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

