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

Marleen Osnabrugge
Noa Maree
Diana Kroesbergen
Lize Vrijhoef
Tiemen van Bennekom
Brianna de Vette
Evi van de Broek
Koen Smit
Paula van den Broek
Iris Jacobs
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In april 2019 
bestaat onze 
vereniging 50 jaar!

Dit is al weer de laatste Volley Varia van dit seizoen en de kampioenen zijn bekend evenals de degradanten. Dames 2 heeft het helaas niet gered en gaat volgend 
seizoen proberen om weer terug te komen in de 1e klasse. Wij zijn als bestuur heel blij, dat de TC Sylvan en Niels heeft kunnen vinden om dames 2 volgend 
seizoen te trainen.

We feliciteren natuurlijk de teams die kampioen geworden zijn en wensen hen alle succes in de hogere klasse. Dames 1 heeft het net niet gered om kampioen 
te worden. In een spannende wedstrijd werd de allerlaatste set tegen Renswouw verloren en moesten de dames P/D wedstrijden spelen. Helaas lukte dat ook 
niet, omdat de tegenstander Alterno gebruik maakte van de mogelijkheid om talentvolle jeugdspeelsters uit hogere teams in te zetten, waardoor onze dames bij 
voorbaat nagenoeg kansloos waren. Wij hebben daar tegen geprotesteerd bij de bond en de toezegging gekregen dat men deze regel nog zal beoordelen.

Groot was de vreugde toen de dames hoorden, dat ze toch naar de 3e divisie mogen, omdat een ander team zich teruggetrokken heeft. Dus eind goed al goed.

Een minder leuk bericht is, dat op 27 april Dirk Onderdelinden overleden is Dirk is lange tijd lid geweest van onze vereniging en heeft daarnaast o.a. ook als 
penningmeester in het bestuur gezeten. Wij herinneren ons Dirk als een hele vriendelijke man, die je met een enkele rake opmerking tot nadenken kon aanzetten. 
Wij wensen zijn nabestaanden sterkte.

U heeft ongetwijfeld al gehoord van de privacy wet, de AVG. Wij zijn daar als bestuur inmiddels ook druk mee bezig en ook wij ontkomen er niet aan om u als lid 
daarmee lastig te vallen. Wij moeten bijvoorbeeld van alle leden (of de ouders/verzorgers van de jeugdleden) toestemming vragen voor een aantal zaken. Dat moet 
ook nog een positieve verklaring zijn, dus u moet zelf actief toestemming geven voor bijvoorbeeld het publiceren van foto’s met namen e.d. U hoort daar binnenkort 
meer van.

Op 1 september wordt in De Breehoek een dag georganiseerd voor de inwoners van Scherpenzeel om kennis te maken met alle activiteiten die in De Breehoek 
georganiseerd worden. Als Set Up doen wij daar ook aan mee. ’s Ochtends is er een open mini training, waar alle jongens en meisjes in de basisschoolleeftijd aan 
mee kunnen doen, of je nu lid bent of niet. ’s Middags zijn er een paar demonstratiewedstrijden van onze dames 1 tegen enkele andere teams uit de regio.

De vereniging Oud Scherpenzeel bestaat dit jaar 50 jaar en één van de activiteiten die zij organiseren is een avond over “De sportgeschiedenis van Scherpenzeel” 
op woensdag 12 september van 20.00 tot 23.00 in De Breehoek. De avond bestaat uit presentaties en interviews met coryfeeën van 11 sportverenigingen 
(waaronder Set Up) door Martine Tekelenburg. De toegang is gratis.

Tenslotte alvast een datum om te noteren: Woensdag 3 oktober is de Algemene Leden Vergadering.

Ik wens u allen een fijne vakantie en tot ziens in het nieuwe seizoen. Jan van de Wetering

Van de voorzitter



Het volleybalseizoen zit er alweer enige tijd 
op. De Volley Varia liet om verschillende 
omstandigheden even op zich wachten.. 
Nu is het dan eindelijk zover, hij zit in 
je mailbox. Hierin kun je de nieuwe 
teamindelingen zien en ook kun je zien 
welke teams er kampioen zijn geworden! 

We wensen jullie een hele fijne vakantie 
toe en we hopen iedereen na de vakantie 
weer fris en fruitig te zien op het veld.

Carola en Nienke

Van de redactie



Gefeliciteerd, allemaal!

juli 
 
3 Jetske van den Berg
3 Diane Werkman
5 Sanne Jochemsen
6 Luna van den Broek
9 Tessa ter Maaten
12 Lindsey Willems
14 Joyce Tekelenburg
14 Arianne van de Burgt
16 Sterre de Jong
22 Emma van Dijk

juni
1 Britt Mandersloot
7 Lex Vrijhoef
7 Lizz Mandersloot
9 Chananja Veenvliet
11 Nathan Bakker
13 Lynn van der Kamp
13 Brianna de Vette
16 Beryl Osnabrugge
18 Livia Overeem
26 Willemijn Feldbrugge

