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DOS Kampen na winst dichtbij titel en
terugkeer naar overgangsklasse
KAMPEN - KV DOS Kampen /
Veltman heeft een beslissende
stap gezet op weg naar het
kampioenschap. In een heerlijk
korfbalgevecht werd directe
concurrent Phoenix met 21-20
verslagen. DOS kan komende
zaterdag de laatste benodigde
punten binnenhalen om dan
binnen een jaar terug te keren in
de overgangsklasse.

DOS Kampen
SVI
17 februari 2018
Sportpark De Maten - 15.00 uur
www.doskampen.nl

@vvdosk

Balsponsor:

Nieuwe sponsor Set Up

Een hoofdrol was zaterdag weggelegd voor de uitstekend spelende
Wesley Doorn. Hij moest het opnemen tegen de geslepen Tjalle
van Zoelen. Doorn liet zich echter
niet provoceren door de routinier
en won gaandeweg de wedstrijd
steeds meer duels. “Een jaar geleden was me dat nog niet gelukt”,
gaf Doorn aan. “Dan was ik misschien wel in zijn manier van spelen meegegaan. Nu weet ik beter
hoe ik om moet gaan met dit soort
spelers.” Omdat Doorn ook nog
eens de nodige korte kansen in de
korfzone doeltreffend afrondde,
vijf treffers, groeide hij aan Kamper zijde uit tot de smaakmaker.
Vanaf het begin waren het de
verdedigingen die het spelbeeld
bepaalden. Beide coaches hadden hun huiswerk goed gedaan
en hun ploegen tactisch prima
voorbereid. DOS koos ervoor om
in het voorveld één op één te verdedigen en Phoenix te dwingen
om veel van afstand te schieten.
Vooral André Beens viel daarbij
voor de zoveelste keer positief op.

IJSSELMUIDEN - Holtland
Accountants en Ten Brinke
Financiële Dienstverlening uit
IJsselmuiden zijn de nieuwe
hoofdsponsors van het eerste
herenteam van volleybalvereniging Set Up. De partijen hebben
een overeenkomst gesloten van
3,5 jaar.
KV DOS viert de cruciale zege. Rechts uitblinker Wesley Doorn: sterk in de duels en vijf keer trefzeker. Foto: Tennekes

Dit keer moest de Zoetermeerder
topscoorder Chris Pieper ervaren
hoe lastig het is om tegenover
Beens te staan. Pieper kon nauwelijks loskomen van Beens. In de
eerste helft kwam hij nog tot vier
treffers, maar in de tweede helft
kon hij slechts twee keer vanaf de
strafworpstip scoren.
DOS stond vanaf het eerste fluitsignaal aan de goede kant van
de score. Tot 9-7 werd er met een
verschil van twee doelpunten gewisseld. Bij 9-9 kwam Phoenix

langszij. Het zou de laatste keer
zijn. Nog voor rust liep DOS uit.
De rust leek aan te breken bij 139, maar de zeer nuttige Iris van
Bruggen (goed voor vijf treffers)
gooide vlak voor rust de 14-9 in
de korf.
Met nog tien minuten op de klok
leek de 18-14 van Van Bruggen
doorslaggevend te zijn, maar twee
goede wissels aan de kant van de
ploeg uit Zoetermeer, brachten
Phoenix nieuw elan. De ploeg
kroop dichterbij en scoorde an-

derhalve minuut voor tijd 20-19.
In de slotfase bleek hoe DOS mentaal en tactisch is gegroeid in de
laatste maanden. De bal werd in
de ploeg gehouden en het schot
werd pas kort voor de zoemer genomen. Het was de topscorer Matthijs Bastiaan die in de zoemer
21-19 scoorde, met nog zevenendertig seconden te gaan. Terwijl
het publiek alvast een feestje
bouwde, scoorde Phoenix drieëntwintig seconden voor tijd 21-20.
Daarna gaf DOS de bal niet meer
uit handen.

Weer zege voor hard werkend Go Ahead
KAMPEN - En weer was het zaterdag raak voor Luuc Knul namens
Go Ahead Kampen. De gelegenheidsspits is na de winterstop niet te
houden en maakte tegen asv Dronten de winnende treffer (2-1).

Pas na de pauze profiteerde Go
Ahead hiervan. Een mooie aanname van Knul stelde hem in staat
de vrije trap van Arjan Wiegers tot
assist te promoveren. Een treffer
van een speler in vorm, die zonder na te denken het juiste doet.
Na een tweede gele kaart van
Visscher kwam de spanning in
de slotfase helemaal terug, maar
Go Ahead Kampen hield stand in
een tumultueuze slotfase waarin

Na een enerverende beginfase
opende Rik Breemhaar de score
namens asv Dronten. Zijn kopbal was keeper Tim Noordman
te machtig. Go Ahead deed snel
wat terug. Roy Visscher miste na

