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Presentatiegids 2010-2011

Joop Dee
Kijkt vol vertrouwen uit naar het nieuwe seizoen
Met trots presenteren wij de presentatiegids
voor het seizoen 2010-2011.
Het is alweer de 7e editie; wat gaat de tijd toch snel!
Elk jaar wordt er veel werk verricht om deze presentatiegids te verwezenlijken, maar het resultaat mag
er zijn. Bij deze iedereen bedankt voor zijn of haar
medewerking.
Wij starten het seizoen met de nieuwe hoofdtrainer
Bert de Vries met het vertrouwen er een sportief en
succesvol seizoen van te maken. Er is wederom
veel energie en tijd in gestoken om de selectie
elftallen op een niveau te krijgen, waarbij de hoop
op succes toch wel aanwezig is. Een plek in de
3e klasse is nog steeds de wens en wij hopen van
harte deze doelstelling te kunnen halen.

Als een van de weinige verenigingen binnen
Amersfoort hebben wij nog geen kunstgrasveld.
De behoefte hieraan is overduidelijk aanwezig.
De aanvraag voor zo’n veld is reeds lange tijd bij
de gemeente in behandeling. Tot op heden zonder
positief resultaat. Wij blijven echter onze wens en
noodzakelijkheid verdedigen. U hoort nog van ons.
Ik wens u veel leesplezier met deze presentatiegids
en ik hoop u regelmatig op sportpark Nimmerdor te
mogen begroeten.
Joop Dee
voorzitter

Als vereniging ontkomen we er niet aan, om onze
vleugels uit te slaan en uit te zien naar meer functionele uitbreidingen op ons sportpark om hiemee
eveneens financiële voordelen te genereren. Deze
impulsen zullen nodig zijn om stabiliteit voor de
toekomst te kunnen waarborgen. Een eerste stap
hierin is reeds gedaan door een contract af te
sluiten voor BSO op ons sportpark. Dit soort projecten wordt door de gemeente ondersteund en geeft
vertrouwen voor de toekomst.
Een ander aandachtspunt binnen de vereniging is
en blijft toch wel het vrijwilligersaanbod. Wij bemerken een terugloop hierin en dat baart ons zorgen!
Ons kostenplaatje zal er echt anders uit gaan zien
als er door gebrek aan vrijwilligers betaalde krachten ingehuurd moeten gaan worden. Dit willen wij
uiteraard voorkomen, maar daar hebben wij wel uw
hulp bij nodig. Meldt u aan!
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De Ober Catering Hoevelaken
al 5 jaar een begrip!!!
Voor uw:
•Tuinfeest, geboortefeest, verjaardag, etc•
•Huisgemaakte salades•
•Warme en koude bittergarnituren•
•Barbecue verzorging•
•Bedrijfscatering•
•Maaltijdenverzorging voor bedrijf en particulieren•
•Heerlijke broodjes voor de lunch•
•Bruiloftverzorging voor het feest, locatie en diner•
Belegde broodjes voor op uw bedrijf al vanaf € 1,00
Overwerkmaaltijden, ruim voldoende
en vers bereid € 6,50
Schaal met 50 verschillende hapjes
voor uw verjaardag € 47,50

Vraag een offerte aan op info@deober.nl
of bel met 0342 - 415756

Inhoudsopgave
Voorzitter Joop Dee
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Hoofdsponsor Farouk
Vestigt zich in Amersfoort
Per februari 2010
heeft Farouk
Systems Europe
zich gevestigd in
Amersfoort. De
hoofdsponsor van
Amsvorde (sinds
2008) heeft het
pand betrokken langs de A1 aan de Brand 40,
tegenover Pellikaan Health & Racquet Club.
Het gevolg van de groei van de onderneming is dat
een gedeelte van de medewerkers vanuit de vestiging in Heino de Nederlandse, Belgische en Duitse
markt bedient en dat het management van Farouk de verdere Europese werkzaamheden vanuit
Amersfoort verricht.
De vakstudio en showroom bevinden zich in Amersfoort evenals de marketingafdeling. Ook zijn er
vergaderruimtes gesitueerd die het mogelijk maken
om zowel binnenlandse als buitenlandse gasten te
ontvangen, te trainen en op te leiden.
Farouk Systems Europe ondersteunt vanuit Amersfoort-Noord 26 Europese landen en heeft haar
werkterrein op verzoek van de moedermaatschappij in Amerika uitgebreid naar Israël, Zuid-Afrika en
Zuid-Korea. Educatie alsmede ondersteuning bij
beurzen en shows staan hierbij voorop maar ook
leveringen en verkoopondersteuning maken deel uit
van het pakket.
Ook dit jaar zal Farouk Systems exclusief sponsor
zijn van de Miss Universe-verkiezing in Las Vegas
en worden er wereldwijd initiatieven genomen die
ertoe zullen bijdragen dat de naamsbekendheid
enorm vergroot wordt.

Per januari 2010 is Daphne Deckers als ambassadrice aangesteld en is zij het gezicht voor de merken CHI en BioSilk geworden, wat goed zichtbaar is
vanaf de snelweg A1, al rijdende langs het nieuwe
hoofdkantoor.
Naast de beschikbaarheid van de producten bij de
professionele kapper, bij de Douglas parfumerieën
en op de luchthavens Schiphol, Rotterdam en Eindhoven is de lijn BioSilk zelfs doorgedrongen tot de
hotelkamers van de Van der Valk Hotelgroep. Het
nieuwe Hotel Amersfoort A1 heeft als eerste hotel
in Nederland gekozen voor BioSilk. De overige Van
der Valk hotels zullen in de loop van dit jaar overstappen.

Het vermelden waard is het feit dat een team van
12 Farouk-medewerkers deze zomer, tijdens het
huwelijk van Yolanthe Cabau van Kasbergen en
Wesley Sneijder in Italië, het haar en make-up van
de naaste familieleden en overige gasten zal verzorgen.
Nieuws over ontwikkelingen en andere initiatieven
van Farouk Systems vindt u op www.trendyhair.nl.
Marc van Toren, General Manager, kijkt uit naar het
nieuwe seizoen van Amsvorde 1 onder een nieuwe
trainer. “Ondanks (hooggespannen) verwachtingen
is het seizoen 2009/2010 natuurlijk teleurstellend
verlopen. Ik hoop oprecht dat we het komende
seizoen om de bovenste plaatsen zullen meedoen
en dat Amsvorde, of door de nacompetitie dan wel
rechtstreeks, promotie zal weten af te dwingen.
Alle medewerkers en ambassadeurs van Farouk
Systems wensen de leden, donateurs en overige
vrienden van Amsvorde hierbij alle “succes“.

In Nederland doen we hier nog een schepje bovenop door de (hoofd)sponsoring van de nieuwe
musical “Legally Blonde” van V&V Entertainment en
de Miss Nederland-verkiezing waarvan de winnares door zal gaan naar de Miss Universe- en Miss
World-verkiezing.
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Koe&Zo
Workshops
h p

www.koeenzo.nl • info@koeenzo.nl
Lodijk 10 • 3752 LA • Bunschoten
Tel.: 06 - 21 21 38 65

Bert de Vries
Klaar voor de uitdaging
Bert de Vries begint met Amsvorde aan zijn
zesde avontuur als trainer. Amsvorde is zijn
eerste vereniging als hoofdtrainer in de zondagcompetitie.
De geboren Amersfoorter is zelf op 7-jarige leeftijd als speler begonnen bij de AFC Quick, al waar
hij alle jeugdselectieteams heeft doorlopen. Al op
16-jarige leeftijd kwam hij in het eerste elftal o.l.v.
Martin Beijleveld. Bert zelf had de mogelijkheid om
naar het toentertijd nog aanwezige betaalde voetbal
in Amersfoort te gaan, maar koos er, mede door een
enkelblessure. voor om bij Quick actief te blijven.
Daar heeft hij 12 jaar gespeeld, om vervolgens voor
2 jaar naar de Amersfoortse Boys te gaan om met
zijn broer Harrie de Vries en zwager Peter Visser
samen in het eerste elftal te spelen. Aansluitend
is hij onder Nico van Miltenburg nog eens drie jaar
voor Quick uitgekomen. Op 33-jarige leeftijd is Bert
gaan afbouwen in het tweede elftal van Quick. Zes
jaar later is hij met goede bekende Chris Boland, die
trainer werd van SOVA, meegegaan om daar nog
eens twee seizoenen in het eerste elftal te acteren.
Daarna fuseerde SOVA met Amersfoortse Boys en
onstond ASC Nieuwland.
Bij die vereniging begon op de leeftijd van 41 jaar
de actieve loopbaan als trainer. Als speler-coach
van Nieuwland 2 behaalde hij het diploma TC 3,
waarna hij het seizoen erop bij E.F.C. zijn eerste
klus als hoofdtrainer is gaan vervullen. In dat jaar
behaalde hij ook zijn diploma TC 2. Na twee jaar
maakte Bert de overstap naar N.S.C., waar hij ook
twee jaar als hoofdtrainer actief was. Vervolgens
ging hij terug naar de vereniging waar zijn trainerscarrière was begonnen; ASC Nieuwland. In dat jaar
wist hij de Amersfoorters in de 2e klasse zaterdag te
houden. Na dat seizoen zette Bert zijn trainersloopbaan voort bij Elspeet, waar hij twee seizoenen aan
de leiding stond. Voor zijn overgang naar Amsvorde
is hij nogmaals drie jaar hoofdtrainer van Nieuwland
geweest, waarin hij het eerste elftal weer terugbracht naar waar hij het in zijn eerste jaar als hoofdtrainer had achtergelaten, de tweede klasse.
Dat was voor hem een reden om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Via-via is Bert in contact gekomen
met Amsvorde, waar hij een goed gesprek heeft
gehad met voorzitter Joop Dee en technisch
coördinator Wout van de Wiel. Het verenigingsgevoel dat bij Amsvorde leeft en de positieve instelling
zorgden ervoor dat Bert de overstap naar Amsvorde graag wilde maken. Zodoende kwamen beide
partijen er relatief snel uit en staat de nieuwe trainer
van Amsvorde aan de start van zijn eerste avontuur
als trainer van een zondagvereniging.

