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Met een teruglopend aanbod van vrijwilligers zijn wij er in het afgelopen seizoe
geslaagd de vereniging draaiende te houden. Dit zal echter niet tot in lengte va
Op vele manieren proberen wij het voor u aangenaam en gezellig te maken bij
u in de toekomst hier iets voor terug wilt doen.

In de vorige editie heb ik melding gemaakt van de aanvraag van een kunstgras
zijn nog steeds gaande, maar gezien de financiële omstandigheden binnen de
prioriteitsbepalingen zijn wij in zwaar weer terecht gekomen. Het is afwachten
maar wij blijven onze wensen met hand en tand verdedigen.

Met de kontraktverlenging van hoofdsponsor Farouk en een nieuwe start met k
uit Vleuten is voor de komende jaren een fundament voor de vereniging neerg
vertrouwen van beide bedrijven.

Het afgelopen seizoen heeft niet gebracht, wat wij er allemaal van gehoopt had
echter onverminderd een plek in de 3e klasse en met een enthousiaste technis
volledige steun aan geeft, hopen wij in dit nieuwe seizoen een goede klasserin
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Bert de Vries

Een initiatieve onderneming

Hoofdsponsor Farouk

t

In Nederland worden de ontwikkelingen rond zangeres Glennis Grace, topcout
Krommenacker, Stichting Pink Ribbon, Magic Unlimited en vele anderen scher
omdat Farouk hiervoor als sponsor optreedt. Alle nieuws omtrent de ontwikkeli
van Farouk Systems vindt u op www.farouk.nl. Marc van Toren, General Mana
seizoen van Amsvorde 1. “In relatie tot de (hooggespannen) verwachtingen he
gebracht waar wij met z’n allen op hadden gerekend. Amsvorde heeft zich enor
“transfermarkt” wat erin heeft geresulteerd dat er veel nieuwe spelers bij zijn g
en een compliment voor het bestuur en de technische staf. Ik hoop oprecht dat
de bovenste plaatsen zullen meedoen en dat Amsvorde of door de nacompetiti
promotie zal weten af te dwingen. Alle medewerkers en ambassadeurs van Far
leden, donateurs en overige vrienden van Amsvorde hierbij alle succes.”

In Nederland wordt deze lijn in verhouding nog sterker doorgetrokken wat zicht
grote publiek door de (hoofd)sponsoring van de Miss Nederland verkiezing wa
voortgekomen die door zullen gaan naar de Miss Universe, Miss Earth (Pattay
(Londen, Engeland) verkiezing. Ook Miss Germany behoort tot de (sponsor)sta
januari 2010 is Daphne Deckers als ambassadrice aangesteld en zij is ook voo
voor de merken CHI en BioSilk, wat goed zichtbaar is vanaf de snelweg A1, al
hoofdkantoor. Naast de beschikbaarheid van de producten bij de professionele
parfumerieën en op de luchthavens Schiphol, Rotterdam en Eindhoven is de lij
doorgedrongen tot de hotelkamers van de Van der Valk Hotelgroep. Het nieuw
Hotel heeft als eerste hotel in Nederland gekozen voor BioSilk; Tiel en Leusde
De overige Van der Valk hotels zullen in de loop van dit jaar hiertoe overgaan.

De vakstudio en showroom bevinden zich eveneens in Amersfoort plus de mar
vergaderruimtes gesitueerd die het mogelijk maken om zowel binnenlandse als
vangen, te trainen en op te leiden. Ondertussen support Farouk Systems Euro
29 Europese landen en heeft het zijn werkterrein op verzoek van de moederm
Amerika uitgebreid naar het Midden-Oosten (Dubai, Kuwait, Oman, Bahrein en
Educatie en ondersteuning tijdens beurzen en shows staan hierbij voorop maa
verkoopondersteuning maken deel uit van het pakket. Ook dit jaar zal Farouk
zijn van de Miss Universe verkiezing in Sao Paulo, Brazilië op 12 september e
initiatieven genomen die ertoe zullen bijdragen dat de naamsbekendheid enor

Belgische en Duitse markt bedient en dat het management van Farouk de
werkzaamheden vanuit Amersfoort verricht.

fo@koeenzo.nl
• Bunschoten
1 38 65

Bert verwacht dat wanneer Amsvorde er binnen drie jaar in slaagt om de spron
kunnen maken de toekomst voor de club er beter uit zal zien. Gelukkig zijn er e

Ten opzichte van het afgelopen seizoen is de selectiegroep er in de ogen van
Slechts een drietal spelers uit de selectie zijn vertrokken of gestopt en daar teg
maar liefst elf nieuwe spelers die in aanmerking komen voor het eerste elftal. D
eens vier spelers over uit de eigen jeugd en een tweetal spelers dat na een jaa
weer terugkeert in de selectie. Al met al dus veel meer mogelijkheden en dus
de spelers elkaar scherper zullen houden.

Er zal in het nieuwe seizoen gewerkt moeten worden aan het verdedigend opzi
te incasseren, zullen een aantal nieuwe spelers binnen de selectie de groep ee
geven en zal de huidige groep met deze nieuwe spelers vooral teamtactisch o
wedstrijd beter moeten worden. Door meer tactisch te denken kunnen grote st

Voor het nieuwe seizoen streeft Bert naar meer. De ploeg moet een paar stapp
is duidelijk; een plaats bij de eerste vijf en alles wat meer is, is nog beter. Dit p
zijn eigen ambities. Bert wil altijd beter presteren dan het jaar ervoor.

