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De vraag was: Wat kom jij 
als lid halen bij Set Up maar 
misschien nog wel belangrijker 
wat kom jij als lid brengen?
Het was een boeiend gesprek 
waarbij er terecht werd 
opgemerkt: “dit zou voor alle 
leden zinvol zijn”. Dit wilden we 
ook zeker oppakken tijdens een 
trainingsmoment, maar door de 
nu geldende maatregelen heeft 
dit nog geen vervolg kunnen 
krijgen. Wij komen binnenkort 
terug op deze stellingen en de 
uitkomsten hiervan. 

Feestdagen
De tijd van kerst, lichtjes en 
samenzijn is gekomen. Wij als 
bestuur brengen in deze tijd 
een kleinigheidje rond bij onze 
vrijwilligers en sponsors om ze 
te bedanken voor hun bijdrage. 
Dit keer met een kaartje eraan: 
“Je bent goud waard” want 
zo is het ook. Zonder al deze 
mensen kunnen we geen 

Beste leden van Set Up,

Wat waren we blij dat het 
volleybalseizoen op een 
“normale” manier kon starten. 
Al snel kwamen er weer nieuwe 
maatregelen en hierdoor ook 
wijzigingen. Het was fijn dat de 
mini leden door konden trainen. 
En doordat er geen wedstrijden 
op zaterdag gespeeld werden, 
kon een groot deel van de 
teams op zaterdagmiddag 
trainen. Helaas kwam hier 
ook een einde aan door de 
onverwachte lockdown. We 
hopen dat we na 14 januari 
weer kunnen volleyballen.

Algemene leden vergadering
Als bestuur hebben we in 
oktober de ALV gehouden. 
Tijdens deze avond die we een 
beetje op een andere manier 
invulling hebben gegeven, zijn 
we aan de hand van stellingen 
met elkaar in gesprek gegaan. 

Bestuur Set Up ´69

vereniging zijn. Probeer eens te 
kijken wat jij als lid wilt komen 
brengen bij Set Up. Het hoeft 
niet gelijk iets groots te zijn je 
kan ook denken aan positieve 
feedback of een compliment.

We wensen jullie allen 
sfeervolle dagen toe en alle 
goeds voor 2022!

NAMENS HET BESTUUR



NIEUWS RECREATIE

De dames recreatie zijn 
weer vol enthousiasme en 
gezelligheid begonnen aan het 
nieuwe seizoen. We hebben 
zelfs 2 nieuwe dames mogen 
verwelkomen, we zijn nu in 
totaal met 14. Onder leiding 
van onze trainer Peter zijn we 
elke maandagavond lekker aan 
het ballen.

In Renswoude hebben we op 6 
vrijdagavonden  in  september 
en oktober een wedstrijd 
gespeeld. En dat ging ons heel 
goed af. 

Op 22 oktober was de laatste 
wedstrijd en op dat moment 
stonden we 1e. Het werd een 
reuze spannende pot. Na 2 sets 
stond het 1-1.In de laatste 5 
minuten van de 3e set vochten 
we voor elk punt, en dat werd 

uiteindelijk beloond. We zijn 
kampioen geworden!!!

In de SVC zijn we ook lekker 
begonnen. We hebben nu 2 
wedstrijden gespeeld en staan 
op de 1e plek. We hopen dat 
we in januari weer mogen gaan 
trainen en dat ook de wedstrijden 
van de SVC weer verder gaan. 
Wie weet kunnen we er nog een 
mooi resultaat uit halen.



GROTE CLUBACTIE

Beste lotenverkopers, ouders, trainers en coaches,

We hebben een recordopbrengst opgehaald met de Grote 
Clubactie! We zijn hier erg blij mee. Daarom willen we iedereen 
bedanken voor hun inzet!

De beste lotenverkopers van dit jaar zijn:
Saar Quint, Lizz Mandersloot, Roxan Rooke, Emma Malestein, 
Karlijn Kraai en Sjors verbaan



Een warm welkom
AAN ONZE NIEUWE LEDEN

Veel volleybalplezier bij Set Up ‘69!

Mariska de Lange 

Ronald Kappert 

Lisa van den Berg 

AnneJet Plomp 

Kim van Ekris 

Erik Datema 

Kim Vermeulen 

Desiree van Maanen 

Lars van de Bosch 

Henk van de Vliert 

Lisa de Jong 

Noortje van der Voet 

Kyan van Es 

Liene Henken 

Anna Klomp





Er is er een jarig HOERA HOERA

December
20 Karlijn Kraai

21 Isa Wigger

Januari
3 Amanda van de Hoef

6 Liene Henken

11 Lisa van den Berg

28 Puck de Vries



SCHEIDSRECHTERSTRAINING

In het tweede deel van de 
training kreeg iedereen de 
beurt om op de bok te staan, 
en een aantal punten te 
fluiten van het partijtje dat de 
andere deelnemers speelden. 
Na iedere beurt kreeg de 
betreffende scheidsrechter 
feedback van de andere 
deelnemers, en van Ines en Ben 
die deze training verzorgden. 
Ook werden hier specifieke 
situaties besproken, zoals: 
wat is het teken voor een 
achterspeler die binnen de 3 
een aanval uitvoert? En: wat 
mag een libero wel, en wat 
niet? 

