SEIZOEN 2019 - 2020

VOORWOORD

Beste lezer(s),
‘Met de uitgave van deze presentatiegids wil Amsvorde meer bekendheid
krijgen binnen het Amersfoortse sportleven.’

Met deze woorden opende in de nazomer van 2004 Joop Dee, toenmalig voorzitter, de
eerste presentatiegids van onze vereniging. Het doet ons genoegen u de 16e jaargang
van de inmiddels vertrouwde presentatiegids van v.v. Amsvorde te mogen aanbieden.
Het gaat goed met Amsvorde. Onze vereniging is volop in beweging. Er zijn op zaterdag
en zondag een paar nieuwe seniorenteams bijgekomen en er zijn wat spelers naar
andere voetbalverenigingen binnen Amersfoort verhuisd. Per saldo is het aantal
spelende leden gelijk gebleven en daarmee is de club in evenwicht.
Het eerste elftal kende het afgelopen seizoen een vliegende start maar promoveerde
uiteindelijk niet naar de derde klasse. De selectie heeft enkele veranderingen ondergaan
en is momenteel hard in training om ook dit jaar voor het beste resultaat te gaan.
Wij wensen ons eerste elftal dit seizoen veel succes.
Dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers zijn wij er ook dit jaar weer in geslaagd om
na een lange zomervakantie alles op tijd voor het seizoen 2019-2020 gereed te krijgen.
Er is het afgelopen jaar hard gewerkt met en door de technische commissie (TC).
Het technisch beleidsplan dat geldt voor alle spelende leden, is toe aan een update.
Binnen de TC wordt deze update momenteel uitgewerkt en zal voor aanvang van het
seizoen 2020-2021 worden gepresenteerd en geïmplementeerd.
Binnen het huidige bestuur maken dit seizoen twee bestuursleden plaats voor een
nieuwe generatie bestuurders. De vacatures voor beide bestuursfuncties staan op de
website van Amsvorde. Wij nodigen u uit om met ons in gesprek te gaan. Wellicht is een
van de functies iets voor u. Amsvorde heeft u nodig!
Wij wensen u veel leesplezier en hopen u te mogen begroeten tijdens de thuiswedstrijden
van ons eerste elftal of een van de wedstrijden van de andere teams van Amsvorde.
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SPONSOR IN BEELD

Hoofdsponsor richt
aandacht op jeugd
Dat Fred Elderman Amsvorde een warm toedraagt, bewees
de uitbater van Café De Singel twee jaar geleden toen hij
hoofdsponsor van de club werd, samen met vloerenspecialist Martin van ‘t Hazeveld.

,,Daarmee stop ik aan het einde van dit seizoen”, vertelt de
kroegbaas in zijn gezellige etablissement aan de Zuidsingel 4. ,,Ik
ga me nu op de jeugd van de club richten. Daar ben ik ook al mee
begonnen. Ik heb van de zomer het jeugdkamp gesponsord. Wie
de jeugd heeft, heeft de toekomst, zeggen ze toch. Daarom wil
ik me meer voor de jeugd inzetten.” Op het hoofdsponsorschap
kijkt Elderman met een tevreden gevoel terug. ,,Anders zou ik dit
met de jeugd van de club ook niet doen.”

TRAINER IN BEELD

Rik Klement: ‘Als we compleet zijn,
wordt het een goede eindklassering’
„Ik ben nu voor het derde achtereenvolgende seizoen de verantwoordelijke van de hoofdmacht van
Amsvorde”, vertelt Rik Klement. ,,Met veel plezier overigens. Het is mijn club waar ik na mijn atletiektijd
bij Altis, waar ik nog steeds met een 12 seconden rond op de 100 meter in de boeken sta, ben gaan
voetballen. Ik zat in het team dat net na het millennium naar de derde klasse verhuisde.”
,,In de afgelopen jaren dat ik voor de groep sta, droom ik van
een terugkeer naar de derde klasse”, vervolgt de trainer van het
eerste elftal. ,,Ik had het al graag willen bereiken. Maar het ging
allemaal net niet door. Dat geldt zeker voor afgelopen seizoen.
Maar goed, Dat is geweest. We richten ons op dit seizoen. Ik
heb mijn verwachtingen losgelaten. Afgelopen zomer hebben
we wat kwaliteit verloren. Maar ik heb er wel een jong, leergierig
en enthousiast team voor teruggekregen. Zeker uit de jeugd zijn
voetballers in de 19 man sterke selectie doorgedrongen. Dat is