Resultaat was dat Amsvorde rond de winterstop in de degradatiezone verkeerd
waren de punten dan ook hard nodig. Een grotere selectiegroep door een mind
ploeg weer op scherp. Vertrouwen in de ploeg groeide en met vertrouwen werd
Ondanks een “valse start” kijkt Bert dus wel tevreden terug op de manier waar
sneeuwperiode is teruggekomen. Van uit de degradatiezone naar een uiteindel
lang meegedraaid om de derde periode mag voor het tweede bedrijf toch wel e
genoemd.

Gezien de spelersgroep begin vorig seizoen had Amsvorde in de ogen van Ber
voetbaljaargang in het linkerrijtje mee moeten kunnen draaien. Door het feit da
selectie van Amsvorde zouden komen versterken uiteindelijk toch deze stap ni
een aantal blessures waren en spelers moesten wennen aan een andere mani
explosiviteit en minder intensiviteit, moest de ploeg in de eerste seizoenshelft v
waardoor de punten mondjesmaat werden binnengehaald.

Bert de Vries is klaar voor zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van Amsv
eindresultaat van het afgelopen seizoen niet is geworden wat hij voor oge
een geslaagde tweede seizoenshelft, waarbij de eindklassering uiteindelij
was ten opzichte van de plaats waar de ploeg in de winterstop op de rang

Zijn streven is om een vaste waarde voor het eerste elftal te blijven,
te kunnen genieten van de wedstrijden en om nog meer uit zichzelf
te halen. Zo zie je maar hoe een speler uit de eigen jeugdopleiding
kan uitgroeien tot een volwassen vaste waarde in het eerste elftal
van Amsvorde.

Ook op zichzelf durft Danny kritisch te zijn. Zo is hij van mening dat
hij wat makkelijker zou moeten spelen en hier en daar wat
geduldiger zou moeten zijn. Afgelopen jaargang is hij goed gestart,
waarop een hamstringblessure tijdelijk roet in het eten gooide.
Danny vindt dat hij na zijn blessure niet zijn niveau heeft gehaald en
spreekt waardering uit naar trainer Bert de Vries, dat hij hem het
vertrouwen is blijven geven. Voor Danny nog een goede reden om
ook dit seizoen weer alles aan de club te geven.

In het voorbije seizoen had Amsvorde een moeizame eerste
seizoenshelft. Prestaties bleven uit, waardoor ook het vertrouwen
een deuk kreeg. Door dit mindere vertrouwen werden ook
wedstrijden waarin wel goed werd gespeeld verloren. Na de
winterstop is het gelukt om een goede wedstrijdserie neer
te zetten, waardoor het vertrouwen binnen de groep weer groeide.
Als je dan ziet dat de ploeg halverwege de competitie in de
onderste zone speelt en aan het einde van de rit nog op een
zevende positie eindigt, geeft dit goede moed voor dit seizoen.

Danny hoopt dat Amsvorde zich dit seizoen meer als team
presenteert. Als er in teamverband goed gebruik word gemaakt van
de aangeboden oefenstoffen, er minder eilandjes in het veld worden
gevormd en de spelers met dezelfde betrokkenheid als afgelopen
tweede seizoenshelft met elkaar bezig zijn, zal dit naar zijn mening
een positieve invloed hebben op de resultaten.

Wanneer je weet wat je zelf kan en wat een ander kan, kun je goed
gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Wanneer iedere speler van
zijn eigen kunnen uitgaat, zullen de teamprestaties hier alleen maar
beter van worden. In Danny’s optiek voelt hij zich verplicht voor de
club te presteren, aangezien je er ook veel voor terug krijgt.

Door al die jaren heen hebben we Danny leren kennen als een
heuse karaktervoetballer. Een harde werker, met een tomeloze
inzet, die de technische hoogstandjes aan anderen overlaat.
Voor hem is de wedstrijd pas afgelopen na de blessuretijd.

Zijn functie als wedstrijdsecretaris van
de selectieteams. Dit wordt door de uit
selectie uitstekend verzorgd. Dit geeft
en een zoon, welke dit seizoen zijn eer
bij de F-pupillen zet, mooi de gelegenh
selectie uit pure clubliefde bij te houde
wedstrijd te volgen, want hij wil natuurli

Naast zijn functie in het bestuur van A
andere fronten actief. Zo ziet hij er niet
en dan eens achter de bar nuttig te ma
geregeld jeugdwedstrijden te fluiten en
geïnteresseerd is in de vereniging en o
onder meer betrokken geweest bij de g
kledingsponsor Smits-Sport uit Vleuten

Als wedstrijdsecretaris regelt Marck vri
wedstrijden voor de seniorenteams en
wedstrijdaangelegenheden in de breed
bijvoorbeeld altijd leuk als je aan het ei
afgelopen seizoen bij het vijfde elftal,
langs de lijn mag staan.

Het is een leuke ervaring geweest om
verenigingen te onderhouden. Je bouw
van meerdere clubs, waardoor bereidw
te spelen over en weer gaat.

