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Sponsor voor dansers
CGV Wilhelmina

.

DANS

Silver Coast Group
De dansafdeling van Wilhelmina is onlangs verrast door een nieuwe sponsor.
Silver Coast Group heeft de club in het
nieuw gestoken. Alle 150 dansers hebben uit handen van de eigenaren Wichert en Anita Rozendaal een flitsende
sporttas ontvangen.
De Silver Coast Group is een jong en
dynamisch bedrijf dat opgericht is in
2013. Doelstelling is het verhuren van
onroerend goed in combinatie met
prachtige natuur, golfbanen en een
uitstekende ligging.
Voor meer informatie: www.silvercoastgroup.nl.

.Top-tien plekken RKDOS
TURNEN

RKDOS

Leden van RKDOS Kampen hebben
goed gepresteerd tijdens de plaatsingswedstrijden turnen dames 2e
divisie in Winterswijk.
De instap (8/9 jaar) meisjes van RKDOS
kwamen als eerste in actie. Deze dames
turnden hun allereerste officiële wedstrijd. De meiden waren zeer stabiel en
dat was te zien aan de eindresultaten.
Hilde Poll stond net naast het podium
en behaalde een mooie 4e plek. Babette Klappe volgende daarop met een
5e plek en Floor Kalter eindigde haar
eerste wedstrijd op een 9e plek.
In de daaropvolgende wedstrijden
kwam Myrthe Oostenbrink (senior)
voor het eerst in actie in de 2e divisie.
Ze draaide een heel strakke brugoefening en eindigde op een 15e plek.
In de laatste wedstrijd kwamen de
pupillen 2 meisjes Juliana Guirguis
en Dagmar Meijerink in actie. Juliana
behaalde een zeer hoge vloerscore en
eindigde op een 9e plek. Dagmar had
een zeer goede sprong en eindigde op
een 20e plek.

.Sponsor voor jeugd Set Up
VOLLEYBAL

Dekatel en Van den Berg

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst is een veel gebruikt begrip in de
sportwereld. Dit zijn de IJsselmuidener
ondernemers Dekatel en van den Berg
Interieur ook niet ontgaan.
Volleybalvereniging Set Up IJsselmuiden is dit seizoen met maar liefst twaalf
jeugdteams de competitie ingegaan.
Op diverse niveaus wordt er gespeeld,
zowel op het hoogst mogelijke niveau
in Nederland als op lagere niveaus.
Van den Berg Interieur en Dekatel zijn
bereid gevonden om de jeugd voor drie
jaar in nieuwe kleding te steken.
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Silver Coast Group is de nieuwe sponsor voor
de dansafdeling van CGV Wilhelmina. (FOTO:

Sport

Goed spel, maar te weinig scoren. Dat is het probleem bij Wit Blauw. (FOTO: RICHARD TENNEKES)

Wit Blauw rode lantaarndrager
Door een nederlaag (19-25) in eigen
huis staan de korfballers van Wit Blauw
nu eenzaam onderaan in de overgangsklasse A. Zaterdag speelden de Kampenaren tegen ZKV uit Zaandam, die tot
dat moment samen met Wit Blauw de
hekkensluiters waren. Wit Blauwe heeft
tot nu toe slechts twee punten gehaald
uit vijf wedstrijden.
............................

.

KORFBAL

Wit Blauw

V

ooraf dachten de Kamper korfballers wel te kunnen winnen van de
korfballers uit Zaandam. Vorig jaar
wonnen ze ten slotte zonder problemen van deze tegenstander.
De Kampenaren laten best aardig korfbal
zien, maar het ontbreekt ze aan scorend vermogen, zo stellen de spelers na afloop vast.

En dat is frustrerend.
Het is nu zaak voor de spelers om de knop
in het hoofd om te zetten en volgende week,
als de uitwedstrijd tegen Phoenix op het programma staat, wél te scoren. Het team uit
Zoetermeer staat ook nog in de degradatiezone, dus elk puntje is daar meegenomen in de
strijd om lijfsbehoud in de overgangsklasse.
Vorig jaar bungelde Wit Blauw ook onderaan
in de competitie, maar wist zich op de laatste
competitiedag te handhaven.

