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In april 2019 
bestaat onze 

vereniging 50 jaar!

Dit is al weer de laatste Volley Varia van dit jaar. We 
kunnen terugkijken op een mooi jaar. In april en mei 
hebben we ons 50 jarig bestaan uitgebreid gevierd 
met de hulp van veel vrijwilligers. Dames 1 heeft een 
mooie 4e plek gehaald in de 3e divisie en we hadden 
ook verschillende kampioenen.

De laatste kampioen, nog heel vers, is de C1. Van 
harte gefeliciteerd.

Ook zijn er weer diverse succesvolle acties geweest. 
Ik noem het sinterklaasfeest voor de mini’s, de 
Grote Club Actie, de gevulde kersthuisjes en het 
oliebollentoernooi, dat nog komt.

Het is ieder jaar weer een uitdaging om voldoende 
trainers, coaches en scheidsrechters te vinden voor 
alle teams, maar dankzij de inzet van de diverse 
commissieleden is dat ook dit jaar weer gelukt.

Tot zover het positieve nieuws, want zijn er dan geen 
zorgen? Zeker wel hebben wij ook onze uitdagingen. Jan van de Wetering

Van de voorzitter
Onze wedstrijdleider, Minne, heeft steeds meer 
moeite om alle wedstrijden in het schema te passen. 
Ooit was afgesproken, dat Set Up het eerste recht 
heeft op de zaterdagen in De Breehoek, maar daar 
worden af en toe zonder onze instemming dagen 
vanaf gesnoept, waardoor er niet voldoende ruimte 
meer is voor alle wedstrijden.

Ook kunnen we nog altijd scheidsrechters gebruiken. 
Je kunt al scheidsrechter worden na een eenvoudige 
spelregeltest op internet, dus als je wat voor de 
vereniging wilt doen, meld je aan.

Voor volgend seizoen zijn we natuurlijk ook nog op 
zoek naar een nieuwe voorzitter. Als je wilt weten wat 
de functie inhoudt, bel of mail mij even.

Tot slot wens ik iedereen heel fijne kerstdagen, een 
veilige jaarwisseling en een sportief 2020.



Een warm welkom
aan onze nieuwe leden

Femke Klomp
Lieke Huisman
Lydia van den Top
Esther van Huigenbos
Jesse van Velthuizen
Karlijn Kraai
Gisette Evers

Veel volleybalplezier bij Set up ‘69!



Het volleybalseizoen is alweer op de helft. De tijd vliegt 
voorbij. Zo ook de tijd dat wij de Vollye Varia elke keer in 
elkaar zetten. Dit doen we namelijk alweer langer dan 10 
jaar ongeveer. We vinden het dan ook de hoogste tijd om 
het stokje over te dragen. Lijkt het jou leuk om dit van ons 
over te nemen? Laat het dan weten! 

In deze uitgave is te zien dat er een team kampioen is 
geworden! Super gedaan, van harte gefeliciteerd. Verder 
willen we je graag nog meegeven dat je zaterdag 9 mei 
2020 in je agenda vrij moet houden. Dan vindt namelijk 
weer het jaarlijkse eindfeest plaats! 

Voor nu wensen we iedereen hele fijne Kerstdagen en een 
gezond 2020! Carola en Nienke

Van de redactie

OPROEP!!! Wij gaan stoppen met 
het maken van de Volley Varia. Lijkt 
het jou leuk om dit stokje van ons 

over te nemen? Laat het dan weten 
via: volleyvaria@setup69.nl



Gefeliciteerd, allemaal!

januari 
 
1 Lars van den Bosch
5 Samantha Leijenhorst
16 Femke Klomp
17 Lise Vrijhoef

Er is er een jarig 
februari
 
2 Emma Methorst
3 Hanna van de Wetering
11 Daan de Groot
12 Esther van Huigenbos
15 Bente Osnabrugge
21 Kim Ebskamp
21 Veronie Vonk
27 Lieke van Donkelaar

