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Voorzitter Joop Dee ziet Amsvorde verder groeien

“We zitten duidelijk in de lift”
Joop Dee mag in Amersfoort tot de ervaren voorzitters van een voetbalclub gerekend worden.
Een jaar of vijf geleden volgde de huidige preses van Amsvorde Frans Bos op.
,,Het is een leuke hobby die wel de nodige tijd kost.
Maar dat is meestal het geval met een hobby”.

aantal vrijwilligers baart ons zorgen. Elk
seizoen zijn er wel een paar mensen die
met hun werkzaamheden voor de club
stoppen. Om daar weer vervangers voor te
vinden, is vaak een probleem. Het zal bij
andere verenigingen niet anders zijn. Wij
vragen nu ook standaard aan ouders van
nieuwe jeugdleden of zij iets voor de club
willen doen”.

Clubhuis
Naast nieuwe vrijwilligers vermeldt het
verlanglijstje van Dee een aanpassing van
het clubhuis. ,,Er liggen wel wat plannen
om de indeling te veranderen. Als de
financiële middelen het toelaten, willen
wij de bar wijzigen, de bestuurskamer
vergroten en een tweede vergaderruimte
creëren. We proberen daarvoor ook
subsidie van de gemeente te krijgen.”

De sterke groei van het aantal jeugdteams
heeft voor Amsvorde wel consequenties.
Voor het eerst in de geschiedenis zag
het bestuur van de vierdeklasser zich
genoodzaakt om wachtlijsten aan te
leggen. ,,Maar een ledenstop hebben we
niet overwogen. Die komt er ook voorlopig
niet”, verwacht de 54-jarige Dee, pas de
vierde voorzitter sinds de oprichting van
de vereniging in 1925. Het kader van de
club moet daarvoor wel op peil blijven.
,,Als dat achterblijft, loop je het risico dat
er problemen ontstaan. Het teruglopend

Promotie met het eerste team naar de
derde klasse zou de voorzitter ook graag
in het nieuwe seizoen gerealiseerd
zien. ,,Vorig seizoen is een tussenjaar
geweest om de balans op te maken. Onze
doelstelling is om dit seizoen bij de eerste
drie in het klassement te eindigen. De
selectie is kwalitatief beter geworden.
We zijn weer bij SDO ingedeeld, een van
de zwaardere tegenstanders. We hopen
met aantrekkelijk spel en goede uitslagen
veel toeschouwers naar ons sportpark te
trekken.”
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Jeugdteams

Promotie

�

Zorgen hoeft Dee zich over zijn club niet
echt te maken. De toekomst ziet er voor
de bewoners van sportpark Nimmerdor
goed uit. De financieel gezonde
vereniging groeit als kool. ,, We zitten
duidelijk in de lift, ook qua prestaties.
Ons seniorenbestand is stabiel met acht

elftallen op de zondag en een behoorlijke
groei van het aantal jeugdteams in de
afgelopen jaren”.

�

,,De contacten met de vele mensen binnen
en buiten de club vind ik een van de leuke
aspecten van de functie”. Dee vindt het
leiden van een club niet lastig. ,,Dat zal
ook niet veel van andere clubs verschillen.
Ik probeer altijd in goed overleg de club
draaiende te houden. Dat lukt tot nu toe
aardig. Ik ben ook niet de persoon om
bepaalde zaken te laten doorsudderen.
Als er problemen zijn, wil ik ze zo snel
mogelijk oplossen”.
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Na leerjaar is het voor

Bert van den Brom tijd om te oogsten
Eens een APWC’er, altijd een APWC’er. Bert van den Brom is de
laatste die zijn paars-witte voetbalachtergrond zal verloochenen.
Maar dat wil niet zeggen dat de 42-jarige Amersfoorter al zijn
voetbalvreugde louter deelt met APWC’ers. Zijn echtgenote Miranda
(wedstrijdsecretaris van de APWC-jeugd) en zijn twee voetballende
zoons Robin (16) en Melvin (13) nemen een uitzonderingspositie in.
Vrouwlief en de twee jongens, beiden spelend in de jeugdafdeling
van APWC, weten zich in hun clubacties gesteund door Bert van den
Brom, die aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van Amsvorde is
begonnen.
belangrijk voor de ontwikkeling van de
club. ,,De kloof tussen 1 en 2 moet worden
gedicht. Iedere selectiespeler krijgt de
kans om zich op eigen kracht in het eerste
elftal te spelen.’’ Hij wordt in zijn keuze
gesteund door een nieuwe assistenttrainer (Amersfoorter Raymond Oppatja)
en een dito tweede trainer (Baarnaar John
Kerkhoven). ,,Beiden hebben een blanco
kijk op Amsvorde, dat is alleen maar
goed,’’ stelt Bert van den Brom.
Doordat kampioen Hoogland en
nacompetitie-winnaar APWC de vierde
klasse aan de bovenzijde hebben
verlaten, is de Amersfoortse tegenstand
teruggebracht tot HVC/Hypohome en KVVA.
De kans veel onnodige punten te verspelen
in de derby’s is daardoor ook kleiner
geworden voor Amsvorde. ,,Dat is zeker
een voordeel,’’ vindt Bert van den Brom,
die een aanpassing van het spelsysteem
heeft doorgevoerd. De Amsvordianen
mikken niet langer op één diepe spits.
Hun trainer heeft bewust gekozen voor
een aanvalsduo, gesteund door twee
offensieve middenvelders. ,,Een goede
competitiestart kan ons voetballend
vermogen omhoog halen,’’denkt de
Amsvorde-oefenmeester, die elke
wedstrijd weer rekent op honderdprocent inzet van zijn keuze-elftal en de
wisselspelers. ,,Want ik heb een hekel aan
alleen maar lange ballen van achteruit.’’
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heroveren. Tot het takenpakket van Bert
van den Brom behoort het verstevigen
van het sportieve fundament. Opdat een
eventuele promotie naar de derde klasse
een langduriger karakter heeft dan die van
een paar jaar terug. ,,Vorig seizoen hebben
we wat dat betreft de doelstelling gehaald,
ook al hebben we tegen het einde teveel
punten laten liggen voor een plaats in de
nacompetitie. Met wat meer geluk hadden
wij en niet APWC dit seizoen in de derde
klasse gespeeld.’’
In het spoor van kampioen Hoogland
keerde APWC via de play-offs terug in de
derde klasse, een spoor dat Bert van den
Brom in deze jaargang met Amsvorde
hoopt te kunnen volgen. ,,We gaan voor
de prijzen dit seizoen. Dat moeten we
met deze groep ook kunnen redden.’’
De selectie is aanzienlijk verbreed om
onvermijdelijke blessures en schorsingen
adequater op te kunnen vangen, zeker
in beslissende fases. Ter voorbereiding
belegden trainer en (nieuwe) spelers in de
tweede helft van augustus een driedaags
trainingskamp in het Limburgse Leveroy.
Vooral om teamgeest te kweken onder het
grote aantal nieuwe gezichten. ,,Maar er
moest ook arbeid geleverd worden. En dat
is in ruime mate gebeurd.’’
Lopende het seizoen hoopt Bert van
den Brom profijt te hebben van het
meerdaagse uitstapje met nagenoeg de
complete selectie van Amsvorde 1 en 2. De
hoofdtrainer noemt beide elftallen even

�

Op zaterdag is hij de toekijkende vader
bij wedstrijden van de APWC-junioren,
op zondag coacht hij Amsvorde 1 in de
vierdeklasse, een divisie die hij als speler
en later als trainer van APWC grondig heeft
leren kennen. Toch verkaste hij niet direct
van de ene naar de andere Amersfoortse
volksclub. Om zijn trainersknowhow te
vergroten vertoefde hij tussendoor eerst
twee seizoenen in Nijkerk, waar hij de Bselectie van zaterdag-hoofdklasser Sparta
onder zijn hoede had.
,,Na al die jaren vond ik het tijd om eens
een poosje afstand van het Amersfoortse
voetbal te nemen, ik wilde APWC een
beetje loslaten,’’ zo verklaart Bert van den
Brom het nut van zijn voetbal-intermezzo
in Nijkerk, waar hij met de tweede keus
van de Spartanen tweemaal kampioen
werd in de reserve-hoofdklasse. ,,Nu kijk
ik op een andere manier tegen APWC aan,
en dat is goed.’’
Voor het tweede opeenvolgende
voetbaljaar concentreert Bert van den
Brom al zijn aandacht en kennis op
Amsvorde. ,,Ja, het eerste jaar is toch
vooral een leerjaar geweest,’’ zegt de
hoofdtrainer. Hem sprak in het bijzonder
de clubstructuur op Nimmerdor aan.
,,Op organisatorisch gebied is Amsvorde
verder dan APWC en vele andere clubs in
Amersfoort. Daarnaast sprak de ambitie
van deze club mij enorm aan.’’
Er is Amsvorde veel aangelegen om het
verloren gegane terrein stapsgewijs te
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Projectstoffering

Arnhemseweg 92
3817 CK Amersfoort
Tel: 033 – 4631276
Fax: 033 – 4654519
info@vannieuwenhuizenstoffering.nl
www.vannieuwenhuizenstoffering.nl

De Speciaalzaak waar kwaliteit voor zich spreekt
met o.a. de volgende produkten;
• Tapijt
• Marmoleum
• Laminaat
• Vinyl

Gordijnen •
Vitrages •
Inbetweens •
Binnenzonwering •

Kom eens langs en laat u informeren over de vele mogelijkheden.
Wij werken met eigen stoffeerders en een eigen gordijnenatelier.

GERDA
van den Hoek

Dag en nacht directe hulp
na overlijden.

UITVAARTZORG
Victoriestraat 14
3815 MP Amersfoort
Telefoon 033 4799490
Fax 033 4790049
Mobiel 06 29512017

Stijlvolle
uitvaartverzorging in de
gehele regio, afgestemd
op ieders wensen en
budget, ongeacht bij
welke maatschappij u
verzekerd bent.

Opbaring thuis of in
een uitvaartcentrum
naar uw keuze.
Persoonlijke aandacht en begeleiding.

