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							Welkom!
Nieuwe leden

Er zijn weer een aantal nieuwe leden aangemeld bij Set Up.
Allemaal van harte welkom en veel speelplezier gewenst.
Rick Lagerweij
Suzanne Dijkstra
Lisa Weijman
Wytske Brandsma

‘ Een hele prettige vakantie
allemaal. ‘
Van de voorzitter..
Zo vlak voor de vakantie nog een laatste Volley Varia. Maar wel een belangrijke
om te bewaren. De Tc heeft in overleg met de trainers veel uren besteed aan de
teamindeling voor volgend seizoen. Ook de trainingstijden zijn vastgesteld en er
is een overzicht gemaakt voor de zaalbezetting van de Breehoek op zaterdag.
Het resultaat daarvan vind je terug in deze Volley Varia.
Inmiddels zijn ook de laatste wedstrijden in de recreatiecompetities gespeeld en
kunnen we gaan genieten van onze vakantie.
Helaas moeten wij aan het einde van het seizoen afscheid nemen van een aantal leden, waardoor er zoals het er naar uitziet ook minder teams zijn volgend
jaar. Maar gelukkig komt er bij de jongste jeugd al weer aanwas en gaan we met
goede moed het volgend seizoen in.
Ik wens allen die dit lezen een hele prettige vakantie vanuit een zonnig zuid
Duitsland.
M.v.g.

Jan van de Wetering

De laatste Volley
Varia van dit seizoen
Van de redactie...
Hallo allemaal,
Hierbij zenden wij jullie alweer de laatste Volley Varia van dit seizoen. We
hopen dat iedereen een goed seizoen gehad heeft.
In deze Volley Varia zijn de nieuwe teamindelingen te lezen, maar ook staan
er nog leuke foto´s in van de jeugd clinic en kun je de nieuwe shirts van
Dames 5 bewonderen.
Bij deze willen wij iedereen een hele fijne vakantie wensen! Geniet ervan en
tot volgend seizoen.
Groetjes,

Carola Slotboom en Nienke van de Wetering

Geslaagd voor volleybaltrainer
Zes leden van Set Up'69, Renswouw en Woudenberg zijn geslaagd voor hun
diploma "volleybaltrainer 2". Donderdagavond 14 april was de laatste instructieavond en kregen zij hun licentie uitgereikt.
Het initiatief om deze opleiding naar Scherpenzeel te halen komt vanuit Set
Up onder het motto: Hoe investeer je in het technisch kader van je vereniging.
Bij de Nevobo liep al een voortraject van sportief coachen en daar kon Set Up
mooi bij aansluiten. Ook voor Renswouw en Woudenberg was er gelegenheid
om deel te nemen. Roy Wassen uit Zwolle, opleider bij de volleybalbond, was
beschikbaar en leidde de cursus met veel enthousiasme.
De kandidaten werden inhoudelijk getraind op gebied van techniek, spelers motiveren en inspireren en trainingsopbouw. Oefeningen uitleggen in 45 seconden
en duidelijk maken wat je wil, het doel en accenten leggen en aanwijzingen geven bij het coachen was een uitdaging voor alle cursisten.
Van Set Up slaagden Michiel Bakker, Myrthe Dijkstra en Daphne Stoffelsen; van
Renswouw Ariën Snetselaar en Erwin Willemsen en van Woudenberg Johan de
Kruijf. Zij mogen vanaf nu training geven aan jeugdteams en senioren t/m de 2e
klasse. Voorzitter Jan van de Wetering feliciteerde de geslaagden en had een
presentje voor hen en voor opleider Roy Wassen.

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





































er is er een jarig

hoera hoera..
Juli
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september

3 Jetske van den Berg
5 Sanne Jochemsen
9 Tessa ter Maaten
11 Laura van Ginkel
12 Lindsey Willems
14 Joyce Tekelenburg
14 Arianne van de Burgt
16 Sterre de Jong
19 Eline Braun
21 Merith Erisman
22 Emma van Dijk
25 Michelle van Ginkel
25 Djoni van Ginkel

13 Fabian Bakker
13 Demy van der Straten
15 Jayda Gerritsen
21 Zoë van Dijk
24 Iris ter Maaten
28 Bertil van de Vliert
29 Jikke van der Peut
29 Bente Klomp

