SEIZOEN 2017 - 2018

Presentatiegids Amsvorde | 2017/2018

VOORWOORD
Zojuist heb je de nieuwe presentatiegids geopend
om ook dit jaar weer de nodige interviews te lezen,
speelschema’s door te spitten en achtergrondverhalen tot je te nemen. Als speler vond ik het altijd leuk
om door de gids te bladeren. Het was voor mij ook
vanzelfsprekend dat de gids elk seizoen weer verscheen. Inmiddels ben ik er als voorzitter wel achter
dat heel veel zaken binnen de vereniging niet vanzelfsprekend zijn. Ook dit jaar zijn er weer een aantal mensen
heel druk geweest om de presentatiegids tot stand te
brengen. Ik wil als eerste deze mensen enorm bedanken voor de verrichte inspanningen. Het maken van de
gids is een enorme klus. Elk jaar mag het resultaat er
zijn, ook dit keer.
Ik schrijf dit voorwoord in de week dat het Nederlandse
damesvoetbal historie heeft geschreven. De vrouwen
zijn Europees kampioen geworden, een prestatie van
formaat. Het damesvoetbal is volop in ontwikkeling.
Dat vind ik zeer positief. Ik ben blij dat we als vereniging daar ook in mee willen en ons kunnen ontwikkelen.
Het zal ook in deze gids aan bod komen, een
damesteam dat aan de competitie deelneemt. Een
enorme boost voor de vereniging omdat we de meiden
die bij onze club voetballen, nu ook een vervolg kunnen bieden. Het eerste jaar wordt voor de damesselectie een jaar waarin ze vooral moeten groeien
als team, trainen om individueel beter te worden,
wedstrijdervaring opdoen en het belangrijkste, bij

elkaar blijven als team. Ook als de prestaties soms
minder zijn, trainingsopkomsten af en toe tegenvallen en het team onder spanning komt te staan. Want
alleen dan kan dit team de basis leggen voor nog
vele jaren vrouwenvoetbal bij onze vereniging. Ik heb
er alle vertrouwen in dat de nieuwe trainer, Ron van
Burgsteden, in deze missie slaagt.
Laten we vooral niet vergeten dat we naast een nieuw
dameselftal ook dit seizoen een zeer goed eerste
mannenelftal hebben! Een team dat deze zomer
kwalitatief beter is geworden, dankzij de vele inspanningen van Marck van Asselt.
De selectie heeft in Rik Klement een nieuwe trainer die bewezen heeft om met een jong team goed
voetbal te kunnen spelen. Rik is geen onbekende van
de club. Dat gaf vanaf het eerste moment dat hij zijn
diensten aanbood, een goed gevoel. De combinatie
van een nieuwe trainer en de kwaliteitsinjecties van
het team maken de verwachtingen groot. Ik hoop dan
ook dat het eerste elftal optimaal presteert en wij aan
het einde van het seizoen iets moois te vieren hebben.
We hebben in de zomerstop gemerkt dat er bij spelers
van buitenaf veel animo is om voor onze vereniging te
voetballen. (vervolg op volgende pagina)
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Hierdoor is het ook gelukt om een kwalitatief sterker tweede elftal aan de competitie te laten beginnen. Marcel de Smalen gaat dit team trainen. Ook hij is natuurlijk een bekende binnen de
vereniging. Door de ontwikkelingen binnen de selectie
ben ik zeer benieuwd hoe het seizoen gaat lopen. Ik
wens spelers, trainers en begeleiders dan ook het allerbeste en hoop dat na elke wedstrijd de punten op
Nimmerdor blijven of na uitwedstrijden mee naar ons
sportpark worden genomen.
Dit seizoen is het eerste volledige seizoen dat ik als
voorzitter ga meemaken. Ik trad vorig jaar net voor de
winterstop als voorzitter aan en heb nu tien maanden
met veel plezier de vereniging bestuurd. Tijdens het
schrijven van dit voorwoord vroeg ik mezelf af wat
we nu de afgelopen tijd allemaal voor elkaar hebben gekregen. Ik verbaasde me over het aantal veranderingen dat wij in die tien maanden al hebben
gerealiseerd. We hebben inmiddels een voetbalacademie voor de jeugd en een damesteam. We
zijn volop bezig met het reorganiseren van de clubstructuur, we gaan digitaliseren, we spelen 7 tegen
7 competities en er was weer een zeer geslaagd
jeugdkamp. En dan vergeet ik vast nog een aantal
zaken.
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Ik trek dan ook de conclusie dat de vereniging leeft.
Ik geniet elke zaterdagochtend van de bedrijvigheid
die ik op Nimmerdor zie. Ouders staan langs het veld
hun kinderen aan te moedigen. Tegenstanders voelen zich welkom en genieten van de gastvrijheid die
wij ze bieden. De koffie vloeit rijkelijk in de kantine en
de kids genieten volop van het voetballen. En dat is
voor mij het allerbelangrijkste…..de kinderen moeten
genieten! En wij moeten ervoor zorgen dat ze kunnen blijven genieten. Ook dit seizoen waarin de KNVB
nieuwe wijzigingen heeft doorgevoerd en in het begin
mogelijk voor onduidelijkheid gaan zorgen. Wij, als
ouders, moeten ervoor zorgen dat de kinderen hier
geen last van hebben en het plezier in voetballen behouden.
Op zondagen is de drukte op het sportpark niet anders. Afgelopen jaar was er al een groei bij de seniorenelftallen merkbaar en die trend zet door. Inmiddels zijn er negen seniorenelftallen, een record voor
Amsvorde. De drukte van afgelopen seizoen zal dus
alleen nog maar toenemen en daar geniet ik van. Hoe
meer mensen op Nimmerdor, hoe meer de vereniging
leeft.

Ben ik dan louter positief en dus een gelukkige voorzitter? Laat ik vooropstellen dat ik volop geniet van
hetgeen ik zie op de velden. Ik kijk dan ook uit naar
het nieuwe seizoen. Ik maak me echter ook wel zorgen als voorzitter. We worden al langer geconfronteerd
met teruglopende vrijwilligersaantallen. Dat is een
trend die me verontrust. Ik besef me dat in de huidige
maatschappij tijd schaarser lijkt te worden. En dat je
als vereniging nu meer dan ooit heel concreet een afgebakend takenpakket moet kunnen aanbieden aan
vrijwilligers voordat deze toezeggen hun spaarzame
tijd aan de vereniging te besteden. We zijn druk bezig
om die takenpakketten op papier te zetten. Dit heeft
met het herstructureren van de vereniging te maken.
Inmiddels zijn er al enkele commissies die volgens
de nieuwe structuur werken. De commissiehoofden
hebben een heel duidelijk takenpakket maar krijgen
de taken zeer lastig verdeeld, omdat er te weinig
vrijwilligers zijn. Helaas kunnen de commissiehoofden
het niet alleen. Er moeten vrijwilligers bijkomen. Ik ga
dit seizoen de focus op het verder vormgeven van de
nieuwe organisatie leggen, met de bijbehorende taken
voor de commissies. En ik besef me dat het niet alleen
ligt aan het ontbreken van de bereidheid om vrijwilliger te worden. We moeten als vereniging ook beter
aangeven welke taken nog opgepakt moeten worden.
Daar gaan we ook aan werken. Zonder voldoende
vrijwilligers komt het voortbestaan van de vereniging
in gevaar. En ik vraag echt geen opvolger voor mij als
voorzitter. Als iedereen nu eens twee tot drie uurtjes
per week tijd kan vrijmaken, dan zijn we al heel snel
door de taken heen. Dus vraag gerust eens aan mij
wat je voor de vereniging kan betekenen.
Ik wil na deze woorden van zorg toch positief afsluiten. Ik wens je dan ook veel plezier met het lezen van
de presentatiegids. In welk team je ook speelt, op
welk niveau je dit jaar ook actief bent als vrijwilliger of
hoe vaak je ook als toeschouwer komt kijken, besef
dat we allemaal onderdeel uitmaken van onze mooie
vereniging. Wij maken Amsvorde! Geniet van het voetbal dit seizoen!
Luuk van Bommel
Voorzitter Amsvorde
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SPONSORS IN BEELD

CAFÉ DE SINGEL NIEUWE

HOOFDSPONSOR

HOOFDSPONSOR
De nieuwe hoofdsponsor van Amsvorde is geen

onbekende op sportpark Nimmerdor. Al een jaar of tien
is Fred Elderman, de 56-jarige eigenaar van Café de
Singel, als sponsor aan de vierdeklasser verbonden.

,,Tom Wichert, een jeugdspeler van Amsvorde, kwam
hier destijds als gast”, vertelt de kroegbaas in zijn
gezellige etablissement in het centrum van Amers-

foort (Zuidsingel). ,,Zo ben ik met Amsvorde in contact gekomen. Ik woonde hier net en kende de club

Fred Elderman (links) poseert met Eddy Meerding

niet. Ik heb toen dat jeugdteam van Tom gesponsord.”

bouwprojecten te realiseren. ,,Dat vind ik heel belangrijk.

het binnenhalen van sponsors voor de zondagclub, was

wers ontvangen, blijft ook niets aan de strijkstok hangen.”

