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

Nikki Leyenhorst
Noumidia Dallali
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In april 2019 
bestaat onze 

vereniging 50 jaar!

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.

Jan van de Wetering

Van de voorzitter



Het volleybalseizoen loopt alweer bijna ten einde. 
Nog een paar wedstrijden te gaan en dan is het 
weer tijd voor de zomerstop! 

Normaal gesproken ontvangen jullie in maart de 
Volley Varia met daarin informatie over de Algemene 
Leden Vergadering. Maar dit is nu naar oktober 
verhuisd, dus vandaar dat die informatie niet hierin 
staat. 

We hebben er weer een leuke Volley Varia van 
proberen te maken en we wensen jullie dan ook veel 
leesplezier!

Carola en Nienke

Van de redactie

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

digitaal gebruik.



Gefeliciteerd, al lemaal!

mei 
 
2 Britt Geijtenbeek
7 Jochem Schimmel
11 Marit Donselaar
11 Finn Tanis
14 Onno Gardenier
16 Babet van de Haar
18 Noa van Doesburg
26 Tess Geijtenbeek
27 Saar Quint
31 Renske Berghuizen

april
1 Elise Tulen
4 Danique van Ginkel
5 Gwen Bloch
9 Ariënne van Dijk
10 Julia van de Dikkenberg
13 Yvonne van den Brink
15 Dike van de Glind
15 Noumidia Dallali
21 Kimberley van der Grift
22 Carlijn van Setten

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



Zaterdag 17 maart … een spannende middag voor dames 1 en dames 4. Beide teams in de race voor het kampioenschap. Wat een middag, 
beide teams wonnen met 3 -1. Klasse dames. Dames 1 moest tegen Pegasus, hun concurrent. Wat een mooie wedstrijd met veel publiek. En 
dan de wedstrijdpunten zo binnen halen. Geweldig dames en coach. Hou dit gevoel vast. Hard werken en de concentratie vast houden. Nog 5 
wedstrijden om punten binnen te halen. Zet hem op. En Hilde, Pieter en Liam, ook vanaf deze plaats, hartelijk gefeliciteerd met jullie zoon en 
jouw broertje. Heel veel geluk met zijn viertjes. 

Ook dames 4 doet het geweldig in de 3e klasse. Zij staan op een 2e plaats maar hebben ook 2 wedstrijden minder gespeeld. Dus alles nog in 
eigen hand. Ook voor jullie heel veel succes in de laatste 6 wedstrijden van dit seizoen. Voor dames 2 is het een pechseizoen met veel lang-
durige blessures. Diane al vrij snel in het begin van het seizoen, daarna vanaf januari Simone en daar komt Denise met een zware kniebles-
sure bij. Heel veel sterkte Denise en we hopen op een goed herstel. Dames 3 en 5 spelen lekker in de middenmoot van hun klasse. De TC is 
begonnen met de evaluatiegesprekken en daarna komt de volgende klus: brainstormen met trainers en TC over het indelen van nieuwe teams 
voor het volgende seizoen. Altijd weer een hele uitdaging maar we gaan ons best doen.

De hartelijke groeten, namens de TC,

Renata van Heck.

TC NieuwsSenioren



De tweede helft van dit seizoen is intussen al even onderweg. Er zullen nog maar een 
paar wedstrijden worden gespeeld voordat het seizoen 2017-2018 er al weer op zit. 

Tussenstand ABC jeugd: 
MA1: Hoofdklasse, staan 3e met 17 punten uit 6 wedstrijden.
MA2: 2e klasse, staan 2e met 25 punten uit 6 wedstrijden.
MA3: 2e klasse, staan 5e met 10 punten uit 6 wedstrijden. 
JA1: Hoofdklasse, staan 4e met 7 punten uit 3 wedstrijden. 
MB1: 1e klasse, staan 5e met 10 punten uit 6 wedstrijden. 
MB2: 2e klasse, staan 8e met 14 punten uit 7 wedstrijden. 
JB1: 2e klasse, staan 5e met 9 punten uit 6 wedstrijden. 
MC1: 2e klasse, staan 1e met 33 punten uit 8 wedstrijden. 
MC2: 3e klasse, staan 5e met 13 punten uit 7 wedstrijden. 

Verder hebben we nog een ander leuk nieuwtje. Zoals jullie al lang weten doet Romee 
van den Berg al jaren veel voor onze vereniging. Trainen, coachen en het spelen in 
dames 1 hebben haar een vast gezicht gemaakt van onze vereniging. We zijn dan ook 
blij dat zij vanaf heden de TC ABC zal gaan versterken en plaats zal nemen binnen de 
Technische Commissie. 

