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NK Volharding kampioen

Thuiszege DOS

KAMPEN - Het
juniorenpeloton van Volharding heeft met
succes deelgenomen aan de
Nederlandse
kampioenschappen in 'sHertogenbosch.
Zij bereikten
met 81,62 punten de eerste
plaats. De meiden namen met
veel trots de titel Nederlands
Kampioen in
ontvangst.
Hiermee hebben ze het jaar
succes vol afgesloten.
EIGEN FOTO

Isala houdt
kerstcross
KAMPEN - Atletiekvereniging Isala '96 houdt op
tweede kerstdag weer de
traditionele kerstcross. De
atletiekwereld komt die
dag in groten getale naar
het Roggebotsebos voor de
trimloop, die gaat over één,
twee of drie ronden van
3.400 meter. De start is
om 10.30 uur achter het
AZC. De kerstcross is voor
iedereen toegankelijk. Voor
de jeugd is er een kinderronde van 1.500 meter.
Deelname kost 1 euro. Een
herinnering kost voor volwassenen 0,50 euro; voor
kinderen tot 16 jaar is de
herinnering gratis.

KAMPEN - Door een gelukkige,
maar verdiende thuiszege hebben de korfballers van DOS
Kampen/Veltman de tweede
plaats gepakt in de Overgangsklasse. Tegen concurrent De
Meeuwen werd met 20-19 gewonnen. Het winnende doelpunt viel twintig seconden voor
tijd.
De Meeuwen moet het vooral
hebben van hun zuiver schietende heren. Daar zijn de dames vooral steunend aanwezig,
terwijl bij DOS de dames in de
combinatie gericht worden gezocht. Vooral het duo Yvonne
ten Hove-Linda Treep was een
voortdurende plaag voor de
verdediging van de Puttense
ploeg. Samen waren ze goed

voor acht treffers. DOS startte
zonder trainer-coach Wilbert
Leendertse, die een schorsing
uitzat. Hij werd vervangen door
Wim Visscher. De beide ploegen waren vanaf het begin aan
elkaar gewaagd, waarbij DOS

Korfballers
stijgen naar
tweede plaats
het grootste gedeelte aan de
goede kant van de score stond.
Bij rust stond het 9-9 en een
kwartier voor tijd stond het 1414. Dat liep nog op tot 19-19 en
met nog veertig seconden te
gaan kreeg DOS de bal in de

Set-Up wint thuis
overtuigend van DAS
IJSSELMUIDEN - Het eerste
heren team van volleybalvereniging Set Up heeft
voor de tweede achtereenvolgende keer zijn wedstrijd
gewonnen met 4-0. De
ploeg was vorige week te
sterk in en tegen Leeuwarden, ditmaal was Set Up
thuis een maat te groot voor
DAS uit Tzummarum.
In de eerste set kon Set Up de
tegenstander al snel onder druk
zetten en een goede voorsprong
nemen op de bezoekers. Na een
kleine dip van een paar punten,
door persoonlijke fouten, pakte

de thuisploeg de draad echter
weer op, met als resultaat winst
in de set (25-17).
Ook de tweede set kon Set Up
weer een snelle voorsprong
pakken en deze langzaam verder uitbouwen (25-16). Dit
beeld herhaalde zich in de derde en vierde set. Door een goede servicebeurt van Rienk van
Ommen in de derde set en Rick
Vahl in de vierde set konden deze sets eveneens gemakkelijk
gewonnen worden met respectievelijk 25-15 en 25-14.
Set Up staat nu tweede in de
3de divisie, met 1 punt achterstand en een wedstrijd tegoed op
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aanval. Een slimme actie bracht
de bal bij Ten Hove, die van zes
meter de bal in de korf deponeerde: 20-19.
Na afloop waren toeschouwer
Leendertse en coach Visscher
het wel eens: “Wat je vandaag
ziet, is dat de ploeg volwassener
is geworden. Ook als het even
niet lukt, blijft men zoeken naar
oplossingen en blijft men geloven in een goede afloop. Vooral
de laatste minuten laten ze zien
dat DOS slimmer is gaan spelen.”
Door deze winst is DOS geklommen naar de gedeelde
tweede plek. Samen met Oranje
Wit uit Dordrecht staat DOS nu
vier punten achter koploper
Unitas Harderwijk.

