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Hartelijk 
       Welkom!

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

Friso Bakker
Tanja Bloem
Noa van Doesburg

Nieuwe leden





 Van de voorzitter..

Zoals gebruikelijk staat deze Volley Varia weer in het teken van de komende 
Algemene Ledenvergadering. Dit keer willen we de statuten en het huishoude-
lijk regelement aanpassen. In de statuten passen we alleen het verenigingsjaar 
aan. Dat loopt nu gelijk met het kalenderjaar en dat is voor de penningmeester 
onhandig. Het voorstel is om het gelijk te laten lopen met het volleybalseizoen, 
omdat de grote uitgaven zoals zaalhuur, trainer en Nevobo contributies ook per 
seizoen overeengekomen worden. Inmiddels is de eerste vergadering geweest, 
waar zoals verwacht niet genoeg leden aanwezig waren om rechtsgeldige be-
sluiten te nemen. Daarom kunnen we op 7 maart wel besluiten nemen onge-
acht het aantal aanwezige leden.

Verder wordt het huishoudelijk regelement vervangen door het “Huis van Set 
Up”. Als het goed is heeft u daar inmiddels een exemplaar van ontvangen.

Verder hebben we nog een primeur op de ledenvergadering: de start van de 
nieuwe website van Set Up. Michael en Patrick van Setten zijn daar de laatste 
maanden helemaal belangeloos heel druk mee geweest en op de ALV wordt hij 
gepresenteerd. Het bestuur bedankt Michael en Patrick daar heel erg voor.

Alle reden dus om naar de ALV te komen.

Datum : dinsdag 7 maart
Aanvang : 20.00 uur
Locatie : De Breehoek

Eind december hadden we weer een zeer geslaagd oliebollentoernooi en we 
bedanken Gerard en Minne daarvoor. Helaas was er wel een blessure van 
Femke Nawijn. Wij wensen haar van harte beterschap. Ook Gerard Leeuw-
drent heeft onlangs een blessure opgelopen bij het spannen van de netten. Zo 
zie je, een ongeluk zit in een klein hoekje.

‘‘7 maart is de Algemene 
Leden Vergadering ‘‘



Jan van de Wetering

De SVC is ook al weer afgelopen en wij feliciteren de kampioenen. Deze is 
zoals altijd weer nagenoeg probleemloos verlopen dankzij de goede organi-
satie van Henk, Harry en Kees. En nu op naar de competities in Barneveld en 
Woudenberg.

Ik wens alle teams nog veel succes in de rest van het seizoen en tot ziens op 
de ALV.

Met sportgroeten,



Van de redactie...

Hallo allemaal,

We zitten alweer op de helft van het seizoen. Er staan nog een paar be-
langrijke punten in de agenda die u zeker niet mag missen, dus zet ze vast 
in uw agenda!

Aanstaande dinsdag is de ledenvergadering van Set Up. Let op dit jaar is 
het in de Breehoek in plaats van in Boszicht. We hopen u daar te zien.

Houd zaterdag 13 mei ook vast vrij in de agenda. Dan is weer het Set Up 
eindfeest! Dit jaar is de organisatie in handen van Dames 1 en het belooft 
een groot feest te worden! Verderop in deze Volley Varia meer informatie 
hierover.

Wilt u ook iets geplaatst hebben in de Volley Varia? Mail dan uw bericht 
naar volleyvaria@setup69.nl. 

Groetjes,

Carola Slotboom en Nienke van de Wetering

Datum Set U p ‘69 
eindfeest is bekend! 



  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
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er is er een jarig 
hoera hoera...

Mei
2 Britt Geijtenbeek
7 Jochem Schimmel
11 Marit Donselaar
11 Finn Tanis
12 Babette van der Heide
14 Onno Gardenier
18 Noa van Doesburg
26 Tess Geijtenbeek
27 Saar Quint
31 Renske Berghuizen

Gefeliciteerd, al lemaal!

