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Set Up begint met
nipte nederlaag
IJSSELMUIDEN – De volleyballers van Set Up zijn het nieuwe
jaar begonnen met een nipte nederlaag. Middenmoter Side-Out
won in IJsselmuiden met 2-3.
Eigenlijk leek de winterstop te
vroeg te komen voor Set Up. Eind
vorig jaar werd de stijgende lijn
in gezet. Zaak was om dat zaterdag door te trekken in de eerste
wedstrijd van het nieuwe jaar.
Set Up begon scherp en gefocust
en sloeg al snel een klein gaatje.
De thuisploeg liet vervolgens enkele setpunten liggen. Het eerste
setpunt voor Side-Out was wel
gelijk raak (25-27).
De tweede set begon Set Up opnieuw erg goed. Door uitstekende
servicedruk, goed verdedigend
werk en een nette blokkering ontstond er al snel een voorsprong.
Set Up won deze set overtuigend
met 25-17. De derde set was een
kopie van de tweede. Weer wist
Set Up het goede niveau de gehele set vast te houden. Daardoor
werd ook deze set overtuigend
gewonnen (25-19).
Coach Gaillard hamerde er voor
de vierde set op dat de mannen
van Set Up moesten oppassen
voor verslapping en concentratieverlies. Toch begon Set Up niet
scherp. Side-Out bouwde een grote voorsprong op en won de set
met 21-25. Ook in de vijfde set
kon Set Up niet genoeg servicedruk geven. Side-Out won deze
set gemakkelijk met 8-15.

Han Hanekamp valt voor ‘bijzonder
vriendelijke’ inslag van Wilsum
(door Gerard Meijeringh)

WILSUM – Vlak na Kerst
maakte Wilsum bekend dat Han
Hanekamp volgend seizoen aan
de slag gaat als hoofdtrainer bij
de vierdeklasser. Nieuws dat
bij veel voetballiefhebbers de
wenkbrauwen deed fronsen.
De hoofdpersoon zelf voelt zich
zeker niet te groot voor Wilsum
en wil iets opbouwen waarmee
de club nog jaren vooruit kan.
Enkele maanden geleden had
Hanekamp niet kunnen denken
dat hij na dit seizoen begint als
hoofdtrainer bij Wilsum. “Ik was
een beetje verrast. Wilsum vroeg
of ik wilde komen praten. Dat heb
ik gedaan”, aldus Hanekamp. Hij
hield een zeer goed gevoel over
aan het gesprek. “Bijzonder vriendelijk. De sfeer sprak me aan. Dat
vind ik belangrijk. Ik moet me wel
thuis voelen bij een club.” Er was
echter meer belangstelling voor
Hanekamp. Uiteindelijk leidde dat
niet tot een overeenkomst. Vervolgens kwam er een tweede gesprek
tussen Wilsum en de Kamper trainer. “Als een club op je wacht, is
het fatsoenlijk om dat te doen”,
aldus Hanekamp, die ook een
goed gevoel overhield aan het
tweede gesprek. “Vervolgens ga je
dingen afwegen. Het sportieve aspect, het gevoel bij de club en wat
je als mens en trainer kunt bijdragen om Wilsum vooruit te helpen.
Uiteindelijk heb ik besloten om
het te doen.”

Op 23 december werd tijdens een feestelijke kerstbijeenkomst, de nieuwe koers van Westerman Multimodal Logistics bekendgemaakt. Westerman presenteerde tijdens
deze bijeenkomst tevens haar nieuwe huisstijl aan het
personeel.
hoog in het vaandel staan.
Tijdens de kerstbijeenkomst
werden de twee nieuwe
vrachtwagens, in de nieuwe
huisstijl van Westerman
Multimodal Logistics, gepresenteerd.
De core-business van Westerman Multimodal Logistics
is gericht op het vervoer
over weg, spoor, zee en binnenwateren. Het multimodale transportbedrijf voert
de gehele logistieke keten in
eigen beheer uit. De nieuwe
directie, bestaande uit Johan
Logtenberg, Albert Konter,
Niels van der Vlist en Tim
van der Roest, die sinds enkele maanden geïnstalleerd
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Niemeijer kampioen
bij Kampenion
KAMPEN – Thomas Niemeijer
liet zich zaterdag kronen tot
clubkampioen bij de jeugd. Hij
won de strijd in de hoogste Aklasse. Ook won hij met Danny
Bruins in het dubbelspel.
In het enkelspel speelde Niemeijer een spannende finale.
In vijf games rekende hij af
met Danny Bruins. Jarno van
den Heuvel eindigde als derde.
Andere winnaars waren Rik ten
Caat (klasse B) en Maurits Koers
(klasse C).

Hanekamp voelt zich zeer gewaardeerd bij Wilsum. Foto: Gerard Meijeringh

Dat Wilsum liet blijken dat de
club Hanekamp heel graag wilde
binnenhalen, streelde het ego van
Hanekamp. “Het is mooi dat een
club bij jou terecht komt en zegt:
‘Jij bent de man die het moet
gaan doen’. Daar spreekt heel
veel waardering uit.” Daar komt
nog bij dat de club een grotere rol
voor Hanekamp ziet weggelegd
dan louter het hoofdtrainerschap.
Wilsum wil maximaal profiteren
van de jarenlange ervaringen van
Hanekamp, die actief is als docent
bij de KNVB en daarnaast hoofdtrainer was bij IJVV, Go-Ahead
Kampen, Swift ’64, OZC Ommen
en DOS Kampen. Hij gaat Wilsum
adviseren op technisch gebied
en de jeugdtrainers helpen. Dat
maakte het verhaal extra aantrekkelijk voor Hanekamp. “Ik werk
graag voor een langere termijn bij
een club. Ik heb bij alle clubs wat