Wim de Beer

waakt over steeds meer jeugdteams

De verdubbeling van het ledental onder
de achttien jaar laat zich vooral zien in
de jongste groepen, de F- en E-pupillen
die deze competitie met elk vijf teams de
clubkleuren verdedigen. De A-junioren
van Amsvorde zijn verdeeld over twee
elftallen, de B-junioren vormen net als

Eigenlijk is het een grote familie. De club is
diepgeworteld in het Leusderkwartier, het
grootste deel van de nieuwe jeugdleden
komt ook uit deze buurt. Maar wat me
ook opvalt is dat de kinderen van veel
leden of oud-leden die nu in Vathorst,
Zielhorst en Kattenbroek wonen, bij ons
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de C-junioren beide een team en de Djunioren zijn zelfs drie ploegen sterk. De
aanwas van al die jonge talenten pleziert
Wim de Beer. Na een langjarige periode bij
stadgenoot KVVA noemt de jeugdvoorzitter
zichzelf nu al elf seizoenen ‘voor honderd
procent een top-Amsvordiaan’.
De sterke onderlinge band wordt door
Wim de Beer als het stevige fundament
van Amsvorde genoemd. ,,Iedereen
bij de club heeft wat voor elkaar over.

�

Wim de Beer staat bij Amsvorde aan het
hoofd van een bloeiende jeugdafdeling.
Die is omvangrijker dan ooit. Met maar
liefst zeventien jeugdploegen is de
vierdeklasser aan het seizoen 20062007 begonnen. ,,We zijn in een jaar
of vier, vijf gegroeid van honderd naar
tweehonderd jeugdleden,’’ zo becijfert
de geboren Soester met trots de enorme
vlucht die het jeugdvoetbal in relatief
korte tijd op Nimmerdor heeft genomen.

komen voetballen. Dat wil dus zeggen
dat de band met hun club heel hecht is
gebleven.’’
De toestroom van een heel peloton
nieuwe jeugdleden heeft Amsvorde naar
behoren kunnen opvangen. Aan trainers
en begeleiders geen gebrek op Nimmerdor.
,,Dat aantal is gelukkig meegegroeid,’’ stelt
Wim de Beer. ,,Er zijn veel oud-voetballers
die als jeugdtrainer willen fungeren.’’ Voor
elk pupillen- en juniorenteam staat een
gediplomeerde trainer-coach, en dat is bij
Amsvorde een beleidskwestie. ,,We willen
met onze jeugd naar een hoger plan,’’ zo
ontvouwt Wim de Beer de doelstelling van
de club.
Het plafond van de mogelijkheden is nog
lang niet bereikt bij de vierdeklasser. Op
het Amsvorde-complex is nog ruimte te
over. Wim de Beer, wiens 23-jarige zoon
Danny in Amsvorde 1 speelt, streeft binnen
afzienbare tijd naar in totaal twee Ajuniorenteam, twee B-juniorenteam, twee
C-juniorenteams, vier D-juniorenteams
plus een kweekvijver van vijf E- en vijf
F-pupillenteams. ,,Dat is ons doel. Groter
hoeft de jeugdafdeling van Amsvorde niet
te worden. Nu kent iedereen iedereen
en dat willen we wel graag zo houden.
Clubjes in de club moeten we niet
hebben.’’
In de jeugdcommissie kan Wim de Beer
al drie jaar lang, zoals hij zelf zegt, zijn
ei kwijt. ,,In het hoofdbestuur lukte
me dat lang niet altijd. En daarbij: het
jeugdvoetbal houdt mijzelf ook jong.’’ En
als het aan hem ligt, blijft hij nog acht
jaar op zijn post, wakend over steeds meer
jeugdleden. ,,Bij mijn aantreden heb ik
gezegd: ik wil wel elf jaar jeugdvoorzitter
zijn. Waarom? Omdat ik de jongste F-pupil
wilde zien opgroeien naar de A-junioren,
een periode van elf jaar.’’

�

De groei op sportpark Nimmerdor zet gestaag door. En zo krijgt
Wim de Beer als jeugdvoorzitter van Amsvorde steeds meer vreugde
van zijn tijdrovende vrijwilligerswerk. ,,Eigenlijk wordt mijn taak er
steeds gemakkelijker op,’’ zegt de 54-jarige Amersfoorter. ,,Dankzij
een heel goede jeugdcommissie. Die bestaat uit zeven mensen die
veel voor elkaar en de vereniging over hebben.’’
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Chauffeurscafé - Restaurant

De Tweede Steeg
Goed lekker eten en drinken

��������������������� voor een betaalbare prijs!
������������������������������������
• Uitgebreide menukaart
������
• Dagelijks keuze
uit meer dan tien dagverse groenten
�����������
• Gemakkelijk parkeren
��������
• Gelegen aan de rand van Amersfoort
���������������
• Voor iedereen
toegankelijk

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 05.00 - 24.00 uur
keuken open tot 22.30 uur

zaterdag van 07.00 - 17.000 uur
keuken open tot 16.00 uur

� � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Hogeweg 227 - Amersfoort - Telefoon 033-4720449,
�������������������������������������������
Email info@detweedesteeg.nl - Internet www.detweedesteeg.nl
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Dalmé
Uw specialist in het
leveren en plaatsen van:
 dubbelglas
 ramen
 deuren
 kozijnen
 serres
 schuifpuien
 dakkapellen

033 - 4556481
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Kosmonaut 8c
3824 MK Amersfoort
Telefoon 033 - 455 64 81
Mobiel 06 - 10602296
Fax 033 - 455 63 78
��������� �� ��������
�����������������
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3e periode

T
R

A

2e periode

ER

E

1e periode

Amsvorde 1,
4e klasse H

AM

Wedstrijdprogramma

VORD
MS

SFOO

Afg.
3-1
2-0
0-2
5-0
3-0

 Zondag 5 november 2006
Amsvorde
- Scherpenzeel
JSV Nieuwegein - Fortitudo
KVVA
- SDO
UTS
- Zeist
Vriendenschaar - HVC/Hypohome.nl
Schalkwijk
- Baarn

 Zondag 4 februari 2007
Amsvorde
- JSV Nieuwegein
Scherpenzeel
- KVVA
Vriendenschaar - Schalkwijk
SDO
- Zeist
HVC/Hypohome.nl - UTS
Baarn
- Fortitudo

 Zondag 10 september 2006
Amsvorde
- Fortitudo
HVC/Hypohome.nl - Baarn
KVVA
- UTS
Schalkwijk
- JSV Nieuwegein
Vriendenschaar - Zeist
Scherpenzeel
- SDO

5-0
2-0
0-4
0-4
4-1
uitgst.

 Zondag 12 november 2006
HVC/Hypohome.nl - Amsvorde
UTS
- Scherpenzeel
Fortitudo
- Schalkwijk
SDO
- Vriendenschaar
Zeist
- JSV Nieuwegein
Baarn
- KVVA

 Zondag 11 februari 2007
Schalkwijk
- Amsvorde
Fortitudo
- Scherpenzeel
UTS
- SDO
KVVA
- Vriendenschaar
JSV Nieuwegein - HVC/Hypohome.nl
Zeist
- Baarn

 Zondag 17 september 2006
Zeist
- Amsvorde
Fortitudo
- HVC/Hypohome.nl
JSV Nieuwegein - KVVA
UTS
- Vriendenschaar
Schalkwijk
- Scherpenzeel
Baarn
- SDO

1-2
1-1
5-0
0-1
1-1
2-2

 Zondag 19 november 2006
Amsvorde
- SDO
Scherpenzeel
- HVC/Hypohome.nl
JSV Nieuwegein - UTS
Vriendenschaar - Baarn
Schalkwijk
- Zeist
KVVA
- Fortitudo

 Zondag 4 maart 2007
Amsvorde
- KVVA
HVC/Hypohome.nl - Schalkwijk
SDO
- JSV Nieuwegein
Scherpenzeel
- Vriendenschaar
Fortitudo
- Zeist
Baarn
- UTS

 Zondag 24 september 2006
Amsvorde
- UTS
KVVA
- Schalkwijk
Scherpenzeel
- Baarn
Vriendenschaar - JSV Nieuwegein
SDO
- Fortitudo
HVC/Hypohome.nl - Zeist

 Zondag 3 december 2006
Amsvorde
- Baarn
KVVA
- Zeist
Scherpenzeel
- JSV Nieuwegein
Schalkwijk
- UTS
Vriendenschaar - Fortitudo
HVC/Hypohome.nl - SDO

 Zondag 11 maart 2007
Vriendenschaar - Amsvorde
Zeist
- Scherpenzeel
JSV Nieuwegein - Baarn
Schalkwijk
- SDO
UTS
- Fortitudo
KVVA
- HVC/Hypohome.nl

 Zondag 1 oktober 2006
JSV Nieuwegein - Amsvorde
Zeist
- SDO
KVVA
- Scherpenzeel
UTS
- HVC/Hypohome.nl
Fortitudo
- Baarn
Schalkwijk
- Vriendenschaar

 Zondag 10 december 2006
Fortitudo
- Amsvorde
Zeist
- Vriendenschaar
SDO
- Scherpenzeel
Baarn
- HVC/Hypohome.nl
JSV Nieuwegein - Schalkwijk
UTS
- KVVA

 Zondag 25 maart 2007
Scherpenzeel
- Amsvorde
Zeist
- UTS
Baarn
- Schalkwijk
HVC/Hypohome.nl - Vriendenschaar
Fortitudo
- JSV Nieuwegein
SDO
- KVVA

 Zondag 8 oktober 2006
Amsvorde
- Schalkwijk
Baarn
- Zeist
HVC/Hypohome.nl - JSV Nieuwegein
SDO
- UTS
Vriendenschaar - KVVA
Scherpenzeel
- Fortitudo

 Zondag 17 december 2006
Amsvorde
- Zeist
KVVA
- JSV Nieuwegein
HVC/Hypohome.nl - Fortitudo
SDO
- Baarn
Vriendenschaar - UTS
Scherpenzeel
- Schalkwijk

 Zondag 22 april 2007
Amsvorde
- HVC/Hypohome.nl
JSV Nieuwegein - Zeist
Schalkwijk
- Fortitudo
KVVA
- Baarn
Vriendenschaar - SDO
Scherpenzeel
- UTS

 Zondag 15 oktober 2006
KVVA
- Amsvorde
JSV Nieuwegein - SDO
Zeist
- Fortitudo
UTS
- Baarn
Vriendenschaar - Scherpenzeel
Schalkwijk
- HVC/Hypohome.nl

 Zondag 28 januari 2007
UTS
- Amsvorde
JSV Nieuwegein - Vriendenschaar
Zeist
- HVC/Hypohome.nl
Baarn
- Scherpenzeel
Fortitudo
- SDO
Schalkwijk
- KVVA