hoera hoera





TC Nieuws senioren
Van renata Van heck

De TC heeft de afgelopen maanden 2 trainers-
bijeenkomsten georganiseerd voor onze jeugdtrainers 
en nieuwe trainers met als doel inzicht geven hoe je 
een training opbouwt en hoe je bepaalde technieken 
aanleert. Zodat bij de jeugd de verschillende technieken 
van volleybal op dezelfde manier worden aangeleerd. 
Bij de eerste bijeenkomst hebben we het vooral gehad 
over het spelplezier en de trainingsopbouw. Daarnaast 
is het verplaatsen, de bovenhandse techniek en het 
passen aan bod gekomen. We hebben gekeken naar 
een inspirerend filmpje over trainerschap bij de jongste 
jeugd. Voor onze jeugdtrainers zeker de moeite waard 
om dat filmpje eens rustig thuis te bekijken. Je zoekt 
op google naar 4inzichtenjongstejeugd. De tweede 
bijeenkomst was in de zaal en ging over spelverdelen. 
Een aantal spelverdelers hebben hier ook aan 
meegedaan. Een zeer leerzame avond over hoe je 
tijdens je trainingen ook spelverdelers kunt trainen. 
Ook via deze weg bedanken we Ben voor zijn input en 
de mooie powerpoint presentaties.

De 1e helft van het volleybalseizoen zit erop. Voor 
dames 1 best een moeizame eerste helft. Zij staan op 
dit moment op een P/D plaats. Maar we hopen nog 

steeds dat de setjes die nipt zijn verloren in de 1e helft, in 
de 2e helft naar ons toe komen. Zodat dames 1 misschien 
iets hoger op de ranglijst kan komen. Dames 2 staat op een 
mooie 1e plaats en zij gaan voor het kampioenschap in de 2e 
klasse. Heel veel succes dames en houd de spanning onder 
controle. Dames 3 en 4 staat op een mooie 8e en 7e plaats 
in de 2e klasse. Prima prestatie, zo blijven beide teams in 
de 2e klasse. Ga zo door in de 2e helft. Dames 5 staat 7e 
in de 3e klasse. Dames 6 staat op een mooie 1e plaats in 
de 4e klasse. Dat gaat super dames. Ik durf bijna wel te 
zeggen….op naar het kampioenschap. Dames 7 staat op 
een 4e plaats in de 4e klasse. Vanaf maandag 23 december 
gaan we vakantie vieren en op maandag 6 januari starten 
we met de trainingen voor de 2e helft van het seizoen. 

We onderbreken de vakantie op 30 december voor het 
oliebollen toernooi. Dat wordt een gezellig toernooi volgens 
de organisatoren zijn er heel veel inschrijvingen.

Als laatste wens ik iedereen een hele fijne vakantie, gezellige 
feestdagen en een goed en sportief 2020.

Renata van Heck



zaterdag 9 mei 2020
Eindfeest Set Up’69
Noteer deze datum alvast in je agenda en zorg dat je erbij bent!



Speelster en mini sterVan de match

Op 9 november speelde Dames 
1 tegen Heyendaal Dames 1 uit 
Nijmegen. Helaas werd deze 
wedstrijd met 1-3 gewonnen door 
Heyendaal. Speelster vd match was 
Mareille Valkenburg. De mini-ster 
was Inge Vink.

23 november speelde Set Up Dames 
1 tegen Avior Dames 1 uit Schalkhaar. 
Het was een spannende wedstrijd, met 
uiteindelijk een 2-3 overwinning voor 
Avior. De mini-ster was Brianna de 
Vette. Er werd geen speelster van de 
wedstrijd gekozen. 

30 november speelde Dames 1 weer 
een thuiswedstrijd, deze keer tegen 
Voorwaarts Dames 1 uit Twello. De 
wedstrijd liep gelijk op, maar  Voorwaarts 
wist aan het langste eind te trekken 
wat eindigde in 1-3 voor Voorwaarts. 
Speelster vd match was Abia Veenvliet. 



Speelster en mini sterVan de match

14 december speelde Dames 1 tegen WIK 
Steenderen Dames 1. Helaas viel de winst 
niet de goede kant op en gingen er 4 punten 
mee naar Steenderen met de einduitslag 
1-3. Chananja Veenvliet was speelster van 
de match en Evert van Egdom was de mini 
van de week. 
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Tijd voor de winterstop… maar hoe staat onze jeugd 
ervoor?

