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AUTO PALACE KAMPEN/IJSSELMUIDEN
Kleiland 2, 8271 RV IJsselmuiden
Tel: 088 - 003 55 25

ONZE VESTIGINGEN 
Almere  |  Dronten | Emmen | Harderwijk | Hoogeveen | Kampen/
IJsselmuiden | Meppel | Ommen | Raalte | Zwolle (2x)

MINIMAAL 600 OCCASIONS OP VOORAAD VAN ALLE POPULAIRE MERKEN!
Auto Palace is of�cieel dealer van de merken: Peugeot, Hyundai, Fiat, Alfa Romeo, Jeep en Mitsubishi.

Volg ons op         AUTO PALACE Groep         @autopalacegroep         AUTO PALACE groep         autopalacegroep

MINIMAAL 600 OCCASIONS OP VOORAAD VAN ALLE POPULAIRE MERKEN!

OPZOEK NAAR EEN DEALEROCCASION?

WILT U WETEN WAT UW AUTO WAARD IS?

Ga naar www.autopalace.nl en ontvang direct een offerte. Vul uw kenteken in

Wilhelmina zoekt nieuwe voorzitter 
(door Gerard Meijeringh)
KAMPEN – Eind juni nam Gymnastiekvereniging Wilhelmina 
afscheid van voorzitter Frank Kist. Sindsdien bleef het stil en 
diende zich geen nieuwe voorzitter aan. Dik Koster, manusje van 
alles bij Wilhelmina, maakt zich toch enigszins zorgen. “We zijn 
op zoek naar een voorzitter die ons naar het 100-jarig jubileum 
brengt”, aldus Koster. 

Het gaat momenteel goed met 
Wilhelmina en dat is voor een 
groot deel de verdienste van Frank 
Kist. In 2009 maakte de club na 
een zware periode  een nieuwe 
start. Er kwam een nieuw bestuur 
onder leiding van Kist. Het bleek 
een bestuur dat bereid was om 
de schouders eronder te zetten. 
Daarnaast zorgde Kist voor een 
wij-gevoel binnen de club. “Frank 
heeft het heel goed gedaan. Daar-
door staan we nu waar we willen 
staan. We staan midden in de sa-
menleving”, aldus Koster. 

Maar hij weet als geen ander dat 
stilstand achteruitgang is. De ont-

wikkeling van de club is in gevaar 
omdat er geen volledig bestuur 
is. Volgend jaar willen secretaris 
Ester Boudewijn en Angelique de 
Vente, bestuurslid turnen/gym 
stoppen na de jaarvergadering in 
juni 2018. “Er moeten mensen bij-
komen”, zegt Koster. 

Waaronder dus een goede opvol-
ger van Frank Kist. Koster ziet 
zichzelf absoluut niet als voor-
zitter. “Daar ben ik niet geschikt 
voor. Ik ben een meer een doe-
man. Waar een nieuwe voorzit-
ter van Wilhelmina aan moet vol-
doen? Hij of zij moet verbindingen 
kunnen leggen tussen ouders, 

leerlingen en kader. Ook moet een 
voorzitter kunnen delegeren, dan 
valt de belasting best mee.” 

Ook op andere plekken binnen de 
vereniging zijn er soms proble-
men om bepaalde vacatures in te 
vullen. “Genoeg trainers krijgen 
bij gym en turnen is soms moei-

lijk. Dat heeft onze aandacht. We 
kijken bij Landstede en CALO of 
er mensen beschikbaar zijn. Het 
moet natuurlijk niet zover komen 
dat je straks met bepaalde groe-
pen moet stoppen, omdat er geen 
trainers meer zijn. Dat willen we 
niet”, besluit Koster, die op ver-
schillende terreinen actief is. 

De voormalige voorzitter Frank Kist (m) met Anita Knul en Dik Koster (r)

KV DOS met ruime zege nog mild voor laagvlieger
KAMPEN - De korfballers van KV DOS Kampen/Veltman hebben 
een makkelijke overwinning behaald op Re� eks en blijven daar-
door koploper. DOS ontbeerde de nodige scherpte, maar kon met 
26-12 toch een ruime zege laten noteren.

Doordat het krachtsverschil groot 
was had DOS moeite om scherp 
te blijven. 

De Kamper ploeg stond tot afge-
lopen zaterdag in het rijtje van 
de vijf meest scorende ploegen in 
de Nederlandse competitie, maar 
maakte die status voor eigen 
publiek niet waar. 

“Het lukt ons niet om twee keer 
vijfentwintig minuten scherp te 
blijven, wanneer de noodzaak 
daartoe niet aanwezig is”, gaf 
trainer-coach Jan Wiegers na 
afloop aan. “Over de eerste helft 
ben ik redelijk tevreden, maar in 
de tweede helft scoren we bijna 
een kwartier niet. Dan kun je ook 
geen hoge score bereiken. Daar 

staat tegenover dat we prima 
verdedigd hebben in die tweede 
helft. Refleks scoort in het tweede 
deel slechts vier keer en dat is 
toch een compliment voor onze 
verdedigende instelling.”

DOS had zaterdag aan tien 
minuten genoeg om de wed-
strijd te winnen. Via 4-2 ging 
het naar 9-5. Op dat moment, 
met nog tien minuten te spelen 
in de eerste helft, versnelde DOS 
en schoot het even met scherp. 
Voordat Refleks doorhad wat er 

gebeurde, was de wedstrijd be-
slist. Na een ruststand van 16-8 
werd het vlot 20-8, waarna het 
scoren stokte. Pas in de laatste 
tien minuten pakte DOS aanval-
lend en scorend de draad weer 
op. 

Wit-Blauw
In Noordwolde boekte Wit-Blauw 
een belangrijke 18-21 zege bij 
De Hoeve. In de overgangsklasse 
A, waarin veel ploegen vlak bij 
elkaar staan, staat de Kamper 
formatie op een derde plek.  

Set Up heeft stijgende 
lijn te pakken
 
GRONINGEN – De volleybal-
lers van Set Up hebben het jaar 
goed afgesloten. In Groningen 
wonnen de IJsselmuidenaren 
met 1-3 van Lycurgus 3. 

Set Up nam in de eerste set een 
voorsprong van 11-17, maar 
verspeelde deze ruime marge en 
verloor met 25-20.  

In de tweede set waren beide 
ploegen erg aan elkaar gewaagd. 
Uiteindelijk wist Set Up de set 
toch binnen te slepen: 24-26.  

Daarna begon Set Up beter te 
spelen. De ploeg scoorde veel 
directe punten en wist de aanval 
van Lycurgus onschadelijk te ma-
ken. Set Up won set drie en vier 
met ruime cijfers (16-25 en 15-
25) en pakte belangrijke punten. 

Zilver voor Volharding 
ALMERE – Het seniorenteam 
van Volharding heeft zilver be-
haald op het NK in Almere. 

Reflex wint weer 

KAMPEN - De heren van AH 
van Mierlo/Re� ex hebben zater-
dag eenvoudig met 3-0 gewon-
nen van Pelster. 

Het was de vierde zege op rij 
voor de ploeg van trainer Henk 
Gootjes. Reflex gaat als de num-
mer drie van de topdivisie de 
winterstop in. 