Er is er een jarig Hoera Hoera......
september 
 
2 Emma de Heer
4 Sanne van Dam
5 Marinde Vonk
18 Elise van Bennekom
22 Daniek van der Grift
23 Nienke Brouwer
26 Thamar Tolboom
26 Noa Maree
27 Kim Geijtenbeek

augustus
1 Romee van der Kamp
13 Demy van der Straten
17 Marleen Osnabrugge
21 Zoë van Dijk
24 Iris ter Maaten
29 Jikke van der Peut
29 Bente Klomp



De competitiewedstrijden zijn gespeeld, trainingen afgelopen, we gaan er even tussenuit om in augustus weer met uitgeruste spieren en nieuwe 
energie te starten aan een nieuw seizoen met nieuwe uitdagingen. Want die zijn er. Gefeliciteerd dames 4, kampioen in de 3e klasse, spelen volgend 
seizoen in de 2e klasse. Zet hem op dames en Ben voor behoudt in de 2e klasse. Voor dames 2 was het een dramatisch seizoen. Het team heeft het 
hele seizoen met blessures gekampt waardoor behoudt in de 1e klasse niet haalbaar bleek te zijn. Dus ook voor jullie heel veel succes en hopen op 
een plekje ergens bovenin. Dames 3 en 5 hebben gedaan wat ze konden en bleven mooi in de middenmoot van hun klasse. Respectievelijk 2e en 
3e klasse. En dan blijft dames 1 nog over, wat een seizoen, een hele goede 1e helft werd afgewisseld met een wat moeilijker verlopen 2e helft. Maar 
toch hadden ze tot aan het einde van de competitie nog kans op promotie. Maar helaas na de P/D wedstrijden was toch echt het doek gevallen. Tot 
vorige week een telefoontje kwam met de mededeling dat er een plaats vrij was in de 3e divisie. Wat een bizarre wending van een goed seizoen. Dus 
ja, volgend jaar toch 3e divisie. Heel veel succes dames. En hopen dat jullie genoeg kunnen stunten om in de 3e divisie te blijven.

Aan het einde van een seizoen moeten we helaas ook afscheid nemen van een aantal speelsters die om verschillende redenen hun lidmaatschap 
hebben opgezegd. Romee gaat naar SSS voor een nieuwe uitdaging. We wensen je heel veel succes en plezier bij SSS. Denise, Thea, Henriëtte 
en Annemieke, jullie stoppen vanwege blessures. Heel veel sterkte met revalidatie, van harte beterschap en hopen dat het allemaal goed komt. Ook 
nemen we afscheid van Esmee, ( studie) Mandy ( vrije zaterdag) en Annejet ( op reis). Heel veel succes en plezier met wat jullie gaan doen. Voor 
iedereen geldt dat we het leuk vinden als jullie nog eens komen kijken naar de wedstrijden in de Breehoek.

Naast vertrek heten we ook onze nieuwe leden welkom. Niels Hardeman en Silvan Valkenburg. Zij zullen samen dames 2 onder hun hoede nemen. 
En Anniek Deij. Zij gaat spelen in dames 2. En onze Paula komt ook weer terug en gaat spelen in dames 5. Voor jullie allemaal een hartelijk welkom 
en een gezellig en sportief seizoen bij Set-Up.

Verder bedank ik alle trainers, coaches, Gerard en Minne die het hele seizoen klaar staan om trainingen te geven, wedstrijdenvelden klaar maken en 
alles goed te laten verlopen tijdens trainingen en wedstrijdzaterdagen. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is het niet haalbaar om Set-Up draaien-
de te houden. Heel veel dank. En ten slotte wens ik iedereen een hele fijne en goede vakantie periode. om er in de week van 27 augustus er weer 
tegen aan te gaan. Tot dan.

Met vriendelijke groeten, namens de TC, Renata van Heck

TC Nieuws
Senioren



Dames 1
Carlijn van de Wetering 
Hilde Tanghe 
Manon Stoffelsen 
Mareille Valkenburg 
Biba Klarenbeek 
Edith Punt 
Daphne Stoffelsen 
Nienke van de Wetering 
Laurette Willems
 trainer/ coach: Michiel Bakker

teamindelingen senioren
Dames 2
Dianne ter Maaten 
Sanne Wechgelaar 
Simone van Duinkerken 
Anniek Deij 
Kim van de Kraats 
Sanne Versteegh 
Mirjam Eilander 
Myrthe Dijkstra 
Dagmar Wechgelaar 
Diane van de Peut 
Trainers / coaches: Niels Hardeman 
en Silvan Valkenburg

Dames 3
Carola Slotboom 
Pauline Vonk 
Rianne Werkman 
Lisa Klumpenaar 
Edith ter Maaten 
Sandra van de Grift 
Alieke Werman 
Denise Schreuder 
Michelle van Duinkerken
Trainer: Renata van Heck
coach: Cees van den Berg

Dames 4
Lotte Gaasbeek 
Leonie Lagerweij 
Natalja Reijenga 
Melanie de Jong 
Janise van den Berg 
Eline Braun 
Kirsten Ypma 
Misha Nab 
Ines de Jong 
Sanne van de Peut 
Trainer/ coach Ben Evers