Het is weer tijd voor de winterstop, alle wedstrijden van 
de eerste helft van het seizoen zijn gespeeld! 

De jongens en meiden uit de jeugd hebben ook dit deel 
van het seizoen hun uiterste best gedaan om zo hoog 
mogelijk te eindigen.

En dit zijn de uitslagen:

de ma1:
Voor de meiden van de A1 die dit jaar voor het eerst in de 
eerste klasse gespeeld hebben was het begin dit seizoen 
even aanpoten. Maar des al niet te min zijn ze geëindigd 
op een mooie 3e plek met maar 9 punten onder de 
kampioen.

de Ja1:
Ook de Jongens A1 begonnen dit jaar voor de eerste 
keer in de eerste klasse. Ze hebben hun uiterste best 
gedaan maar zijn helaas onderaan de lijst geëindigd. 

Maar na de winterstop is er tijd voor nieuwe kansen en 
mogelijkheden dus zet ‘m op!!

de mB1:
De meiden van de B1 hebben een uitstekende eerste 
helft van het seizoen gespeeld. Ze hebben hard gewerkt 
voor hun plekje, en zoals men zegt hard werken word 
beloond. Zo zijn de meiden ook als 2e beëindigd en 
behaalde ze hiermee een promotie naar de 1e klasse.

de mB2:
Ook de MB2 moest dit seizoen hard aan de bak. Met 
veel ambitie en doorzettingsvermogen zijn de meiden 
het seizoen begonnen. Helaas mocht dit niet baten want 
de meiden eindigde onderaan de lijst. Ook voor dit team 
geldt: op naar volgend seizoen met nieuwe uitdagingen 
en kansen!

de JC1:
De jongens van de C1 zijn dit seizoen begonnen in de 2e 
klasse en hebben hier alles uitgehaald en zijn geëindigd 
op een mooie 8e plek!

TC Nieuws ABC
Van alfonS leyenhorSt



de mC1:
Voor de meisjes van de C1 was dit een spannend maar 
super goed seizoen. De meisjes begonnen dit jaar met 
wat gemakkelijke wedstrijden in de eerste klasse, maar 
vervolgens werd de tegenstand wat moeilijker en werd 
het tot de laatste wedstrijd spannend wie er met het 
kampioenschap vandoor ging.

In de laatste wedstrijd spande het erom.. de nummer 1 
tegen de nummer 2. Met een 3-2 verlies of beter konden 
de meiden het binnen slepen, en dat hebben ze gedaan!

Met het winnen van 2 sets in de alles bepalende wedstrijd 
hebben ze het kampioenschap binnen gesleept!

Van harte gefeliciteerd meiden!

Als TC van de ABC-Jeugd wensen we alle leden en 
supporters fijne feestdagen en een knallend uiteinde, tot 
volgend jaar!!

Alfons Leyenhorst



meisjes C1 kampioen!

Zaterdag 14 december zijn de meiden 
MC1 kampioen geworden in de 1e 
klasse. In het hol van de leeuw in 
de Dynamo hal moesten er nog 
twee sets gewonnen worden. In de 
indrukwekkende hal sloegen onze 
kanjers zich door alle druk heen en 
pakten de punten die nodig waren. 
Aangemoedigd door ouders en 
een vriendengroep vierden ze met 
partypoppers de eerste plaats. In mei 
geplaatst voor de 1e klasse en nu 
gelijk kampioen, dat is een schitterende 
prestatie. Ook jullie inzet om gelijk 
alle party snippers op te ruimen heeft 
indruk achtergelaten bij de mensen van 
Dynamo. 

Terug in de Breehoek zijn jullie onder 
applaus aangemoedigd door alle 
aanwezig teams en publiek, super. 

Jullie inzet op de trainingen is de basis 
geweest voor dit succes. 

Voor de lezers, wil je een jeugdwedstrijd 
zien kom in het volgende jaar eens 
kijken in de Breehoek want dan spelen 
ze Hoofdklasse! 

Namens de ABC Jeugdcomissie



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
Op 4 juni 2020 gaat Jan van Bennekom proberen om 6 keer de 
Alpe d’Huez op te fietsen. Hij wil hiermee zoveel mogelijk geld 
ophalen voor de strijd tegen kanker. Door zijn 
enthousiasme willen wij, Jordi, Ramon en 
Margreet op 3 juni met zijn drieën ook 1 keer de 
Alpe d’Huez opfietsen. Hiermee willen wij ook 
geld ophalen voor de strijd tegen kanker. 