een goede zaak. We hebben tijd nodig om de piketpaaltjes te
slaan. Ik weet één ding zeker: als we compleet zijn, wordt het een
goede eindklassering. Dat bewees wel de recentelijke oefenwedstrijd tegen VVZA. Maar ja, er zijn altijd blessures die daar
een streep door kunnen zetten. Kijk, ik ben altijd competitief
ingesteld. Winnen is een fijn gevoel. Aan de andere kant ben
ik niet echt gezellig als we verliezen. Dat duurt langer dan de
avond zelf. Het bouwen aan het team is al begonnen. In de
winterstop kijken we waar we staan.”
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ACTIVITEIT IN BEELD

Jeugdkamp, de Haarlemmerolie van Amsvorde
„Als de koppies gaan hangen, verdwijnt een clubactiviteit en als je de schouders
eronder zet, draait het weer op volle toeren.” Dit zegt Hans Kreikamp die
binnen de dynamiek van Amsvorde verantwoordelijk is voor de jaarlijkse
evenementen voor de leden.
„Natuurlijk moet je altijd toezien op de voortgang van evenementen. Voor elk evenement
is een commissie samengesteld. Ook dat van
het jaarlijkse jeugdkamp dat in de jaren zestig haar eerste hoofdstuk schreef. Afgelopen
jaar liep de organisatie van het jeugdkamp
moeizaam. Sterker, even was er sprake dat
het evenement, dat jaarlijks het voetbalseizoen afsluit, niet door zou gaan. Het was
hartverwarmend dat onmiddellijk enkele
ouders opstonden om de kar te trekken. Er
werd zelfs een sponsor gevonden.”

Partner
,,We kozen voor een nieuwe organisatieopzet
door alles zo compact mogelijk te houden”,
gaat het bestuurslid van Amsvorde verder.
,,Bovendien vonden we in de YMCA in LeusPresentatiegids Amsvorde 2019/2020

den de juiste partner om het jeugdkamp
onder te brengen. Met een ouderbijdrage
van slechts 35 euro en een versterking
van de begeleidingsstaf met twee moeders hebben we een bijna onovertroffen
weekend beleefd. De meer dan zestig
voetballers en voetbalsters vonden dat
ook. Zij konden beleven wat het is om
een weekend van huis te zijn zonder telefoon. Belangrijk is dat het vliegwiel van
het jeugdkamp momenteel flink op toeren is gekomen. De organisatie heeft alles
alweer geregeld voor het eerstvolgende
jeugdkamp. Ook financieel zijn de zaken in
orde. Het belooft voor de jeugd van Amsvorde weer een spetterend slot te worden
van het voetbalseizoen. Chapeau aan het
adres van alle vrijwilligers die dit jaar de
organisatie van het jeugdkamp hebben
ondersteund. Zij weten als geen ander dat
een dergelijk weekend de Haarlemmerolie
is voor een voetbalclub als Amsvorde.
Zeker voor jeugdspelers.”

