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Tennissers KJLTC gaan in competitie
voor handhaving in tweede klasse 
(door Gerard Meijeringh)
KAMPEN – Het eerste 
gemengde team van de Kamper 
tennisclub KJLTC pendelde 
jarenlang tussen de tweede 
en derde klasse, maar vorig 
seizoen wist de club zich knap 
op het niveau van de tweede 
klasse te handhaven. Ook in 
2017 is het verlengen van het 
abonnement op de tweede 
klasse het doel. 

In vergelijking met andere teams 
in deze regio speelt KJLTC op 
een hoog niveau. En dat is op-
vallend, want de club is zeker 
niet groot. Aanvoerder Suzanne 
Munting van het eerste gemengde 
team van KJLTC noemt een aan-
tal factoren. “Ad Huiberts heeft 
het opgebouwd. Daarna zijn spe-
lers blijven hangen. Nu is Josien 
Boverhof de bindende factor, een 
goede trainster.” 

Het eerste gemengde team be-
staat dit jaar uit Suzanne Mun-
ting, Chantal Migo, Matthijs Pen-
ninks, Wilbrand Menzo en Johan 
van Urk. De sterke spelers Josien 
Boverhof en Jelle Oosterhof zijn 
beschikbaar als invaller. Volgens 
Munting is de goede sfeer een van 
de bouwstenen van het succes. 
“We hebben het hartstikke leuk 
met elkaar. We zijn allemaal in de 
dertig, hebben plezier met elkaar 
en houden elkaar ook scherp. En 
we gaan niet alleen op de tennis-
baan met elkaar om. Ook buiten 

het tennis spreken we met elkaar 
af.” Daarnaast wijst ze ook op de 
goede faciliteiten bij KJLTC. “We 
hebben de be-
schikking over 
een hal. Dat 
hebben niet veel 
clubs. Je kunt 
hier altijd tennis-
sen.” 
KJLTC begon de voorjaarscom-
petitie zondag met een uitwed-
strijd bij Veracket. De Kamper 
formatie won met 3-5. Munting 
en Migo wonnen ieder hun enkel-

partij. Penninks en Menzo verlo-
ren. Daarna werden de heren- en 
damesdubbel gewonnen. In de 

afsluitende mix-
partijen won 
Munting samen 
met Penninks. 
De andere par-
tij van Migo en 

Menzo ging verloren via een su-
per tiebreak in de derde set. 

De onderste twee ploegen in de 
tweede klasse degraderen. Het is 
zaak voor KJLTC om daar weg te 

blijven. Geen gemakkelijke mis-
sie, want de competitie is zwaar. 
Munting laat zich door de zege 
geen zand in de ogen strooien. 
“Ik denk dat Veracket een van de 
minste ploegen is. We hebben ei-
genlijk een punt laten liggen.” Dat 
had volgens haar vooral te maken 
met de ondergrond. “We speelden 
in Groningen op  smashcourt. Dat 
is kort kunstgras met zand erover-
heen. Daar hadden we als gravel-
specialisten alle moeite mee. Het 
was echt zoeken voor ons. Dat 
heeft ons zeker een punt gekost.”

Het eerste gemengde team van KJLTC. Foto: Tennekes

‘We hebben plezier met 

elkaar en houden elkaar 

ook scherp’

Set Up strikt ervaren Peter Gaillard 
(door Gerard Meijeringh)
IJSSELMUIDEN – Volleybalvereniging Set Up heeft een nieuwe 
hoofdtrainer gevonden voor het eerste herenteam voor volgend 
seizoen. Peter Gaillard gaat komend volleybaljaar deze functie 
invullen. Hij is de opvolger van Hans Bruins, die na dit seizoen 
vertrekt bij Set Up. “Mijn doel is om het proces te versterken dat 
door Hans is ingezet”, zegt Gaillard. 

Met Gaillard haalt Set Up een er-
varen trainer in huis die bij ver-
schillende clubs heeft gewerkt in 
de eerste en tweede divisie. Mo-
menteel is hij bezig aan zijn ne-
gende jaar bij EVV. Vier jaar was 
hij hoofdtrainer bij de dames. Nu 
is hij bezig aan zijn vijfde seizoen 
bij de heren. 
Volgens Gaillard is het tijd om 
plaats te maken in Elburg voor 
een opvolger. “Het team verdient 
het dat er een nieuw iemand voor 
de groep komt. Iemand met nieu-
we ideeën en die spelers anders 
beoordeelt. Je moet automatisme 
zien te voorkomen.” 

Nadat hij zijn vertrek aankondig-
de in Elburg, werd Gaillard bean-
derd door verschillende clubs. “Ik 
ben gek gebeld. In IJsselmuiden 
heb ik de energie gevonden die ik 
leuk vind. Enthousiasme zonder 
voorbehoud, ergens voor willen 
gaan en jeugdig elan.” Gaillard 
sprak uitgebreid met de spelers en 
nam daarna het besluit om ja te 
zeggen tegen Set Up. “Wat ik zei 
tegen de jongens sloeg aan en de 
antwoorden van de spelers waren 
open en oprecht.” 

Er zit momenteel een positieve 
spirit binnen de vereniging bij Set 

Up. De club heeft een record aan-
tal leden en teams. Set Up-voorzit-
ter Joffrey van den Belt denkt dat 
Set Up kan uitgroeien tot een sta-
biele tweededivisionist. Aan Gail-
lard volgend seizoen de uitdaging 
om Set Up in de tweede divisie te 
houden. Maar de volleybaltrainer 

kijkt niet naar de ranglijst. “De 
stand is een gevolg. Ik ben een 
voorstander van actiedenken. Je 
moet je zorgen maken over din-
gen die je wel kunt beïnvloeden. 
Ik wil het collectief centraal stel-
len, waarbij ik veel waarde hecht 
aan menselijke waarden.”    

