
TC jaarverslag 2021 – 2022 

Dit verslag van de TC loopt van 1 november 2021 tot 30 september 2022. 

De TC bestaat uit Renata van Heck, Eduard de Jong, Diane van de Peut, Gert-Jan van 

Donkelaar, Margreet van Bennekom en Dick van Setten. We hebben afscheid genomen van 

Romee van Setten. Wij bedanken haar voor haar inzet als TC lid voor de jeugd. 

Op 10 november heeft de TC een trainersavond georganiseerd voor onze trainers. 

We hebben deze avond nagedacht over:  

- Hoe ziet het leerplan er uit bij Set Up '69 

- Is een Meerjaren Opleidingsplan Volleybal voor ons interessant 

- Uniformiteit en herkenbaarheid 

Tot eind november zijn er wedstrijden gespeeld. Daarna moesten we, vanwege corona 

stoppen. De wedstrijden zijn grotendeels op een later tijdstip ingehaald.  Op de zaterdagen 

4, 11 en 18 december hebben we extra trainingen aangeboden voor degene die graag wilden 

trainen.  

In februari en maart zijn er vele gesprekken gevoerd met onze leden n.a.v. een aantal 

vragen. In april zijn we begonnen met de concept teamindelingen. Zoals elk jaar is dit een 

hele klus. Dit jaar extra omdat er veel dames uit dames 1 hadden aangegeven te stoppen 

met het spelen in dames 1.  

Einde van het seizoen gaf ook Dick van Setten aan te stoppen met de TC. Dick bedankt voor 

je inzet, notuleren en als aanspreekpunt voor de recreatie heren. 
 

Het seizoen 2022/2023 is begonnen op maandag 22 augustus. 

Senioren: 

We starten dit seizoen met 6 damesteams.  

De eerste trainingen van dames 1 begon op maandag 15 augustus. Doordat een aantal 

dames had aangegeven te stoppen met het spelen in dames 1 hebben we toch 4 speelsters 

bereid gevonden nog een jaar te spelen en hun ervaring door te geven aan de nieuwe - en 

jeugdspeelsters. We zijn begonnen met het bouwen aan een nieuw dames 1. Harry Kenter is 

ook dit jaar de trainer van dames 1. Dames 1 traint 2x in de week en komt uit in de 3e divisie. 

Dames 2 is vorig seizoen aangevuld met jeugdspeelsters. En ook dit seizoen speelt een A 

speelster in dames 2. Zij trainen ook 2x in de week onder leiding van Harry Kenter en spelen 

in de 1e klasse. 

Dames 3 en dames 4 trainen 1x in de week en worden getraind door Renata van Heck en 

spelen in de 2e klasse. 

Dames 5 en 6 trainen 1x in de week. En spelen in de 3e klasse. Dames 5 heeft geen vaste 

trainer en worden getraind per toerbeurt door dames 2 en 4, Janise Kaljee en Ines de Jong. 

Dames 6 wordt getraind door Ben Evers.  

ABC jeugd: 

Mutaties 

Zoals elk jaar zijn er in februari/maart gesprekken gevoerd met de jeugd over het nieuwe 

seizoen. Ook in verband met herindeling van DS1 heeft 1 speler afgezegd en naar een andere 

vereniging gegaan 



Team indelingen 

De indelingen worden normaal gesproken bepaald op basis van de door de Nevobo gestelde 

leeftijdsgrenzen, talent, de groepsdynamiek aangevuld met de gesprekken die zijn gevoerd 

met alle jeugdleden. Van de A jeugd is er anders dan andere jaren in breed overleg 

nagedacht hoe onze Dames 1 kan worden aangevuld komend seizoen.  Hier zijn 

vergaderingen met de A trainers voor geweest en met de trainer (Harry) van Dames 

1.  Daarom ook dit jaar weer vertraging in definitieve opgaven en communicatie.  

 

Aantal teams 

Het aantal teams (33 spelers) bestond uit vier, te weten MA1, MA2, JB1 en JC1. Gezien het 

aantal (normaliter alleen "1"teams)  is er de mogelijkheid geboden extra te kunnen trainen. 

Er zijn tijdens het seizoen 2 (?Diane) nieuwe spelers bijgekomen in de JC1 

 

Aantal trainers 

Voor de MA1 zijn Myrthe en Dianne bereid gevonden, voor de MA2 zijn Romee en Ben, voor 

de JC1 Diane en Eduard en voor de JB1 Arienne van Dijk 

Gezien ons aantal leden nogmaals de oproep tot extra trainers. De huidige trainers zijn erg 

loyaal maar te dun om alle teams toekomstig goed op te blijven leiden. Vandaag of morgen 

komen we echt in de knel. Er zal vereniging breed nagedacht moeten worden om de huidige 

trainersgroep aan aan boord te houden en uit te breiden. Er is een voorstel gedeeld door de 

ABC om een puntensysteem op te stellen. 

