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Er zijn weer een aantal nieuwe leden aangemeld bij Set Up.
Allemaal van harte welkom en veel speelplezier gewenst.

Nienke Brouwer
Anita Habermehl
Jeanette van der Kamp
Babet van der Haar
Mariëlle van Leersum
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De eerstvolgende 
Algemene Leden-
vergadering is pas 
in oktober 2018.

De feestdagen zijn inmiddels al weer achter de rug en we zijn begonnen aan het 2e deel van de competitie. 
Namens het bestuur wens ik iedereen een gezond en voorspoedig 2018 toe.

In de laatste week van december hebben we nog het oliebollentoernooi gehad en dat was weer een succes 
met ruim 70 deelnemers waaronder ook oud leden werd volop strijd geleverd, maar ook het plezier niet uit 
het oog verloren. We willen Gerard en Minne dan ook nog bedanken voor de prima organisatie van deze 
avond.

We kijken nu vooruit naar wat 2018 ons gaat brengen. Om te beginnen start Hoogvliet in maart weer met 
een plaatjesactie, waarvoor Martine Buitenhuis aan het begin van het seizoen de foto’s gemaakt heeft. We 
hopen natuurlijk, dat jullie allemaal meedoen om het album helemaal vol te krijgen.

Onze dames 1 zijn het seizoen goed begonnen en wie weet lukt het dit jaar wel om te promoveren naar de 
3e divisie. Onder leiding van Michiel Bakker wordt er in ieder geval keihard voor getraind. 

De jeugdteams hebben 2 competities per seizoen en de eerste kampioenen hebben we dus vlak voor kerst 
al kunnen begroeten. Vanaf deze plek feliciteren wij de kampioenen ook nog van harte.

Een ander punt is de zaalhuur. Vanaf dit seizoen wordt de zaalhuur per uur berekend. Dat betekent, dat 
wanneer we de zaal niet nodig hebben en we dat vroegtijdig doorgeven, wij de zaal ook niet hoeven te 
betalen. Daartegenover staat, dat de prijs per uur wel omhooggegaan is. Om nu niet te veel in de rode 
cijfers te belanden, overwegen wij om de trainingen dit jaar eerder te laten stoppen en op die manier geld 
te besparen. 

Verder nog een herinnering: U was altijd gewend om begin maart naar de Algemene Leden Vergadering te 
komen. Wij hebben echter afgelopen jaar het boekjaar gewijzigd van een kalenderjaar in een seizoensjaar 
dat loopt van augustus t/m juli. De eerstvolgende ALV is dus pas in oktober van dit jaar.

Nog een belangrijke datum om te onthouden: 20 april 2019 vieren wij het 50 jarig bestaan van onze 
vereniging. Houd die datum dus vrij.

Rest mij u nog veel plezier te wensen met het volleybal de rest van het seizoen.

Jan van de Wetering

Van de voorzitter



Allereerst wensen wij jullie allemaal nog een heel 
gelukkig nieuwjaar toe. 

Zoals jullie kunnen zien hebben we de Volley Varia 
in een nieuw jasje gestoken. We hebben de pagina 
breedte aangepast. De vorige opmaak was nog 
zoals die nodig was om hem te kunnen printen. 
Tegenwoordig gaat die alleen nog maar digitaal, dus 
hebben we hem in een formaat gezet wat optimaal 
is voor digitaal gebruik. 

We hebben nog een aantal data die jullie alvast in 
de agenda kunnen noteren:

- Het Set Up Eindfeest zal plaatsvinden op 14 april 
2018. (zie verderop)
- De Algemene Leden Vergadering zal in oktober 
2018 plaatsvinden (exacte datum volgt nog)
- 20 april 2019 zal er een 50-jarig jubileum feest van 
Set Up zijn.

Mocht je iets missen in de Volley Varia of andere op- 
of aanmerkingen hebben, schroom dan niet en mail 
ons gerust: volleyvaria@setup69.nl.

We wensen jullie allemaal een goed tweede helft 
van het seizoen.

