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IJVV verrast vrijwilliger Gerrit
Wezenberg met erelidmaatschap

“Ruim negen seizoenen was hij
secretaris van de jeugdcommissie. Veel voetballers en oud-voetballers zijn hun loopbaan begonnen door zich te melden aan zijn
voordeur van de Marie Curielaan,
waarna je als jeugdlid werd ingeschreven.”
Daarnaast was Wezenberg ook
enkele jaren actief als jeugdleider
en meerdere jaren als leider van
het roemruchte IJVV 6, het veteranenelftal, waarin hij zelf ook
voetbalde. Tenslotte was hij ruim

Galblaasinfectie
velt Riezebos
TUCAMAN - Jasper Riezebos is
uitgevallen in de Dakar 2017.
Een galblaasinfectie maakte het
onverantwoord om van start te
gaan in de derde etappe.
Op wilskracht kwam Riezebos
door de tweede etappe heen. Al
snel bleek er meer aan de hand
te zijn dan een buikgriepje. De
teamarts van EVM Rally, Dieter
Thomas, onderzocht Riezebos en
nam hem mee naar de medische
dienst van de organisatie om een
echo te laten maken van zijn
buik. Daarop was de infectie duidelijk te zien. De artsen maakten
Riezebos duidelijk dat starten in
de derde etappe onverantwoord
zou zijn. “Door de hoogte kan
de galblaas gaan opzwellen. Als
ie knapt, kan me dat mijn leven
kosten. De Dakar is heel belangrijk voor me, maar dat is het me
niet waard”, aldus de IJsselmuidenaar.

Vervolgcursus bridge
KAMPEN – De Kamper Bridgeclub start donderdag 19 januari
met een vervolgcursus beginnersbridge. Dit vindt plaats
in de seniorensociëteit aan de
Noordweg 94.
Belangstellenden die hun
bridgekennis willen opfrissen of
uitbreiden zijn van harte welkom.
De cursus bestaat uit elf lessen.
De kosten bedragen 35 euro.
Aanmelden bij H. School (06 419
433 42) of bij W.Keizer (06 288
710 00).
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Naam Gymvereniging Wilsum
dekt niet meer de lading
(door Gerard Meijeringh)

WILSUM – Tijdens het jubileumfeest heeft Gymvereniging Wilsum
zaterdag het nieuwe logo onthuld, passend bij de nieuwe naam. De
vereniging heet voortaan Gym- en sportvereniging Wilsum.

IJSSELMUIDEN – Bij de
nieuwjaarsreceptie van
IJVV was er zaterdag een
aangename verrassing voor
Gerrit Wezenberg. Hij werd
benoemd tot erelid van
de voetbalvereniging uit
IJsselmuiden.
Volgens IJVV heeft Wezenberg
grote verdiensten gehad voor de
club. “Het is een man die er niet
bepaald van houdt om in het middelpunt van de belangstelling te
staan, maar gezien zijn enorme
staat van dienst kunnen we er niet
omheen”, sprak IJVV-voorzitter
Mannie Vaandering.

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.brugnieuws.nl

Gymvereniging Wilsum biedt
steeds meer andere activiteiten
aan, zoals steps, badminton en
volleybal. “De naam gymvereniging Wilsum paste niet meer bij
ons uitstraling”, aldus secretaris
Antoinette Hofstra. Via Tohopesate kwam de vereniging in contact
met Marion van den Berg. Zij

Mannie Vaandering, Gerrit Wezenberg (m) en Jan Bouwmeester (r).

23 jaar bij IJVV actief als clubscheidsrechter bij jeugd- en seniorenwedstrijden.
Volgens IJVV waren het zeker niet
de gemakkelijkste taken die Wezenberg als vrijwilliger op zich
heeft genomen. “Als jeugdcommissielid, als leider en als scheidsrechter moet je om kunnen gaan met
kritiek en emoties van anderen.
Deze man kan dat, niet met veel
omhaal van woorden of met veel
lawaai, maar altijd rustig en kalm,
met respect voor een ieder om hem

heen. Hij groeide uit tot een stille,
maar sterke kracht, die leiding gaf
door zich ondergeschikt te maken
aan het geheel. Moge hij binnen
het voetbal in het algemeen en
binnen IJVV in het bijzonder dienen als een voorbeeld voor velen”,
aldus Vaandering.
Na deze mooie woorden van de
preses van IJVV kreeg Wezenberg uit handen van Vaandering
en bestuurslid Jan Bouwmeester
de speld en de bijbehorende oorkonde overhandigd.

ontwikkelde een nieuw logo.
Hofstra kijkt zeer tevreden terug
op de jubileumuitvoering. Met
ruim tweehonderd bezoekers was
de opkomst uitstekend. Zij zagen
verschillende acts, waarbij jong
en oud in actie kwam. Zelfs het
oudste lid (90 jaar) deed mee aan
de uitvoering.

Wit-Blauw hervat de competitie met
moeizame zege op hekkensluiter
KAMPEN - Na een korte winterstop hebben de korfballers van WitBlauw/Green Organics een 29-27 overwining behaald op Fiks. Het
was zeker geen gemakkelijke overwinning. Fiks toonde zich een
taaie tegenstander en maakte het Wit-Blauw moeilijk.
Wit-Blauw kwam al snel op een
4-1 voorsprong, maar even later
stond de stand weer gelijk. WitBlauw had moeite om een gaatje
te slaan.
Dat lukte pas in het tweede deel
van de eerste helft. Wit-Blauw
ging rusten met een 17-15 voorsprong.

