SPORT
Deltasteur verliest
nipt van DraGor
DRACHTEN – De waterpoloërs
van Deltasteur hebben zaterdag
met 13-12 verloren van DraGor.
Aanvankelijk leek het uit te
draaien op een kansloze missie
voor de Kamper poloërs. Deltasteur knokte zich echter knap
terug, maar kon het laatste
gaatje net niet dichten.
Deltasteur keek na één periode
tegen een 2-0 achterstand aan.
Daarna leek het mis te gaan
voor de bezoekers. DraGor liep
uit naar 5-0. Vervolgens gooide
Deltasteur eindelijk de schroom
van zich af. Aan het einde van de
tweede periode stond het 6-5 in
het voordeel van de Friezen.
Het begin van de derde periode
begon nek aan nek. Elke keer
als DraGor een klein gat wist te
slaan, kon Deltasteur aanhaken.
Vanuit 7-7 leek DraGor een gat
te slaan naar 10-7. Echter toonde
Deltasteur ook hier weer veerkracht door de aansluitingstreffer
te scoren (10-9).
In de beginfase van het laatste
kwart was het wederom Erwin
Rotman die de aansluiting met
DraGor wist te vinden, 10-10.
Daarna liep DraGor weer uit tot
13-10. Dat bleek uiteindelijk de
beslissende jump. Deltasteur
kwam nog sterk terug tot 13-12,
maar in de laatste seconden
wist Deltasteur zichzelf niet te
belonen met de gelijkmaker. De
vechtlust van de Kampenaren in
deze wedstrijd was eigenlijk wel
een punt waard geweest.
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Dakar en Van den Goorbergh

Eerste winst voor
strijdbaar Set Up

KAMPEN – Jurgen van den
Goorbergh was afgelopen
vrijdag te gast bij Motortoerclub
(MTC) de Steur. Zeventig
aanwezigen genoten van de
presentatie van de Nederlandse
motorcoureur in de
accommodatie van KWC.

RIJSSEN – De volleyballers
van Set Up hebben zaterdag de
eerste winst van het seizoen
behaald. De IJsselmuidenaren
wonnen met 1-3 bij Rivo Rijssen.

Ieder jaar maakt de activiteitencommissie van MTC de Steur zich
hard om in het najaar en in de
winter leuke activiteiten te organiseren. De presentatie van Jurgen
van den Goorbergh was een prima
aftrap.
De bekende Dakar-rally stond
centraal. Hij nam de bezoekers
mee in zijn verhaal over zijn deelname als kistrijder. Als kistrijder
kun je geen beroep doen op monteurs en ben je op jezelf aangewezen. Helaas voor de aanwezigen
kon hij zijn nieuwe Dakar-motor
niet showen.

Beiden teams begonnen scherp
aan de eerste set. Naarmate de
set vorderde, werd de foutenlast
bij Set Up hoger. Aanvallend en
serverend werd er iets minder
druk bij de tegenstander neergelegd, wat erin resulteerde dat de
set naar Rijssen ging (25-21).
Van den Goorbergh vertelt over zijn Dakar-avonturen. Foto: Tennekes

Van den Goorbergh vertelde dat
hij als voorbereiding op de Dakarrally tot nu toe 500 kilometer heeft
hardgelopen en in Dubai heeft getraind op de motor.
In de voorbereiding reed hij zo’n
10.000 kilometer om genoeg trainingsuren te maken.

Van den Goorbergh nam alle tijd
om vragen te beantwoorden en
werd verrast door de organisatie.
Als dank mocht hij een GP-replica
van de motor waarmee hij de laatste grandprix-wedstrijden heeft
gereden in ontvangst nemen.
Deze is beschikbaar gesteld door
Bert Oostendorp uit Grafhorst.

IJVV stelt in slotfase bekervervolg veilig
IJSSELMUIDEN – IJVV was zaterdag veel beter dan derdeklasser
SCD ’83, maar had grote moeite om het verschil te maken. In blessuretijd maakten de IJsselmuidenaren het verschil met twee treffers
en zo gaat IJVV via een 4-2 zege door in de beker.
Lindeboom kende voor dit duel
diverse personele problemen en
moest daardoor spelen met een
geïmproviseerde voorhoede. In de
eerste twintig minuten waren er
twee kansen voor Özhan Kardag,
maar de keeper wist twee keer
een IJVV-treffer te voorkomen.
Vervolgens moest IJVV in de

achtervolging. Een foute pass
van Ryan van Lente werd op
fraaie wijze afgestraft. Daarna
liet de keeper van SCD zich
opnieuw zien. Tim Roeland had
de mogelijkheid om IJVV langszij
te brengen, maar de keeper had
opnieuw een goede redding in
huis.

Drie minuten na rust kwam IJVV
wel op 1-1 via Lenhard de Velde.
In de 64ste minuut kwam IJVV
voor het eerst op voorsprong.
Tim Roeland maakte goed gebruik van een fout bij SCD. Vijf
minuten later viel de 2-2. Een
vrije trap werd van richting veranderd en vloog binnen. IJVV liet
vervolgens verschillende goede
kansen liggen. In blessuretijd
kwam het toch nog goed via treffers van debutant en invaller Luc
Kalter en Kardag.

Vol goede moed begon Set Up
aan de tweede set. Met name de
pass lag erg goed en serverend
werd Set Up sterker, zodat de
tegenstander moeite had om een
goede pass te brengen. De bezoekers grepen de set met 23-25.
In de derde set had Set Up de
smaak te pakken. Gemaakte
punten werden uitbundig gevierd
en verdedigend werd er steeds
meer gepakt. Rivo Rijssen werd
overklast en met 18-25 ging er
weer een set naar Set Up.
In de vierde set toonde Rivo
weinig vechtlust meer. Hier werd
optimaal gebruik van gemaakt
door de IJsselmuidenaren.
Verdedigend hadden de mannen uit Rijssen geen antwoord
op de sterke service aan de kant
van Set Up. Wanneer men een
scoringskans creëerde, werd de
bal in het blok of uit geslagen. De
set werd gemakkelijk uitgespeeld
en eindigde met 8-25.
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