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Hartelijk 
       Welkom!

Er zijn weer een aantal nieuwe leden bij onze vereniging gekomen. Een aantal 
als spelend lid en een aantal als coach/trainer.

Allemaal van harte welkom bij Set Up en veel speelplezier toegewenst.

Onze nieuwe leden zijn:

Bente Klomp
Arianne van de Burgt
Hilin Sheko
Finn Tanis
Tatum van Donkelaar
Henry van Ginkel

Nieuwe leden



 Van de voorzitter..

We zitten al weer op de helft van het seizoen en het lijkt nog maar net begon-
nen. Ook de recreatieteams zitten al weer midden in hun competitie. Gelukkig 
loopt alles tot nu toe qua organisatie goed. Dankzij de inzet van al onze vrijwil-
ligers kan iedereen op tijd spelen. De teams hebben trainers en coaches. Er is 
voor elke wedstrijd een scheidsrechter en voor de wedstrijden zijn de velden 
opgebouwd en staat alles in gereedheid.

Als je alleen maar komt om te spelen, heb je waarschijnlijk niet in de gaten 
hoeveel werk er door anderen verzet wordt om jou te laten spelen.  Ik heb het 
al vaker gezegd, maar ik wil het nog een keer zeggen. Namens de spelers wil 
ik alle vrijwilligers van Set Up bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar.  En 
tegelijk is het natuurlijk een oproep. We kunnen altijd meer mensen gebruiken 
die iets voor de vereniging willen doen.

Van de gemeente Scherpenzeel hebben wij een donatie gekregen, die wij mo-
gen gebruiken om de vereniging sterker te maken. We hebben er voor gekozen 
om dit bedrag te gebruiken om een trainerscursus te organiseren. Hiervoor 
hebben zich inmiddels een aantal leden van onze vereniging aangemeld, maar 
op het moment dat ik dit schrijf zijn er nog plaatsen vrij. Dus wie interesse heeft 
om deze cursus op 5 zaterdagochtenden tussen januari en april 2016 te vol-
gen, kan zich melden bij Maroeshka. 

Er zit een gedachte achter om dit bedrag te gebruiken voor een trainerscursus. 
Wij vinden dat een goed trainerscorps de basis is van de vereniging. Als je van 
jongs af aan een goede training krijgt, verbetert dat je technische vaardigheid 
en tactisch inzicht. Je krijgt daardoor automatisch meer spelplezier en daar is 
het uiteindelijk toch om te doen: Plezier in het spel; als je er plezier in hebt en 

´Fijn kerstfeest en een
 voorspoedig 2016.´



je hebt de technische vaardigheid, dan komen de overwinningen vanzelf.

De Breehoek heeft een hectische periode achter de rug. Paul Emans is druk 
bezig om de organisatie te veranderen en de eerste tekenen daarvan zijn 
al zichtbaar. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw bestuur. Zodra het 
bestuur geformeerd is en er een nieuwe directeur benoemd is, kan met volle 
kracht gewerkt worden aan het toekomstplan zoals dat enkele maanden gele-
den opgezet is.

Laten we met zijn allen (en dan bedoel ik alle inwoners van Scherpenzeel)  
ons best doen om van De Breehoek onze Breehoek te maken, zodat we ook 
met zijn allen trots kunnen zijn op het mooie gebouw, dat wij tot onze beschik-
king hebben.

Rest mij nog om iedereen heel fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar te 
wensen.

Sportieve groet,

Jan van de Wetering



Van de redactie...

Hallo allemaal,

Op uw scherm ziet u alweer de tweede volley varia van het seizoen. En te-
vens ook de laatste van 2015. Het seizoen is alweer op de helft. Een paar 
teams zijn erg goed bezig en we hopen natuurlijk dat ze zo verdergaan 
richting het kampioenschap. 

Eerst hebben we 28 december nog het oliebollentoernooi op het program-
ma staan. Dit jaar weer georganiseerd door onze zaalwachters, Gerard 
Leeuwdrent en Minne Nawijn. Het belooft weer een gezellige volleybal 
avond te worden met na afloop een lekkere oliebol of appelflap. 

Wij willen iedereen hele fijne kerstdagen wensen en een heel gelukkig 
2016!