Woensdag 23 december 2009

De IJsselmuider volleyballers waren een maatje te groot voor het
bezoekende DAS.
EIGEN FOTO
ANO uit IJlst. De volgende wedstrijd van IJsselmuidenaren is 9
januari om 16.30.
Dan is thuis DBS Balk de tegenstander.

Kijk voor meer nieuws op
www.de-krant.nl.

Reflex zet winnende
reeks voort
KAMPEN - De dames van
Combo Design / Reflex hebben zaterdag met 3-2 gewonnen van Prima Donna
uit Huizen.
Reflex ging gretig van start.
De serve zette de Huizenaren onder druk en aan het
net werd veel gescoord. Dit
resulteerde in setwinst voor
Kampen.
In de tweede set bleef het bij
vlagen moeizaam gaan in de
pass, maar vooral aan het
net was het team uit Huizen
Reflex de baas. Er werd niet
meer gescoord, waardoor de
Kamper volleybalsters al
snel tegen een achterstand
aankeken en Huizen de set
binnenhaalde. Zo wisselde
het initiatief per set telkens
van ploeg en stond het na
vier sets gewoon 2 tegen 2.
Een vijfde set moest dus de
beslissing brengen. Een sterke servicebeurt van invalster
Linda Kloppenburg en gretigheid in de aanval, zowel
aan het net als vanachter de
drie-meterlijn, maakte uiteindelijk het verschil. Een
schitterend blok van Gerdien Hindriks bracht vervolgens de beslissing.
Na afloop toonde coach Rik
Eisma zich tevreden: “We
zijn momenteel in staat om
wedstrijden te domineren.
Dit betekent dat we op dit niveau thuishoren en nog kunnen groeien. Positief was
verder dat de wissels die speciaal voor de servicedruk in
het veld kwamen, veel servicedruk zetten. En Kim Heerschop liet wederom een perfecte wedstrijd zien, met een
service-pass percentage van
90 procent."

OCCASIONSHOW
KORTERINK AUTOBEDRIJVEN

22 T/M 29 DECEMBER*
70 occasions op voorraad

Skoda Fabia HB 1.4
16v Elegance
2005 59.870km
` 9.750,-

Skoda Fabia HB 1.4
16v Spirit Plus
2006 30.207km
` 10.250,-

Skoda Fabia Combi 1.4
16v Automaat Eleg.
2005 61.425km
` 9.950,-

Skoda Fabia Combi
1.4 16v Spirit Plus
2007 67.000km
` 11.750,-

Skoda Fabia Combi 1.9
TDI Diesel Creation
2004 192.000km
` 5.950,-

Skoda Fabia Combi
1.9 TDI Equipe Diesel
2006 105.000km
` 12.950,-

Skoda Octavia HB
1.6 Ambiente
2004 61.000km
` 11.950,-

Skoda Octavia HB 1.9
TDI Ambiente Diesel
2004 88.000km
` 12.750,-

Skoda Octavia HB 1.9
TDI Ambiente Diesel
2005 72.442km
` 13.950,-

Skoda Octavia Combi
RS 2.0 170pk Diesel
2007 101.000km
` 19.950,-

Skoda Octavia Combi
1.6 FSI 115pk Tour
2008 20.000km
` 18.950,-

Skoda Roomster 1.4
16v Style
2007 47.000km
` 14.950,-

Ford Focus 1.6i
5-deurs Trend
2004 127.812km
` 7.750,-

Volkswagen Touran
1.6 75kw Trendline
2006 87.691km
 16.450,-

SHOWLOCATIE
Korterink de Lichtmis
Oude Rijksweg 510, Rouveen
Nissan Primera 1.8
4-deurs Elegance
2001 82.577km
` 5.450,-

Citroen Saxo 1.1i
Asics
2001 56.924km
` 5.250,-

op 5 minuten van Zwolle
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*zon- en feestdagen gesloten
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