 Zondag 29 april 2007
SDO
- Amsvorde
Baarn
- Vriendenschaar
HVC/Hypohome.nl - Scherpenzeel
UTS
- JSV Nieuwegein
Fortitudo
- KVVA
Zeist
- Schalkwijk
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Beker-/nhaalprogramma
Beker-/inhaalprogramma
Beker-/inhaalprogramma
Beker-/inhaalprogramma
Beker-/inhaalprogramma
Inhaalprogramma
Inhaalprogramma
Inhaalprogramma
Beker-/inhaalprogramma
Inhaalprogramma

�

Zondag 22 oktober 2006
Zondag 26 november 2006
Zondag 14 januari
2007
Zondag 21 januari
2007
Zondag 18 februari 2007
Zondag 25 februari 2007
Zondag 18 maart
2007
Zondag 1 april
2007
Zondag 8 april
2007
Zondag 15 april
2007

�

 Zondag 29 oktober 2006
Amsvorde
- Vriendenschaar
Fortitudo
- UTS
SDO
- Schalkwijk
Baarn
- JSV Nieuwegein
HVC/Hypohome.nl - KVVA
Scherpenzeel
- Zeist

�

 Zondag 3 september 2006
Baarn
- Amsvorde
SDO
- HVC/Hypohome.nl
Zeist
- KVVA
Fortitudo
- Vriendenschaar
JSV Nieuwegein - Scherpenzeel
UTS
- Schalkwijk
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www.artelot.nl
presentatiespecialisten
Amersfoort,
Tel. 033-455 88 58
info@artelot.nl

BEL ons DIRECT
24-uurs snelservice
Reparatie & montage van sloten
Inbraakbeveiliging & Videobewaking
Rolluiken & Schaarhekken
Brand- en braakwerende kasten
Toegangscontrole & Sluitsystemen

Tel. 033-4220722
Fax 033-4220728
Heliumweg 14 - Amersfoort
info@sleutelspecialist.com
www.sleutelspecialist.com

0-5
1-3
0-3
0-6
afg.

 zondag 10 september 2006
Amsvorde 2
- Vriendenschaar 2
tegenstander nokd
Elinkwijk 4
- Baarn 2
5-1
PVCV 2
- CDW 3
2-4
Hoogland 2
- Roda’46 4
7-0
De Meern 2
- SO Soest 4
5-8

uitgesteld
0-7

 Zondag 1 oktober 2006
JSV Nieuwegein 2 - Amsvorde 2
Roda’46 4
- CDW 3
De Meern 2
- PVCV 2
SO Soest 4
- Elinkwijk 4
Vriendenschaar 2 - Baarn 2
 Zondag 8 oktober 2006
Amsvorde 2 vrij
Baarn 2
- Roda’46 4
Elinkwijk 4
- JSV Nieuwegein 2
CDW 3
- SO Soest 4
Hoogland 2
- De Meern 2
PVCV 2
- Vriendenschaar 2
 Zondag 15 oktober 2006
De Meern 2
- Amsvorde 2
JSV Nieuwegein 2 - CDW 3
Roda’46 4
- Vriendenschaar 2
SO Soest 4
- Baarn 2
Hoogland 2
- PVCV 2
 Zondag 29 oktober 2006
Amsvorde 2
- Hoogland 2
Vriendenschaar 2 - SO Soest 4
Baarn 2
- JSV Nieuwegein 2
Elinkwijk 4
- De Meern 2
PVCV 2
- Roda’46 4
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 Zondag 12 november 2006
Elinkwijk 4
- Amsvorde 2
SO Soest 4
- PVCV 2
CDW 3
- Hoogland 2
Roda’46 4
- JSV Nieuwegein 2
Baarn 2
- De Meern 2

 Zondag 11 februari 2007
Amsvorde 2 vrij
JSV Nieuwegein 2 - Elinkwijk 4
Roda’46 4
- Baarn 2
De Meern 2
- Hoogland 2
SO Soest 4
- CDW 3
Vriendenschaar 2 - PVCV 2

 Zondag 19 november 2006
Amsvorde 2
- CDW 3
JSV Nieuwegein 2 - SO Soest 4
Hoogland 2
- Baarn 2
De Meern 2
- Vriendenschaar 2
PVCV 2
- Elinkwijk 4

 Zondag 4 maart 2007
Amsvorde 2
- De Meern 2
Vriendenschaar 2 - Roda’46 4
CDW 3
- JSV Nieuwegein 2
Baarn 2
- SO Soest 4
PVCV 2
- Hoogland 2

 Zondag 3 december 2006
Amsvorde 2
- Baarn 2
Elinkwijk 4
- CDW 3
Hoogland 2
- Vriendenschaar 2
De Meern 2
- Roda’46 4
PVCV 2
- JSV Nieuwegein 2

 Zondag 11 maart 2007
Hoogland 2
- Amsvorde 2
JSV Nieuwegein 2 - Baarn 2
Roda’46 4
- PVCV 2
De Meern 2
- Elinkwijk 4
SO Soest 4
- Vriendenschaar 2

 Zondag 10 december 2006
Vriendenschaar 2 - Amsvorde 2
Roda’46 4
- Hoogland 2
Baarn 2
- Elinkwijk 4
SO Soest 4
- De Meern 2
CDW 3
- PVCV 2

 Zondag 25 maart 2007
PVCV 2
- Amsvorde 2
Roda’46 4
- SO Soest 4
Elinkwijk 4
- Hoogland 2
Vriendenschaar 2 - JSV Nieuwegein 2
CDW 3
- De Meern 2

 Zondag 17 december 2006
Amsvorde 2
- Roda’46 4
CDW 3
- Baarn 2
De Meern 2
- JSV Nieuwegein 2
Elinkwijk 4
- Vriendenschaar 2
Hoogland 2
- SO Soest 4

 Zondag 22 april 2007
Amsvorde 2
- Elinkwijk 4
JSV Nieuwegein 2 - Roda’46 4
Hoogland 2
- CDW 3
De Meern 2
- Baarn 2
PVCV 2
- SO Soest 4

 Zondag 28 januari 2007
SO Soest 4
- Amsvorde 2
JSV Nieuwegein 2 - Hoogland 2
Roda’46 4
- Elinkwijk 4
Baarn 2
- PVCV 2
Vriendenschaar 2 - CDW 3

 Zondag 29 april 2007
CDW 3
- Amsvorde 2
SO Soest 4
- JSV Nieuwegein 2
Vriendenschaar 2 - De Meern 2
Baarn 2
- Hoogland 2
Elinkwijk 4
- PVCV 2

Amsvorde 2 aanvangstijden:
11.00 uur
10.30uur
13.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

Hoogland 2
De Meern 2
PVCV 2
JSV Nieuwegein 2

11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
����
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Amsvorde 2
SO Soest 4
Roda ‘46 4
Vriendenschaar 2
Baarn 2
CDW 2
Elinkwijk 4

�

 Zondag 24 september 2006
Amsvorde 2
- SO Soest 4
CDW 3
- Vriendenschaar 2
Elinkwijk 4
- Roda’46 4
Hoogland 2
- JSV Nieuwegein 2
PVCV 2
- Baarn 2

 Zondag 4 februari 2007
Amsvorde 2
- JSV Nieuwegein 2
Baarn 2
- Vriendenschaar 2
Elinkwijk 4
- SO Soest 4
CDW 3
- Roda’46 4
PVCV 2
- De Meern 2

�

2-1
2-0

SFOO

 Zondag 5 november 2006
Amsvorde 2
- PVCV 2
JSV Nieuwegein 2 - Vriendenschaar 2
De Meern 2
- CDW 3
SO Soest 4
- Roda’46 4
Hoogland 2
- Elinkwijk 4

�

 Zondag 17 september 2006
Roda’46 4
- Amsvorde 2
JSV Nieuwegein 2 - De Meern 2
Baarn 2
- CDW 3
SO Soest 4
- Hoogland 2
Vriendenschaar 2 - Elinkwijk 4
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 zondag 3 september 2006
Baarn 2
- Amsvorde 2
Vriendenschaar 2 - Hoogland 2
JSV Nieuwegein 2 - PVCV 2
Roda’46 4
- De Meern 2
CDW 3
- Elinkwijk 4

Amsvorde 2,
reserve 3e klasse

AM

Wedstrijdprogramma

VORD
MS

����
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Parketvloeren
Laminaat
Opschuren van
parketvloeren

Telefoon
033-4650828

Vloerbedekking
Vinyl

Mobiel
06-51987391

Trappen bekleden
Marmoleum
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Spelersportretten Amsvorde
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Naam: Danny de Beer
Geboortedatum: 06-03-1983
Geboorteplaats: Amersfoort
Vorige clubs: Geen
Beroep: Marketing medewerker
sportgeneeskunde
Favoriete positie in het elftal:
Rechtsback
Sterkste punt als voetballer:
Inzet
Wat verwacht je van dit seizoen:
Een goede teamsfeer. En dat we
als groep opereren om tot het
beste resultaat te komen

Naam: Emil Pinard
Geboortedatum: 13-02-1975
Geboorteplaats: Amersfoort
Vorige clubs: APWC, FC Utrecht
(jeugd), HVC, ASC Nieuwland en
CJVV
Beroep: ICT-medewerker
Favoriete positie in het elftal:
Centrale, controlerende
middenvelder
Sterkste punt als voetballer:
Inzicht
Wat verwacht je van dit seizoen:
Als het scorend vermogen op
een redelijk niveau komt, is een
kampioenschap niet uitgesloten

Naam: Ibo Pancar
Geboortedatum: 09-09-1983
Geboorteplaats: Amersfoort
Vorige clubs: Quick en ASC
Nieuwland
Beroep: Administrateur
Favoriete positie in het elftal:
Middenvelder
Sterkste punt als voetballer:
Harde werker
Wat verwacht je van dit seizoen:
Minimaal een plaats bij de
topdrie en een periodetitel

Naam: Idriss Etaoil
Geboortedatum: 18-10-1977
Geboorteland: Marokko
Vorige clubs: HVC, APWC en ASC
Nieuwland (zaterdag)
Beroep: Administrateur
Favoriete positie in het elftal:
Rechtsback/voorstopper
Sterkste punt als voetballer:
Verdedigende kracht
Wat verwacht je van dit seizoen:
Minimaal een plaats bij de
beste vier en een periodetitel