Lieve kerstgroet,

Carola Slotboom en Nienke van de Wetering



Sponsor
commissie

Zoals waarschijnlijk bekend is, is de sponsorcommissie geslonken tot slechts 
1 persoon en ik zou het heel prettig vinden, als er ten minste een persoon zich 
ter ondersteuning beschikbaar stelt. Je kan bij interesse ook altijd even bellen 
of even langskomen ik werk nl thuis en kan dan uitleggen wat er nog te doen 
staat: Tel. Is 0681 761945 – mail: sponsoring@setup69.nl
 
De grote clubactie is weer achter de rug en heeft door de inzet van de drie da-
mes uit Dames 4 t.w. Rianne ter Maaten, Pauline Vonk,  Michelle Duinkerken 
heeft dit jaar €1612,80 opgebracht hetgeen ruim euro 250,00 meer is geweest, 
dan vorig jaar. Bedankt dames voor jullie tijd, enthousiasme  en inzet.
 
Helaas zijn er wat adverterende sponsors dit jaar gestopt  en we gaan hopelijk 
binnenkort dan met 2 personen een actie voeren om weer meer sponsors te 
vinden voor de volleyvaria en de website. We zijn ook op dit moment op zoek 
naar een shirtsponsor voor het team Dames 4.

Gelukkig zijn we wat betreft de shirts aardig in “het nieuw” Mocht iemand sug-
gesties hebben over sponsors of zeker voor b.v. de mini’s een geïnteresseerde 
sponsor weten, laat het me dan even weten
 
Groeten van het team Sponsoring





De eerste helft van het seizoen is al weer achter de rug. Er zijn vele wedstrijden 
gespeeld met wisselende resultaten, waar een mooi eindresultaat uit gekomen is. 

MA1: 8e in de hoofdklasse
JB1: 5e in de hoofdklasse
MB1: 1e in de 2e klasse
MB2: 4e in de 2e klasse
MB3: 6e in de 2e klasse
MB4: 3e in de 2e klasse
MC1: 4e in de 2e klasse
MC2: 3e in de 2e klasse
MC3: 3e in de 3e klasse

Mooie resultaten om trots op te zijn en het jaar mee af te sluiten. MB1 Gefelici-
teerd met het kampioenschap, goed gedaan! 

Iedereen kan nu even rustig aan doen in de vakantie, waarin ook het oliebollen-
toernooi wordt georganiseerd. Hopelijk zien we vele van jullie deze middag. 
Voor iedereen fijne feestdagen en op naar een mooie tweede helft van het sei-
zoen!

Groeten, Annemieke van Voorthuizen

abc-jeugd



kwalificatie

Bij de ABC jeugd is het zo dat sinds 2010 de betere jeugd zich moet kwalifice-
ren om het komende seizoen in de hoofdklasse of 1e klasse te mogen uitko-
men, Daarnaast kun je vrij inschrijven voor de 2e en 3e klasse.
 
De doelstelling van Set Up is om elk seizoen met het selectie team meisjes C1 
of meisjes B1 deel te nemen aan die kwalificatie en dan het komende seizoen 
hierin uit te komen om zo onze eigen jeugd op niveau te krijgen en uiteindelijk 
ervoor te zorgen dat er 1 of 2 in dames 1 kunnen.

Helaas kunnen we enkele seizoenen al niet deelnemen en ons niet kwalifice-
ren voor de hoofdklasse voor meisjes C en B omdat de teams uit het oosten 
kwalitatief veel beter zijn.

De bijeenkomst ging er vooral over om een betere en sterkere hoofklasse en 
1e klasse te krijgen, vaak zie je dat er een top 1 t/m 4 ontstaat dan een groepje 
5 t/m 9 en dan 10 – 12 zo krijg je wedstrijden waar niemand wat aan heeft zo-
wel de nummer 1 niet als ook de nummer 12 niet.

Afgelopen kwalificatie verliep erg stroef waarbij veel verenigingen zich beklaag-
den bij de Nevobo om naar een andere opzet te kijken en te bedenken.
Naar aanleiding hiervan had de Nevobo een 5 tal voorstellen gemaakt. Op de 
bijeenkomst in Voorst van afgelopen woensdag 9 december, werden er werk-
groepen gemaakt van de aanwezige verenigingen om te discussiëren om uit-
eindelijk als groep gezamenlijk naar buiten te treden met een voorstel welke 
men ziet zitten en om eventueel kleine nuances aan te brengen aan het voor-
stel.

