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Fijn voetbalweekend!
Ze zijn gek op het spelletje. En daarom staan ze er elk weekend. Weer of geen weer. Spelers. Vrijwilligers.
Supporters. Samen maken zij het amateurvoetbal in Nederland. Als hoofdsponsor van het Nederlandse
voetbal ondersteunen we, naast het Nederlands elftal, ook het amateurvoetbal. Dat doen we o.a. met
lokale sponsoring, het Welpenvoetbal en onze ﬁnanciële kennis. Als hoofdsponsor van de KNVB blijven
we daar met veel plezier onze bijdrage aan leveren.

Hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal

Voorwoord
Met veel trots mag ik u weer een nieuwe presentatiegids aanbieden voor het seizoen 2016/2017
Een terugblik naar het afgelopen seizoen levert
voor de selectieteams geen positieve uitslag op. Na
een goede competitiestart van het 1e elftal,
eindigde men in de onderste regionen en werd
handhaving in de 4e klasse ternauwernood gehaald.
Hopelijk zullen er in het nieuwe seizoen betere
resultaten neergezet worden.
Met veel passen en meten lukt het momenteel om
iedereen te laten trainen en spelen op onze huidige
velden. Er is echter dringend behoefte aan een 2e
kunstgras veld. Er is een commissie gevormd, die dit
project zal gaan trekken. De eveneens gewenste uitbreiding van de kleedlokalen zal in de nabije toekomst
gerealiseerd worden.
Als blijk van waardering wordt er aan het einde van
elk seizoen voor de vrijwilligers een medewerkersdag
georganiseerd. De toenemende belangstelling hiervoor
betekent, dat dit nog steeds op prijs wordt gesteld.

Voor ons een signaal om hier aandacht aan te blijven
besteden.
Als vereniging willen wij iedereen de mogelijkheid bieden om zowel op zaterdag als zondag te sporten. Dit
heeft geresulteerd dat er op zaterdag gestart wordt
met 2 senioren teams. Ook jeugdspelers, die overkomen naar de senioren en niet op zondag willen ballen, kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken.
Op bestuurlijk niveau zijn er ook de nodige
veranderingen op komst. Wij willen voor de toekomst
stabiliteit waarborgen.
Ik wens u veel leesplezier met de inhoud van deze gids
en ik hoop u veelvoudig te mogen begroeten op ons
sportpark.
Joop Dee
bestuurslid Amsvorde
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Natuurlijk haarverzorging

Leusderweg 178
033 461 00 77

info@lanique.nl
www.lanique.nl

VOOR ONDERHOUD EN RENOVATIE

*
*
*
*
*
*
*

ELEKTRA
LOODGIETERSWERK
VERBOUWINGEN
BESTRATINGEN
BADKAMERS
SAUS- EN SCHILDERSWERK
ENZ.

JOOP KARSSEN
ARNHEMSEWEG 35
3832 GH LEUSDEN
0610102835

presentatieteam in beeld

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

Colofon
Oplage
1.000 exemplaren
Redactie
Peter Pos
Marc Mispelblom
Balt Gmelig
Acquisitie
Balt Gmelig

Fotografie
Rinus van Denderen
www.fotovandenderen.nl

Technische realisatie:
Drukzo.nl

Grafische vormgeving
Heuga Design
Maarten van Heugten
www.heugadesign.nl

Uitgave:
Balt Gmelig Publiciteit
Pothstraat 61D
3811 JK Amersfoort
06-53832681
baltpubliciteit@gmail.com
www.bgpubliciteit.nl
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CLUB

BURGER

100% HOLLANDS

RUNDVLEES
TOMAAT
AUGURK
BACON KETCHUP
IJSBERGSLA

FRITESSAUS

UIEN SESAMBOL

Wist u dat...
...Febo in 1941 is begonnen als banketbakkerij “Maison Febo” en haar naam dankt

aan Ferdinand Bol, de straat waar onze oprichter het bakkersvak leerde?
...Febo haar snacks frituurt in plantaardig, vloeibaar frituurvet?
...Febo haar snacks nog altijd iedere dag vers produceert volgens ambachtelijke
productiemethodieken?
...Febo uitsluitend gebruik maakt van het beste Nederlands rund-, kalfs-, varkensen kippenvlees, verse groenten en de beste kruiden en specerijen?
...Febo’s rundvleeskroket is uitgeroepen tot Beste kroket van Nederland?
...Febo ook een gratis iPhone App heeft? De iFebo!

FEBO Amersfoort

advertorial

Het verhaal achter het FEBO merk!
FEBO is ontstaan uit 100% passie voor het ambacht. Met liefde voor het product, de traditie en de
mensen achter het merk FEBO weet de familie De Borst al sinds 1941 menigeen te verrassen met de
smaak en de constante kwaliteit van de FEBO producten.

De afgelopen jaren wil iedereen alles
weten over de producten die men koopt
en eet. We weten steeds meer en de
wereld is door de opkomst van internet
een stuk transparanter geworden. Omdat
FEBO zo trots is op haar producten,
juichen we deze trend alleen maar toe.
FEBO opent graag haar deuren en laat
graag in haar keuken kijken.

Wist je dat alle ingrediënten die FEBO
gebruikt van lokale leveranciers komen?
Niet omdat dat tegenwoordig hip is, nee
omdat de familie daar al meer dan 70
jaar in gelooft. Iedere ochtend tref je de
familie in de keuken aan. Continu zorgen
dat het product van opa nog steeds
dezelfde kwaliteit als vroeger heeft.
Loyaal zijn aan je leveranciers zorgt ook
voor een hechte band. Een band waarbij
samen ondernemen voorop staat en
zorgt voor een product met een top
kwaliteitsniveau.
De familie zal nooit inleveren op kwaliteit
en maakt keuzes voor de lange termijn.
Het merk, het product en de mens zullen
daarbij te allen tijde centraal blijven
staan. Hier worden geen concessies in
gedaan.

Het geheim van kwaliteit en vers!
Soms ben je als organisatie best
bescheiden en deel je niet alles omdat je
dat als normaal ziet. Wist je bijvoorbeeld
dat FEBO iedere ochtend heel vroeg start
met het maken van een verse bouillon?
Met verse groenten, kwalitatief vlees van
runderen uit de buurt van Abcoude en
de beste specerijen uit Helmond. Samen
met het gebruik van échte slagroom en
roomboter vormen deze ingrediënten
samen de bekende FEBO kroket.
Alle snacks worden dagvers worden
gemaakt. Om 12:00 uur liggen de snacks
op alle 67 locaties van FEBO in Nederland.
Verser kan niet! Je treft geen diepvries
bij FEBO aan. Dus die kroket uit de FEBO
automatiek is écht dagvers, en dat proef
je!

trouwe klanten. Nieuwe automatieken,
nieuwe technologieën zoals betalen met
een app, online bestellen en nieuwe
producten ontwikkelen waar de klant om
vraagt. FEBO luistert heel goed naar haar
klanten en stelt de klant centraal bij het
ontwikkelen van de FEBO’s, de producten
en het selecteren van haar medewerkers.
Bij FEBO werken mensen met passie voor
het vak en behoren ze allemaal tot de
FEBO familie.

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

“Een kroket moet je kunnen horen
kraken en de ragout moet je zien
glimmen!”
Al jaren staat de klant centraal bij FEBO.
Daarom doet FEBO er ook alles aan om het
zo makkelijk mogelijk te maken voor haar

FEBO Amersfoort
Langestraat 84 - 3811 AK Amersfoort
www.febo.nl
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HENK VREEKAMP
Elke donderdag, vrijdag en zaterdag op de markten op de Hof en Emiclaer

Mega Knaller alleen bij afhalen

Leusderweg 246, Amersfoort

trainers in beeld

‘Amsvorde heeft dit seizoen aanvallend

heel veel mogelijkheden’
Marino Osimani begint aan zijn derde seizoen bij
Amsvorde. De hoofdtrainer heeft er veel zin in.
Logisch want zijn selectie is er zeker aanvallend flink op vooruit gegaan. ,,Dit seizoen heeft
Amsvorde aanvallend veel meer mogelijkheden
dan vorig seizoen’’, stelt Osimani tevreden vast
als hij kijkt naar welke spelers er nieuw bij zijn
gekomen. ,,De meest in het oog springende nieuwe spelers zijn Ibrahim El Khalki en Yasin Isik. Zij
speelden vorig seizoen nog bij Roda’46-zaterdag
in de eerste klasse. Zij zijn zeker een aanwinst voor
ons.”
Amsvorde speelde zich vorig seizoen op de slotdag veilig. Dat had beter gekund vindt Osimani.
,,Tot zeven wedstrijden voor het einde waren we
goed bezig. Alles zat toen nog heel dicht bij elkaar.
Daarna verloren we zes keer op rij en hadden we
op de slotdag nog een punt nodig om erin te
blijven. We wonnen toen wel van Forza Almere,
maar het was niet goed dat we in die situatie terecht kwamen. Natuurlijk hadden we te maken met
blessures en schorsingen. Maar we hebben het
ook een paar keer zelf wegegeven. Dat was totaal
onnodig.”
De 50-jarige Amersfoorter, die zelf voetbalde bij
VVZA en eerder trainer was bij VVZA, AFC Quick
1890 en APWC, weet waardoor het misging. ,,Tot
aan de winterstop waren de resultaten goed en
was er niets aan de hand. Daarna kregen we wat
blessures, ging het wat minder en viel de groep uit

