Hugo Vernhout maakte er een mooie wedstrijd van. (EIGEN FOTO)

.BC Kampen verliest
BADMINTON

BC Kampen 1 speelde zaterdag een
uitwedstrijd tegen Barneveld. De dubbels werden in drie sets beslist, maar
de winst ging naar Barneveld. In de
singles konden Gerda Flentge-Bakker en Ron van der Kolk niet op tegen
de veel sterkere tegenstanders. Hugo
Vernhout, die Tjalling Beemer verving,
maakte er wel een mooie wedstrijd
van, maar moest zich na drie sets toch
gewonnen geven. Nathalie Dekker was
op dreef en haalde het eerste punt voor
BC Kampen binnen.
De mix van Gerda en Hugo ging verloren, maar Nathalie en Ron konden
tijdens de hunne het spel bepalen. Dat
gaf ze energie en ze wonnen hun partij.
De eindstand op het wedstrijdformulier
was 6-2.
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Set Up bekert verder
VOLLEYBAL

Voor de eerste wedstrijd in de bekercompetitie moest Set Up naar Ommen,
met als tegenstander Volco heren 1.
Geen onbekende voor de IJsselmuidenaren; in de voorbereiding zijn ze elkaar
vriendschappelijk al tegen gekomen.
De eerste set begon Set Up scherp.
Mede dankzij een goede pass kon
er gevarieerd gespeeld worden. Een
tweemans blok was meestal niet aanwezig bij de Ommenaren, zodat er vrij
aangevallen kon worden. Dankzij veel
goede eerste tempo’s, werd er veelvuldig gescoord: 15-25.
De tweede set begon Set Up ook
goed. Al snel kwamen ze weer op
voorsprong, maar halverwege zakte
het spel van Set Up in. Er slopen wat
persoonlijke fouten in het spel en de
IJsselmuidenaren kwamen moeilijker
tot scoren. Na een time-out herpakte
Set Up zich weer. Ook deze werd gewonnen: 20-25.
De derde set begon rommelig. Set Up
had niet meer de focus van het begin
en Volco kwam beter in het spel. Toch
won Set Up met 23-25.
Door de winst plaatst Set Up zich voor
de volgende ronde.

.BC Reijersdam laatste
DRIEBANDEN

De driebanders van BC Reijersdam
gingen op bezoek bij De Schout in
Hoogeveen en dat resulteerde in een 61 nederlaag, waardoor het team op de
laatste plaats belande in de B2 klasse.
Alleen Gerrit Bos kon de eer redden,
door remise te spelen.
In de C2 klasse nestelde het libre team
1 van BC Reijersdam zich door een
uitzege op ZBC met 2-5 op de derde
plaats in deze klasse. Harry Winkeler en
Jaap Ripke zorgden voor de winst.
In de C3 klasse duikelde het libre team
2 van BC Reijersdam naar de derde
plaats van onderen, door een thuis
nederlaag tegen De Poedel met 2-5.
Alleen Adri Bossink won zijn partij.
In de dagcompetitie bleef team 1 van
BC Reijersdam bovenaan staan door
een uit overwinning bij BV Steenwijk
met 32-39. Martin ten Hove en Gerrit
Bos zorgden voor de winst. Het team 2
verloor de thuiswedstrijd tegen BV De
Ghesellen met 36-43. Alleen (invaller)
Gerrit van Vlijmen kon zijn partij winnen.
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Go-Ahead Kampen wint
voetbalkraker tegen WHC Wezep
Tussen begin- en eindsignaal
won Go-Ahead in de kraker
tegen WHC uit Wezep met
1-0. Het publiek kreeg een
boeiende wedstrijd voorgeschoteld met dikwijls prima
voetbal en vooral in de eerste
helft in een hoog tempo.
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VOETBAL

door Herbert van Heerde

E

igenlijk verdiende de wedstrijd geen winnaar en
iedereen kon zich na 89
minuten vinden in de 00 stand. Nog maar net stond het
scorebord op 90 minuten, toen de
rood-gelen alsnog toesloegen en
WHC verslagen achterlieten.
De ex-hoofdklasser stond voor
de wedstrijd drie punten achter
en wilde uiteraard deze sombere
middag op gelijke hoogte komen.
Na de aftrap van de gasten al in
de tweede minuut een grote kans
voor de Wezepers. Na een voorzet
van rechts was het Ozhan Kardag
die goed inschoot, maar met een
uitstekende redding voorkwam
doelman Reinier Romkes een
vroege achterstand. Direct hierop
weer een mooie kans en nu kopte
dezelfde speler de bal naast. Het
werd een mooie wedstrijd om naar
te kijken. Jelle Post kwam door,
maar met een prima ingreep voorkwam Yannick Groen erger. Na
enige tijd kwam Go-Ahead beter
in de wedstrijd, maar echte grote
kansen kwamen er nog niet. Madih Doufikar was er door en werd
neergelegd, maar de arbiter had
reeds gefloten voor een overtreding buiten het strafschopgebied
en dus een vrije trap in plaats van
een eventuele strafschop. Bij een
hard schot van Jelle Post opnieuw
een prima redding van de Kamper