Naam: Robert de Koning
Geboortedatum: 27-08-1982
Geboorteplaats: Amersfoort
Vorige clubs: Hoogland en
VVZ’49
Beroep: Assistent-accountant
Favoriete positie in het elftal:
Verdediger
Sterkste punt als voetballer:
Inzet
Wat verwacht je van dit seizoen:
Het kampioenschap

Naam: Jaouad Etaoil
Geboortedatum: 09-05-1978
Geboorteplaats: Al Hoceima
(Marokko)
Vorige clubs: HVC, Quick,
Roda’46 en ASC Nieuwland
Beroep: Middenstander
Favoriete positie in het elftal:
Aanvaller
Sterkste punt als voetballer:
Scoren
Wat verwacht je van dit seizoen:
Bij de eerste drie ploegen
eindigen

Naam: Benjamin Gouveneur
Geboortedatum: 30-06-1980
Geboorteplaats: Amersfoort
Vorige clubs: Hooglanderveen
en Hoevelaken
Beroep: Grafisch vormgever
Favoriete positie in het elftal:
rechterspits/spits
Sterkste punt als voetballer:
Dreiging naar voren
Wat verwacht je van dit seizoen:
Een leuk en sportief jaar met
eventueel promotie naar de
derde klasse
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Naam: Jeffrey van de Wijngaard
Geboortedatum: 13-03-1985
Geboorteplaats: Amersfoort
Vorige club: Quick
Studie: HBO Bedrijfseconomie
Favoriete positie in het
elftal: Aanvallende, centrale
middenvelder
Sterkste punt als voetballer:
Inzicht en passing
Wat verwacht je van dit seizoen:
Meedoen om promotie
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de laagste
en scherpste prijzen
voor uw nieuwe TV toestel
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www.lcdhome.nl
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COMPUTER
REPARATIES

Wij repareren uw computer
in korte tijd!
Alle merken o.a.
en andere merken.
www.klik-automatisering.nl
Leusderweg 12 Amersfoort, tel. 033-469 1955
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Naam: Danny de Graaf
Geboortedatum: 21-07-1983
Geboorteplaats: Amersfoort
Vorige clubs: KVVA en Sparta
Nijkerk
Beroep: Jongerenwerker
Favoriete positie in het elftal:
Rechtermiddenvelder
Sterkste punt als voetballer:
Doorzettingsvermogen en
lange pass
Wat verwacht je van dit seizoen:
Sowieso een periodetitel.
Daarnaast moet Amsvorde een
team kweken waarin iedereen
een stapje extra voor elkaar wil
doen. En natuurlijk verwacht ik
veel supporters.

Naam: Oktay Karaman
Geboortedatum: 29-11-1988
Geboorteplaats: Kirsehir
(Turkije)
Vorige club: Cobu Boys
Studie: MBO Accountancy
Favoriete positie in het elftal:
Keeper
Sterkste punt als voetballer: Het
doel verdedigen
Wat verwacht je van dit seizoen:
Het kampioenschap

Naam: Meiwand Mangal
Geboortedatum: 23-08-1985
Geboorteplaats: Tashkent
(Oezbekistan)
Vorige clubs: Quick, VVZA en
Spakenburg
Studie: Mondhygiëne
Favoriete positie in het elftal:
Linkerspits
Sterkste punt als voetballer:
Tweebenigheid
Wat verwacht je van dit seizoen:
Promotie naar de derde klasse

Naam: Mitch Alders
Geboortedatum: 18-08-1984
Geboorteplaats: Hoogland
Vorige clubs: Geen
Beroep: Makelaar
Favoriete positie in het elftal:
Back
Sterkste punt als voetballer:
Een man uitschakelen
Wat verwacht je van dit
seizoen: Meedoen om het
kampioenschap

Naam: Mustapha Aouam
Geboortedatum: 05-12-1985
Geboorteplaats: Amersfoort
Vorige clubs: VVZA en
Spakenburg
Studie: Marketing en
communicatie
Favoriete positie in het elftal:
Middenvelder/spits
Sterkste punt als voetballer:
Inzicht, controle en techniek
Wat verwacht je van dit seizoen:
De topdrie en het halen van de
nacompetitie

Naam: Wesley van Beekhoven
Geboortedatum: 19-01-1986
Geboorteplaats: Hoogland
Vorige clubs: APWC en Quick
Studie: MBO Recreatie
Favoriete positie in het elftal:
Keeper
Sterkste punt als voetballer:
Een-tegen-een-situaties
Wat verwacht je van dit seizoen:
Het halen van een periodetitel

Naam: Minas Loekan
Geboortedatum: 1-2-1986
Geboorteplaats: Cairo (Egypte)
Vorige clubs: Achilles
(Enschede), VVZA, Hoogland
Studie: economie MBO (laatste
jaar)
Favoriete positie in het elftal:
links- of rechtsback
Sterkste punt als voetballer:
snelheid
Wat verwacht je van dit
seizoen: Je moet altijd voor het
kampioenschap gaan
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Naam: Tarik Etaoil
Geboortedatum: 28-04-1982
Geboorteland: Marokko
Vorige clubs: Amsvorde,
Spakenburg, DOVO, FC Utrecht,
Jong-Marokko en VVZA
Studie: Afgestudeerd in
architectuur
Favoriete positie in het elftal:
Aanvallende middenvelder
Sterkste punt als voetballer:
Inzicht en loop- en scorend
vermogen
Wat verwacht je van dit seizoen:
Dat we niet zullen degraderen
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Trouwplannen ?
Wij hanteren een speciaal tarief voor leden
van de vereniging.
Informeer naar de mogelijkheden.
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Tegenstanders Amsvorde 1

VORD
MS

SFOO

 SV Baarn

 Schalkwijk

 KVVA

Datum van oprichting:
05-02-1905
Adres internetsite:
www.hvc-amersfoort.nl
Aanvangstijdstip: 14.00 uur
Naam sportpark: Zielhorst
Adres sportpark:
Zielhorst 6, 3822 ZT Amersfoort
Telefoonnummer: 033-4551991
Email-adres vereniging:
webmaster@hvc-amersfoort.nl
Clubkleuren:
Shirt: Wit
Broek: Rood
Kousen: Rood

Datum van oprichting:
20-03-1908
Adres internetsite:
www.svbaarn.nl
Aanvangstijdstip: 14.00 uur
Naam sportpark: Ter Eem
Adres sportpark:
De Geerenweg 6, 3741 RS Baarn
Telefoonnummer: 035-5415571
Email-adres vereniging:
info@svbaarn.nl
Clubkleuren:
Shirt:
Wit met 3 sterren op een mouw
Broek: Wit
Kousen: Groen

Datum van oprichting:
01-05-1946
Adres internetsite:
www.vvschalkwijk.nl
Aanvangstijdstip: 14.00 uur
Naam sportpark: Blokhoven
Adres sportpark: Kloostergaarde
2, 3998 KC Schalkwijk
Telefoonnummer: 030-6011584
Email-adres vereniging:
info@vvschalkwijk.nl
Clubkleuren:
Shirt: Blauw
Broek: Wit
Kousen: Blauw

Datum van oprichting:
29-06-1939
Adres internetsite:
www.kvva.nl
Aanvangstijdstip: 14.00 uur
Naam sportpark: Dollardstraat
Adres sportpark: Dollardstraat,
3812 EV Amersfoort
Telefoonnummer: 033 - 4617904
Email-adres vereniging:
info@kvva.nl
Clubkleuren:
Shirt: Wit
Broek: Zwart
Kousen: Zwart

 JSV Nieuwegein

 SV Fortitudo

 UTS

 Scherpenzeel

Datum van oprichting:
01-04-1926
Adres internetsite:
www.jsv-nieuwegein.nl
Aanvangstijdstip: 14.00 uur
Naam sportpark:
Galecop sportpark
Adres sportpark: Galecop 1,
3438 HX Nieuwegein
Telefoonnummer: 030-6032111
Email-adres vereniging:
info@jsv-nieuwegein.nl
Clubkleuren:
Shirt: Wit
Broek: Zwart
Kousen: Zwart met wit boord

Datum van oprichting:
28-04-1919
Adres internetsite:
www.voetbal-clubs.nl/voetbal/
fortitudo
Aanvangstijdstip: 14.00 uur
Naam sportpark: Groot
Sprokkelenburg
Adres sportpark: Lange Dreef
4 A, 4101 NR Culemborg
Telefoonnummer: 0345-512924
Email-adres vereniging: geen
Clubkleuren:
Shirt: Blauw
Broek: Wit
Kousen: Blauw

Datum van oprichting:
28-07-1988
Adres internetsite:
geen
Aanvangstijdstip: 14.30 uur
Naam sportpark: Terweide
Adres sportpark:
Hogeweide 1, 3541 BC Utrecht
Telefoonnummer: 030-2960310
Email-adres vereniging: geen
Clubkleuren:
Shirt: Rood-Wit
Broek: Wit
Kousen: Rood

Datum van oprichting:
17-04-1918
Adres internetsite:
www.vvscherpenzeel.nl
Aanvangstijdstip: 14.00 uur
Naam sportpark: De Bree Oost
Adres sportpark: Eikenlaan 2,
3925 VK Scherpenzeel
Telefoonnummer: 033-2778937
Email-adres vereniging: geen
Clubkleuren:
Shirt: Blauw-wit gestreept
Broek: Wit
Kousen: Blauw

 SV Zeist

 SDO

 Vriendenschaar

Datum van oprichting:
28-03-1914
Adres internetsite:
www.svzeist.nl
Aanvangstijdstip: 14.00 uur
Naam sportpark: Dijnselburg
Adres sportpark: Huis ter Heide
weg 2, 3705 LZ Zeist
Telefoonnummer: 030-6931851
Email-adres vereniging:
webmaster@svzeist.nl
Clubkleuren:
Shirt: Paars
Broek: Wit
Kousen: Paars-wit

Datum van oprichting:
07-11-1917
Adres internetsite:
www.sdobussum.nl
Aanvangstijdstip: 14.00 uur
Naam sportpark: De Kuil
Adres sportpark: Dr. Abraham
Kuyperlaan 1, 1402 SB Bussum
Telefoonnummer: 035-6914185
Email-adres vereniging:
sdo@sdobussum.nl
Clubkleuren:
Shirt: Blauw-Wit gehalveerd
Broek: Zwart
Kousen: Blauw

Datum van oprichting:
01-05-1908
Adres internetsite:
www.voetbal-clubs.nl/voetbal/
vriendenschaar
Aanvangstijdstip: 14.00 uur
Naam sportpark: Terweijde
Adres sportpark: Pinksterbloem
91, 4102 KD Culemborg
Telefoonnummer: 0345-515803
Email-adres vereniging:
info@cvv-vriendenschaar.nl
Clubkleuren:
Shirt: Blauw
Broek: Zwart
Kousen: Blauw
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‘Innovatie ontstaat waar
mensen samenwerken’
Wolter & Dros is een creatieve en innovatieve partner die integraal en complementair technische installaties ontwerpt, installeert,
onderhoudt en beheert. Verspreid over veertien vestigingen vormen vijftienhonderd gemotiveerde mensen de toegevoegde waarde
van ons product. Techniek met karakter.
www.wolterendros.nl

Wolter & Dros. Techniek met karakter.
13-9-2006 10:07:09
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Als barmedewerkster bepaalt Jolanda Aeissing (,,Vraag me niet
naar mijn leeftijd, dat vind ik zo erg’’) voor een belangrijk deel de
sfeer in de kantine. In eerste instantie bediende zij de clubleden
en de bezoekers een avond per week met drankjes. Maar al snel
breidden deze uren zich uit naar twee en drie avonden. En ook in
de weekends springt zij regelmatig bij op drukke tijden.

