
Verduurzamingsprijs 
Zwartendijkruiters
Tijdens de jaarlijkse dressuurdag op de 
manege aan de Zwartendijk werd de stich-
ting Zwartendijkruiters op een aangename 
manier verrast.

De stichting deed mee aan Rabo Clubsup-
port en won de extra verduurzamingsprijs 
van € 1000,-. Dit geld kunnen ze goed 
gebruiken, omdat zij voor een noodzake-
lijke uitdaging staan om o.a. de kantine te 
verduurzamen.

Door o.a. stijgende voergelden en energie-
kosten moet de stichting, die voorziet in 
het aanbieden van aangepast paardrijden 
aan mensen met een functiebeperking, alle 
zeilen bijzetten om de begroting rond te 
krijgen. De stichting is hierbij op dit moment 
nog sterk afhankelijk van giften en donaties. 
De steun van de Rabobank werd dan ook 
met groot gejuich ontvangen. “Het voelt als 
een erkenning dat wij met de stichting een 
belangrijke bijdrage leveren aan de samen-
leving”. De Zwartendijkruiters zijn al 43 jaar 
actief en trots op haar ruiters, vrijwilligers en 
iedereen die hen een warm hart toe dragen. 
Deze trots is in alles te merken, maar vooral 
tijdens de goed georganiseerde dressuur-
dag!

Nieuw Sportbeleid 
gemeente
De gemeente Kampen is bezig met de 
ontwikkeling van een nieuwe en toekomst-
bestendige visie op sport en bewegen. 
Sportraad Kampen is betrokken bij de 
totstandkoming van deze nieuwe visie en 
daarmee de basis voor het nieuwe sport- en 
beweegbeleid.

Sport en bewegen heeft een belangrijke 
intrinsieke en maatschappelijke waarde. 
Een gezond en actief leven is van groot 
belang. Goed en toekomstbestendig sport- 
en beweegbeleid is hierbij benodigd. Een 
belangrijke voorwaarde voor sporten en be-
wegen is vanzelfsprekend de aanwezigheid 
van sport- en beweeg accommodaties en 
voorzieningen (binnen en buiten). Hiervoor 
wordt specifi ek beleid ontwikkeld.

De Sportraad wil een constructieve bijdra-
ge leveren aan de totstandkoming van de 
nieuwe visie

Sportpraat
“Weer volle tribunes bij het zaalvoetbal”
Véél doelpunten, volop dynamiek, 
geen wind en regen. Zaalvoetbal is hèt 
alternatief voor het voetbal buiten. 
Maar onbekend maakt onbemind. “En 
dat is jammer” vinden Tonian Bosch en 
Lourens Winters van de Federatie van 
Zaalvoetbalverenigingen Kampen (FZK). 
Beiden zijn bestuurslid én voetballen zelf. 
Tegenstanders in de zaal, maar samen 
op de bres voor het zaalvoetbal (ook wel 
‘futsal’ genoemd). 

“Vroeger zaten de tribunes vol. Het is ook 
ècht een leuke sport voor toeschouwers, 
veel actie, veel goals. Uitslagen als 
6-6, 8-7, 10-4 zijn gebruikelijk, het gaat 
allemaal veel sneller” aldus Lourens. Dat 
er op dinsdag- en donderdagavond volop 
wedstrijden worden gespeeld in de KHC-
hal en in sporthal Cellesbroek mag meer 
aandacht krijgen, want de tribunes zijn 
tegenwoordig mager bezet. 

Tonian: “Misschien kunnen we social 
media meer in gaan zetten, zodat 
toeschouwers ook weten wie er speelt. 
Dus wie dit nu leest: kom eens kijken!”

Zaalvoetbal is een ideale sport als 
je van een balsport houdt en het 

is zeer intensief. En in de koudere 
wintermaanden is het net even wat 
lekkerder om binnen te sporten. De FZK 
is de zaalvoetbalcompetitie voor senioren 
in de gemeente Kampen en kent vijf 
verenigingen: Futisala, Futsal DOS, KHC, 
Amicitia/Koff eman en KZVV ‘75. De FKZ 
voetbalt onder de vlag van de KNVB. 
Er zijn drie competities binnen de FZK: 

Hoofdklasse (8 teams), 1e Klasse (9 teams) 
en een 2e Klasse (8 teams). Kampen telt 
zo’n 250 actieve zaalvoetballers.

Vanaf januari is er weer de mogelijkheid 
om nieuwe teams in te laten stromen. 
Balvirtuozen die zich aangesproken 
voelen, kunnen zich aanmelden 
via www.fzkkampen.nl.

In de Reijersdam was het woensdagmid-
dag 26 oktober een drukte van belang. 
Zestien teams van vier kinderen uit de 
groepen 4 t/m 6 van zeven basisscholen 
streden om een plaats voor het provincia-
le schooldamkampioenschap.

De Marnixschool, die ook in voorgaande 
jaren succesvol was, bleek wederom de 
sterkste. Twee teams van de Ontdekking 

eindigden op 2 en 3. De Morgenster verze-
kerde zich met de vierde plaats ook van 
deelname aan de provinciale kampioen-
schappen in februari 2023.

Een deel van de kinderen gaat naar de 
Reijersdam om zich daar op de jeugdclub 
verder te bekwamen in de damsport en 
zich voor te bereiden op de provinciale 
kampioenschappen.

Onlangs werd bij duikteam De Oester de training ‘Nitrox’ gegeven. Nitrox is met een 
hoger percentage zuurstof verrijkte lucht, waardoor onder strikte voorwaarden lan-
ger gedoken kan worden. Nitrox is ook minder belastend voor het lichaam, omdat er 
minder stikstofopname is. 

De opleiding werd in het nieuwe onder-
komen van De Oester gegeven, om zo 
de leden klaar te stomen om veilig met 
Nitrox te kunnen duiken. Dit komt perfect 
van pas, omdat er binnenkort een clubreis 

richting Egypte op de agenda staat. Het 
is fantastisch om het gebruik van Nitrox 
eigen te maken in de eigen vertrouwde 
omgeving en deze gelijk een paar weken 
later toe te kunnen passen in de praktijk.

www.sportraadkampen.nl

Sportraad Kampen 
is dé belangen-
behartiger van de 
sport in Kampen
Sportraad Kampen is zelfstandig 
en onafhankelijk. We verbinden en 
verstevigen sportverenigingen in de 
gemeente Kampen. We staan hen 
met raad en daad terzijde en dragen 
kennis en ervaring aan. 

We zijn gesprekspartner van de 
gemeente op het gebied van het 
gemeentelijk sportbeleid en zijn net-
werkpartner richting o.a. NOC*NSF, 
buurtsportcoaches en partners van 
het Kamper Leefstijlakkoord. 

Met dit alles dragen we bij aan een 
gezond sportklimaat en goed functio-
nerende sportverenigingen!

Nitrox opleiding bij De Oester

Eindelijk weer schooldammen in Kampen

Lourens Winters (links) en Tonian Bosch

De geslaagden
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