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VOLLEYBAL

Met de feestdagen weer achter de rug
was het Lycurgus 2 uit Groningen dat
op het programma stond voor de volleybalmannen van Set Up IJsselmuiden.
Lycurgus is de huidige koploper van
de 2de divisie A. Set Up had de punten
nodig om wat hoger op de ranglijst te
komen en Lycurgus had als doel om de
koppositie te verstevigen.
De eerste set ging het lange tijd gelijk
op. De IJsselmuider mannen kwamen
goed mee met de Groningers, maar Lycurgus trok aan het langste eind: 23-25.
De tweede set was een kopie van de
eerste set. Over en weer werden punten gemaakt, maar rond de 20 punten
wisten de Groningers de set weer naar
zich toe te trekken: 21-25.
Nadat wat wissels in gebracht werden,
startte de derde set. Lycurgus moest
ditmaal alle zeilen bijzetten tegen het
nu goed spelend Set Up. De set liep
lang gelijk op, maar Set Up was de betere en wist de druk op te voeren ook
boven de 20 punt. De winst van deze
set ging dan ook naar de thuisploeg:
25-22.
Het zelfde team als de derde set startte
ook in de vierde set. Wederom wisten
de Groningers de gehele set aan te
haken bij Set Up. Aan het eind van de
set slopen er weer belangrijke foutjes
binnen bij Set Up en werd op ervaring
deze set uit gespeeld door de Groningers: 23-25 .

Wilsum opent 2015 met
overwinning

.

VOETBAL

Wilsum startte 2015 in de voorbereiding op de tweede seizoenhelft met
een 2-1 overwinning op Nagele op een
winderig sportpark De Wijde Blik. Door
de stormachtige westenwind, die ongehinderd over het kunstgras haar ding
kon doen, was het moeilijk voor beide
teams uit te voeren wat wellicht vooraf
in de kleedkamers afgesproken was.
Nagele, spelend tegen de wind in de
eerste helft, leek hier het beste mee
om te gaan in de beginfase en had de
eerste 30 minuten een overwicht op
Wilsum. Met name op het middenveld
kon Wilsum geen grip krijgen op de
tegenstander en de wedstrijd. Verdedigend stond het goed bij Wilsum en
werd er weinig weg gegeven.
Toch was het Wilsum die in de 32e
minuut, onverwachts, op voorsprong
kwam. Het leek alsof de wedstrijd na
deze treffer meer op stoom kwam.
Een minuut later was het Nagele die
uit een schot de lat wist te raken en zo
een waarschuwing af leek te geven die
enige minuten later leidde tot de 1-1.
Met deze stand gingen de teams de
kleedkamers in.
Ondanks dat Wilsum de tweede helft
tegen de wind in moest spelen, lieten
de Oranje mannen nu een beter spel
zien.
Wilsum had deze helft tot tweemaal
toe de kans Nagele op achterstand te
zetten, maar faalde in de afronding. In
de 82e minuut was het wederom Wijam
van Zuthem die alsnog het net wist te
vinden voor Wilsum. Na 90 minuten
floot de scheidsrechter af met 2-1 op de
borden.
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Set Up pakt punt van
koploper

Sport

De mannen van Reflex weten niet te winnen van het team van hun ex-trainer Henk Hansma. (FOTO: RICHARD TENNEKES)

Reflex verliest ongeslagen thuisstatus

D

e eerste wedstrijd van 2015 stond in
het teken van revanche op Captains
Kangeroe 1, het team dat getraind
wordt door de ex-trainer van Reflex,
Henk Hansma. In deze wedstrijd kon de thuisploeg laten zien dat de 4-0 nederlaag ze eerder dit seizoen tegen Kangeroe had geleden
een vergissing was. Uiteindelijk bleek Kangeroe ook in deze wedstrijd sterker. Het resultaat was een 1-3 nederlaag.
Een van de doelstellingen die het team aan

het begin van het seizoen had gesteld was de
binding met de jeugd versterken. Het was dan
ook mooi om te zien dat, voorafgaand aan de
wedstrijd, de eerste mini’s van de week hun
opwachting bij een wedstrijd van de heren
konden maken.
In het eerste deel van de eerste set was Reflex
goed op dreef. Op de service van Ronald Buis
en Jorn Diender werd een ruime voorsprong
gepakt (7-3) en halverwege de set was er
nog weinig aan de hand (14-8). Daarna kwam

Kangeroe beter in haar spel en werd de voorsprong even zo snel weer weggewerkt (15-15).
Kangeroe pakte de eerste set met 24-26.
Ook de tweede (20-25) en derde set (22-25)
gingen naar de tegenstander. Om niet helemaal met een slecht gevoel van het veld te
laten, moest de 4e set gewonnen worden.
Kangeroe leek het wel te geloven en haalde
niet het niveau van de eerste sets, waardoor
de vierde set met 25-19 werd gewonnen door
Reflex.
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Goede start
driebanders BC
Reijersdam

Berber Bouma, Annemarie Langeslag, Marga Tuinstra, Edwin Holwerda en Hilbrandt van Boven van team 3 van BC Kampen
jhebben het kampioenschap al binnen. (EIGEN FOTO)

BC Kampen 3 voor seizoenseinde kampioen

D

e badmintonners van BC
Kampen 3 zijn nog voor
het einde van de competitie al poulewinnaar.
Team 3, dat voor Badmintonclub
Kampen uitkomt in klasse Y in
de najaarscompetitie, heeft dit
seizoen slechts één wedstrijd
gelijkgespeeld en verder enkel
gewonnen. Dit leidt ertoe dat de

spelers de eindzege al vóór het
eind van de competitie veilig hebben gesteld.
BC Kampen 3 bestaat uit Berber
Bouma, Annemarie Langeslag,
Marga Tuinstra, Edwin Holwerda
en Hilbrandt van Boven. Het
team speelt nu ruim twee jaar in
deze samenstelling en dat heeft
resultaat. Marga Tuinstra, die de

meeste gewonnen partijen op
haar naam heeft staan: “We merken dat de trainingen en het feit
dat we als team hechter worden
echt hun vruchten afwerpen.”
Wanneer de najaarscompetitie
echt geëindigd is, gaan de spelers
direct door met de voorjaarscompetitie. Hopelijk lukt het hen weer
zo’n mooi resultaat neer te zetten!

De driebanders van BC Reijersdam zijn het nieuwe jaar
goed begonnen. De thuiswedstrijd in het wijkcentrum
Reyersdam tegen HZW uit
Genemuiden werd met 5-2
gewonnen. Klaas Riezebos
(moyenne 0,446) en Gerrit
Bos (moyenne 0,381) zorgden voor de winstpartijen
en Ep van Staveren zorgde
voor de extra wedstrijdpunt.
Ook de libre spelers van
team 1 begonnen goed
aan het nieuwe jaar. De
uitwedstrijd tegen BV De
Pol uit Zwolle werd met
2-5 gewonnen. Rens Jager
(moyenne 2,97) en Jaap
Ripke (moyenne 3,10) wonnen hun partijen en Harry
Winkeler zorgde voor de
extra wedstrijdpunt.
In de dagcompetitie startte
team 2 van BC Reijersdam
wel goed aan de 2e helft
van de competitie. De
thuiswedstrijd tegen BV
De Bleistarte uit Zwartsluis
werd met 43-32 gewonnen.
Martin ten Hove (moyenne
3.11), Ben Wielandt (moyenne 2,00) en Wim Kars
(moyenne 1,15) wonnen hun
partijen.
Minder goed speelde team 1
van BC Reijersdam. De uitwedstrijd tegen BV Tholen 1
werd met 48-27 verloren.

