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Als trotse sponsor
wenst ING alle spelers,
supporters en vrijwilligers
een sportief seizoen toe.

Hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal

VOORWOORD

Voorwoord
Hij is er weer!! De nieuwe presentatiegids voor
het seizoen 2015/2016! Weer een seizoen voorbij,
waarin veel gebeurd is. Teveel om op te noemen,
maar de matige prestaties van de selectieteams bij
de senioren zijn opvallend. Uiteraard zijn er diverse
excuses aan te voeren, maar de eindstanden
spreken voor zich. In ieder geval geen goed jaar om
op terug te zien. Dus gauw vergeten en ons richten
op de dingen die gaan komen.
De selectie is aanzienlijk versterkt en hopelijk zullen de
resultaten daarvan zichtbaar worden. Enkele
nieuwe gezichten binnen de technische staf zullen
daaraan zeker hun steentje bijdragen. Vanuit mijn positie wens ik een ieder een sportief en succesvol seizoen
toe.
Met veel plezier kunnen wij onze hoofdsponsor Febo
aan u voorstellen. Verder in deze gids uitgebreid aandacht voor onze nieuwe sponsor. Wij hebben
vertrouwen in een goede samenwerking en hopen dat
de overeenkomst vele jaren zal standhouden.
Het hoofdveld heeft groot onderhoud achter de rug.
Aan het begin van het seizoen kan er van het veld nog
geen gebruik gemaakt worden.
Het zal passen en meten worden om alle elftallen thuis
te kunnen laten voetballen. Qua planning had dit
onderhoud beter gekund, maar het is helaas niet
anders. Ik ben ervan overtuigd, dat wij er in goed
overleg wel uit komen.

De vereniging wordt voor het grootste gedeelte door
vrijwilligers bestuurd, vaak dezelfde personen. Dit kan
niet tot in de eeuwigheid duren. Er moeten zich nieuwe
kandidaten melden. Leun niet achterover met de
gedachte ”het zal mijn tijd wel duren”. De tijd gaat snel
en voordat je het weet, sta je voor een voldongen feit.
Meld je aan!!
Veel leesplezier en tot ziens op ons mooie sportpark.

Joop Dee
bestuurslid Amsvorde

Communicatie en overleg binnen een vereniging is van
essentieel belang. Ik wil iedereen vragen hieraan mee
te werken. Op een prettige manier met elkaar omgaan,
zal zeker de sfeer binnen de vereniging ten goede
komen.
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Natuurlijke haarverzorging

Leusderweg 178
033 461 00 77

info@lanique.nl
www.lanique.nl

De Keuken Designers
wenst alle teams een
sportief seizoen!

DEKEUKENDESIGNERS.NL

PRESENTATIETEAM IN BEELD

Het team dat de presentatiegids van dit jaar realiseerde (v.l.n.r.): Maarten van Heugten (vormgeving), Balt Gmelig
(uitgever), Rinus van Denderen (fotograĺe) en Marc Mispelblom (redactie), met dank aan bestuurslid Joop Dee.

Oplage
1.000 exemplaren
Redactie
Marc Mispelblom
Balt Gmelig
Acquisitie
Balt Gmelig

&raksche vormgeving
Heuga Design
Maarten van Heugten
www.heugadesign.nl
06 52 30 66 09
Technische realisatie:
Drukwerkmax.nl

Uitgave:
Balt Gmelig Publiciteit
Pothstraat 61D
3811 JK Amersfoort
0334632392
0653832681
baltus63@gmail.com
www.bgpubliciteit.nl

%otograke
Rinus van Denderen
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advertorial

HET VERHAAL ACHTER HET
FEBO MERK
FEBO is ontstaan uit 100% passie voor het ambacht. Met liefde voor het product, de traditie
en de mensen achter het merk FEBO weet de familie De Borst al sinds 1941 menigeen te
verrassen met de smaak en de constante kwaliteit van de FEBO producten.
De afgelopen jaren wil iedereen alles
weten over de producten die men koopt
en eet. We weten steeds meer en de
wereld is door de opkomst van internet
een stuk transparanter geworden.
Omdat FEBO zo trots is op haar
producten, juichen we deze trend
alleen maar toe. FEBO opent graag
haar deuren en laat graag in haar
keuken kijken.
Wist je dat alle ingrediënten die FEBO
gebruikt van lokale leveranciers
komen? Niet omdat dat tegenwoordig
hip is, nee omdat de familie daar al
meer dan 70 jaar in gelooft. Iedere
ochtend tref je de familie in de keuken
aan. Continu zorgen dat het product
van opa nog steeds dezelfde kwaliteit
als vroeger heeft.

Loyaal zijn aan je leveranciers zorgt
ook voor een hechte band. Een band
waarbij samen ondernemen voorop
staat en zorgt voor een product met
een top kwaliteitsniveau. De familie zal
nooit inleveren op kwaliteit en maakt
keuzes voor de lange termijn. Het
merk, het product en de mens zullen
daarbij te allen tijde centraal blijven
staan. Hier worden geen concessies in
gedaan.

Het geheim van
kwaliteit en vers!
Soms ben je als organisatie best
bescheiden en deel je niet alles
omdat je dat als normaal ziet. Wist je
bijvoorbeeld dat FEBO iedere ochtend
heel vroeg start met het maken van een

verse bouillon? Met verse groenten,
kwalitatief vlees van runderen uit
de buurt van Abcoude en de beste
specerijen uit Helmond. Samen met
het gebruik van échte slagroom en
roomboter vormen deze ingrediënten
samen de bekende FEBO kroket.

van de FEBO’s, de producten en het
selecteren van haar medewerkers. Bij
FEBO werken mensen met passie voor
het vak en behoren ze allemaal tot de
FEBO familie.

Wist je ook dat alle snacks dagvers
worden gemaakt? Om 12:00 uur liggen
de snacks op alle 66 locaties van FEBO
in Nederland. Verser kan niet! Je treft
geen diepvries bij FEBO aan. Dus die
kroket uit de FEBO automatiek is écht
dagvers, en dat proef je!
“Een kroket moet je kunnen horen
kraken en de ragout moet je zien
glimmen!”

Al jaren staat de klant centraal
bij FEBO. Daarom doet FEBO er
ook alles aan om het zo makkelijk
mogelijk te maken voor haar trouwe
klanten.
Nieuwe
automatieken,
nieuwe technologieën zoals betalen
met een app, online bestellen en
nieuwe producten ontwikkelen waar
de klant om vraagt. FEBO luistert
heel goed naar haar klanten en stelt
de klant centraal bij het ontwikkelen

Ambachtelijk!
FEBO durft dan ook met trots een
aantal zekerheden te beloven:
 Onze producten zijn puur, eerlijk,
ambachtelijk en vers;
 FEBO blijft één familiebedrijf;
 Onze medewerkers hebben passie
voor het vak en het product;
 Wij zorgen goed voor onze
leveranciers en zij voor ons;
 Wij gebruiken 100% Nederlands
rund- , kalfs-, en kippenvlees;
 Wij zijn altijd eerlijk en transparant
over onze producten en ingrediënten. Maar het geheim van de
familie vertellen we niet;
 Kortom, FEBO is puur en eerlijk en
daarom de allerlekkerste!

Amersfoort - Langestraat 84
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DE TRENDJUWELIER
VAN AMERSFOORT
OOK VOOR AL UW
ZILVER EN GOUD REPARATIES

Langestraat 105 | 3811 AD Amersfoort
T 033 46 27 028
Marktstraat 25 | 5401 GE Uden
T 0413 24 59 41

amersfoort@ikbenhip.nl

WWW.IKBENHIP.NL

www.mikocoffee.com

COACH IN BEELD

,,HET KAN ALLEEN MAAR BETER GAAN DAN VORIG SEIZOEN”
Een nieuw seizoen, met nieuwe kansen. Na een jaar van overleven is hoofdtrainer Marino Osimani met veel
vertrouwen aan de nieuwe competitie begonnen. Met een versterkte selectie wilt de oefenmeester echter niet te
hoog van de toren blazen. ,,Veel goede voetballers maakt nog geen goed team. We moeten eerst maar eens kijken
hoe dat allemaal klikt.”
Toen Osimani vorig jaar als hoofdtrainer op Nimmerdor werd aangesteld, waren de verwachtingen hoog. Het
linkerrijtje in de vierde klasse, dat moest toch zeker mogelijk zijn. Dat was het misschien ook wel, maar een
karrenvracht aan blessures gooide roet in het eten. In zijn analyse over het seizoen 2014/2015 is de geboren
Amersfoorter eerlijk. ,,Op een gegeven moment hadden we vijftien blessures. Ik heb geen enkele keer kunnen
spelen in de samenstelling die ik voor ogen had”, aldus Osimani. ,,Een echt doel laat je dan al snel varen. Dat werd
onmogelijk. We leefden van wedstrijd naar wedstrijd en moesten overleven. Vaak hadden we ook de pech dat we
in een aantal wedstrijden minder kregen dan we verdienden.”

