met de trainingen maar moesten al snel het één en ander omgooien. Biba ging 
ons verlaten voor een plek in dames 1 en Diane raakte langdurig geblesseerd. 
Waardoor er toch een aantal speelsters op andere posities moeten gaan spe-
len. Dus zijn we volop bezig om deze wijzigingen goed te laten verlopen maar 
dat kost wat tijd. Aan de inzet op de trainingen kan het niet liggen maar hier en 
daar een beetje meer geluk zou welkom zijn. Zij hebben 3 wedstrijden gespeeld 
en staan nu op plaats 10. Biba veel succes in dames 1 en Diane veel sterkte 
met je vinger en fijn dat je toch elke wedstrijd meegaat.

Dames 3 gaat proberen om in de bovenste helft te eindigen. We trainen er hard 
voor en hopen dat dat dit jaar gaat lukken. Zij spelen namelijk nogal wisselende 
wedstrijden. Het loopt of het loopt niet waardoor er nog wel eens wat puntjes 
verloren gaan terwijl dat niet nodig zou hoeven te zijn. De beleving van de da-
mes is dat ze toch wel een puntje of misschien 2 puntjes meer hadden kunnen 
halen. Ik zou zo zeggen doen dames. Ze zijn vastberaden dat het dit jaar gaat 
lukken. Zij hebben 3 wedstrijden gespeeld en staan op een achtste plaats.



Dames 4 speelt nu in de 3e klasse. Met een aantal nieuwe speelsters hopen zij 
boven in mee te draaien. Ze zijn de competitie goed begonnen met 3 gewonnen 
wedstrijden en zij staan nu op een tweede plaats. Heel veel succes dames. Zet 
hem op en probeer deze goede lijn vast te houden.

Dames 5 heeft als doel: handhaving in de 3e klasse. Onder leiding van Erica 
Bos zijn ze leergierig en gemotiveerd met de trainingen gestart. Ze zijn met een 
groot team begonnen maar helaas door ziekte en wat blessures is het team wat 
kleiner geworden. Vanaf deze plaats wensen we Yvonne heel veel sterkte en 
hopen op een voorspoedig herstel. Ook andere speelsters met grote en kleine 
blessures heel veel beterschap. Dames 5 heeft nu 3 wedstrijden gespeeld en 
staan op een negende plaats.

De TC wenst alles speelsters met hun trainers en coaches heel veel succes en 
een sportief seizoen.

Met vriendelijke groeten, Renata van Heck



















Grote clubactie 2017
We zijn weer volop bezig! De grote clubactie is al even van start 

gegaan! Hoe gaat het bij jullie? Al veel loten verkocht? 

Nog even een kleine uitleg, een lot kost €3,- en daarvan gaat 
€2,40 naar Set-up! Dat is heel veel! En daar kunnen jullie leuke 

dingen van doen, of daar worden nieuwe materialen van gekocht! 
Super toch? 

Als jullie 20 loten of meer verkopen, hebben we voor jullie veel 
kortingen.. Met 50% korting naar Madame Tussauds, met 50% 

korting naar Schiphol behind the scenes of 1+1 gratis voor 
Bobbejaanland!!! 

Is je boekje vol en wil je een nieuwe, of wil je je boekje inleveren? 
Doe dat dan bij je trainer, trainster, of zoek ons even op! 

Tot 13 november kunnen jullie de boekjes inleveren! Zet ‘m op 
allemaal! 

Groetjes,
Pauline Vonk - 0623755055 

Michelle van Duinkerken - 0650235406 
Rianne Werkman - 0631926985 

(We volleyballen in Dames 3 en zijn op donderdag avond in de Breehoek!)





ABC    Alfons Leyenhorst &  a.leyenhorst2@kpnplanet.nl
    Myrthe Dijkstra   abc@setup69.nl

Mini’s      Gert-Jan Donkelaar  Jc-mini@setup69.nl 

Website   Nienke vd Wetering &  webbeheer@setup69.nl
    Laurette Willems   
Sponsoring   Inge Fledderus    sponsoring@setup69.nl

Sponsorcommissie Inge Fledderus    sponsoring@setup69.nl