Carola en Nienke

Van de redactie

De Volley Varia is in 
een nieuw jasje gestoken. 
Speciaal ontwerp voor 

digitaal gebruik.



MAART
1 Michelle van Veller
5 Eline van de Burgt
6 Anniek van Bennekom
7 Charlotte van Keeken
13 Danique Leyenhorst
18 Anne Jacobs
20 Myrthe van Tellingen
23 Damian Brands
24 Friso Bakker
24 Lisa Bouw
25 Leonie Geefshuysen
27 Anna Terlouw
30 Maureen Nieuwerf

Gefeliciteerd, al lemaal!

FEBRUARI 
 
2 Emma Methorst
3 Hanna van de Wetering
3 Patrick Stoffelsen
15 Bente Osnabrugge
19 Esmee Berghuizen
21 Kim Ebskamp
21 Veronie Vonk
27 Lieke van Donkelaar

jANUARI
5 Samantha Leijenhorst
5 Tom Verloop
6 Sanne van de Peut
15 Thamara Leyenhorst
25 Nanette de Ruig

Er is er een jarig Hoera Hoera......



Na een korte vakantie gaan we aan de tweede helft van het seizoen beginnen. Heel veel succes dames, trainers en coaches.

Dames 1 staat op een tweede plaats met 1 punt achter de nummer 1. Dat wordt nog een mooie en spannende tweede helft. Heel veel succes 
en ga zo door dan blijft de koppositie binnen handbereik.

Dames 2 staat ook op een tweede plaats maar dan moeten we de standenlijst wel even omdraaien. Het is een moeilijk seizoen voor dames 2. 
Toch hopen we nog op een PD plaats en daar gaat dames 2 hun uiterste best voor doen. De eerste helft van het seizoen moesten we Diane 
missen vanwege haar blessure aan haar vinger. Het gaat de goede kant op maar het is nog niet voldoende om al te gaan meetrainen. Diane 
vanaf deze plaats heel veel beterschap en hopen we op een goed herstel van je vinger. De tweede helft gaan we voorlopig Simone missen. 
Simone heeft 2 weken in het ziekenhuis gelegen vanwege haar blinde darm en daarna complicaties gekregen. Simone ook voor jou heel veel 
beterschap. Fijn dat je nu thuis bent en verder kunt gaan aansterken.

Dames 3 staat op een mooie zesde plaats met maar 2 punten verschil op de nummer 4. Hun doel was bovenin meedraaien in de 2e klasse. 
Nou dat gaat tot nu toe geweldig. Maar nu volhouden dames.

Dames 4 staat op de 1e plaats met 3 punten meer en 1 wedstrijd minder dan de nummer 2. Na hun degradatie uit de 2e klasse was en is hun 
doel terug naar de 2e klasse. Jullie gaan gewoon top. Ga zo door.

Dames 5 staat op een vijfde plaats. Een mooi resultaat en heel veel succes om dit de tweede helft vast te houden.

De hartelijke groeten, namens de TC,

Renata van Heck.

TC NieuwsSenioren



Als eerste willen wij graag alle trainers(sters) en coaches van de afgelopen eerste sei-
zoenshelft hartelijk bedanken voor hun inzet en voor alle trainingen. Door jullie inzet is 
het weer een prima seizoenshelft geweest.

Standen 1e helft seizoen 2017/2018
JA1 hoofdklasse 1e
MA1 1e klasse 4e
MA2 2e klasse 3e
MA3 2e klasse 10e
MB1 2e klasse 1e
MB2 2e klasse 5e
JB1 2e klasse 7e
MC1 2e klasse 4e
MC2 2e klasse 5e

Inmiddels zijn de nieuwe wedstijd schema’s weer bekend en begint zaterdag 13 janua-
ri de tweede seizoenshelft.

Alle teams heel veel succes de tweede helft van dit seizoen, en we hopen dat we aan 
het eind van dit seizoen weer een aantal nieuwe kampioenen kunnen huldigen,

De TC



Speelster en mini-stervan de match

Zaterdag 11 november speelde Dames 
1 tegen BSV DS1 uit Beekbergen. Zij 

staan onderaan. Deze wedstrijd heeft Set 
Up dan ook 4-0 gewonnen. De speelster 
vd wedstrijd was Romee vd Berg en de 
mini-ster Lynn vd Kamp. De bal werd 
gesponsord door Autobedrijf Tanghe. 

