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Topscorers  goals x factor punten MINSTE TEGENGOALS

1. DOS Kampen 5
2. IJVV 7
3. KHC 10
4. Go-Ahead K. 12
5. VV Kampen  12
 Zalk 12
7. ‘s-Heerenbroek 16
8. Wilsum 18

Indien meerdere spelers/
clubs een zelfde aantal 

punten hebben, dan is de 
klasse waarin ze spelen 

beslissend.
Onder voorbehoud van 

typefouten. Clubs zijn zelf 
verantwoordelijk voor het 

doorgeven van de juiste 
gegevens!

Voor het samenstellen van het klassement, hanteren wij een 
puntensysteem. Er wordt hierbij rekening gehouden met de 

klasse waarin de clubs spelen, waarbij we de doelpuntenmakers 
uit de hogere klassen hoger waarderen. We gaan daarbij uit 
van de volgende verdeling:  Hoofd- en eerste klasse: Het 

aantal doelpunten wordt met 2 vermenigvuldigd; Tweede 
en derde klasse: Het aantal doelpunten wordt met 1,5 

vermenigvuldigd ; Vierde klasse en lager: Hier vindt geen 
vermenigvuldiging plaats.

1. Özhan Kardag | IJVV 8 goals x 1,5 = 12,0 pnt.
2. Brenn de Lange | KHC 5 goals x 2 = 10,0 pnt.
3. Tom Diender | DOS Kampen 6 goals x 1,5 = 9,0 pnt.
4. Aart Schreuder | Zalk 9 goals x 1 = 9,0 pnt.
5. Je�rey de Nooijer | KHC 3 goals x 2 = 6,0 pnt.
6. Wesley van Winsum | VV Kampen 6 goals x 1 = 6,0 pnt.
 Kevin Veger | VV Kampen 6 goals x 1 = 6,0 pnt.
8. Michiel Hamer | Zalk 5 goals x 1 = 5,0 pnt.
 Nebi Özturk | VV Kampen 5 goals x 1 = 5,0 pnt.
 Jurre Heldoorn | Wilsum 5 goals x 1 = 5,0 pnt.
11. Luuc Knul | Go-Ahead Kampen 2 goals x 2 = 4,0 pnt.
 Arjan Wiegers | Go-Ahead Kampen 2 goals x 2 = 4,0 pnt.
 Roy Visscher | Go-Ahead Kampen 2 goals x 2 = 4,0 pnt.
14. William Dekker | ‘s-Heerenbroek 4 goals x 1 = 4,0 pnt.

Salverda Topscorers Trofee Kampen
VOLG ONS OOK  OP FACEBOOK

VV Kampen voelt zich gediscrimineerd 
en overweegt stappen tegen VSW 
(door Gerard Meijeringh)
KAMPEN - VV Kampen 
overweegt om stappen te 
ondernemen naar aanleiding 
van de uitwedstrijd bij VSW 
en denkt er sterk over om 
een klacht in te dienen bij de 
KNVB. De club trad zaterdag 
aan bij VSW en voelde zich in 
Windesheim gediscrimineerd 
en beledigd door supporters van 
VSW.

VV Kampen verloor zaterdag de 
topper tegen VSW (3-2), maar 
Kampen-trainer Arjan ten Hove 
hield zich na afloop niet bezig met 
deze nederlaag. “Onze spelers, 
staf en supporters met kleine kin-
deren zijn beledigd, uitgescholden 
met daarbij ook discriminerende 
opmerkingen. Dat voert bij mij de 
boventoon en dat doet me zeer. 
Het is te schandalig voor woor-
den.”

Ten Hove spreekt van een wed-
strijd met een zwart randje voor 
spelers en supporters. “Ik ben er 
trots op dat mijn spelers zich niet 
hebben laten gaan en hoe ze er 
mee zijn omgegaan. Ze zijn blij-
ven voetballen.”

Voorzitter Rob van Tilburg van 
VSW sprak zaterdagavond van 
een overtrokken reactie van Ten 
Hove. Hij zag dat het er in het 
veld soms heet aan toe ging. “In 
het heetst van de strijd, zoals het 
wel vaker gebeurt bij een topper. 

