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RKSV maatje te klein voor
buurman Blauw Wit’66

Fantastische start voor
volleybalheren Rivo

RIJSSEN - Het eerste zaterda-

RIJSSEN - Daar gingen ze dan,
de Rivo-jongens, toch gespannen. Voor het eerst in
de Eredivisie, te gast bij SSS
te Barneveld. Na een korte
speech in de kleedkamer
van trainer/ coach Hans
Bruins, waarin nog eens de
nadruk werd gelegd op de
bijzondere prestatie en om
daar toch ook vooral van te
genieten, betraden de mannen de vrij nieuwe sporthal
De Meerwaarde. Veel trouwe supporters hadden de rit
naar Barneveld er voor over
om ‘hun team’ aan te moedigen.
En in de eerste set was dat
ook zeker nodig. Hoewel
het eerste punt overtuigend
door Rivo werd gescoord
door een indrukwekkend
killblok , was toch duidelijk
plankenkoorts waarneembaar. Dat duurde tot het eind
van de eerste set toen de
Rivo mannen ruim afstand

gelftal van RKSV trad zaterdag 12 oktober aan tegen de
buurman uit Holten, Blauw
Wit’66. Daar waar vooraf bij
de Rijssenaren nog goede
hoop was op een goed resultaat bleek dit niet terecht. De
tegenstander was met name
na de rust een maatje te
groot en dit bleek uiteindelijk op het scorebord: 0-6.
RKSV startte redelijk maar
gaandeweg de eerste helft
werd het initiatief overgenomen door Blauw Wit. In de
35e minuut kwam hieruit de
eerste goal voort en net voor
de rust werd een tegenstander over het hoofd gezien die
geheel vrijstaand de bal tegen de touwen kon koppen.
In de rust werd er een aantal
omzettingen gedaan in de
hoop zo meer grip te krijgen
op het middenveld van de
tegenstander. Maar Blauw
Wit was feller en beter dan

de oranjehemden en dit resulteerde uiteindelijk in nog
eens vier goals van de tegenstander. John Loohuis en
Gertjan Wilbers kregen beide nog een grote kans op een
eretreffer, maar beide keren
stond de Holtense keeper op
hun weg. RKSV merkte dat
het weggeven van kansen in
de derde klasse toch meer
gevolgen heeft dan in een
klasse lager.
Voor de komende weken
staan er nu een paar belangrijke wedstrijden op de
planning. Te beginnen aanstaande zaterdag 19 oktober,
waar RKSV uitspeelt tegen
Quick’20 voor de resterende
48 minuten na het eerder gestaakte duel in veband met
een blessure van de scheidsrechter. De oranjehemden
proberen de 3-2 voorsprong
vast te houden, waarbij iedereen natuurlijk van harte
welkom is.

RKSV startte redelijk maar gaandeweg de eerste helft werd het
Foto: RKSV
initiatief overgenomen door Blauw Wit.

Damir Kafedzic speelde afgelopen zaterdag een belangrijke rol bij
Foto: RV
de winst van Rijssen Vooruit.

Rijssen Vooruit wint
uiteindelijk van MVV 69
RIJSSEN - De wedstrijd tegen

MVV 69 had voor Rijssen
Vooruit veel hoger moeten
uitvallen, maar de vele kansen die men kreeg werden
niet benut. Het was MVV
dat door twee razendsnelle
uitvallen de spits bediende
en deze wist twee keer te
scoren zodat al vroeg tegen
een 2-0 achterstand aan
werd gekeken. In de 25e minuut werd het 2-1 door een
doelpunt van Gabriel Isa die
een een/twee combinatie
met Cengiz Huseyn beheerst
afrondde. In de 33e minuut
kwam de bal via Damir Kafedzic bij Gabriel Isa; deze
speelde drie man uit en trof
de doelman nog voor zich;
deze wist de bal tot een corner te verwerken. In de 44e
minuut liet Benjamin Labobar een verwoestend schot
op doel van MVV los, de
keeper wist met een katachtige redding te brengen door

de bal weer het veld in te
slaan maar deze kwam voor
de voeten van Isa, 2-2. In de
56 minuut werd het 2-3 door
een doelpunt van Jesse Verharen. Tot de 70e minuut
werd er drie keer de bal op
de lat geschoten en ook belandde het leer nog een keer
buiten bereik van de keeper
op de paal. In de 70e minuut
mocht MVV een vrije trap
nemen op 35 meter van het
doel, de bal werd hard voorgeschoten, 3-3.
Rijssen Vooruit probeerde
om weer op voorsprong te
komen en dat lukte in de
84e minuut. Damir Kafedzic omzeilde de buitenspelval en door een strakke bal
van Denniz Kayalar wist hij
stand naar 3-4 te tillen.
Zaterdag 26 oktober speelt
Rijssen Vooruit de spannende wedstrijd thuis tegen
koploper SVVN, aanvang
14.30 uur.

hadden genomen van SSS
en de set met 21-25 beslisten. De spanning was weg
en de tweede set ging Rivo
flitsend van start: 16-25 en 02 in sets. De derde set kwam
SSS op voorsprong, 20-16.
Het werd uiteindelijk 25-27
voor Rivo; een klinkende 03 zege voor de Rijssenaren!
Vanavond, woensdag 16 oktober, wacht de tweede wedstrijd in Veenendaal tegen
VCV Veenendaal. Rivo gaat
hier geen enkel punt cadeau
krijgen.
De derde wedstrijd is zaterdag 19 oktober, thuis in De
Reggehal. Rivo speelt dan
om 16.30 uur tegen Arbo
Rotterdam/Fusion, een vrij
onbekende
tegenstander,
maar wel een team dat volgens de prognoses in de
top vijf zal eindigen. Bij de
thuiswedstrijden van Heren
1 wordt van het publiek 2,euro entree gevraagd.

Opperste concentratie bij Rivo-speler Frank van den Noort. Foto:
J. van den Noort
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