Amsvorde
2009 / 2010

Presentatiegids
www.amsvorde.nl

Voorwoord
Het is weer gelukt. Ik ben blij u de zesde editie van de presentatiegids
te kunnen aanbieden.

werkzaamheden naar tevredenheid zijn verlopen. Ik hoop, dat wij straks kunnen terugzien op een geslaagd en succesvol voetbalseizoen.

U zult begrijpen, dat deze gids niet zo maar 'uit de mouw' geschud wordt. Daar
gaan de nodige voorbereidingen aan vooraf. Aan het einde van het afgelopen
seizoen wordt hier al mee begonnen om u voor de competitie 2009/2010 een
exemplaar te kunnen overhandigen. Ik wil graag iedereen bedanken voor zijn
of haar medewerking.

Het zal u niet verbazen, dat ik uw aandacht blijf vragen om u beschikbaar te
stellen als vrijwilliger. Er zijn nog veel werkzaamheden, waarvoor wij hulp kunnen gebruiken. De club is er voor u, maar u bent er toch ook voor de club?
Vele handen maken licht werk.

Voor de nieuwe competitie heeft de vereniging acht seniorenteams en zeventien jeugdteams kunnen inschrijven. Binnen de selectieteams zijn diverse mutaties geweest. Het aantal seniorenteams blijft echter op een acceptabel niveau.
Bij de jeugd hebben we een lichte daling moeten constateren.
De technische staf heeft veel werk verricht om de vele opengevallen plaatsen
binnen de selectie op te vullen. Een hele klus, maar ik heb begrepen, dat de
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Hoofdsponsor

Farouk Systems USA
ontwikkelt zich sterk
Hoofdsponsor Amsvorde vestigt zich mogelijk in Amersfoort
Farouk Systems USA, sinds 2008 hoofdsponsor van Amsvorde, is zich we-

nauwlettend gevolgd. ,,Wij hopen erop dat Ams-

reldwijd volop aan het ontwikkelen met alleen al in Europa een omzetgroei van

vorde na het mislopen van de nacompetitie vorig

35%. Er worden nog regelmatig vestigingen in nieuwe landen geopend en on-

seizoen dit jaar mee kan doen om de titel in de

dertussen heeft de van oorsprong Amerikaanse onderneming al distributie in

vierde klasse,`` zegt Marc van Toren, General Ma-

104 landen.

nager van Farouk Systems. ,,Het ziet er naar uit
dat Amsvorde zich duidelijk in de breedte heeft
kunnen versterken en dat de selectie sterk genoeg
is om de verwachting dit jaar waar te kunnen
maken. Wij zijn ervan overtuigd dat met dit gemeenschappelijke doel voor ogen het mogelijk
moet zijn om hoog in te zetten en te blijven geloven in de titel, in ieder geval promotie af te dwingen naar de derde klasse. In het tweede jaar van
de samenwerking zou dat een fantastisch resultaat zijn en zou er natuurlijk toe bijdragen dat Farouk Systems zijn relatie met Amsvorde voor een

De productie van de CHI tools (zie advertentie CHI

nen te dringen met de lijn BioSilk wat dus nu naast

langere periode zal continueren. Werken met en

Million Dollar Iron op pagina 2) is dit jaar verplaatst

de professionele kapper (meer dan 1800 salons

voor een Amerikaanse onderneming laat zijn spo-

van Korea/China naar Amerika waar Farouk Sys-

werken inmiddels met de producten van Farouk

ren in alle opzichten na, giving up is not an option!

tems op 30 augustus het nieuwe kantoor en pro-

Systems) verkrijgbaar is op Schiphol bij de See,

Verliezen kennen ze niet, niet in zaken en niet in

ductieruimte in Houston heeft geopend. De

Buy, Fly winkels en bij 45 geselecteerde filialen van

sport. Ze blijven erin geloven wat uiteindelijk (bijna)

burgemeester van Houston en de gouverneur van

Douglas, waaronder de vestiging Emiclaer in

altijd resulteert in succes.``

Texas verrichtten samen de officiële handeling. In

Amersfoort Noord. Op dit moment is Farouk Sys-

een jaar tijd biedt dit ongeveer 1200 extra mensen

tems Europe bezig een tweede vestigingplaats te

,,Het verhaal van Farouk is bekend bij collega´s

werk en tegelijkertijd worden de voorraden van Fa-

zoeken als Europees hoofdkantoor en naar alle

maar ook bij concurrenten. Als immigrant, met

rouk maar ook de kwaliteit van de producten beter

waarschijnlijkheid zal dat Amersfoort Noord wor-

1500 dollar op zak, arriveren in Amerika vanuit Jor-

in de gaten gehouden.

den langs de A1.

danië maar nu “a billion dollar company” mogen
leiden, a true American dream. Deze Amerikaanse

Ook dit jaar was Farouk Systems Official Haircare

Dit najaar vermeldt het programma van Farouk

mentaliteit van willen winnen is belangrijk in ieder

Sponsor van Miss Universe op de Bahama´s waar

verschillende grote projecten

waaronder de

mens, in ieder team. Ik vertrouw erop dat de men-

de hoogste baas (CEO Farouk Shami) deel uit

(hoofd)sponsoring van het Beatstad Festival in

taliteit en het heilige moeten van de sponsor af-

maakte van de jury. De trainers en het manage-

Den Haag (hoofdact Keane) op 29 augustus, de

straalt op de selectie en dat het begeleidingsteam

mentteam van Farouk Systems zijn actief geweest

musical Hairspray (met Arjan Ederveen, Esmee

dit weet in te kapselen en te gebruiken. Een ge-

in Orlando en Chicago (Verenigde Staten), Dus-

van Kampen en (Farouk Ambassadeur) Jim in de

zonde agressiviteit en een ijzeren wil om te win-

seldorf (Duitsland), Bologna (Italie), Kortrijk (Bel-

hoofdrollen, geproduceerd door V&V Entertain-

nen zal Amsvorde in staat stellen boven zichzelf

gie), Helsinki (Finland), Warschau (Polen), Sofia

ment van Albert Verlinde (première op 27 septem-

uit te stijgen op de momenten dat het erom gaat.

(Bulgarije) en dit najaar ook nog in Bratislava (Slo-

ber), de theatertour van ´Woezel en Pip in de

Alle collega´s en ambassadeurs van Farouk Sys-

wakije), Londen (Engeland) en Riga (Letland).

Tovertuin` met Bettina Holwerda (premiere 11 ok-

tems wensen alle teams van Amsvorde en in het

tober) en een grote campagne ten bate van de

bijzonder het eerste elftal een fantastisch, sportief,

Stichting Pink Ribbon (vanaf 28 september).

enerverend en vooral succesvol seizoen toe,

Nederland
In Nederland is het in haarcosmetica gespecialiseerde bedrijf erin geslaagd om de retailmarkt bin-

``aldus Van Toren, zelf al jaren spelend lid van
Als sponsor heeft Farouk (op afstand) Amsvorde 1

Amsvorde.
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KRACO
TECHNIEK

Electrotechnisch Installatiebureau
Arnhemseweg 234
3817 CP Amersfoort
06-53441340

Hoofdtrainer

Fillie Kraak:
,,Meer kansen voor iedereen
door komst Topklasse’’
,,Als je met elkaar een prestatie levert

begonnen. ,,Ik ben tevreden met deze spelers.

die niemand had voorspeld". Dan is

Vorig jaar was onze zwakte de te smalle basis,

het seizoen voor Fillie Kraak, de 54-

voor dit jaar moet dat nog blijken. Ons plan van

jarige hoofdtrainer van Amsvorde,

aanpak is in grote lijnen hetzelfde, maar doordat

geslaagd.

spelers beter zijn geworden, is de trainingsintensiteit zowel technisch als taktisch omhoog ge-

De in Hoogland woonachtige Amersfoorter is ge-

gaan."

matigd optimistisch als de kansen van zijn flink
gewijzigde selectie op een prijs in het nieuwe sei-

De mogelijkheden van de huidige selectie in het

competitie. ,,Zwaluwen Utrecht, VVZA, AS' 80 en

zoen ter sprake komen. Op de vraag of de kan-

nieuwe seizoen kan Kraak (nog) niet goed in-

Waterwijk tip ik als de kanshebbers op een prijs."

sen groter zijn dan het afgelopen seizoen toen

schatten. ,,Een moeilijke vraag om te beant-

de Nimmerdor-bewoners naast de prijzen gre-

woorden, maar door de komst van de topklasse

De oefenmeester begon op 30 juli aan zijn derde

pen, heeft Kraak een duidelijk antwoord. ,,Wan-

zijn er meer kansen voor iedereen dus ook voor

seizoen op Nimmerdor. Een week of zes later kan

neer iedereen fit blijft, kunnen wij meedoen voor

ons. Onze doelstelling is meedoen voor een

hij de eerste balans opmaken. ,,De voorbereiding

promotie."

prijs."

is niet optimaal geweest, maar een goede voor-

Andere selectie

Concurrenten

Met vooral aanvallend een andere selectie is

Vier clubs ziet Kraak als de grote concurrenten

Kraak aan het nieuwe seizoen in de vierde klasse

in de op 6 september van start gegane zondag-

bereiding geeft ook geen garantie. Het is dus afwachten."