Met vriendelijke groet, 

De TC ABC
Alfons, Romee & Myrthe



Speelster en mini-stervan de match

17 februari speelde Set Up DS 1 tegen 
Gemini DS 3. Het werd een spannende 
pot. De 1e set werd gepakt door Gemini. 
De 2e en 3e set pakte Set Up, maar de 

vierde werd weer door Gemini gewonnen. 
De wedstrijd eindigde in 3-2 voor Set Up. 
De mini ster was Elise van Bennekom. Er 

is geen speelster vd match gekozen.

Zaterdag 17 maart moest Set Up tegen 
de nummer 1. Wát een wedstrijd! Er was 
veel publiek op afgekomen. Het was een 

spannende wedstrijd en Set Up heeft 
uiteindelijk 3-1 weten te winnen! De 

mini ster was Thamar Tolboom. Manon 
Stoffelsen werd door het publiek verkozen 

tot beste speelster vd match. 



 Wat waren ze trots, de meiden van de A3 van Set Up’69. Ze hadden net een nieuw tenue gekregen van hun gulle gevers Interfa-
ce Europa bv en Autorijschool Geijtenbeek uit Woudenberg. Vlak voor hun competitiewedstrijd ging het team op de foto samen met 
hun sponsors. Het team bestaat uit Ariënne van Dijk, Veronie Vonk, Noa van Doesberg, Danique van Ginkel, Kim Ebskamp, Dike 
van de Glind, Emma van Dijk en  Lisa Bouw. Trainer coach is Ben Evers.

nieuwe tenues!



Mini’s
Hallo allemaal,
Wederom een klein verhaaltje over de mini`s. We zijn alweer bijna aan het einde van het seizoen 2017 / 2018 en wat is het weer 
snel gegaan.
We zijn in januari 2018 begonnen met 7 Mini`s teams, waarbij het soms best een beetje puzzelen was om alle teams met minimaal 
4 speel(ers)sters te laten spelen. Nu het einde van het seizoen nadert is er gelukkig door een aantal nieuwe Mini`s meer speel 
ruimte. 
Vooral de meiden van Team 4 verdienen een extra pluim, zij zijn met z`n vieren gestart met heel weinig volleybal ervaring, maar ik 
weet zeker dat voor het einde van het seizoen de eerste punten binnen zijn. Dit team wordt heel snel versterkt met twee nieuwe 
meiden, waar wij natuurlijk heel erg blij mee zijn!
Ook het team met de jongste Mini`s  (Team 7) is met minimale bezetting de 2e seizoenshelft gestart, maar ook hier zijn gelukkig 
weer nieuwe Mini`s bijgekomen.
Door het opdelen van team 5  in een team 5 en team 6 zijn de prestaties van beide teams beter geworden en is er meer evenwicht 
in de teams.
Team 3 is de 2e seizoenshelft op niveau 5 gaan volleyballen, dit blijkt nog wel een hele uitdaging te zijn maar door samen te blijven 
trainen en wedstrijden te spelen wordt ook dit niveau een makkie…
Bij team 1 en 2 worden de meiden nu al uitgenodigd om mee te trainen en soms al speel minuten te krijgen bij de C-jeugd. 
Op het moment van schrijven zijn er nog geen kampioenen, hoop wel dat dat nog wel gaat gebeuren. Zaterdag 24 maart staat er 
weer een competitieronde gepland  in de Breehoek. 

Uiteraard zijn wij als TC alweer bezig met de teamindeling voor het seizoen 2018 / 2019 en ook hier zullen nog wel wat noten 
gekraakt moeten worden. 
Verder gaan we het ABC- Mini`s Mix Toernooi komende tijd weer oppakken.
Wens jullie allemaal heel veel speel plezier met de laatste wedstrijden, ik ben er met bloemen en wat lekkers als jullie kampioen 
worden…

Een sportieve groet,
Gert-Jan van Donkelaar



Als het goed is heeft iedereen ondertussen zijn 
boek gekregen. Vanaf woensdag 21 maart t/m 

dinsdag 1 mei kunnen jullie met z’n allen de pla-
tjes sparen om je boek vol te krijgen. Spaar alle 

toppers van Set Up! 

De plaatjes zijn verkrijgbaar bij Hoogvliet in 
Woudenberg. 

plaatjesactie



Beste Set Uppers en partners,

Het is al bijna zover, over 4 weken zal het jaarlijkse 
spetterde eindfeest (voor de senioren, A-jeugd en 

partners) plaatsvinden. Natuurlijk staat dit al bij iedereen 
in de agenda!

