Mannen en vrouwen AV
Isala handhaven

De mannen en vrouwen van AV Isala’96
hebben zich gehandhaafd in de 2e
divisie.
De vrouwen hebben hun beste einduitslag over drie wedstrijden behaald. Met
een puntentotaal van 8.020 werden de
dames derde. Bij de mannen was het
een mindere wedstrijd dan gehoopt.
Toch werden er wel goede prestaties
neergezet.
Al met al kunnen de mannen en vrouwen van AV Isala terugkijken op een
goede competitie met potentie om te
verbeteren in de komende jaren.
Uitslagen op http://competitie.atletiekunie.nl/2015/poule/3/

Open dag bij
tennisclub IJTC
Tennisvereniging IJTC houdt zaterdag 13 juni open dag. Een uitstekend
moment om kennis te maken met deze
vereniging, want de hele dag zijn er
volop activiteiten.
Jong en oud komen in actie op de
prachtige gravelbanen. Van 10.00 tot
12.00 uur is er een speldag voor de
jeugd. Junioren van IJTC en hun vriendjes en vriendinnetjes volgen onder
leiding van trainster Kim Penninkhof
een spelparcours.
Wie tijdens de open dag lid wordt van
IJTC komt in aanmerking voor speciale
acties. Welke dat zijn, blijft een verrassing. IJTC houdt de ledenactie, omdat
de vereniging haar 40-jarig jubileum
beleeft.
Vanaf 13.30 uur is er een Paard veulen
toernooi, waar junioren (veulens) en
senioren (paarden) zij aan zij spelen in
een dubbeltoernooi.

Zalk en WVF winnen
in Wilsum
Het 35+ & 45+ Vrienden van vv Wilsum
Toernooi is gewonnen door Zalk en
WVF. Het met zon overgoten Sportpark
De Wijde Blik van vv Wilsum was zaterdag 6 junihet toneel van de derde editie
vanhet 35+ & 45+ toernooi.
Na afloop werd een verloting gehouden
voor Stichting Duchenne Heroes, een
stichting die zich inzet voor spierdystrofie, waarbij een mooi netto bedrag
van euro 575 euro kon worden overgemaakt.

Goud voor heren
Wilhelmina op NK acro
Mooie resultaten op het NK voor de DE
acroteams van Wilhelmina/YGV.
Iris Weyers, Madelon van der Kamp
en Merle Hanekamp werden gedeeld
zevende, met Iris van Keulen, Milyn
Schilder en Noor Koelewijn.
Het herenpaar Semjin Ho Tham Kouie
en Jille Kwakkel, een E-lijn senioren
team, had wat slordigheden in de
oefening, maar de score was voldoende
voor de gouden medaille.
Bij de D-lijn damesparen liet het duo
Esra van’t Oever en Roos Schreuder
een leuke oefening zien met mooie
strakke elementen, met een prima
score werden zij uiteindelijk knap 7e.
Het pupillen trio Demi Dietrich, Eline
Hanekamp en Annemijn de Wilde
had opnieuw een topdag, nadat zij
op bijna alle vorige wedstrijden het
goud hadden gepakt, was de druk om
dit opnieuw waar te maken groot. Zij
bezweken niet onder deze druk: met
grote overmacht op de concurrenten
werden zij glansrijk Nederland Kampioen, een geweldige prestatie van dit
talentvolle team.
Op zaterdag 20 en zondag 21 juni hebben de ABC teams hun NK.

Sport
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Hockey op Beach Kampen

Lekker sportief bezig zijn met je voeten in het zand, dát is
Stichting Beach Kampen! Het is ons doel om elk jaar een
strand te creëren in de historische binnenstad van Kampen

om met elkaar een unieke ‘beach’sfeer te creëen en zoveel
mogelijk mensen aan het sporten te krijgen. (FOTO: RICHARD
TENNEKES)
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Programma Beach Kampen
Het Van Heutszplein staat ook deze
week nog in het teken van zon, zee
en strand. Vandaag (woensdag 10
juni) is er tot 18.00 uur een scholentoernooi. Daarna is er beachsoccer.
Vrijdag is er van 13.00 tot 17.00 uur

jeugd beachvolleybal en van 17.00
tot 20.00 uur is er een bedrijventoernooi.
Zaterdag staat de gehele dag in
het teken van beach korfbal, met
barbecue.
Zondag is er vanaf 12.00 uur beach-

soccer op het Kamper strand.
Iedereen is bij elk evenement
welkom. Om mee te doen aan de
sporten kan je je inschrijven via de
website.
Meer informatie is te vinden op
www.beachkampen.nl.

