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Deltasteur sluit Sportfondsen
Kampen weer in de armen
moesten wat toegeven en elkaar
wat gunnen. Zo biedt Sportfondsen Kampen bijvoorbeeld ruimte
om mensen met een beperking
te laten trainen tegen een lager
tarief. Daarnaast zijn de tarieven
bij wedstrijden naar trainingsniveau bijgesteld. Ook is er in het
zwembad een juryruimte gecreeerd.”

(door Gerard Meijeringh)

KAMPEN – Lange tijd
was het goed mis tussen
zwemvereniging Deltasteur en
Sportfondsen Kampen BV, maar
beide partijen hebben elkaar
gevonden. Maandag tekenden
de partijen een overeenkomst
over de huur van badwater.
Maandenlang lagen beide partijen met elkaar overhoop. In het
vernieuwde zwembad moest Deltasteur fors meer aftikken voor
badhuur. Alle pogingen om tot
lagere tarieven te komen, liepen
op niets uit. De emoties liepen
zo hoog op dat Deltasteur begin
januari niet aanwezig was bij het
openingsfeestje van het nieuwe
zwembad. Nu hebben beide partijen elkaar toch gevonden. Deltasteur-voorzitter Han de Rooij:
“We willen nu vooruit kijken en
niet meer achterom. We zijn op
een goede manier tot elkaar gekomen.” Algemeen manager Danielle Koopman van Zwembad De
Steur onderschrijft dit. “De onderlinge verhoudingen zijn veel
beter geworden.”
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Sportfondsen Kampen vroeg Deltasteur om kritisch te kijken naar
de zwemtijden van de vereniging op primetime om ruimte te
maken voor vrijzwemmers van
19.00 tot 21.00 uur. Ouders wilden hun kinderen echter niet om
20.00 uur laten trainen. Uiteindelijk werd er toch wat bereikt.
“In overeenstemming met elkaar
zijn we voor zowel het waterpolo als voor de zwemtraining
tot trainingstijden gekomen waar
we tevreden mee zijn”, aldus
De Rooij. Daardoor ontstond er

ruimte voor Sportfondsen Kampen op woensdagavond vanaf
20.00 uur. Daarnaast heeft Deltasteur het trainingsprogramma
in elkaar geschoven, zodat er
wat ruimte voor Sportfondsen
Kampen ontstaat. De Rooij heeft
lovende woorden voor de zwemen poloafdeling van Deltasteur.
“Ze hebben het in goed overleg
voor elkaar gekregen.” Deltasteur
en Sportfondsen Kampen hebben
elkaar gevonden wat betreft trainingstijden en zijn er ook financieel uitgekomen. Beide partijen

Toch blijft overeind dat Deltasteur meer huur moet betalen. Volgens Deltasteur-penningmeester
Peter Harsevoord zijn de kosten
met ruim tachtig procent gestegen. Dat komt omdat het nieuwe
bad kleiner is dan het oude bad.
“En dan heb je meer badwater
nodig”, aldus Harsevoord. Om
dit financieel te trekken heeft de
club een forse contributieverhoging doorgevoerd die voor sommige groepen kan oplopen tot
wel twintig procent. Daarnaast
zijn trainingsvergoedingen gehalveerd of geschrapt. Dankzij deze
maatregelen kan Deltasteur de
sportieve hoge ambities blijven
nastreven. Dat was immers een
wens van de leden.

Wilsum terechte winnaar van
IJsselderby tegen ’s-Heerenbroek
(door Gerard Meijeringh)

’S-HEERENBROEK –
’s-Heerenbroek heeft ook de
derde derby in deze nog prille
competitie verloren. Nadat de
ploeg van trainer Wim Groen
verloor van Zalk en VV Kampen
was dit keer Wilsum met 0-2 te
sterk.

(door Gerard Meijeringh)

DINXPERLO – IJVV leek zaterdag op weg naar een overwinning in de lastige uitwedstrijd
bij DZSV. Zover kwam het niet.
Vlak voor tijd kwam DZSV toch
nog langszij. “Doodzonde, we
hadden hier kunnen winnen.
Als was dat eigenlijk teveel van
het goede geweest. Het was een
moeizame wedstrijd”, aldus
IJVV-trainer Eduard Lindeboom.
IJVV kwam al vroeg in dit duel
op achterstand. Zo’n zeven minuten later was de stand weer in
balans. Een scherpe vrije trap van
Hicham Ziyech werd door een
speler van DZSV in eigen doel
gewerkt. Daarna werd het duel
rommelig. DZSV speelde compact
met vijf man achterin. IJVV kreeg
geen grip op de tegenstander.
Na rust kwam IJVV al snel op
het goede spoor via Ziyech.
Jonno Pruim raakte de paal. In
de rebound schoot Ziyech binnen. Even later raakte de ploeg
uit Dinxperlo de paal. In de 81ste
minuut kreeg Özhan Kardag een
goede kans om de wedstrijd te
beslissen. Hij ging alleen op de
keeper af, maar de bal sprong
van zijn voet.
Vlak voor tijd, 87ste minuut,
ging het toch nog fout voor IJVV.
DZSV kwam op 2-2 via een rake
vrije trap. Daarna gebeurde er
nog van alles. Een treffer van
Lenhard de Velde werd afgekeurd
wegens buitenspel. Daarna was
er nog een opstootje. De scheidsrechter trok direct rood voor een
speler van DZSV. Gerjon van den
Berg kon ook vertrekken met een
tweede gele kaart.