In de slotfase van het afgelopen seizoen heeft Bert
al een aantal wedstrijden van Amsvorde bekeken.
Ten opzichte van het afgelopen seizoen zijn er een
aantal spelers vertrokken en zijn daar weinig nieuwe
spelers voor teruggekomen. De spelers binnen de
selectie van Amsvorde zijn zeker van goede wil,
maar op technisch en tactisch niveau moet er nog
wel het een en ander gebeuren. Kwaliteit is volgens
Bert zeker aanwezig, maar de selectie is gevoelig in
de breedte. Voordeel is wel dat de spelers die naar
Amsvorde zijn gekomen ook graag voor Amsvorde
willen spelen.
Bert geeft aan dat voor hem de taak is weggelegd
om een goede balans in het elftal te vinden. Spelers moeten elkaars kwaliteiten kennen en daar op
in kunnen spelen. Een goede as in het veld is erg
belangrijk. Tevens zal hij een juiste mix moeten
vinden tussen jong en oud.
Amsvorde zal allereerst moeten gaan spelen vanuit een goede organisatie. Meer op balbezit spelen
en de bal langer in de ploeg houden. Zeker niet te
gehaast spelen. Van achteruit zal Remi Huygens als
verlengstuk van de trainer de jonge spelers moeten
sturen, motiveren en op de juiste plaats zetten.
Van de spelers verwacht Bert allereerst discipline en
acceptatie van elkaar. Daarnaast is hij van mening
dat spelers op de wedstrijddag altijd aanwezig
zijn, ook wanneer een speler door een blessure of
schorsing niet aan de wedstrijd deel kan nemen.
Spelers die de wedstrijden op zulke momenten aan
zich voorbij laten gaan kunnen wel eens buiten de
boot gaan vallen. Geblesseerde spelers dienen ook
minimaal 1 maal per week aanwezig te zijn voor
behandeling en om hun betrokkenheid te tonen.
Het team moet bereid zijn om keihard voor elkaar
te knokken. Honderd procent inzet op de training,
bereidheid om te leren, acceptatie van kritiek en
elkaar complimenten durven geven. Spelers moeten
respect voor elkaar hebben en ook na de wedstrijden goed met elkaar om kunnen gaan. Spelers van
het eerste elftal moeten ook hun gezicht laten zien
bij thuiswedstrijden van het tweede elftal en elkaar
vooral ook stimuleren binnen en buiten de lijnen.
Al met al hoopt Bert op een goed eerste seizoen bij
Amsvorde waarin de ploeg zeker moet kunnen meedraaien in de middenmoot en toch ook zal proberen
om op te gaan voor een periodetitel.
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Remi Huygens
Aan de start van zijn vierde seizoen
De geboren “Keientrekker“ Remi Huygens is
sinds zijn vierde jaar woonachtig in Leusden,
waar hij vanaf zijn vijfde jaar speelde bij het
plaatselijke Roda’46.
Met uitzondering van een uitstapje naar de AFC
Quick op zijn veertiende jaar heeft hij, begonnen
als rechterspits en nu spelend in de achterste linies,
zijn hele voetballoopbaan bij de Leusdenaren in
alle selectieteams gespeeld. In 2007 maakte Remi
mede door inspanning van de toenmalig nieuwe
trainer van Amsvorde Filie Kraak de overstap naar
Sportpark Nimmerdor.
Daar staat de nu 32 jarige aanvoerder van Amsvorde aan de vooravond van zijn vierde seizoen bij de
Amersfoorters, nu voor het eerste jaar onder leiding
van de nieuwe trainer Bert de Vries.
Remi, die veel leeft voor het spelletje, maar ook van
een stukje gezelligheid houdt, verwacht het komend
seizoen tactisch sterke trainingen, waarbij het kunnen omschakelen in de wedstrijd een belangrijk
aandachtspunt zal worden. Zowel omschakeling
in het veld als het kunnen anticiperen op situaties
in de wedstrijd. Wanneer we op bijvoorbeeld een
achterstand in de wedstrijd komen, moeten we daar
beter op leren inspelen om weer terug in de wedstrijd te komen. Ook dat is een stukje omschakelen.
Daarnaast verwacht Remi dat Bert de Vries er voor
zorgt dat er voldoende discipline in de groep is, dat
er duidelijk sprake is van voetbalbeleving, mede
door “felheid“ en “scherpte“ in de training en dat hij
spelers individueel beter kan maken.
Wanneer we daarnaast als team goed kunnen samenwerken en duidelijke afspraken kunnen maken,
hoopt Remi bij Amsvorde nog te kunnen bereiken
om binnen enkele jaren met Amsvorde te promoveren naar de 3e klasse en de Amersfoorters daar te
kunnen handhaven. Als zijn fysieke gesteldheid en
de combinatie met zijn werk dit toelaten is hij zeker
van plan nog een aantal jaren door te voetballen en
hoopt hij met Amsvorde in de 3e klasse uit te kunnen komen.

Afgelopen seizoen bijvoorbeeld zijn er rond de winterstop door diverse omstandigheden, “blessures“,
“privé-omstandigheden“, enkele belangrijke spelers
weggevallen. Hierdoor lever je kwaliteit in, waardoor je weet dat de tweede seizoenshelft een stuk
moeilijker zal worden. Deze ruimtes moeten wel
ingevuld worden en dan zijn tweede elftal spelers
als Ferdinand van Dijk heel belangrijk. Een jonge
speler uit de eigen jeugdopleiding, die weet wat zijn
mogelijkheden zijn en in staat is om zeer taakgericht
te spelen. Van dit soort spelers weet je dat ze misschien wat minder kwaliteit hebben, maar dat ze er
wel voor de volle honderd procent voor gaan. Dat
zijn gouden gasten.
Remi schroomt er ook niet voor om ook bij de lagere
elftallen zo nu en dan eens een kijkje te nemen.
Hier spelen veelal mannen die een verleden hebben
bij Amsvorde en in vroegere jaren ook belangrijk zijn
geweest als speler van Amsvorde 1 of 2. Overigens
is het ook altijd leuk om de “gezelligheidsteams“ aan
het werk te zien.
Wat Remi na zijn actieve carrière als speler gaat
doen zal de tijd gaan leren. Sinds januari dit jaar
ben ik vader van Daan, ben daarnaast in de opbouw
van een eigen bedrijf (Huygens Communicatie) en
ook nog eens in loondienst als financieel adviseur.
Misschien dat ik ooit nog eens jeugdleider of jeugdtrainer zal worden, maar dat zal dan hoogstwaarschijnlijk wel in Leusden zijn, aangezien wij daar
met groot plezier wonen.

Saamhorigheid speelt hierin volgens Remi ook een
belangrijke rol. De trainer moet de groep bij elkaar
houden. Even nababbelen na de wedstrijd, maar
ook je gezicht durven laten zien. Hierdoor krijg je
binding met de club, je leert de mensen kennen en
krijgt daar een stukje waardering voor terug. Het is
een goede zaak om als speler van het eerste elftal
ook met regelmaat wedstrijden van het tweede elftal
te bekijken.

11

Foto: Ted Smeding
Amsvorde seizoen 2010 - 2011

Kees Dijkhuizen
Secretaris en wedstrijdsercretaris van de senioren
De 56-jarige Kees Dijkhuizen is al 45 jaar lid van
Amsvorde. Een clubmens in hart en nieren.
Ooit begonnen bij voormalig trainer van Club Brugge en Anderlecht Hans Kroon op de voetbalschool
van de betaald voetbal organisatie H.V.C. in de
vroege jaren ’60, waar hij door een ledenstop alleen
kon trainen en er in het tweede seizoen geen vooruitzicht was dat Kees daar wedstrijden kon gaan
spelen is hij op 12-jarige leeftijd door tussenkomst
van zijn oom naar Amsvorde gegaan alwaar hij bij
de aspiranten kwam te spelen.
Na zijn jeugd kende hij een opmerkelijke carrière
in het eerste elftal van Amsvorde. Vanaf de leeftijd
van 18 tot 36 jaar speelde Kees onafgebroken in het
eerste elftal. Enkele jaren later werd hij onder toenmalig trainer Frans van Alphen samen met andere
oudgedienden als Wim van Essen, Martin Hazeveld
en Goos de Jager nog eens teruggehaald om het
eerste elftal te behoeden van eventuele degradatie.
Naast zijn imposante en lange loopbaan in Amsvorde 1, is Kees in de loop van alle jaren op vele
fronten zeer actief geweest voor de vereniging
Amsvorde. Rond zijn juniorentijd werd hij al actief
als jeugdleider, heeft hij stenen gebikt van de oude
kantine in verband met uitbreiding, heeft hij jarenlang de lijnen getrokken en de velden uitgezet,
Daarnaast heeft Kees de installaties van sanitair in
de kleedkamers zelfstandig gemonteerd, verzorgt hij
de service van de warmwatervoorziening, de verlichting op het sportpark,, het sleutelbeheer en de
alarmservice, materiaalvoorziening voor de gehele
vereniging, vele bardiensten gedraaid, en tussendoor heeft hij ook nog een de juiste papieren voor
sociale hygiëne/hygiënecode binnengehaald. Ook is
hij nog een aantal jaren elftalleider en grensrechter
van Amsvorde 1 geweest. Kees zet zich zodoende
al 40 jaar in als vrijwilliger van Amsvorde.
Momenteel zijn er nog twee functies welke Kees
zeer actief bekleedt binnen de vereniging. Sinds
1996 is hij wedstrijdsecretaris voor de senioren.
Toentertijd had Amsvorde 4 seniorenteams en de
laatste jaren zijn dit er acht. Vanaf het jaar 2001 is
daar ook nog eens de functie van secretaris bijgekomen.

