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KHC verzuimt voor rust om toe te
slaan en staat weer onder de streep
KAMPEN – KHC heeft zaterdag
met 0-1 verloren van DOS ’37.
Een onnodige nederlaag, was
de mening van KHC-trainer
Herman Oosterhaar. “We
hebben voor rust verzuimd om
te scoren.”
KHC was in de eerste helft de
betere ploeg, maar nam geen afstand van de bezoekers. “We krijgen vier honderd procent-kansen.
Die maken we niet. Vlak voor rust
kwamen we een keer goed weg”,
aldus Oosterhaar.
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Deltaruiters succesvol
in eigen huis
IJSSELMUIDEN – Verschillende
leden van de Deltaruiters vielen
zaterdag in de prijzen bij een
wedstrijd in eigen huis.
In de klasse B-ABC wist Jenita
Koetsier met Joyce het klassiek
en progressief parcours op haar
naam te schrijven. Jolijn van Niel
eindigde met Spring Surprise als
tweede in het klassiek parcours
en derde in het progressief parcours.
In de klasse B-D/E was er een
tweede plek voor Gerco Rienties
met Kingston in het klassiek
parcours.
In de klasse B-D/E won Edith
Post met Stukhurster Significant
het progressief parcours. Een
tweede prijs was er voor Wendelie Flier met Gijs en Anna Holtland nam met Dexter een derde
prijs mee naar huis.
In de klasse L-ABC won Ilse
Nora Bliek met Nibbles het
progressief parcours en behaalde
ze een tweede plek in het klassiek parcours. In de klasse M-C
schreef Marit van der Weerd met
Elvira beide parcoursen op haar
naam.
Eline Lodewijk won twee tweede
plaatsen bij een dressuurwedstrijd in Emmeloord.

Jeugdtoernooi PEC
bij Go-Ahead
KAMPEN - Go-Ahead Kampen
treedt woensdagmiddag (22
maart) op als gastheer voor de
halve finale van het 6x6-jeugdtoernooi van PEC Zwolle.
In deze halve finale strijden pupillen van Rohda Raalte, SV Lelystad, CSV’28, Berkum, Staphorst,
SVI, MVV Alcides en Go-Ahead
Kampen om een plek in de finale.
Die vindt volgende maand plaats
in het MAC3PARK-stadion van
PEC Zwolle.
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Vierde overwinning op rij
voor volleyballers Set Up
ZWOLLE – De volleyballers van Brezo/KBS Set Up blijven winnen
in de derde divisie B. Na de 3-1 nederlaag tegen VCO58 boekten de
IJsselmuidenaren afgelopen zaterdag alweer de vierde achtereenvolgende zege (3-1). Set Up staat vast op een tweede plek.
Set Up keek al snel tegen een
kleine achterstand aan en moest
de gehele set in de achtervolging.
SVI won de eerste set met 25-23.
Daarna ging het veel beter met
Set Up. Er werd nu wel gestreden om elke bal en tegenstander kwam in de problemen. De
tweede set ging met 20-25 naar

Set Up. Daarna kenden de bezoekers een valse start, maar Set Up
stelde snel orde op zaken en won
met 18-25. Vervolgens zag het
publiek in Zwolle een spannende
vijfde set. In het slot zorgde Marc
Verbaan voor de ommekeer met
twee killblocks. Set Up won met
21-25.

Kamper bridgestrijd in
Wijkcentrum Reijersdam
KAMPEN – De Kamper Bridgeclub houdt zaterdag 1 april de Kamper bridgekampioenschappen. In Reijersdam wordt vanaf 10.00 uur
gestreden om de titel ‘bridgekampioen van Kampen’.
Iedere thuisbridger en clubbridger maakt kans, want
deelnemers wordt afhankelijk van
ervaring ingedeeld in één van de
drie groepen.
Na zestien spellen is er een
lunch. ‘s Middags worden er nog
eens zestien spellen gespeeld.
Aansluitend is de prijsuitreiking.
Het inleggeld bedraagt 20 euro

per paar, inclusief koffie, thee
en de lunch. U kunt zich als
paar aanmelden tot 24 maart
bij ttruus@icloud.com. Vermeld
beide namen, emailadressen,
telefoonnummers en sterkte.
Meer informatie via Truus Palland, telefoonnummer (038)
3333123 of mail naar ttruus@
icloud.com.

Publiek staat in de rij DOS Kampen pakt punt
voor Dance2Demo
in doelpuntrijke wedstrijd
DALFSEN – DOS Kampen heeft zaterdag een punt gepakt in de uitwedstrijd bij ASC ’62. In een wedstrijd waarin de doelpunten vielen
als rijpe appelen, moest DOS bijna het gehele duel in de achtervolging. Daarom was er bij DOS toch tevredenheid over het punt. In de
83ste minuut bepaalde Tom Diender de eindstand op 4-4.