Wij zorgen voor eten, drinken en een kortdurende, 
passieve, educatieve, teamspiritgevende, gezellige en 
rustgevende activiteit om jullie voor te bereiden op een 
avond waarbij de voetjes van de vloer mogen!! Dus …. 
Trek je feestelijke kleding aan (eventueel met ‘glitter of 

blauw’).

Nu willen wij alleen nog weten, i.v.m. de inkopen, wie 
er allemaal komen en wie zijn/haar partner meeneemt. 
Komende week zullen wij bij jullie langskomen op de 

trainingen met een flyer waarop jullie je kunnen opgeven 
(geef ook even aan als je met zijn tweeën komt). De 
ingevulde flyers zullen wij een week later op komen 

halen, zorg dan ook dat je het geld mee hebt (€20,-). 
Indien dit niet is gelukt, is opgave nog mogelijk via de 
mail (denise_de_greef@live.nl) of via WhatsApp naar 

Dianne (06-11720151). Helaas hebben we niet alle 
e-mailadressen/facebookpagina’s kunnen bemachtigen, 

dus stel al je teamgenoten op de hoogte!

We zullen jullie via de reeds bestaande facebookpagina 
‘Set Up Eindfeest’ op de hoogte houden van de laatste 

nieuwtjes over het feest, dus houd deze goed in de 
gaten!

Groetjes, Dames 2



Voorafgaande aan hun 
competitiewedstrijd 
tegen Agilitas 2 kregen 
de vrouwen van Set Up 
3 nieuwe sporttassen 
van hun sponsor E&P 
uit Scherpenzeel. Trots 
gingen zij in de Bree-
hoek op de foto. He-
laas werd de wedstrijd 
met 3-1 verloren..

Het team bestaat uit: 
Carola Slotboom, San-
dra van der Grift , Alie-
ke Werkman, Rianne 
Werkman-ter Maaten, 
Pauline Vonk; Michelle 
van Duinkerken, Sanne 
Versteeg, Denise Schr-
euder, Edith ter Maaten 
en Myrthe Dijkstra. 
Coach is Cees van den 
Berg.

Nieuwe tassen!dames 3



SVC afgeSloten met huldiging kampioenen
Zaterdagmiddag is in een bomvol sportcafé van de Breehoek de 48e Scherpenzeelse 
Volleybalcompetitie afgesloten met de huldiging van de kampioenen. Bij de dames was dat Evoba'70 
uit Ederveen en bij de heren Het 2-wielerhuis uit Barneveld.

Bij de dames 1e klasse was vorige week Evoba al kampioen, maar voor de overige plaatsen waren 
de kaarten nog niet geschud. Geel Zwart deed goede zaken en steeg naar een gedeelde tweede 
plaats door een 2-1 winst op Set Up 1. TZN was de andere tweede. Deze verloor weliswaar van de 
kampioen met 3-0 maar had nog voldoende punten over. De onderling wedstrijd bepaalde dat TZN 
tweede werd en Geel Zwart derde.
In de tweede klasse had Evida slechts één set nodig voor het kampioenschap en dat lukte ook nog. 
Tegen RReD werd het 1-2. Set Up 2 kroop naar de tweede plek door een 3-0 winst op Ben-For. RReD 
werd toen derde.

Het 2-Wielerhuis prolongeerde het kampioenschap in de 1e klasse bij de heren. Zij stonden al 
ongeslagen bovenaan en waren al zeker van het kampioenschap. Wel moest nog gespeeld worden 
tegen Enervo. Zij wisten een set te pakken en bleven daardoor vierde. Set Up 2 verloor met 2-1 van 
PJGU Schimmel, maar dat had geen invloed meer op de ranglijst. PJGU werd tweede, Set Up 2 werd 
derde. PJGU Osnabrugge was al gedegradeerd.
In de 2e klasse had Renswouw één set winst nodig om kampioen te worden. Tegen Set Up 1 lukte dit 
maar net. De Scherpenzelers wonnen met 2-1 en werden derde. ASC won met grote cijfers van Goes 
Assurantiën en werd tweede . TV de Bree won met 2-1 van Woudenberg 6 en daarmee veranderde er 
niets meer in de stand. 

In het sportcafé vond de afsluiting plaats. Voorzitter van Set Up, Jan van de Wetering, bedankte de 
organisatie die al vele jaren in handen is van Harry Buitenhuis, Kees Boots en Henk van der Hoeff. 
Het gehele toernooi is zeer goed verlopen. Tot slot werd nog de puntenbeker uitgereikt aan Het 
2-wielerhuis voor het beste puntensaldo.

SVC afgeslotenscherpenzeelse volleybal competitie
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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   renatavanheck@gmail.com

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
    Romee van den Berg &     
     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