Zaterdag 2 december speelde Set Up 
DS1 tegen SSS DS3 uit Barneveld. Onze 

dames wisten deze wedstrijd ook te 
winnen en wel met een 3-1 overwinning. 
De speelster van de match was Nienke 
van de Wetering en de mini-ster Nathan 

Bakker. De bal werd gesponsord door Punt 
Timmerwerk.

Zaterdag 16 december stond de wedstrijd 
tegen Arvevo DS1 uit Arnhem op het 
programma. Ook deze tegenstander 

was niet sterk genoeg voor Set Up. De 
uitslag was 4-0 en de punten bleven in 
Scherpenzeel. De speelster vd match 

was Mareille Valkenbug en de mini-ster 
Emmelie van Donkelaar. 



kampioenen!
JA1 KAMPIOEN IN DE HOOFDKLASSE
Ondanks een moeilijke start van het seizoen en de kleine overgebleven selectie, 
is het de jongens toch gelukt om het team te in stand te houden. En... het doel om 
kampioen te worden is behaald! Een prestatie om trots op te zijn. Gefeliciteerd!

MB1 KAMPIOEN IN DE 2E KLASSE
De meiden van MB1 zijn dit seizoen gelijk goed van start gegaan en hebben de 
leiding in de poule niet meer weggegeven. Ongeslagen kampioen! Klasse! Op 
naar een nieuwe uitdaging in de 1e klasse. Zet hem op!



De meisjes van Set Up C1 en hun trainer en coach hebben nieuwe trainingspakken gekregen.
Hun sponsor René ter Maaten van RtM Bouw- en Metselwerken was persoonlijk in de Breehoek aanwezig om de meiden te zien in 
hun nieuwe outfit. Hij kreeg van het team een bos bloemen aangeboden. In de competitie draaien deze meiden leuk mee in de mid-
denmoot van de 2e klasse. Zij staan momenteel op de vijfde plaats van de 11 teams.

nieuwe pakken!



Donderdagavond 28 december werd het volleybaljaar 
bij Set Up'69 traditioneel afgesloten met het 

oliebollentoernooi in de Breehoek. 

Met ruim 70 leden en oud-leden verdeeld over 11 teams 
werden onderlinge wedstrijden gespeeld. Deze 34e 

editie werd georganiseerd door Gerard Leeuwdrent en 
Minne Nawijn. 

Na het volleyballen werden de deelnemers onthaald met 
oliebollen en een drankje aangeboden door gastheer de 
Breehoek . Directeur Vico Duisings waardeerde hiermee 

de goede band met de gebruikers, met name Set Up. 

Diverse sponsors zorgden voor een hapje en een 
drankje en het bleef nog lang gezellig in het sportcafe 

van de Breehoek.

Het winnende team bestond uit Carlijn van de Wetering, 
Harry Buitenhuis, Edith ter Maaten, Melanie de Jong, 

Nita Tholen, Margreet van Bennekom en Annemiek van 
Voorthuizen.

Zie foto’s op de volgende pagina’s.

Oliebollentoernooi



foto’s



foto’s



Mini’s kampioenen!
Als eerste wil ik iedereen een leuk, sportief maar vooral een gezond 
2018 toewensen. De eerste helft van het seizoen 2017 / 2018 is alweer 
ten einde en hebben we op zaterdag 16 december team 1 en team 3 
als kampioenen mogen huldigen. Uiteraard zijn wij als TC erg trots op 
deze toppers. De andere teams hebben heel erg hun best gedaan en zijn 
misschien wel aan het eind van het seizoen kampioen.

Team 1

Team 3



De kampioenschappen zijn natuurlijk een perfecte 
sportieve afsluiting van het jaar, maar we hebben 

veel meer gedaan met de Mini`s in 2017. 