Gezelligheid is
energiebron voor
Jolanda Aeissing
,,De gezelligheid,’’ noemt Jolanda Aeissing als energiebron van
haar vrijwilligerswerk voor Amsvorde. ,,En al die stomme verhalen
over van alles en nog wat die ik moet aanhoren, in de goede zin
van het woord. Heerlijk.’’ Zoonlief ziet zij tussendoor hoogstzelden
in actie in het Amsvorde-tenue. ,,Als ik op zaterdag achter de bar
stond en hij speelde in de A-junioren, ging ik niet naar buiten
toe. Nee, dat deed ik niet. Ik stond achter de bar en daar bleef
ik dan. Maar ik heb uiteraard wel eens een blik op zijn spel
geworpen. Maar vraag me niet of hij middenvelder, verdediger of
aanvaller is. Dat weet ik echt niet. Hij is gewoon een Amsvordiaan,
da’s het belangrijkste toch?’’
Voor de prijzen van de diverse consumpties behoeft de
geroutineerde barvrouw niet meer op de prijslijst te kijken. Sloten
koffie en zeeën bier heeft zij in de loop van de vele jaren in
dorstige kelen zien verdwijnen. ,,En niet te vergeten broodjes bal,
de populairste snack. Maar die maak ik niet, want ik sta niet in de
keuken.’’
Van ophouden wil zij nog niets weten. ,,Ik knoop er na elk seizoen
weer spontaan een nieuw seizoen aan vast. Ik vind het veel te
leuk om te doen.’’
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De opzet doet denken aan die van een ‘Club van Honderd’.
Sponsors doneren jaarlijks een geldbedrag (,,Het begon met 25
gulden’’) en krijgen naamsvermelding op een speciaal bord.
De inkomsten komen elk seizoen weer ten goede aan de jeugd,
in het bijzonder voor de aanschaf van nieuwe clubtenues. ,,Alle
jeugdspelers bij Amsvorde spelen hun wedstrijden in shirts van de
Vrienden voor de Jeugd,’’ licht Marco van der Heyden het resultaat
van de vele donaties toe. De Amersfoorter noemt het een gouden
greep. ,,Voor veel ouders is het sporten van hun kinderen al duur
genoeg. Zeker in tijden dat het economisch even wat minder
gaat.’’
Dat uitgangspunt komt niet in de knel, beweert Marco van der
Heyden, nu de jeugdafdeling van Amsvorde alsmaar groter en
groter wordt. ,,De shirts kunnen zeker door E- en F-pupillen een
aantal seizoenen achtereen worden gebruikt, die hebben niet
veel te lijden. Er zijn ook mensen die shirts voor bepaalde teams
sponsoren. Zo kunnen we elk seizoen ook een aardig bedrag
sparen .’’
Ook op andere wijze incasseert de Amsvordiaan de euro’s, bij
thuiswedstrijden van Amsvorde 1. Aan de kassa. Entreekaartjes
verkoopt hij bij toerbeurt. ,,Want dan kan ik op zondagmiddag
ook eens een keertje rustig naar het voetbal kijken.’’ Al is het ook
niet zo dat Marco van der Heyden grote delen van de thuisduels
moet missen als hij wel plichtsgetrouw aan de poort staat. ,,Met
een schuin oog kan ik het hele veld overzien hoor. Ik zie ze heus
wel scoren.’’
En dan ziet hij ook al die reclameborden die hij rond het
hoofdveld heeft opgehangen, een van zijn andere clubactiviteiten.
Het gras van het hoofdveld of een van de bijvelden op sportpark
Nimmerdor ‘kietelt’ niet meer aan zijn voetbalschoenen. Marco
van der Heyden schopt al een poos niet meer tegen de bal. ,,Zeven
jaar geleden, op mijn 33e, kreeg ik een meniscusblessure waardoor
ik wel moest stoppen.’’

����

Zoon Ferdinand was zes jaar, toen Jolanda
Aeissing haar eerste stappen op sportpark
Nimmerdor zette. Daarvoor had de geboren
Zwolse niets, maar dan ook helemaal niets met
Amsvorde. In de voorbije jaren is dat totaal
veranderd. Jolanda Aeissing is een niet meer
weg te denken gezicht uit het clubhuis van
de vierdeklasser. En voor Ferdinand van Dijk,
inmiddels bijna twintig jaar oud, geldt dat als
speler van Amsvorde 2.

�

Zijn activiteiten voor
de ‘Vrienden van
onze jeugd’ dateren
nog van voor het
Euro-tijdperk. De nu
veertigjarige Marco
van der Heyden
rekende nog in
guldens, toen hij de financiële buffer voor de
jeugdafdeling van Amsvorde mede vorm gaf.
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Marco van der Heyden
meer dan ‘vriend van
Amsvorde-jeugd’
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Openingstijden
ma-don: 16.00-22.00
vrij-zon: 12.00-22.00

Leusderweg 114
Tel: 033-461 88 86

Stijlvol restaurant met airco
Apart afhaalgedeelte
Specifiek Chinese keuken
(Szechuanees en Kantonees)

Diners in zakelijk, privé of
groepsverband
Op feestdagen en iedere
zaterdag- en zondagavond

Chinees Buffet

Uitdaging aangaan?

of gewoon even kennis maken?
Laat het ons weten op:
0347-355525 / info@passetout.nl
Clarissenhof 1c, 4133 AB Vianen
www.passetout.nl

Caty Hooijsma & Mireille van Amerongen
maattrainingen, begeleiding, interim, selectie, ruimtenverhuur

B e d r i j f p r o f i e l

,,Wat ik voor een werkgever doe, kan ik zelf ook doen”, dacht Mireille van Amerongen na jarenlang diverse commerciele en organisatorische functies in de zakelijke dienstverlening te hebben uitgeoefend.
Zo gezegd, zo gedaan. In april 2003 startte zij in haar woonplaats Vianen met Passetout Organisatie en
Advies, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het geven van trainingen op maat, begeleiding, P&O interim werkzaamheden en adviezen verstrekt op het gebied van organisatievraagstukken.
,,Ik heb het op mijn eigen manier aangepakt. Het eerste jaar werkte ik vanuit huis. Binnen dat jaar heb
ik de overstap gemaakt naar een huurpand in het centrum van Vianen. Het eerste jaar was wel knokken”, blikt de oprichtster van Passetout terug.
Na dat moeilijke eerste jaar kon Mireille haar werkzaamheden (trainingen op maat) uitbreiden met
interimwerk plus selectie van personeel en individuele begeleiding. En met succes. De omzet van Passetout steeg snel, ook soms tot haar eigen verbazing. ,,Het ging sneller dan ik had verwacht”. Met als
gevolg dat Mireille het vele werk zelf niet meer aankon. ,,Ik had gewoon iemand nodig. Het werd te
druk voor mij. Ik kwam niet meer aan mijn eigen werk toe door onder andere al die administratieve
rompslomp”.
Toevallig kruiste Caty Hooijsma eind vorig jaar haar pad. ,,Zij was op dat moment op zoek naar werk.
We besloten gezamenlijk te proberen een passende baan voor haar te vinden. Ik wilde eigenlijk zelf
nooit personeel hebben”. Mireille bedacht zich echter na de eerste kennismaking met Caty en niet lang
daarna was de samenwerking tussen het tweetal een feit. Sinds februari van dit jaar is Caty officieel
partner van Passetout geworden.
De taakverdeling tussen het tweetal is duidelijk. Mireille houdt zich vooral bezig met het geven van
trainingen op maat en P&O interim werkzaamheden. Caty is verantwoordelijk voor de interne organisatie (administratie en financien). ,,Ik probeer daarnaast zo veel mogelijk het commerciele deel van het
bedrijf op te pakken”. Verder verzorgt zij reintegratieprojecten voor een grote klant van Passetout.
Aan meer personeel wordt voorlopig niet gedacht. ,,We willen voorlopig met z’n tweeen blijven werken. Misschien dat we op den duur een administratieve kracht nodig hebben”, laat Mireille doorschemeren. ,,We houden elkaar goed in evenwicht”, vult Caty aan. ,,Ik ben meer een regelneef”.
Flexibiliteit staat hoog in het vaandel van het duo geschreven. Mireille: ,,We zijn enorm flexibel naar
de klant toe en kunnen snel op situaties inhaken. Als er vandaag een vraag is, kunnen wij er morgen
heen”. Passetout is tevreden met het klantenbestand dat het jonge bedrijf in drie jaar tijd heeft opgebouwd. ,,Onze oude klanten zijn er nog steeds. Daar onderhouden wij regelmatig contacten mee”.

Het motto van Passetout:

Kwestie van doen!

Wat kan Passetout voor u betekenen?
Maattrainingen
- Sociale vaardigheid
- Communicatieve vaardigheid
- Commerciele vaardigheid
- Professioneel telefoneren
- Zakelijk en klantgericht schrijven
- Presentatietraining

- Conflicthantering
- Zelfmanagement
- Planning en controle
- Persoonlijke effectiviteit
- Teamtraining

Begeleiding

Het begeleidingstraject van Passetout is praktisch en op het individu gericht. Uitgangspunt blijft de
klant en haar doelstellingen en de rol en de taak van het individu daarin. Passetout werkt altijd met
een concreet en tijdgebonden plan om de knel- en verbeterpunten aan te pakken, van kortdurende
interventies tot langere trajecten.

