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Deltaruiters pakken 
prijzen in Kampen

KAMPEN – Namens de Delta-
ruiters waren Jolanda van der 
Kooi en Anna Holtland zaterdag 
succesvol bij de eerste selectie-
wedstrijd van de Zilveren Ui 
Competitie in Kampen.

Met haar paard Gucci reed Van 
der Kooi een foutloos basispar-
cours en behaalde ze een derde 
prijs. Haar tweede parcours, we-
derom foutloos en snel, was zelfs 
goed voor de eerste plaats. 

Anna Holtland legde met haar 
pony Dexter beslag op een 
tweede plek met haar klassieke 
parcours in de klasse L-D. 
Eline Lodewijk deed met haar 
pony Evita mee aan een dres-
suurwedstrijd in Steenwijker-
wold. Ze verdiende een eerste en 
derde plaats. 

Drie NK-tickets 
voor Volharding 

LOSSER - Volharding heeft af-
gelopen weekeinde drie gouden 
medailles en drie NK-tickets 
behaald bij de Overijsselse 
kampioenschappen in Losser. 

Bij de solo onderdelen behaalde 
Rosa de Vente in de junior klasse 
goud en stelde ze deelname aan 
het NK veilig. In de senior klasse 
was er goud en een NK-bewijs 
voor Eline Dokter. Het duo Lien 
de Jong en Allison Schenk won 
goud en stelde een NK-plaats 
veilig in de jeugd 3-klasse.

’s-Heerenbroek verslaat 
Dieze West 

(door Gerard Meijeringh)
’S-HEERENBROEK - ’s-Heeren-
broek heeft zaterdag met 2-0 
gewonnen van Dieze West. 
Daarmee was ’s-Heerenbroek 
mild voor de Zwollenaren. 

’s-Heerenbroek was het gehele 
duel de betere partij. “Maar we 
maakten de kansen niet, aldus 
’s-Heerenbroek-trainer Wim 
Groen. ’s-Heerenbroek was in het 
eerste bedrijf enkele keren dicht 
bij de openingstreffer, maar was 
onnauwkeurig in de afwerking. 
Bovendien raakte de thuisploeg 
ook nog paal en lat. 

Ook na rust dicteerde ’s-Heeren-
broek het spel, maar scoren bleef 
een moeilijke opgave. Uiteindelijk 
had ’s-Heerenbroek een dood 
spelmoment nodig om de boel op 
te breken. Sander Pelgrom schoot 
raak uit een vrije trap. Hiermee 
nam hij revanche voor zijn zeer 
ongelukkige optreden in de wed-
strijd tegen Kampen. 

In de 84ste minuut kwam ’s-
Heerenbroek nog een keer tot 
scoren. Nadat Wim Kwakkel 
werd neergelegd, schoot zijn 
broer, Gert Kwakkel, de toege-
kende strafschop binnen. 

Set Up hekkensluiter

IJSSELMUIDEN - Set Up heeft 
zaterdag met 0-4 verloren van 
Veracles. Daardoor staan de IJs-
selmuidenaren nu onderaan in 
de competitie. 

Zalk haalt Wilsum door de
mangel in eenzijdige derby
(door Gerard Meijeringh)
ZALK – Op Sportpark An 
de Steege heerste Zalk 
zaterdag in eigen huis in de 
IJsselderby tegen Wilsum. De 
oranjehemden kwamen er niet 
aan te pas en dropen af met een 
6-0 nederlaag. Aart Schreuder 
scoorde in deze wedstrijd maar 
liefst drie keer. 

Na de teleurstellende wedstrijd 
tegen VSW vond Zalk-trainer Ger-
rit Hamer het belangrijk om de 
koppen bij elkaar te steken. “We 
kwamen tot de conclusie dat de 
wedstrijd tegen VSW een incident 
was”, aldus Hamer, die wel een 
wijziging doorvoerde in de speel-
wijze. Hij besloot om Zalk met de 
punt naar voren te laten spelen. 
Dat pakte volgens Hamer goed 
uit. “Onze buitenspelers kwamen 
aan voetballen toe. Ik heb hele 
mooie aanvallen gezien. Om je 
vingers bij af te likken”, aldus een 
nagenietende Zalk-trainer. 

Zijn collega Maikel Hondebrink 
zat zich zaterdag juist te ergeren 
op de bank. Na het goede resul-
taat tegen ’s-Heerenbroek was er 
bij Wilsum volop vertrouwen in 
een goede afloop. De werkelijk-
heid was echter bitter voor de 
oranjehemden. Wilsum kwam er 
niet aan te pas en werd wegge-
speeld. 

Wilsum trachtte druk te zetten, 
maar de linies lagen veel te ver uit 

elkaar. Het was vragen om proble-
men. Die kwamen dan ook voor 
Wilsum. Na zo’n kwartier spelen 
stond het al 2-0 voor Zalk via twee 
treffers van Aart Schreuder. Beide 
keren was Michel Hamer de aan-
gever. Michel Hamer maakte ver-
volgens zelf 3-0. Vlak voor rust 
maakte Jeroen van den Bosch 4-0 
door de bal strak in de rechter-
hoek te schieten. 

Wilsum vreesde een enorme af-
straffing. Trainer Hondebrink 
bracht met routinier Jan van Spij-
ker en Erik Barneveld twee verse 
krachten bij Wilsum. Even was er 
een opleving bij Wilsum, maar al 
snel was het beeld hetzelfde. 

Zalk bleef het duel dicteren. 
Schreuder had de 5-0 moeten ma-
ken. Voor open doel schoot hij 
vanaf maar 3 meter tegen de lat. 

Even later was hij alsnog trefze-
ker. Michel Hamer bepaalde de 
eindstand op 6-0. Hij passeerde 
twee man, trok naar binnen en 
haalde uit. 

Wilsum-trainer Hondebrink had 
zich zitten te verbijten op de 
bank. “Alles ging fout. Zelfs een 
pass over 5 meter. We gingen met 
goede moed naar Zalk, maar ik 
heb daar niets van teruggezien. 
We verloren elke bal. Zalk ging de 
duels wel echt in en was voetbal-
lend ook beter. Ik ben zeer teleur-
gesteld.” 

Zalk-trainer Hamer had uiteraard 
niets te klagen. “Bij ons viel het 
kwartje goed. Afspraken zijn goed 
nagekomen. Na het duel tegen 
VSW stonden we er weer. Ik heb 
eindelijk weer eens rustig op de 
bank gezeten.” 

Bas de Raad (l) in duel met Jeroen van den Bosch. Foto: Tennekes
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