2 Emma de Heer
4 Sanne van Dam
4 Lisa Veen
5 Marinde Vonk
7 Rhodé van Baaren
12 Stefan Willigenburg
15 Melanie de Jong
18 Elise van Bennekom
24 Lisanne Servaas
26 Thamar Tolboom
27 Kim Geijtenbeek
30 Wilbert Gotink
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TC nieuws senioren
We gaan vakantie vieren….. de laatste trainingen zitten erop.
Aan het einde van dit seizoen nemen we afscheid van een aantal speelsters.
Twee van hen wil ik toch even bij naam noemen: Wendy Kaasjager en Paula
van den Broek. Beide speelsters stoppen na ongeveer 40 jaar volleybal.
Paula, als spelverdeelster heb je jaren in dames 1 gespeeld en daarna in dames 2 en de laatste jaren in dames 3. Vele speelsters hebben genoten van
jouw set-upjes. Ook was je jaren actief bij de jeugd. Paula, we wensen je het
allerbeste en hopen dat we je nog eens op de tribune zien. Wendy ook een spelverdeelster. Ooit, zo’n 10 jaar geleden, begonnen in dames 1 als aanvalster. Na
jaren in dames 1 gespeeld te hebben speelt je nu alweer jaren in dames 2 als
spelverdeelster en diagonaal. Wendy ook jij heel erg bedankt voor je inzet en
positieve bijdrage in jouw team. Je bent een echte teamspeelster. We wensen
je heel veel succes met nieuwe uitdagingen.
Ook de andere speelsters die om verschillende redenen ( studie, andere keuzes, nieuwe uitdagingen) gaan stoppen wens ik veel succes en sportplezier.
En als laatste nemen we afscheid van Wouter Bos.
Wouter ooit begonnen in de Heijhorst als trainer/ coach van dames 1. Daarna
ongeveer 8 jaren weggeweest. En nu alweer ongeveer 9 jaren actief betrokken
bij de jeugd en de laatste jaren ook trainer van dames 3 en 5. Wouter wij willen
je bedanken voor al je advies, je inzet en het meedenken over teamindelingen .
Wij wensen je heel succes bij je nieuwe club in Putten.
Een welkom aan de nieuwe speelsters: Suzanne Dijkstra, Lisa Weijman, Eline
Berkhof, Yvonne de Heer, Evita Goudriaan en Kirsten Advocaat. Wij wensen
jullie een gezellige en sportieve tijd bij Set – Up toe.
We hebben geprobeerd om volgend seizoen met 6 damesteams van 8 speelsters te kunnen starten. Dat dit een uitdagende klus was wisten we. Het is uiteindelijk niet gelukt en starten dus komend seizoen met 5 grote damesteams in
de competitie.
De TC wenst iedereen een fijne vakantie en we hopen jullie in de week van 22
augustus weer in de Breehoek te zien.
Met vriendelijke groeten,
namens de TC,
Renata van Heck

Senioren

teamindeling
Dames 1:
Carlijn van de Wetering
Suzanne Dijkstra
Hilde Tanghe
Manon Stoffelsen
Mareille Valkenburg
Edith Thomassen
Romee van den Berg
Lisa Weijman
Daphne Stoffelsen
Nienke van de Wetering
Carmen Reemst
Laurette Willems

Dames 3:
Leonie Lagerweij
Misha Nab
Maroeshka van de Berkt
Ines de Jong
Nikki Wijkniet
Myrthe Dijkstra
Cornelie Veer
Annemieke van Voorthuizen
Janise van den Berg
Dames 5:
Thea Bakkenes
Eline Berkhof
Diana van Ginkel
Femke Nawijn
Bettina Featherstone
Emma Bos
Yvonne de Heer
Trudy van Leeuwen
Annejet Plomp
Henriëtte Snaauw
Evita Goudriaan.