Foto’s: Ted Smeding

Dit zou hij eigenlijk voor 1 jaar gaan doen, maar nu
9 jaar later is hij ook in deze functie nog steeds actief. Buiten deze twee bestuurlijke functies draait hij
samen met zijn vriendin Irene nog eens in de zoveel
weken een bardienst op de zondag.
In zijn functie als wedstrijdsecretaris is hij namens
de senioren de contactpersoon naar de KNVB.
Wanneer er wedstrijden verzet moeten worden of
wijzigingen in wedstrijden moeten plaatsvinden
regelt Kees dit via de bond. De oefenprogramma’s
worden de laatste jaren verzorgd door Enno Zwaagman, wat Kees een stukje ontlast in zijn drukke
functies. Voor het eerste elftal is er daarnaast ook
nog het jaarlijkse Amersfoorts Kampioenschap, wat
toch ook een soort oefenprogramma genoemd mag
worden. Alle overige seniorenteams hebben net als
Amsvorde 1 in de voorbereiding het bekerprogramma. Daarnaast is Kees in deze functie ook nog eens
druk bezig met het convenantenoverleg, waarbij de
doelstelling is om alle Amersfoortse clubs op een lijn
te zetten. Hierbij valt te denken aan de waarden en
normen, respect met en voor elkaar en het voetbalplezier en sportiviteit in en om het veld.
Als secretaris is Kees een van de langstzittende binnen het Amersfoortse voetbal. Hij is in deze functie
het aanspreekpunt via alle communicatieve wegen.
Telefonisch, via de mail en via de post. Kees zorgt
ervoor dat deze allemaal weer bij de juiste personen binnen de vereniging terechtkomen. Daarbij
verzorgt hij ook nog eens de spelerspassen voor de
senioren. In de functie van secretaris is hij eigenlijk
iedere dag wel actief voor de vereniging.
De toekomst van het seniorenvoetbal binnen Amsvorde ziet Kees wel positief tegemoet. Voor de
selectieteams is de vereniging toch wel afhankelijk
van spelers van buitenaf. Positief in de ontwikkeling
binnen de jeugdafdeling is dat er na enkele jaren
zonder, nu weer junioren-A binnen de vereniging
zijn, waardoor er weer doorstroom naar de selectie
en overige senioren plaats kan gaan vinden. Hierdoor wordt het waarschijnlijk wat eenvoudiger om
ook in de toekomst het aantal van 8 seniorenteams
te kunnen handhaven. Het zou mooi zijn om die
doorstroom in de komende jaren door te kunnen
voeren. Kees voelt zich zeer betrokken bij de lagere seniorenteams, omdat hij van mening is dat de
selectieteams voldoende aandacht en concentratie
ontvangen. Met regelmaat is hij dan ook langs de
lijn te vinden wanneer de lagere teams hun wedstrijden spelen, hoewel het toch ook altijd leuk is om de
wedstrijden van de selectie te kunnen volgen.
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Richard Moore
Ik zou voor meer goals moeten kunnen zorgen
Richard Moore kwam op zijn 17e vanuit Nigeria
naar Nederland en is vanaf dat moment pas echt
met clubvoetbal in aanraking gekomen.
Op 4 januari 1977 zag Richard Moore het levenslicht in de plaats Grandgedeh-Edostaat in Nigeria.
In Nigeria staat het voetbal in een heel ander daglicht dan hier in Nederland. Het clubvoetbal zoals wij
dit hier kennen is daar niet aanwezig. Scouts gaan
daar de straten op om talenten te zoeken voor de
profcompetitie. Jongens met veel talent, een rijke
achtergrond of de juiste connecties maken in Nigeria de meeste kans om in het profcircuit terecht
te komen, waar deze spelers overigens wel in een
goede organisatie worden opgeleid.
Volgens Richard is het niveau van de Nigeriaanse
profcompetitie vergelijkbaar met het niveau van de
Nederlandse Eredivisie. Richard zelf heeft in zijn
jeugdjaren in Nigeria niet erg actief in de straten
gevoetbald.
Op 17-jarige leeftijd maakt Richard de overstap naar
Nederland. Daar is hij gaan voetballen bij de AFC
Quick uit Amersfoort, alwaar hij al vrij snel in de
junioren A1 kwam te spelen. Het seizoen erop
maakte hij de overstap naar het tweede elftal van
Quick, om vervolgens een jaar later de definitieve
stap naar het eerste te zetten.
Na tien seizoenen heeft Richard de overstap gemaakt naar een andere Amersfoortse vereniging,
C.J.V.V., waar hij ook een drietal seizoenen een
vaste waarde was in het eerste elftal.
Na een positief gesprek met Filie Kraak, welke Richard bij Quick al eens als trainer had meegemaakt,
en teammanager Martin Hazeveld, heeft Richard in
2009 de keuze gemaakt om bij Amsvorde te gaan
spelen.
Het leuke aan Amsvorde is dat de vereniging goed
is voor de spelers. Er zijn goede positieve mensen
binnen de vereniging en de randvoorwaarden zijn
prima verzorgd. Een samenwerking met Theo Meijer Sport, waar geblesseerde spelers verder behandeld kunnen worden, de verzorging van de kleding
waarin de spelers gepresenteerd worden en diverse
teamuitjes, welke sfeerverhogend werken.

Als doelstelling voor zijn eerste seizoen bij Amsvorde had Richard zich promotie naar de derde klasse
voorgesteld. Na een goede seizoensstart leek het
team ook helemaal op koers, maar na de winterstop zijn enkele belangrijke spelers door diverse
omstandigheden weggevallen, waardoor de tweede
seizoenshelft wat minder soepel verliep.
Toch wil Richard er graag aan bijdragen om Amsvorde naar een hoger plan te tillen. Met elkaar en
voor elkaar zoals hij zegt, waarbij hij ook best wel
kritisch naar zichzelf durft te kijken. Ik zou in de 16
meer rust moeten nemen, meer overzicht moeten
bewaren en meer overzicht voor mijn medespelers
moeten hebben. Vertaal dit maar als; Meer Dirk
Kuyt momenten in mijn spel. Daarnaast is hij van
mening dat hij ook voor meer goals moet kunnen
zorgen.
Betreft de training is volgens Richard een goede
discipline noodzakelijk. Spelers moeten weten waar
zij aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht.
Belangrijk is daarbij dat iedereen bij de groep betrokken wordt, er een hoop spelplezier aanwezig
is en dat de spelers zich zowel individueel als in
teamverband verbeteren in het spelletje. Daarnaast
is het van groot belang dat spelers van het tweede
elftal goed gemotiveerd worden om speelminuten te
maken in het eerste elftal.
De uiteindelijke doelstelling van Richard is promotie
naar de derde klasse, daarin mee kunnen draaien
met veel plezier in het spelletje. Daarnaast wil Richard de jongere spelers binnen de selectie op een
positieve manier begeleiden. Als het aan hem zelf
ligt nog wel voor een aantal jaartjes, omdat hij zowel
lichamelijk als geestelijk nog helemaal topfit is.
Wanneer hij dan uiteindelijk zijn schoenen aan de
wilgen hangt zal hij ongetwijfeld wel iets met het
voetbal blijven doen, hoewel hij nu nog niet weet op
welk niveau binnen een vereniging, maar daar wil
hij nu ook nog even niet over nadenken, omdat hij
zoals gezegd nog wel enkele jaren voor Amsvorde
de bal in het netje wil schoppen.
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Alle clubs uit de 4e klasse F
Achterveld

Amsvorde

Kerstens Sportpark
Kletterstaag 9
3791 PA Achterveld
Tel. 0342 - 451629
Website: www.svachterveld.nl

Sportpark Nimmerdor
Leusderweg 310 (geen postadres)
3817 KJ Amersfoort
Tel. 033 - 4619325
Website: www.amsvorde.nl

A.P.W.C.

‘t Goy

Sportpark De Koppel
Keerkring 11
3813 BC Amersfoort
Tel. 033 - 4725743
Website: www.apwc.nl

Sportpark Den Eng
Tuurdijk 33
3997 MS ‘t Goy
Tel. 030 - 6011721
www.vvtgoy.nl

Hooglanderveen

H.V.C.

Willem Tomassen Sportcomplex
Heideweg 57
3829 BD Hooglanderveen
Tel. 033 - 2571918
Website: www.vvhooglanderveen.nl

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

K.V.V.A.

P.V.C.V.

Sportpark Dollardstraat
Dollardstraat 115 (geen postadres)
3812 EV Amersfoort
Tel. 033 - 4617904
Website: www.kvva.nl

Sportpark Fletiomare Oost
Europaweg 52
3451 HG Vleuten
tel.: 030 - 6663520
www.pvcv.nl

R.U.C.

Saestum

Sportpark Lunetten
Oude Liesbosweg 40
3524 SB Utrecht
Tel. 030 - 2890826
Website: www.vvruc.nl

Sportpark Saestum
Noordweg-Noord
3704 GK Zeist-West
Tel. 030 - 6960737
Website: www.voetbal.proeftuinsaestum.nl

Sporting ‘70

U.V.V.

Sportpark Voordorp
Voorveldselaan 4
3573 PV Utrecht
Tel. 030 - 2717470
Website: www.sporting70.nl

Sportpark Alendorp
Parkzichtlaan 201
3451 GX Vleuten
Tel. 030 - 2932702
Website: www.asvuvv.nl

Vreeswijk

Zwaluwen Utrecht

Sportpark Zandveld
Helmkruid 3
3434 CT Nieuwegein-Zuid
Tel.030 - 6062411
Website: www.vsvvreeswijk.nl

Sportpark Welgelegen
Grebbeberglaan 4
3527 VX Utrecht
030 - 2935833
www.zwaluwenutrecht1911.nl
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Programma Amsvorde 1
5 september 2010

31 oktober 2010

30 januari 2011

Hooglanderveen - Goy ‘t
KVVA -RUC
PVCV -APWC
Saestum - Sporting ‘70
Achterveld - UVV
Vreeswijk - Amsvorde
Zwaluwen Utrecht - HVC

Achterveld - PVCV
Vreeswijk - KVVA
Zwaluwen Utrecht - Hoogl’ veen
HVC - RUC
Amsvorde - APWC
UVV - Sporting ‘70
Goy ‘t - Saestum

Hooglanderveen - RUC
KVVA - APWC
PVCV - Sporting ‘70
Saestum - UVV
Achterveld - Amsvorde
Vreeswijk - HVC
Zwaluwen Utrecht - Goy ‘t

12 september 2010

7 november 2010

6 februari 2011

HVC - Vreeswijk
Amsvorde - Achterveld
UVV - Saestum
Sporting ‘70 - PVCV
APWC - KVVA
RUC - Hooglanderveen
Goy ‘t - Zwaluwen Utrecht

Hooglanderveen - Vreeswijk
KVVA - Achterveld
PVCV - Saestum
UVV - Goy ‘t
Sporting ‘70 - Amsvorde
APWC - HVC
RUC - Zwaluwen Utrecht

Zwaluwen Utrecht - Vreeswijk
HVC - Achterveld
Amsvorde - Saestum
UVV - PVCV
Sporting 70 - KVVA
APWC - Hooglanderveen
Goy ‘t - RUC

19 september 2010

14 november 2010

13 februari 2011

10 april 2011

Hooglanderveen - APWC
KVVA - Sporting ‘70
PVCV - UVV
Saestum - Amsvorde
Achterveld - HVC
Vreeswijk - Zwaluwen Utrecht
RUC - Goy ‘t

Saestum - KVVA
Achterveld - Hooglanderveen
Vreeswijk - RUC
Zwaluwen Utrecht - APWC
HVC - Sporting ‘70
Amsvorde - UVV
Goy ‘t - PVCV

Hooglanderveen - Sporting 70
KVVA - UVV
PVCV - Amsvorde
Saestum - HVC
Achterveld - Zwaluwen Utrecht
Vreeswijk - Goy ‘t
RUC - APWC

Saestum - PVCV
Achterveld - KVVA
Vreeswijk - Hooglanderveen
Zwaluwen Utrecht - RUC
HVC - APWC
Amsvorde - Sporting 70
Goy ‘t - UVV

26 september 2010

21 november 2010

20 februari 2011

17 april 2011

Zwaluwen Utrecht - Achterveld
HVC - Saestum
Amsvorde - PVCV
UVV - KVVA
Sporting ‘70 - Hooglanderveen
APWC - RUC
Goy ‘t - Vreeswijk

Hooglanderveen - Saestum
KVVA - PVCV
Amsvorde - Goy ‘t
UVV - HVC
Sporting ‘70 - Zwaluwen Utrecht
APWC - Vreeswijk
RUC - Achterveld

Vreeswijk - Achterveld
Zwaluwen Utrecht - Saestum
HVC - PVCV
Amsvorde - KVVA
UVV - Hooglanderveen
Sporting 70 - RUC
Goy ‘t - APWC

Hooglanderveen - Achterveld
KVVA - Saestum
PVCV - Goy ‘t
UVV - Amsvorde
Sporting 70 - HVC
APWC - Zwaluwen Utrecht
RUC - Vreeswijk

3 oktober 2010

5 december 2010

13 maart 2011

1 mei 2011

Hooglanderveen - UVV
KVVA - Amsvorde
PVCV - HVC
Saestum - Zwaluwen Utrecht
Achterveld - Vreeswijk
APWC - Goy ‘t
RUC - Sporting ‘70

KVVA - Goy ‘t
PVCV - Hooglanderveen
Saestum - RUC
Achterveld - APWC
Vreeswijk - Sporting ‘70
Zwaluwen Utrecht - UVV
HVC - Amsvorde