Ristorante en Pizzeria O’ Sole Mio
Zuidsingel 57 3811 HD Amersfoort
info@osolemio-amersfoort.nl
Tel. 033-4728804
www.osolemio-amersfoort.nl

social
is everyTHING
living

(stay connected)

Leusderweg 133, Amersfoort, www.juweliernipshagen.nl

Vind ons op Facebook: /Labrieverf

SPELER IN BEELD

‘Ik voel me hier helemaal thuis’
„Het is een ommelandse reis geweest
om uiteindelijk op het malse gras te
staan van voetbalclub Amsvorde”,
vertelt de 26-jarige Florian Beltman,
nieuweling in de selectie van trainer
Rik Klement. Hij is tussen het voetballen door het aanspreekpunt van
een evenementenbureau en staat
te popelen om zijn kwaliteiten en
scorend vermogen bij de zwart-witten
te laten zien.

seizoen van maken. Daar hoort verliezen bij dat
altijd bitter smaakt. Daartegenover staat winnen.
Heerlijk om het zoet van de overwinning met dit
team te delen. Veel winnen dus. Ik weet zeker dat
mijn vader regelmatig op zondag op Nimmerdor is
te vinden om de sfeer te proeven. Kan hij gelijk van
mijn doelpunten genieten. Kortom, ik voel me hier
helemaal thuis.”

„Na VVZA speelde ik een jaar bij SO Soest
om vervolgens weer terug te keren waar
het voetbal voor mij is begonnen: VVZA.
Maar het afgelopen seizoen heb ik door
toenemende concurrentie op mijn positie
niet veel speelminuten gemaakt. Soms
tien minuten en als ik geluk had, kon ik
een kwartier invallen. Een gesprek met
Rik werkte wat dat betreft bevrijdend. Hij
gaf me het vertrouwen dat ik weer lekker
veel speelminuten kan maken. En scoren.
Mijn keuze stond vast. Gelukkig begreep
mijn vader die voorzitter is van VVZA, mijn
overstap. Het is een vrij jonge ploeg die
dit jaar de mouwen opstroopt in de vierde
klasse. Dat betekent bouwen. Ik wil graag
mijn ervaring overbrengen aan de jeugdspelers. Kortom, we gaan er een leerzaam
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Florian Beltman in het clubhuis

Florian Beltman tijdens het AVK


Schoonderbeek BV
Computerweg 16
3821 AB Amersfoort
033 - 455 83 65
info@schoonderbeek-bv.nl
www.schoonderbeekbouw.nl

verbouw
verhuur

Vind ons op Facebook: /Labrieverf

Nieuwbouw
Project oNtwikkeliNg

oNderhoud eN service
KWF Kankerbestrijding
gelooft in de dag dat
niemand meer hoeft te
sterven aan kanker.

Arnhemsestraat 27,
3811 LG Amersfoort,
tel. 033-7676030

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

Proef Joop Dee - Amsvorde gids 17-18.indd 22
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PROGRAMMA AMSVORDE
SEIZOEN 2019 – 2020 / VIERDE KLASSE F
22 SEPTEMBER
Amsvorde – Sporting Almere
Aurora – Waterwijk
DWSV – Schalkwijk
Rivierwijkers – De Dreef
‘t Goy – Geinburgia
Kismet – Ardahanspor VVU

17 NOVEMBER
Amsvorde – De Dreef
Kismet – Waterwijk
Rivierwijkers – Schalkwijk
Aurora – Geinburgia
‘t Goy – Ardahanspor VVU
DWSV – Sporting Almere

15 MAART
‘t Goy – Amsvorde
Geinburgia – Kismet
Waterwijk – Schalkwijk
Rivierwijkers – Aurora
De Dreef – DWSV
Ardahanspor VVU – Sporting Almere

29 SEPTEMBER
Schalkwijk – Amsvorde
De Dreef – Aurora
Sporting Almere – Kismet
Ardahanspor VVU- DWSV
Waterwijk – ‘t Goy
Geinburgia – Rivierwijkers

24 NOVEMBER
Amsvorde – Kismet
‘t Goy – DWSV
Aurora – Rivierwijkers
Geinburgia – Waterwijk
Sporting Almere – Ardahanspor VVU
De Dreef – Schalkwijk

