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Tandemteam Lute/Bonhof
sterkste in Alkmaar

WILP-ACHTERHOEK.- Tijdens het
NK baan, in Sportpaleis Alkmaar,
hebben Jeroen Lute (Zuid-Scharwoude) en Richard Bonhof (Wilp),
rijdend voor het Noord Hollandse
Midi Center - Ruiter Dakkapellen

Blamage Wilp
WILP.- De uitwedstrijd tegen Sallandia is er een die Wilp zo snel
mogelijk moet proberen te vergeten,
echter wel na er lering uit hebben
getrokken. Wilp hoopte de goede
fase waarmee ze de vorige wedstrijd
waren geëindigd door te kunnen
trekken. Sallandia had tot nu toe
nog geen punt gehaald en waren
erop gebrand hier verandering in te
brengen. Ondanks de regen die er
de afgelopen dagen en net voor de
wedstrijd viel, was het veld toch
goed bespeelbaar. Wilp begon nog
wel sterk. In de eerste minuut had
het na een vrije trap al op een voor-

Lute/Bonhof tijdens de 4 km
wielerteam, het goud weten te behalen tijdens het omnium. Het koppel
legde op zowel de 1 km. als 4 km.
tijdrit beslag op de snelste tijd.
Het NK baan vond plaats van vrijdag 9 tot zondag 11 oktober. Op de

sprong kunnen komen. De kopbal
ging echter over. Hierna was het Sallandia wat de klok sloeg. In de derde
minuut werd een schot iets van richting veranderd en was het 1 – 0. Nog
geen 2 minuten later was het weer
raak. Bij het uitverdedigen werd de
bal panklaar in de voeten gelegd van
een tegenstander, die daarna moeiteloos het net wist te vinden. Wilp
speelde bedroevend verder en in de
elfde minuut was het alweer raak 0
– 3.
Hierna ging het ietsjes beter met de
zwart – witten, maar echt gevaarlijk

vrijdagavond was er ruimte tussen
het programma voor het aangepast
wielrennen. 5 tandemteams stonden
aan de start om te strijden voor de
Nationale titel welke, net als vorig
jaar, werd behaald door team Lute/
Bonhof
Lute/Bonhof legde de 1 km. af in
1:08.07 en hadden daarmee ruime
voorsprong op de overige teams. De
4 km. werd afgelegd in 4:46.281, 0.7
seconden sneller als team Raadgever/Polderman welke tevens voor
Midi Center - Ruiter Dakkapellen in
actie kwamen en uiteindelijk een 3de
plek op het podium behaalden. Team
van Ruiterbeek/Lukassen eindige op
een welverdiende twee plaats.
Het koppel Lute/Bonhof heeft in
september deel genomen aan het WK
aangepast wielrennen op de weg in
Italië waar ze een 6de plek veroverden op de tijdrit over 30 kilometer.
Eerder dit jaar hebben ze zich reeds
geplaatst voor het WK baan in Manchester, Engeland.
Op 6 november zullen ze tijdens het
Wereld Kampioenschap Nederland
vertegenwoordigen op de 1 km. tijdrit en op 7 november tijdens de 4
km. achtervolging.
Voor meer info zie: www.dutch-tandem.nl
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Goed spel van sv Twello
tegen Elspeet levert geen
punten op