Weer nederlaag Set Up
HOOGEZAND – De volleyballers van Set Up hebben ook hun
derde wedstrijd verloren. In
Hoogezand was Krathos met 4-0
te sterk.
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der Wennemers in eigen doel getikt.
Wilsum-trainer Maikel Hondebrink sprak van een ‘lekkere uitslag’. “In de eerste helft creëerden
we veel kansen. Het stond goed,
maar we verzuimden alleen om

te scoren. Na rust was ’s-Heerenbroek feller en was het gelijk
opgaand.” Volgens Hondebrink
heeft Wilsum nog wel wat stappen te maken. “Ons veldspel kan
veel beter.” Groen had veel meer
te klagen over zijn ploeg en sprak

harde woorden. “In de eerste
helft was het tam bij ons. Hoe dat
komt? Ik weet het niet. Het gaat
heel moeizaam met deze groep.
Voor de volgende wedstrijd zullen
er koppen rollen. Ik ben er klaar
mee.”

Gehavend KHC pakt met veel strijdlust punt bij Hierden
(door Gerard Meijeringh)

HIERDEN – Een gehavend en hard werkend KHC heeft zaterdag een
punt gepakt tegen Hierden. Beide ploegen kwamen niet tot scoren.
KHC moest aantreden zonder Karim Gabara en Ibrahim
Tuncer. Beide spelers raakte
een week eerder tegen SDV
Barneveld geblesseerd. Romano
Luhukay was ook niet inzetbaar vanwege een blessure.
Dat had zijn weerslag op het
functioneren van de voorhoede,
waardoor de verdediging van
KHC onder druk kwam te
staan.

IJVV geeft winst in
slotfase uit handen

Trainer Lindeboom baalde van de
late tegentreffer, maar was realistisch. “We hebben aan de bal te
weinig gebracht om de winst op
te eisen.”

Wilsum was in de eerste helft beter dan een matig spelend ’s-Heerenbroek. Toch was de eerste kans
voor ’s-Heerenbroek. Al in de 2e
minuut had William Dekker de
thuisploeg op voorsprong kunnen
brengen. Daarna kreeg Wilsum diverse goede kansen.
Na rust wist ’s-Heerenbroek zich
te herpakken. De ploeg was in
het eerste kwartier enkele keren
gevaarlijk. Daarna sloeg Wilsum
toe via een treffer van Jurre Heldoorn. In de slotfase werd Dekker van ’s-Heerenbroek met rood
weggestuurd. Een kaart zonder
gevolgen. “Na de wedstrijd heeft
de scheidsrechter alle kaarten ingetrokken”, aldus ’s-Heerenbroektrainer Wim Groen. Na alle commotie viel nog de 0-2. Een voorzet
van Patrick Plette werd door San-

35

In de beginfase was er nog weinig aan de hand voor KHC, maar
gaandeweg de wedstrijd vorderde
werd Hierden steeds gevaarlijker,
omdat KHC de bal voorin niet
kon vasthouden.
Toch slaagde KHC er in de
eerste helft in om wat kansen bij
elkaar te voetbalen via Jeffrey de
Nooijer, Joël Visscher en Burak
Alp. In het laatste kwartier van

de eerste helft werd Hierden
steeds gevaarlijker.
In het begin van de tweede helft
kwam KHC goed weg, toen
Hierden drie opgelegde kansen
liet liggen. Vervolgens bracht
KHC-trainer Herman Oosterhaar
verse krachten in het veld. Jorian
Wellenberg kwam voor de leeg
gespeelde Kevin Isidora en even
later maakte Mitchel Hooisma
zijn debuut in KHC 1. Dat deed
hij goed. Met Wellenberg en
Hooisma kwam er veel meer
vaart in het spel van KHC.

In het laatste kwartier creëerde
KHC nog een aantal goede kansen. Zo bracht Wellenberg met
een goede pass Burak Alp in
stelling. Met een sierlijk hakje
probeerde Alp de keeper te passeren. De inzet ging rakelings
naast. Even later werd een schot
van Hooisma met moeite geblokt.
Gescoord werd er echter niet in
de spannende eindfase. Zonder
diverse belangrijke krachten
haalde KHC een punt in Hierden
en dat was de verdienste van de
goed spelende defensie van de
Kamper eersteklasser.

Na twee nederlagen was Set Up
erop gebrand om te winnen. In
de eerste set ging het redelijk gelijk op, maar Set Up wist de kansen niet echt te benutten. Krathos
won de eerste set met 25-19.
De tweede set was een weerspiegeling van de eerste. Wederom
was Set Up niet slagvaardig. Ook
had de ploeg geen antwoord op
de harde aanvallen van Krathos. De set ging met 25-18 naar
Krathos.
In de derde set was Set Up volledig de weg kwijt. Al snel keken
de mannen uit IJsselmuiden
tegen een behoorlijke achterstand
aan. Er leek geen geloof meer
te zijn en er werd vrijwel niets
gescoord. De set werd dan ook
met ruime cijfers gewonnen door
Krathos. 25-11.
De laatste set begon Set Up sterk
en er werd onbevangen gespeeld.
De pass werd weer goed verzorgd
en aanvallend werd er meer
gescoord. Uiteindelijk deden een
paar harde knallen Set Up de das
om: 25-23.

