Het kampioensteam is trots op de beker. (FOTO:
RICHARD TENNEKES)

Pieter Zandt weer
kampioen

.

SCHOLIERENVOLLEYBAL

De strijd om het Kamper scholenkampioenschap is vrijdag wederom gewonnen door de leerlingen van het Pieter
Zandt College. Het lukte de school
echter niet om ook dit jaar de dubbel te
halen. De hegemonie bij de docenten
werd namelijk gebroken, omdat de
leraren van het Ichtus College dit keer
sterker waren in de Reflexhal.

Prima prestatie Kamper
roeisters

.

ROEIEN

Dit weekend presenteerde zich weer
een ploeg van Kamper roeivereniging
De IJssel tijdens de ‘Head of the River’
in Amsterdam, het grootste jaarlijkse
roei-evenement in Nederland.
Het damesteam roeide in de dubbelvier de acht kilometer in een tijd van
35 minuten en 38 seconden. Voor het
klassement was dat niet voldoende om
in de prijzen te vallen, maar het is voor
het team wel een forse verbetering
van hun tijd ten opzichte van eerder
geroeide (oefen)wedstrijden.

LayBack wint voor de
vierde keer op rij

.

BASKETBAL

Opnieuw weten de basketballers van
Lay Back Kampen te winnen. Het
tweede team van Be Quick ‘28 uit
Zwolle werd overtuigend verslagen
met 42-68. Het verschil in de wedstrijd
werd gemaakt door reboundend de
sterke Zwollenaren te overtroeven.
Scorend leverde iedereen een bijdrage,
waardoor Kevin van de Wetering met
het bescheiden aantal van 12 punten,
waaronder twee driepunters topscorer
werd.
De U18 van Lay Back speelde eveneens
tegen Zwolle. In de wedstrijd tegen
Landstede ZAC U18-2 was de ruststand
weliswaar nog in het voordeel van Lay
Back (35-32), maar in de tweede helft
leidde een blessure en daardoor het
uitvallen van guard Thomas Bloemers
tot grote problemen in de opbouw,
waardoor uiteindelijk Landstede afgetekend won met 53-86.
Met nog een paar wedstrijden te gaan
staan zowel de heren als jongens U18
van Lay Back Kampen op een veilige
plaats.

.Nipte nederlaag Wilsum
VOETBAL

Wilsum slaagde er zaterdag niet in te
winnen van SEH. De ploeg uit Heerde
won nipt met 3-2. Na een 3-0 achterstand knokte Wilsum zich knap terug
tot 3-2, maar helaas voor de oranjehemden bleef het hierbij.
Roeien met de riemen die je hebt,
een uitspraak die dit seizoen toch wel
centraal staat bij Wilsum. Elke week
weer veel afwezigen, zowel tijdens de
training als tijdens de wedstrijd. Het
maakt het voor trainer Stoffer en voor
de beschikbare spelers allemaal niet
makkelijk.
Volgende week speelt Wilsum de thuiswedstrijd tegen Wijthmen.

Sport
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Hockeydames winnen

.

HOCKEY

door de redactie

D

e Kamper dames stuurden
het team uit Dronten met
0 punten naar huis. Dankzij een 2-1 overwinning op
Flevoland is Kampen slechts één
puntje verwijderd van het team uit
Dronten.
Er moet nog veel gebeuren om het
degradatiespook te verjagen, maar
met de eerste puntjes in de pocket
kan Kampen in ieder geval net opgeheven hoofd naar de volgende
wedstrijd.

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

Set Up verliest van
hekkensluiter Donitas
Set Up heeft zaterdag een teleurgesteld publiek naar huis gestuurd.
De volleybalmannen uit IJsselmuiden verloren met 3-1 van Donitas
uit Groningen. Donitas stond onderaan op de ranglijst en 1 plek
onder Set Up. Het was daarom
ook belangrijk voor Set Up om de
punten in IJsselmuiden te houden
en om een plekje in de 2e divisie te
kunnen waarborgen.
Tijdens de eerste set was meteen
duidelijk om wat voor wedstrijd
het ging. Ondanks een goede pass
maakte Set Up het zichzelf moeilijk
door aanvallend teveel directe fouten te maken. Mede daardoor ging
de eerste set verloren met 19-25.
Na de tegenslag in de eerste set
leek het of Set Up de handdoek
voor deze wedstrijd al geworpen

Suzanne Joline Sleurink
van de Deltaruiters is twee
keer 1e geworden met haar
paard Felicity in de klasse
L2. Kristy Rorije werd met
haar pony Jewel tweede in
de klasse Z, categorie D. Ze
legde het parcours foutloos
af.
Siebe ten Brummelhuis won
met Spring Star’s Simba de
eerste proef in de klasse
L1 categorie CDE. Met zijn
tweede proef behaalde won
hij een tweede prijs. Marloes
Felix debuteerde met Spetter van de Laarbeekhoeve
met twee eerste prijzen
tijdens de bixie dressuur .
Else Felix werd met Floortje
tweede in het klassieke Lparcours. Jolien startte met
Twinkel voor het eerst in de
klasse L, wat meteen twee
foutloze rondjes opleverde.