Interim

Passetout kan (tijdelijk) direct interne ondersteuning leveren of de klant de mogelijkheid bieden om
voor elke afdeling of individu een passende vorm te ontwikkelen.

Selectie

Passetout biedt de klant een netwerk aan van deskundige kandidaten die op zoek zijn naar werk.

Verhuur

Passetout heeft voor de klant speciaal ingerichte kantoorruimte beschikbaar om te vergaderen of om
ongestoord een training te kunnen verzorgen.
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Voorde
de scherpste
scherpsteaanbiedingen
aanbiedingenkijkt
kijktuuop
op……
……
Voor

Gespecialiseerdininhypotheken
hypothekenen
enverzekeringen.
verzekeringen.
Gespecialiseerd

Wiltuuook
ookgoedkoper
goedkoperwonen?
wonen?
Wilt
Belvoor
voorde
degratis
gratismaandlastenberekening.
maandlastenberekening.
Bel
Hypohome.nl Hardwareweg
Hardwareweg14
14 3821
3821BM
BMAmersfoort
Amersfoort
Hypohome.nl
Tel.033-433177
033-433177 Fax.
Fax.033-4611155
033-4611155
Tel.
www.hypohome.nl info@hypohome.nl
info@hypohome.nl
www.hypohome.nl

Veenendaal
Horeca en Partyverhuur
Catering totaal Amersfoort

De mooiste feesten op locatie
Organisatie-Entertainment-Partyconcepts-Catering-Casino

Bedrijven & Particulieren

033-4768459 - www.veenendaalverhuur.nl

Ook voor fitness, pilates- en powerplatetraining

Voor al uw brood en gebak!
Wij leveren ook aan horeca en bedrijfskantines.
Leusderweg 258
Tel. 4613178
Amersfoort

Winkelcentrum ’Schothorst’
Tel. 4806070
Amersfoort

Winkelcentrum ’de biezenkamp’ 14
Tel. 4941238
Leusden

Winkelcentrum ’de Kwinkelier’ 32
Tel. 2290400
Bilthoven

Wij leveren o.a.

Gewoo
n even
bellen
033-43
2 09 68 !

• Buitenzonwering
• Raamdecoratie
• Markiezen
• Garagedeuren
Rolluiken
• Velux
• Horrenraamdecoratie
• Parasols
• Terrasverwarming
•

Stephensonstraat 41 - 3817 JA Amersfoort
Telefoon 033-4561820 - 033-4320968
info@vangeetzonwering.nl - www.vangeetzonwering.nl

Hoofdsponsor

Improve

IMPROVE is een bedrijf dat zich heeft
gespecialiseerd in betonreparatie en
vochtbestrijding. IMPROVE bestaat
inmiddels al 16 jaar en heeft het
hoofdkantoor in Amsterdam zitten.
In totaal werken er naast de directeur
nog zes man.
De hoofdtaken van IMPROVE zijn
betonreparatie en vochtbestrijding.
IMPROVE dicht scheuren in beton en
metselwerk en herstelt lekkages in
kelders en souterrains. Het betreft vaak
achterstallig onderhoud, maar ook fouten
in bijvoorbeeld nieuwbouwwoningen.
grootschalige projecten is dat er
sprake is van een zekere continuïteit.
Een grootschalig project van IMPROVE
is het werk aan de Jaap Edenbaan.
Nu is IMPROVE dus hoofdsponsor van
Amsvorde. Aangezien de heer De
Vries in contact stond met mensen
van de club is dit sponsorcontract
tot stand gekomen. De heer De
Vries heeft zelf weinig met voetbal
en had dan ook nog nooit een
voetbalclub, op een zaalvoetbalelftal
na, gesponsord. Toch zag de heer De
Vries er wel iets in. Het voordeel van
het sponsoren van een voetbalclub
in Amersfoort is dat het werkgebied
van IMPROVE kan worden uitgebreid
met nieuwe regio’s, bijvoorbeeld
Utrecht en de Veluwe. Een vergroting
van de naamsbekendheid van
IPMROVE en het aantrekken van
nieuwe klanten is natuurlijk altijd
welkom. Amsvorde en vooral de
sponsorcommissie zijn in ieder
geval erg verheugd met IMPROVE als
nieuwe hoofdsponsor van de club.
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Over het algemeen doet IMPROVE
voor 80% kleine projecten. Met
kleine projecten wordt bedoeld
projecten die slechts enkele dagen
in beslag nemen, zoals kelders.
Ondanks het feit dat IMPROVE nooit
zonder opdrachten zit, is het toch
op zoek naar meer grootschalige
projecten. Het voordeel van deze

�

IMPROVE heeft in de loop der
tijd veel ervaring opgebouwd en
daarmee een vaste klantenkring,
voornamelijk in de regio Amsterdam
en het Gooi. Tot de vaste
klantenkring van het bedrijf behoren
projectontwikkelaars, makelaars en
woningbouwverenigingen, maar ook
ARTIS. (zie foto’s)
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Voetbal kijken
is het mooiste op een tv van
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Drieenhuizen - Electroworld
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Groot assortiment
����������������������������������
LCD,
Plasma en Breedbeeld tv’s.
Leusderweg 145-147 / 3818 AC Amersfoort / Tel. 033-4613512 / Fax 033-4631464
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Witgoed met twee jaar garantie!

Eigen servicedienst

John Kerkhoven kan ei nu kwijt bij Amsvorde
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trainer van Amsvorde 2 dit seizoen niet
te doen om in Amersfoort bagage te
vergaren voor promotie naar de taak van
hoofdtrainer bij welke voetbalclub dan
ook. ,,Dat is nu niet mijn persoonlijke
ambitie,’’ zo licht hij toe. ,,Ik laat me nog
graag leiden door een hoofdtrainer.’’
Eerst bij Limvio en later bij Baarn kon John
Kerkhoven in jongere jaren zijn energie
als aanvallende middenvelder kwijt. ,,Ik
had een groot loopvermogen, was nooit
moe na een wedstrijd. En ik had een goed
spelinzicht.’’
Een knieblessure en afnemend
voetbalplezier, in combinatie met andere
interesses, beëindigden zijn actieve
periode in competitieverband. ,,Maar
het begon op een gegeven moment toch
weer te kriebelen,’’ zo verklaart hij zijn
terugkeer als coach op de velden in Baarn.
,,Zo ben ik er weer ingerold.’’

�

Na het vorige seizoen wilde hij eigenlijk
een rustpauze inlassen. Maar op zijn
afscheid na vier seizoenen als trainer
van het tweede elftal van Baarn volgde
onverwacht een welkomsbijeenkomst
bij Amsvorde, de club die hem voor de
zomerstop met succes polste voor de
functie van oefenmeester van het tweede
elftal.
Op Nimmerdor staat de Baarnaar
(op de foto onderste rij, derde van rechts)
in deze jaargang het Amersfoortse tweetal
Bert van den Brom en Raymond Oppatja,
de hoofd- en assistent-trainer van
Amsvorde 1, ter zijde. De veertigjarige John
Kerkhoven voelt zich op zijn gemak in dit
driemanschap, dat de technische leiding
heeft over alle selectiespelers. ,,Het is
een onwijs leuke uitdaging voor me,’’ zo
reageert hij op zijn aanstelling.
Zeg nooit, nooit, maar het is de nieuwe

Het trainerschap is niet nieuw voor hem.
In vroeger jaren trainde hij al jeugdteams
bij zijn oude club Limvio. Amsvorde is de
eerste club buiten zijn woonplaats waar hij
zijn ei kwijt kan. ,,Ik zit hier op mijn plekje
hoor,’’ beklemtoont hij na een geslaagde
voorbereidingsfase inclusief driedaags
trainingskamp met de totale selectie in het
Limburgse Leveroy.
De gezamenlijke aanpak van de selecties
van Amsvorde 1 en 2 spreekt hem aan.
John Kerkhoven was dat in Baarn bij zijn
vorige club ook gewend. ,,De onderlinge
band tussen spelers van 1 en 2 wordt
daardoor versterkt. Schorsingen en
blessures zijn zo beter op te vangen. Ik zit
wat dat betreft op één lijn met Bert van
den Brom en Raymond Oppatja.’’
Elke wedstrijd van Amsvorde 2 hamert John
Kerkhoven op zijn drie basiselementen:
discipline, acceptatie en spelvreugde.
,,En uiteraard op de drie punten die er te
verdienen zijn. Het spelletje is er natuurlijk
om te willen winnen.’’

�

Van sportpark Ter Eem in Baarn naar het Amersfoortse sportcomplex
Nimmerdor, nee, dat is geen wereld van verschil. De voetbalcultuur
bij zijn nieuwe club Amsvorde komt John Kerkhoven overbekend
voor. ,,Het klikt erg goed.’’
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Leusderweg 88-90
3817 KC Amersfoort
Tel. 033-463 25 96

Jekel Optiek heeft ervoor gezorgd dat de tussenstand altijd duidelijk zichtbaar is.
Mocht u het nog steeds niet goed zien, dan is een bezoek bij Jekel Optiek zeker de moeite waard
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Eigen zoons brengen voetbalplezier terug bij

Piet van Diest

Hooguit als tegenstander van Amsvorde speelde Piet van Diest
in vroeger jaren partijtjes voetbal op Nimmerdor. Trapt de
veertigjarige Amersfoort nu tegen op een bal op het sportpark aan
de Leusderweg, dan is dat als trainer van of de A1-jeugd of de D2pupillen van Amsvorde. Bij het voordoen van een oefening of om
een afzwaaier te retourneren.

