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U kunt met de ecoTEC plus tot wel € 750,- 
besparen gedurende de levensduur van 
deze hr-ketel. De redenen: een zuinige 
A-label pomp en het laagste stand-by 
verbruik dankzij slimme elektronica. Hoeveel 
warm water u ook wenst, de ecoTEC plus 
heeft een passend antwoord. 

Waarom Vaillant?
www.vaillant.nl

Vraag bij

ons nu een

prijs aan

Verwarming  Koeling  Duurzame energie

Voor de zuinigste hr-ketel.

Nu de nieuwste Vaillant 
ecoTEC plus bij ons verkrijgbaar!

Incl. 5 jaar garantie is er al een 
ecoTEC plus vanaf € 1.499,-

Fred Feijth Installatietechniek

T: 038 - 3311711
M: info@fredfeijth.nl

www.fredfeijth.nl

Goedkoop en zuinig!
Dat kan bij ketelhandel.nl en Fred Feijth installatietechniek

NIEUWE CV KETEL NODIG?
Bezoek onze webshop.
Onze topmerken maar voor

een veel lagere prijs!

• Snelle levering!
• Onderhoud op alle merken!
• Installatie is mogelijk!

www.ketelhandel.nl

Als beste 
getest door de consumenten-

bond!

Kraanvogelweg 8
8263 AA Kampen
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U ontvangt €100,- retour
na plaatsing van de CV ketel

Minder deelnemers KJLTC Indoor Open
(door Gerard Meijeringh)
KAMPEN – In de tennishal van het Kamper tennispark is afgelopen 
vrijdag de tweede editie van het KJLTC Indoor Open van start 
gegaan. Met 168 deelnemers is de organisatie tevreden. 

Vorig jaar januari werd het evene-
ment voor het eerst georganiseerd. 
Het toernooi is een initiatief van 
Robin Kostelijk. Hij stoorde zich 
eraan dat de tennishal vaak leeg 
stond. Vervolgens besloot hij sa-
men met Kim Scholten om een in-
doortoernooi te organiseren. Voor 
de tweede editie is de organisatie 
uitgebreid met twee personen.  

De eerste editie was vorig jaar 
een groot succes met maar liefst 
190 aanmeldingen. “Dat was een 
overweldigend succes. Veel meer 
als verwacht. We zaten helemaal 
vol. De reacties waren overweldi-
gend. Spelers vonden de opzet erg 
goed en de wedstrijden erg leuk. 
We waren er direct over uit om 
het weer te organiseren. We willen 

dit evenement vast neerzetten”, 
zegt Robin Kostelijk. Dit keer ligt 
het aantal deelnemers wat lager 
(168). Toch is Kostelijk best te-
vreden. “Het is gewoon moeilijk 
om vers bloed te krijgen binnen 
de tennissport. Dat zie je overal in 
Nederland. We hebben wat min-
der deelnemers, maar dat biedt 
ook voordelen. We kunnen nu wel 
met poules werken in plaats van 
een knock-outsymsteem. Daar-
door kunnen alle spelers meerde-
re keren spelen. In totaal worden 
182 wedstrijden gespeeld.” 

Ook dit keer is het enkel 2 de 
hoogste categorie. Bij de man-
nen won Wisse Jonker vorig jaar. 
Dit keer moest hij afzeggen van-
wege een te drukke agenda. De 

favorieten zijn Olger van Gent 
(district Utrecht), Ron Keesman 
(Lelystad), Mattheo Knoop (Mep-
pel) en Noa ten Veen (Deventer). 
Bij de dames is Chantal Migo uit 
Kampen de plaatselijke favoriet. 
Andere aansprekende namen zijn 
Dewy Dijkman (district Utrecht) 
en Michelle de Haan (Meppel). 

Inmiddels zijn drie van de zes 
speeldagen van het KJLTC In-
door Open achter de rug. Komend 
weekeinde worden de finales af-
gewerkt. 
Op vrijdagavond beginnen de 
wedstrijden om 17.45 uur. Op za-
terdag en zondag wordt er vanaf 
9.00 uur gespeeld. 