........................................................

Nederlagen
libre teams BC
Reijersdam

Een zure nederlaag voor de volleyballers van Set Up IJsselmuiden. (EIGEN FOTO)

Set Up doet zichzelf tekort in Groningen

D

e volleyballers van Brezo/
KBS Set Up Ijsselmuiden
moesten opnieuw een
wedstrijd in Groningen
spelen. Was het een week eerder
Donitas, nu moesten de mannen
het opnemen tegen Veracles, die
in de competitie 1 plekje hoger
staat.
De eerste set begon Set Up niet

goed. De pass kwam niet en
ook aanvallend werd er weinig
gescoord. De set ging dus ook
terecht naar Veracles met 25-16.
In de tweede set werd er wat
gewisseld, maar dit bracht ook
niet het gewenste resultaat. Er
werden teveel persoonlijke fouten
gemaakt en de pass werd niet
goed verzorgd: 25-23. Ook de

derde set was er geen beleving en
aanvallend kwamen de mannen
niet vaak genoeg langs het blok
van de tegenstander: 25-16.
Er werd goed gestart in de vierde
set en Set Up nam een 4-1 voorsprong. Veracles verdedigde veel
en aanvallend werd er door de
thuisploeg gescoord. De set ging
verloren met 25-23.

In klasse C2 poule A leed
Reijersdam 2 een 2-5 nederlaag in de thuiswedstrijd
tegen De Trefkoele 1 uit
Dalfsen. In poule B leed ook
Reijersdam 1 een nederlaag
in de uitwedstrijd tegen De
Trefkoele 2. Er werd met
5-2 verloren. In de C3 klasse
leed Reijersdam 3 in eigen
huis een dure nederlaag van
2-7 tegen SMR 2 uit Hattem.
De driebanders van BC
Reijersdam deden het beter:
zij wonnen de thuiswedstrijd
tegen De Ghesellen 1 uit Emmeloord met 5-2.
In de dagcompetitie wisten
de teams van BC Reijersdam de laatste wedstrijd
in de eerste helft van de
competitie winnend af te
sluiten. Reijersdam 1 won de
uitwedstrijd tegen Steenwijk
3 met 31-44. Reijersdam 2
won de thuiswedstrijd tegen
Steenwijk 2 met een klein
verschil: 39-37.
Persoonlijk succes was er
voor Adri Bossink, die in
de districtsfinale van de
KNBB district Zwolle e.o.
de 2e plaats behaalde in
de 5e klasse bandstoten.
Hij plaatste zich daarmee
voor de Gewestelijke finale
Noord-Oost Nederland in
deze klasse.

Nieuwe sponsor voor heren Set Up IJsselmuiden. (EIGEN FOTO)

Nieuwe kleding voor
mannen Set Up

.

VOLLEYBAL

KBS
De mannenselectie van Brezo/KBS
Set Up is in het nieuw gestoken. De
hoofdsponsoren KBS Administratie- en
Belastingadviseurs en Textieldrukkerij
Brezo hebben de handen ineen geslagen en gezorgd voor compleet nieuwe
outfits (shirts, broekjes en tassen) voor
de herenselectie. Ook hebben de heren
een nieuw trainingspak dankzij Groothuis Bouw uit Emmeloord en Profnorm
uit Kampen.

.

Nieuwe trainer Wilsum
VOETBAL

Maikel Hondebrink
Maikel Hondebrink volgt Jan Stoffer op als hoofdtrainer bij vv Wilsum.
Jan Stoffer maakte begin november
bekend dat het na 3 jaar tijd werd voor
verandering ,voor zowel Stoffer zelf als
voor de selectie van vv Wilsum.
Hondebrink is aan zijn 4e seizoen bezig
bij het Zwolse EDON (3e Klasse C). De
30 jarige Hondebrink is in het bezit van
trainersdiploma TC2.

