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Set Up slaat aanval op tweede plaats af
IJSSELMUIDEN - Brezo/KBS Set Up heeft de aanval op de tweede 
plaats van Voorsterslag/VC Zwolle afgeslagen. De herenploeg uit 
IJsselmuiden verstevigde door de 3-1 winst de tweede plaats in de 
derde divisie B. In de afgelopen twee wedstrijden heeft Brezo/KBS 
Set Up afgerekend met de directe concurrenten. Op 4 februari won 
het met 3-1 van Emmen, de huidige nummer drie.

Set Up moest het zaterdag in de 
Oosterholthoeve doen zonder di-
agonaalspeler Rick de Vries, die 
vanwege een blessure aan beide 
knieën lang aan de kant staat. Zijn 
plek werd ingenomen door Jöel 
Hofstede. Ook was libero Arjen 
Kaspers afwezig vanwege winter-
sport en deze taak werd overgeno-
men door Kees ten Brinke.

Beide teams begonnen sterk aan 
de wedstrijd. Er werd van beide 
kanten met lef gespeeld, wat 
mooie punten opleverde. Het ging 
gelijk op, maar aan het eind wis-
ten de IJsselmuidenaren de set 
naar zich toe te trekken met 25-

23.
Ook in set twee werd het publiek 
vermaakt. Aan de kant van de IJs-
selmuidenaren werd er veelal een 
goede pass gebracht, waardoor 
Matthias meerdere aanvallers kon 
aanspelen. Door goed te serveren 
maakte Set Up het verschil en 
pakten ze de set met 25-21.

Set Up bouwde al vroeg in set drie 
een voorsprong op van 7-3. Een 
makkelijke set werd het echter 
niet. De gasten uit Zwolle knokten 
zich terug en liepen door middel 
van enkele serviceseries over de 
IJsselmuidenaren heen. De Zwol-
lenaren wonnen overtuigend met 

25-16 en dwongen zo een vierde 
set af.
Hierin herpakte Brezo/KBS Set Up 
zich. De foutenlast werd minder 
en Set Up kwam weer aan scoren 
toe. De set werd gewonnen met 
25-19.
Op 11 Maart mag Set Up weer 

aantreden in eigen huis tegen VC 
Sneek H2, de nummer tien van de 
ranglijst. De wedstrijd begint om 
19.00 uur. Set Up heeft in de der-
de divisie B een achterstand van 
vier punten, met een wedstrijd 
minder, op VC058, maar die ploeg 
heeft geen recht op promotie. 

Uithaal aan de kant van Brezo/KBS Set Up. Foto: Set Up

Zes judoka’s IJsselmond 
naar NK Tilburg

KAMPEN - Judoteam IJssel-
mond beleefde een succesvol 
weekeinde in Markelo en Ant-
werpen.

In Antwerpen was er succes 
voor Joost Daamen die het brons 
veroverde in de klasse -81kg/-18 
jaar. Een mooie prestatie, omdat 
het een groot internationaal toer-
nooi is en als meetmoment geldt 
voor Europese wedstrijden.
 
Bij het opstaptoernooi in Markelo 
waren negentien judoka’s aanwe-
zig met zeven eerste plaatsen als 
uitkomst. Driemaal was er zilver 
en vijf judoka’s behaalden brons.
Van de achttien judoka’s op de 
districtskampioenschappen in 
Markelo was er een eerste plaats 
voor Nico van Rijn. Jeffrey Scher-
penkate en de broers Sil en Moos 
Wijsma werden tweede en voor 
Lou Holterman en Jay Mossel 
waren er derde plaatsen. Boven-
staande jongens mogen op 11 
maart naar de bondskampioen-
schappen (NK) in Tilburg.
Juniorscheidsrechters Aaron Vis-
ser, Sam Bastiaan en Rolf Beken-
dam stonden namens Judoteam 
IJsselmond op de mat in Markelo.

