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Gebrek aan scherpte 
breekt  Wit-Blauw op
KAMPEN - Een wisselvallig Wit-
Blauw/Green Organics heeft 
zaterdag met 16-20 verloren van 
De Walden. 

Wit-Blauw miste zaterdag dui-
delijk scherpte. Na een goede 
start van Wit-Blauw, kantelde de 
wedstrijd na een kwartier. Wit-
Blauw raakte niets meer en De 
Walden ging rusten met een 9-13 
voorsprong. In de beginfase van 
de tweede helft kwam Wit-Blauw 
sterk terug tot 12-13. Even later 
kwamen de Kamper korfballers 
langszij, maar daarna zakte de 
thuisploeg ver weg. De Walden 
nam de regie in handen en won. 

Reflex viert 
65-jarig bestaan 

KAMPEN – Volleybalvereni-
ging Re� ex viert zaterdag 14 
oktober het 65-jarig jubileum. 
In de Re� exhal wordt een groot 
lustrumfeest gehouden met een 
optreden van de Kamper cover-
band No Brakes. 

Reflex wil het jubileumfeest graag 
vieren met leden, oud-leden, 
fans, sponsoren en relaties. Maar 
ook introducées zijn van harte 
welkom. 

De feestavond in de Reflexhal aan 
de Dr. Damstraat begint om 21.00 
uur. De toegang is gratis. 

Taihuttu verdient vrijwilligersprijs 
KAMPEN – Tijdens de 
vrijwilligersavond van RKDOS 
is Rian Taihuttu afgelopen 
zaterdag beloond met de Nico 
Klappe Vrijwilligersprijs. Ze zet 
zich al jaren met hart en ziel in 
voor RKDOS. 

Taihuttu toont iedere keer maar 
weer haar talenten bij het verzor-
gen van de catering bij diverse 
evenementen. 
Voor de afdeling dans heeft ze een 
speciaal plekje in haar hart. Ze is 
ontzettend begaan met het wel en 
wee van de dansafdeling. Sinds 
mei 2006 zit ze in het bestuur 
voor de afdeling dans. En als ze 

binnen deze afdeling wat organi-
seren, is ze altijd present. Door 

RK DOS wordt ze omschreven als 
een vrijwilligster pur sang.

Taihutte is blij met de vrijwilligersprijs.

Weer nipte nederlaag 
volleyballers Set Up 
SLAGHAREN – De volleyballers van Set Up kwamen ook in de 
tweede competitiewedstrijd niet tot winst. Dit keer won Side-Out 
nipt met 3-2. 

Set Up maakte een sterke indruk 
in de eerste set. De pass lag goed 
en Set Up wist bijna elke aanval 
te scoren. De IJsselmuidenaren 
trokken de set naar zich toe met 
een stand van 19-25.

De tweede set verliep een stuk 
minder soepel dan gehoopt. 
Side-Out wist veel ballen te 
verdedigen en af te maken en Set 
Up maakte te veel eigen fouten. 
Side-Out pakte de tweede set met 
25-23. 

Daarna stond Set Up weer op 
scherp. Blokkerend maakte Set 
Up in de derde set een sterke 
indruk. De set ging met 16-25 
naar de ploeg uit IJsselmuiden. In 
de vierde set ging het gelijk op. 
In de slotfase van de set liet Set 
Up verdedigend teveel steken val-
len. Side-Out won met 25-22 en 
dwong zo een vijfde set af. Dat 
was een thriller. Beide ploegen 
kregen verschillende match-
points. Uiteindelijk won Side-Out 
met 19-17.

Roeiers De IJssel winnen Vechtrace
GRAMSBERGEN - De roeisters 
Arendien Pruim en Carla Peelen 
van Kamper roeivereniging 
De IJssel hebben zaterdag 
de internationale Vechtrace 
gewonnen. In hun klasse lieten 
ze de concurrentie, waaronder 
de dames van De Zwolsche, 
achter zich.

De internationale Vechtrace is 
een tijdrace over 5 kilometer voor 
verschillende boottypen. Interna-
tionaal vanwege het deelnemers-
veld en het parcours: de start is in 
Duitsland, de finish in Nederland 
in de buurt van Gramsbergen.  

Door de overvloedige regenval 
was het een zware wedstrijd. Het 

bochtige parcours over de Vecht 
maakt dat snel roeien alleen niet 
voldoende is, efficiënt bochten 
roeien kan het verschil maken. 

Met 22 minuten en 53 seconden 
waren de roeisters uit Kampen 
ruim  21 seconden sneller dan de 
nummer twee.

Het duo van De IJssel tijdens de race. 
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