Toen de rust begon zijn een aantal 
spelers naar elkaar toegelopen en 
is er een aantal woorden gezegd.”

Van Tilburg keurt dit niet goed, 
maar volgens de voorzitter van 
VSW zouden ook spelers van 
Kampen dingen hebben geroepen. 
De uitspraak van Ten Hove dat 
er discriminerende opmerkingen 
zouden zijn gemaakt noemt hij 
‘totaal overtrokken’. 

“Dan zeg ik: ‘Houd jezelf een 
spiegel voor. Kijk naar je eigen 

spelers en supporters’. Verliezen is 
niet leuk, maar neem je verlies en 
gooi het niet op discriminatie’. Dat 
is zielig. Dit gaat te ver.”

Deze opmerking is slecht geval-
len bij VV Kampen-voorzitter Ron 
Diender. “Er is veel meer gezegd 
dan de voorzitter van VSW doet 
voorkomen. Hij veegt alles onder 
het tapijt. Maandagavond hebben 
we een bestuursvergadering. Dan 
gaan we dit punt zeker bespre-
ken”, liet Diender zondagmiddag 
weten. “Het gaat niet om verlie-

zen, maar om discriminerende 
opmerkingen van het publiek. Ik 
heb getuigen genoeg en heb zelf 
ook genoeg gehoord in Windes-
heim. Als voorzitter moet ik wat 
doen. We overwegen om een 
klacht in te dienen bij de KNVB, 
want dit kan absoluut niet door de 
beugel.”

VSW-voorzitter Van Tilburg wilde 
zondag niet reageren. “Ik ga con-
tact opnemen met de voorzitter 
van VV Kampen. Ik ga dit niet via 
de media spelen.”

Arjan ten Hove was na afloop van de wedstrijd bij VSW ontdaan. Foto: Archief Tennekes

DOS heeft periodetitel nog niet binnen 
(door Gerard Meijeringh) 
KAMPEN – DOS Kampen lag zaterdag op poleposition voor het 
binnenhalen van de eerste periodetitel in de tweede klasse H. 
Maar het lukte zaterdag niet. Enter Vooruit won op Sportpark De 
Maten met 1-2. Over twee weken heeft DOS in de uitwedstrijd bij 
Blauw Wit ‘66 aan een punt genoeg om alsnog de periodetitel te 
veroveren. 

DOS ging rusten met een 0-1 
achterstand. Dat was niet nodig 
geweest. De ploeg van trainer 
Edwin Kwakkel speelde een goe-
de eerste helft en kreeg enkele 
goede kansen. 

Zo verschalkte Rico Westendorp 
de goalie met een stift, maar wist 
een speler van Enter Vooruit red-
ding te brengen op de doellijn. 
Bas Adema ging alleen af op het 
doel, maar de keeper bracht red-
ding. Vervolgens deelde Henri 
Knol een tik uit door de 0-1 aan 
te tekenen. 
Na een goede eerste helft ging 

DOS met vertrouwen het tweede 
bedrijf in. De ploeg kreeg in de 
55ste minuut weer een dreun te 
verwerken, toen Enter Vooruit op 
0-2 kwam. 

Daarna voerde DOS de druk op. 
Dat leidde in de 70ste minuut tot 
de 1-2 van Bas Adema. Verder 
kwam DOS niet, hoewel het kan-
sen kreeg. De grootste was voor 
Westendorp, maar in een uiterste 
krachtsinspanning wist de goalie 
in te grijpen. De vraag was of de 
bal de doellijn al had overschre-
den. De arbiter besloot van niet 
en kende geen treffer toe. DOS 

kwam niet meer tot scoren en 
leed een ongelukkige nederlaag. 

“De ene week heb je mazzel, de 
andere week heb je pech in een 
klasse waarin het krachtsverschil 
tussen de ploegen niet vreselijk 
groot is”, was het nuchtere com-

mentaar van DOS-trainer Kwak-
kel. “Ze hebben drie keer op de 
goal geschoten. Een keer op de 
paal en twee keer viel ie binnen. 
Deze nederlaag is vervelend, 
maar ik ben niet ontevreden 
met wat de jongens hebben ge-
bracht.” 

