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Wedstrijden PEC Zwolle
worden nog spannender

.

PEC ZWOLLE FANGAME

Samenwerking met de Stentor
De wedstrijd gaat bijna beginnen.
Terwijl de spelers het veld op komen,
haal je nog snel je mobiele telefoon uit
je broekzak. Wat het gaat worden? “20” vul je in. Voor Zwolle, natuurlijk. En
nu maar hopen dat de voetballers jouw
voorspelling waarmaken.
Als het aan de voetbalclub uit Zwolle
ligt, spelen alle supporters mee met de
nieuwe PEC Zwolle Fangame. Het idee
is simpel: je voorspelt de uitslagen van
de eredivisiewedstrijden. Bij de wedstrijden van PEC Zwolle vul je ook in
wie de meeste doelpunten gaat maken.
De beste voorspellers winnen unieke
voetbalprijzen. De hoofdprijs bestaat
namelijk uit een voetbalreis naar Engeland: twee kaartjes voor de wedstrijd
Tottenham Hotspur tegen Southampton FC. Daarnaast wordt er elke maand
een smakelijke voetbalprijs weggegeven. Wie aan het einde van de maand
bovenaan de ranglijst staat, wint een
wedstrijddiner voor twee bij restaurant
Bluefinger in Zwolle.
Meespelen met de Fangame is erg
eenvoudig en helemaal gratis. Binnen
een paar klikken heb je op de site www.
peczwolle.destentor.nl een account
aangemaakt en geef je jouw eerste
voorspellingen door.
De PEC Zwolle Fangame is een initiatief
van voetbalclub PEC Zwolle, dagblad
de Stentor en het online platform
Sportnieuws.nl.
www.peczwolle.destentor.nl
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Set Up pakt volle buit
VOLLEYBAL

Set Up pakte voor het eerst dit seizoen
vijf punten. In sporthal Oosterholthoeve
was na dik anderhalf uur de buit binnen: er stond een 4-0 eindstand tegen
de Turfstekers op het scorebord. Setstanden: 25-23, 25-15, 26-24 en 25-20.
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Winst Reflex Heren 1
VOLLEYBAL

De mannen van Reflex traden zaterdag aan tegen het eerste herenteam
van het volleybalbolwerk VC Sneek.
Op voorhand was dit een duel waar
de mannen van Reflex naar hadden
uitgekeken. Niet in de laatste plaats
vanwege de aanwezigheid van Klaas
Jelmer Hoekstra en Jorn Meijer in de
selectie van VC Sneek. Twee jaar geleden speelden zij nog bij Reflex.
Nadat Sneek het inslaan had gewonnen, Reflex de toss en Daniel zijn mannen nog wat laatste tips meegaf in de
voor hem kenmerkende stijl, kon het
geweld losbarsten.
Reflex begon slordig aan de wedstrijd. De set-ups waren wisselvallig,
de blokkering niet attent, de aanvallers niet scherp en de verdediging
afwezig. Opmerkelijk was het herstel
en nog opmerkelijker het verloop van
de wedstrijd. Binnen het uur speelde
Reflex VC Sneek van het veld en kon
een glorieuze 4-0 overwinning worden
bijgeschreven. Setstanden: 25-17, 25-9,
25-19 en 25-15.
De volgende wedstrijd speelt Reflex uit
tegen Animo’68 uit Assen.
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KAMPEN.NL

Open Driebandentoernooi

K

De jeugdteams van Lay
Back basketbal hebben - op
één team na - allemaal ruim
gewonnen. De U12 won met
53-2 van de Orca’s uit Urk,
evenals de U14 (55-40) en
de U18 was met 50-35 te
sterk voor de Red Giants uit
Meppel. Ook de meiden U18
haalden met 35-21 tegen
de Wildcats uit Nijmegen
hun eerste overwinning van
het seizoen. Helaas kon de
U16, ondanks een enorme
inzet, tegen de veel sterkere
Pigeons uit Duiven niet voor
een verassing zorgen.

Maxime van Dijk
wint in Hasselt

De winnaar van het biljarttoernooi van KBC 1911 is Marcel Schiphorst uit Dalfsen. (FOTO: RICHARD TENNEKES)
BC 1911 hield dit weekeinde het Open Kamper
D r i e b a n d e n to e r n o o i .
Maar liefst 52 driebanders deden mee aan het toernooi,
dat vrijdagavond geopend werd.
Er werd direct volop gestreden in
een sportieve sfeer. En deze avond
zette de trend voor het hele weekeinde: het bleef bij elke wedstrijd
lekker gemoedelijk, maar de strijd
was er niet minder om.

Goed weekend voor
jeugd Lay Back

Zaterdagavond was er door de organisatie een buffet geregeld en
die lieten de ruim 50 mensen zich
goed smaken. Op zondagmorgen
klokslag tien uur werd er afgetrapt
met de laatste wedstrijden. Daarna
volgde de knock-out, met de overgebleven 16 speelsters en spelers .
Het werd al gauw in deze ronden
duidelijk dat de eigen clubleden
geen rol van betekenis konden
spelen. Eén speler viel op door
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zijn goed en verzorgd spel, zowel
technisch als ook zijn spelinzicht.
Dat was Marcel Schiphorst uit Dalfsen, die het hele toernooi al knap
speelde. Ook Tom Spiegelburg van
de KBC/Pomerans speelde sterk.
In een zinderende finale speelden
de heren de sterren van de hemel.
Schiphorst trok deze partij naar
zich toe en mocht de wisselbeker
in ontvangst nemen van erelid en
oud-voorzitter Joop van de Belt.