Twee seizoenen terug werd Marck doo
tot het bestuur van de vereniging toe te
hij de tijd daarvoor niet vrijmaken, maa
Marck alsnog op de vraagstelling inge
hij nu terug op zijn eerste seizoen als
senioren.

Als voetballer heeft Marck een viertal cl
Begonnen bij DVS ’33 in de jeugd, waa
naar Leusden. Daar speelde hij zijn ov
met het eerste elftal van de zaterdagaf
nog een avontuur bij AFC Quick op zijn
blessureperiode van drie jaar neergestr
club, zoals vele anderen ook ervaren,
weggaat.

persoon bij Amsvorde.

Namens de jeugdcommissie
Eric Eggenkamp, Jeugdvoorzitter

Hopelijk kunnen we dit seizoen de goede lijn doortrekken.
Momenteel hebben we 2 A-juniorenteams. Na dit seizoen zullen er
ongeveer 10 spelers richting de senioren gaan waarvan er hopelijk
een aantal aansluiting gaan vinden bij de selectie.

Binnen het kader bij de jeugd lopen momenteel diverse oud
selectiespelers van Amsvorde rond die een team trainen. De E1,
D1, C1 en A1 worden getraind door oud selectiespelers, maar ook
de C2, D2 en E2 hebben een trainer die in de selectie heeft
gespeeld. Hierdoor gaat het niveau omhoog en door echte
Amsvordianen in te zetten blijft ook de clubcultuur gehandhaafd.

Afgelopen seizoen is onze D1 kampioen geworden in de 2e klasse,
waardoor zij dit seizoen gaan uitkomen in de 1e klasse. Hierin
treffen zij teams als DOVO D1, GVVV D1 en AFC Quick 1890 D1.
Aan het eind van vorig seizoen hebben ze het goede het seizoen
afgesloten met een wedstrijd tegen het Engelse Sutton Coldfield
Town Juniors U12, dat in Walibi verbleef. Voor deze wedstrijd
werden de kampioensmedailles overhandigd. De wedstrijd tegen de
Engelsen werd met 3-1 gewonnen. Ook hieruit kunnen we opmaken
dat het niveau bij onze jeugd stijgende is. In het verleden waren
deze wedstrijden leuk maar bleven we altijd aan de verkeerde kant
van de score.

De enige beperking welke we momenteel tegen komen is de
grootte van onze trainingsaccomodatie. Door het aantal teams
(20 jeugdteams en 8 seniorenteams) dat gebruik kan maken van
maar 1 verlicht veld is dit momenteel (over)vol. Het bestuur is bezig
om een extra veld verlicht te krijgen zodat we weer optimaal kunnen
werken met de jeugd en senioren.

Ook de groei bij onze jeugd zit er goed in. Vorig seizoen doorbraken
we bij de jeugd de 200 leden. Momenteel (begin september)
zitten we op de 240 jeugdleden. Dit houdt in dat we per
leeftijdsgroep meerdere teams hebben en we onze jeugdleden elk
op hun eigen niveau op een gezellige en gelijkwaardige manier
kunnen laten voetballen.

zij in zowel de selectie als lagere elftallen blijven spelen.

B.V.V.
Sportpa
Schape
1261 H
035-53
website

Hoog
Willem
Heidew
3829 B
Tel. 033
Websit

K.V.V.
Sportpa
Dollard
3812 E
Tel. 033
Websit

Victo
‘t Jager
1231 K
035 - 5
website

Zeist
Sportpa
Huis ter
3705 M
030 - 6
website

B.F.C.
Sportpark Meerweg 63
1405 BD Bussum
035 - 6945648
website: www.bfc-bussum.nl

‘t Gooi
Sportpark Berestein
Kininelaantje 9
1216 BZ Hilversum
035 - 6237200
website: www.sc-tgooi.nl

H.V.C.
Sportpark Zielhorst
Zielhorst 6
3822 ZT Amersfoort
Tel. 033 - 4551991
Website: www.hvc-amersfoort.nl

Laren ’99
Sportpark Laarder Engh
Schuilkerkpad 1
1251 SC Laren
035 - 5386232
website: www.svlaren99.nl

Vriendenschaar
Pinksterbloem 91
4102 KD Culemborg
0345 - 515803
website: cvv-vriendenschaar.nl

Karspeldreef 505
1102 BX Amsterdam ZO
06 - 81418018

Zuidoost United

035 - 5
website

website: www.as80.nl

Amsvorde - BFC
AS’80 - ‘t Gooi
Baarn - Vriendenschaar
BVV’31 - Victoria
Laren - Hooglanderveen
Zeist - KVVA
Zuidoost United - HVC

4 maart 2012
Amsvorde - BFC
AS’80 - ‘t Gooi
Baarn - Vriendenschaar
BVV’31 - Victoria
Laren - Hooglanderveen
Zeist - KVVA
Vriendenschaar - BVV’31

11 maart 2012
AS’80 - KVVA
Baarn - Amsvorde
BVV’31 - HVC
‘t Gooi - Hooglanderveen
Laren - Victoria
Zeist - Vriendenschaar

Laren - Vriendenschaar
Zeist - HVC
BVV’31 - Amsvorde
Baarn - Zuidoost United
Hooglanderveen - BFC
‘t Gooi - KVVA
AS’80 - Victoria