Eddy Meerding, al sinds jaar en dag succesvol bezig met

Dat is echt een goed doel. Van het sponsorgeld dat de bou-

de volgende Amsvordiaan waarmee de in Zuid Holland

(Bolnes) geboren Elderman contact kreeg. Dat leverde
de club aan de Leusderweg een trouwe sponsor op. De

naam van het café dat Elderman na een moeilijke start in

2005 inmiddels al jaren met succes runt, is al op de accommodatie van Amsvorde links en rechts te zien. Verder is
Elderman met zijn eenmansbedrijf een trouwe adver-

teerder in dit blad. Maar daarbij is het niet gebleven. Elder-

man: ,,Eerder dit jaar kwam Eddy met de vraag of ik hoofdsponsor wilde worden. Ik heb er een week of
twee over nagedacht en besloot toen ja te zeggen

maar wel met de restrictie dat iemand anders er-

Zuidsingel 4

bij zou komen om het beoogde bedrag te halen.”

Die tweede persoon werd Martin van ‘t Hazeveld, eigenaar van Martinovloeren. Hij werd met zijn bedrijf de

nieuwe shirtsponsor van de hoofdmacht, ook voor een
periode van twee jaar. ,,Ik had liever één jaar gehad”, was

de voorkeur van Elderman. ,,Maar vanwege de kosten
die voor een nieuwe hoofdsponsor gemaakt moeten
worden, ben ik met twee jaar accoord gegaan. Als de
zaak goed blijft draaien, ga ik daarna misschien wel door.”

Niet alleen Amsvorde profiteert van de financiële steun

van Elderman. ,,Ik sponsor ook De Carnavalleien (Café
de Singel is de thuisbasis van de carnavalsvereniging),

APWC en het Bouwteam Hoogland.” De cafébaas ziet
vooral het nut van dat bouwteam in, een stel Hooglanders

die voor eigen rekening naar het buitenland gaan om daar
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TRAINERS IN BEELD

RIK KLEMENT TERUG

OP OUDE NEST

Websites die scoren in Google

Nieuw voor de selectie van Amsvorde is dit seizoen Rik
Klement (37). Maar zo nieuw is de trainer van het eerste

seniorenelftal niet op sportpark Nimmerdor. ,,Ik ben als
voetballer op mijn vijftiende bij Amsvorde begonnen toen
Frans van Alphen mijn trainer was”, vertelt de Amersfoor-

ter begin september een dag na de bekerwinst (4-0) op
KVVA. ,,Ik maakte al mijn debuut in het eerste elftal te-

gen Odi’58.” Twee clubs (Roda’23 en RKAVIC) versleet
Klement daarna, voordat hij op het oude nest terugkeerde.

,,Daarna heb ik een kort uitstapje naar KVVA gemaakt

en mijn actieve carrière uiteindelijk in een lager team van

Meer uit uw website halen?

info@heugadesign.nl
06 - 52 30 66 09

aan via onze website!

www.heugadesign.nl

Amsvorde afgebouwd.”

De E1 van Amsvorde was destijds het eerste team waar-

mee de dertiger zijn trainersloopbaan startte. ,,Ik ben
tijdens mijn laatste seizoen als voetballer weer met

jeugdtrainingen begonnen. Eerst de D1, later de C1 en
A1 van Amsvorde. Daarna heb ik de overstap gemaakt

naar de B1 van Roda’46. Met een mooie groep ben ik toen
kampioen van de 3e divisie geworden. Daarna volgde een

jaar met de B1 in de 2e divisie en vervolgens mijn TC2
diploma gehaald, gecombineerd met het trainen van de
A1 en C1 van Roda’46. Vorig seizoen heb ik de stap naar
de senioren gemaakt en het eerste zondagelftal van Roda
getraind.”

Na zijn dienstverband in Leusden is Klement aan een nieuwe uitdaging begonnen bij de club waarvoor hij graag als

trainer wil werken. ,,Ik heb Amsvorde altijd vanaf de ‘zijlijn’
gevolgd. De potentie is de laatste jaren er zeker maar het

komt er niet helemaal uit. Na een aantal gesprekken in de-

cember met Marck van Asselt (bestuurslid Amsvorde) was
dit wel het moment om erin te stappen. Ondanks de interesse van andere clubs en het feit dat ik het bij Roda’46
goed naar mijn zin had. Amsvorde is mijn club. Dat weten

de meeste mensen wel. Ik kom er altijd graag. Ik ben een
echte Amsvordiaan.”

Met een flink vernieuwde selectie is de jongerenwerker
van IndeBuurt033 aan zijn tweede klus op seniorenniveau

begonnen. ,,Met de terugkeer van oude bekenden, het behoud van spelers met veel kwaliteit en de nieuwe aanwas

bovenin de vierde klasse mee te draaien. Voor een

periodetitel moeten wij kunnen gaan. Daarnaast is het fijn

dat er in het tweede elftal spelers lopen die de kwaliteiten
hebben om aan te sluiten, indien nodig.”

Over de voorbereiding op de nieuwe competitie is de
vader van twee zonen (Valentijn en Danté) zeer tevreden.

,,We hebben in juni drie weken getraind. Daarna hebben

we de training begin augustus weer opgepakt richting het
AVK. De eerste wedstrijd tegen De Posthoorn was goed

voor het vertrouwen (12-1 winst), de wedstrijd tegen VVZA
erg nuttig om te zien wat beter moet (2-1 verlies) en tegen
Cobu Boys zag je goed dat we stappen maken (2-1 winst).

De eerste bekerwedstrijd liet ook zien dat we heel veel
voetbal in de ploeg hebben.”

Tegen vooral tegenstanders uit Amsterdam denkt Kle-

ment dat in de nieuwe competitie nodig te hebben. ,,Onze
manier van spelen en onze spelers komen in de Amster-

damse poule beter tot hun recht, verwacht ik. Qua afstanden en bekende tegenstanders had ik echter liever in de

Utrechtse poule gespeeld. Ik verwacht van Real Sranang

(via nacompetitie niet gepromoveerd) en Fortius (gedegradeerd uit 3e klasse) veel komend seizoen. Als onze
spelers fit blijven en de prestaties meezitten, kan het een
mooi seizoen worden.”

staat er een groep die over veel kwaliteiten beschikt om
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SPELERS IN BEELD

DARRICK VAN LANGEVELD

WIL EEN FEESTJE

VIEREN!

HENK VREEKAMP
Elke donderdag, vrijdag en zaterdag op de markten op de Hof en Emiclaer

*
*
*
*
*
*
*

ELEKTRA
LOODGIETERSWERK
VERBOUWINGEN
BESTRATINGEN
BADKAMERS
SAUS- EN SCHILDERSWERK
ENZ.

JOOP KARSSEN
ARNHEMSEWEG 35
3832 GH LEUSDEN
0610102835

Alleen een kampioenschap of promotie telt dit seizoen
voor Darrick van Langeveld, de 22-jarige middenvelder in de vernieuwde selectie van de vierdeklasser.
Met minder neemt de in Curacao geboren voetballer
geen genoegen. ,,Deze club moet omhoog. Ik heb al
jaren het gevoel dat het veel beter kan. Met de huidige
selectie, voor mij op papier verreweg de beste sinds
jaren, moeten wij kampioen kunnen worden. Dat durf
ik nu wel te zeggen. Iedereen mag het ook weten. We
gaan voor niets minder dan een kampioenschap of
promotie. Voorgaande jaren durfde ik dat niet hardop
te zeggen.”
Die jaren maakte Van Langeveld ook mee als speler van de hoofdmacht. Ruim vier seizoenen
acteert de in Amersfoort opgegroeide twintiger die
al op 4-jarige leeftijd naar Nederland kwam, nu in
het eerste elftal van Amsvorde. Niet altijd als basisspeler. ,,Ik ben ook niet tevreden over mijn ontwikkeling”, geeft Van Langeveld eerlijk toe. ,,Ik ben
nu serieuzer geworden en denk wel dat ik mijn
jeugdigheid ben kwijtgeraakt. Ik kan dit seizoen veel
goedmaken. Ik merk na twee maanden al dat ik stappen maak.”
Van Langeveld heeft zich ook voorgenomen zijn speelstijl te veranderen. ,,Ik wil dit seizoen echt in dienst
van het elftal spelen. Voorheen wilde ik altijd graag
een stempel op de wedstrijd drukken en persé een
eindpass geven.”
Enthousiast wordt de middenvelder als de voorbereidingsperiode ter sprake komt. ,,Alle nieuwe jongens
voelden zich al snel thuis. Voorgaande jaren was dat
duidelijk anders. Het is een hechte groep en de sfeer
is prima. Ook dat heb ik de afgelopen jaren niet meegemaakt. Het klikt allemaal goed. Dat heb ik duidelijk
gemerkt.”
Aan een vertrek naar een andere club denkt Van Langeveld voorlopig niet. ,,Ik wil wel graag hoger spelen,
het liefst bij Amsvorde. En mocht ik elders

gaan voetballen dan zeker niet bij een andere club in
Amersfoort. Ik heb maar één liefde en dat is Amsvorde.
Die liefde heeft mij hier gehouden. Ik had best weg
gekund.”
Meerdere clubs (Zeist, VVZA en Quick) hengelden de
afgelopen jaren naar de diensten van de Amsvordiaan
die het liefst als controlerende middenvelder in de
as van een elftal speelt. Hij ging echter niet in op de
aanbiedingen van de andere clubs. ,,Ik heb veel aan
Amsvorde te danken. Hoe mooi zou het zijn als wij dit
seizoen kampioen worden. Ik wil een keer dat feestje
vieren.”
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PROGRAMMA AMSVORDE / SEIZOEN 2017 – 2018 / VIERDE KLASSE G

