ORANJE

Oranje IJsselmuiden heeft twee zilveren plakken gehaald op de NK Twirl in
Almere. Show- en Drumfanfare Oranje
plaatste zich met het minrettepeloton
en twee teams.
Het minrettepeloton haalde met een
zeer goede show een tweede plaats.
Het juniorenteam behaalde net geen
podiumplek, maar is zeer tevreden met
een vierde plaats. Het seniorenteam liet
met een geweldige routine de concurrentie achter zich en eindigde op de
tweede plek.

.Nederlands Kampioen
PRESTIGE

Vier leden van Twirlverening Prestige
deden mee aan het NK Twirl in Almere.
Linda boom kwam als eerste op de
vloer bij het onderdeel 1 baton. Zij
behaalde hiermee een mooie achtste
plaats.
Kim van den berg kwam uit in de categorie Super x strut Junior en behaalde
hier de Kampioenstitel.
Lisanne Oostra behaalde met haar
dancetwirl Peewee een mooie vierde
plaats. Rianne Sollie behaalde met
hetzelfde onderdeel in de categorie
Preteen ook een mooie vierde plaats.

.Deltasteur wint
WATERPOLO

Deltasteur heeft een moeizame overwinning geboekt op WWV uit Winterswijk. De teams hielden elkaar lange
tijd in evenwicht, maar aan het einde
trokken de Kampenaren aan het langste eind: 8-7. Met twee overwinningen
is Deltasteur goed op weg richting de
promotie naar de bondsklasse.

.

BC Kampen speelt gelijk
BADMINTON

BC Kampen 1 speelde zaterdag gelijk
tegen Putten 2. Zoals vaker dit seizoen
waren het de dames die de punten
binnenhaalden. Wendy Dam en Gerda
Flentge-Bakker wonnen hun dubbel
en vervolgens ook hun singles. Tjalling
Beemer en Ron van der Kolk deden
wel hun best, maar dat leverde geen
punten op.
Tjalling en Gerda speelden een goede
wedstrijd, maar konden de dubbel niet
winnen. Wendy en Ron wonnen hun
dubbelpartij.

.Set Up pakt 2 punten
VOLLEYBLA

De volleyballers van Set Up IJsselmuiden leden zaterdag een nipte nederlaag
tegen concurrent Side-Out uit Slagharen. Er moest een vijfde set aan te
pas komen, maar Set Up trok aan het
kortste eind.
Er werd weer beter gespeeld dan de
laatste weken maar het foutenpercentage lag op alle fronten nog een stuk
te hoog om de wedstrijd winnend af te
sluiten.
Zaterdag speelt Set Up na vier uitwedstrijden weer eens thuis. Leeuwarden is
dan de tegenstander.

.Podium voor Isala ‘96
GOK CROSS

Een regen van podiumplaatsen voor
Isala’96 bij de IJsseldeltacross, tijdens
de Gelders/Overijsselse Kampioenschappen. De atleten uit Kampen
pakten in totaal 17 podiumplaatsen.
Eerste plaatsen waren er voor Josse
Kampen (JPC), Daan Beute (JPB),
Estelle Willems (MPA1), Mika van Mierlo
(JPA1), Soufian Tamrouti (JPA2), Ilhem
Tamrouti (MJB) en Jacqueline Rustidge
(V40).

Sport

Korfballers DOS verliezen topper
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.Succes op NK Twirl

Hard spel kenmerkte de topper tussen KV DOS Kampen en HKV. (FOTO: RICHARD
TENNEKES)

De korfbaltopper tussen KV DOS
Kampen en HKV is zaterdag geeindigd in een 19-20 overwinning
voor de Haagse koploper. Daarmee won de gelukkigste na een
wedstrijd die ontsierd werd door
harde overtredingen.
Korfbal is de laatste jaren steeds
fysieker aan het worden en het is
de vraag of het kijkspel daarmee
gediend is. Ook zaterdag was het
in sporthal De Reeve regelmatig
veel te hard. HKV is een mooi
spelende ploeg, die het fysieke
helemaal niet nodig heeft. Het
moest bij DOS komen van hard
werken en dat deed de ploeg zestig minuten lang onder leiding van
André Beens. Omdat HKV uitste-