30 oktober 2011
Zuidoost United - BVV’31
Amsvorde - Zeist
HVC - Laren
Vriendenschaar - AS’80
Victoria - ‘t Gooi
KVVA - Hooglanderveen
BFC - Baarn

6 november 2011
Laren - Amsvorde
Zeist - Zuidoost United
BVV’31 - Baarn
KVVA - BFC
Hooglanderveen - Victoria
‘t Gooi - Vriendenschaar
AS’80 - HVC

13 november 2011
Baarn - Zeist
Zuidoost United - Laren
Amsvorde - AS’80
HVC - ‘t Gooi
Vr’ schaar - Hooglanderveen
Victoria - KVVA
BFC - BVV’31

20 november 2011
Laren - Baarn
Zeist - BVV’31
Victoria - BFC
KVVA - Vriendenschaar
Hooglanderveen - HVC
‘t Gooi - Amsvorde
AS’80 - Zuidoost United

4 december 2011
Zeist - BFC
BVV’31 - Laren
Baarn - AS’80
Zuidoost United - ‘t Gooi
Amsvorde - Hooglanderveen
HVC - KVVA

Vriendenschaar - Amsvorde
Victoria - Zuidoost United
KVVA - Baarn
Hooglanderveen - BVV’31
‘t Gooi - Zeist
AS’80 - Laren
BFC - HVC

18 september 2011
Laren - ‘t Gooi
Zeist - Hooglanderveen
BVV’31 - KVVA
Baarn - Victoria
Zuidoost Un. - Vriendenschaar
Amsvorde - HVC
AS’80 - BFC

25 september 2011
HVC - Zuidoost United
Vriendenschaar - Baarn
Victoria - BVV’31
KVVA - Zeist
Hooglanderveen - Laren
‘t Gooi - AS’80
BFC - Amsvorde

2 oktober 2011
Laren - KVVA
Zeist - Victoria
BVV’31 - Vriendenschaar
Baarn - HVC
Zuidoost United - Amsvorde
‘t Gooi - BFC
AS’80 - Hooglanderveen

12 februari 2012

BFC - AS’80
‘t Gooi - Laren
Hooglanderveen - Zeist
HVC - Amsvorde
KVVA - BVV’31
Victoria - Baarn
Vriendenschaar - Zuidoost Un.

5 februari 2012

Laren - AS’80
Zeist - ‘t Gooi
Zuidoost United - Victoria
Amsvorde - Vriendenschaar
BVV’31 - Hooglanderveen
HVC - BFC
Baarn - KVVA

29 januari 2012

Vriendenschaar - HVC
Victoria - Amsvorde
KVVA - Zuidoost United
Hooglanderveen - Baarn
‘t Gooi - BVV’31
AS’80 - Zeist
BFC - Laren

22 januari 2012

16 oktober 2011

11 september 2011

BFC - Vriendenschaar

BFC - Zuidoost United

HVC - Vriendenschaar

20 november 2011
‘t Goy 2 - JSV 3
Roda’46 4 - Amsvorde 2
Sterrenwijk 2 - Faja Lobi KDS 2
Schalkwijk 2 - Kampong 9
Fair Play 2 - De Bilt 3
Aurora 2 - De Meern 3

27 november 2011
De Bilt 3 - Faja Lobi KDS 2
JSV 3 - Amsvorde 2
Fair Play 2 - De Meern 3
Schalkwijk 2 - Aurora 2
Sterrenwijk 2 - Roda’46 4
‘t Goy 2 - Kampong 9

4 december 2011
JSV 3 - De Bilt 3
Fair Play 2 - Kampong 9
Schalkwijk 2 - Faja Lobi KDS 2
Sterrenwijk 2 - Amsvorde 2
Roda’46 4 - De Meern 3
‘t Goy 2 - Aurora 2

11 december 2011
Aurora 2 - Roda’46 4
De Meern 3 - Sterrenwijk 2
Amsvorde 2 - Schalkwijk 2
Faja Lobi KDS 2 - Fair Play 2
Kampong 9 - JSV 3
De Bilt 3 - ‘t Goy 2

22 januari 2012
De Bilt 3 - JSV 3
Kampong 9 - Fair Play 2
Faja Lobi KDS 2 - Schalkwijk 2
Amsvorde 2 - Sterrenwijk 2
De meern 3 - Roda’46 4
Aurora 2 - ‘t Goy 2

29 januari 2012
De Bilt 3 - Kampong 9
JSV 3 - Faja Lobi KDS 2
Fair Play 2 - Amsvorde 2
Schalkwijk 2 - De Meern 3
Sterrenwijk 2 - Aurora 2
‘t Goy 2 - Roda’46 4

18 september 2011
Aurora 2 - Sterrenwijk 2
De Meern 3 - Schalkwijk 2
Amsvorde 2 - Fair Play 2
Faja Lobi KDS 2 - JSV 3
Kampong 9 - De Bilt 3
Roda’46 4 - ‘t Goy 2

2 oktober 2011
Aurora 2 - Fair Play 2
De Meern 3 - JSV 3
Amsvorde 2 - De Bilt 3
Faja Lobi KDS 2 - Kampong 9
Sterrenwijk 2 - ‘t Goy 2
Roda’46 4 - Schalkwijk 2