Amsvorde seizoen ‘09-’10
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Clubmensen in beeld

Jos Hopman:
Amsvordiaan in hart en nieren
Een vertrouwd gezicht op sportpark Nimmerdor mag zeker Jos Hopman genoemd
worden. De 55-jarige Amersfoorter heeft bij Amsvorde een indrukwekkende staat
van dienst opgebouwd.
Een groot deel (46 jaar) van zijn leven is hij al nauw bij de club betrokken. Maar
liefst achttien jaar acteerde Hopman in de hoofdmacht van de zondagclub.

Hoe lang ben je al lid van
Amsvorde?

schillen, maar na afloop blijven we altijd gezellig

,,Vanaf het seizoen 1963/1964. Op mijn negende

net zo lang totdat er zich een betere penning-

ben ik begonnen. In die tijd mocht je pas voetbal-

meester aanbiedt. Ik hoef niet noodzakelijk in het

len met je tiende, maar ze hebben me een jaar

bestuur te zitten om mij voor de vereniging ver-

vroeger ingeschreven. Van de eerste wedstrijd met

dienstelijk te kunnen maken."

een biertje met elkaar drinken. Doorgaan doe ik

,,Dat de spelers van de selectie net zo trouw aan

de welpen drie weet ik nog dat we versterking kregen van twee grote jongens van een hoger team,
namelijk Rinus van de Brink en Wim van Essen.
Beide zijn nu nog vrienden van me."

Wat zou jij graag met de club
gerealiseerd willen hebben?

Amsvorde heeft veel trouwe
vrijwilligers, ook in het bestuur.
Hoe verklaar je dat?

de vereniging worden als wij zijn. De gezelligheid
moet voorop staan. Ook goed voor mij als penningmeester. Met de jeugd hoop ik dat we einde-

,,De meeste vrijwilligers hebben ook samen ge-

lijk weer eens een goed junioren A team krijgen.

Wat heb je als vrijwilliger allemaal
voor de club gedaan?

voetbald. In al die jaren merk je wel, dat er buiten

Met twee B teams hebben we al een stap in de

het voetballen ook heel veel ander werk valt te ver-

goede richting gedaan. Verder veel en veel meer

,,Vanaf mijn zeventiende tot en met mijn 35e heb

richten. Je zegt dan ook niet zo gauw nee als ie-

vrijwilligers."

ik in het eerste elftal gespeeld. In die tijd heb ik

mand waar je al meer dan 40 jaar mee omgaat, je

enige jaren het elftal van Marco, de zoon van Wil,

vraagt om wat te doen."

Hoe denk jij over het Amersfoortse
voetbal in het algemeen?

Zie jij Amsvorde de komende
jaren nog groeien?

,,De positie op de ranglijsten zegt genoeg. AFC

Joop Dee, ieder jaar een weekendje naar het buitenland en diverse feestjes georganiseerd. Grote

,,Zeker, steeds meer jongere gezinnen verhuizen

gangmakers waren in die tijd Flip Kraak en Hans

terug naar de plek waar zij zijn opgegroeid. Vooral

Maas. Van beide mannen kun je wel een boek vol

sinds CJVV verhuisd is, denk ik dat vooral onze

schrijven. Na mijn periode in het eerste elftal zijn

jeugd hiervan kan profiteren."

getraind en begeleid. Verder heb ik voor de selectie, samen met onder andere Frans van Alphen en

Quick is gedegradeerd, CJVV ook."

Zijn er niet te veel clubs om het
voetbal in Amersfoort op een
hoger niveau te krijgen?
,,Het antwoord op de vorige vraag zegt genoeg. Je

we met z'n allen in een veteranenteam gaan spe-

ziet dat in de 'kleinere dorpen' de prestaties van

werd hierin genoemd, omdat ik weet hoe leuk dit

Is Amsvorde met de huidige selectie
in staat dit seizoen een rol van betekenis te gaan spelen?

is. Uit mijn tijd in het eerste weet ik nog dat ik ie-

,,Zeker, ten opzichte van vorig seizoen is er niet

vrijwilligers daar, groeit het kader ook goed mee.

dere maandag keek of mijn naam wel in de krant

zo veel veranderd. Verdedigend zijn we sterker ge-

Fusies in Amersfoort zouden misschien ook wen-

stond."

worden. Op het middenveld en in de voorhoede

selijk zijn, maar …… Amsvorde blijft Amsvorde!!"

len. Als leider/speler schreef ik voor iedere wedstrijd een A-viertje vol. Iedereen die meespeelde,

Roda’46 en Hoogland door hun enorme aantal
jeugdteams jaarlijks groeien. Door het grote aantal

moet nog blijken of de nieuwe spelers ook aan-

Sinds wanneer ben je bestuurslid en
hoe lang ga je er nog mee door?

winsten zijn, maar ook dit seizoen zal trainer Fillie

Pa

Kraak er wel wat moois van maken. Bijgestaan

,,Mocht ik zelf ook nog eens een mooie overwin-

,,Sinds 2003, toen Adri Franssen stopte als pen-

door ook weer allemaal mannen zoals Martin van’t

ning behalen, dan zou ik hem opdragen aan mijn

ningmeester. Joop Dee had kort daarvoor de voor-

Hazeveld, Arnold van de Wakker, Arend van Eldert

grootste fan uit mijn voetbal- en tennisverleden,

zittershamer overgenomen van Frans Bos. Net als

en Eddy Meerding, waar ik al vanaf mijn jongste

namelijk mijn vader. Helaas is hij al weer enkele

tijdens wedstrijden hebben we in de bestuursver-

jaren mee heb gevoetbald."

jaren geleden overleden, " besluit de sympathieke

gaderingen ook af en toe de nodige meningsver-

Hopman het interview.
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Wedstrijdprogramma

