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Go-Ahead Kampen
loot Enter Vooruit

Bruins stopt na dit seizoen bij Set Up

APELDOORN - Go-Ahead Kampen
moet het in de vierde ronde van
de districtsbeker opnemen tegen
Enter Vooruit. De Kamper eersteklasser speelt een uitwedstrijd.

(door Gerard Meijeringh)

IJSSELMUIDEN – Hans Bruins is bezig aan zijn tweede
achtereenvolgende seizoen bij Brezo/KBS Set Up. De Zwolse trainer
wilde best verder in IJsselmuiden, maar een verhuizing staat een
langer dienstverband van Bruins bij Set Up in de weg.
Op 1 april verhuist Bruins naar het
Drentse Emmer-Compascuum. En
daarna moet hij wel heel veel kilometers maken om als hoofdtrainer te fungeren bij Set Up. “Dat
wordt me te gek”, zegt Bruins,
die het goed naar de zin heeft in
IJsselmuiden. “Als dit niet had gespeeld, was ik wel doorgegaan bij
Set Up. Het bevalt me hartstikke
goed. Set Up is een leuke vereniging. Dit seizoen zijn we aan de
slag gegaan met een nieuw team.
Dat gaat goed. En in heren 2 zit
een aantal mooie jonge talenten.”
Na zijn besluit lichtte Bruins Set
Up meteen in, zodat de volleybalvereniging ruimschoots te tijd
heeft om een vervanger te zoeken.

Set Up-voorzitter Joffrey van den
Belt vindt het ‘erg jammer’ dat
Bruins Set Up na dit seizoen gaat
verlaten. “Maar we wisten al een
tijdje dat de verhuizing speelde.
Het komt dus niet als een verrassing.” Bruins kende een prima
eerste jaar bij Set Up en eindigde met het eerste herenteam als
derde in de derde divisie B. Momenteel is de ploeg koploper in
de derde divisie B. Hij hoopt met
Set Up zijn periode in IJsselmuiden goed af te sluiten. “Maar ik
heb zelf nog steeds het gevoel dat
we boven onze stand leven in een
poule waarin de tegenstanders
elkaar pijn doen. We hebben een
heel goede periode gehad. Nu
beginnen we het weer wat op te

Hans Bruins (l) in april 2016 met voorzitter Joffrey van den Belt. Foto: Set Up

pakken, maar het wringt wel een
beetje. Het loopt nog niet goed.”
De vraag is of promotie naar de
tweede divisie een goede stap zou
zijn Set Up. “De club moet goed
nadenken of het wel wil promoveren, al ben ik van mening dat
je dat altijd moet doen als je kam-

pioen wordt. We hebben drie wat
oudere jongens in heren 1. Ik
weet niet wat ze gaan doen, maar
als ze stoppen, moet je dat aanvullen met jeugd. Die worden dan
gelijk voor de leeuwen gegooid.
Maar misschien keren er wel
oudgedienden terug. Dan zou het
kunnen.”

Sterk optreden judoka’s Van Dijk en Sonnenberch
EINDHOVEN/DEDEMSVAART – De judoka’s van Van Dijk en Sonnenberch hebben afgelopen weekeinde diverse prijzen in de wacht
gesleept bij toernooien in Eindhoven en Dedemsvaart. De uitslagen
van deze toernooien tellen dan ook mee voor de ‘ranking’, die weer
wordt gebruikt om mee te mogen doen op een Nederlands kampioenschap of een buitenlands toernooi.
In Eindhoven stond de Dutch
Open op het programma. Een
internationaal judotoernooi, dat
wordt gebruikt als meetmoment
voor de verschillende leeftijdsklassen. Op dit zeer sterk bezette
toernooi werden geen prijzen
behaald door de judoka’s van

Van Dijk en Sonnenberch. Joost
Daamen maakte kans op een
medaille in de klasse tot 18 jaar
en tot 90 kilogram. Het niveau in
deze klasse ligt dicht bij elkaar.
Hij kwam tot de kwartfinale.
Daarin verloor hij op de grond
van een Zweed.

meer belasting gaan betalen. En dus is
er altijd wel “buur” van wie de waarde
van een al dan niet vergelijkbare woning
veel lager is vastgesteld dan ons eigen
huis.