Zo zijn we op 2  September begonnen met het  
ABC-Mini’s Mix Toernooi, dit was een zeer geslaagd 

Startfeest welke we dit jaar zeker voor de 2e keer 
gaan organiseren, waarbij we natuurlijk hopen op 

nog veel meer deelnemers!

Abc Mini Mix Toernooi



Er is ruim € 1.200,=  opgehaald 
met de Grote Clubactie! Hier zijn 
we natuurlijk erg blij mee. Op 

onderstaande foto de drie topverkopers.

Rest mij verder niets om jullie allemaal een leuk, gezellig maar vooral 
een sportief volleybal jaar te wensen. We zullen elkaar vast wel een keer 

ergens  tegenkomen. En hopelijk kunnen we eind april weer een aantal 
kampioenen begroeten.

Een sportieve groet,
Gert-Jan van Donkelaar

Ook is Sinterklaas onze Mini`s niet 
vergeten en heeft hij op maandag 4 
December een aantal Pieten naar 
de Mini`s training gestuurd, Sinter-
klaas zelf was door enorme drukte 
verhinderd….

Uiteraard hadden de Pieten wel de 
cadeaus mee genomen en werden 
na de training aan de Mini`s uitge-
deeld. De met pepernoten gevulde 
Set Up `69 bidons was een goede 
keuze van de Sint.

Pietenfeest



Beste leden van Set Up,

Dit jaar zijn wij, Dames 2, aan de beurt om het 
jaarlijkse eindfeest te gaan organiseren! Wij hebben 
er al zin in en hebben daarom ook alvast een datum 

voor jullie geprikt.

Het feest zal zijn op zaterdagavond 14 april 2018 
vanaf ongeveer 18.30 uur.

Deze zaterdagavond heeft als het goed is niemand 
een wedstrijd, op Dames 4 en MA2 na. Dames 4 is 

hier al van op de hoogte en zal ongeveer een uurtje 
later bij het feest aansluiten, hopelijk is dit voor MA2 

ook haalbaar.

We zullen de avond beginnen met een buffet en 
eindigen met een knalfuif! Over de verdere invulling 
en locatie worden jullie later nog geïnformeerd. Hou 
de pagina ‘Set up Eindfeest’ op facebook of  je mail 

hiervoor goed in de gaten.

Wij zouden het leuk vinden als jullie partners ook 
meekomen! Hoe meer zielen hoe meer vreugd én wij 

zorgen voor de borrels.. ;)

Zet de datum vast in je agenda en zorg dat je erbij 
bent!

Groetjes Dames 2

Eindfeest







Bestuur
Voorzitter    Jan van de Wetering  033 277 4434  
         voorzitter@setup69.nl
Secretaris    Denise Schreuder   secretaris@setup69.nl
Penningmeester   Diana van Ginkel en 
    Daphne Stoffelsen  penningmeester@setup69.nl
Ledenadministratie  Annemieke Bokkers  ledenadmi@setup69.nl
Sponsorcommissie Inge Fledderus   sponsoring@setup69.nl
Technische Commissie   Renata van Heck

Senioren
Contactpersoon  Renata van Heck     renatavanheck@gmail.com

Jeugd Commissie   
Mini’s      Gert-Jan van Donkelaar jc-mini@setup69.nl 
ABC    Alfons Leyenhorst &  a.leyenhorst2@kpnplanet.nl  
     Myrthe Dijkstra   ABC@setup69.nl
  

Recreatie       
Contactpersonen  Peter van Toor & 
    Arie Visser    recreatie@setup69.nl  

Communicatie en sponsoring
Website   Laurette Willems & 
    Nienke van de Wetering webbeheer@setup69.nl
Sponsoring:   Inge Fledderus   sponsoring@setup69.nl
Volleyvaria   Nienke vd Wetering & 
     Carola Slotboom           volleyvaria@setup69.nl

Scheidsrechters      Ines de Jong   ines.de.jong@gmail.com
Zaalleiding    Gerard Leeuwdrent &    06 10088961
    Minne Nawijn   06 51248911
Materiaalbeheer  Gerard Leeuwdrent &  gleeuwdrent50@live.nl
    Arie Visser & Minne Nawijn


