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Dáár doe ik het voor!

Vertrekkend tandarts Gert Huisman heeft de afgelopen zesendertig jaar met veel plezier 
in zijn praktijk gewerkt. Aan de Veenmos 199 begonnen op 1 april 1981 en in begin 1990 
verhuisd naar de huidige locatie aan de Silene 2c te Kampen. Eind dit jaar gaat hij zijn 
tandartspraktijk overdragen aan een enthousiaste, waardige opvolger.

Per 1 januari 2018 wordt 
Tandartspraktijk Huisman overgenomen

Zijn naam is Zabih Mobin. Hij heeft als 
praktiserend tandarts tien jaar werkervaring. 
Beide tandartsen hebben goede afspra-
ken gemaakt, zodat de overgang voor de 
patiënten hopelijk soepel verloopt. Zabih zal 
vanaf 2 januari 2018 de praktijk overnemen 
en drie dagen in de week aanwezig zijn. Om 
de overdracht van de praktijk soepel te laten 

verlopen zal Gert Huisman nog een tijdje 
twee dagen in de week verbonden blijven aan 
de praktijk
De reeds gemaakte afspraken met patiënten 
in 2018 blijven gewoon staan. Het adres, het 
telefoonnummer, en niet te vergeten de as-
sistentes blijven gelijk.
Gert: “De patiënten die ik de komende tijd 

niet meer zie in de praktijk, wens ik het al-
lerbeste toe
en zeer bedankt voor de prettige contacten 
en het door u geschonken vertrouwen”.

Zabih: “Via deze aankondiging wil ik mezelf 
kort introduceren als uw nieuwe tandarts. 
Met veel genoegen neem ik de taak op mij 
om de praktijk van tandarts Huisman voort 
te zetten. In 2008 ben ik afgestudeerd aan 
het Academisch Centrum tandheelkunde te 
Amsterdam en sindsdien ben ik in diverse 
praktijken werkzaam geweest. In verschillen-

de facetten van de tandheelkunde heb ik me 
kunnen bekwamen. Zoals gebitsrehabilitatie, 
cosmetische tandheelkunde en wortelkanaal-
behandelingen.
Daarnaast heb ik in 2014 de opleiding Orale 
implantologie aan de Universiteit van Gent 
afgerond. Ik zie er met genoegen naar uit om 
met u kennis te mogen maken en ik hoop 
voor vele jaren op een prettig contact en 
wederzijds vertrouwen. De praktijk zal weer 
voor aanname van nieuwe patiënten worden 
opengesteld. De praktijk gaat voortaan Ys-
selmond heten”

Jubileumeditie 
OnderdijksRun 
(door Gerard Meijeringh) 
KAMPEN - De populaire On-
derdijksRun vindt volgend jaar 
plaats op zaterdag 6 oktober. 
Het wordt de vijfde editie van 
het hardloopevenement in de 
Kamper wijk Onderdijks. 

Hardlopers kunnen zich vanaf 
dinsdag 1 mei inschrijven voor de 
jubileumeditie van de Onder-
dijksRun. “We gaan kijken of we 
iets speciaals kunnen doen. Dat 
moeten we nog inkleden”, aldus 
Janet Neervoort. 

Kampenion fungeert 
als spelbreker 
KAMPEN – De tafeltennis-
sers van Kampenion hebben 
in de laatste wedstrijd van de 
najaarscompetitie hun sportieve 
plicht vervuld. De ploeg pakte 
tegen Disnierats 2 drie punten 
en daarmee liep deze ploeg de 
titel mis in de tweede divisie. 

Disnierats had negen punten 
nodig tegen het al gedegradeerde 
Kampenion. De Kamper formatie 
fungeerde echter als spelbreker 
door drie punten te pakken. Ivan 
Hollander won twee partijen. 
Gert-Jan de Lange won één partij. 

Kleine nederlaag Set Up 
SNEEK - De volleyballers van 
Set Up hebben zaterdag twee 
sets gepakt van koploper VC 
Sneek. 