Dames 5
Annemieke Bokkers 
Paula van den Broek 
Bettina Featherstone 
Eline Berkhof 
Trudy van Leeuwen 
Mariska Willigenburg 
Yvonne de Heer 
Denise van den Broek 
Marielle van Leersum 
Diana van Ginkel 
trainer / coach: Erica Bos



Set Up ‘69 MC1 Kampioen
Vanaf het begin in de tweede helft van het seizoen hebben de meiden C1 de draad goed 
opgepakt. Door de trainingen bij Set Up ‘69 hebben ze veel geleerd, zowel technisch als 
inzicht en inzet. Een aantal spelers hebben extra getraind bij Advisie volleybalschool en 
hebben daar bijgeleerd.

De wedstrijden tegen Gemini waren de lastigste deze seizoenshelft. Tegen de MC2 had-
den we niet door dat het ook kon gebeuren dat we sets zouden verliezen. Maar tegen 
Gemini MC1, ondanks al het kabaal op de overvolle tribune, dat we 2 sets moesten win-
nen, hebben jullie laten zien wat onverzettelijkheid betekend. Winnen in de laatste wed-
strijd tegen de nummer twee, dat geeft het kampioenschap extra kleur. Jullie hebben ge-
vochten en gelijk de sets naar jullie toe getrokken. De ontlading was uiteindelijk groot.

Maar het belangrijkste wat we geleerd hebben hoe fijn het is om een groep te zijn waar 
plezier op de eerste plaats staat. Wat drinken na de wedstrijd en interesse in elkaar. Dat 
dat beloond wordt met het kampioenschap is een extraatje. Gefeliciteerd meiden!

kampioenen!!!
Meisjes C 1



Zaterdag is het meisjesteam MA2 van Set Up’69 regiokampioen geworden van de 2e klasse. In hun laatste thuiswedstrijd wonnen 
zij van BSVO met 3-1 en daarmee was het kampioenschap binnen.

Het team bestaat uit: Esmee Berghuizen, Marit van Donselaar, Kim Geijtenbeek, Thamara Leijenhorst, Tessa ter Maaten, Beryl 
Osnabrugge en Michélle van Veller. Trainer/coach zijn Romee van den Berg en Myrthe Dijkstra.

kampioenen!!!
Meisjes A2



Set Up dames 4 kampioen.

Het was zaterdagavond groot feest in de Breehoek. 
Twee wedstrijden voor het eind van de competitie 
behaalden de vrouwen van Set Up 4 het kampioen-
schap van de 3e klasse en promoveren naar de 2e 
klasse. Set Up had 5 punten nodig om nummer twee 
TiVoC voor te blijven. Tegen het laag geklasseerde 
Arvevo 3 liet Set Up zien de terechte kampioen te 
zijn door met setstanden van 25-8, 25-19, 25-15 en 
25-9 de volle winst te pakken.

Onder leiding van de trainer en coach Ben Evers en 
Jan van Voorthuizen werd dit mooie resultaat bereikt 
en op de foto spat de ontlading en blijdschap er af

kampioenen!!!
Dames 4



promoveert!!
Dames 1

Donderdagavond 7 juni ging Dames 1 van Set Up de Nederlandse dames aanmoedigen bij de wedstrijd Nederland - Servië. 
Opeens kregen ze een leuk telefoontje van de TC: Ze mogen toch promoveren en dus derde divisie gaan spelen volgend 
jaar! Een ander team had zich teruggetrokken, waardoor er een plek beschikbaar gekomen is. Dat is natuurlijk super leuk 
nieuws. 



Zaterdag 9 juni 2018 ben ik naar het Volleybal congres in Papendal ge-
weest.

Dit congres was gericht op bestuurders, trainers / coaches, scheidsrech-
terscoördinatoren en overige enthousiaste kaderleden van volleybal-
clubs.

Er werd gestart met een plenair gedeelte van diverse sprekers waar on-
der Jamie Morrison de coach van de Nederlandse dames wat bijzonder 
inspirerend was.
Na het plenaire gedeelte waren een 16 tal workshops welke men kon 
volgen, halverwege stond er een gezonde lunch op het programma en 
kon men netwerken er waren immers ruim 200 enthousiaste leden.

Om alles terug te lezen hierbij de link naar de workshops;

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/inspiratie-en-kennisdeling-bij-vol-
leybalcongres

Met vriendelijke groet,

Hans Wagensveld
Tel : 06-52091534

Volleybal Congres9-6-18



Poolparty ABC
Vrijdag 15 juni was het eindfeest voor de ABC jeugd, deze keer in de vorm 
van een poolparty. Om 19 uur verzamelde de meiden zich op het zwembad. 
Tot 20 uur waren er ook nog andere bezoekers, maar daarna hadden 
we het hele bad en terrein voor ons zelf. Het was een super gezellige en 
geslaagde avond! 

Biba, Dianne en Janise bedankt voor jullie hulp! 









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