Amsvorde 1, 4e klasse H
6 september 2009

18 oktober 2009

13 december 2009

21 maart 2010

Schalkwijk - Amsvorde

0-2

BFC - Amsvorde

VVZA - Amsvorde

KVVA - Amsvorde

KVVA - Batavia

2-2

Schalkwijk - VVZA

APWC - SDO

Waterwijk - AS

APWC - Zwaluwen Utrecht 4-1

KVVA - AS

KVVA - BFC

Sporting - VVZA

Waterwijk - Sporting

0-1

Batavia - Zwaluwen Utrecht

Schalkwijk - Sporting

BFC - Zwaluwen Utrecht

AS - BFC

4-4

Waterwijk - APWC

AS - Zwaluwen Utrecht

Schalkwijk - APWC

VVZA - SDO

4-2

Sporting - SDO

Waterwijk - Batavia

Batavia - SDO

13 september 2009

1 november 2009

24 januari 2010

11 april 2010

Amsvorde - VVZA

Amsvorde - KVVA

Amsvorde - Sporting

Amsvorde - Zwaluwen Utrecht

SDO - APWC

AS - Waterwijk

Batavia - Schalkwijk

AS - Schalkwijk

BFC - KVVA

VVZA - Sporting

Zwaluwen Utrecht - KVVA

VVZA - Batavia

Sporting - Schalkwijk

Zwaluwen Utrecht - BFC

VVZA - APWC

KVVA - Waterwijk

Zwaluwen Utrecht - AS

APWC - Schalkwijk

BFC - Waterwijk

SDO - BFC

Batavia'90 - Waterwijk

SDO - Batavia

SDO - AS

APWC - Sporting

20 september 2009

8 november 2009

31 januari 2010

25 april 2010

Sporting - Amsvorde

Zwaluwen Utrecht - Amsvorde

APWC - Amsvorde

Amsvorde - Waterwijk

Schalkwijk - Batavia

Schalkwijk - AS

AS - VVZA

Sporting - AS

KVVA - Zwaluwen Utrecht

Batavia - VVZA

Waterwijk - Zwaluwen Utrecht

BFC - VVZA

APWC - VVZA

Waterwijk - KVVA

Sporting - Batavia

Schalkwijk - KVVA

Waterwijk - BFC

BFC - SDO

KVVA - SDO

Batavia - APWC

AS - SDO

Sporting - APWC

Schalkwijk - BFC

Zwaluwen Utrecht - SDO

27 september 2009

15 november 2009

21 februari 2010

2 mei 2010

Amsvorde - APWC

Waterwijk - Amsvorde

Amsvorde - Batavia

SDO - Amsvorde

VVZA - AS

AS - Sporting

Zwaluwen Utrecht - Schalkwijk

Waterwijk - Schalkwijk

Zwaluwen Utrecht - Waterwijk

VVZA - BFC

VVZA - KVVA

APWC - BFC

Batavia - Sporting

KVVA - Schalkwijk

SDO - Waterwijk

KVVA - Sporting

SDO - KVVA

APWC - Batavia

APWC - AS

VVZA - Zwaluwen Utrecht

BFC - Schalkwijk

SDO - Zwaluwen Utrecht

BFC - Sporting

AS - Batavia

4 oktober 2009

29 november 2009

28 februari 2010

Aanvangstijden eerste elftallen

Batavia - Amsvorde

Amsvorde - SDO

AS - Amsvorde

Amsvorde

14.00 uur

Schalkwijk - Zwaluwen Utrecht

Schalkwijk - Waterwijk

KVVA - APWC

KVVA

14.00 uur

KVVA - VVZA

BFC - APWC

Schalkwijk - SDO

Waterwijk - SDO

Sporting - KVVA

Batavia - BFC

VVZA

14.00 uur

AS - APWC

Zwaluwen Utrecht - VVZA

Waterwijk - VVZA

APWC

14.00 uur

Sporting - BFC

Batavia - AS

Sporting - Zwaluwen Utrecht

Batavia'90

14.00 uur

BFC

14.00 uur

11 oktober 2009

6 december 2009

14 maart 2010

SDO

14.00 uur

Amsvorde - AS

Amsvorde - Schalkwijk

Amsvorde - BFC

Zwaluwen Utrecht'11

14.00 uur

APWC - KVVA

Batavia - KVVA

VVZA - Schalkwijk

Sporting'70

14.00 uur

SDO - Schalkwijk

Zwaluwen Utrecht - APWC

AS - KVVA

AS'80

14.30 uur

BFC - Batavia

Sporting - Waterwijk

Zwaluwen Utrecht - Batavia

Schalkwijk

14.00 uur

VVZA - Waterwijk

BFC - AS

APWC - Waterwijk

Zwaluwen Utrecht - Sporting

SDO - VVZA

SDO - Sporting

Waterwijk

14.30 uur
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Spelersportretten

Mounir Sghir

Idris Ettaouil

Ferdinand van Dijk

Gerlof van de Weem

Leeftijd: 28
Favoriete positie: links- of rechtshalf
Specialiteit: snelheid
Wat kan je verbeteren: sliding
Wat verwacht je van dit seizoen:
bovenaan meedoen

Leeftijd: 31
Favoriete positie: voorstopper
Specialiteit: verdedigen
Wat kan je verbeteren: minder
praten tegen de scheidsrechter
Wat verwacht je van dit seizoen:
meedoen voor de prijzen

Leeftijd: 22
Favoriete positie: links- of rechtsback
Specialiteit: verdedigen
Wat kan je verbeteren: balbezit
Wat verwacht je van dit seizoen:
bovenste drie

Leeftijd: 20
Favoriete positie: aanvaller / aanvallende middenvelder
Specialiteit: combinaties zoeken
Wat kan je verbeteren: duelkracht
Wat verwacht je van dit seizoen:
promotie

Danny de Beer

Tarik Bozdag

Henk Baum

Leroy Thijssen

Leeftijd: 26
Favoriete positie: rechtsback
Specialiteit: mentaliteit
Wat kan je verbeteren: simpele
oplossing kiezen
Wat verwacht je van dit seizoen:
promotie

Leeftijd: 27
Favoriete positie: spits
Specialiteit: balvast
Wat kan je verbeteren: conditie
Wat verwacht je van dit seizoen:
speler eerste elftal

Leeftijd: 26
Favoriete positie: spits
Specialiteit: sterk aan de bal, neusje
voor het doel
Wat kan je verbeteren:
meeverdedigen
Wat verwacht je van dit seizoen:
bij de eerste vier eindigen

Leeftijd: 21
Favoriete positie: centrale middenvelder, links- en rechtshalf
Specialiteit: balbezit en inzicht
Wat kan je verbeteren: conditie en
mandekking
Wat verwacht je van dit seizoen:
bij de eerste drie meedoen

Rico Hop

Denny Kwakman

Ahmet Saglam

Ibo Pancar

Leeftijd: 20
Favoriete positie: doelman
Specialiteit: reflexen
Wat kan je verbeteren: hoge ballen
Wat verwacht je van dit seizoen: met
het eerste een periode en met het
tweede plek in de middenmoot

Leeftijd: 22
Favoriete positie: links- of rechtsbuiten
Specialiteit: actie, voorzet, doelpunt
meepikken
Wat kan je verbeteren:
omschakeling
Wat verwacht je van dit seizoen:
meedoen om de titel

Leeftijd: 24
Favoriete positie: links- of rechtsback
Specialiteit: verdedigen
Wat kan je verbeteren: inzicht
Wat verwacht je van dit seizoen:
top vijf

Leeftijd: 25
Favoriete positie: middenvelder
Specialiteit: geen
Wat kan je verbeteren: alles
Wat verwacht je van dit seizoen:
sportief en goed seizoen

Amsvorde seizoen ‘09-’10
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Fa. Van der Ploeg
uw specialist op het gebied van fietsen en bromfietsen

• fietsen (groot assortiment omafietsen)
• bromfietsen (Tomos dealer)
• fiets-, bromfiets- en scooteronderdelen
• regenkleding
• valhelmspecialist
• eigen werkplaats
• het hele jaar door speciale aanbiedingen
• fiets check-up € 35,50
Leden van Amsvorde krijgen
op vertoon van hun spelerspas
10% korting op alle fiets- en
bromfietsonderdelen!
Arnhemseweg 44-46, Amersfoort,
telefoon: 033 - 4615276

Spelersportretten

Roger Rizzi

Tijn Israël

Daan Cluistra

Muamer Preljevic

Leeftijd: 22
Favoriete positie: verdedigende
middenvelder
Specialiteit: inzicht
Wat kan je verbeteren:
mijn chocoladebeen
Wat verwacht je van dit seizoen:
bovenin meedraaien

Leeftijd: 20
Favoriete positie: rechtsbuiten
Specialiteit: voorzet
Wat kan je verbeteren: linker been
Wat verwacht je van dit seizoen:
eerste acht

Leeftijd: 23
Favoriete positie: rechtsbuiten
Specialiteit: koppen
Wat kan je verbeteren: controle over
de bal en overzicht
Wat verwacht je van dit seizoen:
goed jaar door een prima selectie

Leeftijd: 30
Favoriete positie: middenvelder
Specialiteit: teamspeler
Wat kan je verbeteren: meer kracht
gebruiken
Wat verwacht je van dit seizoen:
eerste plaats

Raymon Harzevoort

Lennart van Tamelen

Rutger van Oostrom

Remi Huygens

Leeftijd: 25
Favoriete positie: laatste man / verdedigende middenvelder
Specialiteit: verdedigen en koppen
Wat kan je verbeteren: meer rust in
het spel
Wat verwacht je van dit seizoen:
top drie

Leeftijd: 20
Favoriete positie: laatste man
Specialiteit: sliding, inzet
Wat kan je verbeteren: startsnelheid,
linkerbeen
Wat verwacht je van dit seizoen: een
leuk seizoen in het tweede team
draaien, met top zeven als
eindresultaat

Leeftijd: 21
Favoriete positie: onbekend
Specialiteit: buitenkant rechts
Wat kan je verbeteren: inzicht en
techniek
Wat verwacht je van dit seizoen: top
zes

Leeftijd: 31
Favoriete positie: laatste man
Specialiteit: lange pass, overzicht
bewaren
Wat kan je verbeteren: fit worden en
blijven
Wat verwacht je van dit seizoen:
eerste vier

Richard Moore

Jeffrey van de Wijngaard

Wesley van de Wijngaard

Naam: Nico Stoop

Leeftijd: 32
Favoriete positie: centrumspits
Specialiteit: acties maken
Wat kan je verbeteren: rust voor het
doel
Wat verwacht je van dit seizoen:
meedoen in de top drie