Bij elke werkgroep wil men vasthouden aan het piramide model wat betekent 
smal in de top en naar onderen breder en zo zullen er waarschijnlijk komend 
seizoen 3 hoofklassen komen van 6 teams in plaats van nu 2 hoofdklassen van 
12.



Ook wil men naar kleinere 1e klassen om zo geografisch in te kunnen 
delen.

Daarnaast is er ook gesproken over verenigingen die jaarlijks uitkomen in 
de topklasse (de nummers 1-3 van de hoofdklasse promoveren in decem-
ber de 2e helft naar de topklasse) deze wil men op basis (uit het verleden) 
van afgelopen 3 seizoenen het recht geven om zich automatisch een plek 
te geven in de hoofdklasse. Dit zou gaan om 6 teams in de meisjes C en 
6 teams in de meisjes B wat betekent dat er zich 12 teams kunnen kwali-
ficeren, waardoor er uiteindelijk een beter toernooi gespeeld kan worden 
waar gelijkwaardige teams uit moeten komen.

Hans Wagensveld



 




 
 

  
  






















 





er is er een jarig 
hoera hoera...

Janauri
4 Femke Stolk
5 Tom Verloop
6 Sanne van de Peut
15 Thamara Leyenhorst
25 Nanette de Ruig
29 Marleen van Ginkel

Gefeliciteerd, al lemaal!

Februari 
 
1 Marnix de Bruin
2 Emma Methorst
3 Patrick Stoffelsen
15 Bente Osnabrugge
15 Jeroen Heikamp

Maart 
 
1 Michelle van Veller
3 Karen van de Kleut
3 Romy Hardeman
5 Eline van de Burgt
6 Anniek van Bennekom
7 Charlotte van Keeken
10 Dianne ter Maaten
13 Danique Leyenhorst
18 Anne Jacobs
21 Jelle Bult
25 Leonie Geefshuysen
27 Anna Terlouw
27 Hilin Sheko
30 Maureen Nieuwerf

19 Esmee Berghuizen
21 Kim Ebskamp
21 Veronie Vonk
26 Anna Schimmel
27 Lieke van Donkelaar



het tc nieuws...

Op het moment van schrijven speelt dames 1,2,3 en 4 nog 
1 wedstrijd voordat de eerste helft van de competitie erop 
zit. Ieder team heeft, voordat de wedstrijden begonnen, een 
doelstelling voor ogen. Dames 1 wil graag kampioen worden. 
Na 3 – 2 winst op SSS 2 hebben ze een goeie stap in de richting gezet. 
Met 10 wedstrijden en 36 punten staan ze op de eerste plaats. Heyen-
daal ds.1 en SSS ds. 2 zijn de concurrenten. Veel succes in de tweede 
helft en we hopen dat het jullie lukt om op de eerste plaats te blijven 
staan.
Dames 2 heeft 7 wedstrijden gespeeld en staat nu op een 11e plaats. 
Hun doel is in de 1e klasse blijven. Wel hebben zij minder wedstrijden 
gespeeld. Hopen dat de tweede helft meer punten oplevert. Veel suc-
ces dames en hopen dat het lukt.
Dames 3 heeft 8 wedstrijden gespeeld en staat op een 7e plaats. Hun 
doel is in de middenmoot meedraaien. Met een wedstrijd minder moet 
dat lukken.
Dames 4 heeft 9 wedstrijden gespeeld en staat op een 7e plaats. Een 
prima resultaat.
Dames 5 speelt voor het eerst in de 2e klasse. Zij hopen dat het lukt om 
erin te blijven. Zij hebben 9 wedstrijden gespeeld en staan op een 11e 
plaats. Het wordt nog een hele klus om in de 2e klasse te blijven maar 
een ervaring is het zeker en dat is ook al leuk om mee te maken.
Dames 6 heeft 8 wedstrijden gespeeld en staan op een 3e plaats. Een 
prima resultaat.
De dames van alle teams hopen dat er in de tweede helft weer veel 
publiek komt kijken bij hun wedstrijden, dat verhoogd de sfeer en komt 
hun spel ten goede.