24 september ‘17

Sporting Almere – Fortius

11 februari ‘18

GeuzenMiddenmeer – Sporting

‘s Graveland – Amsvorde

Forza Almere – Ankaraspor

Amsvorde – Sporting Almere

Almere

ASV’65 – Allen Weerbaar

Achterveld – ASV’65

Forza Almere – Achterveld

ASV’65 – Real Sranang

‘s Graveland – Real Sranang

Forza Almere – TOG

Ankaraspor – Fortius
GeuzenMiddenmeer – Real

5 november ‘17

Fortius – Allen Weerbaar

Sranang

TOG – Amsvorde

Ankaraspor – TOG

15 april ‘18

Forza Almere – Sporting Almere

Ankaraspor – Real Sranang

ASV’65 – GeuzenMiddenmeer

Amsvorde – ‘s Graveland

Achterveld – TOG

Fortius – ‘s Graveland

Allen Weerbaar – ASV’65

Forza Almere – Allen Weerbaar

18 februari ‘18

Fortius – Ankaraspor

1 oktober ‘17

Achterveld – GeuzenMidden-

Allen Weerbaar – Amsvorde

Real Sranang – GeuzenMidden-

Amsvorde – Ankaraspor

meer

Achterveld – Ankaraspor

meer

Allen Weerbaar – ‘s Graveland

ASV’65 – Sporting Almere

Sporting Almere – ‘s Graveland

Sporting Almere – Forza Almere

Real Sranang – Fortius

TOG – Achterveld

Fortius – Achterveld
Sporting Almere – GeuzenMid-

19 november ‘17

ASV’65 – TOG

denmeer

Amsvorde – Fortius

GeuzenMiddenmeer – Forza

22 april ‘18

Real Sranang – ASV’65

Allen Weerbaar – Ankaraspor

Almere

Fortius – Amsvorde

TOG – Forza Almere

Real Sranang – Forza Almere

Ankaraspor – Allen Weerbaar

‘s Graveland – ASV’65

11 maart ‘18

Forza Almere – Real Sranang

8 oktober ‘17

GeuzenMiddenmeer – TOG

Amsvorde – GeuzenMidden-

ASV’65 – ‘s Graveland

Amsvorde – Allen Weerbaar

Sporting Almere – Achterveld

meer

TOG – GeuzenMiddenmeer

Allen Weerbaar – Real Sranang

Achterveld – Sporting Almere

Ankaraspor – Achterveld
‘s Graveland – Sporting Almere

26 november ‘17

‘s Graveland – TOG

Fortius – Real Sranang

Forza Almere – Amsvorde

Fortius – Sporting Almere

13 mei ‘18

ASV’65 – TOG

GeuzenMiddenmeer – Allen

Ankaraspor – Forza Almere

Amsvorde – TOG

Forza Almere – GeuzenMidden-

Weerbaar

ASV’65 – Achterveld

Real Sranang – Ankaraspor

meer

Ankaraspor – ‘s Graveland

‘s Graveland – Fortius

ASV’65 – Fortius

18 maart ‘18

Allen Weerbaar – Forza Almere

15 oktober ‘17

TOG – Sporting Almere

Real Sranang – Amsvorde

GeuzenMiddenmeer – Achterveld

Sporting Almere – Amsvorde

Achterveld – Real Sranang

Achterveld – ‘s Graveland

Sporting Almere – ASV’65

Achterveld – Forza Almere

Sporting Almere – Allen Weerbaar

Real Sranang – ‘s Graveland

3 december ‘17

TOG – Fortius

20 mei ‘18

Allen Weerbaar – Fortius

Amsvorde – Achterveld

GeuzenMiddenmeer – Ankaraspor

Achterveld – Amsvorde

TOG – Ankaraspor

Allen Weerbaar – TOG

Forza Almere – ASV’65

TOG – Allen Weerbaar

GeuzenMiddenmeer – ASV’65

‘s Graveland – GeuzenMidden-

GeuzenMiddenmeer –

meer

25 maart ‘18

‘s Graveland

22 oktober ‘17

Ankaraspor – ASV’65

Amsvorde – Forza Almere

ASV’65 – Ankaraspor

Amsvorde – Real Sranang

Fortius – Forza Almere

Allen Weerbaar – GeuzenMid-

Forza Almere – Fortius

‘s Graveland – Achterveld

Real Sranang – Sporting Almere

denmeer

Sporting Almere – Real Sranang

Allen Weerbaar – Sporting Almere

‘s Graveland – Ankaraspor

Fortius – TOG

10 december ‘17

Fortius – ASV’65

27 mei’18

Ankaraspor – GeuzenMidden-

ASV’65 – Amsvorde

Sporting Almere – TOG

Amsvorde – ASV’65

meer ASV’65 – Forza Almere

Achterveld – Allen Weerbaar

Real Sranang – Achterveld

Allen Weerbaar – Achterveld

TOG – Real Sranang

Real Sranang – TOG

29 oktober ‘17

Forza Almere – ‘s Graveland

8 april ‘18

‘s Graveland – Forza Almere

GeuzenMiddenmeer – Amsvorde

GeuzenMiddenmeer – Fortius

Ankaraspor – Amsvorde

Fortius – GeuzenMiddenmeer

Real Sranang – Allen Weerbaar

Sporting Almere – Ankaraspor

‘s Graveland – Allen Weerbaar

Ankaraspor – Sporting Almere

TOG – ‘s Graveland

Achterveld – Fortius
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NIEUWELINGEN IN BEELD

DOET GRAAG DE WAS VOOR U...
DRIEËNHUIZEN HELPT U
BIJ DE KEUZE VAN DE MACHINE
DIE BIJ Ú PAST
- SCHERP GEPRIJSD
- ZEER RUIM ASSORTIMENT
- INCLUSIEF AANSLUITSERVICE
- DESKUNDIG EN PERSOONLIJK ADVIES
- BOSCH SERVICE CENTER: EIGEN TECHNISCHE DIENST
Leusderweg 145-147 Amersfoort

Electroworld Drieenhuizen

www.drieenhuizen.nl

Interieur- en architectonisch
ontwerp, bouwkundig tekenwerk en
bouwbegeleiding voor:
verbouwingen
bij- en uitbouw
transformaties
renovaties
restauratie
Wij werken voor zowel zakelijke als
particuliere opdrachtgevers

033 - 47 666 54
info@margreetvanderhoeven.nl
www.margreetvanderhoeven.nl

DANNY DE GRAAF: EVENEMENTENORGANISATOR EN VOETBALLER
De aanstelling van Rik Klement als trainer van
Amsvorde was voor Danny de Graaf de belangrijkste
reden om Nieuwland voor de club op Nimmerdor in
te ruilen. ,,Dat gaf voor mij de doorslag”, vertelt de
34-jarige Amersfoorter in zijn woning aan de Laan van
Duurzaamheid, op een steenworp afstand gelegen
van de accommodatie van Nieuwland, de club die hij
zeven seizoenen lang trouw was.
De nieuwe trainer van het eerste elftal behoort tot
de hechte vriendengroep die naast De Graaf bestaat
uit Jeffrey van de Wijngaard die ook de overstap van
Nieuwland naar Amsvorde maakte, en Rogier de Heus,
dit seizoen leider van de hoofdmacht. ,,We zeiden al
jaren tegen elkaar dat wij weer ergens samen bij een
club actief moesten zijn en dat werd dus Amsvorde.”
Met de terugkeer van De Graaf en Van de Wijngaard
op het oude nest, plus de komst van andere versterkingen, kan Klement, ook een oud-Amsvordiaan, de
nieuwe competitie in de vierde klasse met vertrouwen
tegemoet zien. ,,De selectie is sterk genoeg om in de
vierde klasse een rol van betekenis te kunnen spelen”, zegt De Graaf. ,,Als je ziet wat voor versterkingen
wij erbij hebben gekregen, dan moeten wij sowieso in
de top kunnen meedraaien. Er zijn zeker een stuk of
zeven basiswaardige spelers bijgekomen. Maar ik ga
niet zeggen dan wij kampioen gaan worden. Er kan
nog zoveel gebeuren waar je geen invloed op hebt.”
Invloed op de indeling voor het nieuwe seizoen had
de vader van twee zonen (Sylvan en Kayne) ook niet.
,,Ik baalde wel een beetje toen ik de indeling zag. We
zitten bij veel clubs in de regio Amsterdam waar ik
nog nooit van heb gehoord. Ik had liever bij wat meer
bekende clubs gezeten zoals vorig seizoen het geval
was.”

