De volleybalgroep uit Wilsum is gesponsord
door Albert vd Wetering - in blauwe sweater.
(EIGEN FOTO)

Kleding voor
volleyballers Wilsum

.

VOLLEYBAL

VD Wetering Support
De sport-en gymvereniging Wilsum
heeft een enthousiaste volleybalgroep
die op maandag recreatief sport in
Wilsum. Deze gezellige groep was op
spelgebied al een leuke eenheid, maar
is nu ook uiterlijk een eenheid! Dankzij
Albert vd Wetering van vd Wetering
Support is de groep in mooie shirts
gestoken.
Op de foto zien jullie de enthousiaste
volleybalgroep met hun begeleider
Allie vd Streek (helemaal links in het
paarse shirt).
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Drie Kamper records
ATLETIEK

Isala’96
Tijdens het PEC1910 Indoor zijn drie
Kamper records verbroken.Voor Isala’96 stonden vijf atleten aan de start.
Richard Meuleman werd tweede op de
400 meter en vestigde een nieuw Kamper record. Joël Plantinga werd derde
op de 1.500 meter.
Richard Meuleman werd een dag later
ook op de 200 meter tweede en verzekerde zich voor het NK junioren. Anneloes de Roo vestigde op de 60 meter
sprint een nieuw Kamper record.
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Keepersdag bij KHC
VOETBAL

Frans Hoeksports
KHC houdt donderdag 26 februari, in
samenwerking met Frans Hoeksports
,een keepersdag. Tijdens de dag zullen
de keepers en keepsters alle kneepjes
van het keepersvak worden bijgebracht
door gediplomeerde keeperstrainers.
Na afloop geven enkele bekende keepers een demonstratie.
De winnaars in elke leeftijdscategorie en alle meisjes gaan door naar de
landelijke finale.
De keepersdag is voor jongens en
meisjes van 6 tot en met 18 jaar.
Meer informatie via telefoon 0624530052.
Kijk ook op www.footbally.com en
www.khc-kampen.nl.

Lay Back verliest in
Steenwijk

.

BASKETBAL

Arta H1
Het is een zwaar seizoen voor de heren
van basketbalvereniging Lay Back. Ook
tegen Arta H1 uit Steenwijk konden de
basketballers uit Kampen geen vuist
maken.
Gedurende de wedstrijd bleek dat de
vele wisselingen van spelers tijdens het
seizoen ertoe leidden dat met name
verdedigende routines ontbreken. Stap
voor stap breidde Arta daardoor de
voorspong uit. Het gevolg van het 7652 verlies is dat Lay Back ook de aansluiting met de middenmoot dreigt te
verliezen. Volgende wedstrijd is tegen
koploper Snipers in Zeewolde.

Sport
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Korfballers DOS hebben langste adem
De korfballers van KV DOS
Kampen / Veltman waren
opnieuw de sterkste in de
derby tegen ASVD Dronten.
Na een bijzonder spannende
wedstrijd won DOS met 2624.

.

KORFBAL

Winst voor Kampenaren

V

ooral voor ASVD waren
de belangen groot. De
polderploeg streed in
Kampen eigenlijk voor
haar laatste kans om degradatie
te ontlopen. Gezien het resterende programma lijkt degradatie
door deze nederlaag nu wel een
feit voor ASVD.
Oud-DOS-trainer Wilbert Leendertse had, zoals verwacht, Petra
Leijten teruggehaald in zijn team
om het scorend vermogen te versterken. Nynke Links moest dat
voorkomen en de Kamper speelster speelde een uitmuntende
wedstrijd. Ze hield Leijten op drie
treffers. Het was slechts één van
de vele boeiende duels in de wedstrijd. In datzelfde vak werd André Beens extreem achterverdedigd. Beens werd daar niet koud
of warm van en bleef zijn duels in
de korfzone aangaan. Gevolg was
wel dat René Bruggeman aanvallend zijn gang kon gaan en dat
was een kolfje naar de hand van
de Kamper topschutter. Bruggeman: “Ik kreeg alle ruimte om
aan te leggen, want verdedigend

De korfballers van DOS Kampen winnen met 24-24 van ASVD Dronten. (FOTO: RICHARD TENNEKES)
was er voor mijn tegenstander
geen enkele rugdekking. En dat
was best wel lekker.” De teller
voor Bruggeman stopte pas, nadat hij tien velddoelpunten had
gescoord. Daarmee werd het
achterverdedigen van ASVD dus
prima afgestraft door de Kamper
ploeg.
De derby ging lang gelijk op. Het
betekende dat de vele toeschouwers, de tribunes zaten vol, een
spannend duel voorgeschoteld
kregen. De vakwisselingen vonden tot drie minuten voor tijd