Leeftijd: 24
Favoriete positie: aanvallende
middenvelder
Specialiteit: steekpass
Wat kan je verbeteren: koppen
Wat verwacht je van dit seizoen:
promoveren

Leeftijd: 21
Favoriete positie: linksback
Specialiteit: snelheid
Wat kan je verbeteren: minder
overtredingen maken
Wat verwacht je van dit seizoen:
bij de eerste drie eindigen

Leeftijd: 32
Favoriete positie: verdedigende
middenvelder
Specialiteit: loopvermogen
Wat kan je verbeteren: techniek
Wat verwacht je van dit seizoen:
in een team spelen dat overtuigend
wil winnen
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Thais Restaurant Wasana Dee
Authentiek, vers en uiterst betaalbaar
Op dinsdag en woensdag kunt u genieten van een heerlijk 4-gangen diner voor
.14,50 p.p. En op donderdag hebben wij een schitterend Thais Buffet: soep, voorgerechten, hoofdmaaltijden, dessert, koffie of thee. Onbeperkt eten, voor  16,50
p.p. LET OP! Onze vegetarische kaart is nu
sterk uitgebreid. In september nieuwe speciale
afhaalmenu’s (ook vegetarisch) van  22,50
voor de afhaalprijs van  15,- (zie onze website).
Thais Restaurant Wasana Dee
Leusderweg 58
3817 KB Amersfoort
(033) 4655307
www.thaiwasana.nl

Vo o r a l l e g e r e c h t e n g e l d t : 2 0 % a f h a a l k o r t i n g

Spelersportretten

Pascal Kamerbeek

Vincent Roomer

Wim van Bruggen

Yasir Rahat

Leeftijd: 34
Favoriete positie: doelman
Specialiteit: 1 tegen 1 situatie
Wat kan je verbeteren: van alles
Wat verwacht je van dit seizoen:
plaats bij de eerste vijf en misschien
een periode

Leeftijd: 19
Favoriete positie: rechtsback / centrale verdediger
Specialiteit: verdedigen / persoonlijke duels
Wat kan je verbeteren:
spelsnelheid / opbouw
Wat verwacht je van dit seizoen:
eerste drie

Leeftijd: 22
Favoriete positie: rechts op
middenveld
Specialiteit: lange bal
Wat kan je verbeteren: balaanname
Wat verwacht je van dit seizoen:
periode pakken

Leeftijd: 20
Favoriete positie: spits / aanvallende
middenvelder
Specialiteit: inzicht
Wat kan je verbeteren: verdedigen
Wat verwacht je van dit seizoen:
kampioenschap, minimaal een
periode, promoveren

Alexander Smeenk

Toby van Veldhuizen

Leeftijd: 21
Favoriete positie: spits
Specialiteit: actie en versnelling
Wat kan je verbeteren: luchtduels
Wat verwacht je van dit seizoen: met
het tweede elftal top vijf halen en
persoonlijk veel doelpunten maken

Leeftijd: 21
Favoriete positie: aanvaller
Specialiteit: inzicht, snelheid,
techniek, kappen, schieten
Wat kan je verbeteren: rust, concentratie, overzicht, verdedigen,
Wat verwacht je van dit seizoen:
middenmoot en een gezellig, sportief seizoen met het tweede elftal

Amsvorde 2 voor het begin van 1e competitiewedstrijd
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VOOR GEKNIPT VAKWERK!
...met en zonder afspraak! Ook

Leusderweg 178, AMERSFOORT
033-4610077
nagelstudio w w w . l a n i q u e . n l

Technische staf

Fillie Kraak

Arend van Eldert

Eddy Meerding

Fred Ploeg

Ondersteuning selectie

Financien selectie

Grensrechter Amsvorde 1

Ron van Burgsteden

Bram van Haarlem

Martin van 't Hazeveld

Arnold van de Wakker

Trainer Amsvorde 2

Keeperstrainer

Teammanager

Assistent teammanager

Hoofdtrainer

Marcel van de Wijngaard
Verzorger
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Wedstrijdprogramma