elkaar. In de voorbereiding heb ik de jongens op
hun verantwoordelijkheden aangesproken.
Iedereen moet zich er van bewust zijn dat hij in
een eerste elftal speelt, daar moet je je wel naar
gedragen.”
De A-selectie van Amsvorde is flink groter geworden. Zo stroomden vanuit de A-junioren het
viertal Thomas Verweij, Tim Pampus, Pascal
Putters en Joost Brugel door. ,,Met de jongens
van buitenaf erbij en maar een paar jongens die
gestopt zijn zal het knokken worden voor een plekje. Alleen maar mooi, toch?”
Amsvorde zal komend seizoen niet meer richting
’t Gooi afreizen, maar voornamelijk naar Utrecht.
,,4G is nu vooral een Utrechtse afdeling geworden.
We komen nog maar een paar ploegen tegen die
we vorig seizoen ook tegenkwamen. Blij ben ik hier
niet mee. Ik ken niet alle Utrechtse ploegen goed,
maar weet dat er een paar heel sterke tegenstanders bijzitten. Toch is onze ambitie om de nacompetitie te halen, op welke manier dan ook. Om
dat te bereiken is er meer nodig dan alleen voetbal,
ook de bereidheid om voor een ander het vuur uit
de sloffen te lopen. Als we dat op kunnen brengen,
dan zie ik het positief in.”
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programma amsvorde | seizoen 2016-2017

4 september ‘16
Achterveld - Faja Lobi KDS
Amsvorde - Rivierwijkers
Brederodes - Schalkwijk
DWSV - Hoograven vv
Odijk - Zwaluwen Utrecht
UVV - VV De Dreef
VSC - Aurora
11 september ‘16
Aurora - Amsvorde
Faja Lobi KDS - UVV
Hoograven - Odijk
Rivierwijkers - Brederodes
Schalkwijk - DWSV
De Dreef - VSC
Zwaluwen Utrecht - Achterveld
18 september ‘16
Brederodes - Amsvorde
DWSV - Achterveld
Rivierwijkers - Hoograven
Schalkwijk - Aurora
UVV - Zwaluwen Utrecht
VSC - Odijk
De Dreef - Faja Lobi KDS
25 september ‘16
Achterveld - UVV
Amsvorde - VSC
Aurora - Rivierwijkers
Faja Lobi KDS - Schalkwijk
Hoograven - Brederodes
Odijk - DWSV
Zwaluwen Utrecht - De Dreef
2 oktober ‘16
Achterveld - Amsvorde
Brederodes - DWSV
Faja Lobi KDS - Aurora
Schalkwijk - VSC
UVV - Odijk
De Dreef - Hoograven
Zwaluwen Utrecht - Rivierwijkers
9 oktober ‘16
Amsvorde - Schalkwijk
Aurora - Zwaluwen Utrecht
DWSV - UVV
Hoograven - Faja Lobi
Odijk - Achterveld
Rivierwijkers - VV De Dreef
VSC - Brederodes
16 oktober ‘16
Achterveld - VSC
Aurora - DWSV
Faja Lobi KDS - Odijk
Schalkwijk - Rivierwijkers

UVV - Brederodes
VV De Dreef - Amsvorde
Zwaluwen Utrecht - Hoograven
30 oktober ‘16
Amsvorde - Zwaluwen Utrecht
Brederodes - Achterveld
DWSV - De Dreef
Hoograven - Aurora
Odijk - Schalkwijk
Rivierwijkers - Faja Lobi KDS
VSC - UVV
6 november ‘16
Achterveld - Rivierwijkers
Brederodes - Odijk
DWSV - VSC
Schalkwijk - Hoograven
UVV - Amsvorde
VV De Dreef - Aurora
Zwaluwen Utrecht - Faja Lobi
13 november ‘16
Amsvorde - Odijk
Aurora - Brederodes
Faja Lobi KDS - DWSV
Hoograven vv - Achterveld
Rivierwijkers - UVV
VV De Dreef - Schalkwijk
Zwaluwen Utrecht - VSC
27 november ‘16
Achterveld - Aurora
Brederodes - Faja Lobi KDS
DWSV - Amsvorde
Odijk - VV De Dreef
Schalkwijk - Zwaluwen Utrecht
UVV - Hoograven
VSC - Rivierwijkers
4 december ‘16
Aurora - Odijk
Faja Lobi KDS - Amsvorde
Hoograven - VSC
Rivierwijkers - DWSV
Schalkwijk - UVV
De Dreef - Achterveld
Zwaluwen Utrecht - Brederodes
11 december ‘16
Achterveld - Schalkwijk
Amsvorde - Hoograven
Brederodes - De Dreef
DWSV - Zwaluwen Utrecht
Odijk - Rivierwijkers
UVV - Aurora
VSC - Faja Lobi KDS

29 januari ‘17
Aurora - VSC
Faja Lobi KDS - Achterveld
Hoograven vv - DWSV
Rivierwijkers - Amsvorde
Schalkwijk - Brederodes
De Dreef - UVV
Zwaluwen Utrecht - Odijk
5 februari ‘17
Achterveld - Zwaluwen Utrecht
Amsvorde - Aurora
Brederodes - Rivierwijkers
DWSV - Schalkwijk
Odijk - Hoograven
UVV - Faja Lobi KDS
VSC - De Dreef
12 februari ‘17
Achterveld - DWSV
Amsvorde - Brederodes
Aurora - Schalkwijk
Faja Lobi KDS - De Dreef
Hoograven - Rivierwijkers
Odijk - VSC
Zwaluwen Utrecht - UVV
19 februari ‘17
Brederodes - Hoograven
DWSV - Odijk
Rivierwijkers - Aurora
Schalkwijk - Faja Lobi KDS
UVV - Achterveld
VSC - Amsvorde
De Dreef - Zwaluwen Utrecht
12 maart ‘17
Amsvorde - UVV
Aurora - De Dreef
Faja Lobi - Zwaluwen Utrecht
Hoograven - Schalkwijk
Odijk - Brederodes
Rivierwijkers - Achterveld
VSC - DWSV
19 maart ‘17
Achterveld - Odijk
Brederodes - VSC
Faja Lobi - Hoograven vv
Schalkwijk - Amsvorde
UVV - DWSV 1
De Dreef - Rivierwijkers
Zwaluwen Utrecht - Aurora
26 maart ‘17
Amsvorde - Achterveld
Aurora - Faja Lobi KDS
DWSV - Brederodes
Hoograven - De Dreef

Odijk - UVV
Rivierwijkers - Zw Utrecht
VSC - Schalkwijk
9 april ‘17
Amsvorde - VV De Dreef
Brederodes - UVV
DWSV - Aurora
Hoograven - Zwaluwen Utrecht
Odijk - Faja Lobi KDS
Rivierwijkers - Schalkwijk
VSC - Achterveld
23 april ‘17
Achterveld - Hoograven
Brederodes - Aurora
DWSV - Faja Lobi KDS
Odijk - Amsvorde
Schalkwijk - De Dreef
UVV - Rivierwijkers
VSC - Zwaluwen Utrecht
30 april ‘17
Amsvorde - DWSV
Aurora - Achterveld
Faja Lobi KDS - Brederodes
Hoograven - UVV
Rivierwijkers - VSC
VV De Dreef - Odijk
Zwaluwen Utrecht - Schalkwijk
7 mei ‘17
Achterveld - VV De Dreef
Amsvorde - Faja Lobi KDS
Brederodes - Zwaluwen Utrecht
DWSV - Rivierwijkers
Odijk - Aurora
UVV - Schalkwijk
VSC - Hoograven
14 mei ‘17
Aurora - UVV
Faja Lobi KDS - VSC
Hoograven - Amsvorde
Rivierwijkers - Odijk
Schalkwijk - Achterveld
De Dreef - Brederodes
Zw Utrecht - DWSV
2 april ‘17
Achterveld - Brederodes
Aurora - Hoograven
Faja Lobi KDS - Rivierwijkers
Schalkwijk - Odijk
UVV - VSC
De Dreef - DWSV
Zwaluwen Utrecht - Amsvorde
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KOOP MET SERVICE
EN GARANTIE
ELECTROWORLD DRIEENHUIZEN
STAAT VOOR U KLAAR!
Reeds meer dan 40 jaar kwaliteit en service