De elfde plaats valt Amsvorde aan het einde van de rit
ten deel. Dat moet dit seizoen, met wat minder pech,
beter kunnen. Osimani werkt met twee nieuwe elftalleiders aan zijn zijde. Eric de Vos en Jan van Gulik
staan hem dit jaar bij, omdat Rogier de Heus nu trainer
van het tweede elftal is. Zijn begeleidersteam is
belangrijk voor de man met Italiaanse roots. ,,We zijn
een eenheid. Dat ik nou toevallig hoofdtrainer ben, wil
niet zeggen dat ik alle wijsheid in pacht heb. Dus overleggen we alles samen en ben ik absoluut niet doof
voor suggesties.”
Osimani kreeg er veel nieuwelingen bij, waaronder vier
ervaren jongens van het naar de derde klasse
gepromoveerde Zeist. De oud trainer van onder
andere BFC heeft er met de vernieuwde groep een
goede voorbereiding op zitten: ,,We hebben in de
voorbereiding bewust veel wedstrijden gespeeld. Ik
heb een manier van spelen voor ogen en dat kost tijd.
Bovendien wilde ik veel jongens uitproberen.
We begonnen met 45 man voor de beide selectieteams.
Het ene deel voegt zich bij mij en het andere deel gaat
onder Rogier in het tweede spelen.”
De selectie van Amsvorde is duidelijk uitgebreid en
Ļink versterkt. Osimani kan dit niet ontkennen. ,,We
zijn er in kwaliteit en in de breedte enorm op vooruit
gegaan. Sommige jongens zijn in hun nadagen, maar

deze jongens kunnen voor ons nog zeer waardevol
zijn.” De 50-jarige trainer is optimistisch, maar wel
voorzichtig. ,,Ik kan nu zes á zeven posities wisselen
zonder dat het niveau achteruit gaat. Maar veel goede
voetballers maakt nog geen goed team. Andere clubs
zitten ook niet stil, dus moeten we ons eerst maar eens
bij de eerste zes spelen.”
De Amersfoorter denkt te weten hoe je van goede
voetballers een prima functionerend elftal maakt. ,,De
selectie is hard. Er is nu meer concurrentie dan ooit,
maar plezier is de sleutel. Er moet ruimte voor een lach
zijn. We moeten het immers met elkaar doen.” Maar de
scherpte mag niet verdwijnen, vindt de hoofdtrainer.
,,Jongens die minder spelen, krijgen snel het idee dat
ze er niet meer bijhoren, maar dat is niet zo. Als Pietje
wegvalt, moet Jantje klaarstaan om in te vallen. Jantje
moet daarvoor wel voldoende gemotiveerd zijn.
Iedereen moet voor zijn plek vechten.”
Osimani kan hard en zakelijk zijn als het moet, maar
buiten het veld lijkt de vader van twee kinderen een
ander persoon. ,,Het liefst ben ik een mensenmens. Ik
interesseer me ook in de persoon achter de speler. Dat
geeft me zoveel rijkdom.” Over zijn toekomst op
Nimmerdor is de Amersfoorter duidelijk. ,,Ik voel me
hier prima. Maar we gaan het per jaar bekijken, want
alles valt en staat met prestaties.”
Presentatiegids Amsvorde | 2015/2016
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PROGRAMMA AMSVORDE | SEIZOEN 2015-2016

6 september ‘15
BFC - Sporting Almere
Batavia ‘90 - APWC
Baarn sv - Faja Lobi KDS
Waterwijk - Amsvorde
Nederhorst - ‘s Graveland
ASV ‘65 - AS 80
Achterveld - Forza Almere
13 september ‘15
Sporting Almere - Baarn sv
Amsvorde - Achterveld
APWC - Waterwijk
Faja Lobi KDS - Nederhorst
Forza Almere - ASV ‘65
Graveland ‘s - BFC
AS 80 - Batavia ‘90
20 september ‘15
BFC - Faja Lobi KDS
Sporting Almere - APWC
Batavia ‘90 - Amsvorde
Baarn sv - ‘s Graveland
Nederhorst - ASV ‘65
Achterveld - AS 80
Waterwijk - Forza Almere
27 september 2015
AS 80 - Nederhorst
Faja Lobi KDS - Waterwijk
Amsvorde - BFC
‘s Graveland - Sporting Almere
Forza Almere - Batavia ‘90
APWC - Baarn sv
ASV ‘65 - Achterveld
4 oktober 2015
BFC - Forza Almere
Sporting Almere - Faja KDS
Batavia ‘90 - ASV ‘65
‘s Graveland - AS 80
Baarn sv - Amsvorde
Nederhorst - APWC
Waterwijk - Achterveld
11 oktober 2015
APWC - BFC
Amsvorde - Sporting Almere
Achterveld - Batavia ‘90
AS 80 - Baarn sv
Faja KDS - ‘s Graveland
Forza Almere - Nederhorst
ASV ‘65 - Waterwijk
18 oktober 2015
BFC - Achterveld
Sprtng Almere - Forza Almere
Baarn sv - ASV ‘65
Nederhorst - Batavia ‘90

‘s Graveland - Amsvorde
Faja Lobi KDS - APWC
Waterwijk - AS 80
1 november 2015
Batavia ‘90 - Waterwijk
Amsvorde - Faja Lobi KDS
ASV ‘65 - BFC
AS 80 - Sporting Almere
Forza Almere - Baarn sv
APWC - ‘s Graveland
Achterveld - Nederhorst
8 november 2015
BFC - AS 80
Sporting Almere - ASV ‘65
Baarn sv - Achterveld
Faja Lobi KDS - Forza Almere
Nederhorst - Waterwijk
‘s Graveland - Batavia ‘90
APWC - Amsvorde
15 november 2015
AS 80 - Faja Lobi KDS
Batavia ‘90 - BFC
Achterveld - Sporting Almere
ASV ‘65 - Amsvorde
Nederhorst - Baarn sv
Waterwijk - ‘s Graveland
Forza Almere - APWC
29 november 2015
BFC - Waterwijk
Sporting Almere - Nederhorst
Amsvorde - Forza Almere
‘s Graveland - ASV ‘65
APWC - AS 80
Faja Lobi KDS - Achterveld
Baarn sv - Batavia ‘90
6 december 2015
Nederhorst - BFC
Batavia ‘90 - Sporting Almere
AS 80 1 - Amsvorde
Waterwijk - Baarn sv
Forza Almere - ‘s Graveland
Achterveld - APWC
ASV ‘65 - Faja Lobi KDS
13 december 2015
BFC - Baarn sv
Sporting Almere - Waterwijk
Amsvorde - Nederhorst
‘s Graveland - Achterveld
APWC - ASV ‘65
Faja Lobi KDS - Batavia ‘90
Forza Almere - AS 80

24 januari 2016
BFC - ‘s Graveland
Batavia ‘90 - AS 80
Baarn sv - Sporting Almere
Achterveld - Amsvorde
Waterwijk - APWC
Nederhorst - Faja Lobi KDS
ASV ‘65 - Forza Almere
31 januari 2016
AS 80 - Achterveld
Forza Almere - Waterwijk
Faja Lobi KDS - BFC
APWC - Sporting Almere
Amsvorde - Batavia ‘90
‘s Graveland - Baarn sv
ASV ‘65 - Nederhorst
14 februari 2016
BFC - Amsvorde
Sprtng Almere - ‘s Graveland
Batavia ‘90 - Forza Almere
Baarn sv - APWC
Achterveld - ASV ‘65
Nederhorst - AS 80
Waterwijk - Faja Lobi KDS
zondag 21 februari 2016
Amsvorde - Baarn sv
APWC - Nederhorst
Achterveld - Waterwijk
Forza Almere - BFC
Faja KDS - Sporting Almere
ASV ‘65 - Batavia ‘90
AS 80 - ‘s Graveland
6 maart 2016
BFC - APWC
Sporting Almere - Amsvorde
Batavia ‘90 - Achterveld
Baarn sv - AS 80
‘s Graveland - Faja Lobi KDS
Nederhorst - Forza Almere
Waterwijk - ASV ‘65
13 maart 2016
Batavia ‘90 - Nederhorst
Amsvorde - ‘s Graveland
APWC - Faja Lobi KDS
AS 80 - Waterwijk
Achterveld - BFC
Forza Almere- Sporting Almere
ASV ‘65 - Baarn sv
20 maart 2016
BFC - ASV ‘65
Sporting Almere - AS 80
Baarn sv - Forza Almere
Graveland ‘s - APWC

Nederhorst - Achterveld
Waterwijk - Batavia ‘90
Faja Lobi KDS - Amsvorde
3 april 2016
Batavia ‘90 - Graveland ‘s
Amsvorde - APWC
AS 80 - BFC
ASV ‘65 - Sporting Almere
Achterveld - Baarn sv
Forza Almere - Faja KDS
Waterwijk - Nederhorst
10 april 2016
BFC - Batavia ‘90
Sporting Almere - Achterveld
Amsvorde - ASV ‘65
Baarn sv - Nederhorst
Graveland ‘s - Waterwijk
APWC - Forza Almere
Faja Lobi KDS - AS 80
24 april 2016
Batavia ‘90 - Faja Lobi KDS
AS 80 - Forza Almere
Baarn sv - BFC
Waterwijk - Sporting Almere
Nederhorst - Amsvorde
Achterveld - Graveland ‘s
ASV ‘65 - APWC
1 mei 2016
Amsvorde - Waterwijk
Graveland ‘s - Nederhorst
AS 80 - ASV ‘65
Forza Almere - Achterveld
Sporting Almere - BFC
APWC - Batavia ‘90
Faja Lobi KDS - Baarn sv
8 mei 2016
BFC - Nederhorst
Sporting Almere - Batavia ‘90
Amsvorde - AS 80
Baarn sv - Waterwijk
Graveland ‘s - Forza Almere
APWC - Achterveld
Faja Lobi KDS - ASV ‘65
16 mei 2016
Batavia ‘90 - Baarn sv
Waterwijk - BFC
Nederhorst - Sporting Almere
Forza Almere - Amsvorde
ASV ‘65 - Graveland ‘s
AS 80 - APWC
Achterveld - Faja Lobi KDS
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Amersfoort

NIEUWELINGEN IN BEELD

‘VIER VAN ZEIST’ VERSTERKEN SELECTIE
Met de onverwachte komst van vier spelers die afgelopen seizoen medeverantwoordelijk waren voor
de promotie van Zeist naar de derde klasse, heeft de selectie van Amsvorde dit seizoen een Ļinke
kwaliteitsimpuls gekregen. Een introductie van het viertal (v.l.n.r. Nico Verburg, Nick de Jonge, Kevin
van Schoonhoven en Jeroen Veen) in deze gids is dan ook zeker op zijn plaats.