29 MAART
Ardahanspor VVU – Amsvorde
Waterwijk – Geinburgia
Schalkwijk – De Dreef
DWSV – Aurora
Sporting Almere – ‘t Goy
Kismet – Rivierwijkers

6 OKTOBER
Amsvorde – Rivierwijkers
Ardahanspor VVU – Waterwijk
Kismet – Geinburgia
‘t Goy – Aurora
DWSV – De Dreef
Sporting Almere – Schalkwijk

1 DECEMBER
DWSV – Amsvorde
Ardahanspor VVU – Aurora
Kismet – ‘t Goy
Sporting Almere – Rivierwijkers
Schalkwijk – Geinburgia
Waterwijk – De Dreef

5 APRIL
Amsvorde – DWSV
De Dreef – Waterwijk
Rivierwijkers – Sporting Almere
Aurora – Ardahanspor VVU
Geinburgia – Schalkwijk
‘t Goy – Kismet

13 OKTOBER
Aurora – Amsvorde
Geinburgia – DWSV
Schalkwijk – Ardahanspor VVU
Rivierwijkers – ‘t Goy
De Dreef – Kismet
Waterwijk – Sporting Almere

8 DECEMBER
Amsvorde - Ardahanspor VVU
Aurora – Schalkwijk
Kismet – DWSV
‘t Goy – Sporting Almere
Rivierwijkers – Waterwijk
De Dreef – Geinburgia

19 APRIL
Amsvorde – Aurora
DWSV – Kismet
Ardahanspor VVU – ‘t Goy
Sporting Almere – Waterwijk
Geinburgia – De Dreef
Schalkwijk – Rivierwijkers

27 OKTOBER
Waterwijk – Amsvorde
Ardahanspor VVU – De Dreef
Sporting Almere – Geinburgia
Kismet – Aurora
DWSV – Rivierwijkers
‘t Goy – Schalkwijk

2 FEBRUARI
Sporting Almere – Amsvorde
Waterwijk – Aurora
Schalkwijk – DWSV
De Dreef – Rivierwijkers
Geinburgia – ‘t Goy
Ardahanspor VVU – Kismet

10 MEI
Rivierwijkers – Amsvorde
DWSV – Geinburgia
Kismet – Sporting Almere
Schalkwijk – ‘t Goy
Aurora – De Dreef
Waterwijk – Ardahanspor VVU

3 NOVEMBER
Amsvorde – ‘t Goy
Aurora – DWSV
Geinburgia – Ardahanspor VVU
Rivierwijkers – Kismet
Schalkwijk – Waterwijk
De Dreef – Sporting Almere

9 FEBRUARI
Amsvorde – Geinburgia
‘t Goy – De Dreef
Aurora – Sporting Almere
Rivierwijkers – Ardahanspor VVU
Kismet – Schalkwijk
DWSV – Waterwijk

17 MEI
Amsvorde – Schalkwijk
Aurora – Kismet
Rivierwijkers – DWSV
‘t Goy – Waterwijk
De Dreef – Ardahanspor VVU
Geinburgia – Sporting Almere

10 NOVEMBER
Geinburgia – Amsvorde
De Dreef – ‘t Goy
Sporting Almere – Aurora
Ardahanspor VVU – Rivierwijkers
Schalkwijk – Kismet
Waterwijk – DWSV

8 MAART
Amsvorde – Waterwijk
DWSV – Ardahanspor VVU
Rivierwijkers – Geinburgia
Kismet – De Dreef
Aurora – ‘t Goy
Schalkwijk – Sporting Almere

24 MEI
Kismet – Amsvorde
Waterwijk – Rivierwijkers
DWSV – ‘t Goy
Schalkwijk – Aurora
Sporting Almere – De Dreef
Ardahanspor VVU – Geinburgia
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DOET GRAAG DE WAS VOOR U...
DRIEËNHUIZEN HELPT U
BIJ DE KEUZE VAN DE MACHINE
DIE BIJ Ú PAST
- SCHERP GEPRIJSD
- ZEER RUIM ASSORTIMENT
- INCLUSIEF AANSLUITSERVICE
- DESKUNDIG EN PERSOONLIJK ADVIES
- BOSCH SERVICE CENTER: EIGEN TECHNISCHE DIENST
Leusderweg 145-147 Amersfoort