Wisse Jonker won vorig jaar. Dit keer is hij niet van de partij. Foto: Tennekes

Veel titels voor de Deltaruiters bij kringkampioenschappen 
GENEMUIDEN – Rijvereniging de Deltaruiters kijkt tevreden terug 
op de kringkampioenschappen springen voor paarden en pony’s 
in Genemuiden. Albert Jager pakte een kringtitel bij de paarden. 
Anna Post werd maar liefst twee keer kringkampioen bij de pony’s. 
Ook waren er bij de pony’s kringtitels voor Rian van der Sluis en 
Siebe ten Brummelhuis. 

Albert Jager leverde een goede 
prestatie door met Edinburgh 
kringkampioen te worden in de 
hoogste klasse. In de klasse B 
was er een tweede prijs voor 
Monica Borger met Fantacy Lady. 
Carlijn Koersen eindigde met 
Goteuri als vierde. In de klasse L 

verdiende Hans Doorn met Dur-
jaya een tweede plek. Een derde 
plaats was weggelegd voor Albert 
Jager met Freule. Zus Lieneke 
eindigde als zesde met Giselle. 

Anna Post maakte indruk bij de 
pony’s. Met Diamond Forever 

veroverde ze de kringitel in de 
klasse L-D/E en met Bodoboy 
werd ze kringkampioen in de 
hoogste klasse. Rian van der Sluis 
mag zich met Orchids Tonny 
kringkampioen noemen van de 
klasse M-D/E. Siebe ten Brum-
melhuis pakte met Spring Star’s 
Simba de titel in de klasse B-C. In 
deze klasse viel ook Kim Spronk 
met Gulikshoeve Ashely in de 
prijzen. Een tweede plaats was er 
voor Ilse Nora Bliek met Nibbles 
in de klasse B/AB. Jamie Boeve 
eindigde met Waterlands Pascha 

als derde. In de klasse B-D/E 
legde Anna Holtland met Chaplin 
beslag op de vijfde plaats. Met 
Dexter eindigde ze als zesde. 

Alle genoemde combinaties zijn 
door naar de regiokampioen-
schappen. Dat geldt ook voor 
Sophie Riezebos met Beukenhof’s 
Petra, Anna Post met Stukhuster 
Significant (B-D/E), Gerco Rien-
ties met Joy (B-D/E), Jolien Felix 
met Edelboy (L), Edith Post met 
Mini Hoeve’s Elwin (L) en Kyra 
Snoeijer met Mentos (L).

Set Up maakt geen fout 
tegen hekkensluiter 
STEENWIJK – De volleyballers 
van Brezo/KBS Set Up waren 
zaterdag niet bijster goed op 
dreef. Tegen hekkensluiter 
Steevast bleef dit zonder gevol-
gen. De koploper uit IJsselmui-
den won met 0-4. 

Set Up begon erg matig. Nadat 
de tweede arbiter twee keer een 
fout maakte, keerde het tij. Er 
ontstond onrust bij Steevast en 
Set Up kwam er beter in. De IJs-
selmuidenaren wonnen met 17-
25. Ook in de tweede set haalde 
Set Up lang niet het gewenste 
niveau. Toch was er voldoende 
servicedruk en werd heel veel 
geblokkeerd. Steevast zat er 
niet goed in en verloor ook 
de tweede set (16-25). Daarna 
kwam Set Up er eindelijk lekker 
in. De tegenstander was volledig 
opgesloten en kon niets meer. De 
setstand van 9-25 was veelzeg-
gend. Daarna zakte Set Up weer 
weg. Toch werd de set gemakke-
lijk binnengesleept (17-25). 

Reijersdam wint 
stadsderby 
KAMPEN – In de dagcompetitie 
waren de biljarters van Reijers-
dam afgelopen donderdag met 
44-27 te sterk voor KBO. 

Rens Jager won van Gerrit Fix en 
Martin ten Hove versloeg Gerard 
Wezenberg. Ben Wielandt was 
te sterk voor Bertus Krabbe. 
Richard Visser redde de eer van 
KBO door te winnen van Wim 
Kars. 
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