Nico Verburg
Met zijn 42 jaar is Nico Verburg niet alleen de meest
opvallende nieuweling in de selectie van Amsvorde
maar is hij van de vier nieuwkomers in Amersfoort ook
de meest bekende voetballer. In het imposante rijtje
clubs (maar liefst dertien) die de veertiger tot nu toe
in zijn lange voetbalcarrière versleet, is Amsvorde zijn
tweede vereniging uit Amersfoort. Vooral de aanhang
van Quick zal zich de periode herinneren dat Verburg
met een aantal ploeggenoten Zeist eerder de rug
toekeerde en naar Dorrestein kwam. Zij slaagden er
toen bijna in om de huidige eersteklasser naar de
hoofdklasse te loodsen. Zo’n vijftien jaar later keert de
huidige verdediger terug in de Keistad, met opnieuw
een aantal spelers van Zeist.
Uit onvrede over de gang van zaken bij die club koos
het viertal voor een verblijf op Nimmerdor. Geen
onbekend terrein voor de nieuwelingen. ,,Ik heb
gekozen voor Amsvorde omdat ik hier al meerdere
keren heb gespeeld en er een ĺjne sfeer hangt”,
verklaart Verburg zijn keuze voor de vierdeklasser. ,,Ik
ken Marino (huidige trainer) sinds mijn tijd bij Quick en
ook verzorger Marcel van de Wijngaard. Van hem ga ik
nog veel plezier hebben. Goeie verzorging is op mijn
leeftijd geen overbodige luxe.” Verburg voelt zich goed
op Nimmerdor thuis. ,,We zijn erg vriendelijk en
hartelijk ontvangen zowel binnen de selectie als
binnen de club en met name door de vaste
supporters.” Naast de drie eerder genoemde clubs
(Zeist, Quick en Amsvorde) maakten tien andere
clubs (Austerlitz, Jonathan, Saestum, Patria, UVV, FC
Utrecht, Haarlem, Hilversum, Soest en DVS’33) van
de diensten van Verburg gebruik. De eerste divisie (de
huidige Jupiler League) was het hoogste niveau
waarop de veertiger in zijn carrière acteerde. ,,Dat was
met Haarlem.” Hoogtepunten kende Verburg genoeg

als voetballer. ,,Zoals mijn debuut in het betaalde
voetbal, kampioen met Hilversum en promoveren naar
de hoogste amateurklasse, de bekerĺnale winnen van
IJsselmeervogels en natuurlijk de promotie van
afgelopen seizoen met Zeist. Voor mij was dat heel
speciaal omdat mijn toenmalige trainer Rob Snijders
veel voor mij betekende en ik die promotie graag aan
hem wilde opdragen.”
Verburg speelt in een elftal het liefst centraal. ,, Op alle
posities. Ik verwacht een basisplek als ik ĺt ben. Er zijn
geen toezeggingen gedaan en zeker weten doe je het
nooit.”
De koerier van het lokale vervoersbedrijf Besseling
acht de selectie sterk genoeg om dit seizoen in de
vierde klasse G een rol van betekenis te kunnen
spelen. ,,Ik hoop het en ga er in ieder geval voor.
” Een favoriet voor het kampioenschap heeft Verburg
niet echt. ,,Moeilijk te zeggen maar ik vond Waterwijk
vorig jaar de beste ploeg.”

Jeroen Veen
De 29-jarige Jeroen Veen debuteert bij een
Amersfoortse club. Hij was in het verleden wel voor vier
andere verenigingen in de regio (SEC, Soest, VVZ’49
en IJsselmeervogels) actief en beleefde zijn beste
periode in Spakenburg. ,,Daar heb ik toen
hoofdklasse gespeeld.” Zeist en SC Heerenveen
waren de twee andere clubs waarvoor de
accountmanager heeft geacteerd. Hoogtepunt in zijn
voetbalcarrière was ook voor de bijna dertiger de
promotie naar Zeist in de vorige competitie. ,,Dat heeft
met gevoel te maken. Persoonlijk en als team een heel
zwaar seizoen gehad. Die promotie was nog geeneens
voor ons- en mezelf. Maar was een cadeau en iets wat
we moesten halen om met zijn allen het seizoen goed
Presentatiegids Amsvorde | 2015/2016 13

Architect in vormgeving.
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Eigen bedrijf starten?

info@heugadesign.nl
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af te sluiten.” Toch vertrok ook Veen na dat mooie succes. Met de keuze voor Amsvorde was Veen het wel
eens.
,,We kennen Marino al een tijdje en tegen Amsvorde
spelen we al vier jaar. Zo zijn we eigenlijk in gesprek
geraakt. Het voelde goed, alles bij elkaar. De trainer,
spelersgroep, de club. Ik ben blij dat we die keuze
hebben gemaakt. Vanaf dag 1 heb ik me thuis gevoeld
bij Amsvorde. Gezellige club, vriendelijke mensen.
Geweldig ontvangen.”
Nummer 10 is de favoriete plek van de Soester. Of hij
die vaste positie ook van Osimani krijgt toegewezen, is
nog de vraag. ,,Daar moet de trainer over beslissen.”
Met zijn nieuwe club hoopt Veen een goed seizoen te
draaien en een belangrijke rol in de vierde klasse te
spelen. ,,Dat moet gaan blijken. Ik denk dat het heel
belangrijk is om de eerste vijf wedstrijden goed door te
komen. Nog niet zozeer om alles te winnen, maar om
elkaar als team goed te leren kennen. Weten wat je aan
elkaar hebt.”
Een absolute titelkandidaat heeft Veen niet in zijn hoofd
zitten. ,,Ik ben nooit zo van een favoriet
aanwijzen. Vooral in de vierde klasse. Er zijn, denk, ik
veel teams aan elkaar gewaagd. Misschien met één
of twee uitschieters. Ik denk dat Waterwijk een sterke
tegenstander is. Vorig jaar zijn we die ploeg met Zeist
ook tegengekomen. Persoonlijk vond ik ze voetballend
het beste elftal. Mooie tegenstander voor ons om
tegen te beginnen. Weet je direct waar je als team
staat.”

Nick de Jonge
De derde van Zeist afkomstige speler is een doelman,
de 26-jarige Nick de Jonge. Zijn aantal ex clubs zijn
duidelijk minder dan de twee voorgangers in dit
verhaal. ‘t Vliegdorp en Jonathan konden de sluitpost
ook niet vasthouden. Ook voor De Jonge is Amsvorde
geen onbekende club. Hij koos om dezelfde reden als
zijn drie ploeggenoten voor zijn nieuwe vereniging.
,,We kennen de club al een tijdje en hebben de laatste
jaren hier veel gespeeld.” Ook De Jonge voelde zich al
snel op Nimmerdor thuis. ,,Dat is één ding wat zeker is.
De mensen van de club hebben ons met open armen
ontvangen. En de groep is echt gezellig. Het voelt een
beetje als thuiskomen.”
De tweede klasse was het hoogste niveau waarop de
Soesterberger tot nu toe zijn kwaliteiten kon tonen.
Ook voor hem was de promotie met Zeist het
hoogtepunt in zijn carrière tot nu toe. ,,Die beloning
verdienden wij vorig seizoen echt.”
Met zijn plek in het doel is de medewerker van

Intersport van Dam, de kledingsponsor van Amsvorde,
niet ontevreden. Hij ambieert echter een andere positie
in het veld. ,,Ik sta het liefst in de spits maar dat kan
ik niet zo goed dus sta ik tegenwoordig maar op de
goal.”
Over de kwaliteit van de selectie klaagt de nieuwkomer
niet. ,,Er zitten goede voetballers tussen. Als alles op
zijn plek valt, kan het dit seizoen zomaar wat worden.”
Een favoriet voor het kampioenschap kan De Jonge
niet aanwijzen. ,,Lastig te zeggen. Je weet niet welke
club zich heeft versterkt dus dat is altijd afwachten.
Ik hoop dat wij ergens om mee gaan spelen en dan heb
ik het natuurlijk niet over degradatievoetbal.”

