Ton Ringenier wint zijn drie partijen voor
Kampenion. (FOTO: G. WESSELS)

Kampenion koploper
in Hoofdklasse

.

TAFELTENNIS

Kampenion 1 deed vrijdag goede zaken
door van Tafeltennis Zwolle 2 met
ruime cijfers te winnen: 8 - 2.
Gert-Jan de Lange en Ton Ringenier
wonnen hun drie partijen en Jeroen
Rotman won er een. Ook het dubbel
werd een prooi voor Kampenion.
Kampenion is de competitie prima
gestart en staat na drie wedstrijden aan
kop in de Hoofdklasse, samen met Trias
1. Ze staan ruim voor op de nummer 3.

Nijntje en RKDOS leren
peuters beter bewegen

.

GYM

Nijntje, de Koninklijke Nederlandse
Gymnastiek Unie (KNGU) en de Kamper gymclub RKDOS gaan een meerjarig samenwerkingsverband aan. Zij
hebben de ambitie om meer peuters te
stimuleren om spelenderwijs beter te
leren bewegen.
RKDOS heeft het Beweegdiplomakeurmerk van de KNGU verkregen en
Nijntje is ambassadeur van het Beweegdiploma.
Michael Hollander en Diana Diender,
trainers bij de club zijn blij met het
keurmerk: “Het keurmerk Beweegdiploma geeft onder andere aan dat wij
daadwerkelijk peuters op een juiste
en veilige manier leren hoe ze alle belangrijke vormen van bewegen kunnen
leren. Dat doen we in een leuke sfeer
waarin spelenderwijs leren centraal
staat. Na gemiddeld 20 lessen ontvangen de peuters het Beweegdiploma
met Nijntje erop.”
RKDOS start dinsdag 3 maart met een
lessenserie Beweegdiploma. De lessenserie wekelijks van 8.45 tot 9.30 uur
in het speellokaal van Het Stroomdal in
de wijk Het Onderdijks. Aanmelden via
beweegdiplomarkdos@gmail.com.

Wilsum start met
geflatteerde nederlaag

.

VOETBAL

Op het eigen sportpark De wijde blik
ontving Wilsum zaterdag de nummer
2: Reaal Dronten. De gasten namen de
punten mee naar Dronten.
Na een aftastend begin volgde het
eerste noemenswaardige moment na
7 minuten. Uit een drietal corners van
René Dorgelo werden Jan van Spijker
en Gert Jan Sollie gevaarlijk, maar het
schot van captain Van Spijker kon de
doelman niet verontrusten. Aan de
andere kant was Reaal dicht bij de openingstreffer, maar pas na 38 minuten
spelen werd het eerste punt gescoord.
In de tweede helft werden niet veel
kansen gecreëerd. Een paar minuten
voor tijd werd de 0-2 gescoord en in
blessuretijd volgde de 0-3.

Sport
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Set Up IJsselmuiden wint
derby van Reflex Kampen

.

VOLLEYBAL

door de redactie

O

ver de gehele wedstrijd
scoorde Reflex één punt
meer (103-104), maar het
was Set Up dat de winst
pakte (3-2).
Set Up moest het doen zonder
Kees ten Brinke en Joffrey van den
Belt, maar kreeg versterking van

In de dagcompetitie won
BC Reijersdam 1/Ambiance
Abma de uitwedstrijd tegen
BV De Bleistarte 1 met 3042. Team BC Reijersdam 2
won de thuiswedstrijd tegen
Steenwijk 3 met 43-30.
In de avondcompetitie won
in de C3 klasse Reijersdam
3 de (inhaal) thuiswedstrijd
tegen DOS 5 met 7-2 , doch
verloor de thuiswedstrijd
tegen BVV uit Vollenhove
met 4-5.
In de C2 klasse won BC
Reijersdam 1 de uitwedstrijd
tegen BV Steenwijk 1 met
0-7 en BC Reijersdam 2 won
de uitwedstrijd tegen BV De
Trefkoele 1 uit Dalfsen met
2-5 en doet weer volop mee
om de bovenste plaatsen.
De driebanders van BC
Reijersdam verloren de
uitwedstrijd tegen D.O.S./
Hattem 1 met 5-2.

Biljart toernooi

De volleyballers van Set Up winnen op wilskracht de IJsselderby van Reflex Kampen. (FOTO: RICHARD TENNEKES)

Set Up IJsselmuiden versus
Reflex Kampen: dé IJsselderby waar al lang naar uitkeken
werd. De rivaliteit tussen de
twee teams zorgde voor een
geweldige sfeer, zowel in het
veld als op de tribune.