Deltaruiter Maxime van Dijk
is met haar pony Brummerhoeve’s Paladin eerste
geworden ineen dressuurwedstrijd in Hasselt. Zij
haalde in de klasse L2 203
punten in de eerste proef
en 201 punten in de tweede
proef.

Reijersdam wint
van KBC
Team 2 van BC Reijersdam
won overtuigend met 23-48
bij plaatsgenoot KBC 2.
Team 1 won met 41-36 van
BV Ens 1, maar deze overwinning was onvoldoende
om de koppositie te handhaven met twee punten
voorsprong nam team 2 de
koppositie over.
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Tafeltennissers
Kampenion op stoom
Kampenion 1 is in de promotiegroep van de Hoofdklasse goed
begonnen. De eerste van de
drie wedstrijden was thuis tegen
ENTAC 2 en dat leverde een dikke
winst op: 8-2. Net als de uitwedstrijd in Enschede. Ton Ringenier
en Gert-Jan de Lange wonnen hun
drie partijen en Ivan Hollander won
er twee. Concurrent De Brug won
met dezelfde cijfers, zodat beide
teams bovenaan nog steeds gelijk
staan.
Het eerste jeugdteam doet het ook
prima. Het won thuis met 6-4 va
FvT 1. Daarmee staat Kampenion 1
nog steeds ruim bovenaan.
TTV Kampenion kan nog nieuwe

leden gebruiken. Kampenion is al
jaren een gezellige en succesvolle
tafeltennisvereniging. Er wordt
tafeltennis op allerlei niveaus gespeeld, van recreantenniveau tot
en met de Nederlandse top bij de
jeugd.
Wie geïnteresseerd is in tafeltennissen, kan gewoon eens binnen
lopen tijdens een training in de hal
bij The Real Gym aan De Maten 6.
Voor de jeugd is dit mogelijk op
de woensdag vanaf 18.30 uur. De
senioren trainen op de maandag
vanaf 19.30 uur. De eerste drie trainingen zijn gratis.
Meer informatie op www.kampenion.nl.
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Korfballers DOS boeken
knap gelijkspel in zaal
De korfballers van KV DOS Kampen zijn de zaalcompetitie goed
begonnen. Ondanks meerdere
blessures werd tegen het sterke
Oost-Arnhem knap een 21-21 gelijkspel gehaald.
DOS startte de wedstrijd zonder de
geblesseerde André Beens. Verder
vielen Camiel van Keulen en Wesley Doorn geblesseerd uit. Voor
DOS-coach Jan Wiegers was er
dus werk aan de winkel. Hij moest
zijn ploeg een paar keer flink omzetten en de tactiek aanpassen.
Wiegers: “Michaël Jongman moest
na het uitvallen van Camiel opeens
in een andere rol spelen. Dat deed

hij met verve. Hij heeft me toch een
partij staan buffelen in het veld. Rebounden, verdedigen en coachen.
Heerlijk om te zien.” In het andere
vak moest Iris van Dijk veel werk in
de korfzone verzetten om Matthijs
Bastiaan aan schot te krijgen. Van
Dijk deed dat naar de smaak van
Wiegers iets te veel en moest in de
tweede helft naast het rebounden
ook meer op zoek naar haar eigen
kansen. Van Dijk scoorde prompt
vier keer.
Deze wedstrijd verdiende eigenlijk
twee winnaars en beide ploegen
waren na afloop dan ook tevreden
met één punt.

De minioren van Deltasteur beschikken over teamspirit, techniek en talent.
(EIGEN FOTO)

Minioren Deltasteur winnen
Zwemmers van Deltasteur hebben zaterdag de Overijsselse
Minioren Club Meet, een teamwedstrijd voor de minioren in
de leeftijden 8 t/m 11 jaar gewonnen. 18 enthousiaste zwemmers streden in een spannende
wedstrijd tegen andere zwemploegen uit Overijssel. Het team

van Deltasteur liet vanaf het
begin van de wedstrijd zien dat
zij over een flinke dosis teamspirit, goede techniek en talent
beschikt. Het team eindigde als
eerste met 1685,51 punten. Of
Deltasteur zich geplaatst heeft
voor de landelijke finale, wordt
later dit seizoen bekend.
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Dramatische eerste helft breekt
voetballers vv Wilsum op

Wilsum is zaterdag met 3-1 onderuit gegaan tegen EDON. In
het eerste bedrijf werd Wilsum op alle fronten afgetroefd en
stond een 3-0 stand op het scorebord. In het tweede bedrijf
rechtte Wilsum de rug en kwam het via Henri vd Wetering
nog terug tot 3-1, maar meer zat er niet in voor de ploeg
van trainer Maikel Hondebrink. Door deze nederlaag raken
de ploegen in het linkerrijtje steeds verder uit het zicht van
Wilsum.
Voor Wilsum is het zaak om te leren van het eerste bedrijf en
de ingezette lijn van de tweede helft proberen door te trekken. Dit moet dan gebeuren tegen vv Kampen.

