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KV DOS Kampen neemt afscheid 
van veelzijdige Camiel van Keulen
KAMPEN - Veel te vroeg 
stopt Camiel van Keulen met 
korfballen. De speler van 
KV DOS Kampen / Veltman 
hangt noodgedwongen zijn 
korfbalschoenen aan de wilgen. 
Aanhoudend blessureleed 
was voor Van Keulen de 
aanleiding voor zijn besluit. 
Afgelopen zaterdag werd hij 
door de selectie van DOS in de 
bloemetjes gezet.

Vanaf zijn twaalfde korfbalde Van 
Keulen bij DOS. Op 18-jarige leef-
tijd debuteerde hij in de hoofd-
macht. Vanaf 2013 speelde hij vast 
in het eerste team. Met zijn lengte 
werd hij een belangrijke speler in 
de reboundzone, maar ook aan-
vallend stond hij zijn mannetje. 
Zijn manier van spelen kenmerkte 
zich door verrassende acties van-
uit de korfzone, waardoor hij las-
tig te verdedigen was.

Op 7 november 2015 ging het 
mis. In de eerste zaalwedstrijd 
verstapte Van Keulen zich en 
scheurde daarbij zijn kruisband. 
Na een operatie maakte hij pre-
cies een jaar later zijn rentree in 
het eerste team. In het voorjaar 
van 2017 begon de knie weer op 
te spelen. Irritatie en soms wat 
vocht in de knie noopten hem om 
drie wedstrijden voor het eind van 
het seizoen te stoppen. In de de-
gradatiewedstrijd van DOS tegen 
Merwede deed hij nog bijna een 
helft mee, waarbij hij nog een be-

langrijke rol kon spelen.

Van Keulen wilde dit seizoen weer 
vol aan de bak: “Ik heb de hele 
zomer gebruikt om mijn spieren 
rond de knie te versterken. Twee 
keer per week naar de sportschool, 
terwijl anderen vakantie hielden.” 
Het mocht niet baten. In de eerste 
thuiswedstrijd tegen GKV viel hij 
vlak voor rust in, scoorde prompt 
en moest een minuut later alweer 
geblesseerd naar de kant. Dit keer 
was het de meniscus, die door-
midden lag. “Waarschijnlijk is dat 

al een paar dagen eerder gebeurd 
bij een oefenwedstrijd in Almelo,” 
kijkt Van Keulen terug. “Er wacht 
weer een operatie en dan moet ik 
weer revalideren.”

Tegen een nieuw revalidatieproces 
zag hij niet echt op: “Ik zit daar 
niet op te wachten, maar eigenlijk 
wilde ik dolgraag weer terugko-
men. Ik dacht zelfs aan het laten 
aanmeten van een kniebrace, zo-
dat ik weer zou kunnen korfbal-
len.” Maar twee weken rust gaven 
hem ook tijd om na te denken: “In 

januari start ik met mijn eigen ho-
veniersbedrijf. Ik kan dan gewoon 
niet het risico lopen om weken 
niet te kunnen werken. Mijn ge-
voel zegt dat ik moet doorgaan 
met revalideren en daarna weer 
spelen, maar mijn verstand heeft 
het dit keer gewonnen. Ik stop er-
mee, ook al is 24 jaar te jong om 
te stoppen. Met heel veel pijn in 
mijn hart. Bovendien wilde ik dit 
zaalseizoen met DOS kampioen 
worden.” Van Keulen blijft betrok-
ken bij het eerste team van DOS 
en wordt teambegeleider. 

Camiel van Keulen kreeg van de DOS-selectie zijn oude wedstrijdshirt. 

Zalk geniet in stadion PEC Zwolle 
(door Gerard Meijeringh)
ZWOLLE –Voor de spelers van Wijthmen en Zalk stond vorige week 
dinsdag een wedstrijd met een bijzonder tintje op het programma. 
Het onderlinge bekerduel tussen beide ploegen werd gespeeld in 
het stadion van eredivisionist PEC Zwolle. Voor de spelers van 
beide ploegen een zeer speciale gebeurtenis. 