Kevin van Schoonhoven
Niet meer wekelijks naar Zeist maar elke week naar
Amersfoort is de rit die de in Doorn wonende Kevin van
Schoonhoven (28) dit seizoen moet aĻeggen om zijn
geliefde hobby te kunnen uitoefenen.
De aanvaller heeft nog geen moment spijt van zijn overstap gehad. ,,Ik heb het hier goed naar me zin.” Voor
Van Schoonhoven was de keuze voor de lokale club
niet zo moeilijk. ,,Amsvorde vond ik altijd al een leuke
en sportieve vereniging. De gesprekken met de trainer
voelde ook heel goed en vertrouwd aan. En het zwarte
tenue is ook iets nieuws voor mij”, zegt hij lachend. De
spits droeg in zijn voetbalcarrière al heel wat andere
shirts, totaal tien. FZO, Jonathan,
Saestum, GVVV, SC Heerenveen, NEC Nijmegen,
Soest, De Merino’s, Roda’46 en Zeist konden op de
diensten van Van Schoonhoven rekenen, voordat hij
aan zijn elfde voetbalavontuur op Nimmerdor
begon. Als jeugdspeler acteerde Van Schoonhoven op
het hoogste niveau bij Heerenveen en NEC, als senior
speelde hij in de eerste klasse. Ondanks drie titels op
rij bij GVVV beschouwt de bijna dertiger het kampioenschap bij Zeist als het hoogtepunt in zijn carrière tot nu
toe. ,,Met GVVV ben ik drie keer kampioen geworden.
Dat was fantastisch. Maar de promotie met Zeist van
afgelopen seizoen vond ik toch wel het mooiste.”
Op succes hoopt Van Schoonhoven ook bij zijn nieuwe
club. ,,We hebben een sterke selectie. Ik hoop dat we
voor een stunt kunnen zorgen, misschien een periode
pakken.” De nieuwkomer verwacht in de basiself van
Osimani te staan. ,,Dit laat ik echter aan de trainer over.
Wij zijn al heel goed op elkaar ingespeeld en proberen
dat natuurlijk op het gehele team over te brengen.”
Van Schoonhoven bestempelt Amsvorde niet als een
van de titelfavorieten. ,,Waterwijk en Batavia hebben
een heel sterk team als ik de geruchten moet geloven.
Maar zelf wil ik altijd voor het kampioenschap gaan.”
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ELIAS ACHCHARIF

KEVIN VAN SCHOONHOVEN

JEROEN VEEN

Verdediger | 21 jaar

Aanvaller | 28 jaar

Middenvelder | 29 jaar

APPIE AKATAL

REMON VAN DE BROM

MOUNIR FAKHARI

Middenvelder | 42 jaar

Verdediger | 35 jaar

Middenvelder | 22 jaar

RICK VAN GULIK

MEES HEHENKAMP

REMI HUYGENS

Middenvelder | 22 jaar

Verdediger | 21 jaar

Verdediger | 37 jaar

SPELERS IN BEELD

NICK DE JONGE

DARRICK VAN LANGEVELD

WESLEY MECHELSE

Doelman | 26 jaar

Middenvelder | 20 jaar

Verdediger | 26 jaar

JAIRO OSIMANI

MUSTAFA SAHIDI

BARRY SMEEING

Aanvaller | 23 jaar

Verdediger | 22 jaar

Aanvaller | 34 jaar

JOHN RIEZEBOS

MAIKEL SMIT

STIJN TERMEER

Aanvaller | 19 jaar

Middenvelder | 26 jaar

Aanvaller | 21 jaar
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ZICHTBAAR WORDEN MET VIDEO OP INTERNET,
VIA SOCIALE MEDIA BIJ DE PUBLIEKE OMROEP?
In de Clipjesfabriek maken jonge professionals o.l.v. Jelle Koolstra eenvoudige clips en degelijke bedrijfsvideo's. Want ze zijn
gespecialiseerd in het inzetten van video's voor het vergroten van
loyaliteit, bereik, creativiteit, innovatie en omzet.
Kijk naar voorbeelden op www.clipjesfabriek.nl.
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Amersfoort | Arnhemseweg 4 | Amersfoort |

SPELERS IN BEELD

NICO VERBURG

MITCHELL DE VOS

OUSSAMA EL YOUSFI

Verdediger | 42 jaar

Aanvaller | 19 jaar

Verdediger | 22 jaar

TECHNISCHE STAF IN BEELD

MARINO OSIMANI

ROGIER DE HEUS

EDDIE VAN DER HEIJDEN

Trainer A selectie

Trainer B selectie

Keeperstrainer

ERIC DE VOS

MARCEL VAN DE WIJNGAARD

ARIE GERRITSEN

Teammanager

Verzorger

Grensrechter
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Pvc vloeren
Tel: 06-51987391
martenhazeveld53@gmail.com

WWW.BOUWBEDRIJFEGGENKAMP.NL

JEUGD IN BEELD
Staande (v.l.n.r.): Peter Riphagen, Joost Burgel, Daan Dijkstra, Bram Dijkstra, Jesse Furrer, Mattie van
Baal, Hugo Slootwerk, Brahim Harchaoui, Marcel de Smalen; zittend (v.l.n.r.):: Thomas Verrijp, Daan
Somers, Kevin Riphagen, Kief Langedijk, Pascal Putters, Jerry Schalkwijk, Mats Vreekamp

VADER EN ZOON IN DE A1
Met twee man is de familie Riphagen dit seizoen goed
in de A1 junioren van Amsvorde vertegenwoordigd.
Kevin (17) is het spelende lid van het kampioensteam,
zijn vader Peter (46) elftalleider en grensrechter.
Voor de oudste Riphagen is dat een voortzetting van
zijn jarenlange werkzaamheden als vrijwilliger van de
club. Die periode begon voor de geboren Bunschoter na zijn actieve carrière als voetballer.
,,Vanaf de F pupillen heb ik de hele jeugd bij Amsvorde
doorlopen. Daarna zo’n drie jaar in de selectie
gespeeld totdat ik door een knieblessure noodgedwongen moest stoppen. Daarna heb ik een
aantal jaren bij het tweede elftal als grensrechter
gefunctioneerd.” Riphagen deed vervolgens een
aantal jaren niets binnen de club. ,,Totdat onze zoon in
de F ging voetballen. Met hem heb ik als trainer/leider
de hele jeugd doorlopen.”
Sinds vorig seizoen maakt de in Amersfoort wonende
onderhoudstimmerman zich voor het sterkste jeugdteam van Amsvorde nuttig. ,,Marcel de Smalen is
hoofdtrainer en ik assisteer hem. We overleggen en
praten veel over het voetbal, maar Marcel blijft eindverantwoordelijk.” Een succesvolle combinatie bleek
vorig seizoen uit het behaalde kampioenschap. De
promotie naar de eerste klasse was voor Riphagen een
absoluut hoogtepunt sinds hij lid is van de club. ,,Het
was echt al jaren geleden dat de A1 van Amsvorde een
kampioenschap kon vieren.”
De elftalleider vindt ook dat de A1 van de vierdeklasser
de laatste jaren beter is geworden.
,,Ze zijn vorig jaar gegroeid naarmate het seizoen vor

derde en fysiek sterker geworden.” Met bijna dezelfde
selectie is de ploeg aan het nieuwe seizoen begonnen.
,,Slechts enkele wijzigingen”, meldt Riphagen.
,,Stijn Hekman en Leonard Mahieu zijn naar de senioren
vertrokken en Django Joosten is gestopt. Nieuw in de
selectie zijn Pascal Putters, Tim Pampus en Joost
Burgel. Zij speelden vorig seizoen in de A2. Verder is
Mats Vreekamp van Quick overgekomen.” De consequenties van alle wisselingen voor de sterkte van de
vernieuwde selectie kan de veertiger niet goed inschatten. ,,Daar is nu nog weinig over te zeggen.” Naast een
goed seizoen draaien zien De Smalen en Riphagen ook
graag zoveel mogelijk spelers uit hun ploeg naar het
eerste elftal van Amsvorde doorstromen. ,,Het
streven is om minimaal zes spelers van de huidige A1
de komende jaren bij de selectie terug te zien”, vertelt
de elftalleider. ,,Dat is ook afhankelijk van hoeveel
spelers er na dit seizoen doorgaan in verband met
bijvoorbeeld studies buiten de stad.” Het tweetal heeft
verder geen speciĺeke doelstelling voor hun team
waarvan het grootste deel al van jongs af aan
samenspeelt, in hun gedachten. ,,We leven van
wedstrijd naar wedstrijd”, aldus Riphagen. ,,We
zullen ook afhankelijk zijn van bijvoorbeeld blessures
en schorsingen.”
In de eerste klasse is de A1 met elf andere clubs
ingedeeld. ,,Het zijn voor ons allemaal nieuwe tegenstanders, op Hoogland A2 na”, zegt Riphagen tot slot.
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KWF Kankerbestrijding
gelooft in de dag dat
niemand meer hoeft te
sterven aan kanker.
7\XWTZW\X^b`g!JXjXgXaT__XXaabZ
a\XgjTaaXXe!JTgjXjX_jXgXa\fWTgjX
fT`XaWXmXWTZW\V[gXeU\]^haaXaUeXaZXa!
7TTeb`ieTZXajX\XWXeXXab`baf`XXgX
[X_cXa!Bb^]bh!JTagT__XfjTgjXWbXa
\fjXXeXXafgTcW\V[gXeU\]!7\V[gXeU\]abZ
`XXe^Xaa\fa\XhjXfhVVXffXaUXgXeX
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^hagWbXabc^jY!a_!

Aangeboden door Brasserie Dichtbij Amersfoort

BESTUUR IN BEELD

‘ALLES DOE IK BIJ AMSVORDE MET ENORM VEEL PLEZIER.