kend weet te verdedigen op de
ballijn en op de gooihand kostte
elke aanvalsopzet van DOS extra
tijd. Ondanks die druk wist DOS
toch steeds weer tot schot te komen. Na een aarzelend begin van
de wedstrijd leek de thuisploeg
bij 2-5 achter de feiten te moeten
aanlopen. De Kamper ploeg pakte een time-out en Jacobs liet zijn
ploeg daarna meer investeren in
de aanvalsopbouw. Dat hielp en
de Kampenaren kwamen terug
tot 6-6.
Halverwege de tweede helft leek
HKV de klus geklaard te hebben,
maar DOS knokte zich terug in de
wedstrijd. De ploeg kwam in de
slotfase net tekort.
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Reflexdames melden zich in linker rijtje
De Reflexdames lijken definitief
hun draai te hebben gevonden.
De sfeer is goed, er wordt mooi
spel gespeeld en de punten worden binnengesleept. Na vier gewonnen wedstrijden op rij werd
zaterdag ook de nummer twee
van de Eerste Divisie A verslagen.
De Kampenaren wonnen in een
wisselvallig duel in eigen huis met
3-2 van Dynamo uit Tubbergen.
Het team van trainer/coach Hans
Verstappen begon de wedstrijd
matig. De gasten kregen hierdoor
de ruimte om het eigen spelletje
te spelen en hadden gedurende
de eerste set een kleine voorsprong. Toch wist Reflex zich alsnog in de wedstrijd te knokken:

27-25. In de tweede set zakten de
Kampenaren flink weg. De dames
werden passend onder druk gezet
en de aanvallers kwamen niet tot
scoren. De tweede set werd met
16-25 verloren, maar dat werd in
de derde set gelijk goedgemaakt:
25-14.
In de vierde set had Reflex toch
weer wat moeite het spel van Dynamo onder controle te krijgen.
Opnieuw werden de volleybalsters van coach Verstappen serverend onder druk gezet: 19-25.
De afsluitende vijfde set moest
dus de beslissing brengen. Tot 87 ging het gelijk, maar toen zette
de thuisploeg de eindsprint in en
waren de Tukkers kansloos: 15-8.

De dames van Reflex Kampen winnen van de nummer 2 en komen daarmee in
het linker rijtje. (FOTO: RICHARD TENNEKES)

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

Moeizame zege voor DOS

tot de openingstreffer. Zo’n 20 minuten later bracht SDV
de stand weer op gelijke hoogte. Pas in de laatste minuten
bracht DOS de eindstand op 2-1. (FOTO: RICHARD TENNEKES)
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Wilsum C1 kampioen

H

Lay Back verslaat
Dronten
In een tot de laatste seconde
spannende wedstrijd hebben de basketballers van Lay
Back vrijdag VUAS uit Dronten
verslagen. Na de flinke nederlaag van vorige week tegen de
Snipers uit Zeewolde was dit
een mooie opsteker in de laatste
wedstrijd van dit jaar. De centers
Mathijn van Zon (15 punten) en
Rob de Vries (10 punten) waren
bepalend, maar konden wegens
foutenlast de wedstrijd niet uitspelen. Gelukkig konden de forwards Gerrit de Vries (6 punten)
en Jan Schouten (4 punten) hun
rol overnemen. Daardoor kon
Lay Back de hele wedstrijd een
minimale voorsprong behouden.
De eindstand 57-55 kwam pas in
de voorlaatste minuut tot stand.
Ook de Kamper jeugdbasketballers hadden een uitstekende
avond. Zo won Lay Back U18 net
64-44 van VUAS U18-1 Dronten.

Oproep jeugdleden

De voetballers van DOS Kampen hebben een zwaarbevochten zege geboekt op SDV Barneveld.
De gasten begonnen slap, wat al in de vierde minuut leidde

et kampioenschap kon
Wilsum eigenlijk niet
ontgaan zaterdag. Zelfs
bij een nederlaag was
de kans groot dat het team met
de titel aan de haal zou gaan, gezien het positieve doelsaldo. Maar
om alles in eigen hand te houden,
gingen de spelers voor minimaal

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

1 punt tegen IJVV C3. IJVV nam
brutaal tot 2 maal toe de leiding,
maar uiteindelijk wist Wilsum
het duel naar zich toe te trekken
en met een 4-2 overwinning het
kampioenschap veilig te stellen.
Het team wordt zaterdag 31 januari voorafgaand aan de wedstrijd
Wilsum 1 – Zalk 1 gehuldigd.

Lay Back is op zoek naar nieuwe
jeugdleden. Het gaat dat om de
jongste jeugd, onder de 12 jaar.
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Oudejaarsloop Isala ‘69 populair

AV Isala’96 houdt woensdag 31 december de Oudejaarsloop
van Kampen. De Oudejaarsloop is de enige loop in Nederland
waarbij de melkbussen de lopers naar de finish toe knallen!
Naast lopers uit Nederland, staan er dit jaar ook lopers uit USA
en Zuid-Korea op de deelnemerslijst. Het parcours is een ronde
van 3km door het stadspark. Lopers kunnen kiezen uit 3, 6, 9,
12, 15, of 18 km of de halve marathon.
Meer informatie op www.avisala96.nl/oudejaarsloop