Leusderweg 145-147 Amersfoort

Electroworld Drieenhuizen

www.drieenhuizen.nl

nieuwelingen in beeld

Yasin Isik

Ibrahim el Khalki

Vier jaar lang speelde Yasin Isik met Roda’46 in de
eerste klasse. In dat oogpunt is het opmerkelijk dat
de vleugelaanvaller dit seizoen de overstap naar
Amsvorde heeft gemaakt. De 23-jarige Amersfoorter
denkt daar zelf overigens anders over. ,,Bij Roda was
er sprake van een leegloop, daarom wilde ik ook eens
wat anders. Natuurlijk is Amsvorde een stapje achteruit, maar de kans dat ik hier wekelijks ga spelen, is
weer een stuk groter. Met mijn snelheid en creativiteit
hoop ik wat extra’s te kunnen brengen voor de ploeg.”
Na een gesprek met Marino Osimani was Isik, die in
de jeugd van Quick begon, snel overtuigd. ,,Ik had
meteen Amsvorde wordt ‘m voor me. Hier wil ik met
plezier voetballen en veel winnen natuurlijk. Met de
ploeg die we dit seizoen hebben, moet dat wel lukken.”
,,Ik hoop en verwacht komend seizoen belangrijk te
zijn voor de ploeg. Bij Roda speelde ik niet altijd. Dat
kwam ook doordat ik al een paar jaar een eigen telefoonwinkel heb in Utrecht. Daardoor moet ik wel eens
naar het buitenland en miste ik soms een training. In
de senioren heb ik nog niet zoveel gescoord, zoals ik
bij Roda in de jeugd wel vaak deed. In de A1 scoorde
ik er achttien in de tweede divisie en in B1 maakte ik
er zelfs een stuk of 24, 25 in één seizoen en dat als
buitenspeler. Bij Amsvorde speelt een aantal vrienden
van me. Ik heb echt veel zin in het nieuwe seizoen.”

Met Ibrahim el Khalki heeft Amsvorde er een middenvelder bij gekregen die met recht een aanwinst genoemd kan worden. De 24-jarige Amersfoorter die
ooit begon in de jeugd van APWC en daarna uitkwam
voor IJsselmeervogels, Roda’46 en Quick, speelde
vorig seizoen alles bij Roda’46-zaterdag in de eerste
klasse. Toch verliet hij die club. ,,Ik heb vorig seizoen
goed gespeeld, we haalden de nacompetitie en schreven historie. Toch miste ik wat bij
Roda en verdween het plezier. Dat wil ik bij Amsvorde
weer terugwinnen.
Marino (trainer) ken ik nog van mijn tijd bij Quick en
we wonen bij elkaar in de buurt. Het verleden heeft mij
geleerd dat je af en toe een stapje terug moet doen
om er daarna weer een paar vooruit te zetten.”
El Khalki is het beste als aanvallende middenvelder,
al speelde hij vorig seizoen vooral controlerend. ,,Ik
stond in het blok. In principe kan ik overal op het middenveld spelen. Mijn sterke punten zijn mijn inzicht,
het spelletje verleggen en scoren. Ook vorig seizoen
maakte ik er vier en gaf ik acht assists. Ik heb erg veel
zin in het nieuwe seizoen. Ik wil proberen het niveau
dat ik bij Roda haalde, vast te houden om het verschil te kunnen maken. Verder heb ik geen idee wat
ik kan verwachten. Ik heb wel gezien wie onze tegenstanders worden, maar ik heb nooit tegen die clubs
gevoetbald. Het lijkt me wel leuk, dit is weer eens wat
anders.”
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Logo’s & Huisstijlen
Websites die scoren in Google
Social media & advertenties

Twijfelt u over uw website?

info@heugadesign.nl

Vraag een gratis adviesrapport

06 - 52 30 66 09

aan via onze website!

www.heugadesign.nl

Jeugd in bee

jeugd in beeld

Vier A-junioren maken samen
de overstap naar de selectie.
Joost Burgel (19 jaar)
Met Joost Burgel krijgt Marino Osimani er een pure
verdediger bij. De Havo-scholier, die komend schooljaar zijn examenjaar in gaat, kan zowel als linker centrale verdediger en als linksback uit de voeten. ‘Ik
ben een kopsterke mandekker en moet het van mijn
fanatisme en felheid hebben’, introduceert de linkspoot zichzelf. ‘Tot en met de C-junioren speelde ik
bij CJVV, daarna vroeg Pascal me om bij Amsvorde
in een vriendenteam te komen voetballen. Afgelopen
seizoen wilde ik er weer voor gaan en kwam ik in de
A1 terecht. We draaiden een mooi seizoen en
promoveerden bijna naar de hoofdklasse. Een groot
deel van ons team is naar Roda’46 gegaan, maar daar
heb ik niet over getwijfeld. Ik wilde voor mijn kans in
de A-selectie van Amsvorde gaan. Of ik het ga redden
weet ik niet, maar ik ga er wel van uit.
Tim Pampus (19 jaar)
In de slotwedstrijd van het afgelopen seizoen maakte
Tim Pampus zijn debuut in Amsvorde 1. De middenvelder viel na 70 minuten met een liesblessure uit. ‘De
eerste kennismaking met het eerste beviel me wel’
grijnst de linker middenvelder die een MBO studie
marketing en communicatie volgt. ‘Wel jammer dat ik
niet tot het einde door kon gaan, maar dat had ook
te maken dat we met de A1 nog in de nacompetitie
zaten. Als middenvelder zijn mijn sterke punten dat
ik tweebenig ben, tot de 90ste minuut vol door kan
gaan, mee kan verdedigen en ook kan aanvallen. In
eerste instantie had ik ook het idee om bij Amsvorde
in een vriendenteam te gaan voetballen, toen dat
niet lukte besloot ik om voor de selectie te gaan. Ik
weet dat er op het middenveld veel concurrentie is en
dat niet iedereen in de basis kan staan. Mijn doel is
komend seizoen lekker trainen en kijken of het me lukt
om mijn plek te verdienen.

Thomas Verrijp (19 jaar)
Voor Thomas Verrijp was het een hele moeilijke
keuze. Ging de HBO student journalistiek mee met
zijn ploegmakkers die overstapten naar Roda’46 of
ging hij voor zijn kans in de A-selectie van Amsvorde.
‘Al vanaf de F-pupillen speelde ik met de meeste van
die jongens samen en dat wilde ik graag blijven doen.
Daarnaast heb ik altijd in het eerste van Amsvorde
willen spelen’ vertelt de centrale middenvelder die al
vanaf de F5 bij Amsvorde speelt. ‘Daarom heb ik voor
mezelf gekozen. Ervaring met seniorenvoetbal heb ik
nog niet. Het zal er fysieker aan toegaan en je zult
wat slimmer moeten zijn. Mijn sterke punten zin dat
ik snel, technisch en behendig ben. Ik kan een goede
pass geven en ben fel. Daarmee hoop ik mijn
duels te winnen, want ik ben niet de grootste. Het
is mijn bedoeling om meteen dit seizoen een basisplaats te veroveren, maar ik heb geen idee of het gaat
lukken. Mijn trainer in de A1, Marcel de Smalen, zegt
dat ik het kan halen. Dus ik ga er voor.’
Pascal Putters (19 jaar)
Pascal Putters speelt zijn hele leven al bij Amsvorde en
heeft al een aantal keer kennisgemaakt met Amsvorde
1. ‘Als eerstejaars A-junior viel ik al een keer in en
het afgelopen seizoen deed ik ook al een paar keer
mee. Ook heb ik al regelmatig in het tweede gevoetbald’, vertelt de makkelijk scorende spits die komend
schooljaar begint aan de MBO opleiding junior
accountmanager. ‘Het afgelopen seizoen heb ik er in
de A1 tussen de 30 en 40 doelpunten gemaakt. Ik kan
makkelijk afronden, maar ook zelf kansen creëren. Als
middenvelder kan ik trouwens ook prima uit de voeten. Ik hoop dat ik bij het eerste kom, maar er is veel
concurrentie voorin. Het zou fijn zijn als ik echt een
kans krijg om me te laten zien. De invalbeurten die
ik vorig seizoen kreeg waren telkens heel kort. Dat ik
inviel was wel heel motiverend, maar dat gaf me nog
niet het gevoel dat ik echt mee heb gedaan.’
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Elias Achcharif

Kevin van Schoonhoven

Jeroen Veen

Verdediger | 22 jaar

Aanvaller | 29 jaar

Middenvelder | 30 jaar

Appie Akatal

pascal putters

Monir Fakhari

Verdediger | 42 jaar

Aanvaller | 19 jaar

Middenvelder | 23 jaar

Joost burgel

aziz el yousfi

Remi huygens

Verdediger | 19 jaar

Aanvaller | 25 jaar

Verdediger | 38 jaar

spelers in beeld

Nick de jonge

Darrick van langeveld

yasin isik

Doelman | 27 jaar

Middenvelder | 21 jaar

Aanvaller | 23 jaar

thomas verrijp

Mustafa sahidi

tim pampus

Middenvelder | 19 jaar

Verdediger | 23 jaar

Aanvaller | 19 jaar

mischa janse

maikel smit

ibrahim el khalki

Doelman | 23 jaar

Middenvelder | 27 jaar

Aanvaller | 24 jaar
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De Ober Catering
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InDe
deClipjesfabriek
Clipjesfabriek
maken jonge professionals
Jelle Koolis gespecialiseerd
in het inzetteno.l.v.
van video’s
voor
stra
clips
en degelijke
bedrijfsvideo's.
Want
zijn
heteenvoudige
vergroten van
loyaliteit,
bereik, creativiteit,
innovatie
enze
omzet.