Op papier is Marck van Asselt al zes jaar wedstrijdzijn gezin (,,ik heb een schat van een vrouw en twee
secretaris van Amsvorde. In de praktijk is hij echter
heerlijke kinderen, waarvan de oudste in de D1 speelt”)
veel meer dan een bestuurslid die voor de vereniging
en een eigen zaak (restaurant Délifrance in Zeist) veel
belangrijk is. In de laatste twee á drie jaar is de
aandacht van Van Asselt. Toch kan hij alles blijven
horecaondernemer gegroeid in een rol die zich moeilijk
doen. ,,Ik heb het geluk dat ik een vrouw heb die mij
laat omschrijven. ,,Ik probeer een soort van
vrijlaat. Als ik zes dagen per week naar de club wil,
vredestichter en probleemoplosser te zijn.”
heb ik daar alle vrijheid in. Ze heeft ook in achttien jaar
Van Asselt doorliep de jeugdselecties van Roda’46
nooit gevraagd of ik op zondag naar een verjaardagsen speelde in Leusden ook in het eerste elftal van die
feestje wil, want ze weet dat ik liever naar de club ga.”
club. Voor de hoofdmacht van Amsvorde kwam Van
Al een jaar of twee heeft Amsvorde geen voorzitter. Die
Asselt ook in actie. Sinds het seizoen 1990/1991 is hij
functie ambieert de huidige wedstrijdsecretaris niet.
lid van de club in Amersfoort Zuid. Nu is Van Asselt 47
,,De vraag is er wel geweest. Het antwoord was toen
jaar en trapt hij af en toe nog
resoluut nee en dat is het
,,IK
PROBEER
EEN
SOORT
VAN
een balletje bij de, zoals hij
nog steeds. Als ik voorzitter
het zelf noemt, ‘ouwe lullen
ben, moet ik soms
VREDESTICHTER EN
van het derde’. Door al zijn
beslissingen nemen of partij
PROBLEEMOPLOSSER TE ZIJN.”
bezigheden voor de verenitrekken wat ik als
ging komt hij echter aan voetballen nauwelijks meer
vredestichter niet wil. Ik voel me het prettigst in mijn
toe.
huidige vrije rol.”
De wedstrijdsecretaris besteedt zijn werk voor het
De vereniging heeft in de zes jaar dat Marck in het
grootste deel uit. ,,Ik controleer vooral of alles gaat
bestuur zit, een aantal grote stappen gemaakt. ,,Voor
zoals het moet gaan. Er zijn een aantal mensen die de
de club vind ik het heel ĺjn dat wij een kunstgrasveld
hoofdzaken voor mij regelen, maar ik blijf natuurhebben gekregen. Ook beschikken we nu over 25
lijk wel eindverantwoordelijk.” Dit uitbesteden is nodig
jeugdteams, vijf jaar geleden nog 18.” Dat dit allemaal
omdat Van Asselt veel meer werkzaamheden binnen
door vrijwilligers, Amsvordianen in hart en nieren, is
de vereniging heeft. ,,Ik wil nog wel eens een
gerealiseerd, beseft van Asselt zich maar al te goed.
wedstrijdje Ļuiten, hou me bezig met de technische
,,Vrijwilligers zijn zeldzaam geworden. Onze vereniging
commissie, heb een goede band met alle spelers van
heeft het geluk dat wij een stel geweldige vrijwilligers
de seniorenelftallen en ben zijdelings bij de jeugd
hebben die veel tijd aan de club willen besteden. Dan
betrokken door mijn functie in het bestuur”. Daarnaast
kun je ook stappen maken.”
wordt Van Asselt ook voor andere zaken ingeschakeld:
Zijn huidige rol wil Van Asselt blijven uitvoeren. ,,Zolang
“Of iemand van het zesde een bal kwijt is, een
ik het gevoel heb dat we elkaar kunnen helpen, ben ik
speler van het vierde een nieuwe pasfoto nodig heeft,
blij wat ik hier doe. We zijn een gezellige vereniging. Ik
het maakt me niet uit welk team het is of wat het
voel de dankbaarheid voor mijn werk zonder dat het
probleem is. Ik kan niet alles oplossen, maar ik probeer
hoeft te worden uitgesproken. Als dat zo blijft, is de
het wel.”
kans groot dat ik hier over twintig jaar nog rondloop.”
Naast de energie die hij stopt in Amsvorde, vergt ook
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Staand (v.l.n.r.): Arie Gerittsen, Darrick van Langeveld, Eddie van der Heijden, Barry
Smeeing, Mitchell de Vos, Mustafa Sahidi, Nick de Jonge, Remi Huygens, Wesley Mechelse,
Stijn Termeer, Oussama el <ousĺ, Mees Hehenkamp, Rick van Gulik, Elias Achcharif, Mounir
Fakhari

Zittend (v.l.n.r.): Remon van de Brom, Maikel Smit, Nice Verburg, Appie Akatal, Eric de Vos, Rogier de Heus,
Marino Osimani, Marcel van de Wijngaard, Jeroen Veen, Kevin van Schoonhoven, John Riezebos, Jairo Osimani

Op de foto ontbreken: Jamal Belakhdar en Jan van Gulik
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Heb je thuis geen ruimte om je geliefde
op te baren? Maar voel je ook niets voor
een groot, onpersoonlijk rouwcentrum?
Afscheidshuis de Poort Amersfoort
Alle gelegenheid om bij je geliefde te zijn, zo lang
als je wilt, wanneer het jou uitkomt, volledig privé.

Meijerink Uitvaartzorg 033 – 475 00 45
Voor meer informatie kunt u kijken op www.meijerinkuitvaartzorg.nl

TEAMMANAGERS IN BEELD

‘WE KUNNEN VOOR DE BOVENSTE
PLAATSEN MEEDOEN.’

Jan van Gulik en Eric de Vos zijn de nieuwe
teammanagers van Amsvorde 1. Ze vullen de vacature
in die door Rogier de Heus (nieuwe trainer tweede elftal) was vrijgekomen. Beiden zijn vol enthousiasme aan
hun nieuwe functie begonnen. Ze zien mogelijkheden
voor een succesvol seizoen. ,,Er is dit jaar een goede
mix tussen ervaren spelers en de getalenteerde groep
die er vorig jaar al stond.”
Van Gulik (55) kent het klappen van de zweep als
teammanager. Hij bekleedde de functie bij Amsvorde
al eerder als rechterhand van de succesvolle trainer
Fred de Smalen. Aan het begin van deze eeuw maakte
Van Gulik aan de zijde van De Smalen twee
kampioenschappen van Amsvorde mee. Hij zag vorig
seizoen op Nimmerdor een jeugdige groep die op een
te lage plaats eindigde. ,,We hadden zeker drie of vier
plekken hoger moeten eindigen, maar door de erg
jonge selectie speelden we erg wisselvallig. Ik denk
wel dat er echt meer in zit. Ik zie zoveel potentie in de
groep. Daarom wilde ik graag nog eens teammanager
zijn. Ook om wat ervaring aan de spelers door te kunnen geven.”

,,HET GAAT NIET ALLEEN OM TRAINEN
EN WEDSTRIJDEN SPELEN”,

De Vos (49) volgde zijn zoon Mitchell toen de spits
vorig jaar van Quick overkwam. Bij die vereniging deed
De Vos zijn eerste ervaring als teammanager op. Twee
jaar geleden begeleidde hij op Dorrestein de A1
junioren. Hij belandde bij Amsvorde in een warm bad.
,,Het is gewoon een ontzettend gezellige club. Wat
kleinschaliger dan Quick, waardoor je veel mensen
snel kent. Ik voelde mij als vreemdeling al snel thuis en
ben gelijk een jeugdteam gaan trainen.” Toen Van Gulik
hem vroeg om samen de begeleiding van de selectie
voor hun rekening te nemen, hoefde De Vos niet lang
na te denken. ,,Dat mijn zoon bij de selectie zit, maakte

het voor makkelijker om ja tegen te zeggen.
Als vader mis ik zelden een wedstrijd van hem en als ik
dan toch hier ben, kan ik mezelf maar beter nuttig voor
de vereniging maken.”
Samen met trainer Marino Osimani vormen Van
Gulik en De Vos al een hecht team. ,,Marino geeft je
het gevoel dat het niet alleen over de kleding gaat”,
zegt Van Gulik. ,,Hij betrekt je overal bij. We praten
over alles. Dat vind ik heel prettig.” De Vos kent de
trainer al van jongs af aan. ,,We zaten bij elkaar in de
klas op de lagere school”, glimlacht hij. Om de
functie van teammanager goed te kunnen invullen is
het volgens De Vos belangrijk om een bepaalde klik
met de trainer te hebben. ,,Ik wil bepaalde ideeën
kunnen aandragen. Natuurlijk heeft Marino het laatste
woord, maar dat we onderdeel zijn van een team voelt
goed.”
Voor de nieuwe teammanagers is het zorgen voor een
goede sfeer in de selectie van groot belang. ,,Het gaat
niet alleen om trainen en wedstrijden spelen”, aldus
De Vos. ,,Er moeten ook activiteiten voor de groep
worden georganiseerd. Daar zijn wij voor.
Begin augustus hebben we bijvoorbeeld, met de hulp
van de vrouw van Jan, een uitgebreide lunch voor
de hele selectie geregeld. Ik denk dat voor ons het
seizoen, buiten de prestaties om, geslaagd is als de
sfeer in de groep goed is.”
Het tweetal verwacht allebei dat de hoofdmacht
komend seizoen hoge ogen gaat gooien. ,,Vorig
jaar was de gemiddelde leeftijd van de selectie bij
de meeste wedstrijden negentien of twintig jaar. Dit
seizoen is de balans beter door de komst van een
aantal routiniers”, meent Van Gulik. Zijn collega denkt
dat de concurrentie binnen het elftal de resultaten ten
goede zal komen. ,,Er komen voor het eerste elftal 23
á 24 spelers in aanmerking. Door de goede mix, de
concurrentie en de goede sfeer moet dit seizoen een
plaats bij de beste drie voor ons haalbaar zijn.”
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BBNC Uitgevers wenst Amsvorde veel voetbalplezier.
www.bbnc.nl

