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De korfballers van DOS Kampen Veltman beginnen zaterdag 
aan de competitie in de zaal. Het team van trainer Jan Wie-
gers treft met KIOS direct een geduchte tegenstander in 
sporthal De Reeve. “In de zaal hebben we altijd veel publiek. 
Onze aanhang is groot en ze zijn heel fanatiek. Ik hoop dat de 
tribunes weer volstromen’’, zegt Wiegers.

KAMPEN - Op voorhand schat 
Jan Wiegers KIOS uit Ruine-
wold in als de gevaarlijkste 
opponent in de eerste klasse 
A. Hij kent de club, want hij 
was er in het verleden trainer. 
“Het wordt geen makkelijke 
wedstrijd’’, zegt Wiegers. “Ze 
zijn in vorm. Op het veld staan 
ze in de eerste klasse boven-
aan. Ze hebben dit jaar nog 
niet verloren. En afgelopen 
zaterdag hebben ze in een oe-
fenwedstrijd dik gewonnen. 
Voor ons is het belangrijk om 
goed van start te gaan. Het is 
gelijk een vierpuntenwed-
strijd.’’ Vorig seizoen degra-
deerde DOS in de zaal uit de 
overgangsklasse. Doel dit sei-
zoen is dan ook het verloren 
gegane terrein terug te win-
nen en te promoveren naar de 
overgangsklasse. “Het is te 
halen’’, zegt Wiegers. “Maar 
kansen zijn lastig in te schat-
ten. KIOS is een sterke club en 
Waterpoort uit Sneek is ook 
een ploeg waar rekening mee 
moet worden gehouden.’’ 
ADOS uit Hoorn is op papier 

de minste van de acht, denkt 
Wiegers. De tegenstander in 
de tweede wedstrijd, Wêz 
Handich/DOW, kent hij nau-
welijks. “Vraag me niet waar 
ze vandaan komen. Ergens bij 
Drachten.’’ Ze komen uit Hou-
tihage. Maar goed, Wêz Han-
dich - DOS staat voor 18 no-
vember op het programma. 
Een week later speelt DOS op-
nieuw uit, tegen ADOS. De be-
haalde resultaten op het veld 

zorgen ervoor dat DOS met 
vertrouwen aan de expeditie 
in de zaal begint. Op het veld 
speelt DOS een niveau hoger 
dan in de zaal. Na zeven veld-
wedstrijden is DOS de num-
mer zes van de overgangs-
klasse D met zes punten. “We 
hebben een goede start ge-
maakt’’, zegt Wiegers. “We 

korfballen in een hele sterke 
competitie. Dit is precies waar 
ik op had gehoopt. Met zes 
punten zijn we nog niet veilig, 
maar we hebben drie punten 
voorsprong op nummer zeven 
en vijf punten op nummer 

acht.’’ KCR is de hekkensluiter 
met 1 uit 7, KVA heeft 3 uit 7. 
Het laatste nummer degra-
deert rechtstreeks, het voor-
laatste nummer speelt na-
competitie om erin te blijven. 
SDO is halverwege de koplo-

per met 11 uit 7. Wiegers: 
“Doelstelling op het veld is 
handhaving. We hebben het 
goed gedaan, met name de 
manier waarop. Het gelijke 
spel tegen de koploper was 
heel knap.’’ 

Ter voorbereiding op het zaal-
seizoen oefende DOS tegen 
Amicita en Oost Arnhem. Wie-
gers: “Van Amicitia hebben we 
gewonnen en van Oost Arn-
hem verloren. We zijn er klaar 
voor - iedereen is fit.’’

DOS gaat met vertrouwen de zaal in
door Hans Assink

Wiegers wil graag winnen van KIOS

‘VOOR ONS IS HET 
BELANGRIJK GOED 
VAN START TE 
GAAN’

De behaalde resultaten op het veld zorgen ervoor dat DOS zaterdag met vertrouwen aan de expeditie in de zaal begint. Foto: Simon van de 
Kamp.