Naast het voetbal is de dertiger die al een jaar of
zestien in een eerste seniorenelftal acteert, al jaren
actief als jongerenwerker in dienst van de gemeente
Amersfoort. De laatste jaren is de zoon van Bertus
de Graaf (59), oud-speler van HVC, KVVA, Amsvorde
en het destijds opgeheven Amersfoortse Boys, regelmatig met zijn naam in de lokale kranten te vinden,
als organisator van evenementen in de Keistad. Met
Jelte Bakker en Dirk-Jan Beeftink, ook oud-spelers
van Nieuwland, startte De Graaf drie jaar geleden
met ‘Amersfoort Beach’. Vier edities van het sportieve gebeuren zijn inmiddels achter de rug. ,,Met 2000
deelnemers op het terrein aan de Hamseweg was het
laatste evenement eerder dit jaar de succesvolste tot
nu toe,” aldus de oud-speler van Veensche Boys (drie
jaar) en Nieuwland (zeven jaar).
De Graaf had meteen de smaak te pakken. ,,Ik liep al
een jaar of acht met het idee rond om in Amersfoort
een grootschalig Nederlandstalig muziekevenement te
organiseren.” Hij richtte vorig jaar een eigen bedrijf op
waarvoor hij de naam DDG (Danny de Graaf)-Events
bedacht. Het eerste evenement, vorig jaar in de grote
hal van De Nieuwe Stad, kreeg de naam 033Live en
was meteen een groot succes. ,,Met 1000 bezoekers
was het uitverkocht”, aldus De Graaf. ,,Er was dus
duidelijk behoefte aan zo’n evenement. Dat verraste
mij niet.” De centrale verdediger van Amsvorde begreep meteen dat het evenement voor herhaling vatbaar was en besloot voor de tweede editie een grotere
tent voor maximaal 1500 bezoekers te regelen. Inmiddels is die editie achter de rug, dit keer op een terrein
aan de Mijnbouwweg. Zo’n 1500 bezoekers genoten
op 1 september van diverse optredens. ,,Volgend jaar
wil ik voor het evenement twee dagen reserveren.
Ieder jaar een stapje verder.”
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SPELERS IN BEELD

ELVIS VAN DER WEIDE

IBRAHIM EL KHALKI

JEFFREY V/D WIJNGAARD

NICK DE JONGE

PASCAL PUTTERS

STIJN TERMEER

Aanvaller | 23 jaar

Middenvelder | 25 jaar

Verdediger / 32 jaar

Doelman | 28 jaar

Aanvaller | 20 jaar

Aanvaller | 23 jaar

JOOST BURGEL

KHALID ALARASI

MEES HEHENKAMP

TIM PAMPUS

BAS VAN GORKUM

DANNY DE GRAAF

Verdediger | 20 jaar

Middenvelder | 29 jaar

Middenvelder | 23 jaar

Middenvelder | 20 jaar

Doelman | 19 jaar

Verdediger | 34 jaar

MOHAMMED CHARKAOUI

MONIR FAKHARI

MUSTAFA SAHIDI

DARRICK VAN LANGEVELD

DIEGO KEGELAAR

OTHMAN YAACOUBI

Verdediger | 18 jaar

Middenvelder | 24 jaar

Middenvelder | 24 jaar

Middenvelder | 22 jaar

Aanvaller | 18 jaar

Middenvelder | 25 jaar
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De Ober Catering

TECHNISCHE STAF IN BEELD
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RIK KLEMENT

REMI HUYGENS

PAUL VAN OSTAIJEN

Hoofdtrainer | 37 jaar

Assistent-trainer | 39 jaar

Elftalleider / 47 jaar

ROGIER DE HEUS

MARCEL VAN DE WIJNGAARD

MAIKEL SMIT

Teammanager | 41 jaar

Verzorger | 56 jaar

Elftalleider | 28 jaar

FT
SBES 
F
E
O
B
&FO JFUOPEJH Tel:www.deober.nl
+31(0)6 526 56 913
VO
IFF̐

info@deober.nl

www.pimklement.nl
info@pimklement.nl

STOMERIJ & WASSERIJ
Leusderweg 44, 3817KB Amersfoort
033-4634506
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DESMOND BOERSMA

SPELERS IN BEELD

GOUD WAARD VOOR AMSVORDE

AMSVORDE 2

Staand (v.l.n.r.): Mitchell de Vos, Jesse Furrer, Luuk Mobis, Tim de Groot, Rik van Gulik, Wakil Salamzada,Yves
Commu, Desmond Boersma, Pim Klement.

Zittend (v.l.n.r.): Gijs Jansen, Boni Mahuku, Jeroen Joon, Ronald Haisma, Kevin Riphagen, Arno Cnossen.

Jongens als Desmond Boersma zijn voor een club als
Amsvorde goud waard. De 41-jarige Amersfoorter,
telg uit een vooral vroeger bekende judofamilie, bewees zijn clubliefde begin dit jaar toen Amsvorde door
het vroegtijdige vertrek van de hoofdtrainer (Marino
Osimani) met een onverwacht probleem werd opgezadeld. Rogier de Heus, op dat moment trainer van het
elftal (Amsvorde 2) waarin Boersma als aanvoerder
acteerde, werd door het bestuur doorgeschoven om de
hoofdmacht de rest van het seizoen onder zijn hoede
te nemen. Met als gevolg dat het tweede team van de
zondagclub midden in het seizoen 2016/2017 zonder
oefenmeester zat.
,,Ik werd toen gevraagd om trainer van het tweede elftal te worden”, vertelt Boersma in zijn al jaren goed
lopende cafetaria Desmond op de hoek Everard
Meijsterweg/Woestijgerweg. ,,Ervaring als trainer had
ik echter niet. Ik heb toen de site voetbaltrainingen.nl
goed bekeken en met die informatie geschikte trainingen kunnen geven.”
Vanaf dat moment was de in het Leusderkwartier opgegroeide horecaondernemer speler, trainer, aanvoerder
en sponsor van Amsvorde 2. Pas sinds vorig jaar voetbalt de vader van de 11-jarige Delano, ook speler van
Amsvorde (D1), en de twee jaar oudere Layla (turnster) weer bij Amsvorde. ,,Vijf jaar geleden heb ik het
cafetaria overgenomen en toen een lange pauze ingelast om al mijn aandacht op de zaak te kunnen richten”, licht Desmond zijn vier jaar durende afwezigheid
op Nimmerdor toe. ,,Ik heb in die tijd een goed team
kunnen opbouwen en had daardoor weer de tijd om
te kunnen voetballen. Rogier vroeg me toen voor het
tweede elftal en dat vond ik een goed idee. Daarna
werd Rogier onze trainer en werd ik al snel tot aanvoerder gebombardeerd.”
Daarna volgde geen succesvol seizoen (2016/2017).
,,Het was een rommelig jaar”, kijkt Boersma die zijn
voetbalcarrière ooit bij Quick begon en in 2005 zijn
allereerste optreden voor Amsvorde kon noteren. ,,We
zijn vorig seizoen in de middenmoot van de vierde
klasse geëindigd.”
Met een flink vernieuwde selectie zijn de verwachtingen voor dit seizoen hooggespannen. ,,Van de oude
groep zijn nog vijf spelers overgebleven”, vertelt de
begin veertiger. ,,We hebben er een stuk of elf man
bijgekregen. Dat is voldoende. Ik verwacht veel van
het nieuwe seizoen. Ik heb er een heel goed gevoel bij.

De organisatie staat nu goed. Er is meer beleving en
plezier in de groep. Het bruist ook weer op Nimmerdor.
Dat was vorig seizoen wel eens anders. ”
Na een positief antwoord van de KNVB op een verzoek van Amsvorde mag het tweede elftal komend
seizoen een klasser hoger (3e) uitkomen, onder leiding van de nieuwe trainer Marcel de Smalen. ,,Met de
nieuwelingen erbij moeten wij dat niveau aankunnen
en ook kunnen meedraaien,” verwacht Boersma die als
laatste man zijn steentje aan een mooi seizoen hoopt
te kunnen bijdragen. ,,Dat is ook mijn favoriete positie. Op die plek komt mijn kopkracht, inzicht, techniek
en coaching het beste tot z’n recht. Van mijn snelheid
moet ik het echter niet hebben.”
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BESTUUR IN BEELD
LUUK VAN BOMMEL STEEKT VEEL TIJD IN

VOORZITTERSCHAP

Vind ons op Facebook: /Labrieverf

KWF Kankerbestrijding
gelooft in de dag dat
niemand meer hoeft te
sterven aan kanker.
Die dag die komt. We weten alleen nog
niet wanneer. Wat we wel weten is dat we
samen deze dag dichterbij kunnen brengen.
Daarom vragen we iedereen om ons mee te
helpen. Ook jou. Want alles wat we doen
is weer een stap dichterbij. Dichter bij nog
meer kennis, nieuwe successen, betere
behandelingen. Dichter bij die ene dag, de
dag dat we kanker verslaan. Kijk wat jij
kunt doen op kwf.nl.