Nieuwe Koers Westerman Logistics

De kerstborrel van de
Overijsselse transporteur
stond in het teken van de
feestelijke onthulling van de
samenvoeging van de voorheen drie aparte entiteiten
tot Westerman Multimodal
Logistics. Speciaal voor de
276 medewerkers, en hun
partner, werd een kerstborrel georganiseerd waar de
nieuwe, groene huisstijl
werd onthuld. Onder het
mom ‘Welkom op de weg
naar excellence’ nam CEO
Johan Logtenberg de medewerkers mee in de plannen
voor 2018. De nieuwe directie van het transportbedrijf
heeft betrouwbaarheid
en duurzaamheid daarbij
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is, heeft onder het mom ‘het
één versterkt het ander’ de
verschillende entiteiten samengevoegd. “Deze kerstbijeenkomst is het moment om
samen, onder dezelfde naam
en huisstijl, het nieuwe jaar
in te gaan,” vertelt Johan
Logtenberg, CEO Westerman
Multimodal Logistics.
Het in 1880 opgerichte Westerman is van oudsher specialist in distributietransport.
Inmiddels is Westerman
uitgegroeid tot een grote
speler in het intermodale
spoor-, zee- en wegvervoer.
Met een wagenpark van
144 trekkende eenheden
en verschillende trailers,
containers en warehouses
beheert het bedrijf de gehele
logistieke keten. Daarbij
worden milieuvriendelijke
en duurzame vervoersoplossingen aangeboden.

neergezet. Dat past me klaarblijkelijk. Als je iets wilt opbouwen,
heb je tijd nodig. Deze club heeft
een prachtige accommodatie gekregen. Nu is het tijd om te beginnen aan stap 2, de sportieve prestaties. De club wil meedoen om
de prijzen en op langere termijn
wellicht naar de derde klasse. Een
gezonde ambitie, Wilsum blijft
een dorpsclub.”
Dat Wilsum ‘gezonde’ ambities
heeft, spreekt Hanekamp aan.
“De wens is om jeugd door te
laten stromen en een team op te
bouwen, waarmee de club nog jaren vooruit kan. Daarbij is ook de
manier van spelen belangrijk. We
moeten met z’n allen een speelstijl bepalen die bij de club past
en waarmee Wilsum nog jaren
vooruit kan. Dat zorgt voor plezier bij de spelers en dat is uiteindelijk het belangrijkste.”

In het dubbelspel versloegen Niemeijer en Bruins het duo Jomar
Schilder/Roelard Bos. De derde
plek was voor Jarno van den
Heuvel en Bert Beks.

Vijfdorpentoernooi
op Kampereiland
KAMPEN – De jaarlijkse wedstrijd tussen de gymnastiekverenigingen van Kamperzeedijk,
Wilsum, Zalk, ’s-Heerenbroek
en Kampereiland wordt zaterdag 3 februari gehouden in Ontmoetingscentrum Ons Erf. Dit
keer is de organisatie in handen
van GV Kampereiland.
Het toernooi wordt per toerbeurt
georganiseerd door een van de
vijf deelnemende verenigingen.
De hele dag staat in het teken
van gym van zowel jongens als
meiden. Het toernooi start om
9.00 uur en zal rond 16.00 uur
eindigen. De toegang is gratis.

Quintus: ook voor jou!

B-boying voor boys: één van de nieuwe danscursussen bij Quintus

KAMPEN – Dansen, creatief aan de slag, een muziekinstrument leren bespelen, op zangles, theater maken of
eindelijk dat boek schrijven. Stel niet langer uit maar
doe in 2018 wat je altijd al wilde doen! Weinig tijd? Deze
week start bij Quintus een nieuwe reeks korte cursussen, met zowel nieuwkomers - waaronder B-boying - als
bestaande cursussen. Voor jong én oud.
Jong geleerd is oud gedaan,
luidt het spreekwoord. Bij
‘Muziek op schoot’ geniet
je met je baby, dreumes of
peuter van leuke liedjes met
spelletjes erbij. Binnen de
kortste keren zing je een
heel repertoire samen met je
kind, kleinkind of oppaskindje. Muziek op Schoot
is er in 4 leeftijdsgroepen
van 4 maanden tot 4 jaar.
De muzikale oriëntatie gaat
verder via Kleuteravontuur

met Muziekinstrumenten (6
lessen, groep 1/2), Muziekavontuur (10 lessen, groep
3/4) en Muziekstart (10 lessen, groep 4/5/6). Bij ‘Maak
je eigen fluit’ leert je kind
in 5 lessen de principes van
het blazen, geluid maken
en een beetje tellen op een
eigen gemaakte fluit.
Dans & Beeldende cursussen
Spiksplinternieuwe danscursus is B-boying speciaal
voor jongens/jongemannen.

Je leert moeilijke freezes,
krachtige powermoves,
snelle top-rock en ingewikkeld footwork. Ook nieuw:
‘Maak je eigen dans in 5
lessen!’, voor kids uit groep
6/7/8 die alles willen leren
over choreografie en muziekkeuze. Ben je 12 jaar of
ouder? Probeer dan Hiphop
Freestyle! Populair bij beeldend zijn de cursussen Prentenboek Maken en Modeatelier 8-12 jaar. Wegens groot
succes biedt Quintus nu
ook Modeatelier voor 12+.
Benieuwd naar het volwassenenaanbod? Kijk elders in
deze krant. Inschrijven en
meer info: quintuskampen.
nl., Vloeddijk 38 of bel 0383371200.