9 oktober 2011
Kampong 9 - Amsvorde 2
De Bilt 3 - De Meern 3
JSV 3 - Aurora 2
Fair Play 2 - Roda’46 4
Schalkwijk 2 - Sterrenwijk 2
‘t Goy 2 - Faja Lobi KDS 2

16 oktober 2011
Aurora 2 - De Bilt 3
De Meern 3 - Kampong 9
Schalkwijk 2 - ‘t Goy 2
Sterrenwijk 2 - Fair Play 2
Amsvorde 2 - Faja Lobi KDS 2
Roda’46 4 - JSV 3

30 oktober 2011
Faja Lobi KDS 2 - De Meern 3
Kampong 9 - Aurora 2
De Bilt 3 - Roda’46 4
JSV 3 - Sterrenwijk 2
Fair Play 2 - Schalkwijk 2
‘t Goy 2 - Amsvorde 2

6 november 2011
Aurora 2 - Faja Lobo KDS 2
De Meern 3 - Amsvorde 2
Fair Play 2 - ‘t Goy 2
Schalkwijk 2 - JSV 3
Sterrenwijk 2 - De Bilt 3
Roda’46 4 - Kampong 9

Faja Lobi KDS 2 - Amsvorde
Kampong 9 - De Meern 3
De Bilt 3 - Aurora 2
JSV 3 - Roda’46 4
Fair Play 2 - Sterrenwijk 2
‘t Goy 2 - Schalkwijk 2

11 maart 2012

Aurora 2 - JSV 3
De Meern 3 - De Bilt 3
Amsvorde 2 - Kampong 9
Faja Lobi KDS 2 - ‘t Goy 2
Sterrenwijk 2 - Schalkwijk 2
Roda’46 4 - Fair Play 2

4 maart 2012

Kampong 9 - Faja Lobi KDS 2
De Bilt 3 - Amsvorde 2
JSV 3 - De Meern 3
Fair Play 2 - Aurora 2
Schalkwijk 2 - Roda’46 4
‘t Goy 2 - Sterrenwijk 2

12 februari 2012

Kortom iedereen kent Wim en

Voor meer informatie en
aanmelden hiervoor kan men
uiteraard bij beide heren terecht.

Momenteel zijn Wim en Marco druk bezig met de voorbereiding
van de “Vrienden van onze jeugd” voor het 90-jarig bestaan van de
vereniging, omschreven als: A90.

Daarnaast is Wim samen met Marco van der Heijden actief voor
de “Vrienden van onze jeugd”. Deelnemers aan de “Vrienden van
onze jeugd” ontvangen voor slechts € 15,00 twaalf maanden lang
een vermelding op een mooi bord, dat een speciale plaats in het
clubhuis kent. Van de opbrengsten hiervan worden (indien nodig)
kleding voor de jeugd aangeschaft, extra trainingsmaterialen en
worden er extra gelden beschikbaar gesteld bij activiteiten als;
Paaskamp, Sinterklaasfeest, lunches bij de toernooien of
slotactiviteiten voor de jeugdteams.

De spreekstalmeester van Amsvorde kent eigenlijk iedereen.
De jongste jeugd, waar hij wekelijks een tweetal wedstrijdjes de
scheidsrechtersfluit ter hand neemt, mensen die hem als
medewerker achter de bar kennen en natuurlijk van de jaarlijkse
oliebollenactie voor de jeugd. Tevens draagt hij zorg voor het
updaten van de website www.amsvorde.nl en beheert hij daarnaast
ook nog eens de ledenadministratie van de club.

Een decennia is een mooie periode om de hamer aan een ander
over te dragen, want verandering van mensen houdt de vereniging
in bloei. Terugkijkend op deze periode heeft Wim vooral plezier
gehaald uit het feit dat het spelniveau binnen de jeugd met grote
stappen vooruit is gegaan en dat daarbij de gezelligheid die de
vereniging kenmerkt niet verloren is gegaan.

De geboren Soestenaar gaat alweer zijn 17e seizoen in als
vrijwilliger bij Amsvorde. In 1994 maakte hij samen met zijn zoon
Danny de overstap van K.V.V.A. naar sportpark Nimmerdor.
Een jaar later al trad Wim toe tot de jeugdcommissie van Amsvorde,
waarin hij onder andere functies als; secretaris, wedstrijdsecretaris,
toernooicoördinator voor het Amersfoorts Kampioenschap A-junioren
en ook de uitvoering voor de selecties heeft bekleed.
Wim is natuurlijk vooral bekend als jeugdvoorzitter bij de club.
Een functie die hij maar liefst 10 jaar lang heeft ingevuld.

Jordi Stevens

Positie: Verdediger
Vorige club(s):
JSV/Elinkwijk

Danny Smits

Positie: Verdediger
Vorige club(s):
A.P.W.C.

Alami El Maniti

Positie: Aanvaller
Vorige club(s):
V.V.Z.A.

Barry Smeeing

Positie: Verdediger
Vorige club(s):
Amsvorde

Danny de Beer

Positie: Doelman
Vorige Club(s):
D.V.V./Velocitas

Luuk van Bommel

Roda ‘46

Positie: Middenvelder
Vorige club(s):
V.V.Z.A. / Roda´46

Marck Buisman
Positie: Aanvaller
Vorige club(s):
C.J.V.V.