Aangeboden door Brasserie Dichtbij Amersfoort

Eind vorig jaar deed de in het Limburgse Stramproy
geboren Luuk van Bommel (33) z’n intrede in het
bestuur van Amsvorde. Na een voorzitterloze periode
van een jaar of twee werd de oud doelman van het
eerste elftal de opvolger van Joop Dee die de honneurs tot de komst van de dertiger had waargenomen.
Twee jaar eerder was de nieuwe preses met zijn
actieve voetbalcarrière gestopt. ,,Omdat ik mijn tijd
anders wilde indelen. Ik ben toen trainer van het
jeugdteam geworden waarin mijn zoon speelde. Ik
liep dat seizoen tegen zaken aan waarvan ik dacht
dat dat wel anders kon. Een goed voorbeeld hiervan
was het technische beleid. Dat strookte niet met mijn
ideeën daarover. Ik kwam er toen ook achter dat de
club geen voorzitter had. Waarom zou ik dat niet gaan
doen, vroeg ik mezelf af. Dan kan je invloed op het
beleid uitoefenen en bewust dingen gaan veranderen.”
Hij meldde zich als kandidaat voor de hoogste post
op Nimmerdor bij het toenmalige bestuur dat de voormalige doelman van de hoofdmacht na een oriënterend
gesprek geschikt achtte voor de functie van voorzitter.
Organisatie, voetbalacademie en damesteam waren
de drie pijlers waarop de nieuwe voorzitter zich na zijn
aanstelling eind 2016 op richtte. Van dat drietal zijn de
academie en het damesteam inmiddels gerealiseerd.
Dankzij de financiële steun van de nieuwe sponsor,
Orthodontie Amersfoort, is de academie met ingang
van dit seizoen een feit. ,,Dat is nieuw voor Amsvorde
en alleen voor onze eigen jeugdleden toegankelijk.
Dat maakt het uniek”, aldus Van Bommel. ,,Ibrahim
El Khalki, speler van ons eerste elftal, runt de school
onder de naam Zero33. Het loopt als een trein. Binnen
twee weken na de aankondiging hadden wij al 40 aanmeldingen kunnen noteren.”
De afgelopen maanden heeft de import Amersfoorter veel tijd besteed aan zijn tweede wens, het realiseren van een eerste damesseniorenteam. ,,We hebben nu alleen een stuk of vier meisjeselftallen. Als die
meiden de leeftijd van negentien jaar hebben bereikt,
kunnen zij bij ons niet doorgaan omdat wij geen
damesteam hebben. Dat vind ik doodzonde.” Samen
met bestuurslid Marck van Asselt, Karin Jansen en
Destiny

Vinck, speelster van dames 1, is de jonge voorzitter
erin geslaagd een damesteam van de grond te krijgen.
Het aanpakken en vernieuwen van de organisatie van
Amsvorde is zijn derde pijler. De nieuwkomer in het
bestuur weet wel wat hij wil bereiken. ,,Met minder
bestuursleden en vooral met veel commissies werken.
We zijn een club met onwijs veel potentieel. Ik denk
dat wij er nu maar 30 procent uithalen. Ik hoop dat wij
daarin kunnen groeien. De nieuwe hoofdsponsor (café
de Singel) draagt daaraan bij en is het boegbeeld van
de club.”
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Staand (v.l.n.r.): Bas van Gorkum, Mees Hehenkamp, Jeffrey van de Wijngaard,
Ibrahim El Khalki, Marcel van de Wijngaard, Remi Huygens, Rik Klement, Paul
van Ostaijen, Danny de Graaf, Stijn Termeer, Joost Burgel, Nick de Jonge.

Zittend (v.l.n.r.): Mustafa Sahidi, Khalid Alarasi, Tim Pampus, Mohammed Charkaoui, Pascal Putters, Darrick van
Langeveld, Elvis van der Weide, Diego Kegelaar.

Op de foto ontbreken: Monir Fakhari, Othman Yaacoubi, Rogier de Heus en Maikel Smit.
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VRIJWILLIGERS IN BEELD

ERIC VAN DER VEER IN

NIEUWE TECHNISCHE COMMISSIE

Burg. de Beaufortweg 16 | 3833 AG Leusden | 033 432 17 91

De nieuwe structuur die voorzitter Luuk van Bommel
voor de organisatie van Amsvorde heeft bedacht, is ook
voor Eric van der Veer niet zonder gevolgen gebleven.
Met ingang van dit seizoen is de 50-jarige Amersfoorter lid van de nieuw opgerichte technische commissie,
verantwoordelijk voor zowel de jeugd als de senioren
van de club. De afgelopen drie seizoenen maakte hij
deel uit van de inmiddels opgeheven jeugdcommissie.
,,Ik was eigenlijk van plan om te stoppen”, vertelt de net
vijftiger in de bestuurskamer van Amsvorde. Hij vormt
voorlopig samen met bestuurslid Marck van Asselt de
technische commissie. ,,Ik ben nu gebleven om Marck
niet alleen met al dat werk te laten zitten. Maar ik blijf
echt niet jaren in die commissie zitten. Ik zou hier zo
graag nieuwe gezichten willen zien. Andere mensen
met nieuwe ideeën kan de club goed gebruiken. We
zitten hier al jaren in dezelfde vijver te vissen. Je moet
steeds dezelfde mensen vragen voor de taken die uitgevoerd moeten worden. Er moet nodig nieuw elan
komen. Het is voor mij nu een speerpunt om nieuwe
mensen te benaderen die onze werkzaamheden kunnen overnemen.”
Zover is het echter nog lang niet. Voorlopig moet de
zoon van erelid Wim van der Veer, samen met wedstrijdsecretaris Van Asselt, de kar trekken. ,,We zijn altijd
erg druk in het begin van het seizoen, nu ook weer. Morgen moet ik weer een stuk of twintig emails versturen.”

De trainer van jongens onder 16-1, het team waarin zijn
zoon Davey (14) acteert, wil de technische commissie
graag op korte termijn met twee leden versterken. ,,Dan
hebben we vier man en kunnen we de taken goed verdelen. Eén lid voor de senioren, één voor de jeugd, één
voor de dames en één voor de meisjes is ons streven.
We doen nu alles met z’n tweeën, zoals het maken van
trainingsschema’s. We moeten echt mensen hebben
die ons een handje kunnen helpen. Dan kunnen wij
meer een coördinerende rol gaan vervullen.”

JONGENS ONDER 16-1
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/ 06 2298 5154

AVK IN BEELD

Jullie trouwdag

Onze zorg om deze
dag op een bijzondere
en persoonlijke wijze
vast te leggen.

Onze ervaring

Met onze enthousiasme
en jaren lange ervaring
leggen wij deze dag op
originele wijze vast.

Bestel online via
www.bolletjevanpolletje.nl
Samenwerking
In nauw
overleg
met het
en krijg een
gratis
drankje
bruidspaar bespreken
bij elkewijbestelling!
de wensen voor deze

Snacks • Turkse Maaltijden • bijzondere
Döner • Versedag.
Stokbroodjes en meer...

Trouwalbum

U kunt
ook met
betalen!
Het resultaat
is een uniek
en origineel fotoalbum
waarbij het bruidspaar
www.bolletjevanpolletje.nl
maximaal inspraak heeft.

ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
zat. 09.00 - 13.00 uur

Leusderweg 246 • 3817 KH Amersfoort • 033-4612103

Mega Knaller alleen bij afhalen

AMSVORDE LAAT PRIMA INDRUK ACHTER
Het jaarlijkse Amersfoorts Voetbalkampioenschap
(AVK), dit keer op de velden van Hooglanderveen, leverde het eerste elftal van Amsvorde in augustis geen
prijs op. Maar de uitslagen (twee overwinningen en een
nederlaag) en het vertoonde spel waren goed voor het
zelfvertrouwen van de ploeg en leverde de Amsvordianen veel complimenten op.

Op de openingsdag van het AVK zorgde de vernieuwde selectie van de nieuwe trainer Rik Klement meteen voor een opvallende uitslag. De Posthoorn kreeg
met 12-1 een flink pak slaag van Amsvorde. Daarna
volgde een nederlaag met minimaal verschil (1-2)
tegen VVZA waardoor de kans op een prijs verkeken
was. Amsvorde sloot het toernooi af met een 2-1 winst
op Cobu Boys.

