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KV DOS Kampen boekt cruciale
overwinning tegen hekkensluiter
KAMPEN - De korfballers
van KV DOS Kampen /
Veltman hebben een cruciale
overwinning behaald op
Rust Roest. In de strijd tegen
degradatie moest er gewonnen
worden en dat deed het team
van Jan Wiegers. Op sportpark
De Maten werd het 21-19.
In de zaal redde DOS het net niet
om in de overgangsklasse te blijven, maar op het veld wenst de
selectie van DOS niet hetzelfde
mee te maken. Hekkensluiter Rust
Roest moest daarom zonder punten teruggestuurd worden naar
Eindhoven. Door de thuisoverwinning staat DOS nu vijf punten
voor op Rust Roest en lijkt rechtstreekse degradatie afgewend. Om
zeker van klassenbehoud te zijn
moet DOS echter nog een plaatsje
stijgen op de ranglijst. Wanneer
de geelzwarten zo spelen als in
de eerste vijfentwintig minuten,
moet dat zeker mogelijk zijn. “Dat
was genieten,” gaf Jan Wiegers na
afloop aan, “Iedereen heeft het erover dat we een ruime voorsprong

11-9. Aanvoerster Linda van Keulen zag echter kans vlak voor rust
nog een strafworp te forceren, die
door Camiel van Keulen werd omgezet in de 12-9 ruststand.

KV DOS wordt stevig aangepakt. De arbiter grijpt in. Foto: Tennekes

bijna uit handen gaven, maar ik
richt me vooral op die beginfase.
Daar hebben we ons niveau gehaald en daar halen we zelfvertrouwen uit voor de rest van dit
seizoen.”
DOS overklaste in het eerste deel
van de wedstrijd de tegenstander. Rust Roest dacht er slim aan
te doen om DOS’ beste rebounder André Beens uit de korfzone
weg te houden door hem vrij te
laten in de punt van de aanval,

maar kwam van een koude kermis thuis. Camiel van Keulen nam
het reboundwerk over en Beens
schoot in de eerste helft drie keer
raak. Mede daardoor kon DOS,
snel spelend en met mooie combinaties, een ruime voorsprong
nemen. Tien minuten voor rust
stond het 11-3 en leek de wedstrijd gespeeld.
Rust Roest herpakte zich echter,
begon ook beter te schieten en
kwam in een hoog tempo dichterbij. De rust leek aan te breken bij

Ook na rust bleef DOS de bovenliggende partij. Toch verzuimden
de Kampenaren om de wedstrijd
te beslissen. Rust Roest durfde
niet meer zoveel vrijheid te geven
en prompt ging Beens naar zijn
geliefde reboundplek. Het gaf zijn
vakgenoten de kans om wat vaker
tot schot te komen en dat leverde
onder meer drie rake schoten op
van Esther Hamberg.
DOS had bijna de hele tweede
helft een veilige voorsprong van
vier doelpunten. Met nog elf minuten te spelen stond het 20-16.
Rust Roest ging in de slotfase alles
of niets spelen en dat leverde drie
treffers op rij op: 20-19. Met nog
twee minuten op de klok werd het
nog billenknijpen voor DOS. Al
snel was er de verlossende 21-19.
Van Bruggen werd foutief afgestopt. Mathijs Bastiaan benutte de
toekende strafworp.

Volleyballers Set Up dwingen
promotie af naar tweede divisie
ZWOLLE – De volleyballers van
Brezo/KBS Set Up zijn zeker
van promotie naar de tweede
divisie. De IJsselmuidenaren
hadden nog één punt nodig
om de tweede plek (geeft recht
op promotie) veilig te stellen.
De buit was zaterdag in de
wedstrijd tegen Voorsterslag/
VC Zwolle snel binnen. Na de
eerste set was de doelstelling
bereikt en verdween de
gretigheid bij Set Up. De
ploeg verloor uiteindelijk met
3-2, maar dat was voor de
statistieken.
De eerste set klapten de IJsselmuidenaren er vol op. Er werd
met overtuiging gespeeld en het
spel was goed verzorgd. De Zwollenaren konden niks inbrengen
tegen een gedreven en strijdlustig
Set Up en verloren de eerste set
(17-25). Daarmee had Set Up het
felbegeerde punt binnen. Directe
promotie was veiliggesteld.
Dat werkte door in de wedstrijd.
De tweede set begon gelijk anders. Hoewel er van tevoren was
afgesproken om voor de overwinning te gaan, leek het er toch op

Wilhelmina succesvol
bij plaatsingswedstrijd
ZWOLLE/PUURS – De acroafdeling van Wilhelmina was
afgelopen weekeinde op twee
fronten actief. Bij de plaatsingswedstrijden voor AB-teams in
Zwolle zijn drie NK-limieten
behaald. Ook was de Kamper
gymnastiekvereniging succesvol
bij een internationale wedstrijd
in het Belgische Puurs.
Bij de plaatsingswedstrijd in
Zwolle was er goud voor het trio
Rosan Kist, Noa Boudewijn en
Annika van Dorsten. Het B-lijn
trio Risalie Prins, Chanel de Lange en Denise Brink verdiende een
derde plek. Een NK-limiet was
er ook voor het drietal Chelsey
de Vente, Jilke Brouwer en Loïs
Starreveld. Dit trio eindigde knap
als zesde bij de pupillen. Het pupillenduo Vereecken en Norah Vis
kwam uit op een achtste plaats.
In Puurs deden de teams van
Wilhelmina uit de A-lijn mee aan
een internationale wedstrijd. Bij
de senioren wist het mixpaar Rik
van Selling en Lotte Mooren de
finale te halen. Daarin behaalde
het tweetal een zesde plek. Bente
Berendsen, Suzanne Mondria en
Lisanne Pronk misten net de finale. Melissa Beekhof, Aimé Tent
en Sidney de Vente slaagden hier
bij de junioren wel in en eindigden als zesde. De teams Maaike
Fonteyn/ Youandi Kingma/
Annemijn Dekker en Hannah
Hanekamp/Isabel Kist/Louise
Hollander kwamen in een zwaar
deelnemersveld net tekort voor
een finaleplek.

