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De IJssel brengt eerbetoon aan
oud-voorzitter Gerrit Douma
KAMPEN - In verband met roeiexamens stond bij diverse leden
van Kamper roeivereniging
De IJssel de datum van 1 juli
al een tijdje omcirkeld op de
kalender. Mede daarom werd
deze dag ook aangegrepen om
twee nieuwe boten ten doop
te houden. Dit extraatje op de
examendag werd uiteindelijk
het hoogtepunt, mede door de
aanwezigheid van familieleden
van de vorig jaar overleden
oud-voorzitter Gerrit Douma.

Onder grote belangstelling werden zaterdagochtend twee nieuwe
roeiboten gedoopt. Een ‘wedstrijdvier’ kreeg de naam ‘Gerrit Douma’ en een vierpersoons toer-/
instructieboot kreeg de naam
‘Ganzendiep’. De boten werden
gedoopt door Geert Meijering,
wethouder sport, en Jeanne Oostenbrink-Douma, zus van Gerrit
Douma. Het overlijden van erelid
Douma in 2016 en kort daarna de
bestelling van een nieuwe boot,
een zogenaamde ‘gladde vier’
wedstrijdboot, gaf het bestuur een
goede aanleiding voor een passend eerbetoon en zo werd gekozen voor ‘Gerrit Douma’ als naam
voor de nieuwe aanwinst.
In de jaren zeventig van de vorige eeuw dreigde de vereniging
te worden opgeheven door het
toenmalige bestuur. Gerrit Douma
nam met een aantal leden het
initiatief om de roeivereniging
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Passend afscheid
voor Frank Kist
KAMPEN – Gymnastiekvereniging Wilhelmina heeft afgelopen vrijdag afscheid genomen
van voorzitter Frank Kist. Hij
werd verrast met een grote
show.
Jeanne Oostenbrink-Douma en wethouder Geert Meijering dopen de ‘Gerrit Douma’. Foto: Tennekes

te verplaatsen van de IJssel naar
de huidige locatie aan het Ganzendiep. Vooral door zijn rol en
doorzettingsvermogen
maakte
de roeivereniging een doorstart,
een belangrijke stap voor de continuïteit van de roeivereniging.
Douma werd voorzitter en bleef
dit 25 jaar, waarvoor hij ook een
Koninklijke onderscheiding kreeg;
lid in de Orde van Oranje Nassau.

wel voorzitter Evert Haverkamp
van Roeivereniging De IJssel als
Jeanne Oostenbrink stonden stil
bij de betekenis van Gerrit Douma
voor de vereniging. Wethouder
Meijering prees hoe de vereniging
zich steeds op een mooie manier
weet te laten zien en had ook veel
waardering voor het initiatief om
de naam Gerrit Douma op deze
manier te laten voortleven.

Acht familieleden waren uit Friesland overgekomen om zaterdag
bij de doop aanwezig te zijn. Zo-

Er werd ook een tweede boot gedoopt, deze toer/instructieboot
kreeg de naam Ganzendiep, naar

het vaste roeiwater van de vereniging. Deze boot deed tijdens de
Hanzedagen al (naamloos) mee
met de Hanzesteden Roeimarathon van Zutphen naar Kampen.
Zonder Gerrit Douma was het
roeien in Kampen zeker verloren
gegaan. Inmiddels zetelt aan het
Ganzendiep een levendige vereniging met bijna 100 enthousiaste
leden. En nog meer reden voor het
enthousiasme gaven de examens,
in diverse roeidisciplines werden
alle examens met goed gevolg afgerond.

(door Gerard Meijeringh)

KAMPEN – Tafeltennisvereniging Kampenion wil de
trainingsmogelijkheden voor de jeugd uitbreiden en verbeteren.
De aanschaf van een tafeltennisrobot sluit daar naadloos op aan.
Afgelopen dinsdagavond werd de tafeltennisrobot officieel in
gebruik genomen.

Een tafeltennisrobot is een vrij
dure investering. Maar dankzij
Ralph Trip kon Kampenion een
tweedehands
tafeltennisrobot
uit Spanje op de kop tikken.
Dat scheelde aanzienlijk in de
kosten. Penningmeester Henny
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Kampenion blij met tafeltennisrobot
Mike Niens, filiaalmanager van
Jumbo Penningkruid, nam de
officiële ingebruikstelling voor
zijn rekening door een balletje
te slaan in de accommodatie
van Kampenion. De Kamper tafeltennisverening financierde de
aanschaf met de opbrengsten uit
de actie ‘Spek de clubkas’ van
Jumbo.
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Boxman verklaarde blij te zijn
met de tafeltennisrobot. “Als
penningmeester ben ik blij dat
we dit apparaat hebben kunnen betalen. We zijn een van
de weinige verenigingen die de
beschikking heeft over een tafeltennisrobot. Dit biedt extra mogelijkheden.”
De tafeltennisrobot is ideaal
voor trainingen. Bij oneven aantallen kan iemand tegen de robot
spelen. Ook als iemand alleen
wil tafeltennissen, biedt de robot uitkomst. De tafeltennisrobot is een prima sparringpartner
en instelbaar op verschillende

