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KHC doet zichzelf tekort bij WHC
WEZEP – Voor KHC wordt het verhaal eentonig. Ook bij WHC 
had er duidelijk meer ingezeten dan een 2-1 nederlaag. Wederom 
verzuimde de ploeg van trainer Herman Oosterhaar op cruciale 
momenten de trekker over te halen, zodat het na afloop weer 
met lege handen stond. KHC blijft onder de rode streep en zal de 
komende weken punten moeten pakken om te ontsnappen aan 
nacompetitievoetbal. 

KHC ging goed van start en wist 
dit lang door te trekken. Het eer-
ste half uur kwam WHC er eigen-
lijk niet aan te pas. 

Al in de 3e minuut was KHC zeer 
gevaarlijk. Uit een hoekschop 
kopte Yoshua van Marle tegen 
de lat. Vier minuten later schoot 
Brenn de Lange maar net naast. In 
de 12e minuut was de derde grote 
kans voor KHC. Dit keer bracht de 
goalie redding op een inzet van 
Joël Visscher. 

In de 15e minuut kwam KHC dan 
eindelijk op voorsprong. Daar 
had het wel een fout van doel-

man Jasper Kuiper van WHC 
voor nodig. Bij een lange bal zat 
hij volledig mis. Voor Kevin Ola-
ria was het vervolgens kinderlijk 
eenvoudig om te scoren. Daarna 
draaide WHC de rollen om. KHC 
had het moeilijk in het laatste 
kwartier en mocht keeper Demi 
Loet-Loetoer dankbaar zijn. Die 
verrichtte enkele belangrijke red-
dingen. Zo ranselde hij een vrije 
bal uit de linker bovenhoek. Hij 
kon niet voorkomen dat WHC in 
de 37ste minuut langszij kwam. 
Na een onnodige overtreding van 
Visscher ging de bal op de stip. De 
strafschop werd binnengeschoten. 
Vlak voor rust kwam KHC goed 

weg, toen WHC de onderkant van 
de lat raakte. 
KHC begon moeizaam aan de 
tweede helft. Loet-Loetoer voor-
kwam een achterstand. In de 
56ste minuut viel de 2-1 alsnog 
via een eigen doelpunt van Nick 
Notrot. Had de verdediger de bal 
niet geraakt, dan was het speel-

tuig er waarschijnlijk ook inge-
gaan. Vervolgens slaagde KHC er 
niet meer in om de schade nog 
te herstellen. Na een uur liet Van 
Marle een kans liggen. In de slot-
fase werd een poeier van Burak 
Alp op knappe wijze onschadelijk 
gemaakt door goalie Kuiper van 
de thuisploeg. 

Ibrahim Tuncer heerst in de lucht. Foto: John Zoetebier

Set Up kan directe promotie nauwelijks nog ontgaan
IJSSELMUIDEN – De volleyballers van Brezo/KBS Set Up deden 
zaterdag uitstekende zaken. De IJsselmuidenaren wonnen met 4-0 
van MAZ. Concurrent Emmen verloor met 3-1 van Rouveen, waar-
door Set Up de tweede plek heel vast in handen heeft. Deze klas-
sering geeft recht op directe promotie. In de resterende twee duels 
heeft Set Up nog maar één punt nodig voor promotie. 

Set Up kon begon vol vertrouwen 
aan de klus in eigen huis. De 
ploeg kon weer beschikken over 
Mark Flier, die enige tijd ontbrak. 
Set Up keek al snel tegen een 2-6 
achterstand aan. Daarna werd de 
score gemakkelijk omgedraaid. 
Met 25-14 werd de eerste set bin-

nen gesleept. Ook in de tweede 
set kwam Set Up op achterstand, 
maar wederom kende Set Up in 
deze set geen problemen. Over-
tuigend ging ook deze set naar 
IJsselmuiden: 25-16. 

De derde set begon Set Up met 

een voorsprong. Het gaf trainer 
Hans Bruins de gelegenheid 
om Louren Nentjes van heren 2 
speelminuten te laten maken in 
de hoofdmacht. Nadat Harald 
van Dieren uitviel met een en-
kelblessure, kreeg ook Jonathan 
Eikelenboom uit het tweede team 
de kans om zich te bewijzen. 
Set Up won de set met 25-16. In 
de laatste set keerde Mark Flier 
terug in de opstelling, maar hij 
was erg gefrustreerd door de 
vele servefouten aan de kant van 
Meppel, waardoor hij amper aan 

aanvallen toe kwam. Deze set 
werd ook gewonnen met 25-16.

Set Up staat nu als nummer twee 
tien punten los van de nummer 
drie Emmen. De tweede plaats 
geeft recht op directe promotie, 
omdat koploper Leeuwarden 
dit jaar niet mag promoveren. 
Komende zaterdag kan Set Up 
promotie bewerkstelligen naar de 
tweede divisie in de uitwedstrijd 
tegen het tweede team van VC 
Zwolle in het Landstede Top-
sportcentrum. 

IJVV werkt zich 
verder omhoog 
HELLENDOORN – In de missie 
om zo snel mogelijk de� nitief 
weg te geraken uit de gevaren-
zone heeft IJVV zaterdag een 
belangrijke zege geboekt. De 
IJsselmuidenaren wonnen met 
2-5 van Hellendoorn. Hiermee 
werd deze opponent nog dieper 
in de degradatiezorgen gedrukt 
en is IJVV nagenoeg in veilige 
haven. In de derde periode 
doet IJVV goed mee, zodat er 
wellicht nog wel meer in het 
vat zit.

Een week eerder had IJVV moeite 
met het verzilveren van kansen. 
Zaterdag was dat onderdeel een 
stuk beter verzorgd. In de 5e 
minuut bracht Roelof van den 
Berg IJVV op voorsprong. Na een 
krap half uur zorgde Lenhard de 
Velde voor 0-2. Even later viel hij 
uit met een vervelende enkelbles-
sure. 

In de tweede helft kreeg IJVV 
onnodig twee tegentreffers om 
de oren. In de 54ste minuut viel 
de 1-2. Acht minuten later bracht 
Marvin Ruiter de marge weer op 
twee. Even later (65ste minuut) 
kwam Hellendoorn weer terug 
(2-3). 

IJVV raakte echter niet in de 
war en liep in de laatste tien 
minuten verder weg via treffers 
van Tim Roeland en Martijn de 
Kleine. Trainer Eduard Linde-
boom was ontevreden over de 
tegengoals. “We maken het 
onszelf lastig. Twee keer staan 
we niet goed, dat kost ons twee 
doelpunten.” 
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