Op dinsdag 5 oktober is er een 
scheidsrechtersvaardigheids-
training gehouden in de Bree-
hoek. Deze training is bedoeld 
voor scheidsrechters die de 
spelregeltoets van www.vol-
leybalmasterz.nl gehaald heb-
ben, en die meer in de praktijk 
willen oefenen met het fluiten.

De opkomst was erg goed: 
er waren 17 deelnemers. 
Een aantal van hen was ‘op 
herhaling’, zij hadden al een 
licentie om in de 1e en 2e 
klasse te mogen fluiten, maar 
wilden graag nog een avond 
oefenen.

De avond begon met een 
paar algemene oefeningen, 
zoals fluiten voor ‘in’ en ‘uit’. 
Hierbij werd in groepjes van 
drie geoefend: twee stuiteren 
de bal over en weer, de derde 
beoordeelt  of de bal ‘in’ of ‘uit’ 
gestuiterd was.

Hoewel deze avond niet 
bedoeld is om de spelregels te 
leren, is het logisch dat deze 
vragen op zo’n avond ook aan 
bod komen. Een scheidsrechter 
moet ook leren wat hij/zij moet 
doen in zulke situaties.

Op deze manier hebben de 
scheidsrechters allemaal in 
een ‘veilige’ omgeving kunnen 
oefenen met fluiten, en hebben 
ze ook van elkaar kunnen 
leren. Met als resultaat dat 
de scheidsrechters met meer 
plezier hun wedstrijden kunnen 
fluiten.

http://ww.volleybalmasterz.nl
http://ww.volleybalmasterz.nl


SCHEIDSRECHTERSTRAINING

De deelnemers die deze avond hun licentie voor het fluiten in de 1e en 2e 
klasse gehaald hebben zijn:

• Marjolein Berkhof
• Annemieke Bokkers
• Thea van den Bosch
• Denise van den Broek
• Michelle van Duinkerken
• Diana van Ginkel
• Denise de Greef
• Sandra van der Grift
• Sterre de Jong
• Lisa Klumpenaar
• Beryl Osnabrugge
• Carola Slotboom
• Michèlle van Veller

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Voor iedereen die ook eens aan een scheidsrechtersvaardigheidstraining  
wil meedoen: geef je op bij Ines de Jong, de scheidsrechterscoördinator. 
Zij zal vaker zo’n training organiseren.





SPONSORKLIKS

Gelukkig ontdekken steeds meer leden sponsorkliks. Maar dat mogen er natuur-
lijk meer worden. Hierbij een overzicht wat we tot nu toe hebben opgehaald via 
sponsorkliks.
We zitten op 66,87 euro. En zijn precies 2 maanden bezig.

Top 6 van winkels waar gekocht is:

• Bol.com
• Coolblue
• Mediamarkt
• Viking NL
• Thuisbezorgd
• Greetz

Op de site, www.setup69.nl/sponsoring-sponsor-kliks/  vind je uitleg erover. Het 
handigst is om de app te downloaden en vandaar de winkels bezoeken waar je 
wilt bestellen.

https://www.setup69.nl/sponsoring-sponsor-kliks/ 


ONLINE SCHEIDSRECHTERSTRAINING

De volgende leden hebben 
de eindtoets op www.
volleybalmasterz.nl gehaald:

• Romée van den Berg
• Gwen Bloch
• Thea van den Bosch
• Denise van den Broek
• Ariënne van Dijk
• Michelle van Duinkerken
• Kim Ebskamp
• Denise de Greef
• Beryl Osnabrugge
• Veronie Vonk

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Ieder lid (ook de jeugd!) kan 
op www.volleybalmasterz.nl de 
spelregeltoets doen. Je kunt hier 
spelregels opzoeken, oefenen 
met vragen en een eindtoets 
maken. In deze eindtoets 
worden in vijf oplopende  levels 

vragen gesteld over allerlei 
volleybalsituaties. Per level 
moet je steeds een vraag meer 
goed beantwoorden om door te 
kunnen naar het volgende level. 
Je kunt een level overdoen zo 
vaak als je wilt. In de eindtoets 
mag je nog maximaal 3 
vragen fout hebben. Als je de 
eindtoets gehaald hebt, mag je 
wedstrijden fluiten bij de jeugd 
en bij de senioren tot en met de 
3e klasse.
Om in de 1e en 2e klasse bij de 
senioren te mogen fluiten, moet 
je een keer meedoen met een 
scheidsrechtersvaardigheids-
training. Zie  hiervoor het ver-
slag elders in deze volleyvaria.

http://www.volleybalmasterz.nl 
http://www.volleybalmasterz.nl 
http://www.volleybalmasterz.nl 


bij worden geleerd. De JB1 
kenden elkaar al redelijk goed 
en hebben ondertussen het 5-1 
systeem goed onder de knie 
gekregen.