Keizer met Sunny Boy 
naar winst in Olst

KAMPEN - Deltaruiters kwamen 
in actie in Olst en Emmeloord. 
Hannah Keizer liet met haar 
pony Sunny Boy iedereen achter 
zich bij een springwedstrijd in 
Olst. Met 69 stijlpunten won zij 
de klasse B, categorie D/E.

In Emmeloord won Eline Lo-
dewijk zaterdag met haar pony 
Evita de eerste proef klasse B, 
categorie D/E met 218,5 punt. 
Een tweede prijs in deze klasse 
en categorie was er voor Jolien 
Felix met Nobis Joris, die 215 
punten behaalde. 
Voor de tweede proef van Lode-
wijk en Evita, die buiten werd 
verreden, behaalde zij 203 pun-
ten en een derde prijs. Met Floor-
tje won Felix twee proeven, met 
205,5 punt en met 193 punten. 
Jeanine Jorna keerde ook met een 
voldaan gevoel huiswaarts vanuit 
Emmeloord. In de klasse L2, cate-
gorie D/E behaalde ze een eerste 
prijs met 204,5 punt.

Bevrijdingsloop en Kamper Mijl
KAMPEN - Ook dit jaar organiseren de Kamper Oranje Vereniging 
en de atletiekvereniging Isala ‘96 weer de jaarlijks terugkerende 
Bevrijdingsloop en Kamper Mijl en wel op dinsdag 18 april 2017. 

Net als in het voorgaande jaar 
vindt dit evenement plaats op de 
kunststof atletiekbaan van AV 
Isala ‘96.  In de afgelopen jaren 
kon het evenement steeds meer 
deelnemers begroeten voor deze 
sportieve herinnering aan de 
bevrijding van Kampen in 1945. 
Verwacht wordt dat deze lijn zich 
in 2017 gaat voort zetten. Vorig 
jaar deden ruim duizend kin-
deren mee en daarmee was het 
de grootste scholierenloop van 

Overijssel. Voor meer informatie 
kijk op www.avisala96.nl/bevrij-
dingsloop.

Go Ahead Kampen uit districtsbeker
ZWOLLE - Go Ahead Kampen heeft het tot dusverre grijze seizoen 
niet kunnen op� euren met een overwinning in het bekertoernooi. 
In de derde ronde (laatste 32) verloor de eersteklasser met 4-2 van 
tweedeklasser Enter Vooruit, dat in de volgende ronde tegen DVS 
‘33 2 speelt.

Sportieve wraak zat er dus niet in 
voor Go Ahead Kampen tegen de 
ploeg waarvan het vorig jaar de 
kampioenswedstrijd verloor (met 
3-5). Integendeel, Enter Vooruit 
won overtuigend. In een open 
wedstrijd tussen twee aanval-
lende ploegen stond het binnen 
tien minuten al 1-1. Voordat 
de thuisploeg de score opende 
was Go Ahead al dichtbij. Op 

aangeven van Nick Bakker raakte 
Luuc Knul de paal. Knul was 
ook degene die de vrije trap nam 
waaruit de 1-1 viel, een eigen 
doelpunt. Wie anders dan Wout 
Velten (zoon van eerste divisie-
fenomeen Folkert), tekende voor 
de 2-1 en dat was tevens de 
ruststand. Go Ahead kwam goed 
uit de kleedkamer, maar grote 
kansen bleven uit. Het deksel op 

de neus kwam in de 65ste mi-
nuut. Henri Knol profiteerde van 
wanorde in de Kamper defensie 
(3-1) en het werd pijnlijk toen 
Velten gedecideerd een voorzet 
binnenwerkte en tekende voor 
zijn tweede treffer (4-1). Pas in 
de 83ste minuut deed Go Ahead 
wat terug. Madih Doufikar, bezig 
aan zijn laatste seizoen in het 
geelrood, zette goed door en 
rondde beheerst af. Het was niet 
meer dan een doekje voor het 
bloeden.
Go Ahead Kampen hervat over 
twee weken de competitie met 
een thuiswedstrijd tegen SVZW.

