Bertin Bos weet niet te winnen voor Kampenion. (FOTO: G. WESSELS)

Nipt verlies
Kampenionjeugd

.

TAFLTENNIS

Het eerste jeugdteam van tafeltennisvereniging Kampenion speelde zijn
derde wedstrijd in de Kampioensklasse,
waar de beste 8 teams van Nederland
tegen elkaar uitkomen.
Kampenion speelde thuis tegen FVT
1 uit Rotterdam. Het werd een nipte
nederlaag voor de Kamper boys: 4 - 6.
Gert-Jan de Lange won twee van zijn
drie partijen, Guido Wessels won er
één en Bertin Bos bleef op nul staan.
Wessels en De Lange wonnen samen
het dubbel.

Set Up IJsselmuiden
doet zichzelf tekort

.

VOLLEYBAL

De volleyballers van Set Up hebben
zichzelf zaterdag tekort gedaan. In
IJsselmuiden was EVV uit Elburg, de
nummer 4 in de 2de divisie, met 1-3 te
sterk.
De strijd ging in de eerste set gelijk op.
Bij een stand van 18-20 in het voordeel
van EVV gebeurde er echter iets curieus. Set Up maakte een opstellingsfout.
De verkeerde persoon ging serveren,
maar dat werd pas na de rally en het
punt voor Elburg geconstateerd. Wat
volgde was een minutenlange discussie met de 2de scheidsrechter, waar
het verkeerd was gegaan en hoe er nu
verder gespeeld moest worden. De
actie van de eerste scheidsrechter was
nóg curieuzer: hij kwam van zijn stoel,
serveerde een bal aan de kant van EVV
en deelde een dubbele high five uit aan
een verbaasde EVV-speler. Dit zorgde
ervoor dat de passie bij IJsselmuiden
oplaaide. Set Up wist deze set te winnen met 25-22.
De volgende set kon dit worden
doorgezet en Set Up had de wedstrijd
volledige onder controle. Tot een stand
van 23-18 was er geen vuiltje aan de
lucht, maar toen begon EVV meer
servicedruk te leggen. Wat volgde was
een spannende ontknoping in een set
die net verloren ging: 27-29.
In de derde set was het een gelijke
strijd., maar EVV trok aan het langste
eind: 19-25. De vierde set was snel
voorbij. Na een slecht begin werd al
gauw tegen een grote achterstand aangekeken. Uiteindelijk werd het 16-25.

Zwak begin nekt
voetballers Wilsum

.

VOETBAL

Wilsum startte slecht in de uitwedstrijd
tegen CSV ‘28. Na 18 minuten keek
Wilsum al tegen een 3-0 achterstand
aan. Na 90 minuten voetbal werd de
eindstand van 5-2 bereikt.
Roeien met de riemen die je hebt, een
uitdrukking die absoluut opging voor
Wilsum, want de ploeg had te maken
met een waslijst aan afwezigen.
Met 3-1 op de teller gingen beide teams
de rust in. Ook na rust kon Wilsum
geen vuist maken tegen het sterk spelende CSV. Maar ondanks dat het een
kansloze middag leek voor Wilsum, gaf
de ploeg niet op en bleef het strijden.
Toch knap na zoveel tegenslag! Wilsum
speelt volgende week thuis tegen VSW.
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Teleurstellend gelijkspel
voor Go-Ahead Kampen

Het was niet waar Go-Ahead op hoopte: 2-2 tegen Sparta uit Enschede. (FOTO: RICHARD TENNEKES)

Tussen begin- en eindsignaal behaalde Go-Ahead in
de thuiswedstrijd tegen het
onderaan staande Sparta
Enschede een erg teleurstellend 2-2 gelijkspel. Vooraf
waren de verwachtingen
hoog gespannen na de prima
wedstrijd van vorige week
zaterdag.

.

VOETBAL

door Herbert van Heerde

I

n Enschede had Sparta de
enige overwinning behaald
met 3-1 tegen de Kampenaren. Een revanche kon
nu niet uitblijven. Achteraf had het

nog beroerder af kunnen lopen,
want na 88 minuten stond er nog
steeds 1-2 op het scorebord.
Tegen het einde moet het dan allemaal nog gebeuren en gelukkig
voor Go-Ahead werd het na 89 minuten gelijk en hield dus een punt
over aan de wedstrijd. Gezien de
kansen hadden het er drie moeten
zijn, maar een aantal fraaie mogelijkheden werd helaas niet benut.
Sparta voetbalde bepaald niet
groots, maar het sierde de ploeg
dat zij er alles aan deed om het de
thuisclub zo moeilijk mogelijk te
maken. En daarin slaagde de ploeg
uit Enschede.
Voordat er vijf minuten gespeeld
waren, kreeg Madih Doufikar al
twee behoorlijke kansen. Sparta
koos regelmatig voor de aanval en

het tempo lag bij Go-Ahead dikwijls te laag om het Sparta moeilijk
te maken. Na 20 minuten was het
Sparta die de score opende. Een
verrassing, maar het zou wel goed
komen... En inderdaad: vlak voor
rust verscheen de 1-1 op het scorebord. Net voor de rust een duel
tussen Kevin Smit en de doelman,
waarbij volgens de arbiter Kevin
onbesuisd inkwam en daarvoor
geel kreeg. De doelman raakte
daarbij geblesseerd. Hij ging per
brancard het veld af en moest ook
naar het ziekenhuis, maar de verwondingen bleken mee te vallen.
Na rust gebeurde er weinig, totdat
Sparta na 70 minuten de 1-2 noteerde. In de 90ste minuut werd de
gelijkmaker gescoord, tot opluchting van de rood-gelen.