Amsvorde 2, 3e klasse
6 september 2009

18 oktober 2009

13 december 2009

21 maart 2010

Amsvorde 2 - Hercules 4

3-2

VVU Ardahanspor 2 - Amsvorde 2

Amsvorde 2 - Kampong 6

Soest 4 - Amsvorde 2

Soest 4 - Vreeswijk 2

2-4

Soest 4 - Roda'46 3

PVCV 3 - JSV Nieuwegein 2

VVU Ardahanspor 2 - DHSC 2

PVCV 3 - VVZA 2

2-2

PVCV 3 - DHSC 2

Soest 4 - De Bilt 2

De Bilt 2 - Roda'46 3

VVU Ardahanspor 2 - De Bilt 2 0-10

VVZA 2 - Hercules 4

DHSC 2 - Hercules 4

JSV Nieuwegein 2 - Hercules 4

DHSC 2 - JSV Nieuwegein 2

8-1

JSV Nieuwegein 2 - Vreeswijk 2

VVU Ardahanspor 2 - VVZA 2

VVZA 2 - Kampong 6

Roda'46 3 - Kampong 6

3-1

De Bilt 2 - Kampong 6

Roda'46 3 - Vreeswijk 2

PVCV 3 - Vreeswijk 2

13 september 2009

1 november 2009

24 januari 2010

11 april 2010

Kampong 6 - Amsvorde 2

Amsvorde 2 - Soest 4

Roda'46 3 - Amsvorde 2

Amsvorde 2 - De Bilt 2

JSV Nieuwegein 2 - PVCV 3

DHSC 2 - VVU Ardahanspor 2

VVZA 2 - Soest 4

DHSC 2 - Soest 4

De Bilt 2 - Soest 4

Roda'46 3 - De Bilt 2

Hercules 4 - PVCV 3

Vreeswijk 2 - Hercules 4

Hercules 4 - DHSC 2

Hercules 4 - JSV Nieuwegein 2

JSV Nieuwegein 2 - VVU Ardahanspor 2

Roda'46 3 - VVZA 2

VVZA 2 - VVU Ardahanspor 2

Kampong 6 - VVZA 2

Kampong 6 - DHSC 2

PVCV 3 - VVU Ardahanspor 2

Vreeswijk 2 - Roda'46 3

Vreeswijk 2 - PVCV 3

Vreeswijk 2 - De Bilt 2

Kampong 6 - JSV Nieuwegein 2

20 september 2009

8 november 2009

31 januari 2010

25 april 2010

Amsvorde 2 - Roda'46 3

De Bilt 2 - Amsvorde 2

Amsvorde 2 - Vreeswijk 2

VVZA 2 - Amsvorde 2

Soest 4 - VVZA 2

Soest 4 - DHSC 2

DHSC 2 - Roda'46 3

Soest 4 - PVCV 3

PVCV 3 - Hercules 4

Hercules 4 - Vreeswijk 2

VVU Ardahanspor 2 - Hercules 4

De Bilt 2 - DHSC 2

VVU Ardahanspor 2 - JSV Nieuwegein 2

VVZA 2 - Roda'46 3

De Bilt 2 - VVZA 2

JSV Nieuwegein 2 - Roda'46 3

DHSC 2 - Kampong 6

VVU Ardahanspor 2 - PVCV 3

PVCV 3 - Kampong 6

Vreeswijk 2 - VVU Ardahanspor 2

De Bilt 2 - Vreeswijk 2

JSV Nieuwegein 2 - Kampong 6

Soest 4 - JSV Nieuwegein 2

Hercules 4 - Kampong 6

27 september 2009

15 november 2009

21 februari 2010

2 mei 2010

Vreeswijk 2 - Amsvorde 2

Amsvorde 2 - VVZA 2

Amsvorde 2 - DHSC 2

Amsvorde 2 - JSV Nieuwegein 2

Roda'46 3 - DHSC 2

PVCV 3 - Soest 4

Hercules 4 - Soest 4

VVU Ardahanspor 2 - Soest 4

Hercules 4 - VVU Ardahanspor 2

DHSC 2 - De Bilt 2

Roda'46 3 - PVCV 3

PVCV 3 - De Bilt 2

VVZA 2 - Vreeswijk 2

Roda'46 3 - JSV Nieuwegein 2

Vreeswijk 2 - VVZA 2

Roda'46 3 - Hercules 4

Kampong 6 - PVCV 3

VVU Ardahanspor 2 - Vreeswijk 2

Kampong 6 - VVU Ardahanspor 2

DHSC 2 - VVZA 2

JSV Nieuwegein 2 - Soest 4

Kampong 6 - Hercules 4

JSV Nieuwegein 2 - De Bilt 2

Kampong 6 - Vreeswijk 2

4 oktober 2009

29 november 2009

28 februari 2010

Aanvangstijden eerste elftallen

DHSC 2 - Amsvorde 2

JSV Nieuwegein 2 - Amsvorde 2

PVCV 3 - Amsvorde 2

Amsvorde 2

11.00 uur

Soest 4 - Hercules 4

Soest 4 - VVU Ardahanspor 2

Soest 4 - Kampong 6

Vreeswijk 2

11.30 uur

PVCV 3 - Roda'46 3

De Bilt 2 - PVCV 3

VVZA 2 - JSV Nieuwegein 2

Kampong 6

14.30 uur

VVZA 2 - Vreeswijk 2

Hercules 4 - Roda'46 3

VVU Ardahanspor 2 - Roda'46 3

PVCV 3

12.15 uur

VVU Ardahanspor 2 - Kampong 6

VVZA 2 - DHSC 2

De Bilt 2 - Hercules 4

De Bilt 2 - JSV Nieuwegein 2

Vreeswijk 2 - Kampong 6

DHSC 2 - Vreeswijk 2

SO Soest 4

10.30 uur

Roda'46 3

13.00 uur

11 oktober 2009

6 december 2009

14 maart 2010

JSV Nieuwegein 2

11.00 uur

Amsvorde 2 - PVCV 3

Hercules 4 - Amsvorde 2

Amsvorde 2 - VVU Ardahanspor 2

Hercules 4

14.30 uur

Kampong 6 - Soest 4

Kampong 6 - Roda'46 3

Roda'46 3 - Soest 4

De Bilt 2

11.00 uur

JSV Nieuwegein 2 - VVZA 2

JSV Nieuwegein 2 - DHSC 2

DHSC 2 - PVCV 3

VVU Ardahanspor 2

12.00 uur

Roda'46 3 - VVU Ardahanspor 2

De Bilt 2 - VVU Ardahanspor 2

Hercules 4 - VVZA 2

DHSC 2

11.00 uur

Hercules 4 - De Bilt 2

VVZA 2 - PVCV 3

Vreeswijk 2 - JSV Nieuwegein 2

VVZA 2

11.00 uur

Vreeswijk 2 - DHSC 2

Vreeswijk 2 - Soest 4

Kampong 6 - De Bilt 2
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Keeperstrainer

Bram van Haarlem:
jeugd wil weer graag keepen
Bram van Haarlem is aan zijn tweede seizoen als keeperstrainer bij Amsvorde
begonnen. De jonge directeur (33) van het verhuisbedrijf W. van Haarlem Verhuisservice ('de internationale verhuizers van huis uit') verscheen in 2008 op de
velden aan de Leusderweg om zijn kwaliteiten als ervaren ex-doelman van
onder andere Amsvorde, Quick en KVVA te benutten om de huidige keepers
van Amsvorde beter te laten worden.
Vier jaar eerder was de geboren Utrechter, nu wo-

keepen krijgen. Bij Amsvorde is het prettig om met

lie Kraak. Deze tijd heb ik niet omdat mijn werk-

nend in Vleuten, als actieve doelman gestopt. ,,Zelf

ervaren keepers te werken waardoor je wat meer

zaamheden als directeur van mijn verhuisbedrijf

keep ik helemaal niet meer, " vertelt Van Haarlem

op wedstrijdelementen kan trainen. Op dit moment

behoorlijk intensief zijn. Maar wie weet in de toe-

die vanaf zijn zesde levensjaar het doel van di-

heeft Amsvorde twee keepers voor de selectie.

komst."

verse clubs heeft verdedigd. ,,Sinds 2006 train ik

Wenselijk is natuurlijk altijd drie keepers waarvan

de jeugdkeepers van KVVA. Dat doe ik nog

er één als vaste reserve met het eerste meegaat."

steeds. En sinds het seizoen 2008-2009 ben ik

Van Haarlem kan de wedstrijden van zijn pupillen
niet bezoeken. ,,Ik volg de wedstrijden van Ams-

keeperstrainer van de senioren van Amsvorde."

De interesse van de jeugd om onder de lat te gaan

vorde niet persoonlijk omdat ik op zondag ook

Van Haarlem heeft het goed naar z'n zin bij de zon-

staan, was de laatste jaren flink afgenomen. ,,Op

keeperstraining bij een voetbalschool geef." De

dagvierdeklasser. ,,Het trainen bij Amsvorde be-

dit moment merk je dat de jeugd wel weer inte-

trainingen vormen overigens geen probleem.

valt heel goed.

resse in sporten heeft en ook graag wil keepen. In

,,Doordat we met de selectie om 19.45 uur trainen,

het verleden is dat zeker anders geweest."

is dit goed met mijn werk te combineren," aldus

,,Het werk als keeperstrainer geeft mij veel voldoe-

Van Haarlem die nog altijd op zijn eerste Amsvorde

ning, "vervolgt de Vleutenaar zijn verhaal.,, Bij de

Van Haarlem ambieert (nog) geen andere functie

klant zit te wachten. ,,We hebben nog niemand

jeugd merk je dat ze zelf in de gaten krijgen dat ze

bij een voetbalclub. ,,Hoofdtrainer van een club

verhuisd van Amsvorde maar wat niet is, kan nog

beter worden en daardoor nog meer plezier in het

vergt behoorlijk wat tijd. Ik zie dit natuurlijk aan Fil-

komen."
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Clubmensen in beeld

Eric Eggenkamp: jeugdvoorzitter
Vanaf 1 januari 2009 is Eric Eggenkamp de nieuwe jeugdvoorzitter van Ams-

een andere vereniging gaan spelen, dan hopen we

vorde. De 43-jarige Amersfoorter heeft de functie overgenomen van Wim de

natuurlijk dat ze later toch weer voor Amsvorde kie-

Beer die als jeugdcoördinator door het leven ging. Hij zet zich nu, vooral op de

zen, omdat ze weten dat ze weer welkom zijn. "

achtergrond, in voor de jeugd en heeft de ledenadministratie van de club voor

Ben je tevreden over de
samenwerking met het hoofdbestuur?

zijn rekening genomen.
Eggenkamp, nog steeds vrijgezel, woont op 500

ieder jeugdlid met plezier op zijn eigen niveau

,,Tot op heden zeer zeker. Zij zien ook in dat het be-

meter afstand van sportpark Nimmerdor. ,,Ik ben ge-

speelt, zich houdt aan de normen en waarden van

langrijk is dat de eigen jeugd doorstroomt naar de

boren in Amersfoort en heb de eerste vier jaar van

de vereniging en ook deelneemt aan onze niet-voet-

selectie. In het verleden is er soms te weinig aan-

mijn leven in Hooglanderveen gewoond. Ik ben in-

balactiviteiten. Jaarlijks worden een Sinterklaas-

dacht aan de jeugd besteed, terwijl de jeugdcom-

middels 34 jaar lid van Amsvorde. In de D3 begon

feest, een survival en andere activiteiten door de

missie wel het beste beentje voor heeft gezet. Door

ik met voetballen en ik heb daarna de jeugd doorlo-

jeugdcommissie georganiseerd. Daarvoor kunnen

het meedenken van het hoofdbestuur hopen wij nu

pen tot en met de A-junioren. Ik was geen hoog-

wij gelukkig een beroep doen op een aantal vrijwil-

de jeugd samen op een hoger niveau te krijgen. We

vlieger maar ik stond wel altijd mijn mannetje in het

ligers. We zijn nog wel op zoek naar een gemoti-

zijn nog op zoek naar iemand die de technische

veld. Bij de senioren heb ik de eerste jaren in de la-

veerde evenementencoördinator."

zaken binnen de jeugdafdeling voor zijn rekening

gere elftallen gebivakkeerd. Vanaf mijn 26e t/m 38e

neemt. Deze man of vrouw moet de gehele jeugdtak gaan aansturen en ook een technisch beleids-

Op het moment dat ik bij de veteranen zou gaan

Beschikt Amsvorde over
talentvolle jongeren?

spelen, kreeg ik een hernia waardoor mijn voetbal-

,, Zonder iemand tekort te doen hebben wij in de

papieren beschikken en binnen Amsvorde passen.

loopbaan vier jaar terug helaas is beëindigd."

huidige B-groep een paar spelers die zeker de se-

We stellen veel eisen aan deze functie, vandaar dat

heb ik in de selectie van het tweede elftal gespeeld.

plan maken. Deze persoon moet over de nodige

lectie bij de senioren kunnen halen. In de C-groep

we de juiste man nog niet hebben gevonden maar

Wat heb je als vrijwilliger gedaan?

lopen ook een aantal leuke spelers. In de D-groep

ik ben ervan overtuigd dat we hem of haar vinden."