Ismail Ctak
Positie: Verdediger
Vorige club(s):
Quick/SEC/Bussum

sitie: Middenvelder
rige club(s):
van United GAFC

ter Heuvelink

sitie: Middenvelder
rige club(s):
da´46

cha van Gent

sitie:
rige club(s):

Philip Ploeg

Goost Hoes

Positie: Middenvelder
Vorige club(s):
Quick

Positie: Middenvelder
Vorige club(s):
Roda’46/AGOVV

Bas van der Velde

Positie: Middenvelder
Vorige club(s):
Hooglanderveen/Quick

Pancar Emrulaah

Positie: Verdediger
Vorige club(s):
A.P.W.C. / K.V.V.A.

Raymond Dijkhuis

Positie: Aanvaller
Vorige Club(s):
V.V.Z.A.

Chiney Chiazor

Positie: Middenvelder
Vorige Club(s):
Quick

Functie: Doelman
Vorige club(s):
Hoevelaken

Gerlof vd Weem

Jeffrey
vd Wijngaard

AFC Quick

Sjoerd
Kloppenburg

Hoogland/C.J.V.V.

turs Buzuns

sitie: Verdediger
rige club(s):
Hoogland

cent Roomer

sitie: Verdediger
rige Club(s):
Balk

elof Hornstra

svorde

Voor het komende seizoen hoopt Aalt
bovenste 4 kan spelen of misschien ee
Een eventuele promotie naar de 3e kla
moment zijn om de vlag aan een ander

Vooruitkijkend op het nieuwe seizoen a
spelers achter in het veld goed moeten
positie spelen. Ze moeten blijven contr
speler is en daarbij coaching oppakken
enkele tegengoals voorkomen, want A
eerlijkheid. Geen buitenspel is géén vl

Het afgelopen seizoen heeft Aalt even
nieuwe regels rondom de buitenspelval
spelletje steeds sneller wordt. Het is so
beoordelen of een speler hinderlijk in d
sprake is van balcontact.

Aalt heeft zich op allerlei fronten binne
nuttig gemaakt en dat doet hij nog stee
geweest, was twee jaar scheidsrechter
en fluit nog steeds zo af en toe wedstrij
senioren. En hij is natuurlijk al sinds he
vaste gezicht als grensrechter bij het e

Tot 1990 is hij bij Amsvorde actief gew
de selectie als bij de veteranen. Naast
geen onbekend gezicht bij de club. Sa
heeft hij er vele uurtjes achter de bar o
hun dochters Sabine, Wendy en Daniël
aangesloten. Zoon Stefan maakt deze
want naast Aalt zelf hebben ook de dri
Amsvorde getrapt en is Stefan, die op
eerste elftal van Amsvorde debuteerde
A-1 jeugd van Cambuur Leeuwarden,
in het eerste elftal van Sparta Nijkerk.

De nu 60-jarige Aalt Fredriksen speeld
rood-zwarten op Dorrestein. De rest va
bij A.P.W.C., waarna hij als senior de o
Amsvorde.

Een van de laatste activiteiten waar Eddy zich, in overleg met Joop

Vaste prik is de laatste donderdagavond van de maand, waarop
Eddy er mede voor zorgt dat er een lekker hapje, variërend van
Chinees buffet, bittergarnituur tot Turkse pizza en een drankje voor
de spelers beschikbaar zijn. Daarnaast is er ieder seizoen een
bowlingavond in Doorn, waar de spelers op een vijftal banen onder
het genot van een lekkernij een leuke avond hebben. Aan het einde
van het seizoen is er altijd een slotavond voor de selectie. Op deze
avond zijn ook de partners en sponsors die rechtstreeks bij de
selectie betrokken zijn van harte welkom, is er de beschikbaarheid
over een warm- en koud buffet en een paar drankjes. Op zo’n avond
worden alle mensen die al deze activiteiten voor de selectie mede
mogelijk maken, als bestuur, begeleiders, trainers en de sponsoren
extra in het daglicht gezet. Zo prijst Eddy dat trainer Bert de Vries op
de laatste slotavond heeft genoemd dat er bij Amsvorde zo veel voor
de spelers wordt gedaan in de vorm van kleding en activiteiten, wat
maar weinig bij andere verenigingen voorkomt. Als je bij een club als
deze speelt kun je zo veel mensen iets terug geven door het plezier
dat zij hebben wanneer er goede resultaten worden gehaald.
Bij Amsvorde speel je niet voor jezelf, maar voor de club en alle
mensen die zich tot deze vereniging betrokken voelen, aldus Eddy.

In zijn huidige functie als financiële man voor de selectie werkt Eddy
met een budget vanuit de vereniging, aangevuld met eigen bijdrage
van spelers en staf bij sommige activiteiten, waarmee hij diverse
activiteiten voor de selectie organiseert. Dit kan een Sinterklaasfeest
of een een stamppot avond zijn, maar ook wanneer er een kindje is
geboren, een speler een wat zwaardere blessure oploopt, of er een
huwelijk van een speler plaatsvindt, zorgt Eddy er voor dat er een
passende attentie wordt geregeld.