TWELLO.- De uitslag van Elspeet tegen sv Twello (4-0) doet vermoeden
dat de wedstrijd eenzijdig was, maar
niets is minder maar. Wie weet hoe
de wedstrijd verlopen was, wanneer
Frank Wijnbergen in de 2de minuut
de bal in het doel had geschoten
i.p.v. rakelings voorlangs en even
later Michiel Mikkers de bal vol had
geraakt i.p.v. half! Zo golfde het spel
op en neer met aan beide kanten enkele mogelijkheden. Vooral wanneer
de thuisploeg snel uitkwam was zij
gevaarlijk. De verdediging van sv
Twello o.l.v. de goed spelende Peter
Manuputty gaf weinig weg. Jammer
dat twee dode spelmomenten de
ploeg uit Twello de das omdeden.
In de 21ste minuut krulde Erik Hop
de bal toch langs de muur en de 10 stond op het scorebord. Even later
een herhaling van zetten. Nu schoot
Colin Pluim de bal langs de muur.
Beide keren vroegen de mensen
langs de kant zich af of de muur wel
goed stond. Ondanks de achterstand
bleven de gasten goed voetballen.
werden ze niet. Oke, een schot tegen Een kopbal van Patrick Beekman
de paal en hier en daar een spelde werd door keeper Herald Hop knap
prikje, maar dreigend was het van
verre. Sterker nog, simpel balverlies op het middenveld leverde nog
voor rust de 4 – 0 op. Trainer Gierman was dan ook “not amused” in
de rust. Na de rust speelde Wilp dan DE VECHT.- Op deze regenachtige
ook hoofdzakelijk op de helft van de 11 oktober 2009 stond de wedstrijd
tegenstander, die rustig achterover tussen het thuisspelende RKSV en V
leunde en af en toe nog gevaarlijk en L op het programma. Van tevoren
counterde. De eindstand werd een wist V en L dat RKSV een erg stakwartier voor tijd op het bord gezet biele ploeg is in deze 6 de klasse en
door Thomas Kroes. Hij wist een dat ze het dus erg moeilijk konden
vrije trap schitterend in de boven- krijgen, zeker gezien de laatste 2
hoek te krullen. Volgende week zal wedstrijden waarin de ploeg uit de
Wilp weer vol aan de bak moeten, vecht niet zijn beste spel heeft laten
want dan komt Turkse Kracht op be- zien.
zoek. Aanvang 14.30 uur
In het begin van de wedstrijd kon
geen van beide ploegen echt het
verschil maken. RKSV was wel is
waar gevaarlijk met snelle speler
op de vleugels maar de eind pass
was nooit gevaarlijk. V en L probeer iets te forceren met het spelen
van lange ballen naar voren. Deze
duelleerde voor de goal en de Croon werden niet gevaarlijk omdat de
kon met zijn linker de bal in de lange verdedigers van RKSV deze passes
hoek leggen, 2-3. Na die treffer kwam makkelijk konden onderscheppen.
ook Erik van Bemmel het restant vol De wedstrijd leek dan ook af te stemaken en zo was er ook teamspirit venen op een 0-0 ruststand. Toch
zichtbaar. Op basis van strijd afge- wist de ploeg uit rijssen nog te scodwongen echter kwamen er nog een ren voor het rustsignaal. Doormidpaar zware minuten, Kampen bleef del van een vrije trap die was afgede lange bal er in gooien en Bouw- dwongen door de rechtsbuiten van
huis stond als een huis. Zo kon men RKSV werd de bal schep voor het
de voorsprong naar het einde tillen doel van V en L langs geschoten.
en mocht men na 96 minuten de Iedereen miste de bal waardoor
de vrij gelaten speler van RKSV
punten mee naar Bussloo nemen.

Zware wedstrijd voor VenL

Sv Cupa pakt aansluiting
met top 3 en wint bij Kampen

BUSSLOO.- Na het goede resultaat tegen Activia moest de ploeg
uit Bussloo ditmaal afreizen naar
Kampen, de hekkensluiter van de
ranglijst. Nadat Gerton te Winkel de
mannen had gewaarschuwd voor
onderschatting was een ieder bij de
pinken en ging de ploeg op zoek naar
een snelle voorsprong. Deze kwam
er gelukkig ook, in de 8e minuut een
goede pass van Niels van de Linde
op Jan de Croon en hij zocht de achterlijn, voorzet en bij de 2e paal was
het Remco de Boer die hard binnen
schoot, 0-1. Een ieder dacht dat het
nu makkelijker zou gaan, niets leek
minder waar. Kampen rechtte haar
rug en zocht openingen bij de Cupa
defensie echter stond Jeroen Bouwhuis goed in de 16 en hield alles van
de goal af. Na 26 minuten waren het
de Cupanen die de voorsprong verdubbelde, corner van Rick Dijkhof
en Tom Leerkes scheerde richting
eerste paal en kopte diagonaal knap
binnen, 0-2. Vanaf dat moment werd
het slapper en slapper en mocht
Kampen steeds verder richting goal
van de blauw witten, twee minuten
later was het dan ook raak, van de
Linde schatte een bal verkeerd in
en daardoor kon de spits door richting Bouwhuis, deze was kansloos

bij de inzet en zo was daar de 1-2.
Cupa leek verstijfd en kon niet echt
meer de vrije man vinden en Kampen bleef opportunistisch. Dit resulteerde in de gelijkmaker op slag van
rust, niet goed doordekken van de
gehele achterhoede en de bal werd
vrij gespeeld rand 16 meter en goed
ingeschoten in de lange hoek, 2-2.
In de rust werd er dan ook orde op
zaken gesteld, de ploeg was verre
van tevreden en ook kritisch naar
haar zelf toe. Jan de Croon (niet fit)
mocht er af en Remco Bloem mocht
zijn rentree maken en deed dit geslaagd. Joachim Reuzel moest voor
meer balans gaan zorgen en Leerkes
voor diepgang. Na rust dan ook een
sterk Cupa, meteen werd de ene na
de andere aanval gevonden, alleen
was de afwerking net niet goed genoeg. Kopbal Leerkes op de paal,
schot Reuzel net over, Dijkhof net
naast en ga zo maar door. Langzaam
begon de klok parten te spelen maar
toch bleef Cupa geloven in een goed
afloop. In de 60e minuut mocht ook
Bas ter Riele zijn waarde bewijzen
en uiteindelijk werd in de 85e minuut de bevrijdende 2-3 gevonden.
Hoekschop Reuzel en bij de 2e paal
goed terug gekopt door Leerkes, Gavin Broekhuis en Maarten de Croon
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er uit getikt. Aan de andere kant
stopte keeper Ronald Teering spits
Ryan Schouten af en trof Jaap van de
Steeg de paal. Ruststand 2-0.
In de 2de helft startten de Twellonaren goed. Een vrije trap van Peter
Manuputty belandde precies in de
handen van de goed opgestelde keeper van Elspeet, die tevens een schot
van Frank Wijnbergen onschadelijk
maakte. In de- ze periode loerde de
thuisclub op de counter en zo ging
een kopbal van Ryan Schouten maar
net naast. De vraag was maakt sv
Twello er 2-1 van of Elspeet 3-0. In
de 65ste minuut kwam de thuisploeg
op rechts snel op en kon Lambert
Pluim 3-0 maken en kort daarna
maakte Ryan Schouten 4-0. Daarna
kregen de beide elftallen nog wel
wat mogelijkheden maar de wedstrijd was beslist en stond sv Twello
weer met lege handen. Er had meer
ingezeten deze wedstrijd. Er werd
hard gewerkt, bij momenten vlot
gecombineerd, maar oh dat verlossende doelpunt bleef maar uit. Wie
weet volgende week, de aanhouder
wint.