,,Dat is eigenlijk teveel om op te noemen. Ik heb,

zitten wat talentjes wat ook voor de E-groep geldt.

toen ik in de A-jeugd speelde, gevlagd bij het tweede

De nieuwe trainer van de F-selectie was ook niet

Hoe ziet jouw verlanglijstje er uit?

elftal. Vanaf de periode dat ik bij de senioren ging

ontevreden over de kwaliteiten van de spelers. Het

,,Een echt verlanglijstje heb ik niet. We streven naar

spelen, ben ik jeugdelftallen gaan begeleiden en

streven is uiteraard om zo veel mogelijk eigen jeugd

twee A teams, twee B teams, drie C teams, vier D

trainen van de E tot en met de C. Verder heb ik eer-

in de selectie te krijgen maar dit is afhankelijk van

teams en zes E en F teams. Dit is voor Amsvorde

der al zo'n tien jaar in de jeugdcommissie gezeten.

heel veel factoren. Blijven de spelers voetballen, blij-

begrippen veel maar gezien de accommodatie kan

Verder heb ik verschillende functies bekleed zoals

ven ze zich goed ontwikkelen, gaan ze studeren als

het ook niet veel meer worden. Vooral met trainen is

wedstrijdsecretaris, was ik lid van de toernooicom-

ze achttien zijn, enz. Ik ben er wel van overtuigd dat

het lastig. Het zou ideaal zijn als we op het hoofd-

missie en ben ik coördinator van bepaalde leeftijds-

over een x aantal jaren de selectie voor de helft uit

veld kunstgras zouden krijgen met verlichting. Dan

groepen geweest. Momenteel ben ik dus

de eigen jeugd kan bestaan, mits we de talenten

zouden we bij de jeugd nog meer teams kunnen

jeugdvoorzitter en vlag ik bij het eerste elftal wan-

kunnen behouden Als vereniging ligt hier voor ons,

hebben. Daarnaast zouden we dus graag de func-

neer FC Utrecht niet thuis speelt."

hoofdbestuur en jeugdcommissie, een schone taak.

ties van evenementencoördinator en technische

En als jeugdspelers, om welke reden dan ook, kie-

zaken ingevuld zien. "

Wat zijn jouw doelstellingen?

zen voor een pauze in hun voetballoopbaan of voor

,,We zijn momenteel bezig met de afronding van het
eerste gedeelte van het jeugdbeleidsplan. Daain
hebben wij de doelstelling uitgesproken om alle eerste elftallen per leeftijdsgroep in de tweede klasse te
laten uitkomen. Het streven is daarna om zo veel
mogelijk eerste teams op eerste klasse niveau te
krijgen. Of dit allemaal valt te realiseren, weten we
niet maar het is een uitdaging die, mits breed gedragen, haalbaar moet zijn. Momenteel spelen de
B1, C1 en F1 in de derde klasse, de D1 en D2 spelen tweede klasse en de E1 speelt al eerste klasse.
Verder streven wij er als jeugdcommissie na dat
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Partner

Theo Meijer Sport en Amsvorde:
nieuwe samenwerking
In de bekende regionale sportschool van de in Amersfoort
wonende Theo Meijer heeft Amsvorde een nieuwe partner
gevonden. Met ingang van dit seizoen kunnen spelers en
begeleiders van de club gebruik maken van de vele mogelijkheden die Theo Meijer Sport in de vestiging aan de
Groene Zoom in Leusden kan bieden.
Reza de Groot (40), bij Theo Meijer Sport werkzaam als manager en verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van dit indrukwekkende sport-, racket- en
gezondheidscentrum, kan alles over de nauwe samenwerking tussen beide
partijen vertellen.

constructie niet verder uitbreiden, maar er zijn wel een aantal clubs waarmee
we in een andere vorm samenwerken. We zullen natuurlijk altijd proberen sa-

Hoe is het contact tussen jullie en Amsvorde tot stand
gekomen?

menwerkingsverbanden aan te gaan, maar we moeten het natuurlijk wel kunnen waarmaken."

,,In eerste instantie heb ik Raymon Harzevoort, speler van de selectie, benaderd. Hij is als fysiotherapeut werkzaam bij fysiotherapiepraktijk KVO die in

Wat kunnen jullie de klanten allemaal bieden?

ons pand gevestigd is. Ik heb Raymon een concept overeenkomst meege-

,,Judo, karate, taekwondo, aikido, jiu-jitsu, kickboxing, fitness, sportspecifieke

geven om met Amsvorde om de tafel te kunnen zitten. In het eerste gesprek

trainingen, personal training, RPM/indoorcycling, body pump, body combat,

werd al snel duidelijk dat er samenwerking tussen Amsvorde, KVO en Theo

body balance, body vive, body jam, body step, body attack, body shape, body

Meijer Sport moest komen en nu dus ook gerealiseerd is."

sculpture, tennis, squash, kinderopvang, horecagelegenheid met kleine kaart,
fysiotherapie, manuele therapie, reintegratie, verzuim- en gezondheids-ma-

Wat zijn voor jullie de voordelen van een dergelijke samenwerking?

nagement, training, coaching, beauty center, bedrijfssporten, vergader-/busi-

,,Dat spelers en begeleiders van Amsvorde kennis maken met ons sportcen-

zoals clinics, workshops (inclusief ontbijt, brunch, lunch, diner), voedingsbe-

trum, ons sportaanbod leren kennen en dat wij door onze kennis en kunde het

geleiding, metingen, testen en nog veel meer…."

nessruimte voor netwerkbijeenkomsten en (sportieve) groepsarrangementen

prestatievermogen van de spelers kunnen verbeteren en zij zich verder kunnen ontwikkelen als voetballer, met name op het gebied van kracht, snelheid,

Is de concurrentie groot?

conditie en blessurepreventie/behandeling. Hierdoor worden de spelers zowel

,,Aan de ene kant van de markt is de concurrentie zeker groot, gezien de

fysiek als mentaal sterker."

groei van lowbudget en bestaande centra. Aan de andere kant ook weer niet,
alleen is het nu tijd dat wij dit vanuit TMS beter kenbaar maken in de markt.

Hebben jullie ook met andere clubs dergelijke afspraken
en gaan jullie dat nog uitbreiden?

Ik doel hier op onze kennis en kunde met betrekking tot sportspecifieke trai-

,,Ja, wij hebben dit soort contracten met meerdere clubs. Wij zullen dit in deze

training, specifiek gericht op prestatiebevordering van zijn of haar hoofdsport.

ning en begeleiding (zowel met als zonder diëtiste) dus kracht- en conditieZo trainen wij nu veel wedstrijd- en topsporters op het gebied van vechtsporten als judo, karate, taekwondo, voetbal, tennis, motorcross, zwemmen, waterpolo, hockey maar ook niet-sporters zoals een operazanger, managers en
directieleden."

Waarom zijn jullie beter dan de concurrenten?
,,Wij zijn beter dan de concurrenten door een combinatie van onze kennis,
kunde, ervaring, middelen, ruimte, aanbod, tariefstelling, vrijheid, loyaliteitsprogramma, netwerk en de geweldig ontspannen positieve sfeer, maar uiteraard ook de passie voor (top)sport en de gezelligheid van onze medewerkers."
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Amsvorde 8

Geslaagd lustrumtoernooi
Het is een ieder niet ontgaan, afgelopen

de poulefase werd daar gretig door vele oververhitte

gewisseld met Akkedakkes Thunderstruck. Op de

Pinksterweekend vond het Amsvorde 8

deelnemers gebruik van gemaakt. Onder het genot

klapper van de avond Hazes ’De Vlieger volgde de

“Resultaat Maakt Niet Gelukkig” Lus-

van een biertje rustte ieder wat uit, zocht verkoeling

ene meezinger na de andere. Een pit werd gevormd

trum Toernooi plaats.. Wonder boven

of leerde Maas kennen. Ondertussen werd de bar-

en een daverend applaus was het resultaat, waar-

wonder verschenen alle teams keurig

becue opgezet. Elk team kreeg een krat vlees en

door de deelnemers na een uur buiten konden uit-

op tijd zodat rond 10.30 uur de aftrap

hoewel in de gids bij de huisregels stond dat vege-

puffen en de dj een tijdlang voor drie gasten en een

van de eerste poulewedstrijden kon

tariërs niet welkom waren op het eetfestijn, was ook

paardenkop zijn jaren negentig klassiekers en happy

worden genomen. In poule A streden

aan hen gedacht. De barbecue liep gesmeerd en

hardcore melodietjes door de kantine liet schallen.