Matig DOS heeft niets 
in te brengen bij WVF
(door Gerard Meijeringh)
ZWOLLE – Een week na de im-
ponerende 8-1 zege op Be Quick 
is DOS Kampen weer terug op 
aarde. In Zwolle won WVF met 
3-0. “We hebben weinig gepres-
teerd. Ik heb een onherkenbaar 
DOS gezien, zeker qua voetbal”, 
aldus DOS-trainer Edwin Kwak-
kel.

DOS haalde zonder kleerscheuren 
de rust en daar mocht de Kamper 
formatie niet over mopperen. De 
ploeg kwam een aantal keren 
goed weg. In de 50ste minuut viel 
alsnog de logische 1-0. Na een 
overtreding van Martijn Barne-
veld op Martijn Ruijsch ging de 
bal op de stip. “De arbiter zag het 
als in de rug lopen. Martijn speel-
de in ieder geval niet de bal”, 
aldus Kwakkel. Jabir Mazouz 
schoot de strafschop binnen. In 
de 69ste minuut kwam WVF op 
2-0 via Ruben Meijer met een 
schot vanaf zo’n 20 meter. 

DOS kon bijna de gehele wed-
strijd niets uitrichten. In de 
80ste minuut ontstond de enige 
kans voor DOS. Ramon Beuling 
probeerde schuin voor het doel 
keeper Mike ter Wiele in de korte 
te verslaan, maar de goalie zat 
er goed bij. In de 87ste minuut 
scoorde Clint Kruisweg 3-0. 

“Ik heb weinig lichtpuntjes 
gezien. Als we achter komen, 
schijnt het ineens te moeten. Dat 
is zeker niet zoals ik het graag 
wil zien. Dit was een collectieve 
offday”, aldus Kwakkel. 

Nieuwe kleding voor SASK
KAMPEN – In Sporthal De 
Reeve zijn voetballers van 
Stichting Aangepast Sporten 
Kampen (SASK) afgelopen 
dinsdagavond in het nieuw 
gestoken door het bestuur van 
de OnderdijksRun. Trainer Arie 
Lugthart van SASK nam de 
kleding in ontvangst uit handen 
van Karst Neervoort van het 
bestuur van de OnderdijksRun. 

De OnderdijksRun steunt al vanaf 
de eerste editie van de loop goede 
doelen. Ieder jaar wordt één speci-
fiek doel uitgekozen. Dit jaar was 
dat SASK. Bij de vierde editie van 
de OnderdijksRun werd ruim 3.000 
euro binnengehaald voor het goede 
doel, een recordbedrag. Dat kwam 
vooral doordat meer sponsors zich 
hebben verbonden aan de Onder-
dijksRun. “Met dit geld hebben 
we twee voetbalteams aangekleed. 
Shirts, broeken en sokken”, vertelt 
Janet Neervoort namens het be-

stuur van de OnderdijksRun. 
Op de voorkant van het shirt 
staat het logo van de Onderdijks-
Run en op de achterkant het logo 
van SASK. Iedereen bij SASK was 
enorm blij met de nieuwe kleding. 
Het bestuur van de OnderdijksRun 

heeft niet al het geld opgemaakt. 
“We hebben nog wat over. Met dat 
geld willen we andere goede doe-
len ondersteunen. Op spontane 
wijze. We kijken wel wat er op 
ons pad komt”, aldus Janet Neer-
voort. 

De voetballers van SASK zijn blij met de nieuwe kleding. Foto: Tennekes

Uitgebekerd
KAMPEN – De tweede ronde van 
het districtsbekertoernooi is niet 
goed verlopen voor de Kamper 
clubs. KHC, Go-Ahead Kampen en 
IJVV liggen eruit. 

Go-Ahead was kansloos tegen 
WHC. KHC stelde teleur tegen 
tweedeklasser Hulzense Boys en 
sneuvelde na strafschoppen. Dat 
gebeurde ook met IJVV. De IJs-
selmuidenaren konden de muur 
van derdeklasser Dalfsen niet 
slechten. 
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