Eerste winst Lay
Back in 2015
De basketballers van Lay
Back Kampen heren 1
boekten zaterdag thuis
in sporthal De Reeve een
duidelijke 56-42 zege op
Olstars uit Olst. De eerste
winst in 2015. De overwinning kwam niet zo makkelijk
tot stand als de uitslag doet
vermoeden.
In de eerste helft verliep alles nog voorspoedig. Vooral
center Rob de Vries scoorde
vrijwel iedere bal, waardoor
een maximale voorsprong
ontstond van 17 punten
(25-8).
Lay Back komt dit hele seizoen al slecht uit de kleedkamers en dat was deze
wedstrijd niet anders. In het
derde kwart vergaten de
Kampenaren te verdedigen
en schoten zij niet langer
met scherp. Dit gaf Olst de
gelegenheid terug te komen
tot 33-30 aan het einde van
het derde kwart.
Gelukkig herpakte het
team van Lay Back zich op
dat moment. Met een veel
strakkere verdediging werd
via een 9-0 run een veilige
marge bereikt: 43-32. Door
de overwinning staat Lay
Back nu steviger op de
achtste plaats, boven de
degradatiezone.

Twee teams BC
Reijersdam aan top
Slechts twee teams van Biljartclub Reijersdam zijn nog
in de race voor een koppositie die recht geeft op een
vervolg in de gewestelijke
tussenronde.
In de C2 klasse is dat BC Reijersdam 2. In de C3 klasse
heeft Reijersdam 3 nog kans
op een koppositie die recht
geeft op deelname aan de
gewestelijke tussenronde.
Deze week werd de uitwedstrijd tegen S.M.R. 2 uit Hattem met 2-7 gewonnen.
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NK Zilver voor Isala-atleet Richard
Meuleman op de 400 meter

Deltasteur op kampioenskoers dankzij de overwinning op WWV. (FOTO: RICHARD TEN-

NEKES)

Deltasteur wint van WWV

H

et eerste herenteam
van Deltasteur streed
zaterdag in zwembad De
Steur tegen middenmoter WWV uit Winterswijk. Bij een
overwinning zou Deltasteur alleen
aan kop in de kampioenspoule
komen. En dat lukte: het werd 12-5
voor de Kampenaren.
In de eerste periode Deltasteur
kwam furieus uit de startblokken.
De eerste aanval leverde voor
de Kamper formatie meteen een

doelpunt op. De Kamper formatie
liep uit naar een comfortabele
5-0 na de eerste periode. Ook de
tweede periode ging Deltasteur
voortvarend van start en na twee
periodes werd bij 8-0 van kant
gewisseld.
Door deze overwinning gaat
Deltasteur alleen aan kop in de
hoogste districtsklasse. Donderdag heeft Deltasteur met een midweekse wedstrijd de kans verder
uit te lopen op haar concurrenten.

Richard Meuleman pakte
tijdens het laatste NK in
Apeldoorn zilver op de
400 meter. Ditmaal voor
de junioren. Voor Isala’96
kwamen naast Meuleman
ook Irene Bijman en Joël
Plantinga in aktie. Daarnaast deed de Duitse met
Nederlands paspoort
Josefien ter Burg ook mee
namens Isala’96.
Zaterdag kwamen alle
Isala’96 atleten in actie.
Richard startte de dag met
het verspringen. Met een
afstand van 5.86 behaalde
hij de finale als achtste. Met
een sprong van 5.95 meter
werd hij 6e en later die dag
kwam Richard in actie op
zijn favoriete onderdeel
de 400 meter. In de serie
werkte hij de afstand af
in een tijd van 52.35 en
zette de snelste tijd neer.
Hiermee plaatse Richard
zich makkelijk voor de
finale. Zondag zette hij een
tijd van 23.47 neer op de
200 meter. Dit was goed

voor een persoonlijk record
en nieuw Kamper record.
Helaas miste hij de finale
op 0.23 seconden. Later op
de dag racete Richard naar
het zilver in een zinderende
400 meter finale naar een
tijd van 51.09 seconden.
Wederom een dik persoonlijk en Kamper record.
Irene plaatste zich zaterdag
voor de finale op de 1500
meter en de volgende dag op haar verjaardag - snelde
ze in een harde finale knap
naar de 7e plaats in een tijd
van 4.57,54 minuten. Joël
kwam in de serie tot een
tijd van 4.33,44, en haalde
daarmee de finale niet.
Josefien kwam in actie op
het kogelstoten en knalde
de kogel naar een afstand
van 11.82 in de voorronde
en ging als eerste de finale
in. In de finale kwam ze
tot een afstand van 11.96
meter en behaalde hiermee
een persoonlijk record én
een zilveren medaille.
www.liveresults.nl

