
 TAFEL
TENNIS   

 Wilsum en ‘t Harde zijn de seizoensouverture begonnen met 
een 2-2 gelijkspel. De gasten, die dit seizoen mikken op direc-
te promotie naar de 3e klasse, kwamen op een 2-0 voor-
sprong. Wilsum vocht zich terug en diep in blessuretijd redde 
Daniël Niemeijer een punt voor de oranjehemden. 

     WILSUM  - Beide ploegen 
hadden een goede voorberei-
ding gedraaid. Zo wist ‘t Harde 
goede resultaten te boeken 
tegen ploegen uit de 3e klasse. 
De gasten begonnen goed aan 
de wedstrijd. Wilsum werd di-
rect onder druk gezet en de 
eerste kleine kansen waren 
voor de gasten, maar Wilsum 
stond dusdanig goed opge-
steld dat de gasten nauwelijks 
echt gevaarlijk werden. Wel 
had Wilsum moeite met de 
spits die constant inzakte. 
Moest men doordekken of 
niet? Men besloot in de orga-
nisatie te blijven staan en dat 

bleek een goede keus te zijn. 
Met name de aanvoerder en 
de linksbuiten van de gasten 
waren gevaarlijk, maar 
Wilsum stond goed opgesteld 
en wist het meeste gevaar wel 
te voorkomen. Zelf loerde 
men op de counter via de ra-
zendsnelle Sonke de Velde en 
Bas de Raad. Na een klein 
kwartier spelen werd Sonke 
gelanceerd door een steekpass 
van Gert Jan Sollie, maar Son-
ke vuurde ruim naast. Het was 
dan ook niet verrassend dat 
een afstandsschot voor de 
openingstreff er zorgde. Een 
geplaatste bal van een meter 

of 20 was Chiel te machtig: 
0-1. Vlak na de openingstreff er 
kwam ‘t Harde met een man 
minder te staan. Wederom 
maakte de aanvoerder een 
overtreding en met een 2e 
gele kaart kon hij vertrekken. 
De ruststand werd bereikt met 
een 0-1 voorsprong voor de 
gasten.
Wilsum kwam sterk uit de 
kleedkamer en vlak na de af-
trap was men heel dicht bij de 
gelijkmaker. Gert Jan Sollie 
beproefde het geluk met een 
afstandsschot, maar zijn schot 
spatte uiteen op de lat. In de 
tegenstoot wist ‘t Harde wel te 
scoren. Na een goede voorzet 

vanaf de rechterkant kon de 
spits van de gasten binnen 
knikken: 0-2. Ondanks de man 
meer op het veld leek Wilsum 
in een verslagen positie te 
zijn, maar niets was minder 
waar! Al speelde iedereen on-
der zijn niveau, Wilsum bleef 
wel strijden. Vlak na het in-
brengen van Van Spijker werd 
het 1-2. Na een pass van Byco 
Hoff  verlengde Niemeijer de 
bal tot Jurre Heldoorn. 
Heldoorn volleerde fraai raak 
en bracht de spanning terug: 
1-2. ‘t Harde loerde op de 
counter en Wilsum ging vol 
voor de 2-2. Na een counter 
dachten de gasten een straf-

schop te krijgen, maar de 
scheidsrechter liet terecht 
doorspelen. De tijd verstreek 
en Wilsum leek tegen een ne-
derlaag aan te lopen, maar 
diep in blessuretijd werd het 
toch nog 2-2. Jan van Spijker 
verlengde een lange bal, Nie-
meijer ging achter de bal aan, 
kon de bal meenemen en 
schoot beheerst binnen: 2-2. 
Luid gejuich steeg op op 
sportpark ‘De Wijde Blik.’ Met 
een uiterste krachtsinspan-
ning wist Wilsum een punt uit 
het vuur te slepen tegen een 
heel sterke tegenstander. Zo 
begint Wilsum dit nieuwe sei-
zoen met een heel knap punt.   

 Voor Set Up IJsselmuiden 
(heren 1) stond zaterdag de 
eerste competitiewedstrijd 
in de 2de Divisie A op het 
programma.

    IJSSELMUIDEN - Na een aantal 
weken van goede voorberei-
ding onder leiding van nieuwe 
trainer/coach Gaillard. De te-
genstander uit Harlingen was 
V.V.H. (heren 1) De eerste set 
gingen beide teams lang gelijk 
op. Daarna werd er door Set 
Up steeds beter geserveerd, 
waardoor VVH er volleybal-
lend niet meer uit kwam. Na-
dat er een klein gaatje werd 
geslagen, werd de eerste set 
eenvoudig met 25-18 gewon-
nen door de IJsselmuidena-
ren.
     
    De tweede set: niet scherp
    De tweede set begon Set Up 
niet scherp. Er werden te veel 
fouten gemaakt, waardoor 

VVH eenvoudig uit kon lopen 
op Set Up. Daarnaast werd het 
serveren van de IJsselmuide-
naren minder, waardoor de 
heren uit Harlingen makkelij-
ker tot scoren kwamen. Het 
lukte Set Up niet om dit om te 
draaien en daardoor was een 
verlies van 17-25 het logische 
gevolg. Het spelbeeld van de 
tweede set zette zich door in 
de derde set.
     