Zo is Eddy onder meer actief geweest als secretaris, was hij
jeugdleider bij het elftal van zijn zoon, had hij nauwe betrokkenheid
bij de verbouwing van het clubhuis, is hij een aandeelhouder
geweest bij de aanstelling van enkele trainers en verzorgers van
Amsvorde en houdt hij zich al zo’n 20 jaar bezig met het contacten
en onderhouden van sponsors.

Als jongen van 12 jaar zette Eddy zijn eerste schreden als
vrijwilliger voor Amsvorde. Hij ging langs de huizen van leden van
de club om daar de contributies, die toentertijd nog wekelijks of
maandelijks werden geïnd voor de vereniging te incasseren.
Zijn broer Dick, die als secretaris van Amsvorde fungeerde was voor
Eddy de drive om meer voor de vereniging te gaan doen.
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Ron van Burgsteden
kijkt de zaken na.

Hoofdtrainer
Bert de Vries
spreekt de se
lectie toe.

Ook voorzit
doet zij

Op donderdag 16 juni stond er in het clubhuis van Amsvorde een selectie
Selectiespelers voor het nieuwe seizoen, technische staf, begeleiding en
avond aanwezig. Tevens werden de aanwezigen deze avond voorgesteld
kledingsponsor Danny Smits van Smits Sport Vleuten. Een foto impressi

Deze groep meiden is gewoon een leuke groep bij elkaar. Ze
kunnen goed met elkaar opschieten en respecteren elkaar.
Sommige meiden zijn echte vriendinnen geworden en zien elkaar
ook buiten het voetbal om. Daarnaast hebben de meiden een
enthousiaste groep ouders, die wekelijks langs de lijn staat en staan
de wedstrijden van de meiden bekend om de vele supporters die het
team komen aanmoedigen.
En de sfeer??… Die is altijd uitstekend!!.

Belangrijke schakel hierin is ook Kenny de Graaf. Kenny verzorgt
de training van het team en is super belangrijk voor de meiden. Het
valt niet altijd mee om een groep van 15 meiden, waarin de leeftijd
uiteen loopt van 10 tot 15 jaar in het gareel te houden. De manier
waarop Kenny hiermee omgaat, betaalt zich terug in het feit dat de
meiden nog steeds actief blijven voetballen. Soms een strenge blik,
maar ook veel lol. En juist die mix zorgt er voor dat het elke keer
weer sfeervol blijft voor de meiden van Amsvorde. Karin geeft er als
kanttekening bij dat ze nog wel enkele meiden van 13-14 jaar
kunnen gebruiken in dit bijzondere team, dus als u nog iemand
weet, laat ze dan gerust eens meetrainen!!!.

Karin zorgt er voor dat alles rond het meidenteam soepel verloopt.
Zo heeft zij er voor gezorgd dat de meiden met fanTAStisch.nu
tassen lopen, in trainingspakken van Sport2000 paraderen, gaat ze
op zoek naar nieuwe meiden voor het team als dit nodig is en staat
ze garant voor bijna alle andere randvoorwaarden om dit gezellige
team binnen en buiten de lijnen optimaal te kunnen laten genieten.

Na overleg hier en daar werd er zodoende een D 7-tal gemaakt,
waarna niet veel later een waar elftal kon worden samengesteld en
dit gezellige team haar vorm kreeg. Karin Jansen, de trotse moeder
van Saartje, welke in dit team speelt, werd benaderd om het
meidenteam aan te gaan sturen. Zodoende is zij sinds twee
seizoenen de coördinator van het meisjesvoetbal bij Amsvorde.

Het meidenteam is ontstaan uit meerdere meiden in verschillende
D-teams. Vanuit de jeugdvoorzitter Eric Eggenkamp kwam het
voorstel om deze meiden met elkaar te gaan laten voetballen en bij
Amsvorde een heus meidenteam de velden op te gaan sturen.

Door alle gesprekken en de positiviteit
uitstraalde zijn bij Danny ook de voetba
gekomen. Zodoende is het er van geko
met de selectie van Amsvorde heeft m
door het al aanwezige gevoel bij de ver

Zelf probeert Danny ook binding met d
acties aan te bieden. Het moet ook voo
aantrekkelijk zijn. Zo krijgen de leden v
een korting van 15% in het filiaal van S
deze wijze hoopt Danny meer naamsb
wellicht dat er nog andere mooie dinge

Via een goede bekende werd Danny in
Dee en Marck van Asselt van Amsvord
daarop volgden ontstond al snel een p
Het enthousiasme voor de club gaven
voor een periode van 6 jaar als kleding
Amsvorde te binden.

Danny, zelf ook iemand met een voetb
jeugd voor JSV Nieuwegein en Elinkwij
doorliep. Daarnaast was hij vertegenw
t/m 16 jaar. Na afsluiting van zijn perio
Danny de keuze voor zijn studie gema

Smits Sport is een sportzaak die zich ri
Ook kunt u terecht voor sportprijzen, h
voor zowel sportverenigingen als bedrij
individu. Tevens kunt u via de webshop
nl alles online bestellen.

Danny, die eerder enkele jaren in een s
daar alle handelingen om een bedrijf te
geleerd is dan helemaal klaar om met
medewerkers aan de slag te gaan.