TEGENSTANDERS 4E KLASSE G IN BEELD

Amsvorde
Sportpark Nimmerdor
Leusderweg 310 (geen postadres)
3817 KJ Amersfoort
033 - 4619325
www.amsvorde.nl
Achterveld
Kerstens Sportpark
Klettersteeg 9
3791 PA Achterveld
www.svachterveld.nl
ASV ’65
Stichts End 19-B
1244 PK Ankeveen
035 - 6562737
www.asvankeveen.nl
AS ‘80
Klein Brandt Sportpark 7
1312 JW Almere
036 -5331335
www.as80.nl
APWC
Sportpark De Koppel
Keerkring 11
3813 BC Amersfoort
033-4725743
www.apwc.nl
Batavia ‘90
Sportpark De Doggersbank
Doggersbank 2
8226 CE Lelystad
0320 - 254747
www.batavia90.nl
BFC
Sportpark Meerweg 63
1405 BD Bussum
035-6945648
www.bfc-bussum.nl

Baarn
Sportpark Ter Eem
De Geerenweg 6-B
3741 RS Baarn
www.svbaarn-voetbal.nl
Faja Lobi KDS
Sportpark Aziëlaan
Rooseveltlaan 1116
3526 BT Utrecht
030-2891400
www.fajalobikds.nl
‘s Graveland
Sportcomplex Berestein
Kininelaantje 1
1234 LD ‘s Graveland
035 - 6560506
www.svsgraveland.com
Nederhorst
Platanenlaan 1
1934 JR Nederhorst den Berg
0294 - 251777
www.vvnederhorst.org
Sporting Almere
Sporting Almere
Competitieweg 22
1318 EA Almere
036–5251642
www.sportingalmere.nl
Forza Almere
Sas van Gentlaan 10
1324 CT Almere
036-5346932
www.forza-almere.nl
Waterwijk
Sportpark Rie Mastenbroek
Rie Mastenbroekpark 4
1314 AZ Almere
036 - 5343678
www.waterwijk.nl
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stukadoorsbedrijf

H. vd Bovenkamp

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

| Telefoon: 06 81 86 48 69

VRIJWILLIGER IN BEELD

“GEEF ONZE JEUGDSPELERS HET VERTROUWEN”
Over de toekomst van Amsvorde hoeft het bestuur van Amsvorde zich geen zorgen te maken. Dat vindt Wim de
Beer, een trouwe vrijwilliger die al 21 jaar bij de club rondloopt en zich al jaren met veel zaken op sportpark
Nimmerdor bezighoudt.

,,De toekomst van Amsvorde zie ik zeker optimistisch
tegemoet”, aldus de 63-jarige Amersfoorter.
,,We hebben een stabiele jeugdafdeling met zo’n 25
teams. De doorstroming naar de senioren is op deze
manier gewaarborgd. Het is alleen te hopen dat er wat
jeugdspelers naar de selectie doorstromen. Vaak vertrekken jeugdspelers na hun overstap na de senioren
binnen één of twee jaar en blijft slechts een enkeling
hangen.
Ik blijf zeggen: geef onze jeugdspelers het vertrouwen
en bouw er verder mee.” De geboren Soester constateert, naast de groeiende jeugdafdeling van Amsvorde,
ook positieve ontwikkelingen bij de vrouwenafdeling van de zondagclub. ,,De meidentak groeit
snel. Daarom is een uitbreiding van het aantal kleedkamers nodig.”
Wat De Beer ook wenselijk vindt, is de komst van een
nieuwe voorzitter. Zelf heeft hij daar geen oren naar.
,,We draaien nu al twee jaar zonder voorzitter en het
gaat nog steeds goed. Op de vraag of ik voorzitter
wil worden, moet ik nee zeggen. Ik heb ontdekt dat ik
meer een werker ben. Als voorzitter moet ik alles aan
de kant zetten en daar ben ik de man niet naar. Maar
er moet wel een voorzitter komen. Dat is beter voor de
vereniging.”
Een bestuursfunctie ambieert de sympathieke vader
van twee volwassen kinderen (Danny en Esther) ook
niet. Hij maakte een korte periode (1 jaar) deel uit van
het bestuur. ,,Daar kon ik toen mijn ei niet kwijt en ben
ik in de jeugdcommissie gestapt. Na 25 jaar vond Henk
Omlo het welletjes en vroeg hij aan mij of ik het stokje
als jeugdvoorzitter wilde overnemen. Dat heb ik zo’n
tien jaar gedaan.”
Tegenwoordig houdt de zestiger zich met andere
zaken binnen de club bezig. ,,Toen het digitale tijdperk

aanbrak, heb ik eerst Henk met de ledenadministratie
geassisteerd om het daarna van hem over te nemen.
Inmiddels al weer tien jaar. Ik verzorg nu verder de
materiaalinkoop, zoals de ballen voor trainingen en
wedstrijden. Verder regel en controleer ik de kleding
van de jeugd, voor en na het seizoen. Ook verzorg ik
de kledingverkoop binnen de vereniging en hou ik de
website van de club bij.”
Wat hij nu allemaal op Nimmerdor en thuis voor
Amsvorde doet, geeft De Beer niet het meeste
plezier van zijn werkzaamheden als vrijwilliger.
,,Het allerleukste is het Ļuiten van een wedstrijdje van
de E en F pupillen. Daar kan ik het meest van
genieten. Het plezier wat de kinderen hebben, zelfs na
een 10-0 nederlaag. Dat zijn ze al gauw vergeten. Een
hoop ouders lopen na zo’n nederlaag wel met een
chagrijnig gezicht rond.”
Naast de prestaties van de jeugd volgt De Beer ook
nauwgezet de verrichtingen van de hoofdmacht van
Amsvorde. Ook vorig seizoen slaagde het eerste elftal van de Nimmerdor bewoners er niet in de vierde
klasse te verlaten. Heeft De Beer daar een verklaring
voor? ,,Op die vraag heb ik een makkelijk antwoord. Er
waren tot nu toe altijd betere ploegen dan Amsvorde.
Wij moeten een stabiele vierdeklasser worden, in de
top meedraaien en af en toe een periodetitel pakken.
Als de tijd daar rijp voor is, kunnen we wellicht naar
de derde klasse promoveren maar daar moet je dan
wel de geschikte spelers voor hebben.” Voor komend
seizoen lijkt dat het geval na de komst van ondermeer
een viertal spelers van het naar de derde klasse
gepromoveerde Zeist. De Beer houdt echter een slag
om de arm. ,,Eerst maar eens vijf wedstrijden hebben
gespeeld. Maar gezien de nieuwe spelersgroep
moeten we dit seizoen mee kunnen draaien.”
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BSOSPORT KINDEROPVANG BIJ AMSVORDE
BSOsport Kinderopvang Amersfoort is alweer 5 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!”
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 gekwaliĺceerde
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 we wat om
vervolgens, via de kleedkamers, het veld op te gaan.
Vanaf 17:30 uur kunnen de kinderen weer opgehaald
worden. Dagelijks bewegen we zo zeker 1 ½ 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,
Karlien Elshof
Hoofd BSOsport Kinderopvang Amersfoort
[E]: karlien@bsosport.nl
[T]: 06-44002727
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VRIJWILLIGER IN BEELD

JE MOET ALS SCHEIDS- EN GRENSRECHTER NIET ALLES WILLEN HOREN
Na tien jaar voor de KNVB te hebben geĻoten, Ļuit Arie Gerritsen (47) nu vijf jaar wedstrijden van de lagere
Amsvorde teams. Sinds twee jaar is de scheidsrechter ook de vaste grensrechter van het eerste elftal.
,,Als ik vroeger buiten speelde, had ik al vaak de leiding.”