Winst en verlies
biljarters BC
Reijersdam

spelers uit het tweede. Aan de kant
van Reflex was er ook een geblesseerde speler. Dit was reden voor
trainer/coach Edward Kamphuis
om zichzelf op te stellen.
De eerste set begon Set Up niet
scherp aan de wedstrijd. Reflex
stond al snel op een 2-7 voorsprong, maar dankzij een goede
servicebeurt aan IJsselmuider zijde werd de voorsprong van Reflex
omgebogen in een achterstand. Er
werd aan beide kanten erg goed
gespeeld, maar Set Up wist de set
naar zich toe te trekken (25-20).
De tweede set was een herhaling
van het begin van de eerste. Set
Up kon de concentratie van het
eind van de eerste set niet meer
opbrengen en dit werd afgestraft
door de Kampenaren. Reflex won

gemakkelijk: 17-25. In set drie bleken beide teams aan elkaar gewaagd. Bij een stand van 19-18 trok
Reflex de set naar zich toe dankzij
een goede servicebeurt: 21-25.
Het thuispubliek schaarde zich
in de vierde set massaal achter
Set Up. Elk punt werd gevierd en
zorgde voor meer en meer beleving. Op wilskracht werd de vierde
set binnen gesleept door de IJsselmuidenaren (25-22) en beide
ploegen maakten zich op voor de
beslissende set.
In die set had Set Up de pass niet
onder controle en de ploeg keek al
snel tegen een achterstand aan. De
thuisploeg herpakte zich en na de
veldwissel bij 7-8 waren de mannen
niet meer te houden. Op vechtlust
wist Set Up met 15-12 te winnen.

Zaterdag 28 februari vindt
in het wijkcentrum Reyersdam een dames biljarttoernooi plaats.
Vanaf 10.00 uur strijden 22
dames om de titel beste
pentatlon speelster. Het
pentatlon bestaat uit 5
onderdelen , één band
stoten, twee banden stoten,
driebanden, losse band en
een libre carambole. De
wedstrijden worden met
koppels gespeeld.

Badminton
bedrijventoernooi
Badminton Club Kampen
houdt in maart het Badminton Bedrijventoernooi. De
voorrondes zijn op maandag
16 of dinsdag 17 maart. Op
woensdag 18 maart zijn de
finales.
Inschrijven of meer informatie via dick@bckampen.nl of
www.bckampen.nl.
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IJsselmuider team R2B trekt met
Yamaha Motor Europa in

KHC verliest van Horst en krijgt het nog moeilijk dit seizoen. (FOTO: RICHARD TENNEKES)

KHC verliest van Horst

D

e voetballers van KHC
Kampen zijn er zaterdag
niet in geslaagd te winnen in en van Horst. Met
een 3-0 nederlaag togen de Kampenaren na 90 minuten voetballen
weer naar huis.
KHC speelde slordig en kon geen
vuist maken tegen Horst, dat na 14
minuten spelen al op voorsprong
kwam.
Na de rust hoopten de Kampenaren het tij te keren, maar kansen

werden niet goed benut. Horst
wist wél te profiteren van slordigheden aan kamper zijde en zetten
na 60 minuten spelen de 2-0 op
het scorebord. Niet veel later
volgde de 3-0.
KHC speelt zaterdag thuis tegen
SDVB Barneveld. De Barnevelders
kennen net als KHC een matige
start van de competitie en zullen
er alles aan doen dit te verbeteren. De wedstrijd op Sportpark De
Venen begint om 14.30 uur.

R2B Racing uit IJsselmuiden heeft zich, met de
coureurs Bryan Schouten
en Ricardo Brink, voor het
komende seizoen verzekerd van een optimale
support van Yamaha Motor
Nederland. R2B Racing
krijgt voor deelname aan
het EK Superstock 600/
ONK Supersport motoren
én de nodige technische
hulp van Yamaha.
De rijders van R2B Racing
zijn de 20-jarige Bryan
Schouten en de 17-jarige
Ricardo Brink. Beide rijders
zijn ondanks hun jeugdige
leeftijd al ervaren motorcoureurs. Bryan begon als
6-jarige op een mini-bike,
Ricardo was 9 toen hij op
een pit-bike begon te racen
en op 11-jarige leeftijd was
Ricardo de jongste motorcoureur van Nederland.
Bryan Schouten deed ook
ervaring op op de pit-bike,
net als Ricardo in de Junior
Cup. Daarna volgde de
logische overstap naar de

Moto3 klasse. Van 2010 tot
2013 reed Bryan voor het
Dutch Racing Team in het
ONK en IDM.
Ricardo Brink reed de
afgelopen twee seizoenen in respectievelijk de
Moto3 klasse en de Dutch
Supersport 600. Dit jaar
zal Ricardo net als Bryan
behalve in het EK Superstock 600 ook aantreden in
een aantal ONK Supersport
wedstrijden. Beide rijders
hebben voor dit jaar het
behalen van podiumplaatsen in de EK Superstock en
ONK Supersport wedstrijden als doel gesteld.
R2B Racing is een initiatief
van René Brink en Bert
Westerink. Teammanager is
ex-coureur Henk de Vries.
Het team begint het
seizoen in maart met
trainingen in Portugal en
Spanje. De competitie EK
Superstock 600 wordt
verreden over acht races
in de WK Superbike en WK
Supersport