VOLLEYBAL

door Set Up IJsselmuiden
Voor het mannenteam van 
Set Up IJsselmuiden stond 
zaterdag de wedstrijd tegen 
HHB coaching/CSV op het 
programma. Na de slechte 
wedstrijd van twee weken 
geleden was het zaak de 
vechtlust terug te vinden en 
een beter niveau te halen.
 
ZWOLLE / IJSSELMUIDEN - 
De eerste set ging gelijk op 
en Set Up kwam steeds een 
paar puntjes los van CSV. On-
danks het grote aantal ser-
vicefouten aan beide kanten 
werd er goed gespeeld. Er 
was vechtlust en er stond 
een heel ander Set Up dan 
twee weken geleden. Helaas 

vielen een aantal ballen net 
de verkeerde kant op en zat 
de scheids er een paar keer 
flink naast die de uitslag in 
de tweede set bepaalden. 
26-24 voor CSV.
Na deze eerste set ontstond 
het gevoel dat er zeker wat 
te halen viel en begon Set Up 
vol vertrouwen aan de 
tweedde set. Maar helaas 
kwam dit door een goede 
service van CSV niet uit. Set 
Up keek al snel tegen een 
16-7 achterstand aan, maar 
herpakte zich te laat. Helaas 
was het verschil al gemaakt 
en ging ook de tweede set 
verloren met 25-20. Ook de 
derde set zat er weinig ver-
schil tussen CSV en Set Up. 

Door een aantal onnodige 
fouten kon CSV de voor-
sprong pakken. Hierdoor 
ging ook de derde set naar 
CSV: 25-21.De vierde set was 
het geloof van de eerste drie 
sets minder aanwezig. Er 
werden meer foutjes ge-
maakt en Set Up kwam niet 
onder de druk van CSV weg. 
De teleurstelling werd zicht-
baar en dit kon niet meer 
omgedraaid worden. De 
eindstand is 25-16.
Ondanks dit resultaat is er 
hoop voor volgende week. Er 
werd weer een beter niveau 
gehaald en er werd gevoch-
ten voor elke bal. Volgende 
week is de uitwedstrijd te-
gen Rivo Rijssen.

Set Up Heren 1 verliest in Zwolle

Heren 1 haalde bij de wedstrijd weer een beter niveau.

Het herenteam van Badmin-
tonclub Kampen is ook na 
vier wedstrijden nog onge-
slagen. Dinsdag 31 oktober 
won het team de wedstrijd 
in Voorthuizen tegen BC de 
Treffers met 8-0.

VOORTHUIZEN - Vaste spelers 
Tjalling Beemer, Robin Kroeze 
en Hugo Vernhout werden 
deze keer bijgestaan door in-
valler Jeffrey van Mourik.
Het was de eerste competitie-
wedstrijd in zijn nog prille 
badmintoncarrière en dat hij 
het niveau aankan, bleek wel 

uit de maximale winst die de 
Kampenaren mee naar huis 
namen.
 
Tijdens de eerste dubbelpar-
tijen zetten zowel Beemer en 
Kroeze als Vernhout en Van 
Mourik de toon van de wed-
strijd door overtuigend te 
winnen. Beemer en Kroeze 
beslisten hun singlepartijen 
vervolgens in twee sets, Van 
Mourik had er daar drie voor 
nodig.
 
Vernhout startte zijn single 
tweemaal. Zijn eerste oppo-

nent viel bij 4-3 zo hard ach-
terover dat hij niet verder kon 
spelen. Voorthuizen had een 
vijfde heer in het team, tegen 
wie Hugo een nieuwe partij 
begon, die hij alsnog won.
Het duo Vernhout en Beemer 
en het koppel Kroeze en Van 
Mourik stelden ten slotte de 
laatste punten veilig door in 
twee sets te winnen.
Met 28 punten uit vier wed-
strijden staat het Kamper 
team op de eerste plaats in de 
competitie en is vastbesloten 
die plek vast te houden.
Foto: Robin Kroeze.

BC Kampen na vier wed-
strijden nog ongeslagen