Snel na rust kwam Fiks langszij. Daarna liep Wit-Blauw toch
ver weg. Met nog zes minuten
te spelen stond Wit-Blauw zes
punten voor. Door verslapping
bij de thuisploeg kon Fiks toch
nog terugkomen tot 28-26. Elyne
Visscher besliste vervolgens de
wedstrijd.

Prijzen voor Gary Hekman Ivan Hollander clubkampioen bij
tafeltennisvereniging Kampenion
en Gerben Last
KAMPEN – Ivan Hollander is afgelopen zaterdag clubkampioen
geworden bij tafeltennisvereniging Kampenion. Hij prolongeerde
daarmee zijn titel.
In het enkelspel waren zaterdag
maar liefst 37 spelers actief, verdeeld over drie klassen. Achter
Hollander moest Gert-Jan de
Lange in de A-klasse genoegen
nemen met een tweede plaats. De
derde plaats was voor Jordy ten
Have. In de B-klasse ging Sebastian Holzapfel met de eerste prijs
naar huis. Jackie van der Meulen
eindigde als tweede. De derde
plaats was voor Guido Wessels.
Robin Makkink was het sterkst
in de C-klasse, voor Bert Beks en
Marco Ilbrink.
HENGELO – De Kamper sporters Gary Hekman en Gerben Last
zijn afgelopen zondag in de prijzen gevallen tijdens de feestelijke
bijeenkomst ‘Sportmoment 2016’ in de studio van RTV Oost in
Hengelo.
Bij dit evenement, opvolger van
de Overijsselse Sportverkiezingen,
werd Gary Hekman uitgeroepen
tot beste sportman van de provincie. Hij kende een succesvol 2016.
Zo werd hij Europees kampioen
bij het inline-skaten en pakte hij
bij het schaatsen de nationale titel bij de massastart. Ook schreef
hij als marathonschaatser diverse
wedstrijden op zijn naam.
Gerben Last werd zondagavond
verrast met de Jaap Stam Award.
De tafeltennisser uit Kampen
kreeg de prijs als waardering voor
zijn gehele carrière. Last pakte
vorig jaar zilver in het enkelspel
bij de Paralympische Spelen in
Rio. Eerder verdiende hij brons
op de Paralympics in Londen en
goud bij de Paralympische Spelen in Athene. Daarnaast sleepte
Last diverse andere prijzen in de
wacht. Last was blij met de award
en compleet verrast. “Wow, wat
een eer”, liet hij weten via Twitter.

RKDOS viel niet in de prijzen. De
gymnastiekvereniging uit Kampen
was genomineerd in de categorie
Amateurclub 2016. RTV Oost en
de provincie Overijssel gingen op
zoek naar amateurclubs die er
werk van maken de bewoners van
buurt, dorp of stad in beweging te
krijgen. Zondag werd sportvereniging Helios uit Deventer gekozen
tot Amateurclub van het Jaar en
verdiende daarmee duizend euro.
Bij de vrouwen werden wielrenster Anna van der Breggen, geboren in Hasselt en woonachtig in
Zwolle, en turnster Sanne Weevers allebei gekroond tot sportvrouw van Overijssel. Beide topsporters pakten vorig jaar goud
op de Olympische Spelen in Rio.
Daarnaast legde Van der Breggen
ook nog beslag op brons op de
Olympische tijdrit. “Ik ben de beroerdste niet en wil best een keer
delen”, schreef Van der Breggen
op Twitter met een knipoog.

Op vrijdag kwamen In het dubbelspel vijftien deelnemende
duo’s in actie, ook onderverdeeld in drie klassen.Ook in het
dubbelspel was Ivan Hollander

succesvol. Samen met Gert-Jan
de Lange pakte hij de clubtitel. In
2015 was dit duo ook al clubkampioen in de dubbel bij Kampenion. Ton Ringenier en Robin
Lieftink werden onttroond. Zij
eindigden dit keer als tweede. De
derde plaats ging verrassend naar
het als vijfde geplaatste duo Bas
de Vries/Gerben Wolterink.
In de B-klasse ging de titel naar
Sebastian Holzapfel en Gerard
Palland. Jackie van der Meulen en Jan Beks eindigden als
tweede. In de C-klasse wisten
Bert Beks en Robin Makkink de
winst te pakken. Zij deden dat
met een 3-0 overwinning op het
duo Jeroen Heldoorn en Gerard
Wessels, dat als tweede eindigde.

Volleyballers Set Up kennen
matige start van het nieuwe jaar
HEERENVEEN – De volleyballers van Brezo/KBS Set Up zijn 2017
niet goed begonnen. De koploper verloor bij HeVoC’89 met 3-1.
Set Up zat er vanaf het begin niet
goed in en liep steeds achter de
feiten aan. De eerste twee sets
werden dan ook verloren (twee
keer 25-20). In de derde set
kwam Set Up er beter in. Vervolgens ontstond er commotie na
een beslissing van de arbiter. Een

speler van Set Up kreeg eerst geel
en later rood. Uiteindelijk ging
ook deze set verloren (25-16).
Ook in de vierde set speelde Set
Up niet goed. Er werd echter wel
met lef geserveerd en dat loonde.
De ploeg trok met 22-25 de laatste set naar zich toe.
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