Wilt u ons steunen? 
Doneer dan via 

onderstaande link of scan de 
QR code. 

www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/jordibennekom/alpe-dhuzus-2020 

www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/ramonbennekom/alpe-dhuzus-2020 

www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/margreetbennekom/alpe-dhuzus-2020 

www.bigchallenge.eu 

   SCAN ME               SCAN ME             SCAN ME  

3 JUNI 2020 Alpe d’Huzus 



Set Up 69 Minis
Van gert-jan Van donkelaar

Hallo allemaal,

De laatste Volley Varia van 2019…. 

Zaterdag 14 december zijn de laatste wedstrijden van 
dit jaar gespeeld, helaas zijn er geen kampioenen, toch 
ben ik trots op alle Mini`s want ondanks dat jullie bijna 
allemaal een niveau hoger spelen worden er toch al 
goede wedstrijden gespeeld!! En een wedstrijd verliezen 
hoort er ook bij. 

Natuurlijk hopen wij dat we in April 2020 toch wel een 
kampioen mogen begroeten!!

We zijn het seizoen gestart met 5 Mini teams, team 1 op 
Niveau 5, team 2, 3 en 4 niveau 4 en team 5 op niveau 
3. Al deze teams waren bij de start minimaal bezet, maar 
ondertussen zijn ze weer aardig aangevuld en wordt 
er volop gewerkt aan de start van de 2e helft van het 
seizoen, welke op 11 januari a.s. start in Barneveld.

Na jaren van afwezigheid was Sinterklaas maandag 
2 December j.l. gelukkig in de gelegenheid om ook 
aanwezig te zijn bij Pietenfeest zodat het eindelijk weer 

eens een Sinterklaas feest was! Sinterklaas had maar liefst 
7 Pieten meegenomen!! En wat was het weer een super 
feest!!

Nadat Sinterklaas was vertrokken, zijn we met z`n allen 
patat met wat lekkers gaan eten in het Sportcafe, en 
hebben alle Mini`s een hele mooie volleybal gekregen.

Tijdens dit Sinterklaas feest zijn ook de topverkopers van 
de Grote Clubactie in het zonnetje gezet, nogmaals grote 
klasse Lizz Mandersloot, Koen Smit en Tess Geitenbeek.

Op de volgende pagina een paar foto’s van het 
sinterklaasfeest en de top verkopers!

Verder wil ik iedereen hele fijne kerstdagen toewensen, 
een gezellige en veilige jaarwisseling en uiteraard een 
super begin van 2020.
 
Meer is er op dit moment niet te melden, veel succes in het 
nieuwe jaar als de wedstrijden weer beginnen, tot snel.

Gert-Jan van Donkelaar





Info
Als leden van Set Up ‘69 
krijgen we 10% korting op 
sportartikelen bij Sport- en 
Dierenshop in Wouden-
berg! 

Als je hele team niet kan 
trainen op je trainings-
avond, geef dit dan min-
stens 1 week van tevoren 
door aan Minne Nawijn.

korting!

niet trainen?



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 Hendrika ter Maaten  sponsoring@setup69.nl
Technische Commissie   Renata van Heck   renatavanheck@gmail.com

Senioren
Contactpersoon  Renata van Heck

Jeugd Commissie   
Mini’s      Gert-Jan van Donkelaar jc-mini@setup69.nl 
ABC    Alfons Leyenhorst,   a.leyenhorst2@kpnplanet.nl
    Romee van den Berg &     
     Diane van de Peut  ABC@setup69.nl
  

Recreatie       
Contactpersonen  Dick van Setten &
    Margreet van Bennekom recreatie@setup69.nl  

Communicatie en sponsoring
Website   Biba Klarenbeek & 
    Nienke van de Wetering webbeheer@setup69.nl
Sponsoring:   Hendrika ter Maaten  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   06-37269922
Materiaalbeheer  Gerard Leeuwdrent &  gleeuwdrent50@live.nl
    Arie Visser & Minne Nawijn