FT
gespecialiseerd
in het inzetten van video's voor het vergroten van
SBES

Hier
professionals korte clips of uitgebreidere bedrijfsEFmakenJHjonge
E  creativiteit,
FOBO FUOPbereik,
www.deober.nl
innovatie en omzet.
&loyaliteit,
J
O

V

video’s,
van een Facebook-filmpje tot een televisieprogramma, een
̐
F
F
I
info@deober.nl
productpresentatie
of verslag
van uw event.
Kijk
naar voorbeelden
op www.clipjesfabriek.nl.
Kijk naar voorbeelden op www.clipjesfabriek.nl.

Voor al uw vakantieen zakenreizen!
Leusderweg 160,
3817 KE Amersfoort

spelers in beeld

karim el yousfi

mitchell de vos

Verdediger | 35 jaar

Aanvaller | 20 jaar

technische staf in beeld

marino osimani

rogier de heus

eddie van der heijden

Trainer A selectie | 51 jaar

Trainer B selectie | 40 jaar

Keeperstrainer | 46 jaar

eric de vos

marcel van de wijngaard

Teammanager | 50 jaar

Verzorger | 55 jaar
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Pvc vloeren
Tel: 06-51987391
martinhazeveld53@gmail.com

trainers in beeld

trainers in beeld

Karim el Yousfi

Karim el Yousfi met
de beste junioren van
Amsvorde aan de slag
Karim el Yousfi, speler van het eerste elftal, is aan
een nieuwe uitdaging in zijn nog prille trainerscarrière begonnen. De jongensploeg onder 19 jaar
(voorheen de A1) van Amsvorde heeft de 35-jarige
Amersfoorter dit seizoen onder zijn hoede.
Dat betekent de tweede klus voor de oud speler
van APWC, Nieuwland, HVC en Cobu Boys in zijn
loopbaan. ,,Ik heb eerder de B1 van APWC getraind”, vertelt Karim in de bestuurskamer, een uur
voor de eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen, de
bekerontmoeting thuis tegen IJsselmeervogels.
De opvolger van Marcel de Smalen moet met bijna een geheel nieuwe selectie werken. ,,Bijna alle
jongens uit de A1 van vorig seizoen zijn vertrokken.
Bijna een heel elftal is naar Roda’46 gegaan en vier
spelers zijn naar de selectie doorgeschoven. Alleen
Kevin Riphagen is overgebleven.”
Voor zijn nieuwe selectie kon de oefenmeester twee
spelers van andere clubs (Quick en GVVV) verwelkomen. Dat tweetal is aangevuld met spelers uit
de eigen gelederen, allemaal eerstejaars A (nu dus
JO19 genoemd). ,,Ik heb nu twintig man op mijn
lijstje staan. Ik streef erna om er daarvan vijftien
over te houden.”
Met die vijftien beste junioren van Amsvorde gaat
Karim een interessant seizoen in de eerste klasse
tegemoet, met de volgende dertien tegenstanders:
GVVV 1, Woudenberg 1, Soest 1, Quick 1, CJVV 1,
Roda’46 2, DOVO 2, Nieuwland 1, VRC 1,
Valleivogels 1, Hoogland 2, VVZ’49 1 en Candia’66
1. ,,Het is een sterke competitie als ik het zo bekijk.
Ik ken veel clubs. Dat vind ik wel leuk.”
De trainer beseft dat het voor zijn compleet nieuwe
ploeg geen gemakkelijk seizoen zal worden. ,,We
hebben geen technische voetballers en zullen onze
wedstrijden vooral op kracht en inzet moeten zien
te winnen. Onze tegenstanders zijn technisch beter,
verwacht ik. Daar kunnen wij niet tegenop.” Over
de doelstelling voor dit seizoen heeft Karim geen
twijfels. ,,We gaan sowieso voor handhaving.”
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Vind ons op Facebook: /Labrieverf

KWF Kankerbestrijding
gelooft in de dag dat
niemand meer hoeft te
sterven aan kanker.
Die dag die komt. We weten alleen nog
niet wanneer. Wat we wel weten is dat we
samen deze dag dichterbij kunnen brengen.
Daarom vragen we iedereen om ons mee te
helpen. Ook jou. Want alles wat we doen
is weer een stap dichterbij. Dichter bij nog
meer kennis, nieuwe successen, betere
behandelingen. Dichter bij die ene dag, de
dag dat we kanker verslaan. Kijk wat jij
kunt doen op kwf.nl.

Aangeboden door Brasserie Dichtbij Amersfoort

,,Het is belangrijk dat ouders iets doen

bij de vereniging van hun kinderen”
Voor Floor Drost wordt het zijn tweede jaar als
bestuurslid. Hij heeft zich aan het begin van vorig
seizoen vrijwillig voor die functie aangemeld. In het
bestuur is hij een manusje van alles. ,,Ik wil iets kunnen
doorgeven aan een jongere generatie. De rest van het
bestuur bestaat toch uit 60-plussers. Die kunnen iets
overkomen of ze stoppen. Dan is het handig als er
nog iemand is die weet waar het sleutelkastje is.”
De 50-jarige Drost is geboren in Rhenen, maar zijn
familie heeft een bijzondere geschiedenis met sportpark Nimmerdor. ,,Mijn moeder is geboren op de
Arnhemseweg en de grond waar Amsvorde is gehuisvest, was vroeger van mijn opa. De club heet wel
Amsvorde, maar het voelt voor mij nog steeds als
Nimmerdor.” Toen Drost tien jaar geleden in
Amersfoort kwam wonen, stond voor hem ook één
ding vast. ,,Als mijn kinderen willen voetballen, gaan
ze spelen op Nimmerdor. Toen wist ik niet dat de club
hier Amsvorde heette.”
Als zijn oudste zoon in 2010 acht jaar oud is, worden
vader en zoon lid van de club op Nimmerdor. Inmiddels lopen er maar liefst vijf jonge ‘Drostjes’ rond
op de velden aan de Leusderweg. De oudste, Jair, is
inmiddels dertien en speelt in de C1. De jongste,
Ravid, in de F2. Dat team gaat Floor dit seizoen ook
trainen. Hij voelt zich prettig in de rol als relatieve
nieuwkomer binnen de club. ,,Omdat ik van buiten
kom, heb ik niet de historie die sommige leden met
elkaar hebben. Daardoor kan ik er voor mijn gevoel
wat directer en nuchterder in staan.”
In het dagelijks leven is Drost ondernemer en
bestuursvoorzitter van de coöperatie van een
chaletpark. Bovendien is hij politiek actief als secretaris van de Piratenpartij. Toch kan hij tijd vinden
om iets extra’s doen. Dat vindt de nieuweling in het
bestuur van Amsvorde belangrijk. ,,Kinderen moeten
aan sport kunnen doen. Een proactieve rol voor de

vader of moeder van het kind is daarbij belangrijk. Je
ziet veel ouders hun kind op de training afzetten. Dan
is een voetbalclub bijna een BSO voor de avonduren.
Dat wil ik voorkomen. Ik vind dat je als ouder de plicht
hebt om iets te gaan doen. Als het natuurlijk wel haalbaar is. Omdat ik eigen baas ben en mijn eigen tijd
kan indelen, kan ik naast ouder ook trainer/coach en
bestuurslid zijn.”
Iemand die in het bestuur van een vereniging plaatsneemt, heeft meestal een eigen visie. Ook Drost heeft
idealen. Al is hij zich heel bewust van de cultuur die er
op Nimmerdor heerst. ,,Amsvorde is een club met historie en veel oude gewoontes en patronen. Voor een
aantal oudgedienden is deze plek hun tweede huis.
Het verlengde van hun woonkamer als het ware. Dat
ga je dan niet overhoop halen.” Toch zijn er wel een
aantal nieuwe zaken waar Floor zich als bestuurslid mee bezighoudt. ,,We hebben een nieuwkoffieautomaat en er komt een kassasysteem. Dan
kun je pinnen en contactloos betalen. Daarin komt
mijn ondernemershart wel een beetje naar boven.
Gewoon dingen doen in plaats van er heel lang over
piekeren. Dit zijn goede veranderingen.”
Sportief gezien hoopt Drost op het langer vasthouden van jeugdige talenten bij de club. ,,Er loopt
hier zeker talent. Kijk naar onze A selectie.
Die jongens speelden vanaf de D samen en promoveerden bijna naar de hoofdklasse. Als ze goed
genoeg zijn, komt die betere club vanzelf.” Om de talenten langer op Nimmerdor te houden, is het volgens
Drost vooral zaak om de condities voor een kind te
optimaliseren. ,,Spelvreugde is het belangrijkst, maar
een kind en ook zijn ouders moeten het idee hebben dat het hier een soort ‘safehouse’ is. Het moet
hier netjes en overzichtelijk zijn, er moeten goede
en duidelijke regels gehanteerd worden en de gezelligheid mag niet ontbreken. Als een kind goed genoeg
is, komt die grotere club vanzelf wel.”
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Staand (v.l.n.r.): Marcel van de Wijngaard, Nick de Jonge, Karim el Yousfi, Remi
Huygens, Mitchell de Vos, Marino Osimani, Ibrahim el Khalki, Joost Burgel, Aziz
el Yousifi, Mischa Janse, Rogier de Heus