Leusderweg 246, Amersfoort
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VRIJWILLIGERS IN BEELD

Persoonlijk
Concurrerend
Betrouwbaar
Snel

Voor meer
informatie bel:
033 - 741 00 70
w w w. f u n d a m e n t m a k e l a a r s . n l

EDDY MEERDING ZORGT
AL KWART EEUW VOOR SPONSORS
Al een jaar of 25 krijgen bedrijven of particulieren die
van de sponsormogelijkheden bij Amsvorde gebruik
willen maken, met Eddy Meerding (61) te maken. Hij is
de man die voor zijn favoriete club al heel wat centjes
heeft binnengehaald.
Ruim een halve eeuw geleden, in 1963, meldde de
geboren en getogen Amersfoorter zich als lid van
Amsvorde aan. Hij was een jaar of 30 als voetballer
actief toen een zware knieblessure een einde aan
zijn actieve carrière maakte. ,,Ik scheurde mijn kruisbanden af toen ik 37 jaar oud was”, vertelt Meerding in
zijn appartement aan de Kapelweg waar hij al een
poosje met zijn aanstaande Thaise echtgenote woont.
Niet lang daarna werd Meerding bestuurlijk actief.
Maar voordat hij in 1994 tot secretaris werd benoemd,
had de begin zestiger al heel wat vrijwilligerswerk op
zijn naam staan. ,,Ik was een jaar of twaalf toen ik al
voor de club contributie ophaalde. Daarna heb ik me in
de jaren ‘80 en ‘90 met het clubblad De Amsvordiaan
bezig gehouden, samen met andere vrijwilligers.”
Als secretaris kreeg Meerding toen voor de eerste keer
met sponsoring te maken. ,,De eerste grote vis die ik
voor de club binnenhaalde, was Stam Amersfoort.” Het
autobedrijf, destijds niet ver van sportpark Nimmerdor
gelegen (Vondelplein), werd de eerste hoofdsponsor
van Amsvorde. Veel moeite om de al jaren in Calveen
gevestigde dealer van de automerken Renault en
Dacia over de streep te trekken, kostte dat Meerding
destijds niet. ,,Zo’n wijkgebonden club als Amsvorde
sprak Herman Stam, de toenmalige directeur van
Stam, wel aan.”
Bijna tien jaar lang, van 1996 tot 2005, was Stam de
belangrijkste sponsor van de vierdeklasser en tot nu
toe de trouwste hoofdsponsor van Amsvorde. Nummer twee op de lijst is Farouk Systems, goed voor
een contract van totaal zes jaar (2008-2014). Dat
Amerikaanse bedrijf, bekend van de kappersmerken
BioSilk en CHI, was ook door Meerding gestrikt.
Verder was hij verantwoordelijk voor het binnenhalen van Improve (2005-2007) en voor de komende
twee seizoenen Café de Singel (hoofdsponsor) en
Martinovloeren (shirtsponsor). ,,Alleen met Febo heb ik
geen bemoeienis gehad.” Febo was de afgelopen twee
seizoenen hoofdsponsor van Amsvorde.

Op de foto:
Eddy Meerding met zijn vrouw Tom Srihawong,
barmedewerkster in het clubhuis.

Meerding haalt veel voldoening uit zijn werkzaamheden voor de zondagclub. ,,Als je een hoofdsponsor
binnenhaalt, geeft dat wel een kick. Je praat niet over
dubbeltjes en kwartjes. Het geld van een hoofdsponsor is belangrijk voor een club. Daar kunnen ze wat
mee doen.” Meerding was ook verantwoordelijk voor
het werven van de sponsors die het elektronische
scorebord op het hoofdveld mogelijk maakten. De inspanningen van Meerding leverden de club na 2001
nog meer op. In dat jaar werd op de accommodatie
van Amsvorde een zendmast van KPN geplaatst, goed
voor een jaarlijks bedrag op de rekening van penningmeester Jos Hopman. Maar daar bleef het niet bij. Voor
de sponsors van de wedstrijdballen voor het eerste
elftal zorgt het al gepensioneerde hoofd P&O ook al
jaren. Het resultaat van zijn grote inzet is elk jaar weer
op het score- en standenbord in het clubhuis te zien,
altijd voor aanvang van het nieuwe seizoen. ,,Tussendoor verkocht ik ook de reclame op de borden langs het
hoofdveld. Ik heb echter geen zin meer om daarvoor
bedrijven te bezoeken. Dat heb ik lang genoeg gedaan,
zo’n 25 jaar.” Helemaal stoppen met zijn werkzaamheden voor Amsvorde doet de man die ook al jaren de
financiën voor de selectie regelt, echter niet. ,,Zolang
ik er nog plezier in heb, ga ik door. Ik hoop wel dat
iemand uit de jongere generatie opstaat om het stokje
van mij een keer over te nemen.”
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KINDEROPVANG
info@bsosport.nl
www.bsosport.nl

Bewegen geeft energie!
Welke sport past bij jou?
Ontdek het bij BSOsport kinderopvang locatie Nimmerdor. Elke week komen er andere sport en spel activiteiten aan
bod onder begeleiding van gediplomeerde sportbegeleiders.
Geïnteresseerd of een keertje meelopen? Neem dan contact met ons op en kom een keer langs.
Tot ziens!
Team BSOsport

BSOSPORT KINDEROPVANG BIJ V.V. AMSVORDE
BSOsport Kinderopvang Amersfoort is alweer 7 jaar gevestigd bij v.v. Amsvorde en nog steeds draaien wij op volle
toeren.
BSOsport Kinderopvang is een kinderopvangorganisatie
die gedurende de naschoolse uren onder deskundige begeleiding met de kinderen gaat sporten en bewegen, want
“bewegen geeft je energie!”

Voor al uw bloemwensen kunt u terecht bij ons, wij zijn gespecialiseerd in:






Bruidsarrangementen
Rouwarrangementen
Bedrijfsabonnementen
Bloemabonnement voor particulier
Evenement bloemwerk

Neptunusplein 52 |Tel: (033)472 24 51 |info@ilonabloemen.nl |www.ilonabloemen.nl

Wij zijn op elke doordeweekse dag na schooltijd te vinden in
het clubhuis, maar vooral op de velden. Alle sporten komen
aan bod bij BSOsport Kinderopvang. In een ongedwongen
sfeer laten we de kinderen sporten en spellen beoefenen
die zij leuk vinden. Wij bouwen oefeningen in, of passen de
spellen aan, zodat de kinderen uitgedaagd worden om hun
sportieve grens te verleggen. Zo leren wij de kinderen beter
te bewegen.
BSOsport Kinderopvang is geschikt voor kinderen van 4 tot
13 jaar. Voor de jongste ligt de nadruk op het ontwikkelen van de motoriek d.m.v. bijvoorbeeld balansspellen. Bij
de oudere kinderen gaat er meer aandacht naar de fysieke
ontwikkeling, snelheid, wendbaarheid e.d.
BSOsport Kinderopvang werkt met hoog gekwalificeerde
mensen, de meeste zijn A.L.O. geschoold, enkele zijn van
het CIOS of de sporthogeschool. Allemaal zijn ze zeer begaan met kinderen, iedere dag zorgen zij voor een aangename sfeer vol sportieve uitdagingen.

Wij halen de kinderen zelf met speciale BSOsport bussen van school op, in het clubhuis drinken en eten we wat
om vervolgens, via de kleedkamers, het veld op te gaan.
Vanaf 17:00 uur kunnen de kinderen weer opgehaald
worden. Dagelijks bewegen we zo zeker 1 uur met de kinderen.
Uiteraard zijn ook uw kinderen welkom. Sterker nog, zonder
kinderen geen BSOsport! Als u geïnteresseerd bent dan
kunt u contact opnemen of u via de website www.bsosport.
nl aanmelden. Aanmelden brengt geen enkele verplichting
met zich mee. Wij nemen vervolgens contact met u op om
bijvoorbeeld een rondleiding te geven.
Tot slot willen wij v.v. Amsvorde hartelijk bedanken voor de
prettige samenwerking en we hopen dit nog lang voort te
kunnen zetten.
Een sportieve groet en tot ziens bij v.v. Amsvorde!
Namens het BSOsport team,
Tanja Zaal
Hoofd BSOsport Kinderopvang Amersfoort
[E]: tanja@bsosport.nl
[T]: 06-44002727
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VROUWENTEAMS IN BEELD

DAMES 1 DEBUTEERT OP NIMMERDOR
Met ingang van dit seizoen beschikt Amsvorde ook
over een damesteam op seniorenniveau, een jaar
later dan oorspronkelijk het plan was. ,,Vorig jaar
wilden wij al met een damesteam beginnen”, vertelt
Destiny Vinck, een van de speelsters in de selectie van
dames 1. ,,Toen hadden wij echter te weinig kandidaten.”
Een jaar later is daar verandering in gekomen. Een
proeftraining voor belangstellenden na afloop van
het vorige seizoen luidde de geboorte van het vrouwenteam in. ,,Een stuk of tien meisjes waren toen
aanwezig”, licht de geboren en getogen Amersfoortse

In nostalgische sferen genieten van een biertje, goed glas wijn of cocktail.
Lunchen of dineren in een waar sportmuseum vol historische foto's,
gesigneerde shirts en memorabilia van bekende sporters.
Bij Famous kun je alle grote sportevenementen live volgen
op meerdere tv's aan de bar vol voetballckets of reserveer met je ellal de tribune.

Famous is sponsor van Amsvorde's Man of the Match.
Famous Amersfoort
Hof 6
Amersfoort
www.famousamersfoort.nl

toe. ,,Ik was toen zelf geblesseerd en kon aan die training niet meedoen.” Daarna volgde een gesprek met
onder andere voorzitter Luuk van Bommel. ,,Ik merkte toen dat hij echt voor dat damesteam wilde gaan”,
aldus de student sportopleiding op het MBO Amersfoort Sportacademie. ,,Dat gaf voor mij de doorslag.”
Maar daarmee was de komst van dames 1 op
Nimmerdor nog geen realiteit. Pas nadat Saartje
Jansen met een stuk of zeven kandidaten voor het
damesteam kwam aandragen, ging de medewerkster
van de Albert Heijn aan de Leusderweg in de totstandkoming van dames 1 geloven. ,,Toen dacht ik, het gaat
lukken.”