Dames 2:
Esmee Erisman
Erica Bos
Inge Fledderus
Simone van Duinkerken
Lisa Klumpenaar
Denise de Greef
Mirjam Eilander
Mandy de Greef
Diane van de Peut

Dames 4:
Carola Slotboom
Pauline Vonk
Michelle van Duinkerken
Denise Schreuder
Sanne versteeg
Alieke Werkman
Edith ter Maaten
Sandra van de Grift
Kirsten Ypma
Rianne ter Maaten

Clinic

volleybal

Het was een doorslaand succes, de volleybal clinic georganiseerd voor de
ABC-jeugdleden.
Dat bleek ook wel uit de opkomst van bijna alle jeugdleden. Zo'n 65 spelers hadden gehoor gegeven aan de oproep.
Onder aanvoering van Dames 1 trainer Marco Benne met assistentie van zijn selectie voerden de jeugdleden verschillende oefeningen uit die specifiek zijn voor
het aanleren en verbeteren van de volleybaltechnieken.
foto's Wim van de Lagemaat

de abc
Jeugd
Het seizoen is inmiddels alweer even voorbij en we zijn aan het trainen in de
nieuwe teams. Het is weer een mooi seizoen geweest, waarin iedereen mooie
resultaten heeft behaald en met plezier gespeeld heeft. Er zijn dit seizoen weer
teams kampioen geworden en ook de andere hebben een mooi resultaat behaald.
Daarnaast hebben we met ze allen twee feestjes gehad, een leuk oliebollentoernooi en een gezellig jeugdkamp. We kunnen terug kijken op een super seizoen.
Nu de trainingen bijna afgelopen zijn, gaan we lekker uitrusten en op naar volgend seizoen.
Daarnaast wil ik alle vrijwilligers, trainer en coaches bedanken voor de inzet van
dit seizoen. Zonder jullie zouden we dit allemaal niet neer kunnen zetten!
Fijne vakantie allemaal en tot na de zomer.
Groeten,
Annemieke van Voorthuizen.

het tc nieuws...
Hallo allemaal,
Ja het seizoen zit er op en gaan nu vakantie houden. De recreatie teams
hebben goed gepresteerd.
Heren 1 op een 4de p[aats in de SVC en 5de plaats in Woudenberg
Heren 2 op een 5de plaats in de SVC en kampioen in Barneveld
Dames 1 kampioen in de SVC en in Woudenberg
Dames 2 op een 3de plaats in de SVC en 7de plaats in Woudenberg
Dames 3 kampioen in de SVC en 4de plaats in Barneveld
Na wat puzzelen zijn we met de trainingstijden gelijk gebleven dus
Maandag avond 19.30 – 21,00 de dames en 21.00 – 22.30 de heren.
De trainers zijn gebleven.
Door het stoppen van een aantal dames moest de team indeling aangepast worden, dat viel niet mee te kort speelsters voor 3 teams en te veel
voor 2 teams. We hebben voorlopig 2 teams ingedeeld en hopen dat er
wat dames bij komen. Bij de start van het nieuwe seizoen kijken we of er
aanpassingen nodig zijn.
Heren 1
Piet Kamphorst
Jan v/d Wetering
Harry Buitenhuis
Peter v Toor
Ben Evers
Bas v Toor
Minne Nawijn
Cees v/d Berg
Glenn Bos

Heren 2
Wim v/d Brink
Wout v/d Bosch
Eduard de Jong
Bert Leeuwdrent
Dick v Setten
Wim Thomassen
Jan v Voorthuizen
Hans Wagensveld
Michiel Bakker

Dames 1
Evelien Geurts
Gerda ter Maaten
Ina v/d Berg
Teuni v Dolder
Lidy de Graaf
Anneke Maat
Jacqueline Wijkniet
Germa v/d Fliert
Mariska Willigenburg

Dames 2
Margreet v Bennekom
Corina d Boer
Jeannette v Essen
Nita Tholen
Marie-Jose v Vught
Ina v Ginkel
Henny v Ginkel
Jacqueline
Ilona Quint
Leny v Voorst

Wij wensen jullie een hele fijne vakantie toe en kom weer heel terug.
Peter en Arie.
Start van de trainingen MAANDAG 22 augustus.

Tenue

nieuw

Dames 5 heeft een nieuw tenue gekregen. Schreuder tapijt- en projectstoffering was de gulle gever. Samen met de sponsor en met de coach Harry
Buitenhuis gingen de dames op de foto.
Over de resultaten van het afgelopen seizoen was men minder te spreken.
De laatste wedstrijd tegen de nummer 2 BSVO werd met 4-0 verloren en
daardoor eindigden de Set Uppers op de 11e plaats . Dit betekent helaas
degradatie. Volgend seizoen spelen zij in de 3e klasse.

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 worden 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 kampioensfoto’s en sponsorfoto’s kun je hem bellen of mailen.
Henk van der Hoeff
pers@setup69.nl
tel. 033-2772125
06-44300077