Zittend (v.l.n.r.): Pascal Putters, Thomas Verrijp, Tim Pampus, Darrick van Langeveld, Mustafa Sahidi,
Appie Akatal, Yasin Isik
Op de foto ontbreken: Monir Fakhari, Elias Achcharif, Maikel Smit, Jeroen Veen, Soufian Quechar en
Kevin van Schoonhoven.
Presentatiegids Amsvorde | 2016/2017 25

jeugdtrainers in beeld

Drietal vangt jongste jeugd op
Met Mariska Rense (45) en Wim van der Veer (79) vormt
Henk Omlo het groepje dat ook dit seizoen op woensdagmiddag de jongste jeugd (5-7 jaar) van Amsvorde
de beginselen van het voetbalspel bijbrengt.
Voor de coördinatie tekent de inmiddels 68-jarige
Omlo, een Amsvordiaan in hart en nieren ,,Ik ben voor
de kabouters verantwoordelijk. Ik vang op de woensdag nieuwe jeugdleden van vijf en zes jaar op en
verdeel hen onder de groepen. Daarnaast ben ik het
aanspreekpunt voor de ouders.”
Voorheen was de geboren Groninger die al bijna een
halve eeuw in Amersfoort woont, coördinator van de F
pupillen. ,,Dat heb ik een jaartje of acht gedaan. Bouke
Witteveen heeft die taak nu van mij overgenomen.”
Met de kabouters houdt Omlo zich ook al een jaar of
acht bezig. ,,Op papier ben ik destijds met één
kabouter begonnen. Op de eerste training hadden wij
er toen acht. In de jaren daarna schommelde dat aantal altijd. Ik begin nu met de vier kabouters die van
vorig seizoen zijn overgebleven. Maar het kan best dat

ik er nog een stuk of vier bijkrijg.”
Elke woensdagmiddag is het drietal op Nimmerdor te
vinden, dit seizoen op een andere tijd. ,,Vorig seizoen
trainden we de jeugd van 14.00 tot 15.00 uur”,
vertelt Omlo. ,,Door gewijzigde schooltijden trainen we
nu een uur later, van 15.00 tot 16.00 uur.”
De groep waarmee Rense, Van der Veer en Omlo zich
wekelijks bezighouden, is inclusief kabouters maximaal 35 spelers. ,,Zo’n tien spelers kan je per training
goed behappen”, aldus Omlo. ,,Als de groep te groot
is, heb je er geen voldoende grip meer op.”
Dit seizoen kunnen de drie trainers voor de wekelijkse
trainingen steun verwachten. ,,Ik heb begrepen dat er
twee stagiaires komen”, kan Omlo melden. Hij is niet
alleen op de woensdag op Nimmerdor te vinden. ,,Ik
kom ook altijd op de zaterdag maar dan vooral om naar
jeugdwedstrijden te kijken. Ik assisteer soms Wim de
Beer bij de kledingverkoop.”
Henk Omlo (links) en Wim van der Veer (rechts)
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Bestel online via
www.bolletjevanpolletje.nl
en krijg een gratis drankje
bij elke bestelling!

OokSnacks
af te •huren
voor uw besloten feest of
Turkse Maaltijden • Döner • Verse Stokbroodjes en meer...
gelegenheid op zaterdagavond of zondag

U kunt ook met

ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
zat. 09.00 - 13.00 uur

betalen!

info? bel 033 4613531
www.bolletjevanpolletje.nl
www.dewagenmeester.nl
Leusderweg 246 • 3817 KH Amersfoort • 033-4612103

Op dinsdag en woensdag kunt u genieten van een heerlijk 4-gangen diner voor €18,50 p.p.
En18,50
de laatste donderdag van de maand hebben wij een schitterend Thais Buffet: soep,
18,50
voorgerechten, hoofdmaaltijden, dessert, koffie of thee. Onbeperkt eten voor €19,50 p.p.
LET OP! Onze vegetarische kaart is nu sterk uitgebreid. Elke maand nieuwe speciale
afhaalmenu’s (ook vegetarisch) van €22,50 voor de afhaalprijs van €15,00
(zie onze website)

%

clubs vierde klasse g in beeld

Amsvorde
Sportpark Nimmerdor
Leusderweg 310
3817 KJ Amersfoort
033 - 4619325
www.amsvorde.nl

Brederodes
Sportpark Blankensteijn
Langeweg 4
4133 AX Vianen
0347 - 373233
www.brederodes.nl

Achterveld
Kerstens Sportpark
Klettersteeg 9
3791 PA Achterveld
www.svachterveld.nl

Zwaluwen Utrecht 1911
Grebbeberglaan 4
3527 VX Utrecht
030 – 2935833
www.zwaluwenutrecht1911.nl

Faja Lobi KDS
Sportpark Aziëlaan
Rooseveltlaan 1116
3526 BT Utrecht
030-2891400
www.fajalobikds.nl

VSC
Sportpark Koningsweg
Koningsweg 139
3585 LA UTRECHT
030 – 2512309
www.vsc-utrecht.nl

Schalkwijk
Kloostergaarde 10
3998KD Schalkwijk
030 – 6011584
www.vvschalkwijk.nl

UVV
Sportpark Alendorp
Parkzichtlaan 201
3451 GX Vleuten
030 – 2932702
www.uvv-voetbal.nl

Odijk
Sportpark Singelpark 5
3984 NC Odijk
(030) 656 46 84
www.svodijk.nl
DWSV
Sportpark Loevenhoutsedijk 2
3552 XE Utrecht
030 – 2627892
www.voetbal-clubs.nl/voetbal/dwsv
Aurora
Sportpark Hoog Weerdenburg
Weerdenburgselaan 6a
3985 SE Werkhoven
0343-551440
www.svaurora.nl

Rivierwijkers
Sportpark Koningsweg
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
030 – 2657914
www.rivierwijkers.nl
Hoograven
Verlengde Hoogravenseweg 2A,
3525 BG Utrecht
030 – 2800018
www.vvhoograven.nl
De Dreef
Schooneggendreef 27b
3562 GG Utrecht
030 – 2010855
www.vvdedreef.nl
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KOOP MET SERVICE
EN GARANTIE
ELECTROWORLD DRIEENHUIZEN
STAAT VOOR U KLAAR!
Reeds meer dan 40 jaar kwaliteit en service

Leusderweg 145-147 Amersfoort

Electroworld Drieenhuizen

stukadoorsbedrijf

H. vd Bovenkamp

www.drieenhuizen.nl

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

| Telefoon: 06 81 86 48 69

voorbeeld veldbord Amsvorde 490 x 53 cm in twee delen

SO&BT

STANDBOUW
Schrikslaan 27, 3762 TB Soest, Tel: 0031-(0)35-524 77 78 - email: info@studiomas.nl - internet: www.studiomas.nl

thuiswinkel
waarborg

- GROOT FORMAAT PRINTWERK - MAQUETTEBOUW - STICKERS - BEURSPRESENTATIES - AUTOBELETTERING - GEVELRECLAME - MUURSTICKERS -

Remi Huygens

r.huygens@weassist.nl

Nijverheidsweg 9B I 3433 NP Nieuwegein

T 030-753 10 00

Postbus 1552 I 3430 BN Nieuwegein

www.weassist.nl

Vrijwilligers in beeld

,,Het is voor die kinderen toch heel wat,

het veld op met die grote mannen”
Als het eerste elftal van Amsvorde zijn thuiswedstrijden speelt, neemt vaak een klein jochie de aftrap. Je ziet hem ook tijdens de warming-up en in de
dug-out. Het is de pupil van de week. De enthousiaste
F speler wordt door twee ras-Amsvordianen begeleid.
Henk van Surksem (69) en Johan Hoffman (76) zorgen
ervoor dat de middag voor de jongeling en zijn ouders
vlekkeloos verloopt.
Van Surksem en Hoffman zijn twee mannen met een
overduidelijk zwart-wit hart. Beiden zijn vanaf de beginjaren ‘70 al lid van de vereniging. Van Surksem
voetbalde zelf niet, zijn passie lag bij volleybal. Hij
haalde zelfs de hoogste klasse. De man die later zijn
schoonvader zou worden, zorgde er echter voor dat
hij met volleybal stopte. ,,Hij was toen bestuurslid van
Amsvorde en vroeg of ik een baantje wilde,” vertelt Van
Surksem. ,,Ik begon in 1971 als lid van het jeugdbestuur.” Zijn zoon Maurice speelde jarenlang in het eerste
elftal van Amsvorde. Van Surksem bekleedde in de afgelopen 45 jaar zo’n beetje alle functies die je voor een
voetbalclub kunt bedenken.
Hoffman wilde als jongetje al heel graag voetballen,
maar hij mocht dit niet van zijn vader. Toen hij zijn
eerste baantje kreeg bij de scheepswerf in Den Helder,
schreef hij zich bij het plaatselijke Watervogels alsnog
in. ,,Ik kon wat harder lopen dan de anderen. Daarom
was ik buitenspeler, aan de rechterkant,” vertelt
Hoffman. Toen hij via Dronten in Amersfoort terecht
kwam, werd hij voor Amsvorde actief. Een functie bij
de club heeft hij echter niet gehad. ,,Ik denk dat ik een
soort van algemeen supporter ben. Het is prachtig
om al dat grut op de club te zien lopen. Ik ben een
voetbaldier, zelfs op de vroege zaterdagochtend. Het
maakt niet uit wie er spelen. De grasmat is mijn rustmat.”

