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Groen wil hogerop met ‘s-Heerenbroek
Een periode is nog steeds het doel
Acht gespeeld, zeven punten en een tiende plek in de vierde
klasse C. Trainer Wim Groen van ‘s-Heerenbroek had een betere start van de competitie verwacht. “Maar we hebben ook
best veel pech gehad. Drie keer hebben we een wedstrijd in
de laatste vijf minuten weggegeven. Dat is een beetje zuur.’’
‘S-HEERENBROEK - Komende
zaterdag begint de tweede
periode. De ploeg van Wim
Groen krijgt hekkensluiter
Storica op bezoek. “De eerste
periode is vergeven en er zijn
nog twee perioden te vergeven. We gaan een nieuwe
ronde in en willen er met drie
punten meteen goed instappen. Daarna hebben we met ‘t
Harde en CSV twee mooie tegenstanders. Onze doelstelling was een periode en die
doelstelling hebben we nog
steeds’’, zegt Groen. “Wel is
het belangrijk om de groep
heel te houden.’’
Na acht jaar SV Epe begon
Groen goed met zijn nieuwe
club. In de eerste wedstrijd
won ‘s-Heerenbroek met 2-5
van Wijthmen. “Maar er gingen er wel twee geblesseerd
af’’, weet de trainer nog. De
volgende drie duels gingen
verloren. Zalk (2-3), VV Kampen (3-2) en Wilsum (0-2) waren ‘s-Heerenbroek de baas.
“Alle drie derby’s verliezen is
vervelend’’, zegt Groen. Dat
het verlies bij Kampen ‘histo-

risch’ was - het zal wel. “Je
moet opstaan en weer doorgaan. Wel hebben we best
wat blessures gehad. En de
selectie is niet groot, 28 spelers voor twee elftallen. We
hebben moeten schuiven met
spelers uit het tweede, derde
en zelfs de B’tjes.’’
De tweede winstpartij van
‘s-Heerenbroek was tegen
Dieze West (2-0). Van HTC (20) en Noord Veluwe Boys (2-4)
werd verloren. Maar afgelo-

‘STORICA IS GEEN
MAKKIE. MAAR WE
GAAN WEL VOOR
DRIE PUNTEN’
pen zaterdag pakte ‘s-Heerenbroek weer een punt. Bij SEH
in Heerde werd het 1-1. “Over
de hele wedstrijd gezien een
terechte uitslag’’, zegt Goen.
Door een volgens Groen ‘dubieuze pingel’ stond het bij rust
1-0 voor SEH. Kort na de pauze
schoot Mark Zielman van ver
de 1-1 tegen de touwen. In de

Drie duels gingen verloren, waaronder de wedstrijd tegen Wilsum (0-2), "Alle drie derby's verliezen is vervelend'', zegt trainer Wim Groen. Foto:
Daan Anthony.

82e minuut kreeg SEH opnieuw een strafschop. Daar
gaan we weer, dacht de trainer even, maar keeper Jelmer
Visser stopte de strafschop.
De tiende plek waar ‘s-Heerenbroek nu staat is niet de

Set Up IJsselmuiden wint thuis
van DIO Bedum in vijf sets
door Set Up IJsselmuiden
De wedstrijd tegen DIO Bedum Heren 2 stond op zaterdag 18 november op het programma. Nadat de vorige
wedstrijd door de heren van
Set Up was gewonnen gingen de heren vol vertrouwen
de wedstrijd in tegen de heren uit Bedum.
IJSSELMUIDEN - In de eerste
set was het goed te zien dat er
vertrouwen was meegenomen uit de vorige wedstrijd.
Door goed en verzorgd spel
werd er snel een voorsprong
gepakt op DIO Bedum. De
voorsprong werd einde van de
set wel is waar weggegeven
maar de set werd niet meer
uit handen gegeven. Eindstand van deze set was 25-23.
Grip
De tweede set was het tegenovergestelde dan de eerste
set. De heren van Set Up
speelden minder verzorgd
waardoor het aanvalsspel niet
goed uitgespeeld kon worden.
DIO Bedum kreeg hierdoor
meer grip op de wedstrijd en
kon hun gewenste spel laten
zien. Deze set ging hierom
verloren met 19-25.
Vuur weer terug
De start van de derde set begon met hetzelfde spelbeeld
als de tweede set en Set Up
liep al snel tegen een achterstand op.

gewenste plek. Groen: “Ik vind
niet dat we daar thuishoren.
Het is tijd om het tij te gaan
keren en naar boven te gaan
kijken. We kunnen best wel
wat plekjes hogerop. Vorig
seizoen zijn ze als vierde ge-

eindigd en misten ze de nacompetitie omdat nummer
vijf een periode had. Als alle
neusjes weer de goede kant
op staan, dan gaan de punten
vanzelf komen. Vanuit de ziekenboeg zijn er drie spelers

weer op hun retour. Het zijn
allemaal eigen jongens uit het
dorp die al vanuit de jeugd
met elkaar voetballen. Het is
een hele hechte club. Dat is
ook het mooie van ‘s-Heerenbroek.’’