Sportief gezien stond er niets meer 
op het spel voor beide ploegen, 
die al  waren uitgeschakeld in de 
beker. Eerder werd de wedstrijd 
afgelast. Vervolgens werd door 
Wijthmen het stadion van PEC 
Zwolle geregeld als speellocatie. 
“Je voetbalt daar niet wekelijks. 
De meeste jongens één keer in 
hun leven. Sommige jongens ko-
men er normaal gesproken alleen 
als supporter”, aldus Zalk-trainer 
Gerrit Hamer. 

Een van de voetballers waar dat 
voor geldt is zijn zoon Michel 
Hamer. Hij genoot dinsdagavond 
met volle teugen. “Elke thuiswed-

strijd van PEC Zwolle zit ik op de 
Noordtribune. Dan is het geweldig 
dat je zelf in het stadion mag voet-
ballen.Vooraf kijk je om je heen. 
Er zaten wel zo’n driehonderd 
man op de tribune. Maar vervol-
gens concentreer je je op het voet-
bal. Ik heb geprobeerd om er van 
te genieten. Dat is gelukt”, aldus 
Michel Hamer. 

Dat hij ook nog de mooiste tref-
fer van de avond maakte, gaf de 
speciale gebeurtenis voor hem 
extra cachet. Vanaf circa twin-
tig meter ramde hij de bal in de 
linker bovenhoek. “Die raakte ik 
goed verkeerd”, grapt Hamer. “Hij 

ging er mooi in. Zo maak je ‘m 
niet vaak.” Het was de openings-
treffer. Vervolgens maakte Henry 
Vinke er 0-2 van. Vlak voor rust 
kwam Wijthmen op 1-2. 

In de slotfase van de tweede helft 
werd Zalk overlopen en maakte 

Wijthmen de terechte gelijkma-
ker. Natuurlijk overheerste hier-
over even de teleurstelling, maar 
al snel was dat gevoel verdwenen. 
“’Het was genieten. Als we had-
den gewonnen, was het helemaal 
perfect geweest”, aldus Michel 
Hamer. 

De spelers van Zalk en Wijthmen betreden het veld van PEC Zwolle. Foto: Tennekes

Droomstart voor IJVV 
(door Gerard Meijeringh)
IJSSELMUIDEN – IJVV is als 
een komeet uit de startblokken 
geschoten in de tweede klasse 
H. De Esch, het afgelopen 
seizoen gedegradeerd uit de 
eerste klasse D, werd met 4-0 
verslagen. 

IJVV had geen enkele moeite 
met De Esch. Met goed spel 
werd de club uit Oldenzaal met 
ruime cijfers aan de kant gezet. 
En dus was IJVV-trainer Eduard 
Lindeboom een tevreden man. 
“Het was genieten met ook nog 
een zonnetje erbij. Ik heb me 
kostelijk vermaakt. Het was bij 
vlagen smullen. Dit was een 
goede start.” 

Toch moest het IJVV-publiek lang 
wachten op het eerste gevaarlijke 
moment. Na ruim een half uur 
was Özhan Kardag gevaarlijk met 
een kopbal. De keeper bracht 
redding. Vlak voor rust had IJVV 
een grote kans op de 1-0. Jonno 
Pruim omspeelde de keeper 
en schoot tegen de paal. In de 
rebound had Tim Roeland de 
bal voor het inschieten, maar hij 
werkte te slap af. 

Na rust denderde IJVV over de te-
genstander heen. In de 52ste mi-
nuut viel de logische 1-0. Kardag 
nam het doel onder vuur met een 
halve omhaal. Roeland verlengde 
de inzet doeltreffend met het 
hoofd. Vier minuten later was het 
weer raak. Uit een voorzet van 
Kardag kopte Pruim tegendraads 
raak. Al snel kon het IJVV-
publiek weer juichen. De sterk 
spelende Hicham Ziyech had een 
goede voorzet in huis. Kardag 
tikte binnen. De trefzekere spits 
was tien minuten later weer 
succesvol. Uit de draai schoot hij 
raak, nadat Lenhard de Velde de 
bal goed had doorgekopt. 