Electroworld Drieenhuizen

www.drieenhuizen.nl

SPELERS IN BEELD

Drie jeugdspelers stromen door naar selectie
Drie spelers die vorig seizoen in de JO19-1 van Amsvorde uitkwamen, maken dit
seizoen deel uit van de selectie voor het eerste elftal van de zondagvierdeklasser.
We stellen ze even voor:

SABIR LEMAALEM
De jongste van het drietal is Sabir Lemaalem. Met zijn 17 jaar mag hij dit seizoen ook nog in het
beste jeugdteam van Amsvorde uitkomen. ,,Een vaste waarde in het eerste elftal worden, is echter
mijn doel voor dit seizoen”, kondigt de aanvallend ingestelde middenvelder aan. De Amersfoorter
kwam vorig jaar over van CJVV, de club waar hij zijn voetbalcarrière startte. Hij hoopt in zijn tweede
seizoen op Nimmerdor aan het einde van de competitie met het eerste in de prijzen te vallen. ,,Ik
wil het liefst kampioen worden maar promotie via de nacompetitie is ook prima.”

ZAKARIA YATIM
Een plek in het competitietoetje staat ook hoog op het verlanglijstje van Zakaria Yatim, de andere
nieuwkomer in de selectie van trainer Rik Klement. ,,De nacompetitie wil ik ook graag halen”, laat
de plaatsgenoot van Lemaalem weten. Maar minstens zo belangrijk vindt de 19-jarige (linksbenige)
rechter aanvaller een andere doelstelling voor dit seizoen. ,,Basisspeler worden”, is het streven
van de Amersfoorter die ook aan zijn tweede seizoen bij de club aan de Leusderweg is begonnen.

SVEN HOEKSMA
De derde nieuweling in de selectie is de 18-jarige Sven Hoeksma. Een speler die al vanaf zijn vijfde
levensjaar voor Amsvorde uitkomt en de club nog altijd trouw is. Maar door zijn studie in Eindhoven was de geboren en getogen Amersfoorter dit jaar bijna ‘vreemdgegaan’. ,,De trainer vond het
echter goed dat ik maar één keer per week kwam trainen dus ben ik gebleven.” Net als Lemaalem
en Yatim wil de middenvelder graag een basisplek in de hoofdmacht veroveren. ,,Ik weet niet of dat
haalbaar is, maar anders wil ik als wisselspeler gewoon belangrijk voor de ploeg zijn.” Over de mogelijkheden op succes dit seizoen kan Hoeksma weinig zinnigs zeggen. ,,Ik ken de tegenstanders
niet en weet dus ook niet wat haalbaar is. We zien het wel.”

Presentatiegids Amsvorde 2019/2020

SELECTIE AMSVORDE 1

KYLE WILLEMSE

KEVIN RIPHAGEN

DANNY DE GRAAF

keeper / 22 jaar

verdediger / 21 jaar

verdediger / 36 jaar

JEFFREY VAN DE WIJNGAARD

IBRAHIM PANCAR

MONIR FAKHARI

verdediger / 34 jaar

verdediger / middenvelder / 36 jaar

middenvelder / 29 jaar

FLORIAN BELTMAN

DILLY HOK A HIN

DARRICK VAN LANGEVELD

aanvaller / 26 jaar

aanvaller / 23 jaar

middenvelder / 24 jaar
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MEES HEHENKAMP