WOZ-Waarde te hoog
Binnenkort valt bij ons allemaal de
WOZ beschikking weer op de mat.
De gemeentelijke waardering van
ondermeer het huis waarin wij wonen.
Op basis van deze taxatie wordt
naast de onroerende zaakbelasting
ook de waterschapsbelasting en het
eigenwoningforfait vastgesteld.
De waarde van onze eigen woning en
met name de WOZ taxatie is een geliefd
onderwerp bij de borrel. Uiteraard is bij
ons allemaal de WOZ waarde te hoog
vastgesteld, waardoor we ook allemaal

Met behulp van de nieuwe website
www.wozwaardeloket.nl is de waarde
van woningen in meer dan 160
gemeenten in Nederland online te
raadplegen. Voor de gemeente Kampen
kunt u de WOZ waarde eenvoudig op de
website van de gemeente raadplegen.
De onroerend zaakbelasting steeg in
Kampen in 2016 met 16,6%. De landelijk
gemiddelde stijging is voor 2017 volgens
een steekproef voorlopig 1,3%. Aan
de collectieve stijging van deze lasten
is voor u als huizenbezitter weinig te
doen. De WOZ waarde is echter wel te
beïnvloeden. Op eenvoudige wijze kunt
u nu de borrelpraat staven en als de

In Dedemsvaart werd de 38ste
editie van het Wintertoernooi
gehouden. 23 judoka’s van Van
Dijk en Sonnenberch vertrokken
naar Dedemsvaart. Acht keerden
terug met een prijs.
Moos Wijnsma verdiende een
eerste prijs door alle partijen met
ruime voorsprong te winnen.
Frank Boerman, Sylvan Kats en
Stijn van der Haar pakten ieder
een tweede plek. Een derde
plaats was er voor Khosi Palland,
Jacco de Lange en Xander van
Dijk.

waarde van de woning van uw “buur”
inderdaad lager is vastgesteld dan de
waarde van uw woning kunt u bezwaar
maken bij de gemeente.
Zoals gezegd wordt op basis van
deze WOZ waarde de onroerend
zaakbelasting vastgesteld, maar ook
het eigenwoningforfait in uw aangifte
inkomstenbelasting wordt hiervan
afgeleid. Het eigenwoningforfait is
de waarde van uw woning welke u
moet verrekenen met de aftrekbare
hypotheekrente en dus de waarde
waarop mede uw voorlopige teruggave
wordt vastgesteld.
Ook als u belegt in Box III wordt op basis
van de WOZ waarde van uw belegde
onroerend goed de waarde vastgesteld.
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* nieuwjaars actie:

- fit20: het beste voornemen voor 2017
Word vóór 1 maart 2017 lid en betaal maar de helft van het startgeld1 bij fit20 Kampen.
) Korting t.w.v. €29,50. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.
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Puck Stoel deed voor het eerst
mee aan een opstaptoernooi. Hij
debuteerde in Dedemsvaart met
een verdienstelijke vierde plek.
De andere judoka’s vielen buiten
de prijzen, maar lieten toch bij
vlagen goed (aanvallend) judo
zien in Dedemsvaart. De resultaten van deze judoka’s waren net
niet goed genoeg voor een plek in
de finalepoule, waarin de prijzen
werden verdeeld tussen de beste
judoka’s uit de poules in de voorronden.

Naast de loting van de vierde
ronde werd bij CSV Apeldoorn
ook geloot voor de achtste finales. Bij winst in de vierde ronde
speelt Go-Ahead Kampen in de
achtste finale tegen de winnaar
van DVS ‘33 Ermelo 2-Grol. Ook
in deze bekerronde wacht de
ploeg een uitwedstrijd.
De duels in de vierde ronde van
de districtsbeker staan gepland
voor 25 februari. Go-Ahead
bewaart vervelende herinneringen aan Enter Vooruit. Op 14 mei
vorig jaar had Go-Ahead de titel
in de eerste klasse D voor het
grijpen, maar struikelde het over
de ploeg uit Enter, die al was
gedegradeerd.