April 
 
1 Elise Tulen
3 Jeffrey Oudenaarden
4 Danique van Ginkel
5 Gwen Bloch
8 Denise van de Broek
9 Ariënne van Dijk
10 Julia van de Dikkenberg
13 Yvonne van den Brink
14 Geralda ter Maaten
15 Dike van de Glind
21 Kimberley van der Grift
22 Carlijn van Setten

maart
1 Michelle van Veller
5 Eline van de Burgt
6 Anniek van Bennekom
7 Charlotte van Keeken
10 Dianne ter Maaten
13 Danique Leyenhorst
18 Anne Jacobs
23 Damian Brands
24 Friso Bakker
25 Leonie Geefshuysen
27 Anna Terlouw
30 Maureen Nieuwerf



TC nieuws  senioren
Voor dames 1 nog 8 wedstrijden. Voor dames 2, 3 en 5 nog 6 wedstrijden en 
voor dames 4 nog 7 wedstrijden. We hopen dat het nog leuke en spannende 
wedstrijden worden met natuurlijk punten voor onze dames.

Dames 1 staat nu op een 6e plaats. In de middenmoot al had het team vooraf 
gehoopt op een plaats ergens bovenin. Maar het ene jaar is het andere niet. 
Dames 2 staat op een 9e plaats. Het verschil is nu 4 punten op de nummer tien. 
Ook dames 3 staat op een 9e plaats met 2 punten verschil op de nummer tien. 
Voor beide teams een spannende plaats dus. De TC hoopt dat beide teams nog 
wat punten bij elkaar spelen zodat ze zich kunnen handhaven in hun klasse. 
Dames 4 staat op een 7e plaats en dames 5 staat op een 8e plaats.

Marco Benne en Mark van Leijenhorst hebben beiden aangegeven te gaan 
stoppen als trainers / coach van dames 1 en 2. Zij begeleiden beide teams nog 
tot en met de laatste competitiewedstrijd. Daarna zullen onze wegen scheiden. 
Wel hopen we nog op een paar goede maanden met elkaar. Voor de komende 
wedstrijden heel veel succes dames en trainers/coaches.

Wij hebben als TC afscheid genomen van Annemieke van Voorthuizen als coör-
dinator van de ABC jeugd. Annemieke heel erg bedankt voor al je inzet en de tijd 
die je erin hebt gestoken. We wensen je het allerbeste en zien je nog wel in het 
veld bij dames 3. Wij zijn blij dat Alfons van Leijenhorst de taak van Annemieke 
gaat overnemen.

Myrthe is nu nog de coördinator voor de mini’s tot het einde van het seizoen. 
Daarna zal ook zij coördinator worden voor de ABC jeugd. En wij zijn blij dat ook 
Romee van den Berg aanspreekpunt wil zijn voor de ABC jeugd in de zaal. En 
daarnaast helpt zij met de activiteiten die voor de jeugd worden georganiseerd.

Wij zijn dus op zoek naar 1 of 2 enthousiaste leden of ouders die de coördina-
toren voor de mini’s willen worden. Wat deze functie inhoudt kunnen geïnteres-
seerden navragen bij Myrthe Dijkstra.

Met vriendelijke groeten,

Renata van Heck







Zaterdag 11 febru-
ari  2017  speelde 
Set Up ‘69  DS1 te-
gem Pegagus DS2 
uit Nijmegen. Deze  
wedstrijd is helaas 
verloren met een 
stand van 1-3.  De 
uitslag viel erg te-
gen, omdat Pega-
gus DS2 op een 
9de plaats stond 
in de ranglijst.  De 
speelster van de 
wedstrijd was Ro-
mee van den Berg. 
De bal is gespon-
sord door  van 
Heugten transport. 
De mini speelster 
van de week was 
Emma de Heer.

VAN DE WEDSTRIJD
SPEELSTER EN MINI-STER

Dames 1



kampioenen!
Mini team 1 kampioen!
Mini team 1 heeft de eerste helft van het seizoen afgesloten met het winterkam-
pioenschap. De tweede helft van het seizoen is inmiddels van start gegaan in de 
Meerwaarde in Barneveld. Zaterdag 25 maart zullen er weer mini-wedstrijden in 
de Breehoek worden gespeeld. 