. (FOTO: RICHARD TENNEKES)
goalie. Na 20 minuten een prachtige aanval van de thuisclub. Jeroen
van den Bosch zette voor en Gerhald Visscher kopte de bal via de
lat over. WHC vond een actie van
Laurens van Keulen een handsbal,
maar daar zag de scheidsrechter
geen strafschop in. Na weer goed
optreden van Yannick Groen even
later een goed schot van Yoshua
van Marle dat door Reinier Romkes werd gepareerd. Uit een prima
voorzet van Arjan Wiegers kon
Madih Doufikar niet voldoende bij
de bal om er iets moois van te maken. Na en solo van Arjan Wiegers
schoot hij de bal over het doel. Aldus een dubbelblanke ruststand.
Na 47 minuten een minder sterk
moment van André Timmerman
toen hij de bal te kort terugspeelde
en Jelle Post een grote kans kreeg.
Gelukkig voor Go-Ahead schoot hij

de bal naast. Ozhan Kardag was
er bijna door en nu greep Laurens van Keulen prima in. Na een
solo van Arjan Wiegers kwam de
bal scherp voor en volgde er een
uitstekende redding van doelman
Jasper Kuiper. Over en weer werd
de wedstrijd wat minder aantrekkelijk, mede door soms slordig
spel. Toch bleef de spanning of er
gescoord zou worden.
Halverwege de tweede helft een
mooi schot van Ozhan Kardag en
wederom sterk optreden van Reinier Romkes. Na 70 minuten de
enige wissel bij de thuisclub. Gerhakd Visscher maakte plaats voor
Jorin Riezebos, die goed inviel.
Na een hoekschop van Go-Ahead
haalde Madih Doufikar hard uit,
echter de bal recht op de keeper af.
Even later leek Go-Ahead de score
te openen, toen Arjan Wiegers

de bal blokte en deze met
een curve in de doelmond
kwam. Sommigen juichten
al, maar het was niet te zien
of de bal over de lijn was en
verdediger Taco Reijnen de
bal wegwerkte. De slotfase
brak aan en het leek op een
gelijkspel uit te draaien, maar
na 90 minuten prima werk
van de ingevallen Jorin Riezebos die Arjan Wiegers aanspeelde. Deze soleerde en
zette twee spelers op het verkeerde been. Hij bleef rustig
en schoot de bal vervolgens
keurig in: 1-0. Grote vreugde
bij de rood-gelen.
Wederom een treffer kort
voor het eindsignaal. Door
deze overwinning ligt GoAhead goed op koers voor
de eerste periode.
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Wilsum onderuit tegen Zwolsche Boys

N

a de kansloze nederlaag
van vorige week tegen
Swift (0-5) is Wilsum opnieuw onderuit gegaan.
In Zwolle was Zwolsche Boys met
2-0 te sterk. In de openingsfase
waren de kansen voor Wilsum,
maar over de hele wedstrijd genomen kreeg de thuisploeg de beste
kansen. In de 58e minuut kwamen de Boys op voorsprong en 2
minuten later stond de eindstand
op het bord.
Een belangrijk duel vandaag, voor
beide ploegen. Winst betekent
aansluiting met de middenmoot,
maar bij een nederlaag komen de
onderste plekken steeds meer in
het vizier. Wilsum gokte vandaag
op de omschakeling. Van de tegenstander was bekend dat ze te
pakken zijn in de omschakeling.
De wedstrijd begon later dan gepland. De lijnen op het veld waren
niet goed zichtbaar en dus besloot
de scheidsrechter dat de lijnen
opnieuw gekalkt moesten worden
voordat er afgetrapt kon worden.
Nadat de lijnen opnieuw waren
gekalkt, kon er worden afgetrapt.
In de openingsfase was Wilsum
de gevaarlijkste ploeg. Al na 5
minuten hadden de oranjehemden

Maak kennis met
de kanosport
De Nederlands kampioenen van de kanosport, KV
Skonenvaarder uit Kampen,
geven iedereen de mogelijkheid om kennis te maken
met de kanosport.

Wilsum weet niet te winnen van Zwolsche Boys en keldert in de ranglijst. (FOTO: DAAN
ANTHONY

op voorsprong kunnen komen.
Na een sterke actie van Henri aan
de linkerkant en een dito voorzet
kon Jan van Spijker de bal met
het hoofd richting doel koppen.
Maar Van Spijker kon net niet
genoeg kracht en richting aan de
bal geven, waardoor de doelman
makkelijk kon vangen. De grootste
kans voor Wilsum ontstond enkele
minuten later. Na een lange bal
van achteruit kon Jan van Spijker
de bal verlengen. De inzet van

Henri vd Wetering werd vervolgens gekeerd door de doelman.
Zo bleef het 0-0.
Na rust had Zwolsche Boys meer
balbezit, maar toch kwam de
voorsprong van de thuisploeg
min of meer uit de lucht vallen.
Zwolsche Boys scoorde uit een
vrije trap op de rand van het strafschopgebied. Een paar minuten
later werd het duel beslist. Zwolsche Boys kon counteren uit een
vrije trap van Wilsum: 2-0.

Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u op zaterdag
24 oktober terecht op het
Boniplein te IJsselmuiden
tijdens de jeugdsponsoraktie. Iedereen kan dan zelf
plaatsnemen op de daarvoor bestemde ergometers
om zo op het droge zijn
eerste meters te maken. Of
zelfs wedstrijdje doen.
Tijdens deze dag zijn diverse (jeugdige) Nederlands
kampioenen van de club
aanwezig om hun kunsten te
laten zien.
Bezoekers kunnen zich
vrijblijvend opgeven voor
een gratis kanoles op het
Veluwemeer of in het zwembad, waar tijdens de winter
regelmatig wordt getraind.
Ook kan men zich opgeven
voor een gratis kennismakingles bij de toerploeg van
de vereniging.