Hooglanderveen - Amsvorde
KVVA 1 - HVC
PVCV 1 - Zwaluwen Utrecht
Saestum 1 - Vreeswijk
Achterveld 1 - Goy ‘t
APWC 1 - Sporting 70
RUC 1 - UVV

PVCV - KVVA
Saestum - Hooglanderveen
Achterveld - RUC
Vreeswijk - APWC
Zwaluwen Utrecht - Sporting 70
HVC - UVV
Goy ‘t - Amsvorde

10 oktober 2010

12 december 2010

20 maart 2011

8 mei 2011

Vreeswijk - Saestum
Zwaluwen Utrecht - PVCV
HVC - KVVA
Amsvorde - Hooglanderveen
UVV - RUC
Sporting ‘70 - APWC
Goy ‘t - Achterveld

Hooglanderveen - KVVA
Amsvorde - Zwaluwen Utrecht
UVV - Vreeswijk
Sporting ‘70 - Achterveld
APWC - Saestum
RUC - PVCV
Goy ‘t - HVC

Achterveld - Saestum
Vreeswijk - PVCV
Zwaluwen Utrecht - KVVA
HVC - Hooglanderveen
Amsvorde - RUC
UVV - APWC
Goy ‘t - Sporting 70

Hooglanderveen - PVCV
Amsvorde - HVC
UVV - Zwaluwen Utrecht
Sporting 70 - Vreeswijk
APWC - Achterveld
RUC - Saestum
Goy ‘t - KVVA

17 oktober 2010

23 januari 2011

27 maart 2011

15 mei 2011

Hooglanderveen - HVC
KVVA - Zwaluwen Utrecht
PVCV - Vreeswijk
Saestum - Achterveld
Sporting ‘70 - Goy ‘t
APWC - UVV
RUC - Amsvorde

HVC - Zwaluwen Utrecht
Amsvorde - Vreeswijk
UVV - Achterveld
Sporting ‘70 - Saestum
APWC - PVCV
RUC - KVVA
Goy ‘t - Hooglanderveen

Hoogl’veen - Zwaluwen Utrecht
KVVA - Vreeswijk
PVCV - Achterveld
Saestum - Goy ‘t
Sporting 70 - UVV
APWC - Amsvorde
RUC - HVC

KVVA - Hooglanderveen
PVCV - RUC
Saestum - APWC
Achterveld - Sporting 70
Vreeswijk - UVV
Zwaluwen Utrecht - Amsvorde
HVC - Goy ‘t

Foto: Ted Smeding
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Programma Amsvorde 2
12 september 2010

24 oktober 2010

12 december 2010

Hoogl’veen 2 - VVZA 3
Laren 99 3 - Achterveld 2
Bilt De 3 - Quick AFC 3
APWC 2 - Soest SO 5
KVVA 2 - Hoogland 3
MSV 19 3 - Amsvorde 2

Hoogland 3 - MSV 19 3
Soest SO 5 - KVVA 2
Quick 1890 AFC 3 - APWC 2
Achterveld 2 - Bilt De 3
VVZA 3 - Laren 99 3
Amsvorde 2 - Hoogl’veen 2

Hoogland 3 - KVVA 2
Soest SO 5 - APWC 2
Quick AFC 3 - Bilt De 3
Achterveld 2 - Laren 99 3
VVZA 3 - Hoogl’veen 2
Amsvorde 2 - MSV 19 3

19 september 2010

31 oktober 2010

30 januari 2011

Hoogland 3 - APWC 2
Soest SO 5 - Bilt De 3
Quick AFC 3 - Laren 99 3
Achterveld 2 - Hoogl’veen 2
VVZA 3 - Amsvorde 2
KVVA 2 - MSV 19 3

Achterveld 2 - Soest SO 5
VVZA 3 - Hoogland 3
Amsvorde 2 - KVVA 2
Hoogl’veen 2 - APWC 2
Laren 99 3 - Bilt De 3
MSV 19 3 - Quick 1890 AFC 3

Amsvorde 2 - VVZA 3
Hoogl’veen 2 - Achterveld 2
Laren 99 3 - Quick AFC 3
Bilt De 3 - Soest SO 5
APWC 2 - Hoogland 3
MSV 19 3 - KVVA 2

26 september 2010

7 november 2010

6 februari 2011

3 april 2011

Amsvorde 2 - Achterveld 2
Hoogl’veen 2 - Quick AFC 3
Laren 99 3 - Soest SO 5
Bilt De 3 - Hoogland 3
APWC 2 - KVVA 2
MSV 19 3 - VVZA 3

Hoogland 3 - Achterveld 2
Soest SO 5 - Quick AFC 3
Laren 99 3 - MSV 19 3
Bilt De 3 - Hoogl’veen 2
APWC 2 - Amsvorde 2
KVVA 2 - VVZA 3

Hoogland 3 - Bilt De 3
Soest SO 5 - Laren 99 3
Quick AFC 3 - Hoogl’veen 2
Achterveld 2 - Amsvorde 2
VVZA 3 - MSV 19 3
KVVA 2 - APWC 2

Hoogland 3 - VVZA 3
Soest SO 5 - Achterveld 2
Quick AFC 3 - MSV 19 3
Bilt De 3 - Laren 99 3
APWC 2 - Hoogl’veen 2
KVVA 2 - Amsvorde 2

3 oktober 2010

14 november 2010

20 februari 2011

10 april 2011

Hoogland 3 - Laren 99 3
Soest SO 5 - Hoogl’veen 2
Quick AFC 3 - Amsvorde 2
Achterveld 2 - VVZA 3
APWC 2 - MSV 19 3
KVVA 2 - Bilt De 3

Soest SO 5 - MSV 19 3
Quick AFC 3 - Hoogland 3
Achterveld 2 - KVVA 2
VVZA 3 - APWC 2
Amsvorde 2 - Bilt De 3
Hoogl’veen 2 - Laren 99 3

VVZA 3 - Achterveld 2
Amsvorde 2 - Quick AFC 3
Hoogl’veen 2 - Soest SO 5
Laren 99 3 - Hoogland 3
Bilt De 3 - KVVA 2
MSV 19 3 - APWC 2

Quick AFC 3 - Soest SO 5
Achterveld 2 - Hoogland 3
VVZA 3 - KVVA 2
Amsvorde 2 - APWC 2
Hoogl’veen 2 - Bilt De 3
MSV 19 3 - Laren 99 3

10 oktober 2010

21 november 2010

13 maart 2011

1 mei 2011

VVZA 3 - Quick AFC 3
Amsvorde 2 - Soest SO 5
Hoogl’veen 2 - Hoogland 3
Laren 99 3 - KVVA 2
Bilt De 3 - APWC 2
MSV 19 3 - Achterveld 2

Hoogland 3 - Soest SO 5
Laren 99 3 - Amsvorde 2
Bilt De 3 - VVZA 3
APWC 2 - Achterveld 2
KVVA 2 - Quick AFC 3
MSV 19 3 - Hoogl’veen 2

Hoogland 3 - Hoogl’veen 2
Soest SO 5 - Amsvorde 2
Quick AFC 3 - VVZA 3
Achterveld 2 - MSV 19 3
APWC 2 - Bilt De 3
KVVA 2 - Laren 99 3

Hoogland 3 - Quick AFC 3
Laren 99 3 - Hoogl veen 2
Bilt De 3 - Amsvorde 2
APWC 2 - VVZA 3
KVVA 2 - Achterveld 2
MSV 19 3 - Soest SO 5

17 oktober 2010

5 december 2010

20 maart 2011

8 mei 2011

Hoogland 3 - Amsvorde 2
Soest SO 5 - VVZA 3
Quick AFC 3 - Achterveld 2
Bilt De 3 - MSV 19 3
APWC 2 - Laren 99 3
KVVA 2 - Hoogl’veen 2

Hoogl’veen 2 - Amsvorde 2
Laren 99 3 - VVZA 3
Bilt De 3 - Achterveld 2
APWC 2 - Quick AFC 3
KVVA 2 - Soest SO 5
MSV 19 3 - Hoogland 3

Achterveld 2 - Quick AFC 3
VVZA 3 - Soest SO 5
Amsvorde 2 - Hoogland 3
Hoogl’veen 2 - KVVA 2
Laren 99 3 - APWC 2
MSV 19 3 - Bilt De 3

Soest SO 5 - Hoogland 3
Quick AFC 3 - KVVA 2
Achterveld 2 - APWC 2
VVZA 3 - Bilt De 3
Amsvorde 2 - Laren 99 3
Hoogl’veen 2 - MSV 19 3

Foto: Ted Smeding
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Lennart van Tamelen
Ik ben hier op mijn plek
De 21 jarige Lennart van Tamelen draagt dit
seizoen voor het zesde jaar het tenue van
Amsvorde.
Lennart, die vanaf zijn jongste jeugd bij de AFC
Quick uit Amersfoort speelde kwam in het seizoen
2005-2006 naar Amsvorde. Een initiatief van een
groep vrienden vanuit het middelbaar onderwijs
van de Amersfoortse Berg en het Eemland College,
welke naar een gezellige vereniging zochten, met
de mogelijkheid om daar een vriendenteam op te
starten.
Zo ontstond er bij Amsvorde een A2 elftal met zo’n
15 spelers, waarvan er nu, vijf jaar later, nog 6
actief zijn, waarvan 1 in de lagere senioren en 5
in het tweede elftal. Andere spelers zijn in de loop
der jaren om verschillende redenen als studie en
werk weggevallen, maar de grondleggers van het
toenmalige vriendenteam vormen al sinds enkele
jaren de kern van het tweede team. Dit en een goed
contact met trainer Ron van Burgsteden is voor de
aanvoerder van het tweede genoeg reden geweest
om bij Amsvorde te blijven spelen.
Lennart heeft het sinds zijn komst bij Amsvorde erg
naar zijn zin en speelt op een niveau dat bij hem
past. Het tweede is een jong team in opbouw, met
een gemiddelde leeftijd rond de 22 jaar. Door de
goede begeleiding van onder meer Ron van Burgsteden leren zij steeds beter te voetballen. Wel vindt
Lennart dat het team, inclusief hijzelf, slimmer moet
worden. We zouden moeten leren om een wedstrijd
ook eens gewoon uit te spelen. In het afgelopen seizoen, waarin het tweede met 1 punt tekort op een
drietal concurrenten degradeerde naar de reserve
4e klasse hebben zij volgens Lennart teveel tegengoals in de laatste minuten moeten incasseren.
Door enkele wedstrijden gewoon uit te spelen had
dit wellicht niet hoeven gebeuren.
Ondanks deze degradatie blijft Lennart positief. Hij
spreekt de doelstelling uit om weer naar de reserve
3e klasse te gaan promoveren, waaraan een aantal
nieuwe spelers zou kunnen bijdragen. Wel geeft hij
hierbij aan dat hij deze promotie binnen enkele jaren
wil bereiken. Hij wil niet direct de ambitie uitspreken
om gelijk weer te promoveren, omdat hij van mening
is dat je een ambitie die je uitspreekt ook waar moet
kunnen maken. Eerst maar eens ondervinden hoe
het in de reserve 4e klasse is en mee gaan draaien
in de middenmoot. Als team sterker worden en
proberen om in enkele jaren weer te promoveren.
Eerder is natuurlijk altijd meegenomen.