Vlnr: Gaillard, Van den Belt en penningmeester Bultman. Foto: Gerard Meijeringh

Van der Wal en Frijstein 
schitteren tijdens de 
Minior Swim Cup

EINDHOVEN – Zwemvereniging 
Deltasteur verscheen afgelopen 
weekeinde met zestien selectie-
zwemmers aan de start bij de 
sterk bezette Minior Swim Cup. 
Brons was er voor Laura van 
der Wal en Yanieck Frijstein. 

De Minior Swim Cup is een 
wedstrijd speciaal voor kinde-
ren tot en met 12 jaar en werd 
gehouden tijdens de Swim Cup in 
het Pieter van den Hoogenband 
bad in Eindhoven, het toneel van 
de nationale en internationale 
toppers.

Laura van der Wal en Yanieck 
Frijstein zwommen beiden een 
spectaculaire race op de 100 
meter schoolslag. Het leverde niet 
alleen mooie persoonlijke records 
op, maar ook een plaats op het 
podium. Beide zwemmers namen 
het brons mee naar huis, een hele 
knappe prestatie in dit grote lan-
delijke deelnemersveld. Thijs ten 
Koppel en Bram Wammes grepen 
net naast het eremetaal. Voor Ten 
Koppel was er een vierde plaats 
op de 100 meter rugslag en voor 
Wammers de vijfde plaats op de 
50 meter rugslag.
De minioren uit het geboortejaar 
2007 en 2008 (Marlouke Frijstein, 
Yvon Jansen, Job Riezebos, Krista 
Veehof, Sacha de Velde Har-
senhorst, Laura van der Wal en 
Bram Wammes) streden in het 25 
meter-bad (acht banen breed) en 
de minioren uit het geboortejaar 
2006 en 2005 (Pjotr Bakker, Julia 
van den Bosch, Yanieck Frijstein, 
Thijs ten Koppel, Carmen van der 
Laan, Hielke Jan Penninkhof, Eli-
ne van Unen, Lisette Wezenberg 
en Demi de Wolf) zwommen hun 
series in het 50 meter-bad (tien 
banen breed). Ondanks dat het 
een lange en spannende dag was, 
werden er maar liefst 14 persoon-
lijke records gezwommen. 

Felix haalt A-kaderscore
NIEUW EN SINT JOOSLAND – Annelotte Felix (Deltaruiters) heeft 
afgelopen weekeinde haar eerste A-kaderscore behaald. Ze deed dat 
tijdens het CDI Zeeland Outdoor in Nieuw en Sint Joosland. 

Deze sterk bezette internationale 
wedstrijd was voor Annelotte 
Felix een observatie voor het 
aankomende EK. In het sterke in-
ternationale deelnemersveld wist 
ze haar paard Amos goed voor te 
stellen en zo 70,6 procent te sco-
ren. De volgende dag behaalde ze 
net niet de 70 procent. 
Zusje Else Felix reed op de 
voormalige pony Golden Chal-
lenge van Annelotte ook mooie 
proeven. Deze nog jonge en on-

ervaren combinatie gaf een mooi 
visitekaartje af op hun eerste 
internationale concours.

Go-Ahead boekt verdienstelijke remise 
BENNEKOM – Go-Ahead Kampen is zaterdag goed voor de dag 
gekomen bij het sterke Bennekom. Beide ploegen kwamen in een 
leuk duel uit op een 2-2 gelijkspel. 

En daar kon Go-Ahead-trainer 
Edwin van Nijen zich goed 
in vinden. “In de eerste helft 
waren wij de betere ploeg en 
hadden we zomaar met 0-4 
voor kunnen staan. Na rust was 
Bennekom beter. We hebben 
toen onvoldoende gevoetbald, 
terwijl er wel ruimte lag. We 
waren wat onrustig en ik moet 
ook zeggen dat we veel ener-
gie hadden gelegd in de eerste 
helft.” De eerste kans was voor 

Bennekom, maar in de 3e mi-
nuut nam Go-Ahead de leiding. 
Luuc Knul schoot de bal laag in 
de rechterhoek. Twee minuten 
later raakte dezelfde Knul de 
lat. In de 14e minuut kwam er 
verrassende 0-2 tussenstand 
op het scorebord. Uit een vrije 
bal tikte Laurens van Keulen de 
0-2 binnen. Tien minuten later 
had Knul de 0-3 op zijn schoen, 
maar zijn inzet ging naast. Ben-
nekom was ook enkele keren 

gevaarlijk, maar Go-Ahead 
behield de controle en was in 
de eerste helft de betere ploeg. 
In de 42ste minuut moesten de 
bezoekers toch de 1-2 toestaan. 
Een doelpunt uit het niets. 
Daarna kreeg Go-Ahead het 
even moeilijk. Twee keer wist 
keeper Tim Noordman de 2-2 te 
voorkomen. 
In de 62ste minuut kwam Benne-
kom langszij. Een minuut eerder 
had de goalie van Bennekom een 
vrije trap van Knul  onschadelijk 
gemaakt. In blessuretijd was het 
nog even schrikken voor Go-
Ahead. Bennekom raakte de lat. 
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