Amsvorde 8 (het studententeam), Beu-

moest er voor zorgen dat onze vrienden met her-

De DJ had achteraf niet te klagen, want het bleek

ningse Boys, FIT 5 en Huurdeman &

nieuwde krachten, dubbele energie en frisse moed in

enkel stilte voor de storm. De vele overgebleven gas-

Huurdeman, een team bestaande uit

de kantine de verrassing van de avond zouden aan-

ten dronken en dansten er stevig op los. Aan alles

oudgedienden van Amsvorde 8, om de

schouwen.

komt echter een eind, zo ook aan deze avond. Het

eerste plaats of laatste, afhankelijk van

opzoeken van de tentjes verliep tegen alle verwach-

de ambitie. Poule B bestond uit het ve-

Speciaal voor het tweedaags toernooi hadden geta-

teranenteam van Amsvorde, een team

lenteerde muzikanten uit Amsvorde 8 een band op-

genaamd de Beukers uit Delft, Roda 46

gericht om de gasten een gevarieerde en

Het andere Volendam, FIT 5, speelde de dag erna de

11, FC Kater, een vriendengroep uit

spetterende show de voor te schotelen. Lennart,

halve finale tegen Amsvorde 7 en verloor deze. De

Amersfoort en Koos und Werner, een

Chris, Sjoerd, Daniël en Nanne openden het mu-

andere halve finale werd na penalty’s gewonnen

team vol vrienden van ons. Zij hadden

ziekspektakel met de The A-Teamtune en werkten

door De Beukers uit Delft ten koste van de Beu-

hun naam te danken aan de twee colle-

toe naar de climax. ‘Dit is mijn club’ werd uit volle

ningse Boys. FIT 5 werd na penalty’s derde. Tijdens

ga’s van Joost, onze aanvoerder die er

borst meegezongen, tegenstanders vielen elkaar in

de kruisfinales werd goed duidelijk dat de deelne-

later bij is gekomen.

de armen en traantjes werden weggepinkt. Terwijl de

mende teams ons motto ‘Resultaat maakt niet ge-

band na geniaal uitgevoerde covers onder leiding

lukkig’ ter harte hadden genomen. Een 'Beuningse

ting in soepel.

De poulewedstrijden waren leuk, er werd

Boy' nam een penalty met het shirt over

verloren en gewonnen en gelijkgespeeld,

het hoofd en een eigen doelpunt in een

er werd een team eerste in de poule en er

van de kruisfinales werd met gejuich van

werd ongetwijfeld een team laatste in de

beide ploegen ontvangen. De finale werd

poule. Een opvallend moment is het ver-

gewonnen door de p-fanaten uit Delft en

melden waard. Alexander Strack van

de felbegeerde laatste plaats werd ge-

Schijndel floot de wedstrijd tussen zijn

wonnen door het gelegenheidsteam Koos

eigen team, ons team en Huurdeman &

und Werner.

Huurdeman. Omdat de linksback van Amsvorde, Cork, nog nooit gescoord heeft en

Bij de prijsuitreiking werd het motto “Re-

zijn vader op goal stond bij de tegenstander

sultaat Maakt Niet Gelukkig” nog eens be-

en om de oudgedienden over de zeik te krij-

nadrukt. De beukers kregen een bekertje

gen, besloot de scheidsrechter uit het niets een pe-

van een charismatische leadzanger een pauze hield,

dat alleen met een loep kon worden bestudeerd. Het

nalty te geven. Oog in oog met zijn vader faalde hij

werd aan het bestuur een cadeau aangeboden, een

was een mooi gezicht de winnaars te zien rondhos-

hopeloos, omdat hij in de grond trapte en hierdoor

prachtig schilderij van een wulpse zigeunerin. Ook

sen met zo’n klein ding. De grootste beker moest

een rolletje door het midden afleverde in de handen

Peter Hochs die als eerste had betaald, een dag

echter nog uitgedeeld worden. Deze werd in de han-

van zijn vader. Cork: ,,Iedereen keek naar mij. Ik kon

nadat de uitnodiging op de bus was gedaan, kreeg

den gedauwd van een collega van Joost. De vak-

niet tegen de druk. Ik verkrampte pardoes.”

een presentje, namelijk een opblaaskrokodil. Hochs:

kenvuller en aanvoerder van Koos und Werner was

,,Wat een prachtig geschenk. Niemand wil met mij

daarvan duidelijk onder de indruk. Een betere afslui-

We hadden het weer mee, waardoor tussen de wed-

mee op vakantie. Nu heb ik toch in Salou wat gezel-

ting van het in alle opzichten geslaagde toernooi kon

strijden door de deelnemers lekker konden genieten

schap gehad.”

er niet zijn. Uitgeput dronken we een biertje, velen

van de zon, het geklungel op de velden, de prachtige

gingen op huis aan op zoek naar een zacht bed. Er

toernooigids en het ludieke speeltuig die naast de

De band kwam van de plaspauze terug als jaren

rest ons zodoende nog 'één mededeling: tot over vijf

kantine was opgesteld. Een buikglijbaan van wel 20

tachtig metalgoden en deed er een schepje boven

jaar.

meter lang. Vooral tijdens de lunch en na afloop van

op. Een Nightrider/Eye of the Tiger-medley werd af-
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Speler in beeld

Idris Ettaouil
wil graag promoveren
Als speler mag Idris Ettaouil langzamerhand tot de inboedel van Amsvorde gerekend worden. De inmiddels 31-jarige Nederlander van Marokkaanse afkomst
is aan zijn vierde seizoen op sportpark Nimmerdor begonnen.
De in Amersfoort wonende verdediger bevalt het

goed georganiseerde club, met leuke en fanatieke

goed bij de vierdeklasser en is ook niet van plan

mensen, " verklaart de Amsvordiaan zijn langdurig

om te vertrekken. ,,Zolang ik fit en gemotiveerd

verblijf in Amersfoort Zuid. Zijn verlanglijstje ver-

blijf, " vertelt Ettaouil die zijn voetbalcarriere twin-

meldt in ieder geval nog één wens. ,,Ik zou graag

tig jaar geleden bij een andere Amersfoortse ver-

nog met Amsvorde een promotie willen meema-

eniging begon. ,,HVC was mijn eerste club. Daar

ken."

startte ik met voetballen toen ik elf jaar oud was. Ik

de tijd ons leren. Naar mijn idee zijn we er wel sterker op geworden dan in het afgelopen seizoen."

speelde toen in de E1. Daarna ben ik nog voor

Dat lukte de ploeg de afgelopen jaren niet. Etta-

APWC en Nieuwland uitgekomen, voordat ik bij

ouil kan de oorzaak wel vertellen. ,,Door veel bles-

Zijn doelstelling is ieder geval duidelijk. ,,Fit te blij-

Amsvorde terecht kwam."

sures en schorsingen in beslissende wedstrijden

ven en minimaal een periode pakken, " aldus Et-

redden we het steeds niet." Of een promotie dit

taouil die dit seizoen al een doelpunt op zijn naam

Trouw

seizoen wel gaat lukken, kan de liefst als voor-

heeft staan. ,,In de bekerwedstrijd tegen SEC. Ik

Die club is Ettaouil al sinds 2006 trouw. ,,Het is een

stopper acterende Ettaouil niet zeggen. ,,Dat zal

hoop er dit seizoen nog meer te maken."
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Wim Luigjes Haarverzorging
Hobbemastraat 34
Amersfoort
033 - 475 25 25 / 475 50 16

voor zowel dames als heren
alleen volgens afspraak

Convenant

Samenwerking Amersfoortse clubs
Bijna alle voorzitters van de dertien Amersfoortse voetbalverenigingen waren op woensdag 19 augustus op het
sportpark Olympia, de thuisbasis van VOP, aanwezig om
symbolisch hun handtekening te zetten onder een gedragsconvenant. Joop Dee en Kees Dijkhuizen vertegenwoordigden Amsvorde op de bijeenkomst die tijdens het
Vathorst Amersfoorts Voetbalkampioenschap werd gehouden.
Het doel van de overeenkomst is ongewenst gedrag op en rond de velden
aan te pakken en te voorkomen. Wethouder Jelle Hekman, vervanger van
vakantievierder Arrien Kruijt, was niet de enige tevreden spreker op de geanimeerde bijeenkomst. Piet Hoek, voorzitter van de Stichting Amersfoorts
Voetbalkampioenschap, toonde zich niet alleen blij met het convenant. ,,Het
AK verloopt tot nu toe vlekkeloos en er is veel publiek."
Voor de oud-voorzitter van Quick was dat een goede reden om met de aanwezige clubbestuurders en vertegenwoordigers van de KNVB en SRO het
glas te heffen. Voor de vulling daarvan had het aan de Hamseweg in Hoogland gevestigde Wijnhuis Alexander gezorgd