Voor de MA2 en MA1 was 
de start heel goed en hebben 
uitstekende wedstrijden 
gespeeld. Ondanks dat het 
niveau verschil in de poule 
wisselend was hebben ze het 
prima gedaan. Op de site van 
de Nevobo is te zien dat de 
MA1 is gepromoveerd naar de 
hoofdklasse en de MA2 is knap 
tweede geworden. Helaas zijn 
de laatste wedstrijden vervallen 
en hadden ze nog kans om 
kampioen te worden. De JB1 is 
zevende geworden en de JC1 
zesde. 

We hebben met zijn allen voor 
de jeugd ervoor kunnen zorgen 
dat er op de zaterdagen tot en 

Zoals gebruikelijk zijn de 
teamindelingen voor de 
zomervakantie ook weer met 
de trainers gemaakt voor dit 
seizoen. De teams waren zo 
ingedeeld dat iedereen veel 
speeltijd kon krijgen. Kleinere 
teams betekent goed naar de 
speeldagen te kijken om als 
team zo compleet mogelijk te 
zijn. 

In de zomer is er veel buiten 
getraind maar in juni kon dat 
nog een paar keer weer lekker 
in de zaal. Gelukkig konden we 
het seizoen weer beginnen met 
trainen in de zaal en ook weer 
wedstrijden spelen. Gezien het 
aantal van vier jeugdteams 
en dankzij de trainers Myrthe, 
Dianne, Romee, Diane, Arienne 
en ook Ben kon er twee keer 
worden getraind. Voor de 
JC1 was het wennen aan het 
grotere veld en moest er veel 

met 18 december kon worden 
getraind. Ontzettend bedankt 
dat iedereen hier aan heeft 
mee gewerkt.

Er is met elkaar veel schik tijdens 
de trainingen en wedstrijden. 
Uit deze groep jeugd teams is 
veel plezier halen. Wil je ook 
zo’n leuke groep dan bevelen 
we het aan om eens na te 
denken of je je talent ook zou 
willen inzetten om een groep 
te trainen of te helpen op een 
andere manier. Hierbij kan je 
ondersteund worden door eens 
mee te doen met een training 
en wat oefenstof. 

We wensen alle spelers, 
trainers en coaches hele fijne 
kerstdagen en een gelukkig 
nieuwjaar.

TC NIEUWS ABC

Eduard de Jong



van twee. Ook leuk, het is wel 
geen volleyballen, maar het 
buitengebied van Scherpenzeel 
is echt heel mooi. 

Namens de TC, wens ik 
iedereen hele fijne en 
gezellige feestdagen met de 
mogelijkheden zoals die nu 
zijn en een goed, gezond en 
sportief 2022. Ik hoop dat 
we in januari of februari weer 
mogen gaan sporten.

Nou daar zit ik dan, achter mijn 
computer, met het nieuws van 
de laatste persconferentie nog 
vers in mijn geheugen. ☹

We waren net zo lekker aan 
het volleyballen, trainen op 
maandag- of donderdagavond 
en de wedstrijden in het 
weekend. Dit alles wel met 
de CoronaCheck app maar 
goed we konden volleyballen. 
Drie weken geleden gingen 
we in de eerste lockdown. Na 
17.00 uur geen activiteiten 
meer. Jammer maar wij 
denken in mogelijkheden dus 
de trainingen gingen naar 
de zaterdagmiddagen voor 
degene die wilden en /of 
konden.

Helaas is hier ook een einde 
aan gekomen. Het is niet 
anders. We gaan er met zijn 
allen het beste van maken. Het 
wordt wandelen in groepjes 

Renata van Heck

TC NIEUWS SENIOREN



Bestuur
Voorzitter    VACANT  
         voorzitter@setup69.nl
Secretaris    Denise Schreuder   secretaris@setup69.nl
Penningmeester   Diana van Ginkel en 
    Daphne van den Brink  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    Romee van den Berg, Eduard de Jong &    
     Diane van de Peut  ABC@setup69.nl 
Recreatie       
Contactpersonen  Dick van Setten &
    Margreet van Bennekom recreatie@setup69.nl  
  

Communicatie en sponsoring
Website   Eduard de Jong   webbeheer@setup69.nl
Sponsoring   VACANT    sponsoring@setup69.nl
Volleyvaria   Beryl Osnabrugge      volleyvaria@setup69.nl
Scheidsrechters      Ines de Jong    ines.de.jong@gmail.com
Zaalleiding    Gerard Leeuwdrent &    06 10088961
    Minne Nawijn   06 37269902
Materiaalbeheer  Gerard Leeuwdrent &  gleeuwdrent50@live.nl
    Arie Visser & Minne Nawijn

ADRESSEN