MUSTAFA SAHIDI

MUSA AOUAM

aanvaller / 25 jaar

verdediger / 26 jaar

middenvelder / 20 jaar

SABIR LEMAALEM

PASCAL PUTTERS

ZAKARIA YATIM

middenvelder / 17 jaar

verdediger / aanvaller / 22 jaar

aanvaller / 19 jaar

FRANKLIN HARMSEN

SVEN HOEKSMA

OKTAY KARAMAN

middenvelder / aanvaller / 36 jaar

middenvelder / 18 jaar

keeper / 30 jaar
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bouwbedrijfeggenkamp.nl

TECHNISCHE STAF IN BEELD

RIK KLEMENT

RON VAN BURGSTEDEN

trainer selectie / 39 jaar

assistent-trainer selectie / 53 jaar

WESLEY VAN DE WIJNGAARD

MARCEL VAN DE WIJNGAARD

ONNO VISSER

begeleiding 1e elftal / 32 jaar

verzorger / 58 jaar

keeperstrainer / 50 jaar
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TEAM IN BEELD - AMSVORDE 1
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Staand bovenste rij (v.l.n.r.): Wesley van de Wijngaard, Onno Visser, Kevin Riphagen, Franklin Harmsen,
Darrick van Langeveld, Jeffrey van de Wijngaard, Danny de Graaf, Dilly Hok A Hin, Mees Hehenkamp,
Marcel van de Wijngaard, Ron van Burgsteden
Zittend (v.l.n.r.): Florian Beltman, Ibrahim Pancar, Sven Hoeksma, Oktay Karaman, Rik Klement,
Kyle Willemse, Pascal Putters, Mustafa Sahidi, Musa Aouam
Op de foto ontbreken Monir Fakhari, Sabir Lemaalem en Zakaria Yatim
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SPONSOR IN BEELD

‘Amsvorde is uit het goede
hout gesneden’
Martin van ‘t Hazeveld is een belangrijke sponsor van de hoofdmacht. Kan ook
niet anders. Wie in zijn aderen kijkt, ziet dat er behalve rode en witte bloedlichaampjes belangrijke sporen van Amsvorde DNA door zijn lichaam circuleren.
„Ik heb tot mijn 39ste bij de zwart-witten gespeeld”, legt
‘t Hazeveld uit die directeur/eigenaar is van Martinovloeren. „Het
is een club die uit het juiste hout is gesneden. Ik ben als spits
begonnen en na het klimmen van de jaren ben ik laatste man
geworden. Een poetser welteverstaan die niet gemeen was maar

wel oprecht. Na mijn 39ste heb ik een stapje opzij gezet maar
was wel oproepbaar. Je voelt het al aankomen. Tijdens promotiewedstrijden stond ik weer binnen de lijnen. Zo heb ik begin
jaren negentig de promotie naar de vijfde klasse mogen beleven.
Wat een sfeer.”

VRIJWILLIGER / SPELER IN BEELD

‘We genieten van de dingen die goed gaan
en we lachen om die dingen die fout gaan’
,,Bij zeven tegen zeven is het logisch
dat we met twee teams spelen van
zeven spelers op een half veld tegen
elkaar. Ideaal voor teams die geen
elf spelers op de been kunnen brengen en ideaal voor spelers die hun
lichaam iets minder willen belasten.
Want; hoe oud je ook bent: voetbal
gaat nooit uit je bloed. Niet het presteren staat centraal, maar juist het
lekkere voetballen op een recreatieve
manier. Samen met leeftijdsgenoten.
We noemen dit veertig plus voetbal”
opent Erik Hoogland.

belangrijk. Iedereen van ons komt op dit
veld voor zijn lol. En als de wedstrijd is
gespeeld, dan gaan we naar de kantine
om een glaasje te drinken of een wedstrijdje op televisie te zien. Niet eens zo
lang geleden hadden wij het geluk dat we
op de vrijdagavond een wedstrijd van het
Nederlands elftal konden volgen. Iemand
regelde een hapje. Kijk, het zijn allemaal
oud-spelers van het eerste team.