VOETBAL

Go-Ahead Kampen verliest nipt
van DETO Twenterand
door Go-Ahead Kampen
In de beginfase van de wedstrijd was het van beide kanten aftasten. Na vijf minuten
spelen kreeg DETO Twenterand de eerste mogelijkheid.

In de eerste set was het goed te zien dat er vertrouwen was meegenomen uit de vorige wedstrijd.

Door een aantal wissels aan
de kant van Set Up kwam er
weer vuur in het team en zo
terug in de set. Set Up kwam
echter net te laat terug waardoor de set verloren ging met
de eindstand 23-25.
Meer controle
In de vierde set kreeg Set Up
de wedstrijd weer meer onder
controle en werden de punten
makkelijker gescoord. De 4e
set werd dan ook uiteindelijk
gewonnen met 25-22.
Beslissend
Met de stand in sets 2-2 moest
er een beslissende vijfde set
gespeeld worden.
Set Up nam het goede spel uit
de vierde set mee en kwam al
snel op een voorsprong. Deze
voorsprong werd in deze korte
set behouden wat resulteerde

in de eerste thuisoverwinning
van Set Up met 15-8.
Volgende wedstrijd
De volgende wedstrijd van Set
Up H1 is op zaterdag 9 december. Zij spelen dan tegen Lycurgus H2.
Meer informatie over Set Up is
te vinden op de website

d setup-ijsselmuiden.nl

Door een
aantal wissels aan de
kant van Set
Up kwam er
weer vuur
in het team

KAMPEN - Lesley Nahrwold
schoot net naast. Vier minuten later werd ook Go-Ahead
gevaarlijk. Roy Visscher speelde knap zijn man uit, maar
zijn harde schot werd goed
gepakt door doelman Anthony van Zaltbommel. De Vriezenveners hadden wat meer
balbezit, maar dat leverde
weinig gevaar op. In de 23e
minuut een mooie aanval van
de thuisploeg. Nick Hendriks
gaf vanaf de linkerkant voor
en Visscher kopte naast. Na 36
minuten liet DETO zien dat het
niet voor niets zo hoog staat.
Een schitterende aanval werd
van dichtbij echter niet binnen
geschoten. Tim Noordman
redde knap. Vlak voor rust nog
twee mogelijkheden voor GoAhead Kampen. Schoten van
Arjan Wiegers en Visscher
werden prima gepakt gepareerd door van Zaltbommel.
Ruststand: 0-0.
In de rust moest Bram van Enk
geblesseerd het veld verlaten
voor Nick Bakker en dat was

DETO Twenterand was in de tweede helft verreweg de bovenliggende
partij. Go-Ahead was alleen maar bezig met tegen houden.

een fikse aderlating. Na 53 minuten spelen was er een goede actie van Wiegers. Hij
kwam op snelheid vanaf links
naar binnen toe, maar zijn inzet werd met de vuisten gestopt. DETO Twenterand was
in de tweede helft verreweg
de bovenliggende partij. GoAhead was alleen maar bezig
met tegen houden. In de 62e
minuut kwam Luuc Knul in
het veld voor Nick van der
Kooi. Bij DETO kwam de ervaren Kevin Aman binnen de lijnen. Dezelfde Aman schoot na
67 minuten spelen net naast.
Het grote overwicht van de
Vriezenveners werd in de 71e
minuut ook omgezet in de
score. Nahrwold probeerde
het maar eens vanaf een me-

ter of 20 en via het been van
Yannick Groen verdween de
bal ongelukkig achter Noordman, 0-1. Vlak daarna kwam
Nico Veldman in het veld voor
Nick Hendriks.
De rood-gelen probeerden in
de absolute slotfase nog de
gelijkmaker te forceren. Visscher schoot zes minuten voor
tijd naast en in de 90e minuut
was Leroy Knol nog heel dicht
bij de 1-1, maar zijn vrije trap
werd op zeer knappe wijze uit
de bovenhoek gevist door van
Zaltbommel.
DETO Twenterand trok de 0-1
overwinning verdiend over de
streep en doordat Flevo Boys
met 1-1 gelijk speelde bij
DOS’37, won DETO de eerste
periode.