Half augustus stond de teller op der tien speelsters,
voor het bestuur van Amsvorde voldoende om het
damesteam voor de competitie in de vierde klasse
(zondag) in te schrijven. In de persoon van Ron van
Burgsteden vond het bestuur een geschikte trainer
voor de nieuwe ploeg. ,,Hij heeft eerder de dames van
Hoogland getraind”, aldus Vinck. ,,Dus gelukkig ervaring met vrouwen want die zijn niet altijd even makkelijk.”
Met elf andere clubs krijgt het jonge damesteam van
Amsvorde dit seizoen te maken, vooral eerste elftallen. ,,Ik ken ze niet en verwacht dat wij het heel zwaar
gaan krijgen. De overgang van junioren naar senioren
is natuurlijk groot. Ons doel in het eerste seizoen is
om elkaar beter te leren kennen en goed ingespeeld te
raken. Het tweede seizoen kunnen we misschien aan
een kampioenschap gaan denken.”
De tegenstanders van Amsvorde zijn: Quick 1, Aurora
1, ‘t Goy 2, Hooglanderveen 1, Maarssen 2, Roda’46
1, Saestum 1, Soest 1, Sporting’70 2, SVF 1 en Vriendenschaar 1.

Wie wil de dames sponsoren?
De nieuwe damesploeg van Amsvorde wil zich
graag goed presenteren, zowel in thuis- als in
uitwedstrijden. Op het shirt van de speelsters
staat (nog) geen naam van een sponsor.
Dit biedt belangstellenden de kans om hoofdsponsor van het eerste dameselftal te worden.
Uw bedrijfsnaam op het tenue van dames 1?
Neem voor de mogelijkheden en voorwaarden
contact op met het bestuur.
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VOETBALSCHOOL IN BEELD

VOETBALACADEMIE ZER033 START EIND SEPTEMBER

De Keuken Designers wenst
alle teams een sportief seizoen!
DEKEUKENDESIGNERS.NL

,,De naam maakt mij niet uit, als de school maar
aanslaat”, zo reageert Ibrahim El Khalki (25) op de wat
sjieke naam (voetbalacademie Zer033) voor de nieuwe
voetbalopleiding voor de jeugd van Amsvorde. De speler van het eerste elftal had na jarenlange ervaringen
met een voetbalschool bij Quick zodanig de smaak te
pakken dat hij begin dit jaar aan bestuurslid Marck van
Asselt voorstelde om met een voetbalschool op Nimmerdor te willen beginnen. De rest van het bestuur had
geen bezwaar waardoor de middenvelder zijn plan ten
uitvoer kon brengen.
,,Vijf jaar geleden speelde ik bij Quick toen ik Fred
Duijnstee ontmoette”, vertelt de Amersfoorter. ,,Hij
was op Dorrestein met een voetbalschool begonnen
en vroeg mij of ik hem wilde assisteren. Dat aanbod
heb ik niet afgeslagen.” Al snel na zijn eerste kennismaking met een voetbalschool ontdekte El Khalki wat
voor een jeugdspeler nodig is om beter te worden.
,,Daarom week ik van het standaardprogramma af en
kwam ik met nieuwe ideeën. Ik hou ook van improviseren. Dat vond Fred fantastisch.” De werkwijze van
de twintiger wierp zijn vruchten af. ,,Ik zag de vooruit-

gang bij de kinderen. Dat inspireerde mij. Ik ben me
toen in de stof gaan verdiepen, vooral in de techniektrainingen. Door het bekijken van YouTube filmpjes en
het bezoeken van andere voetbalscholen in Utrecht en
Rotterdam heb ik mijn kennis kunnen uitbreiden. Ik heb
toen veel geleerd en dat ook in de praktijk gebracht. Ik
kan me nu een gespecialiseerde techniektrainer noemen.”
,,Op 29 september is de eerste les gepland”, kondigt de jongerenwerker van de gemeente Amersfoort
aan. ,,Elke vrijdagmiddag zijn we op Nimmerdor aan
het trainen.” Over belangstelling voor Zer033 heeft
de initiatiefnemer niet te klagen. ,,Al snel na de
bekendmaking kwamen de aanmeldingen binnen. Op
dit moment (half augustus) staat de teller op zo’n 50
inschrijvingen. Dat is boven verwachting.”
De deelnemers kunnen, naast een certificaat van deelname, regelmatig rekenen op de komst van een bekende profvoetballer. ,,Dat probeer ik via mijn netwerk
te regelen”, aldus de jonge docent. ,,De kinderen vinden dat geweldig.”
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SPONSORS
IN BEELD
SPONSORS
IN BEELD

HOOFDSPONSOR
Café de Singel

KLEDINGSPONSOR
Intersport Van Dam
SUBSPONSORS
Delifrance Zeist
Martinovloeren

ORTHODONTIE AMERSFOORT

Orthodontisten voor mooie, rechte en gezonde tanden!

Voor een beugel ga je naar Orthodontie Amersfoort. Hier word je behandeld door de
orthodontisten Geer van den Dungen en Monique Henneberke.
Orthodontisten hebben zich na de zes jaar durende studie tandheelkunde aansluitend
aan de universiteit vier jaar lang gespecialiseerd in de orthodontie. Alleen dan mag
de titel orthodontist worden gevoerd. Via het BIG register of via orthodontist.nl kun je
controleren of jouw behandelaar wel een echte orthodontist is.
Zowel kinderen als volwassenen zijn van harte welkom voor een behandeling in één
van onze praktijken in Amersfoort of Vathorst. Bel ons voor een afspraak!

Erkende orthodontisten
NVVO

Jarenlange
succesvolle resultaten

VOETBALACADEMIE VV AMSVORDE
Orthodontie Amersfoort sponsort de
voetbalacademie omdat zij een bijdrage
wil leveren aan de sportieve ontwikkeling
van kinderen. Bewegen is belangrijk voor
zowel de lichamelijke als de geestelijke en
sociale ontwikkeling. Een gezond gebit is
ook onderdeel van een gezond lichaam.

Avondopening
op woensdag

Charlotte de Bourbonlaan 2 - 3818 DJ AMERSFOORT - Tel +31 33 475 93 35
info@orthodontie-amersfoort.nl - www.orthodontie-amersfoort.nl

Geen wachtlijst

Drieënhuizen
Febo
Fundament Makelaars
Heineken
Huygens Hypotheken
Intersport van Dam
Jekel Optiek
Juwelier Nipshagen
Labrie Verf-Behang-Glas
Martinovloeren
Miko Koffie Systemen
Niemeijer Amersfoort
Plus Supermarkt
Profin
Stucadoorsbedrijf H.v.d. Bovenkamp

Zuidsingel 4

JEUGDSPONSORS
Orthodentie Amersfoort
Bouwbedrijf Eggenkamp
BSO Sport Kinderopvang
Daalderkaas
Henk Vreekamp Groente en Fruit
Restaurant & Partykelder De Kabouterhut
Vrienden van de jeugd
Zetra
BORDSPONSORS
A-Klus Karssen
Amersfoorts Loodgieters Bedrijf
Architectenbureau Margreet v.d. Hoeven
Autobedrijf Slootweg
Balt Gmelig Publiciteit
Bouwbedrijf Eggenkamp
Broekhuisen IJzerwaren
BSO Sport Kinderopvang
Café-Bar De Singel
Car Cool Center
ContactCare

SPONSORS SENIORENTEAMS
Amsvorde 9
Heerschop en de Ligt
Amsvorde 4
Autorijschool Sapmaz
Grand Café Randenbroek
Holland Pakket Service
Voordeel Auto’s
Amsvorde 5
us markets
Amsvorde 2 zaterdag
Café de Singel
Amsvorde 3 zaterdag
AJS STUC
Rijnders maatwerk
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SPONSORS IN BEELD

MARTINOVLOEREN:
SHIRTSPONSOR AMSVORDE 1
Twee bedrijven sieren in het nieuwe seizoen de shirts
van de eerste elftalspelers. Café de Singel mag als

nieuwe hoofdsponsor op de voorkant van het kle-

dingstuk staan, Martinovloeren de achterkant van de
nieuwe shirts.

Voor de vermelding koos Martin van ‘t Hazeveld (63)
niet voor de complete naam van zijn bijna 28 jaar oude

vloerenbedrijf. ,,Ik heb op de shirts Martino laten zetten,
een wat kortere naam die meer geschikt is voor de

ruimte op de shirts. De meeste mensen hier op de

club weten wel dat ik dat ben”, verklaart de oudspeler van Amsvorde, APWC en het voormalige
SOVA zijn keuze.

Ervaring met sponsoring heeft de oud-teammanager

en oud-bestuurslid technische zaken van Amsvorde

wel. ,,Ik ben destijds begonnen met het geven van
tassen aan de spelers van SOVA. Ik runde toen

samen met Henk van Bruggen het cafetaria ‘Stap er
eens in’. Die naam stond op de tassen. Daarna heb
ik met Martinovloeren een veteranenteam en een
jeugdteam van Amsvorde gesponsord.”

