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Afzien voor toeschouwers
bij ijskoude rally
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KAMPEN – Hans Weijs was zaterdag de grote winnaar van de
Sijperda Zuiderzeerally. Ook dit keer vonden een aantal proeven
plaats op het Kamper grondgebied (Rondom Kampereiland en
Kamperveen).
Er was sprake van een zeer sterk
deelnemersveld. Hans Weijs was
oppermachtig en won maar liefst
elf van de twaalf proeven.
Voor het publiek was het echt af-

zien met temperaturen tot onder
het vriespunt en een zeer koude
wind.
Sneeuw bleef de toeschouwers en
de deelnemers echter bespaard.

Romano Luhukay blijft bij KHC
KAMPEN – Romano Luhukay speelt ook volgend seizoen bij KHC.
De dribbelaar is bezig aan zijn eerste seizoen in Kampen.
Eerder werd al een fiks aantal
spelers van de huidige selectie
vastgelegd voor komend seizoen. Burak Alp, Ibrahim Tuncer,
Nick Notrot, Brenn de Lange,
Karim Gabara, Jarron de Lange,
Durk van der Leest, Talha Özen,

Jorian Wellenberg, Justin Bruins,
Kevin Isidora, Marco Stegeman,
Mitchel Hooisma, Chris van Dijk
en Desley Goosen spelen ook
komend seizoen bij KHC.
Daarnaast keert Leroy Knol terug
bij KHC na twee jaar Go-Ahead.

dinsdag 20 maart 2018

Deltaruiters succesvol
KAMPEN – Rijvereniging de
Deltaruiters heeft afgelopen
zaterdag diverse prijzen binnengehaald bij een wedstrijd in
Kampen.
Albert Jager startte zijn paard
Hansom in de klasse L. Zijn
supersnelle barrage was goed
voor een eerste prijs. Broer Arjan
Jager behaalde met Ibiza in deze
klasse een derde plek. Albert
Jager kwam ook in actie met zijn
paarden Freule en Giselle in de
klasse M. Met Freule eindigde
hij als eerste en met Giselle wist
hij de tweede plek voor zich op
eisen.
Wendelie Flier verdiende met
haar paard Gucci een eerste en
tweede plaats in de klasse B met
72,5 stijlpunten. Bij de pony’s
was er een eerste en vierde prijs
voor Yinthe Schutte met Flip in
de klasse B-D/E.
Eline Lodewijk reed bij een dressuurwedstrijd in Emmeloord met
haar pony Evita naar een eerste
plek in de klasse M1/M2-D/E. In
Mariënheem wist Marloes Net
met haar paard Boni Bini in een
sterk deelnemersveld een derde
plek te behalen.

Set Up wint weer
GRONINGEN - De volleyballers
van Set Up hebben in de tweede
divisie de vierde zege op rij
geboekt. In Groningen werd het
tweede team van Donitas met
1-3 verslagen (17-25, 27-25, 1826 en 24-26).
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24 maart
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Titeldroom Reijersdam spat uiteen
KAMPEN – Het dagteam van BC Reijersdam kan de titel in poule D
van de kampioenspoule vergeten. De ploeg leed afgelopen donderdag een dure nederlaag tegen DOS/Hattem (31-42).
DOS, dat is terug te vinden in de
onderste helft van de ranglijst,
kwam verrassend sterk voor de
dag en dat pakte dramatisch uit
voor Reijersdam, dat niet eens
slecht speelde. Alleen Albert

Plender kwam tot winst met een
moyenne van 6.32. Rens Jager,
Martin ten Hove en Johan de
Leeuw deden het naar behoren,
maar het was niet genoeg niet
tegen een DOS in bloedvorm.

Goede start voor
meiden Volharding

De winnaars van Volharding

EMMELOORD - De meiden van Volharding zijn het seizoen goed
begonnen. Bij de eerste seizoenswedstrijd in Emmeloord pakte
Volharding diverse prijzen.
Drie keer goud was er voor Eline
Dokter in de seniorklasse.
Amber Engel, Danique Winkeler
en Rosa de Vente behaalden ieder
één keer goud en promotie. Lisanne Oostra sleepte één gouden
medaille in de wacht en behaalde

ook een zilver medaille. Ook Lien
de Jong en Allison Schenk wisten
ieder een zilveren medaille te bemachtigen.
Brons was er voor Fiene van Dorp
en Lisanne Mondria.
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Rechtstreeks
Tien tips
voor ondernemers
Ondernemers lijden schade, winst
verdampt, een stelende werknemer,
een liegende opdrachtgever, lastige
kleine lettertjes in een contract,
slappe zekerheden en zoekgeraakt
bewijs. Ondernemers moeten rekening houden met van alles en nog
wat. Er kan veel fout gaan. Daarom
hieronder vijf tips. Over twee weken leest u de overige vijf tips.
1.SCHRIFTELIJK.
Afspraken
worden vaak in goed vertrouwen

gemaakt. En dat gaat soms mis.
Als er dan een procedure volgt,
moet een rechter een beslissing
nemen. Dat gebeurt vaak aan
de hand van bewijs. Schriftelijk
bewijs is makkelijk te leveren.
Mondelinge
afspraken
zijn
moeilijk te bewijzen. Dan moeten
getuigen worden gehoord. Dat
kost geld en tijd. Maak afspraken
dus bij voorkeur schriftelijk.
E-mails voldoen doorgaans aan dat
vereiste.
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2. BEVESTIGING. Afspraken
worden soms telefonisch gemaakt.
Het verdient dan de voorkeur een
bevestiging te sturen. Niet als
motie van wantrouwen, maar om
misverstanden te voorkomen. Zet
daarom een correcte bevestiging
op de mail en vraag om een reply.
3. BEOORDELING CONTRACT.
Soms worden contracten gesloten
voor duizenden of honderdduizenden euro’s. In die contracten staan
soms kleine lettertjes, of slordigheden, of fouten. Een contract binnenslepen is soms plezierig, maar
de kleine lettertjes zijn soms bijzonder onplezierig. Laat daarom
belangrijke contracten beoordelen
door een deskundige. Bezie of er
risico’s bestaan, bijvoorbeeld het
betalen van een boete. Denk aan

het kopen van een huis. Wie niet op
tijd aan zijn verplichtingen voldoet
moet soms 10% boete betalen.
4. ZEKERHEDEN. Het is jammer
als een dikke order wordt binnengesleept en de afnemer gaat failliet, of betaalt simpelweg niet. Bij
grote orders moeten zekerheden
worden verlangd. Bijvoorbeeld een
bankgarantie of pandrecht. Er kan
een voorschot worden gevraagd. Er
kan eigendomsvoorbehoud worden
bedongen, of zelfs verlengd eigendomsvoorbehoud. Zekerheden
kunnen de schade binnen de perken
houden.
5. OVERLEG. Waar gewerkt
wordt vallen spaanders. Overal
worden fouten gemaakt. In uw
onderneming en ook bij afnemers.

Pleeg dan overleg en bezie of
zaken in onderling overleg geregeld
kunnen worden. Eventueel kan een
deskundige worden ingeschakeld.
Een zaak schikken wil nog weleens
goedkoper zijn dan een zaak
uitprocederen.
Over twee weken leest u nog vijf
tips. Onder andere over termijnen
en procedures.
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