In 1999 werd Gerritsen benaderd door zijn vader
die toen voor Nieuwland actief was. ,,Hij belde me
op en vertelde dat hij een scheidsrechter voor een
wedstrijd van de pupillen zocht. Of ik een wedstrijd
wilde Ļuiten. Ik had geen enkele ervaring, maar die
jongens konden anders niet voetballen, dus ik heb
dat wedstrijdje geĻoten.” Na aĻoop kreeg Gerritsen
de complimenten van beide elftallen. ,,Ze zeiden dat
ik eerlijk en goed had geĻoten”, herinnert de geboren
Amersfoorter zich. ,,Ik vond het erg leuk en wilde
toch weer wat gaan doen. Voetballen ging door mijn
zwakke knieën niet meer.” Na een aantal wedstrijden
te hebben geĻoten, meldde Gerritsen zich aan voor
een cursus van de KNVB.
Zo werd de veertiger KNVB scheidsrechter. ,,Ik heb
het geschopt tot de derde klasse KNVB en reserve
eerste klasse en tien jaar met veel plezier gedaan.”
Een van de hoogtepunten in zijn scheidsrechtercarrière was een wedstrijd op Zoudenbalch, het
trainingscomplex van FC Utrecht. ,,Ik mocht de
bekerwedstrijd Utrecht B1 - Ajax B1 Ļuiten. Dat was
gaaf, maar ik was na een half uur wel kapot. In dat
team van Ajax speelde toen de zonen van Wim Kieft
en Jan Vertonghen.”
Vijf jaar geleden, in 2010, besloot Gerritsen met het
Ļuiten voor de KNVB te stoppen. ,,Mijn vader overleed plotseling. Hij reed me altijd naar de
wedstrijden omdat ik geen rijbewijs heb. Ik heb, dankzij mijn vrouw, het seizoen wel kunnen afmaken, maar
toen ben ik wel gestopt.”
Voordat zijn knieën roet in het eten gooiden, was
Gerritsen al als voetballer bij Amsvorde actief. Hij
speelde eind jaren ‘80 en begin jaren ‘90 vier jaar op
Nimmerdor. Na te zijn gestopt als bondsscheidsrechter, keerde hij in 2010 bij Amsvorde terug. ,,Ik meldde

me weer aan omdat mijn zoon hier voetbalt. Toen
Ļoot ik al snel twee wedstrijden op zondag”. De nog
steeds in Amersfoort wonende Gerritsen ontdekte dat
er weinig op Nimmerdor was veranderd. ,,De club is
wel gegroeid, maar nog niet zo groot dat je elkaar niet
kent. Je krijgt hier een familiegevoel. Het is gewoon
heel gemoedelijk en gezellig.”
In het seizoen 2013-2014 werd Gerritsen gevraagd bij
het eerste elftal de vlag te hanteren, tot de
winterstop. ,,Fred van de Ploeg, de vaste vlagger, was
geblesseerd geraakt. Al snel werd duidelijk dat hij niet
meer terugkeerde en ben ik blijven vlaggen. Meestal
Ļuit ik nu een potje om 11.00 uur en dan vlag ik om
14.00 uur bij het eerste elftal.”
Scheids- en grensrechters krijgen vaak veel kritiek te
incasseren. Zij nemen immers beslissingen die van
grote invloed op wedstrijden kunnen zijn. Gerritsen
weet zich daar prima tegen te verweren. ,,Natuurlijk
worden er in het heetst van de strijd wel eens dingen
tegen je geroepen, maar je moet ook niet alles willen
horen. Als ik voor mezelf weet dat ik het zo goed en
eerlijk mogelijk heb gedaan, dan is het voor mij klaar”,
legt Gerritsen uit. Hij wilt absoluut niet als een
thuisĻuiter bekend worden. ,,Ik Ļuit zo eerlijk
mogelijk. Dat geldt ook voor het vlaggen. Ik ga me
niet als een clown gedragen door voor alles die vlag
omhoog te steken. Het moet wel eerlijk blijven.”
Gerritsen kan zijn hobby nog jarenlang blijven
beoefenen. Dat is hij ook van plan. ,,Ik ben nog ĺt
genoeg. Zolang ik het leuk vind en het lichamelijk nog
kan, blijf ik het doen.” De Amersfoorter verwacht en
hoopt op een mooi seizoen voor het eerste elftal. ,,Ik
denk dat we voor een periode kunnen gaan. Dat zou
leuk zijn, want ik maak toch deel uit van het team.
Ik win het liefst, ook als grensrechter.”
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ACTIVITEITEN IN BEELD

JEUGDKAMP 2015
Drie dagen lang (26, 27 en 28 juni) vormde sportpark
Nimmerdor weer het decor voor het jaarlijkse jeugdkamp van Amsvorde. Het aantal deelnemers was met
65 (59 jongens en zes meisjes) gelijk aan vorig jaar.

Voor de begeleiding zorgden maar liefst 25
vrijwilligers. Drie tenten waren voor het overnachten
op het terrein opgezet.

De D en de E1 pupillen plus de meisjes maakten daar
gebruik van. De kleedkamers werden gebruikt door de
E2, 3, 4 en 5 pupillen.

De E en D pupillen kregen een uitgebreid programma
voorgeschoteld. De onderdelen waren penaltybokaal
schieten, spokentocht, een clinic van Skills2goals,
zeskamp, zwemmen, bowlen en barbecue.

Dankzij veel sponsoren (Stam Amersfoort, Lidl,
Delifrance Zeist, Studio Imago, Vreekamp groente en
fruit, Vrienden van onze Jeugd, Floor Drost en BSO
Sport) en de vrijwilligers was het jeugdkamp weer een
succes.
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Wilt u ook besparen zonder risico?

Telefoon: + 31 (0)33 760 0111
Website: www.savepartner.nl
E-mail: info@savepartner.nl

SPONSORS IN BEELD

HOOFDSPONSOR
FEBO
KLEDINGSPONSOR

BORDSPONSORS

Intersport Van Dam

A-Klus Karssen
Amersfoorts Loodgieters Bedrijf
Autobedrijf Slootweg
Bouwbedrijf Eggenkamp
Broekhuisen IJzerwaren
BSO Sport Kinderopvang
Café-Bar De Singel
Car Cool Center
ContactCare
Drieënhuizen
Farouk Systems
Gasterij De Wagenmeester
Heineken
Jekel Optiek
Juwelier Nipshagen
Labrie Verf-Behang-Glas
Martinovloeren
Miko Kofĺe Systemen
Niemeijer Amersfoort
Plus Supermarkt
Proĺn
StudioMAS – StickerOp.nl
Stucadoorsbedrijf H.v.d. Bovenkamp
The Read Shop

SUBSPONSORS
ContactCare
Delifrance Zeist
Jekel Optiek
Martinovloeren
SPONSORS
Bloemenshop Ilona
Café-Bar De Singel
Jekel Optiek
Hairstudio Lanique
JEUGDSPONSORS
Bureau Huygens
Bouwbedrijf Eggenkamp
BSO Sport Kinderopvang
Daalderkaas
Henk Vreekamp Groente en Fruit
Pannenkoekenrestaurant De Kabouterhut
Phi Delphi
Vrienden van de jeugd
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KEEPERSTRAINER IN BEELD

“IK VIND TRAINING GEVEN
GEWOON HEEL LEUK

In de zoektocht naar een nieuwe keeperstrainer voor
de jeugd kwam Amsvorde terecht bij Onno Visser, oud
doelman van het eerste elftal. Hij keert bij zijn oude
liefde terug om de jeugd van de club het keepersvak te
leren. ,,Ik wil graag het plezier wat ik destijds aan het
keepen heb beleefd, op jonge spelers overbrengen.”
Op jonge leeftijd is het voor Visser al duidelijk. Hij
wordt doelman. ,,Ik had namelijk een hekel aan hardlopen.” Het talent is bij Visser aanwezig. Nadat hij de
jeugdselecties van Quick heeft doorlopen, bereikt hij
op Dorrestein de A1 junioren. ,,Die ploeg speelde toen
landelijk dus op hoog niveau.”
Toch maakt Visser de overstap naar Amsvorde. ,,Ik had
de ambitie om door te groeien, maar bij Quick zaten de
eerste drie elftallen al vol met ervaren keepers. Ik wilde
in een eerste elftal spelen. Die kans bood Amsvorde
mij.” Visser speelt eind jaren ‘80 en begin jaren 90 acht
seizoenen lang op Nimmerdor. ,,Ik heb al die jaren in
het eerste elftal gekeept en prachtige momenten meegemaakt. Toen ik 26 jaar oud was, kwam door een
zware knieblessure een einde aan mijn carrière”.
Visser is getrouwd en werkt nu als bedrijfsleider in een
zwembad. Hij heeft twee sportieve kinderen. ,,Mijn
zoon van vijftien is een fanatiek judoka en mijn dochter
van twaalf tennist veel.” Dat was ook de reden waarom
Visser niet altijd de tijd had om keepers te trainen. ,,Ik
heb in 2009 jeugdkeepers bij Zeewolde getraind. Mijn
kinderen kozen echter voor een andere sport. Als
ouders ga je dan de sport van je kinderen volgen.”
Hij werd via zijn zwager voor een terugkeer naar
Amsvorde benaderd. ,,Hij had mijn naam horen vallen.
Ik was gelijk enthousiast. Na twee afspraken met Eric
van der Veer was alles rond.” Inmiddels is Visser al
druk bezig met het opleiden van misschien wel een
nieuwe Edwin van der Sar of Jasper Cillessen.
Een terugkeer naar Nimmerdor is voor de in Bangkok
(Thailand) geboren Visser wel bijzonder.