Medailles voor
Wilhelmina/YGV

De Kamper hockeydames winnen met 2-1 van Flevoland. (FOTO: DIK KUIPER)

Met slechts drie puntjes staan
de dames van Hockeyclub
Kampen helemaal onderaan
in de 4e klasse C. Dit weekend stond de wedstrijd tegen
Flevoland op het programma,
dat samen met Kampen onderaan bungelt.

Deltaruiters

had. Toch waren er minder directe
aanvalsfouten en werd er meer
druk gelegd met de opslag. Deze
set ging dan ook nipt naar de Groningers met 23-25.
Donitas rook een overwinning en
werd nog enthousiaster. Set Up
kreeg het mentaal zwaar te verduren. De set ging verloren met
19-25.
Of het in de vierde set door een
goede spel van Brezo/KBS Set
Up kwam of omdat Donitas zich
niet meer maximaal inzette nu ze
de wedstrijd gewonnen hadden is
lastig te zeggen. Maar de laatste
set werd gewonnen door de thuisploeg met 25-22.
Set Up zal alle zeilen bij moeten
zetten om in de resterende wedstijden degradatie te ontlopen.

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

Judoka gevloerd
Olympisch kampioen Mark
Huizinga heeft zaterdag het
vernieuwde Sportcentrum
Sonnenberch in IJsselmuiden
geopend. Met een ferme zwaai
vloerde burgemeester Bort
Koelewijn de judoka op de
nieuwe mat in het sportcentrum.
Na de opening van het sportcentrum heeft Mark Huizinga
verschillende clinics gegeven
aan de judoka’s.
(FOTO: DIK KUIPER)

Zondag 29 maart staat de uitwedstrijd tegen Graspiepers op het
programma. De ploeg uit Drachten
staat stevig op de vierde plek, dus
gemakkelijk wordt het zeker niet.
Met nog vijf wedstrijden te gaan is
de situatie niet uitzichtloos voor de
Kamper hockeyspeelsters, maar
er moet wel flink aan getrokken
worden om de rode lantaarn over
te geven aan een van de concurrenten.

Madelon van der Kamp, Iris
Weijers en Merle Hanekamp
van acroteam Wilhelmina
YGV wonnen zilver tijdens
de finale Oost Nederland.
Het mixpaar junioren Thiyam Ho Tham Kouie en Sophie Beenen werd kampioen.
Het herenpaar Semjin Ho
Tham Kouie en Jille Kwakkel
pakte de gouden medaille.
Voor de pupillen Annelijn
Kwakkel, AnneWil Barneveld
en Hellen Hoksbergen was
er een zilveren medaille en
Demi Dietrich, Eline Hanekamp en Annemijn de Wilde
wonnen goud.

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

De mannen van Reflex Kampen winnen vab Animo. (FOTO: DIK KUIPER)

Reflexheren maken korte
metten met Animo
De volleyballers van Reflex
blijven zich goed manifesteren
in de Tweede Divisie A. Nadat
vorige week koploper Lycurgus maar ternauwernood van
de ploeg uit Kampen wist te
winnen, ging het als vierde geklasseerde Animo’68 uit Assen
kansloos onderuit in de Reflexhal (4-0).
De eerste set begon de thuisploeg goed. Tot 4-3 was er niet
veel aan de hand voor de bezoekers, maar op dat moment
kwam Mark Snippe aan service.
Hij had in het verleden nog met
een aantal van de huidige spelers van Animo gespeeld en gebruikte deze kennis met verve.
Op 24-8 kwam Animo nog even
‘terug’ tot 24-11, maar daarna
maakte de thuisploeg het gedecideerd af. In set twee werd een

getergd Animo verwacht, maar
Reflex bleef de bovenliggende
partij. Na ruim een half uur was
ook set 2 een prooi voor de Reflexheren (25-19).
Set 3 blijf een raar fenomeen.
Win je deze set, dan win je ook
de wedstrijd. Interim coach Lars
Bergman zag geen reden zijn
team te veranderen en stuurde
dezelfde zeven spelers het veld
in als in de voorafgaande sets.
Animo weigerde zich echter gewonnen te geven. Toch won Reflex ook deze set: 25-16.
Reflex begon slordig in de vierde set, met onder andere twee
foutservices. De ploegen zich
tot 23-23 in evenwicht. Echter,
een mooi blok van Tom Hanekamp en een aanval van Ronald
Buis bezorgde Reflex toch de 40 winst en de volle 5 punten.

