
 

 
Spelbeeld uit het geslaagde toernooi. (Foto: Richard Tennekes) 

Sportiviteit en plezier voorop in G-
Voetbal-toernooi 
ma 24 apr 2017, 12:03  

 
Afgelopen zaterdag 22 april organiseerde de Stichting Aangepast Sporten Kampen (SASK) in 
samenwerking met Vitree een groot zaalvoetbaltoernooi voor gehandicapte sporters. De trainers 
Alexander de Jong en Arie Lugthart kijken terug op een fantastisch verlopen dag. 

's Ochtends werd er al vroeg afgetrapt in sporthal Cellesbroek. Hier werd poule A gespeeld en daar 
kwamen de Kamper teams Vitree 1, Black & White, FC Ponton Boys en SAS Kampen in uit. In deze 
poule ligt het accent iets meer op prestatie en wordt er ook leuk voetbal gespeeld. In deze poule bleek al 
snel dat het Duitse team van SV Rees 1 moeilijk te verslaan ging worden. De strijd om de tweede plaats 



die ook een finaleplaats zou opleveren was veel spannender. Met name de Kamper teams bleken aan 
elkaar gewaagd te zijn met als gevaarlijke outsider SBR uit Veenendaal. Maar na alle poulewedstrijden 
was het Vitree 1 dat het in de finale moest gaan opnemen tegen SV Rees 1.    

 
In sporthal De Reeve werden  tegelijkertijd de wedstrijden van poule B gespeeld. Hier ligt het accent echt 
op plezier, meedoen en sportiviteit. In deze poule waren de Kamper teams van Vitree 2 en De Spanker 
actief. Ze moesten het opnemen tegen de verschillende gastteams uit o.a. Didam, Apeldoorn, Nunspeet, 
Doetinchem, Dronten en het tweede team van het Duitse SV Rees. Zo deden dus alle deelnemende 
teams een internationale ervaring op.   

Uiteraard was er rond 15 uur ook weer de traditionele en spectaculaire penaltybokaal. Dit keer vanuit de 
sponsoractie van café 't Ponton, waardoor het ook echt bokalen waren. Bij de penaltybokaal mogen alle 
deelnemende spelers en speelsters een penalty nemen. Zo lang je scoort ga je door, maar zodra je mist 
val je af. Na ruim een half uur later bleken Suzanne van het Almere College Dronten bij de meisjes en 
Kevin van het team Flevo Boys uit Emmeloord bij de jongens de beste schutters.  

Vanaf 16. 00 uur was het tijd voor de finales. In een inmiddels  volgepakte sporthal De Reeve werden de 
spelers eerst voorgesteld aan het publiek. In poule A moest het plaatselijke team Black & White voor de 
derde en vierde plaats strijden tegen Jeanne Koraal uit Emmeloord. In een spannende wedstrijd besliste 
Elise Koster van Black & White vlak voor tijd dit duel met de winnende tweede treffer en stond de 2-1 op 
het scorebord.   

In poule B ging de wedstrijd om de derde en vierde plaats tussen SV Rees 2 en het sympathieke team 
van het Almere College Dronten dat voor een groot deel uit meisjes bestond. Het is mooi om te zien dat 
ook binnen ons  G zaalvoetbal  steeds meer meisjes actief zijn. In deze wedstrijd was het krachtsverschil 
eveneens klein. Maar het was de Duitse spits Ailina, ook een meisje, die de enige en dus winnende goal 
scoorde. Hierdoor werd SV Rees derde in poule B.  

Vanaf 16.30 uur begonnen de finales om de eerste plaatsen. Onze Duitse gasten van SV Rees 1 traden 
in poule A aan tegen het plaatselijke Vitree 1 in hun oranje shirts. Dit gaf het duel een mooie en gezonde 
Duitsland – Nederland sfeer.  
Het team van SV Rees 1 ging direct voortvarend van start en met een paar fraaie treffers  was het al snel 
3-0. Onder aanvoering van aanvoerder Geoffrey Weelink ging Vitree 1 de strijd aan om terug te komen in 
de wedstrijd. Zelf scoorde hij de aansluitingstreffer en leek er weer hoop te gloren op een mooi resultaat. 
Maar twee goed uitgespeelde counters van Duitse zijde sloegen een onoverbrugbare achterstand. 
Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in een 5-2 overwinning voor de overtuigende kampioen SV Rees 1.  

In poule B had het plaatselijke team van De Spanker zich vrij gemakkelijk gekwalificeerd voor de finale 
doordat alle poulewedstrijden in een overwinning waren geëindigd.  Ze moesten het opnemen tegen 
Spindo uit Doetinchem. De jongens van De Spanker waren vanaf het begin heer en meester en zetten 
de tegenstander steeds onder druk. Doelpunten konden niet uitblijven en zeker na twee fraaie 
afstandsschoten van Gillian Kartouw werd snel duidelijk dat de wisselbokaal van poule B in Kampen ging 
blijven. Uiteindelijk legde het team van De Spanker met een 3-0 overwinning dus beslag op de eerste 
plaats in poule B.    
Na afloop van het toernooi werden de prijzen uitgereikt door wethouder Meijering van welzijn en sport. 
Hij gaf aan genoten te hebben van het enthousiasme en de sportieve sfeer en onderstreepte dat eigenlijk 
alle voetballers en voetbalsters vandaag winnaars zijn doordat ze hebben meegedaan aan dit prachtige 
evenement.   

Alle teams gingen dan ook met een beker naar huis. Verder waren er nog prijzen om de intentie van ons 
sportieve toernooi te onderstrepen. Leonie van FC Ponton Boys en Rebecca van Schuylenburg werden 
uitgeroepen tot sportiefste speelsters en Jeroen van De Liemers en Sven van SV Rees 1 tot sportiefste 
spelers van het toernooi. De keepersprijzen gingen dankzij een sympathieke actie van Twilight 
Promotions naar Sascha van SAS Kampen en Rowena van team Almere College Dronten.   

En de laatste maar zeker niet de minste prijs was de Fair Play Cup. Om te onderstrepen dat sportiviteit 
op de eerste plaats staat bij ons toernooi was er een Cup voor beide poules. In poule A ging deze beker 
naar het team van Flevo Boys uit Emmeloord en in poule B naar De Geloofshelden uit Nunspeet. En 
daarmee kwam een einde aan weer een uiterst geslaagde editie van het G zaalvoetbaltoernooi van De 
Stichting Aangepast Sporten Kampen.    