„Vier jaar geleden zijn we gestopt met
voetbal in de reguliere competitie. We
namen het initiatief om veertig+ voetbal op te pakken. Om de twee weken
zijn we hier op het veld. Rond 20.00 uur
beginnen we. Maar het kan ook zijn dat
we een kwartier later beginnen. Een ding
staat vast: we genieten van de dingen
die goed gaan en we lachen om de dingen die fout gaan. Plezier hebben is zo
Presentatiegids Amsvorde 2019/2020

Beide zeventallen worden op de wedstrijdavond samengesteld. Bovendien gaat
het altijd door. Alleen als er sneeuw ligt
dan communiceren we op onze speciale
groepsapp dat we thuis kunnen blijven.
Kortom, we kijken om de twee weken uit
naar de wedstrijd. Lekker onder elkaar
voetballen en de gezelligheid opzoeken.
Dat hebben we, naast het voetbal in het
verleden, ook geleerd op deze club.”

VRIJWILLIGER IN BEELD

‘Ik houd van de club’
Afgaande op de geluiden van de overheid is Nederland gezegend met een
bevolking die actief is in het clubleven. Toch klagen clubs steen en been dat ze
onvoldoende mensen kunnen vinden die bereid zijn te helpen om het complex
en de velden in goede staat te houden. In dit rijtje klagende clubs is de naam
van Amsvorde niet te vinden.
Neem Hans Maas. De bewoner van het Leusderkwartier baant zich met zijn scootmobiel door het autoverkeer om op Sportpark Nimmerdor werkdagen te maken van
half zes ’s ochtends tot ongeveer half vier ’s middags.
„In 2006 heb ik een ongeluk gehad en sindsdien heb ik elke dag epileptische aanvallen”, vertelt de steun en en toeverlaat van de zwart-witten. „Maar dat betekent niet
dat ik achter de geraniums ben gaan zitten. Ben je gek. Ik heb nu al 14 jaar prachtige
jaren voor de club gewerkt. Voorlopig komt daar nog geen einde aan. Ik houd van
de club.”
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Onmiddellijk toont hij de tatoeage op
zijn gespierde linkerborst. Inderdaad.
Het wapen van Amsvorde heeft voor
eeuwig een plek op zijn lichaam. „Ik
heb het mooiste werk van iedereen op
de leukste club van de stad. En soms
maak ik overuren. Gezellige overuren.
Dat is meestal op zondag als de wedstrijden zijn gespeeld. Als het werk is
gedaan, sluit ik de boel af, wetende dat
op maandag half zes in de ochtend weer
een berg werk op me staat te wachten.”

Uitvaartbegeleiding
is mensenwerk
Meijerink Uitvaartzorg werkt op een
persoonlijke, informele manier.
Wij staan als invoelende medemensen
naast u en geven u alle ruimte voor uw
verhaal, uw emoties en uw wensen.

Uw zorg is onze zorg

Uitvaartcentrum de Piramide
Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort
www.meijerinkuitvaartzorg.nl | 033 - 475 00 45

Heerlijk genieten van
het nieuwe seizoen
(met een mooi glas wijn)

Wij wensen Amsvorde een sportief en succesvol seizoen toe!
Leusderweg 161 • 3818 AC, Amersfoort • amersfoort@henribloem.nl • 033 - 475 06 21

PARTNER IN BEELD
Terwijl vrijwilligers druk bezig zijn met
de voorbereidingen van het nieuwe
seizoen in de kantine van voetbalvereniging Amsvorde tref ik Bart Stoof
in de bestuurskamer aan, druk bezig
met de personeels- en activiteitenplanning voor de komende maanden.
Bart Stoof, 32 jaar en geboren en getogen
in Amersfoort, is sinds 1 augustus de
nieuwe hoofdbegeleider van BSO Sport,
locatie Nimmerdor in Amersfoort. Voor
Bart is BSO Sport geen onbekend concept. Hij werkte tijdens zijn CIOS studie
in de periode 2010-2013 al als sport
begeleider bij BSO Sport.
Plezier
Hij kijkt met plezier terug op die tijd. Terwijl
hij vertelt over zijn eerste periode bij BSO
Sport, zie je hem opfleuren. ,,Het was een
fantastische periode. De omgang met de

Bart Stoof, nieuwe hoofdbegeleider
BSO Sport op Nimmerdor
kinderen, de spellen en sporten die we organiseerden, het sportcomplex waar we
gebruik van mogen maken, de bossen in
de buurt. Voor kinderen is hier genoeg te
beleven, elke dag is anders. Dat maakte
het werk zo leuk.”