,,Ik heb natuurlijk een sterke band met Amsvorde. Ik
ken hier een heleboel mensen nog van vroeger. Elk jaar
kriebelde het tijdens het begin van het seizoen om
actief voor een club te worden. Dat ik het nu Amsvorde
mag doen, is heel gaaf.” Een andere motivatie om met
jeugdkeepers te gaan werken, is voor de Nijkerker het
plezier wat de kinderen aan hun sport beleven. ,,Ik
vind het leuk om jongeren te zien groeien in iets wat
ze graag doen. Of dat nu keepers zijn of zwemmers
tijdens een les.”
Door zijn jarenlange ervaring onder de lat denkt de
46-jarige Visser veel op jonge doelmannen te kunnen
overbrengen. ,,Ik kan ze technisch veel leren. Hoe pak
je een bal, hoe verwerk je een bal en hoe stel je je in
het doel op?” Dat is echter niet alles. ,,Ook aan de
houding, de uitstraling, de bravoure en het plezier van
de spelers hoop ik een steentje bij te dragen”,
aldus Visser. Hij gooit er in ieder geval genoeg energie
in. ,,Als ik iets aanpak, dan doe ik dat altijd mijn veel
passie en enthousiasme.”
Met zijn diploma (TC3) kan Visser selectieteams trainen. Die ambitie heeft hij echter nu niet. ,,Laat ik me
eerst maar eens op de training van de doelmannen
concentreren. Of ze nu jong of oud zijn, als ze maar
de ambitie hebben om een betere keeper te willen
worden.” Mocht een jeugdtrainer van de club iemand
willen hebben om bepaalde zaken te bespreken of een
training over te nemen, dan wil Visser dat best doen.
,,Mits de trainers daar behoefte aan hebben.”
De nieuwe keeperstrainer bij Amsvorde heeft nog een
goede tip. Eentje die voor iedere doelman, jong of oud,
geldt. ,,Zorg ervoor dat je niet te lang bij foutjes
stilstaat. Er komt namelijk altijd weer een kans om je te
onderscheiden.”
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DAMESVOETBAL IN BEELD

MEIDENTAK AMSVORDE GROEIT EN BLOEIT
Met een goed gevoel is Karin Roijen (50), op Nimmerdor vooral als Karin Jansen bekend, aan het nieuwe
seizoen begonnen. Niet zo onlogisch omdat het met haar ‘kindje’, de damestak van Amsvorde, prima gaat.

Niet alleen groeit het aantal vrouwelijke leden van de
Maar nog geen eerste seniorenelftal. Die wens van
club nog steeds, ook het niveau van de voetbalsters
de Amersfoortse wordt pas volgend jaar gerealiseerd.
gaat omhoog. ,,Onder leiding van Gert Ravenhorst
,,Daar kijken veel meiden naar uit.”
hebben de meiden grote sprongen gemaakt”, zo
Een doelstelling voor dit seizoen heeft Roijen ook.
constateerde de coördinator van het meisjesvoetbal.
,,In ieder geval één team kampioen en blije meiden
Aan talenten ontbreekt het ook niet op Nimmerdor. ,,Bij
op het voetbalveld.” Van dat laatste heeft Roijen het
de ma1 lopen een paar hele goeie speelsters”, aldus
meeste plezier. ,,Van de vrolijkheid van de meiden kan
Roijen. ,,De mc1 is vorig jaar kampioen geworden en
ik altijd genieten.” Maar niet alleen daarvan. ,,Hoe een
dit seizoen naar de eerste klasse gepromoveerd. Dat is
teamsport en een voetbalvereniging kan bijdragen aan
een heel ambitieus team. De trainers Darrick
de ontwikkeling van een kind. Ik geniet ervan als ik
Langeveld en Tom Lammers werken daar hard aan.”
meisjes en jongens binnen Amsvorde zie doorgroeien,
De moeder van drie kinderen (Janneke, Gijs en Saartje)
bijvoorbeeld als trainer of leider”, aldus de vijftiger die
loopt al veertien jaar op Nimmerdor rond. ,,Sinds Gijs
op haar verlanglijstje nog iets heeft staan, naast een
op voetbal zit.” Zij was ook nauw bij de oprichting van
eerste dameselftal. ,,Ik wil graag meer samenwerking
de damestak van Amsvorde
met Quick en CJVV.”
,,IN
IEDER
GEVAL
ÉÉN
TEAM
betrokken. ,,Dat was ergens
Tegenwoordig is Roijen zelf
in 2009, geloof ik. Wij zijn
ook als speler actief. ,,Vorig
KAMPIOEN EN BLIJE MEIDEN
begonnen met een zevental
jaar heb ik een vrouwenteam
OP HET VOETBALVELD.”
waarin ook Saartje speelde.”
opgericht. Daarin spelen de
Al snel na de start van de vrouwenafdeling werd de
moeders van onze Amsvorde meiden. Dit jaar gaan
moeder van selectiespeler Gijs (20) door het bestuur
er weer meer moeders voetballen, ook van buiten de
van Amsvorde tot coördinator benoemd. In die functie
club. We trainen op woensdag en spelen geen
heeft de vrouw van Rik Jansen, ook een Amsvordiaan
wedstrijden. Onze trainer is Darrick Langeveld, de
in hart en nieren, het aantal voetbalsters op
beste van Amsvorde. Daardoor zijn de trainingen heel
Nimmerdor Ļink zien groeien. ,,We begonnen desleuk en worden we steeds beter.” Dat gaat overigens
tijds met acht meiden. Nu hebben wij totaal zo’n 50
niet ten koste van haar werk als coördinator. ,,Zolang
meisjes. Zij vullen drie teams, de ma1, mc1 en md1.
Saar blijft voetballen, blijf ik dat doen.”
Er komt bovendien snel een team bij, verwacht ik.”
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ALGEMENE INFORMATIE
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
Technisch zaken
Wedstrijdsecretaris
Algemene zaken

vacant
Kees Dijkhuizen
Jos Hopman
Martin van ‘t Hazeveld
Marck van Asseltt
Joop Dee

OVERIGE FUNCTIES
Ledenadministratie
Wim de Beer
Scheidsrechterszaken Wim van der Veer
Clubhuisinkoop
Dick HoĻand
Clubhuisbeheer
Joop Dee
Sponsoring
Eddy Meerding
Kledingverkoop
Wim de Beer
Onderhoud
accommodatie
Alex HoĻand
Henk Omlo
Hans Maas
Hannie Maas
Wim van der Veer

BEGELEIDING SELECTIE
Hoofdtrainer
Marino Osimani
Trainer Amsvorde 2
Rogier de Heus
Teammanagers
Eric de Vos
Jan van Gulik
Keeperstrainer
Verzorger
Grensrechter
Financiën selectie

Eddie van de Heijden
Marcel van de Wijngaard
Arie Gerritsen
Eddy Meerding

06-25108103
06-21563753
06-51987391
06-51353952
06-20365679

06-12202399
033-4617607
06-31746498
06-20365679
06-12237683
06-12202399

06-57547157
06-46416675
06-19248899
06-13988308

06-15699674

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

materiaal.kledingbeheer@amsvorde.nl

CONTACTPERSONEN OVERIGE SENIORENTEAMS
Amsvorde 3
Tim de Groot
06-12897752
Amsvorde 4
Ibo Pancar
06-24212357
Amsvorde 5
Jasper Lammers
06-44438099
Amsvorde 6
Jos Tollenaar
06-46076299
Amsvorde 7
Hans van Alphen
06-22713032
Amsvorde 8
Kwok Wing Tang
06-51841720

JEUGD
Jeugdcommissie
Voorzitter
Secretaris
Technische zaken

Alex de Ligt
06-55858278 jeugd.voorzitter@amsvorde.nl
Richard Lekkerkerker 06-28949995 jeugd.secretaris@amsvorde.nl
Eric v.d. Veer
06-10262844 jeugd.technischezaken@amsvorde.nl

OVERIGE FUNCTIES
Wedstrijdcoördinator/
toernooicommissie
Richard Lekkerkerker 06-28949995 jeugd.wedstrijdzaken@amsvorde.nl
Scheidsrechtercoördinator (11-talllen)
Miranda Massop
06-49107488 jeugd.scheidsrechters.11tallen@amsvorde.nl
Scheidsrechtercoördinator (7-talllen)
vacant
jeugd.scheidsrechters.7tallen@amsvorde.nl
Meisjescoördinator
Karin Royen
06-52288825 jeugd.meisjes@amsvorde.nl

EMAILADRESSEN COÖRDINATOREN PUPILLEN/JUNIOREN
F pupillen
jeugd.f-pupillen@amsvorde.nl
E pupillen
jeugd.e-pupillen@amsvorde.nl
D pupillen
jeugd.d-pupillen@amsvorde.nl
C junioren
jeugd.c-junioren@amsvorde.nl
B junioren
jeugd.b -junioren@amsvorde.nl
A junioren
jeugd.a-junioren@amsvorde.nl

JEUGDACTIVITEITEN
Angelique Hoogland 06-27658886
Miranda van Beek
06-33040046
jeugd.evenementen@amsvorde.nl

ERELID
Wim van der Veer

VRIENDEN VAN ONZE JEUGD
Contactpersoon:
Wim de Beer
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Balt Gmelig Publiciteit
uw partner
voor uw publiciteit
en voor schappelijke tarieven ook:

Snel een persbericht nodig (lokaal of
regionaal)

verzorgen van publiciteit, sponsoring
en advertenties voor evenementen
(lokaal en regionaal)

Snel een nieuwsbrief (digitaal en/of
gedrukt)
Snel een verhaal in de krant

uitgeven van magazines voor bedrijven,
presentatiegidsen voor sportclubs en
programmabladen voor sportclubs en
evenementen

Snel een tekst redigeren
Snel een gratis advies
bel of mail Balt Gmelig

werven van hoofdsponsors en andere
sponsors
verkoop van advertenties

B alt G melig
U BLICITEIT
Pothstraat 61D
3811 Amersfoort
T 033 - 4632392
M 06 - 53832681
E: baltus63@gmail.com
I: www.bgpubliciteit.nl
10

Afhalen & bezorgen
Ook s’nachts! Elke dag vanaf 16:00
Anrhemseweg 42
Telefoon: 033-4613904
Website: www.sjorsamersfoort.nl
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