De taken voor ‘de pupil van de week’ zijn door het
tweetal goed verdeeld. ,,Ik ontferm me over de ouders,” licht Van Surksem toe. ,,Ik leg ze uit wat er gaat
gebeuren en biedt ze een drankje aan. Johan gaat met
de pupil naar de kleedkamer.” De pupil mag de kleedkamer in met trainers en spelers. ,Af en toe komt het
voor dat de trainer tegen de pupil zegt: misschien zeg
ik straks lelijke woorden, maar dan moet je even je
handen voor je oren houden,” grijnst Hoffman. Daarnaast mag de pupil ook aan de warming-up meedoen,
de aftrap nemen en zit hij tijdens de wedstrijd in de
dug-out. Na afloop krijgt de jongen een bal met alle
handtekeningen van de spelers erop en een cadeaubon.”
De twee veteranen gaan het vierde jaar van hun
samenwerking in. Voor de 69-jarige Hoffman wordt het
zijn laatste seizoen. ,,Ik word bijna 70 en dan vind ik
het echt genoeg. Ik heb hier altijd met veel plezier gewerkt”. Voor de 76-jarige Van Surksem ligt dat anders.
Hij is ook lid van de sponsorcommissie en wil nog wel
even actief zijn. ,,Ik moet er niet aan denken om thuis
te zitten. Ik ga niet meer roepen dat ik het nog jaren
blijf doen, maar als het aan mij ligt stop ik voorlopig
niet”. Beide mannen blijven Amsvorde trouw of ze nou
wel of niet bij de begeleiding van de pupil betrokken
zijn of blijven. ,,Amsvorde is gewoon ons tweede huis,”
laat Van Surksem duidelijk weten.

Henk van Surksem (links) en Johan Hoffman (rechts)
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Voor al uw bloemwensen kunt u terecht bij ons, wij zijn gespecialiseerd in:






Bruidsarrangementen
Rouwarrangementen
Bedrijfsabonnementen
Bloemabonnement voor particulier
Evenement bloemwerk

Neptunusplein 52 |Tel: (033)472 24 51 |info@ilonabloemen.nl |www.ilonabloemen.nl

KINDEROPVANG
info@bsosport.nl
www.bsosport.nl

Bewegen geeft energie!
Welke sport past bij jou?
Ontdek het bij BSOsport kinderopvang locatie Nimmerdor. Elke week komen er andere sport en spel activiteiten aan
bod onder begeleiding van gediplomeerde sportbegeleiders.
Geïnteresseerd of een keertje meelopen? Neem dan contact met ons op en kom een keer langs.
Tot ziens!
Team BSOsport

BSOsport Kinderopvang bij Amsvorde
BSOsport Kinderopvang Amersfoort is alweer 6 jaar
gevestigd bij v.v. Amsvorde en nog steeds draaien wij op
volle toeren.
BSOsport Kinderopvang is een kinderopvangorganisatie
die gedurende de naschoolse uren onder deskundige
begeleiding met de kinderen gaat sporten en bewegen,
want “bewegen geeft je energie!”
Wij zijn op elke doordeweekse dag na schooltijd te
vinden in het clubhuis, maar vooral op de velden. Alle
sporten komen aan bod bij BSOsport Kinderopvang. In
een ongedwongen sfeer laten we de kinderen sporten en
spellen beoefenen die zij leuk vinden. Wij bouwen
oefeningen in, of passen de spellen aan, zodat de
kinderen uitgedaagd worden om hun sportieve grens te
verleggen. Zo leren wij de kinderen beter te bewegen.
BSOsport Kinderopvang is geschikt voor kinderen van 4
tot 13 jaar. Voor de jongste ligt de nadruk op het ontwikkelen van de motoriek d.m.v. bijvoorbeeld balansspellen.
Bij de oudere kinderen gaat er meer aandacht naar de
fysieke ontwikkeling, snelheid, wendbaarheid e.d.
BSOsport Kinderopvang werkt met hoog gekwalificeerde
mensen, de meeste zijn A.L.O. geschoold, enkele zijn van
het CIOS of de sporthogeschool. Allemaal zijn ze zeer
begaan met kinderen, iedere dag zorgen zij voor een aangename sfeer vol sportieve uitdagingen.

Wij halen de kinderen zelf met speciale BSOsport bussen
van school op, in het clubhuis drinken we wat om
vervolgens, via de kleedkamers, het veld op te gaan.
Vanaf 17:30 uur kunnen de kinderen weer opgehaald
worden. Dagelijks bewegen we zo zeker 1 ½ uur met de
kinderen.
Uiteraard zijn ook uw kinderen welkom. Sterker nog,
zonder kinderen geen BSOsport! Als u geïnteresseerd
bent dan kunt u contact opnemen of u via de website
www.bsosport.nl aanmelden. Aanmelden brengt geen
enkele verplichting met zich mee. Wij nemen vervolgens
contact met u op om bijvoorbeeld een rondleiding te
geven.
Tot slot willen wij v.v. Amsvorde hartelijk bedanken voor
de prettige samenwerking en we hopen dit nog lang voort
te kunnen zetten.
Een sportieve groet en tot ziens bij v.v. Amsvorde!
Namens het BSOsport team,
Karlien Elshof
Hoofd BSOsport Kinderopvang Amersfoort
[E]: karlien@bsosport.nl
[T]: 06-44002727

Presentatiegids Amsvorde | 2016/2017 33

Voor het eerst sinds lange tijd is er bij Amsvorde
weer seniorenvoetbal op de zaterdag. De wee
recreantenteams (zaterdag 2 en 3) gaan dit
seizoen proberen zoveel mogelijk wedstrijden
winnend af te sluiten. Tijd voor een nadere
kennismaking dankzij Mark Visscher (zaterdag
2) en Ralph Rijnders (zaterdag 3).
Zaterdag 2
Waarom hebben jullie een seniorenteam opgezet?
,,Het oorspronkelijke team bestond vooral bestaan uit
collega’s op het werk. Daar zaten een aantal oud-spelers van Amsvorde bij en voetballers spelers die in de
A junioren van de club actief waren. Veel van de jongens die nu voor het zaterdagelftal gaan uitkomen,
hebben de jeugdopleiding van Amsvorde doorlopen.
Daarnaast zijn er talentvolle spelers van andere verenigingen overgekomen. Nu de jaren vorderen, merken
we dat het zelf opleiden vruchten begint af te werpen.
Onze selectie is steeds sterker aan het worden.”
Waarom op zaterdag? ,,Er zijn meerdere redenen
daarvoor. Een aantal jongens is gewend om al op zaterdag te spelen. De switch naar de zondag had een
negatieve invloed op hun prestaties. Ook hebben we
een aantal diepgelovige jongens in de selectie. Die
spelen liever op zaterdag.”
Klasse: ,,Wij starten in de onderste regionen van het
amateurvoetbal. Dat betekent echter niet dat de
ambitie er niet is om naar een hogere klasse door te
groeien.”
Selectie: Nog niet alle overschrijvingen zijn rond. Een
aantal jongens sluit misschien later aan. De volgende
spelers zijn wel zeker van een plek in de selectie: Ivo
van Es, Bram van den Boogaard, Casper Wolf,
Christiaan Pruijn, Daan den Hartog, Dick Visscher,
Elmar Zijl, Jasper Lammers, Jules van Roozendaal,
Martijn Faber, Mark Visscher, Roy Evers, Sander van
Goor, Tom Lammers, Tom Visscher, Thijs den Hartog
en Hasan Haag Hamud.
Doelstelling: ,,Het is lastig te zeggen waar wij als
team staan, omdat we in een andere competitie uitkomen. Toch zijn de doelen helder. Wij gaan voor niets
minder dan het kampioenschap. Met de kwaliteiten in
de selectie moet het mogelijk zijn om begin mei met
de kampioensschaal boven ons hoofd te staan. Ook
hopen we in de beker mooie prestaties te leveren.”
Zaterdag 3
Waarom hebben jullie een seniorenteam opgezet? ,,Sander Veldhoen en ik trainen de teams van
onze kinderen. We staan dan vaak op het veld en begon het bij ons te kriebelen om weer te gaan voet