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

Meidendag IJVV succes

Het toernooi bij KHC werd
onder prima weersomstandigheden gespeeld, ‘s morgens kwamen de E pupillen
in actie. In vier poules werd
gestreden om de eerste
plaatsen.
Eerste plaatsen waren er
voor Nunspeet E1, SVL E4,
Nunspeet E4 en IJVV E7.
Tweede werden SVL E3, Go
Ahead E 4, Robur E 5 en
KHC E3. De derde plekken
gingen naar WVF E4, Urk
E 10, Flevo Boys E5 en Go
Ahead E8.
‘s middags was het de beurt
aan de C junioren om hun
kunsten te vertonen. Hier
werd in drie poules gestreden om de hoogste plekken.
Aan het eind van de middag
kon je merken dat het warm
weer was, want de spelers
kregen het toch wel wat
zwaarder.
Bij de C junioren waren er
eerste plekken voor IJVV C1,
Wilsum C1 en SVL C10. De
tweede prijzen gingen naar
VVOG C2, Urk C 6 en Asv
Dronten C 5 en derde plaatsen waren er voor Flevo
Boys C 2, Csv Apeldoorn C 3
en Urk C 7.
Maar voor de prijsuitreiking
er was, had KHC eerst nog
de verkiezing van de Geert
Brandsbokaal. Geert Brands
is de oud- en ere-voorzitter
van KHC.
Helaas kon de heer Brands
zelf niet aanwezig zijn en
werden de honneurs waargenomen door de huidige
voorzitter van KHC, Tjibbe
van Dijk. De Geert Brandsbokaal ging dit jaar naar
Leandro Keskin uit KHC C1.
Volgens de voorzitter verdiende Leandro de bokaal
voor zijn inzet, betrokkenheid en zijn gedrag binnen
de groep.

Ketel Binken naar
Meppel
Zeemanskoor de Ketel Binken doen zaterdag 13 juni
mee aan het Grachtenfestival in Meppel.
De optredens zijn daar 11.00
uur , 13.00 uur en 15.00 uur.
Zaterdag 27 juni doet het
koor ook me aan het Shantyfestival in Elburg en de
aanvang is om 12.30 uur.

Sportnieuws in
Kampen.nl?

Enthousiaste teams, het mooie weer en een uitstekende organisatie maakte het eerste Meidentoernooi van voetbalvereniging IJVV tot een groot succes. Over de hele dag waren er

vele winnaars bij alle lichtingen en bij het ING Koning penalty,
maar de grootste winnaar van de dag is toch het meidenvoetbal zelf. (FOTO: RICHARD TENNEKES)
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Successen Stepteam Selles
Dit weekeinde ging de Europese
stepcompetitie van start op Nederlandse bodem. De rijders van
Stepteam Selles Auto’s Kamperzeedijk maakten een sterke indruk en sleepten veel prijzen in de
wacht.
In de estafette leek het eerste damesteam (Alice Klooster, Diana

KHC jeugdtoernooi
goed verlopen

Klooster en Marit van der Weerd)
af te stevenen op een tweede plek
achter het organiserende stepteam
High Level, maar dankzij een ijzersterke slotronde van Marit werd op
de streep het goud binnengehaald.
Het tweede Kamperzeedijker damesteam maakte de vreugde compleet door brons te grijpen.

Heb jij nieuws te melden
over jouw club? Wil jij de
uitslagen van jouw vereniging terugzien in Kampen.nl? Mail de redactie!
Verslagen, foto’s en andere
nieuwtjes kan je sturen naar
redactie.kampen@wegenermedia.nl.

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

Hans Bruins nieuwe trainer Set Up

Het eerste herenteam van Set Up IJsselmuiden heeft voor
komend seizoen Hans Bruins aangetrokken als nieuwe
trainer/coach. De oefenmeester uit Zwolle was de afgelopen
seizoenen actief bij eredivisionist Rivo uit Rijssen.
“Met Hans hebben we een toptrainer in huis, we zijn erg blij
dat hij voor Set Up heeft gekozen. Talentontwikkeling is één
van de speerpunten binnen onze vereniging en Hans heeft
daar veel ervaring mee ”, aldus voorzitter Joffrey van den
Belt.