Sponsors Amsvorde
HOOFDSPONSOR

Nimmerdor Consults

Heuga

Farouk Systems

Broodje Sjors

HIM Chemie

Carbon Solutions

Klusbedrijf Karssen

KLEDINGSPONSOR

Time Out

Kela Tapijttegels

Football24.nl

Govaert Makelaardij

Labrie

Masterstuc

Leandros Internet & ICT diensten

Pannenkoekenrest. De Kabouterhut

Martinovloeren

SUBSPONSORS
WSM Bouw

Miko Koffie Service

Leandros Internet & ICT diensten

BORDSPONSORS

Niemeijer Amersfoort

Martinovloeren

ALB

Juwelier Nipshagen

Bochane Hyundai

ATO (Amersfoort Total Office)

Paul Aldenkamp

Balneum Huidverzorging

Pensioendesk Burgwal

SPONSORS

Casa Italia

Profin

Jekel Optiek

Bouwbedrijf Eggenkamp

Autobedrijf Slootweg

Café/bar De Singel

Bouwmaat

Broodje Sjors

Wolter & Dros

Broekhuisen IJzerwaren

StickerOp.nl

Car Cool Center

Stikvoort Groep

JEUGDSPONSORS

Drieenhuizen

Super de Boer Kippersluis

Studio Imago

Fit Forum Amersfoort

WSM Bouw

Bouwbedrijf Eggenkamp

Heineken
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CAFE - BAR DE SINGEL
ZUIDSINGEL 4
AMERSFOORT
Uw gastheer: Fred

Overzicht clubs 4e klasse H
Amsvorde
Opgericht

11-3-1925

Trainer

Fillie Kraak

Sportpark

Nimmerdor
Leusderweg 310
3817 KJ Amersfoort

Telefoon

033-4619325

Website

www.amsvorde.nl/

Email

webmaster@amsvorde.nl

VVZA
Opgericht

22-5-1948

Trainer

Piet Rigter

Sportpark

Emiclaer
Hoolesteeg 6
3822 NC Amersfoort

BFC

Telefoon

033-4805806

Opgericht

01-05-1920

Telefoon

030 - 2717470

Website

www.vvza.nl

Trainer

Marino Osimani

Website

www.sporting70.nl

Email

info@vvza.nl

Sportpark

Meerweg

Email

bj.vansteen@hetnet.nl

3573 PV Utrecht

Meerweg 63

APWC

1405 BD Bussum
3-5-1923

Telefoon

035-6945648

Schalkwijk

Trainer

Harry Oussoren

Website

www.bfc-bussum.nl

Opgericht

1-5-1946

Sportpark

De Koppel

Email

webmaster@bfc-bussum.nl

Trainer

Wessel Meersman

Sportpark

Blokhoven

Opgericht

Keerkring 11
3813 BC Amersfoort

KVVA

Telefoon

033-4725743

Opgericht

29-6-1939

Website

www.apwc.nl

Trainer

Piet Struijk

Telefoon

030-6011584

Email

bestuur@apwc.nl

Sportpark

Dollardstraat

Website

www.vvschalkwijk.nl

Dollardstraat 115

Email

info@vvschalkwijk.nl

AS '80

Kloostergaarde 10
3998 KD Schalkwijk

3812 EV Amersfoort
13-10-1980

Telefoon

033-4617904

Waterwijk

Trainer

Arno Splinter

Website

www.kvva.nl

Opgericht

30-6-1984

Sportpark

Klein Brandt Sportpark 7

Email

info@kvva.nl

Trainer

Martin van Egmond

Sportpark

Rie Mastenbroek

Telefoon

036-5331335

Batavia'90

Rie Mastenbroekpark 4

Website

www.as80.nl

Oprichting 01-07-1990

1314 AZ Almere

Email

webmaster@as80.nl

Trainer

Jaap Millenaar

Telefoon

036-5343678

Sportpark

De Doggersbank

Website

www.waterwijk.nl

Getijdenlaan

Email

website@waterwijk.nl

Opgericht

1312 JW Almere

SDO
Opgericht

07-11-1917

Trainer

Martin Berrevoets

Sportpark De Kuil
Dr. Abraham Kuyperlaan

8226 DG Lelystad
Telefoon

0320-254747

Zwaluwen Utrecht'11

Website

www.batavia90.nl

Opgericht

31-12-1911

Email

rob@nikstezien.nl

Trainer

Rob van Gardingen

Sportpark

Welgelegen

1402 SB Bussum
Telefoon

035-6914185

Sporting'70

Grebbeberglaan 4

Website

www.sdobussum.nl

Oprichting 02-12-1970

3527 VX Utrecht

Email

sdo@sdobussum.nl

Trainer

Wim van Arnhem

Telefoon

030-2935833

Sportpark

Voordorp

Website

www.zwaluwenutrecht1911.nl

Voorveldselaan 4

Email

info@zwaluwenutrecht1911.nl
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Algemene informatie
TERREIN
Sportpark Nimmerdor
Leusderweg 310, 3817 KJ Amersfoort
Telefoon: 033-4619325
Correspondentie
Spaarnestraat 144, 3812 HK Amersfoort
c.dijkhuizen@casema.nl

WEBSITE
Lay-out: Leandros webhosting en webdesign
Adres: www.amsvorde.nl
Email: webmaster@amsvorde.nl

KABELKRANT
Omroep Amersfoort: teletekstpagina 224

EREVOORZITTER
Frans Bos

WIE IS WIE BIJ AMSVORDE
Bestuur
Voorzitter
Joop Dee
06-20365679
Secretaris
Kees Dijkhuizen
06-25108103
Penningmeester
Jos Hopman
06-21563753
Technisch zaken
Wout van de Wiel
06-51357770
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Algemene informatie
ONDERSTEUNENDE ZAKEN
Ledenadministratie

Scheidsrechterzaken

Kantineinkoop

Kantinebeheer

Wim de Beer
06-12202399
Wim van der Veer
033-4617607
Dick Hofland
06-4632529
Martin Nomes
06-19200739

Voorzitter

Eric Eggenkamp
06-22805961

Secretaris

Richard Lekkerkerker
06-28949995

Technische zaken

Jan Willem van der Veer
06-51534275

Wedstrijdsecretaris/
Toernooicommissie

Gerrit Meijers
06-55582064

Scheidsrechtercoordinator/
Toernooicommissie

BEGELEIDING SELECTIE
Hoofdtrainer

JEUGDCOMMISSIE

Fillie Kraak
06-10597655

Willem Dijkhuis
06-50820987

JEUGDCOÖRDINATOREN

Trainer Amsvorde 2

Ron van Burgsteden
06-53950414

F

Henk Omlo
06-29340678

Teammanager

Martin van 't Hazeveld
06-51987391

D (waarnemend)

Eric Eggenkamp
06-22805961

E

Alex Seeger
06-51418820

C (waarnemend)

Jan-Willem van der Veer
06-51534275

B

Rik Jansen
06-10734298

Assistent
teammanager

Arnold van de Wakker
06-36145132

Ondersteuning selectie

Arend van Eldert

Financien selectie

Eddy Meerding

Grensrechter Amsvorde 1

Fred Ploeg
06-14525651

Keeperstrainer

Bram van Haarlem
06-15058631

Verzorger

Marcel van de Wijngaard
06-29022215

SCHEIDSRECHTERS
Senioren

Arie Gerritsen
Aalt Fredriksen
John Mannessen
Piet van Ostayen

VRIENDEN VAN ONZE JEUGD
CONTACTPERSONEN OVERIGE SENIORENTEAMS
Contactpersoon
Amsvorde 3

Michiel de Graaf
06-24864345

Amsvorde 4

Ozkan Korkmaz
06-24648300

Wim de Beer
06-12202399

SPONSORZAKEN

Amsvorde 5

Rogier de Heus
06-14628589

Amsvorde 6

Jos Tollenaar
06-46076299

Amsvorde 7

Klaas Mol
06-53731701

Amsvorde 8

Frederik de Vries
06-28406368

Contactpersoon

Wout van der Wiel
06-51357770

OVERIGE INFO
Onderhoudsploeg

Alex Hofland
Henk Omlo
Wim van der Veer
Hans Maas
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