Degradatiegevaar groeit voor KV DOS 
Kampen; ‘dat zou rampzalig zijn’
(door Mark de Rooij)
KAMPEN - KV DOS Kampen/
Veltman heeft in een volle sporthal 
de Reeve een duur punt laten 
liggen tegen BEP, een directe 
concurrent in de degradatiestrijd. 
Tot zes minuten voor tijd wedstrijd 
staan de Kamper korfballers voor, 
maar na een zinderende slotfase 
moet het genoegen nemen met een 
punt: 29-29.

Al jaren komt DOS Kampen uit 
in de overgangsklasse en aan dat 
tijdperk dreigt in 2017 een einde te 
komen. In eigen huis geeft het te-
gen BEP een ruime voorsprong uit 
handen en verzuimt het daardoor 
de laatste plaats in de overgangs-
klasse C over te dragen aan de 
ploeg uit Beemsterland en Purme-
rend. Met nog twee duels dreigt 
de aftocht. Deze week gaat DOS 
Kampen op bezoek bij ZKV en op 
11 maart ontvangt het HKV. Met 
twee ploegen (BEP en Fiks) die 
slechts twee punten en een wed-
strijd meer hebben, is er nog niks 
verloren voor de ploeg van trainer 
Jan Wiegers, maar DOS moet hoe 
dan ook nog twee punten pakken.
Binnen tien minuten spelen staan 
er al zes spelers van DOS Kampen 
op het scorebord en is er een 9-5 
voorsprong opgebouwd. Het pu-
bliek staat op de banken als An-
dré Beens spectaculair verdedigt. 
Uitblinker Matthijs Bastiaan gooit 
ondertussen vanuit alle hoeken 
en standen raak en met zijn zesde 
van de avond tilt hij de stand naar 

14-7. Het is een heerlijke wed-
strijd voor de thuisploeg, maar te-
genspoed dient zich kort voor de 
pauze aan. Van 14-7 wordt het 14-
10 en van 15-10 wordt het 15-13. 

In de tweede helft houdt DOS 
de tegenstander aanvankelijk op 
afstand, maar vanaf 22-19 krijgt 
de comeback van BEP serieus ge-
stalte. Het wordt 22-21 en hoewel 
DOS het gat weer vergroot tot 25-
21 is de geest van BEP uit de fles.
Als de juiste mensen bij DOS even 
niet meer worden gevonden en er 

aanvallend te veel misgaat, dicht 
Rick van den Bosch (samen met 
Mark Brugman uitblinker aan 
BEP-zijde) het gat volledig. Met 
nog 5:40 op de klok staat het 25-
25. Met elke goal, en verdedigen-
de actie luid bejubeld moet DOS 
Kampen in de slotfase telkens in 
de achtervolging. Een kans op de 
winst lijkt er alsnog te komen als 
BEP de bal bij een stand van 29-29 
niet uit het eigen vak krijgt, maar 
in hun ijver de bal te veroveren 
botsen Nynke Links en Linda van 
Keulen tegen elkaar op en blijft 

Van Keulen even liggen. De kans 
op de winst is verkeken en DOS 
haalt opgelucht adem als Brug-
man de laatste kans van BEP mist.

De situatie van DOS Kampen is er 
door het gelijkspel niet beter op 
geworden. “Degradatie zou ramp-
zalig zijn, maar dat scenario is er 
nu wel”, weet trainer Wiegers. 
“Je zit al jaren op dit niveau. Het 
enige voordeel van degradatie zou 
zijn dat je minder ver hoeft te rei-
zen”, zegt hij met een schamper 
lachje.

Elf doelpunten van Matthijs Bastiaan (links) zijn niet genoeg voor de winst van DOS Kampen. Foto: Tennekes
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