Aan de wil van het team ligt het in ieder geval niet.
Het team werkt hard voor elkaar en kan over het
algemeen goed met onderlinge kritieken omgaan.
Hoewel er volgens Lennart wel wat minder gekletst
en wat meer gevoetbald zou mogen worden.
Lennart, sinds zijn eerste jaar in Amsvorde 2 ook
aanvoerder van dit team, speelt centraal achterin
als laatste man of voorstopper. Hij speelt graag in
het tweede elftal. Toch heeft hij ook al aan de deur
geklopt bij het eerste van Amsvorde, waar hij ook
zijn speelminuten heeft gemaakt. Een eventuele
stap naar het eerste sluit hij op termijn ook niet uit,
maar op dit moment, voelt hij zich als speler van
Amsvorde 2 erg op zijn plek.
Lennart, na vader Jan, broer Niels en zus Laura, is
naast zijn inzet voor het tweede ook erg betrokken
bij de vereniging Amsvorde. Al in zijn eerste jaar
als seniorspeler was hij iedere zaterdag als jeugdscheidsrechter op het veld te vinden. Het seizoen
daarop werd hij trainer van de E6 pupillen en nu
gaat hij alweer zijn tweede jaar in als trainer van
de D3 pupillen. Zijn avontuur als jeugdtrainer is hij
aangegaan omdat hij graag met kinderen werkt. Dit
is ook af te leiden aan het feit dat Lennart nu het
derde jaar van de PABO-opleiding ingaat en dus
ook bij menig kind bekend staat als “meester Lennart”. In het komende schooljaar gaat hij nog een
stage doen als sportleraar op een basisschool, om
zich zo goed te kunnen voorbereiden om na het
vierde jaar nog een half jaar door te studeren om
een extra certificaat als leraar bewegingsonderwijs
te behalen. Daarna wil hij graag op een basisschool
aan de slag met een eigen groep, welke hij dan ook
van de gymlessen kan voorzien.
Ook op het gebied van jeugdtrainer heeft Lennart
zeker zijn ambities. Nu heeft hij erg veel plezier in
het trainen van de lagere jeugd, maar na afloop van
zijn studie zou hij ook zeker wel een trainersopleiding willen gaan volgen om dan ook selectie jeugd
te kunnen gaan trainen.
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Selectie Amsvorde
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Wout van de Wiel
Saamhorigheid moet leiden tot leuk en goed voetbal
Wout van der Wiel is de technische man voor de
selectie van Amsvorde. De voormalig doelman
en trainer van Amsvorde 1 is al 55 jaar verbonden aan de club.
Als 8-jarig jongetje zette Wout zijn eerste voetschreden als lid van Amsvorde. Vanaf zijn eerste
wedstrijd heeft hij altijd onder de lat gestaan. Na zijn
jeugdperiode is Wout in de lagere senioren als keeper terechtgekomen, maar werd hij door toenmalig
trainer Manus Dijkhuizen uitgenodigd voor een
trainingssessie vanwege een blessure bij doelman
Willem Nakken. Vervolgens heeft Wout 4 seizoenen
tussen de palen gestaan in het eerste elftal van
Amsvorde en daarna nog enkele jaren in het tweede
team.
Na het behalen van het trainersdiploma heeft Wout
zijn vleugels gespreid en heeft hij in een carrière
van 20 jaar als trainer de clubs V.O.P., K.V.V.A.,
S.E.C., SO Soest, S.V.M. en uiteindelijk toch ook
Amsvorde aangedaan. Terug op het oude nest,
alwaar hij na beëindiging van het actief trainer zijn
nog eens een vijftal jaren in de veteranen van Amsvorde heeft gespeeld.
In 2006 is Wout aangetreden als bestuurslid technische zaken, waarmee hij is belast met de selectie
1 en 2. In deze functie is hij belast met de structuur
en het beleid van de selectie, het aanstellen van de
trainer, de samenstelling van de technische staf en
de doelstellingen van de selectie.
De voorbereiding op een nieuw voetbalseizoen start
bij Wout al in december van het dan lopende seizoen. Hieronder valt onder andere de samenstelling
van de technische staf voor het nieuwe seizoen, wat
gebeurt in samenwerking met voorzitter Joop Dee.
De vereniging heeft als doelstelling om drie jaar met
dezelfde trainer samen te werken, met een optie
voor verlenging als de trainer een toegevoegde
waarde is voor de selectiegroep. Daarbij de voorziening in extra faciliteiten en de coördinatie van de
sponsors van Amsvorde.
Een van die extra faciliteiten is bijvoorbeeld de
samenwerking met Theo Meijer Sport uit Leusden.
Voor aanvang van het seizoen en in de winterstop
werkt de selectie hier een trainingssessie af en
daarbij kunnen geblesseerde spelers in hun herstelperiode gebruik maken van de faciliteiten die Theo
Meijer Sport te bieden heeft. Een uniek concept,
waarbij de spelers aan een sneller herstel onder
deskundige begeleiding kunnen werken.
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Daarnaast kunnen overige leden van Amsvorde
tegen een gereduceerd tarief volop sporten bij Theo
Meijer Sport.
De doelstelling onder de nieuwe trainer Bert de
Vries is in eerste instantie om de selectie te stabiliseren en in een “leuk voetbaljaar” te kunnen
kijken naar het linkerrijtje. Voor het tweede en of
derde jaar zal Amsvorde moeten proberen om met
aanvullingen op de juiste plekken en met de juiste
mentaliteit de wenselijke stap naar de derde klasse
te maken. De vereniging beschikt over alle subvoorwaarden om daar te kunnen spelen. Na het eventueel bereiken van de derde klasse zal de doelstelling
worden bijgesteld naar eerst handhaving en later
constant mee kunnen draaien in deze klasse met
het eerste elftal.
Voor het tweede team van Amsvorde is de doelstelling om te proberen om terug te komen in de reserve derde klasse. Daarbij moet er goede begeleiding
zijn in de opvang van spelers die overkomen uit de
jeugd, dan wel terugvallen uit de eerste selectiegroep en daar een goede balans in zien te vinden.
Saamhorigheid in de totale selectie moet leiden tot
leuk en goed voetbal. Selfsupporting, plezier met
elkaar en acceptatie van overkomende jeugdspelers
kunnen hierin een grote bijdrage leveren.
Wout is tevens verantwoordelijk voor het beleidsplan van de vereniging, de aanstelling van jeugdtrainers met visie met daarbij de afspraak dat spelers
met voldoende kwaliteit na samenspraak met de
jeugdcommissie na de winterstop kunnen gaan
meetrainen met de selectie, om daarbij ook minuten
te kunnen maken in de selectieteams. Hoofdtrainer
Bert de Vries zal gedurende het seizoen een aantal
trainingen binnen de jeugd gaan verzorgen en zal
daar zijn visie delen en daarin ook in samenwerking
met de jeugdopleiders spelers gaan betrekken.
Als slotpleidooi geeft Wout aan dat het voor Amsvorde van belang is om het aantal leden en het
aantal teams te kunnen handhaven. Spelers moeten
gemotiveerd worden om naast het voetbal ook andere activiteiten voor de vereniging te gaan doen.
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Selectie & Technische staf
Amsvorde uitgelicht
Naam: Remi Huygens
Geb.datum: 14-08-1978
Positie: Laatste Man
Vorige Club(s):
Roda ‘46
Doelstelling 2010-2011:
Bovenin de middenmoot.

Naam: Richard Moore
Geb.datum: 04-07-1978
Positie: Aanvaller
Vorige Club(s):
C.J.V.V./AFC Quick
Doelstelling 2010-2011:
Spelen voor de top 3.

Naam: Luuk van Bommel
Geb.datum: 18-03-1984
Positie: Doelman
Vorige Club(s):
D.V.V./Velocitas
Doelstelling 2010-2011:
Wedstrijden spelen.

Naam: Wesley van de Wijngaard
Geb.datum: 09-09-1987
Positie: Verdediger
Vorige club(s):
AFC Quick
Doelstelling 2010-2011:
Plaats bij de eerste vijf.

Naam: Danny de Beer
Geb.datum: 06-03-1983
Positie: Rechtsback
Vorige club(s):
Amsvorde
Doelstelling 2010-2011:
Prestatie met plezier.

Naam: Ahmet Saglam
Geb.datum: 10-04-1985
Positie: Verdediger
Vorige club(s):
A.S.C. Nieuwland
Doelstelling 2010-2011:
Plaats bij de eerste vijf.

Naam: Remco Ruitenberg
Geb.datum: 24-05-1985
Positie: Centrale verdediger
Vorige club(s):
A.P.W.C./ASC Nieuwland
V.V.Z.A.
Doelstelling 2010-2011:
Prestatie met plezier.

Naam: Ferdinand van Dijk
Geb.datum: 17-10-1988
Positie: Verdediger
Vorige club(s):
Amsvorde
Doelstelling 2010-2011:
Leuk meedraaien.

Naam: Alami El Maniti
Geb.datum: 17-06-1984
Positie: Verdediger
Vorige club(s):
A.P.W.C.
Doelstelling 2010-2011:
Eerste plaats.

Naam: Sander Kooreman
Geb.datum: 13-03-1988
Positie: Doelman
Vorige club(s):
AFC Quick
Doelstelling 2010-2011:
Goed meedraaien.

Naam: Mounir Ighir
Geb.datum: 14-01-1981
Positie: Middenvelder
Vorige club(s):
Amsvorde
Doelstelling 2010-2011:
Bovenin meedoen.

Naam: Jordi Stevens
Geb.datum: 24-01-1988
Positie: Aanvaller/Verdediger
Vorige club(s):
AFC Quick
Doelstelling 2010-2011:
Goed en gezellig seizoen

29

Foto’s: Ted Smeding
Amsvorde seizoen 2010 - 2011

Naam: Tarik Bozdag
Geb.datum: 29-05-1982
Positie: Middenvelder
Vorige Club(s):
Amsvorde
Doelstelling 2010-2011:
Periode Pakken

Naam: Pascal Kamerbeek
Geb.datum: 19-10-1974
Positie: Doelman
Vorige club(s):
Hees/V.V.Z. ‘49
Doelstelling 2010-2011:
Plaats bij de eerste 4 en een
periode.

Naam: Lennart van Tamelen
Geb.datum: 16-06-1989
Positie: Laatste man
Vorige Club(s):
AFC Quick
Doelstelling 2010-2011:
Goed seizoen met het 2e.

Naam: Nils van der Werf
Geb.datum: 06-03-1987
Positie: Middenvelder
Vorige club(s):
Roda ‘46
Doelstelling 2010-2011:
Spelen en kampioen bij het 2e.

Naam: Kyle Balch
Geb.datum: 20-12-1988
Positie: Middenvelder
Vorige club(s):
V.V.Z.A.
Doelstelling 2010-2011:
Kampioen met het 2e.