    Derde set nipt verloren
    Ook in deze set begonnen de 
IJsselmuidenaren slordig en 
konden de mannen uit Harlin-
gen al snel een voorsprong 
van 5 punten nemen. Na een 
uitstekende invalbeurt van ta-
lentvolle spelers uit heren 2 
werd de stand knap gelijkge-
trokken tot 18-18. Maar het 
lukte de IJsselmuidenaren niet 
om gelijke tred te houden met 
VVH. Er werd nipt verloren 
met 22-25.

     

    ‘Het lukte 
niet gelijke 
tred te

houden’
     
    Vierde set: lang gelijk op
    De vierde set ging lang gelijk 
op en het niveau ging bij Set 
Up langzaam omhoog. Ser-
vicedruk werd beter en hal-
verwege de set lukte het om 
een gaatje te slaan. Deze voor-
sprong werkte bevrijdend, 
waardoor de vierde set met 
25-19 gewonnen werd.
     
    De beslissende set
    Een vijfde set moest de beslis-
sing brengen. Set Up begon 
uitstekend aan deze set en 
creëerde al snel een voor-
sprong van 8-3 en even later 

13-9. Het lukte de heren van 
Set Up echter niet om de over-
winning uit het vuur te sle-

pen. VVH won de vijfde set 
met 13-15 en daardoor de 
wedstrijd met 2-3.   

 Wilsum in extremis  naast
‘t Harde: 2-2 

 Volgende week speelt Wilsum opnieuw een zwaar duel tegen een ploeg die gedegradeerd is uit de 3e klasse; 
SEH. Maar als Wilsum dezelfde passie en beleving kan opbrengen dan is er ook in Heerde zeker een goed 
resultaat mogelijk.    

    

 Refl ex Kampen won hun eerste wedstrijd tegen 
Compaen met 3-0 (23, 18, 14). Op Twitter posten 
zij deze foto van de voorbereiding van de heren : 
“Dominant en frivool dankzij deze voorbereiding.”   

 Nipte neder-
lagen voor 
Kampenion
     Op zaterdag 23 september 
kwamen zowel heren als 
jeugd 1 in actie. Heren 1 
ontving FTTC 1 uit Frane-
ker, terwijl jeugd 1 in Veen-
endaal op bezoek ging bij 
SKF 1. 
   
    De wedstrijd tussen heren 1 
en FTTC 1 was er één die 
boeide van de eerste tot en 
met de laatste partij. Voor 
het eerst werd in Kampen 
getafeltennist op dit niveau 
(2e divisie) en het was goed 
om te zien dat Ivan Hollan-
der, Gert-Jan de Lange en 
Ton Ringenier bepaald niet 
werden weggespeeld. In de 
eerste vijf partijen moest er 
viermaal een beslissende 
5e game worden gespeeld; 
drie daarvan gingen naar 
de gasten. Halverwege 
stond het 2 - 3. Twee van de 
tegenstanders - Frans van 
den Berg en Arnold Terp-
stra - spelen al langer op 
dit niveau en dat lieten zij 
ook zien. In de beslissende 
game wisten zij vaak wat 
meer te brengen. Vaak, 
maar niet altijd. Ivan en 
Gert-Jan kwamen beiden 
namelijk in de beslissende 
5e game van een hopeloos 
lijkende achterstand terug 
- respectievelijk 1 - 8 en 4 - 
10 - om de game en daar-
mee de partij nog heel 
knap te winnen. Heren 1 
verloor uiteindelijk met 4 - 
6, maar de Kampenaren 
verkochten hun huid duur. 
Ivan pakte keurig twee 
punten en Gert-Jan en Ton 
ieder één. Jammer was het 
dat Gert-Jan bij die ge-
noemde inhaalrace in zijn 
tweede partij zijn schouder 
enigszins forceerde waar-
door hij in zijn derde partij 
tegen de eveneens jonge 
David Dijkhoff  niet voluit 
meer kon gaan. 
    Jeugd 1 ging - als vermeld 
- in Veenendaal op bezoek 
bij SKF 1, één van de grotere 
tafeltennisverenigingen 
van Nederland. Roderik van 
Braak, Thomas Niemeijer 
en Danny Bruins bonden 
de sportieve strijd aan met 
Jasper van de Loo, Dani van 
Bergen en Harm van de 
Scheur. De Kamper 
youngsters verweerden 
zich kranig, maar konden 
een nipte 6 - 4 nederlaag 
niet voorkomen. Danny en 
Thomas wonnen ieder 
tweemaal. Roderik, die de 
ondankbare taak heeft om 
Julian Plette - de kopman 
van het afgelopen seizoen 
- te vervangen, kwam niet 
in de buurt van een zege 
maar dat mocht ook niet 
van hem worden verwacht.
     
    Jeugd 1 gaat as. zaterdag in 
Berkel en Rodenrijs op be-
zoek bij het sterke TOGB.   

 Set Up heren 1  start  
   competitie met verlies   

 Set Up weet door dit verlies dat er nog veel 
verbeterpunten zijn voor de volgende wedstrijd, 
op zaterdag 30 september tegen Side-Out in Slagharen.   
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