Hij leerde het jeugdtrainerschap vooral
door veel te kijken naar andere coaches,
maar uiteraard ook uit de oefenstof in
boekvorm. Wekelijks brengt hij zijn kennis
over op jeugdspelers van Amsvorde. Bij
de A1-junioren is hij de rechterhand
van hoofdtrainer Marcel de Smalen (als
assistent-trainer en elftalleider), de
trainingen van D2-pupillen worden onder
zijn eigen verantwoordelijkheid afgewerkt.
,,Van Marcel kan ik een hoop leren als
trainer, hij heeft al een hoop ervaring.’’
In totaal vier trainingsavonden staan er
wekelijks op het ‘menu’ van Piet van Diest.
Op maandag en donderdag traint hij met
Marcel de Smalen de A1, op maandag en
woensdag in zijn eentje de D2.
,,Bij de A-junioren gaat het er natuurlijk
iets fanatieker aan toe,’’ zo noemt Piet van
Diest een opmerkelijk verschil tussen beide
leeftijdsgroepen. ,,De D-pupillen zijn nog
veel speelser.’’
De zaterdag is voor Piet van Diest een
langgerekte voetbaldag. Afwisselend richt
hij zijn aandacht op de A1 en D2 en op
zijn eigen voetballende zoons. ,,Vroeg in
de ochtend van huis en laat in de middag
weer thuis, ja, dat komt nogal eens voor.
Maar ik doe het graag, het is een leuke
hobby.’’
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Aanvankelijk passief, kijkend naar
wedstrijden van zijn zoon, een geboren
rechterspits, bij Amsvorde. Maar al gauw
meldde hij zich aan voor vrijwilligerstaken
bij de vierdeklasser.

�

Dat trainerschap is niet de enige
clubactiviteit van Piet van Diest, sinds hij
zijn voetballende zoons Patrick, Daniel
en Michael als belangstellende vader
naar Nimmerdor volgde. Hij stelt ook de
scheidsrechters aan die wedstrijden
van de E- en F-pupillen leiden,
waarbij hij kan putten uit een
vast groepje.
In zijn actieve jaren speelde
hijzelf voor Amersfoortse
Boys, dat later met SOVA is
opgegaan in ASC Nieuwland.
Pas toen zijn oudste zoon
Patrick, nu zestien jaar oud,
voetbalhonger kreeg, keerde
ook het voetbalplezier
bij Piet van
Diest terug.
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Gewoon voordelig geld lenen!

ASF

FINANCIERINGEN

Specialist in geldleningen
Neem voor een gratis offerte contact met ons op
en wij bekijken wat voor u de mogelijkheden zijn!
ASF Financieringen
Postbus 151
3870 CD Hoevelaken
tel: 033-2540350
fax: 033-2540319
e-mail: info@asf-nancieringen.nl
www.asf-nancieringen.nl
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www.amsvorde.nl
De website van Amsvorde is sinds het voorjaar van 2005 in een geheel nieuw jasje weer online.
De verouderde website werd namelijk al geruime tijd niet meer up-to-date gehouden.
Dus was het tijd om de site van Amsvorde een compleet nieuw gezicht te geven.
Getracht is de site zo overzichtelijk mogelijk te houden zodat het voor iedereen gemakkelijk is
om van onze website gebruik te maken.
Gerrit Meijers is de man van de website van
Amsvorde. Hij vertelt dat je op de startpagina
het laatste nieuws over de club kunt vinden.
Verder vindt u hier het trainingsschema
en de route naar ons sportpark. Onder
de kop Amsvorde vindt u ook de rubriek
“vacatures”.
Hier vindt u informatie over de openstaande vacatures binnen Amsvorde. Wij zijn namelijk naarstig op zoek
naar vrijwilligers die een steentje zouden willen bijdragen. Tot slot beschikt de site ook over een “shop”. Hier
staan de artikelen vermeld die bij Amsvorde verkrijgbaar zijn, zoals bijvoorbeeld: scheenbeschermers, kousen
en trainingspakken. Onder het kopje “AMSVORDE” zijn er meer rubrieken te vinden die vervolgens ook weer zijn
onderverdeeld in verschillende submenu’s. Zo is de kop “PROGRAMMA” verdeeld in drie submenu’s, te weten jeugd,
senioren en uitslagen. Onder deze kop vindt men dus het aanstaande programma voor respectievelijk de jeugd en de
senioren, alsmede de uitslagen van de laatst gespeelde wedstrijden. Onder de kop “TOERNOOIEN” staat alle informatie
met betrekking tot de jeugdtoernooien. Verder zijn er nog de kopjes “ACTIVITEITEN”, “SENIOREN” en “JEUGD”, “ALLSTARS” en “SPONSORING” en DIVERSEN”. De website van Amsvorde wordt met de dag beter en mooier. Gerrit Meijers
heeft de opleiding webdesign met goed succes afgerond. “Ik ga me zeker verder verdiepen in de geheimen van het
webdesign zodat ik de website www.amsvorde.nl nog verder kan verbeteren“,
aldus Gerrit Meijers. Wij hopen dat u ook eens een kijkje neemt op onze website.

De snelste weg naar
sportpark Nimmerdor
Vanuit de richting utrecht
Neem de A28 richting Amersfoort. Neem de afslag Maarn (afslag
5). Ga vervolgens linksaf (na 350 meter) de Doornseweg (N227) op.
Vervolgens rechtdoor waarna u aan uw rechterhand de oprit naar
het sportpark vindt.
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Vanuit de richting zwolle
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Volg steeds de A28 richting Amersfoort, vanaf knooppunt
Hoevelaken richting Utrecht (nog steeds A28). Vervolgens neemt
u afslag Maarn (afslag 5) richting Soest. Ga bij het einde van de
afslag rechtsaf de Leusderweg op. Na circa 200 meter vindt u het
sportpark aan uw rechterhand.
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Wilt u weten wat uw woning waard is?
Bel voor een gratis waardebepaling.

VERKOOP AANKOOP VERHUUR TAXATIES HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN

BEGIN 2007 OPENT KEISTAD MAKELAARDIJ HAAR DEUREN
AAN DE GRONINGERSTRAAT 12 TE AMERSFOORT*.
Keistad Makelaardij Postbus 2707 3800 GG Amersfoort
Tel. 033-4331777 Fax. 033-4611155

�info@keistadmakelaardij.nl
* Tot die tijd kunt u ons bereiken op bovenstaand telefoonnummer.
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Clubmensen in beeld
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Spelvreugde jeugd doet Het tweede leventje
Eric Eggenkamp goed van Enno Zwaagman
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Rugklachten noopten hem
anderhalf jaar geleden zijn geliefde
voetbalsport in actieve zin te
stoppen. Dit seizoen hoopt voormalig
selectiespeler Eric Eggenkamp,
hersteld van een hernia, op een heel
voorzichtige comeback tussen
de lijnen bij Amsvorde, de
plek waar hij toch het liefst
vertoeft op sportpark
Nimmerdor. ,,Maar of dat
lukt, weet ik nog niet. In
maart 2005 heb ik voor
het laatst geprobeerd
een wedstrijd te
spelen.’’
Maar of hij wel of niet terugkeert als voetballer, Amsvorde kan
ook deze voetbaljaargang weer op hem rekenen als overijverige
clubman. De veertigjarige Eric Eggenkamp is coördinator van
de E-pupillen, trainer van de E1, toernooicommissielid en
wedstrijdsecretaris van de zeventallen. Met therapie houdt de
Amersfoorter zijn fysieke gestel onder controle. ,,Want de chirurg
wilde me niet opereren.’’
Het was hem in de afgelopen anderhalf jaar heel wat waard
dat hij wekelijks de E1-pupillen kon blijven trainen. ,,Mijn
clubactiviteiten hebben niet onder mijn hernia geleden,
gelukkig,’’ zegt Eric Eggenkamp, die al 31 jaar Amsvordiaan is. ,,Op
mijn negende ben ik lid geworden. Dat kwam omdat bijna alle
jongens uit mijn klas op de lagere school bij Amsvorde speelden.
We speelden onze schoolvoetbalwedstrijden zelfs in het tenue van
Amsvorde. Iedereen had een zwart shirt, dat was gemakkelijk.’’
Eric Eggenkamp heeft niet alles in de goede zin zien veranderen
bij zijn club. ,,Verdriet doet het me niet, maar het is wel een
noodgreep dat de selectie op peil moet worden gehouden met
spelers van buitenaf. In mijn tijd waren dat allemaal jongens uit
de eigen jeugd. Dat is nu niet meer mogelijk, al gaat het met de
jongste jeugd van Amsvorde weer de goede kant op.’’
Trots is hij op de huidige staat van het sportcomplex aan de
Leusderweg, de straat waar hij opgroeide. Ook dit seizoen zal hij er
weer vele uren doorbrengen. Als coördinator heeft hij een wakend
oog over de diverse teams bij de E-pupillen en hun begeleiders.
En voor de ouders van de E-tjes is Eric Eggenkamp uiteraard het
aanspreekpunt. De spelvreugde van die jonge kids, daar doet de
oud-selectiespeler het allemaal voor. ,,Zie je die kleine mannetjes
met plezier voetballen, dan vergeet je je rugpijn snel.’’

Hij is de man van 37 uiteenlopende functies. Zo wordt althans
Enno Zwaagman bij Amsvorde gekarakteriseerd. ,,Dat klopt zo
ongeveer wel ja,’’ zegt hij zelf over zijn grote betrokkenheid bij
de vierdeklasser. Toch zijn er, om de accu op te laden, ook dagen
waarop hij even niet aan Amsvorde denkt of wil denken. ,,In
de vakantie ben ik dit jaar een paar weken los van het voetbal
geweest, dat was wel even lekker, ja.’’
Het voetbalplezier, in combinatie met de clubliefde, houdt hem
bij Amsvorde al meer dan vier decennia op de been. Eerst als
(jeugd)speler, nu als een van de vele werkzame vrijwilligers. De
weg naar Nimmerdor kan hij dromen. ,,Officieel ben ik vanaf mijn
zesde lid, inofficieel ben ik dat sinds ik anderhalf was. Toen al
ging ik met mijn vader, Wim Zwaagman, mee. Hij heeft jaren in
Amsvorde 1 gespeeld met coryfeeën als Pierre Stevenaart en Flip
Kraak.’’
De 47-jarige regelneef heeft de karaktertrek van zijn vader,
een vroegere wedstrijdsecretaris van Amsvorde. ,,Hij ging elke
zondagochtend al vroeg naar het veld toe, ik ging de meeste keren
met hem mee. Eerst alleen om te kijken, maar beetje bij beetje
ging ik hem helpen met wat hij bij Amsvorde deed.’’
Maar Enno Zwaagman was aanvankelijk niet alleen het hulpje van
zijn vader. Ook van anderen, onder wie de toenmalige barman Flip
Kraak. ,,Van lieverlee nam ik de taken van Flip, ons erelid, op de
vroege zondagochtend over. En nu ben ik zeker al een jaartje of
tien, twaalf op zondagochtend als eerste op de club, om half acht.
Ja, ik heb de sleutel van het park.’’
Op dat vroege uur zet Enno Zwaagman de eerste verse koppen
koffie van de lange zondag en zwaait hij uitspelende teams uit.
,,Eigenlijk is het complex van Amsvorde dan op z’n allermooist.
Vooral bij de zomerdag, als de vogeltjes fluiten. Het is dan een
genot om, als ik het allereerste kopje koffie heb gezet, even buiten
de kantine op het bankje te gaan zitten. Dan kom ik heerlijk tot
rust.’’
De rest van de zondag is er van rust nauwelijks sprake voor Enno
Zwaagman, die in een dienende rol nauw betrokken is bij het
eerste elftal. De oud-spits en oud-keeper van de hoofdmacht (!)
is de hulpvaardige rechterhand van trainer Bert van den Brom. Dit
seizoen combineert hij het leiderschap niet langer met de taak van
clubgrensrechter
Vele gezichten heeft Enno Zwaagman in de loop der jaren zien
opduiken bij Amsvorde. De laatste jaren waren daar ook steeds
meer spelers bij die het spelletje niet op Nimmerdor hebben
geleeerd. ,,Maar ja, dat is de tendens in het hele voetbal. Daar
moet je mee leven. Maar gelukkig hebben we bij Amsvorde nog
heel veel echte clubmensen. Daardoor straalt deze club een
voetbalfamiliesfeer uit. Ja, sommigen zien Amsvorde als hun
tweede leventje en daar behoor ik ook toe.’’
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De volgende diensten en/of produkten kan ik