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

altijd plaats met nul of twee doelpunten verschil.
Tot de rust (13-12) stond DOS
steeds één of twee treffers voor
en ASVD egaliseerde die achterstand steeds redelijk snel. Dat
beeld bleef ook na rust tot 16-15
in stand. Toen werd ASVD wat
sterker en pakte het steeds een
voorsprong van één doelpunt tot
18-19.
Geen van beide ploegen kon haar
stempel drukken op de wedstrijd.
Het eerste aanvalsvak van DOS
scoorde weliswaar het meest,

maar omdat het ook de meeste
doelpunten tegen kreeg, bleef
de wedstrijd gelijk opgaan. In het
laatste kwartier slaagde het eerste aanvalsvak van DOS erin meer
te scoren en dat bleek uiteindelijk
doorslaggevend voor de Kamper
overwinning.
De prima leidende scheidsrechter Ter Weel floot af bij 26-24. De
overwinning ging daarmee naar
de ploeg die de langste adem had
en in staat was om tactisch op tijd
de nodige aanpassingen te doen.
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Han Hanekamp nieuwe
trainer DOS Kampen
DOS Kampen heeft voor komend
seizoen Han Hanekamp vastgelegd als hoofdtrainer van de eerste selectie. Hiermee komt een
trainer voor de groep die de vereniging goed kent. De aanstelling
past in de ingezette lijn van de
club dat er zoveel mogelijk met
eigen mensen gewerkt wordt.
Vice-voorzitter Hardy Wellenberg: “Met Hanekamp hebben we
in het komende seizoen opnieuw
iemand op deze post die de club
-en met name de jeugdopleiding- goed kent. Dat is ons met
de voorafgaande trainers goed

bevallen, vandaar dat we dit beleid voortzetten. We hebben er
alle vertrouwen in dat Hanekamp
verder kan bouwen aan een goede selectie.”
Voor Hanekamp is DOS geen onbekende. Hij groeide op binnen
de gelederen van de geelzwarten.
Vanaf zijn achtste is Hanekamp
al lid van DOS en doorliep hij de
jeugdopleiding. In de jaren ‘90
maakte Hanekamp vijf jaar deel
uit van de eerste selectie, waarna hij vanwege een knieblessure
besloot om te stoppen en zich te
richten op het trainerschap.
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Deltasteur verliest slechte
wedstrijd van De Spreng
De waterpoloërs van Deltasteur
speelden zaterdag een slechte
wedstrijd tegen De Spreng en
verloor met 10-8.
In de eerste periode begon Deltasteur goed aan de wedstrijd.
Verdedigend werden er geen
kansen weggegeven en aanvallend wist Dico Eenkhoorn te scoren uit een manmeer situatie. Na
een onnodige tegentreffer werd
als nel de 1-2 gescoord.
Deltasteur ging in de tweede periode door met het betere spel. Er
werd al snel uitgelopen naar een
stand van 1-4. Vervolgens wisten

de heren van De Spreng betere
kansen te creëren. Door drie doelpunten van De Spreng en nog één
doelpunt van Erik van Dijk werd
de stand halverwege op 4-5 gebracht. In de derde periode raakte Deltasteur de controle over de
wedstrijd kwijt. De Spreng kwam
beter in de wedstrijd en kreeg
meer kansen, waardoor de spanning in de wedstrijd bleef. Met
een stand van 6-7 voor Deltasteur
werd er aan de laatste periode
begonnen. De Spreng al snel op
gelijke hoogte en liep uit naar een
10-8 voorsprong.

De volleyballers van Set Up IJsselmuiden komen net tekort tegen Veracles. (EIGEN
FOTO)

Set Up komt net tekort
Na een goede start in 2015 was
het zaterdag een duel om punten
te pakken van Veracles uit Groningen. Set Up startte fel en kwam
al snel op voorsprong. Zonder
in gevaar te gekomen, wonnen
de mannen uit IJsselmuiden de
eerste set met 25-20. De tweede

set liet Set Up niets meer zien van
het goede spel: 17-25. De derde
set wist Set Up zichzelf te herpakken. Met een andere spelverdeler
werd het 25-17. De vierde set ging
met 21-25 naar de Groningers en
ook in de vijfde set trok Veracles
aan het langste eind.
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‘s-Heerenbroek boekt derde
overwinning op rij in voorbereiding
Ook de derde oefenwedstrijd, ter voorbereiding van de tweede
competitiehelft, werd winnend afgesloten door vv s’-Heerenbroek. Op het kiustgras van SintJansklooster werd derdeklasser
VHK op een 2-4 nederlaag getrakteerd.
In de openingsfase had ’s-Heerenbroek wat moeite met het
lange-ballenvoetbal van VHK. Toch scoorde ‘s-Heerenbroek als
eerste. Vervolgens werd het een open wedstrijd met mogelijkheden over en weer. Vlak voor rust volgde de gelijkmaker.
Uiteindelijk won ‘s-Heerenbroek met 2-4 en lijkt de ploeg klaar
voor de hervatting van de competitie.