.......................................................
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Korfballers DOS winnen
lastige wedstrijd

D

e korfballers van KV
DOS Kampen / Veltman
hebben de lastige uitwedstrijd tegen Amicitia
met moeite weten te winnen. In
Vriezenveen stond het bij rust 99 en won DOS dankzij een goede
slotfase met 17-19.
Amicitia speelt op het veld in de
Hoofdklasse en mede daarom
was de Vriezenveens ploeg opgenomen in het rijtje van kampioenskandidaten. Het begin van
de zaalcompetitie loopt voor
Amicitia echter niet goed en zo
staat Amicitia in de onderste helft
van de ranglijst. Toch is en blijft

Amicitia een lastige tegenstander
om te bespelen.
Met erg veel lengte in hun eerste
aanvalsvak weet het de tegenstander altijd moeilijk te maken.
Voor DOS-trainer Remco Jacobs
reden om in de opstelling beide
vakken te wisselen. Die tactische
zet mislukte, omdat Amicitia hetzelfde had gedaan.
Jacobs: “Bij het zien van de opstellingen wisten we dat het
vooral van het andere vak moest
komen en we hadden het geluk
dat die echt goed in de wedstrijd
zaten. Het was één van de beste
wedstrijden van dit vak.”

.........................................

vv Kampen speelt gelijk
in en tegen Windesheim

O

p een koude en winderige zaterdagmiddag was
het de taak aan de mannen van vv Kampen om
zich een weg langs VSW te banen
en zo de winst op Wilsum van de
week er voor een goed gevolg te
geven.
Vooraf was Kampen gewaarschuwd voor de club uit Windesheim. De wedstrijd mondde echter uit in een teleurstellend duel
waaraan de spelers het gevoel
overhouden toch een overwinning weg te hebben gegeven, ondanks dat de tegenstander min-

stens een punt verdiende.
VSW greep vanaf het begin het
initiatief en zette druk naar voren.
Kampen liet wat te veel begaan
en was niet fel genoeg in de duels.
Voor rust weinig kansen, ondanks
een opleving in de laatste tien minuten en de spelers gingen dan
ook met een brilstand de kleedkamers in. Na rust kwamen dan
toch nog de doelpunten. Twintig
minuten voor tijd scoorde Temirci
de bevrijdende 0-1, maar tien minuten later was daar toch nog de
1-1.

vv Wilsum en de Tuinders van HTC delen de punten. (EIGEN FOTO)

Puntendeling Wilsum-HTC
Het laatste competitietreffen van
Wilsum eindigde in een terechte
puntendeling tegen de nummer
laatst HTC in 4C, typerend wellicht
voor de prestaties van Wilsum
deze eerste competitiehelft, die
als een beetje kleurloos kan worden geschouwd. Waar Wilsum in

BC Kampen 1 trots op gelijkspel

Zaterdag 6 december speelden de badmintonners van BC
Kampen 1 in Wezep tegen Badminton 80 1, dat tweede staat in
de poule.
Het Kamper team verwachtte een zware wedstrijd. Dat werd
het ook, maar het lukte de lager geklasseerde Kampenaren wél
er een gelijkspel uit te slepen. Een knappe prestatie.
De dames wonnen hun dubbelpartij, de heren verloren. Bij de
singles was Nathalie Dekker de enige die een punt kon pakken,
maar bij de mixen kwam het team sterk terug: het won beide
partijen.
BC Kampen kijkt zeer tevreden terug op deze spannende
wedstrijd.

Studentaanhuis.nl
heeft
bijna 800 it-studenten in
dienst. Die komen dit jaar
meer dan 100.000 keer bij
klanten thuis om te helpen
bij computerproblemen en
ze les te geven. Als de studenten (te) oude computers
tegenkomen, vragen klanten
vaak wat voor computer ze
moeten aanschaffen.
Juiste keuze
De juiste keuze hangt af van
waarvoor u de computer wilt
gebruiken. Een laptop kunt
u overal in huis gebruiken
of gemakkelijk meenemen
op reis.
Tegenwoordig
gebruiken
veel consumenten, naast
hun computer, een tablet.
De computer wordt dan gebruikt om op te e-mailen,
fotoboeken te beheren en
bijvoorbeeld te internetbankieren. De tablet wordt
dan vooral ’s avonds op de

bank of aan de keukentafel
gebruikt voor social media,
spelletjes en online winkelen.

