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Moeizame zege Set Up 
 
IJSSELMUIDEN – De volley-
ballers van Brezo/KBS Set Up 
hebben zaterdag een moeizame 
zege geboekt. Het tweede team 
van VCO58 werd met 3-2 ver-
slagen. 

De bezoekers uit Leeuwarden 
traden aan met een speler uit 
de hoofdmacht. Set Up-trainer 
Hans Bruins moest daarente-
gen een beroep doen op enkele 
jonge spelers uit het tweede 
team. 

Set Up keek al snel tegen ach-
terstand aan. De ploeg speelde 
wisselvallig. In een time-out gaf 
trainer Bruins vervolgens aan 
dat de kansen in de rally eerder 
benut moesten worden. Dat 
lukte aardig. Set Up sloop dich-
terbij en wist uiteindelijk de set 
zelfs binnen te slepen: 25-23. 

Daarna begon Set Up zwak aan 
de tweede set. De gasten profi-
teerden en wonnen de tweede set 
met 18-25. In de derde set waren 
de rollen omgedraaid. Bruins 
bracht wissels in de basis om wat 
meer aanvalsimpuls te krijgen en 
dat had effect. Een verdienstelijk 
spelend Set Up won deze set vrij 
gemakkelijk. 

Daarna zakte Set Up weer weg. 
Halverwege de set keek de ploeg 
tegen een grote achterstand aan. 
Set Up wist uiteindelijk het gaatje 
te dichten, maar deze set ging 
toch naar VCO58 (26-28). 

Vervolgens wist Set Up met over-
macht de beslissende vijfde set 
naar zich toe trekken (15-7). 

Estelle Kwakkel 
kringkampioen 
 KAMPEN – Estelle Kwakkel 
van PSV Kampen is in de eigen 
manege aan de Zwartendijk 
kringkampioen geworden. 

Bij PSV Kampen werden zater-
dag de kringkampioenschappen 
dressuur verreden voor pony’s  
in de klassen B tot en met M2. 
In haar thuismanege pakte 
Estelle Kwakkel met haar pony 
Armani de winst in de klasse 
L1. 

Met Hang Over kwam ze in actie 
bij de kringkampioenschappen 
voor paarden in Steenwijkerwold. 
Ze eindigde als zesde. Zowel 
met Armani als Hang Over heeft 
Kwakkel zich geplaatst voor de 
regiokampioenschappen. 

Jan Vos was succesvol in de 
GMB-competitie springen in 
Drachten. Bij de belangrijke 
wedstrijd voor jonge paarden 
verdiende hij met Dartani een 
derde plaats. 

Turnsters GV DOS door 
naar kwartfinale NK

DOETINCHEM - Meike No-
delijk (pupil I N2) en Naomi 
Boer (jeugd 1 N3) van GV DOS 
Kampen hebben zich afgelopen 
zaterdag in Doetinchem weten 
te plaatsen voor landelijke 
kwart� nale van het NK. 

In deze wedstrijd strijden de 
beste turnsters van Nederland om 
een plek in de halve finale. 

Mattheo Knoop de sterkste bij KJLTC Indoor Open 
(door Gerard Meijeringh) 
KAMPEN – Mattheo 
Knoop heeft zaterdag  het 
indoortoernooi van KJLTC 
op zijn naam geschreven De 
tennisser uit Staphorst was het 
sterkst in de heren enkel 2. 

In twee weekenden kwamen bijna 
170 deelnemers in actie. Afgelo-
pen vrijdag, zaterdag en zondag 
vielen de beslissingen. Tegenval-
ler was het wegvallen van Olger 
van Gent. Hij durfde het vanwege 
zijn blessuregevoeligheid niet aan 
om in actie te komen in Kam-
pen en trok zich terug. Daardoor 
moest de organisatie het speel-
schema flink wijzigen en vielen 
zaterdag al de beslissingen in de 
hoogste herencategorie. Achter 
winnaar Knoop eindigde Noa ten 
Veen uit Deventer als tweede. Ron 
Keesman uit Lelystad eindigde als 
derde. Bij de dames ging de winst 
zoals verwacht naar Dewi Dijk-
man (district Uterecht). Michelle 
de Haan uit Meppel  werd tweede. 

De plaatselijke favoriet, Chantal 
Migo uit Kampen, kwam uit op 
een derde plaats. 
KJLTC kijkt zeer tevreden terug 
op het evenement. “De sfeer was 
geweldig en we hebben heel veel 
mooie wedstrijden gezien. Boven-
dien hebben we veel positieve re-

acties gehad over de organisatie 
en de sfeer. We hebben wat moois 
neergezet”, sprak Robin Kostelijk 
namens de organisatie. Volgend 
jaar krijgt het evenement weder-
om een plekje op de tenniskalen-
der. “We gaan op dezelfde voet 
verder.” 

Dewi Dijkman in actie op het KJLTC Indoor Open. Foto: Tennekes

Minioren Deltasteur goed op dreef in Zwolle
ZWOLLE – De minioren van Deltasteur hebben afgelopen zaterdag 
in Zwolle dertien medailles behaald in deel drie van de Swimkick 
Minioren. 

Bij de jongste minioren won Si-
mone Faber goud op de 25 meter 
vrije slag. Ze liet maar liefst veer-
tig zwemmers achter zich. Anne 
van der Kamp en Arjan Boogaard 
gingen er vandoor met het zilver 
en het brons op de 50 meter vrije 
slag.

Bij de oudere minioren waren 

het Julia van den Bosch, Carmen 
van der Laan, Christian van der 
Werf, Yanieck Frijstein, Thijs ten 
Koppel en Bram Wammes die het 
podium beklommen. Voor Van 
den Bosch was er goud op de 400 
meter vrije slag en brons op de 
200 meter schoolslag. Clubgenote 
Van der Laan greep een zilveren 
plak op de 200 meter schoolslag. 

Van der Werf won maar liefst 
twee gouden medailles. Op zowel 
de 50 meter vlinderslag als de 100 
meter wisselslag liet hij de con-
currentie ver achter zich. Frijstein 
en Ten Koppel beklommen twee 
maal het podium in de oudste 
categorie van de minioren. Zij 
namen het zilver en brons mee 
op de 200 meter schoolslag en 
400 meter vrije slag. Wammes 
sloot zijn dag goed af met een 
mooie derde plaats op de 100 
meter rugslag.
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