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Feest bij familie Van Moerkerk
tijdens Kamper Sportverkiezingen
(door Gerard Meijeringh)

KAMPEN – De familie Van
Moerkerk is vrijdag als grote
winnaar uit de bus gekomen
bij de 33ste editie van de
Kamper Sportverkiezingen.
Dylan van Moerkerk werd
uitgeroepen tot ‘Sportman
van het jaar’ en Demi van
Moerkerk won de hoofdprijs
in de categorie ‘Jeugdsporter
Meisjes’. Daarnaast pakte ze
met Danique Visker de titel
‘Jeugdsportploeg van het jaar’.
Bianca Roosenboom is opnieuw
‘Sportvrouw van het jaar’ en
het eerste herenteam van Reflex
mag zich ‘Sportploeg van het
jaar’ noemen.
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Peter Gaillard gaat
door bij Set Up
IJSSELMUIDEN – Peter Gaillard
blijft hoofdtrainer bij de
volleyballers van Set Up. De
ervaren volleybaltrainer heeft
zijn contract bij de club uit
IJsselmuiden met twee jaar
verlengd. Gaillard is bezig aan
zijn eerste jaar bij Set Up.

Karateka Dylan van Moerkerk liet
zich in 2017 in de categorie tot 21
jaar kronen tot Nederlands kampioen en pakte zilver bij het Open Nederlands kampioenschap. Tevens
behaalde hij diverse podiumplaatsen bij internationale toernooien.
Dat leverde hem zaterdag de titel
‘Sportman van het jaar’ op. Bij de
mannen was de tweede plaats voor
baanwielrenner Roy van den Berg.
Schaatser Gary Hekman eindigde
als derde.
Bianca Roosenboom werd weer uitgeroepen tot ‘Sportvrouw van het
jaar’. Bij het inline-skaten veroverde
ze in 2017 drie nationale titels op
het NK. Op het WK in China wist ze
een vierde plaats te behalen op de
marathon. Vanwege een trainingskamp in Portugal kon ze vrijdag

De winnaars van de 33ste editie van de Kamper Sportverkiezingen. Foto: Tennekes

zelf niet aanwezig zijn op het sportgala. Haar vader Fons nam de prijs
in ontvangst. Achter Roosenboom
was de tweede plaats voor kanovaarster Ruth Vorsselman van KV
Skonenvaarder. Stepster Hermien
Koers van Stepteam Selles Auto’s
Kamperzeedijk eindigde als derde.
Bij de ploegen was het eerste herenteam van volleybalvereniging
Reflex een mooie winnaar. De
Kamper ploeg werd vorig jaar met
overmacht kampioen in de eerste
divisie. De tweede plaats ging naar
de synchroonzwemmers Natasja

van Schuppen en Joselien van de
Craats. Het eerste herenteam van
Tafeltennisvereniging Kampenion
kwam op een derde plek terecht.
Bij de talenten was Lars Vos van
RKDOS de grote winnaar in de
categorie ‘Jeugdsporter Jongens’.
Op voltige behaalde hij goud op
het NK Turnen. Achter Vos was de
tweede plaats voor Jessin Kroes van
KV Skonenvaarder. De derde plek
ging naar Joost Daamen van Judoteam IJsselmond. Twirlster Demi
van Moerkerk won in de categorie
‘Jeugdsporter Meisjes’. Ze wist twee

nationale titels en twee Europese titels te bemachtigen. Anique Frans
van de Deltaruiters werd tweede.
De derde plek ging naar kanovaarster Isa Vorsselman van KV Skonenvaarder.
De twirlsters Demi van Moerkerk
en Danique Visker pakten de titel
‘Jeugdploeg van het jaar’.Samen
pakten ze in 2017 een nationale en
Europese titel. Het juniorenteam
van RKDOS kwam op plek twee
terecht. De jeugdselectie van IJGV
(jazzdans) mag zich de nummer
drie noemen in deze categorie.

Uitstralingsprijs voor Tjibbe van Dijk
(door Gerard Meijeringh)

KHC was er in geslaagd om alles
voor Van Dijk geheim te houden.
“Dit is een complete verrassing. Ik
ben vandaag heel veel voorgelogen. Het is de ‘fun’ om het geheim
te houden. Dat is gelukt. Toen de
zaklantaarns op me gingen schijnen en KHC steeds prominenter
voorkwam in het filmpje, begon
het kwartje te vallen. Ik vind het
helemaal geweldig. Het is altijd
leuk om in het zonnetje te staan.
Het is een heel mooie waardering.”
Van Dijk droeg vrijdagavond de
prijs op aan alle vrijwilligers bij
KHC. “Want je kunt het niet alleen. En het moet leuk zijn om
vrijwilliger te zijn. Plezier moet