Naam: Gerlof van de Weem
Geb.datum: 106-02-1989
Positie: Middenveld/Aanval
Vorige club(s):
AFC Quick
Doelstelling 2010-2011:
Prestatiegericht voetballen.

Naam: Arturs Buzuns
Geb.datum: 25-10-1988
Positie: Middenvelder
Vorige club(s):

Naam: Alex Smeenk
Geb.datum: 30-04-1988
Positie: Verdediger
Vorige club(s):
Amsvorde
Doelstelling 2010-2011:
Leuk meedraaien.

Doelstelling 2010-2011:
Er het beste van maken.

Naam: Bas Heuvelink
Geb.datum: 25-06-1989
Positie: Rechtsback
Vorige club(s):
Amsvorde
Doelstelling 2010-2011:
Spelen in het 2e.

Naam: Mustapha Aouan
Geb.datum: 05-12-1985
Positie: Middenveld/Aanval
Vorige club(s):

Naam: Marck Buisman
Geb.datum: 30-08-1989
Positie: Linksbuiten
Vorige club(s):
C.J.V.V.
Doelstelling 2010-2011:
Het beste uit zichzelf halen.

Naam: Ilias Maoujoum
Geb.datum: 09-06-1991
Positie: Middenvelder
Vorige club(s):
VVZ’49
Doelstelling 2010-2011:
Bijdrage leveren voor de
club.

Doelstelling 2010-2011:
Spelen voor de titel.
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Naam: Tijn Israel
Geb.datum: 25-05-1987
Positie: Verd. Middenvelder
Vorige club(s):
AFC Quick
Doelstelling 2010-2011:
Bovenin meedraaien.

Naam: Bert de Vries
Geb.datum: 31-05-1957
Functie: Trainer/Coach 1
Vorige Club(s):
E.F.C./Nieuwland/N.S.C./
Elspeet
Doelstelling 2010-2011:
Middenmoot en meedraaien
voor periode.

Naam: Ron van Burgsteden
Geb.datum: 02-04-1992
Functie: Trainer/Coach 2
Vorige Club(s):
AFC Quick/Amsvorde
Doelstelling 2010-2011:
Lekker meedraaien.

Naam: Marcel van de Wijngaard
Geb.datum: 09-09-1987
Functie: Verzorger
Vorige club(s):
AFC Quick
Doelstelling 2010-2011:
Plaats bij de eerste vijf.

Naam: Bram van Haarlem
Geb.datum: 08-03-1976
Functie: Keeperstrainer
Vorige Club(s):
KVVA/AFC Quick
Doelstelling 2010-2011:
Bovenin meedraaien.

Naam: Martin Hazeveld
Geb.datum: 21-12-1953
Functie: Teammanager
Vorige club(s):

Naam: Arnold van de Wakker
Geb.datum: 15-06-1954
Functie: Ass. Teammanager
Vorige club(s):
Amsvorde
Doelstelling 2010-2011:
Leuk meedraaien.

Naam: Aalt Fredriksen
Geb.datum: 02-07-1951
Functie: Grensrechter
Vorige club(s):
Amsvorde
Doelstelling 2010-2011:
Zo hoog mogelijk eindigen.

Naam: Fred Ploeg
Geb.datum: 25-03-1967
Functie: Ondersteuning
selectie
Vorige club(s):
C.J.V.V./Quick/A’foortse Boys
Doelstelling 2010-2011:
Plaats bij de eerste 4.

Naam: Philip Ploeg
Geb.datum: 23-10-1976
Functie: Leider/grensrechter
2e elftal
Vorige club(s):
Amsvorde
Doelstelling 2010-2011:
Kampioen met Amsvorde 2.

Doelstelling 2010-2011:
Plaats bij de eerste 6.

Naam: Eddy Meerding
Geb.datum: 07-04-1956
Functie: Financiën selectie
Vorige club(s):
Amsvorde
Doelstelling 2010-2011:
Zo hoog mogelijk eindigen
en veel gezelligheid.

Foto’s: Ted Smeding
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Sander Kooreman en Mansour Barkoki
Nieuwe jeugdtrainers bij Amsvorde
Beiden begonnen zij hun activiteit als jeugdtrainer bij een verschillende Amersfoortse vereniging. Nu staan zij als trainer/coach op het veld
voor hun eerste jaar als jeugdtrainer bij Amsvorde.
De 22 jaar jonge Sander Kooreman is al 5 seizoenen lang actief geweest als jeugdtrainer bij de AFC
Quick, al waar hij zowel de D- als de C-jeugd onder
zijn hoede heeft gehad. Voor de 14 jaar oudere
Mansour Barkoki is dit zijn tweede jaar als jeugdtrainer.
Sander is naast het jeugdtrainerschap ook als speler nog steeds actief. Hij begon op de leeftijd van 6
jaar bij de AFC Quick, waar hij vanaf de D-pupillen
als doelverdediger actief is geworden. In het afgelopen seizoen was hij daar nog tweede keeper bij het
eerste elftal. Met ingang van dit seizoen is Sander
dus niet alleen de nieuwe trainer van de E1en E2
pupillen bij Amsvorde, maar zal hij ook in de selectie
van Amsvorde zijn keeperskunsten gaan vertonen.
Tevens heeft hij ook een taak naar de overige Epupillen, om ervoor te zorgen dat niet alle aandacht
alleen naar de E-pupillen selectie uitgaat.
Mansour, die pas op 15-jarige leeftijd is gaan voetballen bij de jeugd van HVC, heeft daarna eerst
6 jaar bij VOP gespeeld. Vervolgens is hij weer 4
voetbaljaargangen actief geweest bij HVC en heeft
daarna als speler de overstap gemaakt naar Amsvorde, alwaar hij ook nog eens 6 seizoenen als
speler actief is geweest. In 2007 heeft hij wegens
blessures de voetbalschoenen op moeten bergen.
Het afgelopen seizoen is hij als jeugdtrainer actief
geworden bij de B2 junioren van CJVV. Nu in zijn
tweede jaar als jeugdtrainer is Mansour de verantwoordelijke man voor de junioren B1 van Amsvorde.

Mansour, die het spelletje zelf toch wel mist, vindt
juist daarin zijn motivatie om het voetbalspelletje op
de jongeren over te brengen. Plezier is daarbij ook
voor hem een sleutelwoord. Ook hij heeft als doel
om de spelers in teamverband en individueel beter
te leren voetballen. Van de spelers verwacht hij wel
goede inzet, respect voor elkaar en voor anderen,
acceptatie en discipline. In zijn trainingen zullen alle
aspecten uit het voetbalspel te zien zijn. Positiespel,
techniek, coaching etc.
Beide nieuwe jeugdtrainers bij Amsvorde gaan in elk
geval zeer gemotiveerd aan de slag met de jeugdteams waarbij zij betrokken zijn. Sander heeft daarbij ondersteuning in de begeleiding van Jan Steenbeek en heeft daarbij ook nog Max Fruyt van Hertog
als coördinator van de E-pupillen waarop hij terug
kan vallen. Mansour werkt samen met Said Chaid,
die hem tijdens trainingen zal assisteren en ook in
de begeleiding op de wedstrijddagen aanwezig zal
zijn. Rik Jansen, coördinator van de A- en B-jeugd is
voor hem het luisterend oor.
In hun samenwerking met Amsvorde verwachten
beide jeugdtrainers dat zij gesteund worden in hetgeen zij doen, een open communicatie met andere
trainers, leiders, ouders, coördinatoren en jeugdcommissie, randvoorwaarden om training te kunnen geven en goede trainingsmaterialen om mee te
trainen.
Sander en Mansour omschrijven Amsvorde als een
leuke rustige vereniging, waarin iedereen kansen
krijgt en men met respect voor elkaar omgaat.
Als jeugdtrainer zullen zij hierin hun steentje bijdragen, waarbij het plezier ook een zeer belangrijke rol
zal spelen.

Sander is zeer gemotiveerd om vanuit de jonge
jeugd bij Amsvorde te gaan bouwen. Hij wil gaan
zorgen voor een goede doorstroom van de F- naar
de E- en van de E- weer naar de D-pupillen. Zijn
doel is om de spelertjes goed verzorgde trainingen
aan te kunnen bieden, waarin plezier ook zeker
een belangrijke rol speelt. Met deze manier van
trainen hoopt hij spelertjes beter te leren voetballen. Inzet, samenspelen (elkaar de bal gunnen),
elkaar coachen, ook bewegen zonder bal en elkaar
respecteren zijn allemaal onderdelen die ook bij de
E-pupillen op een plezierige manier kunnen worden
aangeleerd.

Foto: Ted Smeding
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Amsvorde D1 en E1 Internationaal
Een geweldig Pinkstertoernooi bij Wolfsdonk Sport
Zaterdagochtend om 07.00 uur is iedereen zijn bed
weer uit. Eerst nog wat onrustig, maar een ieder
heeft voldoende nachtrust gehad. Lekker ontbijten
met de hele groep, waarna Amsvorde D1 vertrekt
naar Aarschot, terwijl Amsvorde E1 nog even op De
Hoge Rielen blijft. Hun eerste wedstrijd begint wat
later.

Na in 2008 de E1 en in 2009 de D1, vertrokken dit
jaar met Pinksteren zowel de E1 als de D1 naar
Wolfsdonk Sport in België, voor een mooi groot
driedaags Internationaal toernooi. Een verslag.
Met zo’n dertig personen, spelers en begeleiding,
vertrok de karavaan rond de klok van half vijf richting onze zuiderburen. Zo’n twee uur later, zonder al
te veel verkeersdrukte, was de reis voltooid en kon
er, na het inchecken, gelijk worden aangeschoven
voor een warme kop soep, aardappels en groente.
Het is immers een all-inclusive weekend, waarbij
een ieder ontbijt, lunch en diner krijgt voorgeschoteld. Goed verzorgd dus!!
Dit jaar was voor de jeugd van Amsvorde op “De
Hoge Rielen“ paviljoen 11 gereserveerd. Een goed
onderkomen met slaapvertrekken voor twee en vier
personen, een aantal natte cellen, maar liefst vier
recreatievertrekken en een keuken. Aldaar aangekomen konden de tassen worden uitgeladen en
de slaapvertrekken worden ingericht. En als je dan
toch al zo’n lange reis achter de rug hebt, dan ga je
daarna natuurlijk even…juist: Voetballen!!

Amsvorde D1 treft in hun eerste ontmoeting KFC
Rapide Wezemaal uit België. Een voortvarende
start van het toernooi,aangezien deze eerste wedstrijd met een 4-1 winst werd afgesloten. Iets meer
dan twee uur later en een wat late lunch was het
late slapen van de avond ervoor de jongens mogelijk toch even zwaar in de schoenen gezakt. In de
tweede wedstrijd was Amsvorde D1 niet meer zo
scherp en ging Geldermalsen met drie punten in de
zak na een 2-0 eindstand als winnaar van het veld.
De laatste wedstrijd van de zaterdag was redelijk
snel na het tweede treffen, dus even een peptalk
van de coach, om er vervolgens tegen A.S.D.A.M.
uit Frankrijk weer tegenaan te kunnen gaan. Hoewel deze Franse jongens wat sterker waren wist
Amsvorde D1 er toch een goed gelijkspel met een
1-1 eindstand uit te halen. Een goed resultaat. Nog
niet gedaan, want op dit toernooi word er bij een
gelijkspel een strafschoppenserie genomen, waarbij
de winnaar van de serie een punt extra krijgt. Drie
rake ballen van Amsvorde en twee van de Frans
opponent zorgden ervoor dat Amsvorde D1 met een
extra punt de eerste toernooidag als derde in de
poule kon afsluiten, om zo de tweede speeldag te
gaan strijden om de plaatsen 13 t/m 19.