Zalk komt sneu
weg in Dronten
DRONTEN - Zalk speelde zaterdag een uitstekende wedstrijd
bij Reaal Dronten, maar stond
na afloop wel met lege handen.
De Drontenaren, derde op de
ranglijst, wonnen met 4-3.

De volleyballers van Set Up vieren een promotiefeestje.

dat Set Up wel tevreden was. De
gretigheid van de eerste set was
verdwenen. Uiteindelijk wist de
ploeg nipt de tweede set binnen te
slepen (26-28).
Daarna zakte Set Up nog verder

weg. De vechtlust was verdwenen
en de volleyballers van de thuisploeg uit Zwolle maakten hier
dankbaar gebruik van door drie
sets te winnen (25-16, 25-13 en
15-10). Set Up stelde promotie veilig, maar toch ging de wedstrijd

met 3-2 verloren. Het zorgde voor
wat gemengde gevoelens, maar
uiteraard werd er feest gevierd.
Set Up besluit de competitie op
zaterdag 22 april met een thuiswedstrijd tegen Rouveen.

Brons voor judoka Joost Daamen op NK tot 18 jaar in Leek
LEEK – Judoteam IJsselmond kwam afgelopen weekeinde met vijf
judoka’s in actie bij het NK tot 18 jaar in Leek. Brons was er voor
Joost Daamen.
Joost Daamen begon gelijk tegen
een sterke tegenstander. Het werd
een slooppartij met een golden
score van drie minuten. De
scheidsrechter vond het nodig om
een shido uit te delen, waar niet
iedereen het mee eens was. Extra
knap was het hoe Daamen zich
wist te herpakken in de herkansing. Hij won vier partijen met allemaal verschillende worpen. Dit
gaf vertrouwen in de strijd om
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het brons tegen Fennema. Deze
judoka stond bij veel meetmomenten op het podium, maar de
heren waren aan elkaar gewaagd.
De beslissing moest in de golden
score vallen. Hierin maakte Daamen een prachtige wazari met
uchi-mata, waarmee het brons
werd gewonnen. Een prachtige
prestatie van Daamen en een beloning voor de vele trainingsuren
die hij heeft gemaakt.

Amber Weiland, net terug van
een elleboogblessure, begon de
eerste wedstrijd goed en won
vrij snel met ippon. Daarna had
ze tegen Marrit Kamps geen
antwoord op de sterke pakking
van de latere nummer één en
verloor op shido’s. In de herkansingsronde herpakte Weiland zich
prima en won tweemaal op rij
met mooie worpen. Tegen Leonie
Sok begon ze prima, maar een
foutje met een offerworp zorgde
ervoor dat ze in de houdgreep
werd genomen. Dit betekende
voor haar einde toernooi.

Floor Daamen verloor haar eerste
partij tegen de latere nummer
drie. In de verliezersronde was er
winst met een mooie combinatie
van worpen. De wedstrijd erop
was ze dicht bij succes, maar
uiteindelijk verloor ze toch. Ze
mag nog twee jaar meedoen in
de klasse tot 18 jaar. Mossel en
Jos Melisie hebben alles gegeven
maar het was niet genoeg voor
een winstpartij. Beide heren
mogen nog drie jaar in deze leeftijdsklasse uitkomen en hebben
al flink wat ervaring op dit hoge
niveau op mogen doen.

De eerste tien minuten waren
voor de thuisploeg. Net toen Zalk
wat beter in de wedstrijd kwam,
scoorde Reaal Dronten (13e minuut). Drie minuten later kopte
Aart Schreuder de gelijkmaker
tegen de touwen uit een vrije
trap van Michel Hamer. Daarna
was de wedstrijd in balans. Op
het middenvelder werden mooie
duels uitgevochten. Vlak voor
rust kwam Reaal Dronten vanuit
het niets op 2-1.
Ook in de tweede helft had Reaal
Dronten het zeer lastig tegen
Zalk. Na een uur spelen viel de
3-1 na een misverstand bij Zalk.
De bezoekers bleven goed doorgaan. In de 65ste minuut werd
Zalk beloond. Henry Vinke was
de doelpuntenmaker. Vervolgens
kreeg Zalk kansen. Simon Fillius,
die zijn debuut in de basis maakte, was dicht bij een doelpunt,
maar zijn inzet werd van de lijn
gehaald. Vlak daarna speelde
Jeremy van Dijk te zacht terug.
Keeper Koster probeerde de boel
nog te redden, maar maakte een
overtreding. De toegekende strafschop werd door Reaal Dronten
benut. In de 88ste minuut kwam
Zalk terug tot 4-3 via een intikker van Simon van Halm. Zalk
kreeg daarna nog kansen op de
gelijkmaker, maar Reaal Dronten
behield de voorsprong.