Trainingen en wedstrijden 

Dit seizoen hebben veel A meiden hoger mee kunnen trainen met DS2 en DS1. Ook in de 

wedstrijden hebben de A meiden regelmatig met de hoger Damesteam meegetraind. 

De Meiden A heeft meegedaan aan de NOJK en is op de eerste dag een ronde verder 

gekomen dan vorig jaar. In de Beker van de jeugd heeft onze Meiden A de derde plek weten 

te veroveren 

Activiteiten 

Met de A jeugd is er een kano avond geweest en afsluitend gezellig een hapje en een drankje 

gedaan 

Mini’s: 

Voor de mini’s hebben we op maandagmiddag 29 november het Sinterklaasfeest 

georganiseerd. Het was een zeer geslaagde middag met veel plezier voor de kinderen en een 

bezoek van Sinterklaas en Zwarte Piet. Vanwege corona was de kantine gesloten en konden 

we het feest niet afsluiten met een patatje in de Breehoek. De wedstrijden zijn weer gestart 

op 29 januari en hebben we een halve competitie gespeeld. Door Corona zijn er in de 2e 

seizoens helft diverse teams uit gevallen, waardoor was het helaas een rommelig seizoen 

was. Het eindfeest voor de Mini`s op 11 juni bij Diane was mede door het mooie weer 

wederom een succes. 



Op maandag 21 augustus zij we gestart met 22 mini’s verdeeld over 4 teams. 

Team1 speelt niveau 6, team 2 speelt niveau 5, team 3 speelt niveau 4 en team 5 speelt 

niveau 3.  

Recreatie dames: 

De recreatie dames van Set Up trainen  elke maandagavond  met veel plezier van half 9 tot 

10 uur. Voor we beginnen drinken we vaak eerst een bakkie om gezellig bij te praten met 

elkaar. 

Peter van Toor is nog steeds onze enthousiaste trainer, en hij probeert ons elke week nog 

beter te maken.   

Afgelopen jaar zijn we met het recreatietoernooi in Renswoude 1e geworden in onze poule. 

In de SVC zijn we precies in het midden geëindigd, nl 4e van de 7 deelnemende teams. 

Ook hebben we nog meegedaan met het recreatie toernooi in Woudenberg, geen idee op 

welke plek we terecht zijn gekomen. Maar het was in ieder geval weer heel leuk om mee te 

doen. 

Kortom, de 12 dames van de recreatie slaan elke week met veel lol een balletje en hopen dit 

nog lang te blijven doen met elkaar. 

Recreatie heren: 

Na een trage start van de trainingen i.v.m. uitvloeisel van de corona perikelen zijn we toch 

weer enthousiast van start gegaan. 

We hebben weer mee gedaan met verschillende toernooien met uiteraard ook verschillende 

resultaten. 

Heren 1 moest helaas in de Scherpenzeelse competitie hun plaats afstaan in de 1e klasse. 

In Woudenberg ging het beter daar eindigde ze in de middenmoot. 

Heren 2 kreeg in Renswoude de aanmoedigingsprijs met de wens om de volgende keer beter 

te eindigen. In Scherpenzeel eindigde we weer als vanouds in de middenmoot. 

In Barneveld waren we door de corona perikelen ingedeeld in de ereklasse wat best pittig 

was. Daar hebben wij leuke wedstrijden gespeeld met  wisselend resultaat. 

Al met al kunnen we terug zien op een sportief seizoen. 

Bedankt voor het lezen en als laatste een oproep aan leden om zich in te zetten voor de club. 

Set-up 69 draait op een klein aantal vrijwilligers en onze wens is om meer vrijwilligers te 

verwelkomen zodat de taken per persoon niet te groot worden. 

Wij zijn dringend op zoek naar TC leden voor de mini’s, recreatie heren en de senioren. Ook 

de ABC jeugd kan hulp gebruiken. 

Dus als je overdag niet kan helpen dan is dit misschien iets voor je.  

Vragen over het TC werk….. laat het weten. We vertellen er graag wat meer over. Het is 

zeker niet zo spannend en tijdrovend als sommige misschien denken. Wij vergaderen 

ongeveer 6 keer per seizoen. Onze vergaderavond is op dinsdag of woensdagavond om 

19.30 uur tot ongeveer 21.45 uur. 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de TC, 

Renata van Heck 