Het enthousiaste kampioensteam ging samen op de foto en bestaat uit: Jill v 
Duinkerken, Emma de Heer, Anniek v Bennekom, Lieke v Donkelaar, Joyce Te-
kelenburg, Bente Onsabrugge. Coach is Gert-Jan v Donkelaar.



Ouder kind training niveau 2 
Op maandag 16 januari hebben de ouders van niveau 2 meegedaan met de 
training. Na een pittige warming-up hebben de ouders tegen en met de kinderen 
een wedstrijdje gespeeld om de spelregels nog beter onder de knie te krijgen. 

Standen mini’s
Team 1: 1ste!! /4
Team 2: 1ste!! /4

Team 3: 6e /8
Team 4: 6e /7
Team 5: 7de /7





Club van 100

Tijdens de ALV hebben we al over de “oprichting” van de Club van 100 
gesproken.

Per 1 januari is het dan eindelijk zover. Er hebben zich al een kleine 20 
personen/teams/bedrijven aangemeld.. Hier zijn wij uiteraard heel blij 

mee. Binnenkort zullen deze personen bericht ontvangen.

De Club van 100 is een initiatief van het bestuur van Set Up 69.. Mede 
opgericht om het financiële plaatje rond te krijgen, sinds de huurgewen-
ning van de gemeente is gestopt. Daarnaast willen we dit geld gebruiken 
voor andere activiteiten. Bijvoorbeeld het 50 jarig bestaan van Set Up 

69.  Verder staan wij open voor ideeën en suggesties.

Mocht u ook lid willen worden van de Club van 100, dan horen we dit 
graag van u.

U kunt het inschrijfformulier invullen en opsturen naar de penningmeester.
Diana van Ginkel
van Goghlaan 23

3925 XG Scherpenzeel
UIteraard kunt u ook voor vragen bij haar terecht.

Bericht van de penningmeesters



Aanmeldingsformulier 
“Club van 100”                                         
 
 
Ja, ik word lid van de “Club van 100” en doneer € 100,-- per 
jaar. 
 
Naam / Firmanaam: 
....................................................................................................... 
 
Naam contactpersoon: 
....................................................................................................... 
 
Adres: 
....................................................................................................... 
 
Postcode: ..........................               Plaats: …………………………………………… 
 
Telefoonnummer: ............................ Mobiel: ..................................... 
 
E-mailadres: 
....................................................................................................... 
 
IBAN.nr.: 
....................................................................................................... 
 
 
Ik stel wel/geen prijs op vermelding van mijn naam op een naambord in 
de Breehoek. 
 
Te vermelden naam: 
....................................................................................................... 
 
Suggesties/ideeën:                         Automatische Incasso   Ja / Nee 
 

 
 
 
Handtekening:    Datum:  
 
…………………………………………               ………………………………………………… 

 
Contactgegevens/inleveradres: 
Diana van Ginkel, van Goghlaan 23, 3925 XG Scherpenzeel, 033 2772494, 06 42940540 
??  
E-mail: clubvan100@gmail.nl 

 



de abcJeugd
De standen van de ABC-Jeugd

JA1: 1ste na 4 wedstrijden!
MA1: 8ste na 4 wedstrijden
MA2: 7e na 1 wedstrijd
MA3: 6e na 5 wedstrijden
MB1: 2e na 5 wedstrijden
MB2: 9e na 2 wedstrijden
JC1: 2e na 4 wedstrijden
MC1: 8ste na 3 wedstrijden
MC2: 10de na 3 wedstrijden

SAVE THE DATE: 16 & 17 juni ABC-kamp!





Set Up en Wielerhuis kampioen 47e SVC
Zaterdag werd de laatste ronde gespeeld in de Scherpenzeelse Volleybalcom-
petitie. In een bomvol sportcafe van de Breehoek konden de kampioenen hun 
bekers in ontvangst nemen.

Set Up DR3 won van concurrent TZN en werd zo kampioen van de eerste 
klasse dames. Met een minimale setwinst liet Set Up TZN achter zich en bleef 
voor TZN een verdienstelijke tweede plaats over.