Spitsuur voor het doel van Enter Vooruit. Foto: Frans Habekotté

Alle sporters welkom 
bij Kamper Sport-
verkiezingen
 
KAMPEN - Sportraad Kampen 
houdt op vrijdag 9 maart de 
33ste editie van de Kamper 
Sportverkiezingen in de Via-
school. Nieuw is dat alle spor-
ters kunnen meedingen naar 
een nominatie. 

Normaliter was het zo dat alleen 
sporters van bij het NOC/NSF* 
aangesloten sporten in aanmer-
king kwamen voor een nominatie 
bij de Kamper Sportverkiezingen. 
Sportraad Kampen heeft deze 
regel geschrapt, zodat alle spor-
ters uit de gemeente Kampen in 
aanmerking kunnen komen voor 
een nominatie. Dit betekent dat 
bijvoorbeeld ook steppers kunnen 
meedingen naar de prijzen tijdens 
de Kamper Sportverkiezingen. 

Ook heeft de jury de maximale 
leeftijd van kandidaten voor de 
jeugdcategorieën Jeugdsporters 
Jongens, Jeugdsporter meisjes 
en de Jeugdsportploeg met een 
jaar verhoogd. Jeugdige sporters 
mogen niet ouder zijn dan 19 jaar 
(tot en met 18 jaar), op het mo-
ment van de geleverde prestaties, 
om in aanmerking te komen voor 
deze jeugdcategorieën.

Sportraad Kampen roept vereni-
gingen op om kandidaten voor de 
sportverkiezingen door te geven. 
Dat kan tot en met dinsdag 5 de-
cember. Ook individuele sporters 
kunnen hun prestaties bij de jury 
kenbaar maken. Kandidaten voor 
de Kamper Sportverkiezingen 
kunnen worden aangemeld voor 
de categorieën Sportman, Sport-
vrouw, Sportploeg, Jeugdsporter 
Jongens, Jeugdsporter Meisjes en 
de Jeugdsportploeg. Ook vraagt 
Sportraad Kampen verenigingen 
om met kandidaten te komen voor 
de Uitstralingsprijs. Dit kan tot 
en met dinsdag 5 december. Deze 
vrijwilligersprijs is bestemd voor 
een persoon die zich op een bij-
zondere manier heeft ingezet voor 
de sport in de gemeente Kampen.
Personen of verenigingen kun-
nen kandidaten voor de Kamper 
Sportverkiezingen aanmelden bij 
Hans Brouwers via het mailadres 
brouwers91@ziggo.nl.
Alle gegevens en het aanmeldings-
formulier staan op de site www.
sportraadkampen.nl.

Vechtend Set Up weer onderuit
ZWOLLE – De volleyballers van Set Up hebben ook de vijfde wed-
strijd in de tweede divisie verloren. In Zwolle was HHB Coaching/
CSV met 4-0 te sterk. 

De eerste set ging gelijk op. On-
danks het grote aantal service-
fouten aan beide kanten werd er 
goed gespeeld. Er was vechtlust 
en er stond een heel ander Set Up 
dan twee weken geleden. In de 
slotfase zat het de bezoekers ech-
ter niet mee. CSV won de eerste 
set met 26-24. 

Set Up begon vol vertrouwen 
aan de tweede set, maar door de 
goede service van CSV kwam Set 

Up er niet goed in. Een opleving 
van de IJsselmuidenaren in deze 
set kwam te laat: 25-20.  
In de derde set kon CSV door 
een aantal onnodige fouten bij 
Set Up een voorsprong pakken. 
De Zwolse ploeg gaf de marge 
niet meer uit handen en won met 
25-21. Daarna was het beste eraf 
bij Set Up. Het geloof was weg en 
er werden meer fouten gemaakt. 
Set Up verloor de laatste set met 
25-16. 

40 dinsdag 7 november 2017
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