Namens de TC wens ik alle teams, trainers en coaches hele fijne kerst-
dagen en een sportief 2016.

Met vriendelijke groeten,
Renata van Heck.



Sinterklaasfeest



Het afgelopen seizoen eindigde in een grote dip. Diverse spelers en 
speelsters stopten met volleybal. Wat er voor zorgde dat  de team indelin-
gen een groot probleem ging worden. Daarbij ging de heren trainings tijd 
een half uur later. Een prettig verschuiving voor de dames  voorheen op 
de dinsdag kwamen ook naar de maandag erbij wat denk ik wel een stuk 
gezelliger is.

Als we de heren vroeger laten trainen tot 10 uur kan er niets meer achter,
terwijl we ervoor tijd tekort komen. Na een paar bijeenkomsten en goede 
medewerking en voorstellen kwamen we er gelukkig uit. Dames 4 werd 
opgedeeld  in  dames 1,2  en 3. Heren 3 bleef compleet en  is nu heren 2  
terwijl heren 1 en 2 verder gaan als heren  1.

De trainingen zijn nu op de maandag  avond.
19.30 – 21.00  uur dames rek 1 en 2 met Peter
19.30 – 21.00 uur dames rek 3 met Ben.
21.00  - 22.30 uur heren rek 1 en 2 met Hans en Vacature.

Intussen spelen we alweer mee in de S.V.C de dames staan er goed voor 
dus volhouden  en de heren staan in de middenmoot dus tandje erbij.

Zo eindelijk een stukje van de Rekreatie maar we gaan verder begin ja-
nuari nodigen wij de aanvoerders  en aanvoersters uit om het geheel te 
evalueren.

Namens Peter en Arie veel succes in de S.V.C en  hele fijne feestdagen 
en een gezond 2016!

Arie –Peter

2 wensen voor 2016
…..kom allen op trainen leuk voor de trainer
…..en ja kom op tijd

Scherpenzeelse Volleybal Competitie



De standen
Dames  1e klasse

aw punten
1. Set Up 1 3 9
2. TZN 3 4
3. Set Up 2 3 3
4. Renswouw 3 2

Dames  2e klasse
aw punten

1. Set Up 3 3 7
2. Geel Zwart 4 7
3. Evida 3 4
4. RRed 4 3

Heren 1e klasse
aw punten

1. Autoschade Schreu 3 7
2. Het 2-Wielerhuis 3 6.5
3. Set Up 1 4 5.5
4. Set Up 2 4 4
5. PJGU Schimmel 3 4
Renswouw 3 3

Heren 2e klasse
aw punten

1. Enervo 4 8.5
2. Woudenberg 6 4 8
3. PJGU 2 Osnabrugge 3 6
4. ASC* 3 5.5
5. TV de Bree 3 4
6. Balls & Babes/Robu 3 2
7. Goes Assurantien 4 2



De website kan nog steeds beter 
en probeer de website zo aantrek-
kelijk mogelijk te maken en soms 
ontbreekt tijd om er goed in te dui-
ken. Het is namelijk niet mijn dage-
lijks beroep en moet alles uitvinden 
hetgeen tijd kost.

Er was behoefte aan “een agenda” 
op de website en daar gaan we nu 
een tijdje ervaring mee opdoen. 
Laat me weten als er bepaalde za-
ken in de agenda kunnen worden 
vermeld. Binnenkort krijgen een 
aantal mensen een toegang tot de 
agenda en dan kan ieder zelf zijn 
belangrijke data inbrengen.
 
Ook ben ik wat handiger geworden 
met maken van links en verwijzin-
gen. Als je b.v. op foto klikt, krijg je 
of een vergroting, zodat foto goed 
is te zien of een verwijzing b.v. 
naar een website van een spon-
sor. Verder wil ik proberen e.e.a. 
wat aantrekkelijker te maken. Om 
b.v. meer bewegende delen op de 
website te melden. 

Ik probeer altijd zo snel mogelijk 
“nieuws” in te brengen, maar ik 
hoop dat er begrip is, dat dit niet al-
tijd direct lukt. Henk vd Hoef maakt 
de sponsor / teamfoto’s en we zijn 
bijna weer op orde voor dit seizoen 
en proberen voor de mini’s op een 
speeldag ook actuele foto’s te gaan 
maken.
 