Wat ooit als jongensdroom begon, is o
een stroomversnelling geraakt. Via een
op een locatie in Vleuten gewezen, wa
contacten met instanties welke gebruik
van een eigen bedrijf werden gemaakt.
jongendroom daadkracht gegeven met
aan de Noorderburcht 4 op winkelcentr

Tot slot willen wij Amsvorde hartelijk be
samenwerking het afgelopen jaar en w
kunnen zetten.

Ook zijn we daarnaast op zoek naar en
Wij vragen:
- Een diploma ALO of CIOS
- Beschikbaarheid op maandag, dinsda
van 14.30 tot18.15 uur (tijdens school
- Enthousiasme voor het werken met ki
- Zowel een teamspeler als individueel
- Een rijbewijs
Jouw sollicitatiebrief en je CV ontvange
e-mail t.a.v. mevr. K.Elshof: karlien@bs

Wij halen de kinderen zelf met speciale
op, in het clubhuis drinken we wat om
het veld op te gaan. Vanaf 17:30uur ku
opgehaald worden. Dagelijks bewegen
met de kinderen. Uiteraard zijn ook uw
zonder kinderen geen BSOsport! Als u
u contact opnemen of u via de website
Aanmelden brengt geen enkele verplic
vervolgens contact met u op om bijvoor

BSOsport is geschikt voor kinderen va
ligt de nadruk op het ontwikkelen van d
balansspellen. Bij de oudere kinderen
fysieke ontwikkeling, snelheid, wendba
hoog gekwalificeerde mensen, de mee
zijn van het CIOS of de sporthogescho
met kinderen, iedere dag zorgen zij vo
sportieve uitdagingen.

Wij zijn op maandag, dinsdag, woensd
vinden in het clubhuis, maar vooral op
aan bod bij BSOsport. In een ongedwo
sporten en spellen beoefenen die zij le
oefeningen in, of passen de spellen aa
worden om hun sportieve grens te verl
beter te bewegen.

deskundige begeleiding met de kind
want “bewegen geeft je energie!”

Technische
Zaken:

Jos Hopman
06-21563753

Grensrechter:

van ‘t Hazeveld
87391

Amsvorde 7:

Amsvorde 8:

Korkmaz
48300

de Heus
28589

e zaken

Amsvorde 6:

uis
34795

en Amsvorde

eerding

van de Wakker

Verzorger:

n Burgsteden
50414

Ondersteuning
Selectie:

Keeperstrainer:

Vries
43104

lectie

Secretaris:

Joop Dee
06-20365679

Frederik de Vries
06-28406368

Klaas Mol
06-53731701

Jos Tollenaar
06-46076299

Arend van Eldert
Fred Ploeg
Philip Ploeg

Aalt Fredriksen

Marcel vd Wijngaard
06-15699674

Bram van Haarlem
06-22066308

Wout vd Wiel
06-51357770

Kees Dijkhuizen
06-25108103

Omroep Amersfoort:
teletekstpagina 224

.nl
nplanet.nl

Kabelkrant:

Rick Fürrer
06-50575042
r.furrer@casema.nl

Contactpersonen:

Vrienden van
onze jeugd

A-coördinator:

D-coördinator:

Marco vd Heiden
06-22973075

Wim de Beer
06-12202399

Rik Jansen
06-14805162

Max Fruyt v. Hertog
06-42732487

Kari
06-5

Rik
06-2

Alex
06-5

Edd
06-1

Contactpersonen: Wou
06-5

Sponsorzake

Meisjesvoetbalcoördinator:

C-coördinator:

E-coördinator:

Henk Omlo
06-29340678

F-coördinator:

Activiteiten:

Angelique Hoogland Technische zaken
06-27658886
D-, E- & F-pup.:
Marc
06-1
Miranda van Beek
06-48761317

Activiteiten:

Technische zaken
A-, B- & C-jeugd: Rik
06-2
rikkl

Wim de Beer
06-12202399

Philip Ploeg
06-15192177
philip-ploeg@live.nl

Wille
06-5
wille

Kledingverkoop:

Scheidsrechterscoördinator:

Wedstrijdcoördinator &
ZaterdagToernooicommissie:
Gerrit Meijers
diensten:
036-5223229
amsvorde.tc@chello.nl

Ondersteuning

Technische zaken:

t De Kabouterhut

g

B.V.

Achterkamp Onderhoud & Schilderwerk
A-Klus Karssen
Amersfoorts Loodgieters Bedrijf
Autobedrijf Slootweg
Bouwbedrijf Eggenkamp B.V.
Bouwmaat
Broekhuizen IJzerwaren
BSO Sport Kinderopvang
Buro Huygens
Cafè-Bar De Singel
Car Cool Center
Casa d’ Italia
ContactCare BV
De Spitsheuvel restaurant-barbecue
Drieënhuizen
Farouk Systems
Fit Forum Amersfoort
Gasterij De Wagenmeester
Heineken
Jekel Optiek
Juwelier Nipshagen
Kela Tapijttegels
Labrie Verf-Behang-Glas
Martinovloeren
MIKO Kofﬁe Systemen
Niemeijer Amersfoort
Plus Supermarkt
Proﬁn
Saab Center Eemland
StudioMAS / StickerOp.nl
The Read Shop
WSM Bouw

BORDSPONSORS