1. Drukwerk
a Folders/brochures/kranten/presentatie
b Digitale of gedrukte nieuwsbrieven (d
c Briefpapier, enveloppen, visitekaartje
���������������

�������
�������������������
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2. Media
d Persberichten Inverzorgen
verband met het
e Verzamelen
persinformatie
20van
jarig
jubileum
�����������������������������������
tijdelijk
de lesprijs vanaf
f Persmappen
samenstellen
�����������������������������
€30,00 euro p/u
���������������������������
g Persconferenties
organiseren
nu bij���������������������
jouw rijschool
met één van de
hoogste slagingspercentages
h Contacten met
dein media
de regio. onderhouden
i Persvoorlichter/woordvoerder
voor be
Ook keuze uit diverse
��������������������
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voordeelpakketten.

��������������������������������
Telefoon ���������������������
033-4759000 of 0638636328
����������������������
www.autorijschoolheuts.nl

3. Websites
j Bouwen, onderhouden, optimaliseren
k Redactionele invulling van de website
l Bewaken van de inhoud en actualiteit
m Webhosting
4. Sponsoring
n Zoeken van sponsors
o Sponsorbemiddeling
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Algemene informatie
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Wie is wie bij Amsvorde

Terrein:

Bestuur

Sportpark Nimmerdor
Leusderweg 310, 3817 KJ Amersfoort

Voorzitter:

Joop Dee
06-20365679

Telefoon:

033-4619325

Secretaris:

Kees Dijkhuizen
06-25108103

Website:
Email:

www.amsvorde.nl
vvamsvorde@hetnet.nl

Penningmeester:

Jos Hopman
06-21563753

Spaarnestraat 144, 3812 HK Amersfoort
keesdijkhuizen@tiscali.nl

Technische zaken:

Wout van de Wiel
06-51357770

Kabelkrant

Scheidsrechterzaken:

Wim van der Veer
033-4617607

Kantinebeheer:

Dick Hofland
033-4632529

Correspondentie

Omroep Amersfoort: teletekstpagina 224

Bestuur Amsvorde

Begeleiding selectie
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V.l.n.r. Jos Hopman, Dick Hofland, Wout van de Wiel, Kees Dijkhuizen, Joop Dee.
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Hoofdtrainer:

Bert van den Brom
06-23113160

Trainer Amsvorde 2:

Jos Kerkhoven
06-21216209

Teammanager:

Raymond Oppatja
06-44513963

Elftalleider:

Enno Zwaagman
06-15696242

Klaas Mol
06-53731701

Amsvorde 8

Joost van Stam
06-25206020

�

�

Eddy Meerding
06-12237683

�

�
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�

�
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Contactpersonen
Wout van der Wiel
06-51357770

�

Sponsorzaken

Vrienden van onze
jeugd

����

Scheidsrechters
Senioren

Henk ter Beek
Richard van Beek
Aalt Fredriksen
John Mannessen
Bert Niemeyer
Piet van Ostayen
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Contactpersoon
Marco van de Heijden
06-22973075

�

Amsvorde 7
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Ozkan Korkmaz
06-24648300

�

Amsvorde 6

Kantinezaken:
Wim Mooy
033-4654547
mooijbuijs@casema.nl

��

Jos Tollenaar
06-46076299
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Amsvorde 5

Michiel de Graaf
06-24864345

Activiteitencoördinator:
Paul Rense
033-4622241
06-10810263
paul.rense@casema.nl

E pupillencoördinator
Toernooicommissie
Wedstrijdsecretaris 7 tallen
Eric Eggenkamp
06-22805961

�

Amsvorde 4

Rogier de Heus
033-4757475

Scheidsrechtercoördinator 7 tallen
Piet van Diest
033-4650902

����

Overige info

Onderhoudsploeg
Juul Knipmeyer
Alex Hofland
Henk Omlo
Wim van der Veer
Hans Maas
Peter van Doorn
Erevoorzitter
Frans Bos
Erelid
Flip Kraak
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Amsvorde 3

Technisch jeugdcoördinator/
Toernooicommissie:
Gerrit Meijers
036-5223229
06-55582064
amsvorde.tc@chello.nl

F pupillencoördinator
Sjors in ‘t Veld
033-4657601
gejogeiv@hotmail.com

�

Contactpersonen
overige
seniorenteams

Secretaris a.i.:
Henk Omlo
033-4616554

Scheidsrechtercoördinator 11 tallen/
Wedstrijdsecretaris 11 tallen
Philip Ploeg
06-17696343
ploeg264@hotmail.com

�
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Jeugdcommissie

Jeugdcoördinator:
Wim de Beer
033-4620455
06-12202399
wldebeer@casema.nl

�
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Enno Zwaagman
06-15696242
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Keeperstrainer:

Philip Ploeg
06-41557717

��
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Amsvorde 2:

Fred Ploeg
06-46661274
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Grensrechters
Amsvorde 1:

Robbie Ori
06-14774820

�

Verzorger:
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Oefening Amsvorde-truc uit 1968 baart kunst
Het vergeelde, gerafelde krantenpapier biedt 38 jaar na het
drukken nog heel veel leesplezier. Hoe ouder de sportpagina, des te
gretiger ik alle, inmiddels wat vervaagde drukletters verslind. Voor
mij ligt een bladzijde uit de Amersfoortse editie van Het Centrum,
het al lang geleden verdwenen regionale dagblad. De pagina vol
lezenswaardige Amersfoortse voetbalverhalen is gedrukt op 28
augustus 1968.
Mijn oogt valt op de linkerkolom.
‘Amsvorde is vol vertrouwen voor
de toekomst’ staat er boven de
voorbeschouwing op het seizoen 19681969, tien jaar voordat het Amersfoortse
voetbal mijn specialiteit werd als
lokale sportverslaggever. Deze aloude
krantenpagina is een van mijn vele
dierbare archiefstukken die ik in de loop
der jaren heb verzameld.
Met genoegen lees ik het aan Amsvorde
gewijde verhaal. Op het moment van
publicatie, 28 augustus 1968, is Amsvorde
43 jaar oud. Deze voetbalvereniging geniet
nog na van het eerder dat jaar behaalde
kampioenschap in de vierde klasse. Er
wordt in het artikel teruggeblikt naar

Bert van de Brom (links)
en Jaoud Etaoil

het enige, beslissende doelpunt in de
kampioenswedstrijd tegen PVC, gemaakt
door de toenmalige aanvoerder Ton van
den Brink.
Het is zondag 21 april 1968, de tachtigste
minuut van het zenuwslopende duel
om de titel. Een gedenkwaardige dag in
de clubgeschiedenis van Amsvorde, een
memorabele speelminuut in de loopbaan
van Van den Brink. Bij een hoekschop is
de teamcaptain, op aangeven van trainer
Manus van Dijkhuizen, mee naar voren
gekomen, zo begint de beschrijving van
de ‘golden goal’. Van den Brink krijgt
de bal uit de hoekschop precies op zijn
hoofd. Er volgt tot ieders verrassing, en
in het bijzonder van de PVC-keeper, geen

verre kopbal. Nee, Van den Brink is veel en
veel listiger. De aanvoerder van Amsvorde
slaat de bal met zijn knikkende hoofd
recht voor hem op de grond en haalt
vervolgens verwoestend uit. Dat machtige
schot – eentje om voor eeuwig in te lijsten
– treft doel. De uitblinkende PVC-keeper
weet niet wat hem overkomt. Sterker nog,
heel Amsvorde staat perplex van deze
winstgevende actie. Zowel binnen als
buiten de lijnen is het feest.
Dus, mocht Amsvorde dit seizoen in welke
competitiewedstrijd in de vierde klasse
dan ook dringend verlegen zitten om
een beslissend doelpunt. Ja, dan moeten
trainer Bert van den Brom en aanvoerder
Jaouad Etaoil hun illustere voorgangers
bij Amsvorde simpelweg proberen na te
doen. Dan moet een vingerwijzing van
Van den Brom aan de zijlijn voldoende
zijn voor Etaoil om zich bij een hoekschop
buiten het zestienmetergebied verdekt op
te stellen voor een kopballetje op zichzelf
gevolgd door een doeltreffende uithaal.
Oefening van deze oude Amsvorde-truc uit
1968 baart kunst, elke training weer. Zeker
weten!

Weer of geen weer,
geniet van een heerlijke barbecue
bij de spitsheuvel.
Ook voor steengrill en heerlijk eten à la carte.

www.spitsheuvel.nl
Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag 10.00 - 23.00
Zaterdag
17.00 - 23.00
Zondag
16.00 - 23.00

Utrechtseweg 254
3818 EV Amersfoort
Telefoon: 033 - 461 56 31
Fax:
033 - 465 37 68

Fa. Van de 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
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