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Wilsum krijgt te weinig 
 
WILSUM – Dat Wilsum in de 
hoek zit waar de klappen vallen 
bleek zaterdag. Een strafschop 
in de slotfase deed de oranje-
hemden de das om. Wilsum 
verloor met 1-2. 

Na afloop waren de druiven zuur 
bij Wilsum. De tweede treffer 
van Wijthmen had volgens de 
thuisploeg nooit mogen vallen. 
Volgens Wilsum kregen de bezoe-
kers een onterechte strafschop. 

Wat Wilsum zichzelf kon verwij-
ten was dat het slordig omsprong 
met de kansen. Na twintig minu-
ten kwam Wilsum op 1-0. Patrick 
Plette profiteerde van een matige 
uittrap van de Wijthmen-keeper. 
Daarna verzuimde Wilsum 
verschillende keren om verder 
weg te lopen. Aan de andere kant 
raakte Wijthmen de paal. 

Na ruim een uur spelen liet Wil-
liam Kaminyoge de kans op 2-0 
liggen. Daarna werd Wijthmen 
steeds sterker. Zo’n kwartier voor 
tijd viel de logische gelijkmaker. 
Daarna gingen beide ploegen op 
jacht naar de zege. De wed-
strijd leek af te stevenen op een 
gelijkspel, maar Wijthmen pakte 
toch de winst tot frustratie van 
Wilsum. 

Weer winst Set Up
IJSSELMUIDEN - Set Up heeft 
zaterdag voor de tweede ach-
tereenvolgende keer weten te 
winnen. De IJsselmuidenaren 
zegevierden met 3-2 tegen het 
tweede team van DIO Bedum. 

Remise voor 
’s-Heerenbroek 
HEERDE – ’s-Heerenbroek heeft 
een punt overgehouden aan het 
duel bij SEH (1-1). 

In het eerste kwartier was 
’s-Heerenbroek de bovenlig-
gende partij. Daarna kwam SEH 
er steeds beter in. In de 38ste 
minuut kreeg SEH een strafschop, 
na een overtreding van William 
Meuleman. Volgens ’s-Heeren-
broek-trainer Wim Groen een 
onterechte beslissing. 

In de 55ste minuut kwam ’s-
Heerenbroek langszij via Mark 
Zielman. Daarna ging het gelijk 
op en waren er kansen voor 
beide ploegen. William Dekker 
raakte verschillende keren het 
aluminium. In de 82ste minuut 
veroorzaakte ’s-Heerenbroek-
keeper Jelmer Visscher een straf-
schop. Hij maakte zijn fout goed 
door de penalty te stoppen. 

Doorn tweede 
in Salland Cup 
 
RAALTE – Hans Doorn van de 
Deltaruiters heeft vrijdagavond 
met Durjaya IS een tweede plek 
behaald in de � nale van de Roe-
lofsen Raalte Salland Cup. 

Zowel Doorn als Kristy Rorije 
reden een foutloos basisparcours. 
In de barrage reed Doorn in een 
foutloos parcours naar plek twee. 
(43,39 seconden). Rorije wist de 
snelste tijd te rijden (37,82 secon-
den), maar kreeg vier strafpun-
ten. Ze eindigde als vierde. 

Monsterzege bezorgt Zalk 
periodetitel in vierde klasse C
(door Gerard Meijeringh)
ZALK – In Zwolle heeft Zalk 
zaterdag verrassend de eerste 
periodetitel behaald. Dieze 
West werd met maar liefst 
0-15 vernederd. Met deze 
monsterscore passeerde het 
VSW ruimschoots op doelsaldo 
en werd de eerste prijs 
binnengehaald. 

Natuurlijk werd er aan de kant bij 
Zalk in Zwolle de verrichtingen 
van koploper VSW in de gaten ge-
houden. De ploeg uit Windesheim 
moest aantreden bij HTC. Zalk 
moest een verschil  vijf treffers 
wegpoetsen. 

“We waren in het voordeel dat 
onze wedstrijd een half uur later 
begon dan die van VSW. Toen dui-
delijk was dat VSW met 0-2 had 
gewonnen, stonden wij op 0-6 en 
moesten wij nog twee treffers ma-
ken voor de periodetitel”, aldus 
Hamer. Dat was geen probleem 
voor Zalk, dat de score opvoerde 
naar 0-15. Bij rust stond het 0-4 “

Zij konden het tempo niet meer 
bijbenen en moesten de wedstrijd 
met tien man uitspelen.” 

Bij dit duel was Gerben Hamer 
topscorer met vier treffers.  Aart 
Schreuder en Simon van Halm 
maakten er ieder drie. De andere 
doelpunten werden gemaakt door 
Michel Hamer (2), Shaan Tas-
neem (2) en Hendri Vinke. 

Na deze toch wel onverwachte 
surprise was het feest in Zalk. 
Trainer Gerrit Hamer: “We heb-
ben veel getraind op snel positie-

spel en spel over de vleugels. Dat 
betaalde zich uit. We zaten er kort 
op en gaven Dieze West weinig 
ruimte.” 

Zalk op 21 oktober voor de derby tegen Wilsum. Foto: SV Zalk
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