Vlak bij het paviljoen lag een prachtig voetbalveld
waar de Amsvorde jeugd gretig gebruik van kon maken. Na uitgeraasd te zijn kregen de mannen binnen nog wat drinken om de dorst te lessen, daarna
nog even “chillen” of van coach Rik nog even snel
een paar kaarttrucs leren. Om (inmiddels 23.00
uur) moet onze jeugd toch echt wel allemaal op hun
eigen kamer zijn en een half uur later gaan dan echt
de laatste lampen uit. De volgende dag staan immers de eerste wedstrijden op het programma.

Foto’s: Paul Rense

35
Amsvorde seizoen 2010 - 2011

Amsvorde E1 heeft ondertussen ook de velden
bereikt en mag voor hun eerste wedstrijd aantreden
tegen FK Neratovice uit Tsjechië. Geen al te grote
mannetjes, maar voetballen konden zij zeker wel.
Ondanks de goede inzet gingen de mannen uit
Tsjechië er met een 1-0 winstpartij vandoor. In het
tweede treffen tegen Wolfsdonk Sport, de organisator uit België, ging mooi gelijk op, maar ondanks
enkele toch wel grote kansen trokken de Belgen
met een 3-1 eindstand aan het langste eind. De
derde partij van Amsvorde E1 deze dag was tegen
SV Heertumsakker uit ons eigen Nederland. De
jongens van Amsvorde hadden er goed zin in en
lieten met een 10-0 eindstand op het scorebord
weinig over van hun tegenstander. Nog èèn wedstrijd te gaan op deze dag. Deze wedstrijd met het
Belgische KVC Olympic Deurne als tegenstander
werd een ware thriller. De zuiderburen waren iets
beter en kregen iets meer kansen, maar keken al na
een paar minuten spelen tegen een 1-0 achterstand
aan. Vijf minuten voor het einde van de wedstrijd
kwamen ze dan toch nog op 1-1, waarna er strafschoppen genomen moesten worden voor het extra
toernooipunt. Ook Amsvorde E1 was hierin net wat
scherper dan de tegenstander en sloot deze serie
met een 3-2 winst af. Zo plaatsten de mannen van
Amsvorde zich voor de plaatsen 5 t/m 9 voor de
zondag.
Toernooidag voorbij, een frisse douche voor een
ieder, ijsje erbij en weer terug naar De Hoge Rielen.
Soep, warme maaltijd en een toetje en terug naar
het paviljoen. ’s Avonds de mogelijkheid om op een
groot scherm de Champions League finale te kijken,
maar je kunt natuurlijk ook gewoon…gaan voetballen!!
Later, na de finale, nog een drankje voor een ieder
en allemaal naar de eigen kamer. Nog een klein
beetje onrust, maar niet veel later was het stil en
pakte iedereen zijn nachtrust.
Zeven uur zondagmorgen. Iedereen weer uit de
veren. Wassen, aankleden, tassen inpakken, deze
in de recreatieruimte zetten en op naar het ontbijt.
Amsvorde D1 vertrok gelijk daarna naar Tongerlo
want de eerste wedstrijd stond al om 10.00 uur op
de agenda.

Ondertussen is Amsvorde E1 nog even terug naar
het paviljoen, waar coaches Stijn en Jop er voor
zorgden dat deze schoon weer achtergelaten werd.
Daarna ging ook Amsvorde E1 richting Tongerlo om
de spelers van de D1 aan te kunnen moedigen. Hun
eerste partij voor deze dag stond zo’n anderhalf uur
later gepland.
Tegenstander van Amsvorde D1 was het fysiek
sterkere KFC Tongerlo uit het gastland. Voetballend
kwamen zij echter tegen de mannen van Amsvorde
wat tekort, wat tot een 1-0 overwinning voor de
jongens uit Amersfoort leidde.
Daarna was de beurt aan de E1. Tegenstander was
een bekende van de dag ervoor, namelijk SV Heertumsakker. Een mogelijk beter nachtrust van de
tegenstander, waardoor ze meer weerstand konden
bieden dan de dag ervoor, maar toch een 3-0 winstpartij voor de Amsvordianen. Ondertussen is de D1
al gestart voor hun laatste partij tegen Overbos uit
Hoofddorp. Wederom waren de mannen scherp en
zo werden zij na een 4-0 winstpartij The Best of the
Rest en sloten zij het toernooi af met een 13e plaats
in de eindstand. De laatste partij voor Amsvorde
was voor de E1. Het Hollandse Slikkerveer was
de opponent in deze zeer spannende wedstrijd die
alle kanten op kon. Het kwartje viel helaas niet aan
Amsvorde zijde en Slikkerveer ging er met een 2-0
zege vandoor. Toch een goede 6e plaats voor de
jongens van Amsvorde.
Nog even een groepsfoto, daarna een douche en
weer terug naar De Hoge Rielen.Spullen inladen,
paviljoen netjes opleveren en om 14.45 uur kon
vervolgens de terugreis gaan beginnen. Een snack
tussendoor en moe maar voldaan reden de beide
teams om 17.45 uur de parkeerplaats van Amsvorde weer op, alwaar zij door vele ouders met een
warm onthaal werden ontvangen. Daarbij ook de
vele ouders die op de zaterdag en de zondag ervoor
nog aanmoedigend op de velden in België aanwezig waren. Prachtig toch als je zoveel steun krijgt.
Namens beide teams en begeleiding worden zij dan
ook bedankt, alsmede de sponsors die de deelname
aan dit geweldige toernooi mede mogelijk hebben
gemaakt.
Eric Eggenkamp
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Rik Jansen
Coördinator voor de A- en B-junioren
De geboren Gendringer Rik Jansen begon op 11
jarige leeftijd als verdediger bij D.V.O.V. in Velp.
Hij omschrijft zichzelf als een weinig talentvolle
speler, wat hij compenseerde met een tomeloze
inzet.
Als 15-jarige jongen meldde Rik zich aan voor een
voetbalkamp van Aston Villa in Birmingham. Hoewel
dit eigenlijk alleen bedoeld bleek voor spelers uit
een BVO heeft hij daar in twee weken tijd erg veel
geleerd en werd hij door daar aanwezige begeleiders van Vitesse gevraagd bij de B2 junioren van
de Arnhemmers te komen trainen. Hoewel hij nooit
een wedstrijd voor hen heeft gespeeld heeft Rik dit
toch beleefd als een heerlijke ervaring, waarmee
hij in een professionele omgeving iedere dag met
voetbal bezig kon zijn.
Na een lange onderbreking heeft Rik op 32-jarige
leeftijd de voetbalschoenen weer aangetrokken. In
het 9e elftal van de AFC Quick heeft hij een seizoen
gespeeld, maar kwam daar tot de conclusie dat het
lichaam wat stroever was geworden en hij de bal
toch niet zo makkelijk meer wist te raken. Nog even
heeft Rik zich bij C.J.V.V. aangesloten bij een aantal
veteranen op de woensdagavond, maar nadat zijn
kruisbanden afscheurden was het spelletje voor
hem definitief voorbij.

In deze functie is hij de contactpersoon tussen de
jeugdcommissie en de A- en B-junioren, met de
daarbij behorende begeleiding en vragen van ouders. U zou het kunnen zien als een eerste lijnshulp
voor zowel spelers als organisatie. Hij regelt in deze
functie allerlei zaken die de jeugdcommissie ontlasten en is daarbij een laagdrempelig contact voor de
spelers die vragen hebben.
De motivatie van Rik is het feit dat hij vroeger zelf
erg veel plezier heeft gehad aan het clubleven en
het voetbal. Dat is precies wat hij de jongens bij
Amsvorde ook gunt. Voetbal en het “bij de club
horen” moet leuk zijn voor de jongens. Deze gasten
hebben al zoveel verplichtingen op school, bij hun
baantje, in de thuissituatie. Des te meer reden om
het voor hen leuk en makkelijk te maken. Uiteraard
is een teamsport niet vrijblijvend en wordt er wel het
een en ander van de jongens verwacht, maar als
Rik er aan kan bijdragen dat ze met plezier naar de
club gaan en uitkijken naar de volgende wedstrijd,
dan geeft hem dat veel voldoening. Daarnaast is de
samenwerking met allemaal mensen die hetzelfde
enthousiasme voor de club hebben voor Rik zelf
ook een stukje pure ontspanning.

Toen zijn zoon Gijs zo’n 8 jaar geleden met voetballen begon is Rik bij Amsvorde terechtgekomen.
Omdat ze dicht in de buurt woonden zijn ze eerst bij
Amsvorde gaan kijken en deze vereniging leek ze
een prima club voor hun zoon.
Als enthousiaste ouder is Rik langzaam als vrijwilliger binnen de vereniging gegroeid. Een enthousiasme dat hij tegenwoordig ook deelt met zijn vrouw
Karin, die met ingang van dit seizoen de coördinator
is voor het meisjesvoetbal bij Amsvorde, waarin ook
hun dochter Saartje actief is.
Waar hij eerst een vers bakje koffie voor de leiders
haalde en de waterzak droeg, heeft hij vervolgens
ook nog dienst gedaan als hulptrainer bij de D- en
C- elftallen, scheidsrechter bij de E- en F-teams, leider bij C- en B-elftallen, grensrechter bij de B-junioren, B-junioren coördinator en vanaf dit seizoen dus
coördinator voor de A- en B-junioren.

Foto’s: Richard Lekkerkerker

39
Amsvorde seizoen 2010 - 2011

BSO-sport
Nieuw bij Amsvorde
Via deze weg willen wij u informeren over het
nieuwe samenwerkingsverband dat VV Amsvorde met BSO-sport is aangegaan. Vanaf 16
augustus 2010 zijn wij op de maandag, dinsdag
en donderdag na schooltijd te vinden in het
clubhuis, maar vooral op de velden.
BSO-sport is een kinderopvangorganisatie die
gedurende de naschoolse uren met de kinderen
gaat sporten en bewegen, want “bewegen geeft je
energie!” Daar is de locatie bij VV Amsvorde perfect
voor. De locatie biedt veel ruimte en er heerst een
sportieve sfeer.
Alle sporten komen aan bod bij BSO-sport. Wel is
het zo dat we, afhankelijk van uw behoefte, een
sportprogramma op maat aanbieden. 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.