KAMPEN – Sporthal De Reeve stond afgelopen weekeinde in het
teken van de Dance2Demo. Zaterdagavond en zondagmiddag was
er uitgebreid programma met ieder zo’n dertig dansnummers. Het
zorgde voor twee keer een volle sporthal.
Met name op zaterdagavond puilde hal uit. De hal zat zo vol, dat
er op een gegeven moment eerst
ruimte moest worden gemaakt,
voordat mensen naar binnen
konden. Zondag was het minder
druk, maar ook toen had de organiserende vereniging RKDOS niks
te klagen over de
publieke belangstelling.

beste 25 teams komen in oktober
in actie in Deventer.

Per avond kon
het publiek genieten van zo’n
dertig dansnummers en kwamen
circa vijfhonderd
deelnemers
in
actie van diverse verenigingen.
Het sportieve doel van de deelnemers bij de Dance2Demo is
om een plaats bemachtigen voor
de landelijke Dance2Demo, die
in oktober in de schouwburg in
Deventer wordt gehouden. Op
diverse plaatsen in ons land worden Dance2Demo’s gehouden. De

Een team van
RKDOS wist een
Dance2Impress
Award in de
wacht te slepen.
Na het seizoen
wordt
bepaald
welke 25 teams doorgaan naar de
finale en wordt duidelijk of het
team van RKDOS bij dit selecte
gezelschap behoort. Het zou een
mooie beloning zijn voor RKDOS,
dat de Dance2Demo organiseerde
in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek
Unie (KNGU).

Om in aanmerking te komen voor
een landelijk startbewijs, was succes in Kampen noodzakelijk voor
de deelnemende teams. In drie
leeftijdscategorieën werden drie
Dance2Impress
Awards
uitgereikt.

RKDOS is in de
race voor een plek
in de landelijke
Dance2Demo

DOS kende een valse start. Na
een corner zag keeper Kevin Dijkstra in de 11e minuut van dichtbij
een inzet van Holsappel op zich
afkomen. De bal schoot vervolgens ongelukkig onder zijn arm
door. Dijkstra was vervolgens te
laat om zijn fout nog te herstellen: 1-0. Een minuut later viel
tot overmaat van ramp de 2-0.
Daarna bleef het doelpuntrijk. In
de 17e minuut kopte Robin Horstman namens DOS bij de tweede
paal de 2-1 binnen. Een minuut
later bracht ASC de marge weer
op twee. Vlak voor het rustsignaal scoorde DOS de belangrijke
aansluitingstreffer. Ramon Beuling kopte raak.

DOS ging door in de tweede helft.
In de 53ste minuut viel de 3-3 via
Twan Knul. Twee minuten later
stond ASC weer op voorsprong
(4-3). Uiteindelijk zorgde Tom
Diender met een kunststukje
voor de gelijkmaker. Achter zijn
standbeen langs tikte hij de 4-4
binnen. Even daarvoor was DOS
al dicht bij de gelijkmaker. Beuling raakte de paal.
DOS-trainer Han Hanekamp bleef
na afloop achter met gemengde
gevoelens. “Verdedigend hebben we het zeer matig gedaan.
Aanvallend hebben we echter
prachtige dingen laten zien. Dat
geeft mij een dubbel gevoel.”

Go-Ahead Kampen niet langs DETO
VRIEZENVEEN - Go-Ahead Kampen is zaterdag blijven steken op
0-0 tegen DETO. En daarmee deed de ploeg zichzelf tekort, was de
mening van Go-Ahead-trainer Edwin van Nijen.
Met name in de eerste helft kreeg
Go-Ahead kansen. Arjan Wiegers
schoot in kansrijke situatie naast.
Jurrian Zandbergen omspeelde de
keeper, maar vervolgens kon een
speler van DETO vanaf de doellijn redding brengen. Daarnaast
mikte Leroy Knol naast en liet
Madih Doufikar een kans liggen.
In de tweede helft was Go-Ahead
minder gevaarlijk. Dat had met
name te maken met de eindpass,
die vaak niet goed genoeg was.
Na rust viel er één grote kans te
noteren. Nick Bakker kon alleen
afgaan op de keeper, maar de
goalie bracht redding.

Van Nijen was tevreden met de
instelling van zijn ploeg. Opnieuw oogde zijn ploeg gretig.
Minder blij was hij met de
uitslag. “Ik ben tevreden dat we
de nul hebben gehouden. De organisatie stond goed. We hebben
maar anderhalf kans weggegeven. Maar we hebben een aantal
goede mogelijkheden gehad,
maar niet gescoord. Daar ben ik
minder tevreden over.”
Go-Ahead had zaterdag een goede stap kunnen zetten richting
klassebehoud, maar een puntje
schiet weinig op. Het blijft oppassen voor de Kamper eersteklasser.