Kist is maar liefst zeven jaar actief
geweest als voorzitter van Wilhelmina en heeft besloten om het
rustiger aan te gaan doen. De club
wilde dit niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Door de verschillende
afdelingen van Wilhelmina werd
een optreden voorbereid. Met een
smoes werd Kist naar de acrohal
gelokt. Daar werd hij opgewacht
door een grote groep turnsters,
leden van de dansgroep, acroteams
en veel ouders en genodigden.
Vervolgens werd hij getrakteerd
op een grote show. Daarna werd
hij door het bestuur bedankt en
was er nog een gezellige afsluiting
in Sportcafé De Reeve. Ook daar
werd met waarderende woorden
gesproken over Kist, onder andere
door Tonny Zweers van Sportraad
Kampen, de oudercommissie en
de trainers en sporters van de club.
Zaterdagavond mocht hij zijn periode als voorzitter van Wilhelmina
definitief afsluiten bij de grote
showavond van de jazz.

Zelf nieuws, foto’s
en video’s plaatsen?
U kunt ook zelf nieuws,
foto’s en video’s plaatsen
op onze website. Dit kan
kosteloos en op ieder
moment van de dag.
Leden van Kampenion kijken lachend toe als Mike Niens een balletje slaat.

niveaus en speltypes. Met de actie van Jumbo werd 400 euro binnengehaald. Volgend seizoen is
Kampenion wederom uitverkozen
door de Jumbo om mee te doen.
Dat biedt de vereniging kans om
verder te groeien.
“We willen graag nog meer jeugd

interesseren voor het tafeltennissen en meer trainingsuren inpassen. En we streven naar goede
materialen. Maar dat moet allemaal wel worden betaald”, aldus
Boxman. Met het geld van de
Jumbo-actie wil Kampenion nog
meer investeren in de jeugd.

Ga naar
www.brugnieuws.nl
en klik op de button
‘Upload hier
uw eigen nieuws’.

Sijvert de Boer trainer dames Set Up

NK-brons voor Ilhem Tamrouti

IJSSELMUIDEN – Sijvert de Boer is komend volleybalseizoen de
nieuwe trainer/coach van Set Up IJsselmuiden dames 1. De Boer
gaf in het verleden trainingen aan teams van onder andere Flash
Nieuwleusen en Reflex.

VUGHT – Ilhem Tamrouti van AV Isala ’96 heeft afgelopen weekeinde een bronzen medaille veroverd bij het speerwerpen tijdens
het NK Atletiek voor junioren in Vught. Het was haar eerste NKmedaille.

Het bestuur en de technische
commissie van Set Up zijn
erg blij met de komst van De
Boer. “Sijvert past goed bij
onze club. Hij wil graag jeugd
opleiden en doet dit met passie
en plezier en dat staat bij ons
ook centraal”, vertelt voorzitter
Joffrey van den Belt.
De dames- /meidenlijn groeit
de laatste jaren enorm bij Set

Up. “Daar zijn we erg blij mee.
We zijn al jaren een vereniging
met veel jongens, maar daar
komen de afgelopen jaren veel
meiden en dames bij.
Volgend seizoen hebben we zoals het er nu uit ziet weer een
record aantal leden en teams,
waarvan tien jeugdteams. En
dat is nog zonder de allerjongste CMV-jeugd.” aldus Van den
Belt.

“Ook daarom is het voor ons
fantastisch dat Sijvert bij ons aan
de slag gaat. Door zijn kijk op
volleybal te delen met de (jeugd)
trainers, profiteert niet alleen
dames 1 van zijn ervaring.”
De Boer gaat in ieder geval één
seizoen aan de slag bij het eerste
damesteam van de volleybalvereniging uit IJsselmuien.
Beide partijen hebben de intentie
een langere samenwerking aan te
gaan. Het eerste damesteam van
Set Up komt volgend seizoen uit
in de eerste klasse.

Dit seizoen laat Tamrouti bij de
meisjes A een constant hoog niveau zien. Afgelopen weekeinde
was dat bij het NK niet anders.
Tamrouti begon sterk bij het
speerwerpen. Haar eerste poging
was goed voor 45,39 meter.
Daarna haalde ze een afstand van
45.08. Dat bracht rust bij Tamrouti. Ze stond zelfs een tijdje op
een tweede plaats.
Nadat Emma van Arendonk in

haar derde poging 15 centimeter verder kwam, was het aan
Tamrouti om het hoogst haalbare
(tweede plek) te bereiken. Dat
lukte niet. Het bleef bij 45.39,
maar 13 centimeter onder haar
persoonlijk record. De winst ging
naar Emma Oosterwegel van
AV Daventria Deventer. Achter
Van Arendonk (Spado Bergen op
Zoom) eindigde Tamrouti op een
knappe derde plek.