Wanneer het echt slecht weer is en we hebben
geen sporthal tot onze beschikking kunnen we in
het clubhuis altijd voldoende spellen met de kinderen doen. Hiervoor hebben we voldoende materialen beschikbaar. 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.
Een sportieve groet en tot snel bij VV Amsvorde!
Namens het BSOsport team,
Karlien Elshof
Hoofd BSO-sport Amersfoort, locatie Nimmerdor

BSO-sport 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.
BSO-sport werkt met hoog gekwalificeerde mensen,
de meeste zijn A.L.O. geschoold, enkele zijn van het
CIOS of de sporthogeschool. Allemaal zijn ze zeer
begaan met kinderen, iedere dag zorgen zij voor
een aangename sfeer vol sportieve uitdagingen.
Wij halen de kinderen zelf met speciale BSO-sport
bussen van school op, in het clubhuis drinken we
wat om vervolgens, via de kleedkamers, het veld op
te gaan. Vanaf 17:30uur kunnen de kinderen weer
opgehaald worden. Dagelijks bewegen we zo zeker
1 ½ uur met de kinderen.
Momenteel zijn we voor de maanden januari en
februari overigens nog op zoek naar een sporthal
zodat we met slecht weer ook kunnen sporten en
bewegen.
BSO-sport Kinderopvang Amersfoort
Sportpark Nimmerdor
Leusderweg 310
3817 KJ Amersfoort
[E]: karlien@bsosport.nl
[T]: 06-30560402
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Jelle Koolstra en Wim van der Veer
Elke zaterdag en zondag zorgen zij voor de scheidsrechters
Een lange carrière als speler hebben ze beiden
niet gehad, maar voetbaldieren zijn zij wel degelijk.
Wim van der Veer werd in 1945 op een leeftijd van 9
jaar speler van het eerste jeugdteam van Amsvorde
na de oorlog. Daar is hij begonnen bij de aspiranten
en is op 25-jarige leeftijd met voetballen gestopt.
Jelle Koolstra werd op 11-jarige leeftijd jeugdspeler
bij Desto te Utrecht en heeft zijn carrière volgehouden tot en met de A1 junioren van deze vereniging.
Na zijn voetbalcarrière is Wim altijd lid van Amsvorde gebleven, waarmee hij al 65 jaar lid is van
de vereniging Amsvorde. In deze lange tijd heeft hij
eigenlijk alle denkbare functies binnen Amsvorde
wel vervuld. Zo was hij onder andere 32 jaar lang
KNVB scheidsrechter, verzorgt hij de kaartavonden,
geeft hij nog steeds training aan de jongste jeugd op
de woensdagmiddag en heeft hij in zowel de jeugdcommissie als het hoofdbestuur dienst gedaan. De
enige functie die hij feitelijk niet op zijn naam heeft
staan is die van voorzitter.
Jelle daarentegen koos na de jeugdperiode bij
Desto voor de activiteiten in de muziek. Zo was hij
onder meer actief in een band, waarin hij de vocals
deed en daarnaast ook de gitaar en de piano bespeelde. In een later stadium bij de NCRV heeft hij
ook nog eens jarenlang diverse musicals verzorgd.
In 2004 kwam het voetbal weer terug in zijn leven.
Omdat zij letterlijk naast het veld van Amsvorde
gingen wonen, was de keuze voor zijn beide zonen
Simon en Benjamin om daar te gaan spelen snel
gemaakt. Sinds die tijd is Jelle actief geweest als
grensrechter, trainer en leider (komend seizoen bij
de junioren A1) en met ingang van dit seizoen is hij
net als Wim scheidsrechterscoördinator.

Wim zal de motivatie en vrijwilligheid dus vooral
gaan zoeken bij de seniorenspelers en leiders zelf,
met daarbij eventueel enkele personen uit de jeugdafdeling die wel eens in willen vallen.
Jelle heeft op de zaterdag het voordeel dat hij naast
enkele wekelijkse fluitisten een aantal oudere jeugdspelers tot zijn beschikking heeft die bereid zijn
de wedstrijden bij de 7-tallen te fluiten. Daarnaast
zijn er enkele seniorenspelers die zo nu en dan
een jeugdwedstrijd willen fluiten en zijn er gelukkig
ook nog enkele enthousiaste ouders die wel eens
de fluit hanteren. Jelle vindt het jammer dat een
scheidsrechter, die vrijwillig de wedstrijd fluit in het
veld soms “vijandig” benaderd wordt. “Voetballers
zouden op dat soort momenten meer respect mogen hebben voor mensen die hun zaterdag opofferen. En een goede sfeer is trouwens voor iedereen
beter; voor spelers en scheidsrechters. Dus mondje
dicht, fouten maken wij allemaal!”.
Beide heren geven aan dat zij ieder seizoen graag
enkele avonden zouden willen organiseren over het
scheidsrechtersgebeuren en op deze avonden ook
vooral andere personen warm zouden willen maken
om zo af en toe eens een wedstrijd te fluiten. Al zouden enkele personen maar bereid zijn om bijvoorbeeld eens per 4 tot 8 weken als scheidsrechter te
fungeren, dan is de vereniging Amsvorde en vooral
de teams waarin men zelf dan wel uw zoon of dochter speelt al weer een stuk verder geholpen.
Tot slot geven zowel Wim als Jelle aan beiden veel
respect te hebben voor de mensen die er toch telkens maar weer staan.

Wim voor de senioren en Jelle voor de jeugd.
Globaal gezien zorgen beiden er dus voor dat er
scheidsrechters beschikbaar zijn voor alle thuiswedstrijden bij Amsvorde. Aangezien beide heren zelf
graag wat voor de vereniging willen doen, willen ze
ook graag mensen motiveren, dan wel coördineren
om ook iets voor de vereniging te gaan doen.
Op de zondag wil dit nog wel eens een lastige klus
zijn. Een aantal vaste fluitisten zijn om diverse redenen weggevallen, waardoor er minder mensen beschikbaar zijn en er dus vaker een beroep gedaan
zal moeten worden op de leiders van de seniorenteams om eventueel zelf of een van de spelers aan
te stellen om de wedstrijd in goede banen te leiden.

Foto: Ted Smeding
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Algemene informatie
Terrein:

Correspondentie:

Sportpark Nimmerdor
Leusderweg 310, 3817 KJ Amersfoort
Telefoon: 033-4619325

Spaarnestraat 144, 3812 HK Amersfoort
c.dijkhuizen@casema.nl

Website:
Website:
Email:

Kabelkrant:
www.amsvorde.nl
amsvorde@kpnplanet.nl

Omroep Amersfoort:
teletekstpagina 224

Organisatie
Bestuur:
Voorzitter:

Joop Dee
06-20365679

Secretaris:

Kees Dijkhuizen
06-25108103

Penningmeester:

Jos Hopman
06-21563753

Technische
Zaken:

Wout vd Wiel
06-51357770

Bert de Vries
06-13043104

Keeperstrainer:

Bram van Haarlem
06-22066308

Ron van Burgsteden
06-22234130

Verzorger:

Marcel vd Wijngaard
06-15699674

Martin van ‘t Hazeveld
06-51987391

Grensrechter:

Aalt Fredriksen

Begeleiding Selectie
Hoofdtrainer:

Trainer
Amsvorde 2:

Teammanager:

Assistent
Teammanager:

Arnold van de Wakker

Financiën Sel.:

Eddy Meerding

Ondersteuning
Selectie:

Arend van Eldert
Fred Ploeg
Philip Ploeg

Overige Senioren Amsvorde
Amsvorde 3:

Rinus Buis
06-40034795

Amsvorde 6:

Jos Tollenaar
06-46076299

Amsvorde 4:

Ozkan Korkmaz
06-24648300

Amsvorde 7:

Klaas Mol
06-53731701

Amsvorde 5:

Rogier de Heus
06-14628589

Amsvorde 8:

Frederik de Vries
06-28406368

Ondersteunende zaken
Ledenadministratie:

Wim de Beer
06-12202399

Kantie inkoop:

Dick Hofland
06-4632529

Scheidsrechterszaken:

Wim van der Veer
033-4617607

Kantine beheer:

Martin Nomes
06-19200739
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Jeugdcommissie
Jeugdvoorzitter

:

Technische zaken:

Eric Eggenkamp
Secretaris:
06-22805961
eric.eggenkamp@live.nl

Richard Lekkerkerker
033-4622241
06-10810263
kingrichard@casema.nl

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

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

Jelle Koolstra
06-20396493

Willem Dijkhuis
06-50820987

Technische zaken
11-tallen:
Ron van Burgsteden
06-22234130

Kledingverkoop:

Wim de Beer
06-12202399

Activiteiten:

Angelique Hoogland Technische zaken
06-27658886
7-tallen:
Marcel de Smalen
06-19921559
Miranda van Beek
06-48761317

Activiteiten:

Bert de Vries
06-13043104

F-coördinator:

Henk Omlo
06-29340678

E-coördinator:

Max Fruyt van Hertog
06-42732487

D-coördinator:

Eric Eggenkamp
06-22805961

C-coördinator:

Rik Klement
06-27095920

A&B-coördinator:

Rik Jansen
06-10734298

Meisjesvoetbalcoördinator:

Vrienden van
onze jeugd
Contactpersonen:

Karin Jansen
06-52288825

Sponsorzaken
Wim de Beer
06-12202399

Contactpersonen: Wout van de Wiel
06-51357770

Marco vd Heiden
06-22973075

Eddy Meerding
06-12237683

Overige Info
Erevoorzitter:

Foto: Ted Smeding

Frans Bos

Onderhoud:

Alex Hofland
Henk Omlo
Wim van der Veer
Hans Maas
Willem Verstay
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De sponsors van Amsvorde
HOOFDSPONSOR

KLEDINGSPONSOR

BORDSPONSORS

Football24.nl

A-Klus Karssen
Amersfoorts Loodgieters Bedrijf
Amersfoort Total Ofﬁce
Autobedrijf Slootweg
Bouwbedrijf Eggenkamp B.V.
Broekhuizen IJzerwaren
Cafè-Bar De Singel
Car Cool Center
Casa d’ Italia
De Spitsheuvel restaurant-barbecue
Drieënhuizen
Farouk Systems
Fit Forum Amersfoort
Football 24
Gaterij De Wagenmeester
Heineken
HIM Chemie
Huygens Allround Communications
Jekel Optiek
Juwelier Nipshagen
Kela Tapijttegels
Labrie Verf-Behang-Glas
Leandros Internet & ICT Diensten
Martinovloeren
MIKO Kofﬁe Systemen
Niemeijer Amersfoort
Paul Aldenkamp
Proﬁn
Smulwereld Renè
Stikvoort Groep
StudioMAS / StickerOp.nl
The Read Shop
WSM Bouw

SUBSPONSORS
Leandros Internet & ICT Diensten
Martinovloeren
WSM Bouw

SPONSORS
Barbulet Media
Bloemenshop Ilona
Cafè-Bar De Singel
Jekel Optiek
Lanique Hairstudio
Wolter & Dros

JEUGDSPONSORS
Autorijschool Hufman
Bouwbedrijf Eggenkamp B.V.
Carbon Solutions
Football 24
Govaert Makelaardij
Klement Stomerij
Klusbedrijf JIVE
Masterstuc
Nimmerdor Consults
Pannenkoekenrestaurant De Kabouterhut
Smulwereld Renè
Studio Imago
Time Out
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