Drie jaar geleden profiteerde ook APWC van de gulheid

van de geboren en getogen Amersfoorter. De huidige
derdeklasser moest toen met het eerste elftal opnieuw

onderaan de ladder beginnen na een schorsing. ,,Ik
heb de selectie van APWC toen van kleding, tassen en
trainingspakken voorzien”, vertelt Van ‘t Hazeveld

die al jaren een reclamebord op het hoofdveld van
Amsvorde heeft en een trouwe adverteerder in deze
gids is.

Sinds oktober 1989 is de parketvloerenspecialist met
zijn bedrijf actief, vooral in het rayon Utrecht. ,,Dat

is mijn werkgebied. In Amersfoort heb ik het meeste
werk, zo’n 70 procent. Ik heb altijd genoeg werk gehad, alleen in 2008 was het even iets minder. De

shirtsponsor
eerste elftal

Pvc vloeren
Tel: 06-51987391

laatste tijd heb ik volop werk”. De vier man die voor

de eigenaar van Martinovloeren werken, profiteren
daarvan.

martinhazeveld53@gmail.com
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BESTUUR IN BEELD

lams- en kipshoarma, alle soorten
hamburgers, snacks en veel meer!

Thuisbezorgen.nl of 033-4638061, elke
dag geopend van 12.00-01.00 uur, vr., zo.
za. 13.00-02.00 uur:

productvideo’s • bedrijfsfilms • instructieclips • animaties • videocampagnes • socialmedia campagnes

RS

LDE
I
U
B
A
I
D
O ME

IMAG

Imago Mediabuilders • Bergstraat 9 • Amersfoort • 033-4750422
info@imagomediabuilders.nl • www.imagomediabuilders.nl • Rik Jansen 06-14805162

EVEN VOORSTELLEN: HANS KREIKAMP
Mijn naam is Hans Kreikamp. Als de algemene ledenvergadering in november instemt met mijn voordracht
door het bestuur ben ik uw nieuwe bestuurslid commerciële zaken.
Tussen 1989 en 2000 was ik spelend lid bij Amsvorde
en moest het vooral van mijn loop- en doorzettingsvermogen hebben. Een goede vriend die net als ikzelf
geboren en getogen is in het Leusderkwartier, haalde
mij over om bij Amsvorde te gaan voetballen. Dat was
een goede keuze. Tot op de dag van vandaag voel ik
mij thuis bij Amsvorde en voetbal ik nu met andere 45+
spelers zeven tegen zeven. Een vereniging die nog
even authentiek is als vroeger en ligt in het mooiste en
groenste deel van Amersfoort.
De komende jaren zal ik samen met een klein team
voortzetten en verder uitbreiden wat de afgelopen
decennia al door een aantal vrijwilligers op sponsorgebied is gerealiseerd. De basis voor de commerciële
activiteiten van Amsvorde is een degelijk commercieel
plan.

Het doel is helder, het genereren/verhogen van inkomsten door middel van sponsoring om de verenigingsdoelstellingen financieel mogelijk te maken.
De sponsorinkomsten worden tevens gebruikt om activiteiten voor alle leden, van jong tot oud, te kunnen
organiseren om daadwerkelijk het ‘verenigen’ te bevorderen. Ik vertrouw erop dat wij ook in de toekomst op
uw steun mogen rekenen.
Mocht u niet willen wachten tot u door Amsvorde
benaderd wordt en wilt u alvast eens vrijblijvend van
gedachten wisselen over de vele mogelijkheden
om sponsor te worden van Amsvorde, neem dan
gerust contact op met het bestuur en na de ledenvergadering met ondergetekende. Ik kijk ernaar uit om
met u in gesprek te gaan!
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ALGEMENE INFORMATIE

CONTACTPERSONEN OVERIGE SENIORENTEAMS
Amsvorde 2 (zat.)
Dick Visscher
06-22069299
Amsvorde 3 (zat.)
Danny v.d. Heiden
06-83543904
Amsvorde 3
Karim El Kaddouri
06-81281574
Amsvorde 4
Ibo Pancar
06-24122357
Amsvorde 5
Daim Boscart
06-29259129
Amsvorde 6
Jos Tollenaar
06-46076299
Amsvorde 7
Hans van Alphen
06-22716299
Amsvorde 8
Jan Murk
06-10888050
Amsvorde 9
Alex de Ligt
06-55858278
Dames 1
Ron van Burgsteden 06-81638450

TERREIN
Sportpark Nimmerdor
Leusderweg 310, 3817 KJ Amersfoort
033-4619325
CORRESPONDENTIE
Spaarnestraat 144, 3812 HK Amersfoort
secretaris@amsvorde.nl
www.amsvorde.nl / info@amsvorde.nl

BESTUUR
Voorzitter 		
Secretaris 		
Penningmeester
Wedstrijdsecretaris
Algemene zaken
Bestuurslid 		

Luuk van Bommel
Kees Dijkhuizen
Jos Hopman 		
Marck van Asseltt
Joop Dee 		
Floor Drost

06-48262462 		
06-25108103		
06-21563753 		
06-51353952 		
06-20365679
06-52344832

OVERIGE FUNCTIES
Ledenadministratie
Scheidsrechterszaken
Clubhuisinkoop
Clubhuisbeheer
Sponsoring 		
Kledingverkoop

Wim de Beer 		
Wim van der Veer
Kees Dijkhuizen
Joop Dee 		
Eddy Meerding
Wim de Beer 		

06-12202399
033-4617607
06-25108103
06-20365679
06-12237683
06-12202399 		

		

06-51353952
06-55622812

ERELID
Wim van der Veer

VRIENDEN VAN ONZE JEUGD
Wim de Beer

materiaal.kledingbeheer@amsvorde.nl

Colofon presentatiegids 2017 - 2018
Oplage
1.000 exemplaren

ONDERHOUD ACCOMMODATIE
Henk Omlo
Hans Maas
Hannie Maas
Wim van der Veer
Kees Dijkhuizen

BEGELEIDING SELECTIE
Trainers selectie
Rik Klement
Remi Huygens
Begeleiding 1e elftal Rogier de Heus
Maikel Smit
			Paul van Ostaijen
Trainers 2e elftal
Marcel de Smalen
Peter Riphagen
Begeleiding 2e elftal Marco van der Heijden
Verzorgers
Marcel v.d. Wijngaard
Ohw Boersma
Financiën selectie
Eddy Meerding

voorzitter@amsvorde.nl
secretaris@amsvorde.nl
penningmeester@amsvorde.nl
wedstrijdsecretaris.senioren@amsvorde.nl

TECHNISCHE COMMISSIE
Marck van Asselt
Eric van der Veer
vacant
vacant

Redactie en acquisitie
Balt Gmelig
Fotografie
Rinus van Denderen /
Foto Van Denderen

Rodney Kersten /
RodneyPhotography
(foto Stijn Termeer op voorpagina)
Grafische vormgeving
Maarten van Heugten /
Heuga Design
www.heugadesign.nl

06-27095920
06-11013998
06-46416675
06-31086757
06-51025340
06-19921559
06-12465384
06-22973075
06-15699674
06-38533619
V.l.n.r.
V.l.n.r. Balt
Balt Gmelig,
Gmelig, Maarten
Maarten van
van Heugten
Heugten en
en Rinus
Rinus van
van Denderen
Denderen

Technische realisatie:
Drukzo.nl
Uitgave:
Balt Gmelig Publiciteit
Pothstraat 61D
3811 JK Amersfoort
06-53832681
baltpubliciteit@gmail.com
www.bgpubliciteit.nl
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Leusderweg 46,

REDACTIE

3817 KB Amersfoort
Tel: 033-4613581

PERSBERICHTEN
PRESENTATIEGIDSEN
Voor meer informatie, neem contact op via:
06 53 83 26 81 - baltpubliciteit@gmail.com
www.bgpubliciteit.nl

Leusderweg 88-90

033 - 4632 596

3817 KC Amersfoort

info@jekeloptiek.nl
www.jekeloptiek.nl

stukadoorsbedrijf

H. vd Bovenkamp

voor al uw stucwerk
binnen en buiten
E-mail: henryvbovenkamp@gmail.com

| Telefoon: 06 81 86 48 69

voorbeeld veldbord Amsvorde 490 x 53 cm in twee delen

Of men nu tegen een bal slaat of schopt
de derde helft in Eldorado is gezelligheid op en top

De knapste barkeeper
SO&BT

STANDBOUW
Schrikslaan 27, 3762 TB Soest, Tel: 0031-(0)35-524 77 78 - email: info@studiomas.nl - internet: www.studiomas.nl
- GROOT FORMAAT PRINTWERK - MAQUETTEBOUW - STICKERS - BEURSPRESENTATIES - AUTOBELETTERING - GEVELRECLAME - MUURSTICKERS -

en toch de laagste prijzen!!

thuiswinkel
waarborg

Foto: Ted Smeding
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Nijverheidsweg Noord 32
3812 PM Amersfoort
033 - 4655448
info@carcoolcenter.nl

UW SPECIALIST VOOR:

AUTOOAIRCO, AUTORUITEN,
PARKEERVERWARMING,
RADIATEUREN, ZONNEDAKEN
WWW.CARCOOLCENTER.NL