Namens webbeheer Loran Ben-
deler – 0681- 761945 of mailadres 
webbeheer@setup69.nl

webbeheer www.setup69.nl



Zaterdag 31 oktober 2015 speel-
de Set-Up ‘69 Dames 1 tegen Pe-
gasus Dames 2 uit Nijmegen. Pe-
gasus Dames 2 stond onderaan 
dus de dames moesten winnen. 
Dit deden zij gemakkelijk met een 
4-0 overwinning. De speelster van 
de wedstrijd was Mareille Valken-
burg. Zij kreeg de bloemen van Iris 
ter Maaten, zij was de mini-ster van 
deze wedstrijd.  De bal werd ge-
sponsord door E&P uitzendburo. 

VAN DE WEDSTRIJD
SPEELSTER EN MINI-STER

Dames 1

Zaterdag 14 november speelde Set-
Up  Dames 1 tegen TiVoC Dames 1 
uit Tiel. Set-Up staat op nummer 1 
en wilde dit graag behouden, waar-
door het belangrijk was dat de wed-
strijd door Set-Up gewonnen werd. 
De dames van Set-Up deden dit dan 
ook vol overtuiging en won de wed-
strijd met 4-0. De speelster van de 
wedstrijd was Romee van den Berg. 
en zij ging op de foto met mini-ster 
van de week Anna Terlouw.  De bal 
werd gesponsord door E. Willems.



Zaterdag  12  december speelde Set 
Up Dames 1 een mega belangrijke 
wedstrijd tegen SSS Dames 2 uit Bar-
neveld. De   dames van SSS staan op 
de tweede plaats en hijgen in de nek 
van Set Up. Deze wedstrijd moesten 
de dames winnen. Het was een span-
nende wedstrijd en na een strijd van 
5 sets wonnen de  dames van Set Up 
met 3-2 .  De speelster van de wedstrijd 
was Romee  van de n   Berg  en de mi-
ni-ster was Carianne Vos. De bal was 
gesponsord door   Autobedrijf Tanghe





Hallo allemaal,

De Grote Clubactie 2015 is afgelopen en er is weer veel verkocht.

We hebben dit jaar 671 loten verkocht met een opbrengst van maar liefst 
€1610,40! 

De winnaars van de meest verkochte loten zijn geworden:

1. Iris ter Maaten - 72 loten
2. Rhode van Baaren - 37 loten
3. Jill van Duinkerken - 34 Loren

De winnaars hebben uiteraard een leuke prijs gewonnen!

De kinderen die meer als 20 loten hebben verkocht krijgen zoals beloofd een 
pretpark kaartje. Dit zal in het nieuwe jaar uitgedeeld worden! 

We hebben een goede opbrengst behaald dit jaar, maar volgend jaar gaan we 
er weer tegenaan voor een nog beter resultaat!!

Groetjes 

Pauline Vonk
Rianne ter Maaten
Michelle van Duinkerken

GRote Clubactie



ter info...
Persberichten en foto’s
 
Steeds meer zien we, dat er door diverse leden foto’s en 
berichten naar de kranten worden gestuurd buiten het 
bestuur om. De wijze van aanleveren naar de kranten 
gebeurt ook niet altijd op de goede manier en de foto’s 
hebben vaak een te lage resolutie.
Het gevolg is dan, dat het artikel niet wordt geplaatst en ook de 
foto niet. Om te voorkomen dat er geen nieuws van Set Up in de 
krant komt, is er geruime tijd geleden een perscoördinator bij Set 
Up. Deze zorgt er voor, dat artikelen en foto’s goed en op tijd voor de 
deadline worden aangeleverd aan de kranten.
Ook wordt gekeken of een artikel direct of soms een week later kan wor-
den ingestuurd.
Heb je iets wat in de krant moet, neem dan (liefst vooraf) contact op met 
perscoördinator Henk van der Hoeff. Ook voor het maken van kampi-
oensfoto’s en sponsorfoto’s kun je hem bellen of mailen.
 
Henk van der Hoeff
pers@setup69.nl
tel. 033-2772125
06-44300077



ONLINE.NL