Paradigit/Studentaanhuis.nl - aanbieding
Voor eenvoudig computergebruik adviseert Paradigit:
• Desktop computer
Paradigit Hybrid i3-4150 voor €499 (nu €489)*
• Laptop computer met 15 inch scherm:
Toshiba L50-B-1WJ voor €499 (nu €489)*
• Laptop computer met extra groot 17 inch scherm
Toshiba C70-B-215 voor €549 (nu €539)*
• Tablet met groot 10 inch scherm
Samsung Galaxy Tab4 10 inch voor €239 (nu €229)*
Alle computers worden geleverd met het nieuwe Windows 8.1.

* Bovenstaande aanbieding nu met 10 euro extra
korting, geldig in december.
Gebruik hiervoor kortingscode SAH10
Kijk voor informatie over deze aanbieding op
www.paradigit.nl/studentaanhuisaanbieding

Een student uit de buurt
De studenten hebben met
dit werk een mooie bijbaan
naast hun it-opleiding en
werken altijd in de regio
waar zij wonen of studeren.
Zo kunnen ze meestal op de
fiets naar hun klanten.
Ook voor het opschonen van
trage computers is de service
van Studentaanhuis.nl een
slimme en voordelige oplossing. Ook bij het installeren
van computers, een slechte
internetverbinding,
problemen met het ontvangen
en verzenden van e-mail of
bijvoorbeeld het aansluiten
van een draadloze printer
kunt u de hulp van de studenten inroepen.
Handig is, dat de studenten
ook ’s avonds en in het weekend werken en rustig de tijd
nemen om alles uit te leggen
of dat nu over de computer,
tablet, mobiele telefoon, televisie instellingen of andere
digitale zaken gaat. Eén-opéén en bij u thuis.
Meer informatie
Ga naar
www.studentaanhuis.nl
of bel op werkdagen
tussen 10.00 en 17.00
uur naar
0900 200 12 12
(60ct per gesprek)

eerdere duels sneu weg kwam,
vaak in de laatste minuten van
de wedstrijd, was zaterdag de 1-1
een meer dan terechte uitslag en
kon geen van beide teams echt
aanspraak maken op meer.
Voor Wilsum start de competitie
24 januari weer tegen Hattem.

.........................................

Nieuwe computer lastig kiezen
Bij hun werk komen de
studenten van Studentaanhuis.nl regelmatig (te)
oude computers tegen.
Studentaanhuis.nl
heeft daarom, samen
met Paradigit een mooie
aanbieding gemaakt. En
een slimme student kan
gelijk alle gegevens naar
de nieuwe computer
overzetten en deze
volledig gebruiksklaar
maken.
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Uitwaaien aan de
Noordhollandse kust
Geniet in een luxe 4-sterren hotel
in de duinen!

2-4 dgn vanaf

€39,p.p.

blooming hotel****
Dit moderne 4-sterren hotel ligt midden in de Noord-Hollandse
duinen en beschikt o.a. over een lounge, brasserie, bar en leeskamer.
U kunt uw auto gratis parkeren.

Inclusief:
!
!
!
!
!
!

2/3/4 dagen verblijf in het blooming hotel****
Ontbijt op bed
Gratis wifi en parkeren
Gratis zwembad en sauna
Wandelroutes van de omgeving
Klantbeoordeling 8,3

Voor informatie en/of boeken
ga naar www.kras.nl/LR21400
of bel 0900-9697 o.v.v. LR21400
Deze aanbieding is geldig t/m 24 december 2014.
Prijzen zijn p.p. o.b.v. 2 personen. Exclusief reserveringskosten.
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