seniorenteams in beeld

Ralph Rijnders

ballen. Zo ontstond het idee en hebben wij aan het
bestuur gevraagd wat de mogelijkheden waren om op
zaterdag te gaan voetballen. Toen bleek dat dat mogelijk was, bleken er meer spelers te zijn die op zaterdag willen voetballen.”
Waarom op zaterdag? ,,Omdat er veel leden zijn die
voetballende kinderen hebben. Als je dan ook zelf op
zondag moet voetballen, dan wordt dat wel heel veel
in een weekend. Nu kost het voetballen je één dag en
heb je de zondag voor je gezin beschikbaar.”
Klasse: 5e klasse.
Selectie: Sander Veldhoen, Ralph Rijnders, Danny
van de Heiden, Danny Ruizendaal, Danny van Keken,
Arne Smedema, Ben Cornelissen, Ben Wichert, Bouke
Witteveen, Daniel van Diest, Patrick van Diest, Dico
Toetenel, Ewald van Hoeijen, Kwok Wing Tang, Peter
Veldhoen, Roel Gerritsen, Ruben Hazeberg, Arjan
Romein, Robin van Schaik, Roelof Scheffer.
Doelstelling: ,,We gaan beginnen zonder een echte
doelstelling. Als we in de middenmoot mee kunnen
draaien, zou dat leuk zijn. We zijn een nieuw team dus
we moeten eerst op elkaar ingespeeld raken. Het belangrijkste is dat het gezellig en leuk is. We hebben
een aantal spelers rondlopen die nog nooit bij een club
gevoetbald hebben. Deze jongens krijgen net zoveel
speeltijd als ieder ander, ongeacht hun niveau en kunnen.”
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Melanie Seefeld en Ralph Rijnders

Coördinatoren in beeld

,,Wij zitten nu beter op één lijn

en we werken efficiënter”
De jongste pupillen die
voor Amsvorde in
KNVB-verband
uitkomen, zijn de E- en
F-pupillen. Juist bij
deze jonge spelers is de
begeleiding zeer belanBouke
grijk. Ralph
Rijnders en Melanie Seefeld nemen die taak over
van Bouke Witteveen die vanaf dit seizoen een
stapje opzij doet. ,,We hopen dat alles het hele
seizoen soepel verloopt”, is de wens van Rijnders.
Voor de 36-jarige Rijnders wordt het zijn derde
seizoen bij Amsvorde. Zijn zoontje Mika is pas acht
jaar oud. Het verklaart gelijk zijn binding met de
jongste pupillen. ,,Ik ben al snel de trainer van het
team van Mika geworden. Dat blijf ik ook dit jaar
doen. Ik ga daarvoor de trainersopleiding van de
KNVB voor pupillen volgen.” Rijnders is geboren
in Amersfoort. Hij woont er, samen met zijn vrouw
Marleen, nog steeds. Naast Mika is Ralph ook vader van de 5-jarige Lana.
Er is geen betere vrijwilliger dan één die zelf zijn
handen uit de mouwen steekt, moet Rijnders hebben gedacht. ,,Ik ben Bouke gaan ondersteunen
bij het vele werk dat op hem afkomt, bijvoorbeeld
het indelen van teams. Melanie kwam er al vrij snel
bij.” De voetbalvader had een goede reden met de
coördinatie te helpen. ,,We zagen met zijn drieën
dat er structuur ontbrak, waar de kinderen de dupe
van werden. Dat was voor mij de grootste motivatie om dit vrijwilligerswerk op te pakken.”
Als jeugdcoördinator komt er veel op je af, zoals
het maken van teamindelingen en gesprekken met
ouders en kinderen als er bijvoorbeeld onenigheid

is. Maar ook de talentvolle voetballers selecteren,
valt onder het takenpakket van de jeugdcoördinator. ,,We houden de spelers in de gaten,
waar wij van denken dat die in een hoger team
zouden kunnen spelen. Dit gaat natuurlijk in nauw
overleg met de trainers en leiders van de betreffende elftallen.”
De coördinator voor de jongste pupillen is een regelaar met veel verantwoording. De kinderen in de
leeftijdscategorie E en F zijn niet oud genoeg om
veel voetbalgerelateerde dingen zelf op te
pakken. Zij zijn hierin erg van hun ouders
afhankelijk. ,,Duidelijke communicatie en voorlichting is dan ook één van mijn belangrijkste taken”, vindt Ralph. ,,Ouders en kinderen horen precies te weten hoe Amsvorde met de jeugd omgaat.
We moeten zorgen dat alles netjes geregeld is.”
Witteveen zal Rijnders en Seefeld blijven
ondersteunen. Die samenwerking blijft belangrijk.
Want om alles alleen te moeten oppakken, is niet
te doen. Trainer zijn, een KNVB cursus volgen, het
werk als coördinator en een baan om de kost te
verdienen, dat is intensief genoeg. ,,Dat is inderdaad heel druk”, aldus Rijnders. ,,Maar ik vind het
nog steeds erg leuk om te doen. Zolang ik er plezier aan beleef, zal ik me voor 100 procent inzetten.”
,,De communicatie binnen de vereniging loopt
steeds beter”, vervolgt de coördinator. ,,We leren
elk jaar heel veel en zijn druk bezig om verbeteringen aan te brengen. Het is belangrijk dat we alle
drie open staan voor suggesties vanuit de jeugdcommissie en het bestuur. We merken nu dat we
beter op één lijn zitten en er is meer duidelijkheid
over de visie voor de jeugd. Zo kunnen wij
efficiënter werken.”
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Remi Huygens

r.huygens@weassist.nl

Nijverheidsweg 9B I 3433 NP Nieuwegein

T 030-753 10 00

Postbus 1552 I 3430 BN Nieuwegein

www.weassist.nl

Sponsors in beeld

HOOFDSPONSOR
FEBO
KLEDINGSPONSOR
Intersport Van Dam
SUBSPONSORS
ContactCare
Delifrance Zeist
Jekel Optiek
Martinovloeren
JEUGDSPONSORS
Bouwbedrijf Eggenkamp
BSO Sport Kinderopvang
Daalderkaas
Henk Vreekamp Groente en Fruit
Restaurant & Partykelder De Kabouterhut
Vrienden van de jeugd
BORDSPONSORS
A-Klus Karssen
Amersfoorts Loodgieters Bedrijf
Architectenbureau Margreet v.d. Hoeven
Autobedrijf Slootweg
Balt Gmelig Publiciteit
Bouwbedrijf Eggenkamp
Broekhuisen IJzerwaren
BSO Sport Kinderopvang
Café-Bar De Singel
Car Cool Center

ContactCare
Drieënhuizen
Febo
Heineken
Intersport van Dam
Jekel Optiek
Juwelier Nipshagen
Labrie Verf-Behang-Glas
Martinovloeren
Miko Koffie Systemen
Niemeijer Amersfoort
Plus Supermarkt
Profin
Stucadoorsbedrijf H.v.d. Bovenkamp
SPONSORS SENIORENTEAMS
Amsvorde 3
Heerschop en de Ligt
Amsvorde 4
Autorijschool Sapmaz
Grand Café Randenbroek
Holland Pakket Service
Voordeel Auto’s
Amsvorde 5
us markets
Amsvorde 2 zaterdag
Café de Singel
Amsvorde 3 zaterdag
AJS STUC
Rijnders maatwerk

Presentatiegids Amsvorde | 2016/2017 39

N
E
G
A
7D
N
E
P
O
K
E
E
W
PER
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

08.00
08.00
08.00
08.00
08.00
08.00
08.00

-

22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Amersfoort | Arnhemseweg 4 | Amersfoort |

‘De helden van Amsvorde’ op de foto
Amsvorde en Quick verlenen hun medewerking aan een voetbalplaatjesactie van de Plus supermarkt. Alle spelende leden
van Amsvorde worden gefotografeerd voor een album dat op
zaterdag 8 oktober wordt gepresenteerd, met als titel ‘De
helden van Amsvorde’.
De actie van de supermarkt aan de Arnhemseweg start op
maandag 10 oktober en duurt dan tot en met zondag 4 december. In de weekenden 3/4 en 11/12 september worden de leden
van de club op de gevoelige plaat vastgelegd.
Van de gemaakte foto’s worden stickers gemaakt. Bovendien
worden een paar foto’s gebruikt om er een prachtige poster van
te maken. Daarmee worden de supermarkt en het clubhuis van
Amsvorde aangekleed en mogelijk gebruikt voor andere
promotionele doeleinden, in bijvoorbeeld de lokale media.
De foto’s worden niet voor andere doeleinden gebruikt.
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Jullie trouwdag

Onze zorg om deze
dag op een bijzondere
en persoonlijke wijze
vast te leggen.