Ondanks een 3-0 verlies tegen RReD werd Geel-Zwart uit Woudenberg kam-
pioen van de tweede klasse dames. Zij hadden al een grote voorsprong opge-
bouwd zodat dit geen invloed meer had op de eindstand.

Het 2-Wielerhuis speelde vorige week al hun laatste wedstrijd tegen directe 
concurrent Autoschade Schreuder. Die uitslag was 1½-1½. Daarmee was het 
2-Wielerhuis kampioen van de 1e klasse heren. Spannend was ook de wed-
strijd van PJGU Schimmel tegen PJGU Osnabrugge. Deze broederstrijd werd 
met 2-1 gewonnen door PJGU Schimmel. Set Up HR2 pakte een set van het 
altijd sterke Schreuder, de kampioen van vorig jaar. Set Up HR1 degradeert 
naar de 2e klasse.

In de tweede klasse heren had Renswouw de beste papieren. Om kampioen 
te worden moest met 3-0 van Woudenberg 6 worden gewonnen. Het werd 
echter met 2-1 een teleurstellend verlies waardoor het uitgespeelde  Enervo 
kampioen werd van deze klasse.

De Eef de Ruiter-puntenbeker ging dit jaar naar Woudenberg. Damesteam 
Geel-Zwart had het beste puntensaldo van 185 gevolgd door Set Up DR3 met 
175 en TZN met 124.

Voorzitter Jan van de Wetering bedankte tot slot Harry Buitenhuis, Kees Boots 
en Henk van der Hoeff voor de organisatie van wederom een succesvolle 
Scherpenzeelse Volleybalcompetitie. 

svc



kampioengefeliciteerd!



STANDEN SVC 2016

SET UP '69  -  SCHERPENZEELSE  VOLLEYBALCOMPETITIE  2 0 1 6         
                                                                                                                                                                       
DAMES  1E  KLASSE
                   w1 w2 w3 w4 w5 w6 totaal
Set Up 3 3 1 3 3 3 13
TZN 2 3 2,5 2 2 11,5
Set Up 2                0 3 0 1 2 1 7
Renswouw 2 0 0 0 2 4
Set Up 1          1 0,5 0 1 1 3,5

                                                                                                                                                                  
DAMES  2E  KLASSE

w1 w2 w3 w4 w5 w6 totaal
Geel Zwart 3 3 2,5 3 3 kamp. 14,5
RReD 3 0 2 3 0,5 8,5
Evida 0 2 0,5 0 2,5 5,0
Partysquad 0 1 1 0 0 2

                                                                                                                                                                 
HEREN  1E  KLASSE
                                w1 w2 w3 w4 w5 w6 totaal
Het 2-Wielerhuis 3 3 2 2,5 2 1,5 kamp. 14,0
Autoschade Schreuder 3 3 0,5 2 1,5 10,0
Set Up 2 2 2 1 2,5 1 8,5
PJGU 2 Osnabrugge 1 0 3 1 2 7
PJGU Schimmel bv 1 1 0 3 1 1 6
Set Up 1 0 0 0 0 0,5 2 degr. 2,5

                                                                                                                                                                 
HEREN  2E  KLASSE   

w1 w2 w3 w4 w5 w6 totaal
Enervo 3 2 3 3 0 3 14
Renswouw 1 3 2 3 3 12
TV de Bree 3 2 0 2 3 10
ASC * 3 3 1 1 0 8
Woudenberg 6 0 3 1 2 2  8
Balls & Babes/Robu 0 1 0 0 1 2
Goes Assurantien 0 0 0 0 0 0

                                                                                                                                                                       

Bijgewerkt t/m 4 februari 2017

 

printdatum 6-2-2017

Standen svc



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 aanle-
veren 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 aangele-
verd 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 kampioens-
foto’s en sponsorfoto’s kun je hem bellen of mailen.
 
Henk van der Hoeff
pers@setup69.nl
tel. 033-2772125
06-44300077



ABC    Annemieke van Voorthuizen ABC@setup69.nl
Mini’s      Myrthe Dijkstra   Jc-mini@setup69.nl 