Zelf nieuws, foto’s
en video’s plaatsen?
U kunt ook zelf nieuws,
foto’s en video’s plaatsen
op onze website. Dit kan
kosteloos en op ieder
moment van de dag.
Ga naar
www.brugnieuws.nl
en klik op de button
‘Upload hier
uw eigen nieuws’.

met vergelijkbare panden kunt u
bepalen of bezwaar maken tegen
deze vastgestelde waarde zinvol is.
Let u echter wel op de geldende
bezwaartermijnen en betaaltermijnen.
De WOZ waarde geldt ook steeds meer
als één van de eikpunten voor een
nieuwe hypotheek.
Met het aanvechten van de WOZ waarde
kunt u zichzelf dus ook in de voet
schieten.
Op tal van websites kunt u voorbeelden
van bezwaarschriften vinden, maar
uiteraard zijn wij u ook graag van dienst
om te bezien of bewaar maken tegen de
beschikking zinvol is.
Ad van der Maarel AA

Kortom door een simpele vergelijking
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✆ WEEKEND DIENSTEN

Je kan beter
ondernémen!
Scheerling 36, 8265 GD Kampen

Telefoon 038-3317272

www.vivan.nl

Buiten deze uren kunt u terecht bij de Spoed
apotheek, Dr. van Heesweg 2, Zwolle (hoofdingang
Isala), tel. 038-4245474. Na 23.00 uur alleen met
recept!
DIEREN-AMBULANCE
HUISARTSEN
24 uur per dag bereikbaar, tel. 088-8113388
KAMPEN / IJSSELMUIDEN
VERLOSKUNDIGEN PRAKTIJK KAMPEN
Wanneer u buiten de normale praktijktijden van uw
Voor het maken van afspraken of vragen kunt u
huisarts met spoed een dokter nodig heeft, kunt u
iedere werkdag tussen 09.00 – 12.00 uur bellen met:
bellen met het speciale huisartsennummer tel. 0900- 038-3332361. Voor bevallingen, bij spoedgevallen
3336333. Dit geldt voor de volgende tijden en dagen: of in geval van ongerustheid kunt u 24 uur per
• op werkdagen tussen ‘s middags 17.00 uur en
dag bellen met de dienstdoende verloskundige
‘s morgens 8.00 uur.
van Kampen op tel: 06 531 09 281. Wanneer
• tijdens de weekeinden (vrijdagmiddag 17.00 uur tot
er geen verbinding tot stand komt, kunt u de
maandagmorgen 8.00 uur)
dienstdoende verloskundige laten oproepen via de
• tijdens feestdagen
waarneemdienst op tel: 088-0511785. Voor verdere
TANDARTS Spreekuren: zaterdag van 9.00- 09.30 uur
informatie kunt u terecht op de website:
en zondag/feestdagen van 12.00-12.30 uur. Afspraak
www.verloskundigenkampen.nl
is niet nodig. Kijk op www.tandartsinkampen.nl voor
VERLOSKUNDIGEN IJSSELMUIDEN
de dienstdoende tandarts. Voor spoedeisende zaken
De dienstdoende verloskundige is bereikbaar via
buiten spreekuurtijden, kunt u de dienstdoende
06-20002668 voor bevallingen, ongerustheid en
tandarts bereiken via het spoednummer: 06-53537743. dringende vragen. Bij geen gehoor kunt u ons laten
Voor zeer dringende gevallen buiten spreekuurtijden:
oproepen via de waarneemdienst op tel: 088tel. 06-53537743. Klik voor meer informatie op
0511785.
www.tandartsinkampen.nl
Voor vragen en het maken van afspraken is er een tel.
APOTHEEK Ebbingepoort, 1e Ebbingestraat 19
spreekuur op werkdagen van 13.00-13.30, tel 038te Kampen, tel. 038-3312475. Geopend op vrijdag tot
3324413. Aanmelden kan ook via onze website.
19.00 uur en op zaterdag van 11.00-13.00 uur.
Meer info:www.verloskundigepraktijksifra.nl