Onze ervaring

Met onze enthousiasme
en jaren lange ervaring
leggen wij deze dag op
originele wijze vast.

lams- en kipshoarma, alle soorten

Samenwerking

In nauw overleg met het
bruidspaar bespreken
wij de wensen voor deze
bijzondere dag.

hamburgers, snacks en veel meer!

Trouwalbum

25% korting

Het resultaat is een uniek
en origineel fotoalbum
waarbij het bruidspaar
maximaal inspraak heeft.

bij online
bestellen!

Compleet vernieuwde winkel op vertrouwd adres!
Oogzorg & Optometrie • Brilmonturen & Glazen
Zonnebrillen • Contactlenzen • Lasercorrectie

Leusderweg 88-90
3817 KC Amersfoort

033 - 4632 596

info@jekeloptiek.nl
www.jekeloptiek.nl

Coördinatoren in beeld

Suzanne Letteboer en Rik Jansen

,,De mensen die actief zijn voor de club, vinden het vaak

heel leuk om te doen”
Het is tegenwoordig steeds moeilijker om voor sportverenigingen voldoende vrijwilligers te vinden. Bij
Amsvorde is dit niet anders. Rik Jansen en Suzanne
Letteboer hebben binnen de club de taak om de werving van vrijwilligers te coördineren. Een lastig, maar
heel belangrijke klus. ,,Mensen melden zich bijna nooit
zomaar aan, dus moeten we actief werven”.
Zowel de 50-jarige Jansen als de zestien jaar jongere
Letteboer hebben bij Amsvorde kinderen voetballen.
Beiden wilden meer voor de club doen dan alleen als
taxi voor hun voetballende kinderen te fungeren. Twee
jaar geleden startte hun samenwerking. ,,Suzanne was
coördinator van het wedstrijdsecretariaat, waarvoor ik
meedraaide,“ vertelt Jansen. ,,We vonden beide dat
het lastig is om vrijwilligers te vinden en hebben toen
besloten om ons daar samen voor in te zetten.”
Jansen is geboren in Zutphen, maar woont al 25 jaar
in Amersfoort. Zoon Gijs en dochter Saartje spelen in het zwart-wit. Zijn vrouw Karin is coördinator
bij de meisjes. Toen hij samen met Suzanne de taak
op zich nam, kregen het wedstrijdsecretariaat en de
jeugdscheidsrechters de meeste prioriteit. ,,We hebben eerst zelf de coördinatie gedaan om te kijken wat
het werk precies inhield. Daarna hebben we het werk
vereenvoudigd, zodat nieuwe coördinatoren het werk
makkelijk konden overnemen,” legt Jansen uit. ,,Voor
het secretariaat is daarvoor Ellen Brockx gevonden,
voor de jeugdscheidsrechters zette Miranda Massop
zich het afgelopen seizoen in,” vult Letteboer aan.
Suzanne en haar zoontje Max werden bij Amsvorde
met open armen ontvangen, nadat Max bij een andere
vereniging al een tijdje op een wachtlijst had gestaan.
Inmiddels komt Max uit bij de jongens tot 13 jaar (o13).
Samen met Rik maakte Suzanne het wedstrijd-

secretariaat vorig seizoen veel zichtbaarder.
,,Het moet een welkomstcomité op zaterdag zijn, dus
hebben we gezocht naar een plek waar je de bezoekers
van het park makkelijker welkom kunt heten,” licht de
voetbalmoeder toe. De coördinatoren vonden een plek
in het clubhuis zelf. ,,Door het invoeren van een gastheer- of vrouw weet je wie er komt en hoe laat. Op het
wedstrijdsecretariaat ben je het aanspreekpunt van de
club op zaterdagochtend. Dan moet je zichtbaar zijn.
In de praktijk is nu gebleken dat dat fijn werkt,” zegt
Letteboer.
Om het tekort aan jeugdscheidsrechters weg te
werken, probeerden de coördinatoren binnen de club
een oplossing te vinden. ,,Sinds vorig jaar helpt de A
en B jeugd bij het fluiten van E en F wedstrijden. Dat
was echt nodig en het is voor de jeugd meteen een
kennismaking met het vrijwilligerswerk.” Jansen
denkt dat de jonge arbiters van het fluiten bij de jongste jeugd profijt zullen hebben. ,,Vier ervaren scheidsrechters, waaronder ikzelf, begeleiden ze. Als je het
een keer gedaan hebt en je voelt dat je dat in je vingers
hebt, dan geeft dat veel voldoening. Bij sommige jongens neemt het zelfvertrouwen ook toe, waar ze ook
buiten het voetbal voordeel van hebben.”
De gemaakte stappen zijn goed zichtbaar en helpen de
club vooruit. Er blijft echter nog genoeg werk over. Ook
zijn er nog vacatures. De coördinatoren doen daarom
een oproep. ,,Je bent aanwezig op de club waar je kind
veel plezier heeft en je werkt samen met mensen die
het ook leuk vinden om te helpen. De mensen die
actief zijn voor de club, vinden het vaak heel leuk om
te doen. Wordt dus vrijwilliger!”
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ALGEMENE INFORMATIE
Terrein
Sportpark Nimmerdor
Leusderweg 310, 3817 KJ Amersfoort
033-4619325
Correspondentie
Spaarnestraat 144, 3812 HK Amersfoort
secretaris@amsvorde.nl
www.amsvorde.nl / info@amsvorde.nl

Bestuur
Voorzitter
Secretaris		
Penningmeester
Wedstrijdsecretaris
Algemene zaken

vacant 							
voorzitter@amsvorde.nl
Kees Dijkhuizen 		
06-25108103		
secretaris@amsvorde.nl
Jos Hopman 			
06-21563753		
penningmeester@amsvorde.nl
Marck van Asseltt 		
06-51353952 wedstrijdsecretaris.senioren@amsvorde.nl
Joop Dee 			
06-20365679
Bestuurslid		Floor Drost			06-52344832

Overige functies
Ledenadministratie
Wim de Beer			
06-12202399
Scheidsrechterszaken Wim van der Veer		
033-4617607
Clubhuisinkoop
Dick Hofland 			
06-31746498
Clubhuisbeheer
Joop Dee 			
06-20365679
Sponsoring		Eddy Meerding			06-12237683
Kledingverkoop
Wim de Beer			
06-12202399
Onderhoud
accommodatie		
Alex Hofland
Henk Omlo
			Hans Maas
			Hannie Maas
Wim van der Veer
			Kees Dijkhuizen

Begeleiding selectie
Hoofdtrainer		Marino Osimani		06-57547157
Trainer Amsvorde 2
Rogier de Heus		
06-46416675
Teammanagers		
Eric de Vos			
06-19248899		
Keeperstrainer		
Eddie van de Heijden
Verzorger		
Marcel van de Wijngaard
06-15699674
Grensrechter 		
n.n.b.
Financiën selectie

Eddy Meerding

materiaal.kledingbeheer@amsvorde.nl

Contactpersonen overige seniorenteams
Amsvorde 2 		
Za Dick Visscher
06-22069299
Amsvorde 3 		
Za Ralph Rijnders
06-51202427
Amsvorde 5 		
Daim Boscart 		
06-29259129
Amsvorde 8 		
Jan Murk 		
06-10888050

JEUGD
Jeugdcommissie
Voorzitter: 		
Secretaris: 		
Technische zaken:

Alex de Ligt 		
06-55858278
Richard Lekkerkerker 06-28949995
Eric v.d. Veer 		
06-10262844

jeugd.voorzitter@amsvorde.nl
jeugd.secretaris@amsvorde.nl
jeugd.technischezaken@amsvorde.nl

Overige functies
Wedstrijdcoördinator
/Toernooicommissie: Richard Lekkerkerker 06-28949995

jeugd.wedstrijdzaken@amsvorde.nl

Scheidsrechtercoördinator
(11 en 7-talllen):
Rik Jansen 		

jeugd.scheidsrechters.11tallen@amsvorde.nl

06-14805162

								
Meisjescoördinator: Karin Royen 		
06-52288825

jeugd.scheidsrechters.7tallen@amsvorde.nl
jeugd.meisjes@amsvorde.nl

Jeugdactiviteiten
Sinterklaasfeest:
Angelique Hoogland
Voetbalkamp: 		
Hans Omlo 			
jeugd.evenementen@amsvorde.nl

06-27658886
06-33562390

Vrijwilligerscoördinatoren: Rik Jansen 			
			
Suzan Letteboer 		

06-14805162
06-18090878

Erelid					
Wim van der Veer
			
Vrienden van onze jeugd
Wim de Beer
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Voor meer informatie, neem contact op via:
06 53 83 26 81 | baltpubliciteit@gmail.com | www.bgpubliciteit.nl

Leusderweg 46,
3817 KB Amersfoort
Tel: 033-4613581

Of men nu tegen een bal slaat of schopt
de derde helft in Eldorado is gezelligheid op en top

De knapste barkeeper
en toch de laagste prijzen!!
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