bij de 2de paal vrij in kon schieten.
Dit doelpunt kwam hard aan bij de
mannen van V en L die met gebogen hoofden de kleedkamer in gingen voor de rust.
In de tweede helft werd duidelijk
dat V en L de teleurstelling van het
tegendoelpunt nog niet te boven
was. In de eerste 10 minuten van de
tweede helft kon RKSV hierdoor de
stand opschroeven naar 3-0. Hierna
was de wedstrijd gespeeld. RKSV
ging achterover hangen en V en L
was niet bij machte iets aan de score
te doen. Toch bleef de ploeg uit de
vecht het proberen en dit werd in
de laatste minuut van de wedstrijd
toch beloont. Spits Stefan Kamphorst werd onderuit getrokken door
een verdediger van RKSV waarna
de scheidsrechter een strafschop toe
kende aan V en L. Deze werd zoals
altijd onberispelijk ingeschoten door
Stefan Bomhof en hiermee kwam de
eindstand op 3-1.
Het is van groot belang dat de volgende wedstrijd word gewonnen
door V en L om mee te blijven doen
in deze competitie maar dan zal de
ploeg toch scherper moeten zijn dan
vandaag tegen RKSV.

Triasmannen boeken 6-4
winst op concurrent Hilversum
TWELLO.- Sinds het begin van de
herencompetitie in de derde divisie
is duidelijk dat zowel Hilversum
als Trias boven de rest uitsteekt.
Nu stond dan eindelijk de onderlinge ontmoeting gepland. Opnieuw
moest Trias al voor de wedstrijd tegenslag incasseren. Kopman Maarten Boer, die nog geen wedstrijd verloor, ging uitgerekend vrijdag tijdens
een fitness oefening door de rug. Hij
bracht de zaterdag in horizontale positie door. Een fikse tegenslag, maar
gelukkig heeft Trias een arsenaal aan
meer dan goede invallers beschikbaar.
Deze keer was het Marcel Warmerdam die de plek van Maarten opvulde. Er volgde een mooie strijd
waarbij ook door de Hilversumse
collega’s Van de Velde, Arbon en
Van Putten fel werd gestreden. Trias

trok daarbij aan het langste eind: 64 winst. Edwin Tiele speelde niet
hoogstaand maar wel gedreven tot
op het bot en pakte 2 punten. Marcel Warmerdam draaide lekker en
pakte er eentje. Rogier Gerritsen profiteerde optimaal van het luidruchtig zingende thuispubliek en pakte
3 potten.
Het tweede herenteam van Trias
kent een moeilijk seizoen. De heren kunnen het niveau eigenlijk wel
aan, maar om de een of andere reden
loopt het dit seizoen niet lekker. Dat
geldt voor Gerlof van den Heuvel
die beneden zijn kunnen presteert
en ook voor Robin Mensink, die wel
goed spel op tafel legt maar telkens
net niet tot winst kan komen. Zo ook
afgelopen zaterdag tegen Blauw Wit.
Mensink speelde wederom degelijk, maar moest toch weer 3 tegen-

standers feliciteren. Gerlof van den
Heuvel had er eigenlijk 2 moeten
winnen, maar gaf in een schier gewonnen positie tegen de al jaren op
dit niveau acterende Erik Pijper toch
nog 1 winstpartij uit handen. Hij
bleef daarom steken op 1 punt. Bart
van der Zanden is het opkomende
talent van Trias.
Met name bij thuiswedstrijden presteert hij dit eerste seizoen op dit
niveau boven verwachting. Ook afgelopen zaterdag speelde hij weer
sterk, en won tegen de toch niet
onverdienstelijke Almeloërs 2 keer.
Uiteindelijk leidde dat tot een 7-3
winst.
De dames van Trias zijn eigenlijk een
niveautje te hoog ingedeeld. Ook afgelopen zaterdag vertaalde zich dat
in een verliespot: 8-2 tegen Zwolle.