Tjibbe van Dijk is al bijna zeventien jaar preses van KHC. Eerder
was hij ook jeugdvoorzitter en
lid van de voetbalcommissie bij
de Kamper voetbalclub. Maar
niet alleen voor KHC heeft hij
grote verdiensten gehad. Van
Dijk was veertien jaar actief als
amateurscheidsrechter en maakte toen de overstap naar het betaalde voetbal. Hij floot drie jaar
in het Nederlandse profvoetbal,
waarna hij elf jaar fungeerde als
assistent-scheidsrechter in het
betaalde voetbal. Daarnaast was
Van Dijk twaalf jaar rapporteur.
Enkele jaren geleden werd hij
benoemd tot Lid van Verdienste
van de KNVB.
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Tjibbe van Dijk is blij met de Uitstralingsprijs. Foto: Tennekes

voorop staan. Je moet elkaar motiveren, scherp houden en plezier
erin houden.”
Van Dijk komt met een voorbeeld.
Regelmatig laat hij via zijn vrouw
een pan snert aanrukken bij KHC.
“Dan zit je met z’n allen om de
tafel en zie je die glimmende oog-

goals x factor

Özhan Kardag | IJVV
Aart Schreuder | Zalk
Luuc Knul | Go-Ahead Kampen
Tom Diender | DOS Kampen
Kevin Veger | VV Kampen
Michiel Hamer | Zalk
7. Brenn de Lange | KHC
Jeffrey de Nooijer | KHC
9. Twan Knul | DOS Kampen
10. Wesley van Winsum | VV Kampen
Nebi Özturk | VV Kampen
12. Gerjon van den Berg | IJVV
Julian de Ruiter | DOS Kampen
14. Roy Visscher | Go-Ahead Kampen
1.
2.
3.
4.
5.

“We hebben eigenlijk altijd de
intentie gehad langer dan een jaar
samen te werken. Peter heeft echt
een goede band met het team en
met de vereniging, dus we zijn blij
dat we hem langer binnen de club
kunnen houden” aldus Set Upvoorzitter Joffrey van den Belt.

SPORTPARK ‘DEN UITHOEK’ IJSSELMUIDEN
AANVANG 14.30 UUR > MEER INFO OP IJVV.NL

KAMPEN – Tjibbe van Dijk is vrijdagavond tijdens de Kamper
Sportverkiezingen beloond met de Uitstralingsprijs. De Kampenaar
kreeg de prijs voor zijn grote verdiensten voor het Kamper voetbal
en KHC in het bijzonder.

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.

WHC

tegen

15 goals x 1,5
20 goals x 1
9 goals x 2
9 goals x 1,5
13 goals x 1
13 goals x 1
6 goals x 2
6 goals x 2
8 goals x 1,5
11 goals x 1
11 goals x 1
7 goals x 1,5
7 goals x 1,5
5 goals x 2

MINSTE TEGENGOALS

punten

= 22,5 pnt.
= 20,0 pnt.
= 18,0 pnt.
= 13,5 pnt.
= 13,0 pnt.
= 13,0 pnt.
= 12,0 pnt.
= 12,0 pnt.
= 12,0 pnt.
= 11,0 pnt.
= 11,0 pnt.
= 10,5 pnt.
= 10,5 pnt.
= 10,0 pnt.

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK

Salverda Topscorers Trofee Kampen

DOS Kampen
Zalk
IJVV
KHC
Go-Ahead K.
VV Kampen
‘s-Heerenbroek
8. Wilsum
1.
2.
3.
4.
5.
6.

17
18
19
23
25
27
27
41

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!

jes van de vrijwilligers. Dat is zo
mooi. Daar doe je het voor. Dat
vind ik misschien nog wel belangrijker dan het voetbalgebeuren.
Voetballers zijn passanten, maar
met de vrijwilligers en niet te vergeten met de supporters krijg je
steeds meer binding.”

DOS Kampen
Sparta Enschede
17 maart 2018
Sportpark De Maten - 15.00 uur
www.doskampen.nl

@vvdosk

Balsponsors:

Wilsum loopt rood aan

WILSUM - Wilsum heeft zaterdag met 1-2 verloren van CSV ’28. De
wedstrijd werd overschaduwd door het optreden van de arbiter, die
maar liefst drie rode kaarten uitdeelde aan Wilsum.
Wilsum kwam al in de 4e minuut
op achterstand. Een cadeautje
voor CSV. De arbiter zag een
duidelijke handsbal over het
hoofd. Daarna liet Wilsum enkele
kansen liggen.
Na rust kwam Wilsum terug tot
1-1. Jos Holtand profiteerde van
een te korte terugspeelbal. Al
snel kwam CSV weer op voorsprong, nadat Holtland de bal
niet goed weg kopte. Daarna
gebeurde er van alles. De net

ingevallen Bas de Raad werd
met rood weggestuurd nadat een
speler over zijn been viel. Dat
leidde tot ongeloof bij Wilsum.
Nadat Jurre Heldoorn de kans
op 2-2 miste, moest Wilsum met
negen man verder. De arbiter trok
terecht rood na een wilde tackle
van Arjan Boeve. Toen Jan van
Spijker hier wat van zei, kreeg hij
ook rood. Met acht man speelde
Wilsum het duel uit. Er werd niet
meer gescoord.