Set Up begint 
met nederlaag 
IJSSELMUIDEN – De volleybal-
lers van Set Up hebben de eer-
ste competitiewedstrijd verlo-
ren. VVH was met 2-3 te sterk. 

Door goed serveerwerk won 
Set Up de eerste set met 25-18. 
Daarna maakten de IJsselmuide-
naren teveel fouten. De bezoekers 
uit Harlingen pakten twee sets 
(17-25 en 22-25). Vervolgens 
ging Set Up beter spelen. Er werd 
een gaatje geslagen en de set 
ging met 25-19 naar Set Up. In 
de beslissende vijfde set gaf de 
thuisploeg een voorsprong van 
13-9 uit handen (13-15). 

Zalk mild voor Storica 
(door Gerard Meijeringh)
ZALK – Bijna vijf maanden geleden won Zalk nog met 0-11 bij Sto-
rica. Zaterdag ging het in eigen huis niet zo gemakkelijk. Zalk won 
met 4-1 en dat stemde trainer Gerrit Hamer niet tot tevredenheid. 
“We hadden met dubbele cijfers moeten winnen, maar we gingen 
teveel mee in het tempo van Storica.”

Lange tijd was het onzeker of 
Storica wel aan de competitie zou 
deelnemen. De ploeg werd uit het 
bekertoernooi gegooid door de 
KNVB. Voorzitter Jansen over-
woog om zijn ploeg terug te trek-
ken uit de vierde klasse C, maar 
toen stonden er enkele mensen 
op en kwam het uiteindelijk toch 
nog goed. Zalk kwam in de 30ste 

minuut op 1-0. Op aangeven van 
Simon van Halm tikte een val-
lende Aart Schreuder de bal langs 
de keeper. Zalk kreeg kansen op 
meer, maar onverwachts deed 
Storica vlak voor rust wat terug. 

In de tweede helft liep Zalk weg 
door treffers van Gerben Hamer, 
Simon van Halm en Schreuder. 

DOS wint lastige uitwedstrijd bij DZSV 
(door Gerard Meijeringh)
DINXPERLO – DOS is de competitie begonnen met een overwin-
ning. In Dinxperlo won DOS met 1-2 van DZSV. 

Vooraf was er toch wat vrees 
bij DOS. In februari gingen de 
poelenten nog met 5-1 onderuit 
tegen deze ploeg. “Als je achter 
komt tegen deze ploeg heb je een 
probleem. Dan spelen ze met veel 
mensen achter de bal en wordt 
het heel lastig”, aldus DOS-trai-
ner Edwin Kwakkel. 

Dit keer liep het anders. DOS 
had het in het eerste kwartier 
wel lastig. De 0-1 van DOS in 

de 20ste minuut was tegen de 
verhouding in, maar kwam wel 
op het juiste moment. Twan Knul 
stuurde Tom Diender goed weg. 
Die rondde beheerst af. De treffer 
leidde tot felle protesten bij de 
thuisploeg. Vlak voor de treffer 
zou er volgens DZSV een overtre-
ding zijn gemaakt door DOS. De 
arbiter liet doorspelen, waarna 
DOS toesloeg. 

Daarna viel de aanvalsdrift bij 

DZSV weg en was DOS de boven-
liggende partij. Dat resulteerde 
voor rust nog in de 0-2. Dit keer 
verrichtte Diender belangrijk 
voorbereidend werk. Hij verstoor-
de de opbouw van DSZW, pikte 
de bal op en schoof de bal opzij 
naar Julian de Ruiter. Die kon 
vervolgens binnen tikken. 

Na rust ging DZSV logischerwijze 
opportunistischer spelen. DOS 
kwam echter nauwelijks in de 
problemen in een rommelige 
tweede helft op het verouderde 
kunstgrasveld in het Achterhoek-
se Dinxperlo. 
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