Topscorers

Roy Visscher miste een strafschop, scoorde en kreeg rood. Foto: Tennekes

de keeper van Dronten nog twee
keer, tevergeefs, mee naar voren ging. Aan de andere kant
was Knul vier minuten voor tijd
dichtbij zijn tweede van de middag, zijn vrije trap ging net over
de lat. Go Ahead is gestegen naar
de achtste plek, drie punten ach-

goals x factor

Aart Schreuder | Zalk
Luuc Knul | Go-Ahead Kampen
Özhan Kardag | IJVV
Tom Diender | DOS Kampen
Kevin Veger | VV Kampen
Brenn de Lange | KHC
Wesley van Winsum | VV Kampen
Nebi Özturk | VV Kampen
Michiel Hamer | Zalk
10. Gerjon van den Berg | IJVV
11. Jeffrey de Nooijer | KHC
Roy Visscher | Go-Ahead Kampen
13. Twan Knul | DOS Kampen
Raymon Beuling | DOS Kampen
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“We zijn als bestuur erg blij met
deze langdurige overeenkomst.
We zijn een ambitieuze en groeiende vereniging waarbij plezier
in de sport voorop staat. Daarnaast geloven we in talentontwikkeling in zowel de sport als in
het runnen van een vereniging.
Deze deal zorgt ervoor dat we
de komende jaren hierin kunnen
blijven investeren”, aldus voorzitter Joffrey van den Belt.
Holtland Accountants en Ten
Brinke Financiële Dienstverlening
werken voor de meest uiteenlopende bedrijven in het MKB,
maar zijn ook zeer actief voor
ondernemers in de agrarische
sector.

Biljarter Plender
verdient NK-ticket
KAMPEN – De honger van
biljarter Albert Plender (BC
Reijersdam) is nog niet gestild.
Na zijn titel in het districtskampioenschap Zwolle werd hij in
Sneek ook gewestelijk kampioen van de eerste klasse libre.

twintig minuten een strafschop,
maar stond even later op de goede
plaats om een kopbal van Leroy
Knol binnen te schieten. Omdat
aanvoerder Breemhaar tegen rood
aanliep bij de strafschop, speelde
Go Ahead driekwart van de wedstrijd met een man meer.

Het was al weer de vijfde treffer voor Knul in drie duels na de
winterstop, en zijn achtste van dit
seizoen. Vorig seizoen kwam de
twintigjarige uit op twaalf competitietreffers. Dat de spits momenteel onderdeel uitmaakt van een
soepel draaiende machine kan
niet worden gezegd. Na de winterstop pakte de ploeg van trainer
Stephan Rahantoknam echter wel
al zeven punten en dat is naast de
scoringsdrift van Knul met name
te danken aan de strijdlust.

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.

Kom a.s. zaterdag naar:

MINSTE TEGENGOALS

punten

= 17,0 pnt.
= 16,0 pnt.
10 goals x 1,5 = 15,0 pnt.
9 goals x 1,5 = 13,5 pnt.
13 goals x 1 = 13,0 pnt.
6 goals x 2
= 12,0 pnt.
11 goals x 1 = 11,0 pnt.
11 goals x 1 = 11,0 pnt.
11 goals x 1 = 11,0 pnt.
7 goals x 1,5 = 10,5 pnt.
5 goals x 2
= 10,0 pnt.
5 goals x 2
= 10,0 pnt.
6 goals x 1,5 = 9,0 pnt.
6 goals x 1,5 = 9,0 pnt.
17 goals x 1
8 goals x 2
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Salverda Topscorers Trofee Kampen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DOS Kampen
Zalk
IJVV
Go-Ahead K.
KHC
VV Kampen
‘s-Heerenbroek
Wilsum

12
15
17
19
20
26
27
36

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!

ter op KHC, dat zaterdag eveneens
won. SDV Barneveld, DOS ‘37 en
DZC ‘68 hijgen Go Ahead in de
nek. Zaterdag moet de rood-gele
formatie van Rahantoknam in eigen huis winnen van DZC om die
ploeg, met evenveel verliespunten, op afstand te houden.

Plender won al zijn zeven partijen, met een moyenne van 5.56.
Als beloning mag Plender van 16
tot en met 18 maart meedoen aan
de NK eerste klasse libre bij BV
75 te Leusden.
Ploeggenoot Rens Jager werd in
Emmeloord tweede in het districtskampioenschap derde klasse
bandstoten, op basis van een iets
minder moyenne dan de winnaar.
Hiermee kwalificeert Jager zich
voor de gewestelijke kampioenschappen Noord-Oost Nederland.

‘Voor titel moet alles kloppen’
HEERDE - Zalk is terug aan kop in de vierde klasse C na de 1-2
zege in de inhaalwedstrijd bij SEH. Op basis van een beter doelsaldo is Zalk nu nummer één en VSW nummer twee.
Het kan dit jaar zomaar gebeuren: op de platte kar door Zalk.
Het zou een ongekend hoogtepunt zijn voor de ploeg die in
het verleden twee seizoenen in
de derde klasse uitkwam (19992001), maar daarna nooit hoger
eindigde dan plek vier. Met een
verzameling klasbakken, voor het
niveau vierde klasse althans, die
grotendeels zijn opgepikt bij Go
Ahead Kampen en WHC, loopt
het dit seizoen op rolletjes. “Het

past allemaal precies en dat is
ook nodig om kampioen te worden, dan moet alles kloppen”,
weet trainer Gerrit Hamer, vader
van Gerben en Michel. Laatstgenoemde was weer trefzeker
zaterdag, evenals clubtopscorer
Aart Schreuder. Jeroen van den
Bosh stond met zijn schitterende
trap aan de basis van beide treffers. De thuisploeg kwam op slag
van rust terug (1-2) en gooide de
beuk erin, maar Zalk hield stand.