Toen Bart de vacature als hoofdbegeleider BSO sport las, hoefde hij niet lang na te
denken. Na enkele jaren in Hilversum op een kinderdagverblijf gewerkt te hebben, was
hij toe aan een nieuwe uitdaging. ,,Hoofdbegeleider van BSO Sport Nimmerdor is de
perfecte stap in mijn carrière”, aldus Bart. ,,Elke dag bezig zijn met de kinderen, de
activiteiten plannen en het samen plezier maken, doet me erg goed.”
Naast voetballiefhebber, met een seizoenkaart van Ajax, is Bart zelf ook sportief. Hij volleybalt iedere week. ,,We proberen hier iedere week weer een andere tak van sport te beoefenen die bij de verschillende thema’s past. Je kunt zien dat de kinderen het leuk vinden.”

Jaarafsluiting
Eind augustus was er een jaarafsluiting. ,,Het was een gezellige dag waarbij iedereen
welkom was”, vertelt Bart. ,,Naast de kinderen waren ook ouders, opa’s en oma’s aanwezig. Omdat die dag net viel in de week met die hittegolf, hebben we er een spetterend thema van gemaakt. Naast de aanwezige springkussens hebben wij onze opbergbakken omgetoverd tot zwembaden. De glijbanen werden waterglijbanen. Het was
een heerlijke jaarafsluiting waar iedereen van heeft genoten. Ik kijk er dan ook met veel
plezier op terug.”
Ben jij tussen de 4 en 12 jaar, gek op sporten en hou je ervan om lekker veel buiten
te zijn? Kom dan eens kijken bij de leukste BSO van Amersfoort. Neem contact op
met Bart Stoof (033-4634774 / 06-44002727 / bart@bsosport.nl). Bart en het team
van BSO sport zorgen iedere dag weer voor andere activiteiten.
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Schoonderbeek BV
Computerweg 16
3821 AB Amersfoort
033 - 455 83 65
info@schoonderbeek-bv.nl
www.schoonderbeekbouw.nl

verbouw
verhuur
Nieuwbouw
Project oNtwikkeliNg

oNderhoud eN service

NIEUW IN AMERSFOORT

06 - 154 166 08
Woestijgerweg 133

VRIJWILLIGER IN BEELD
Ruim zes jaar geleden verhuisde Olaf
Velzeboer van Hilversum naar Amersfoort om bij zijn vriendin Inge in te trekken. Via zijn voetballende stiefzoon
Ruben kwam hij in aanraking met Amsvorde. Sterker, de klik tussen Velzeboer
en de clubcultuur van de zwart-witten
was op de eerste speeldag waarop hij
de sfeer opzoog, gelijk een feit.

„Ik had gelijk het gevoel dat ik onderdeel
was van een grote, hechte familie. Echt.
Omdat ik wat voor de club wilde betekenen, ben ik in de schoolbanken gekropen
om clubscheidsrechter te worden. Bovendien volgde ik nagenoeg alle wedstrijden van Ruben. Logisch dat ik een nieuwe discipline aan mijn takenpakket kon
toevoegen: die van vlagger. Niet veel later
ben ik ook leider geweest van het team
van mijn voetballende stiefzoon.”

REDACTIE

PERSBERICHTEN

PRESENTATIEGIDSEN

Afscheid

,,Ruben heeft inmiddels afscheid genomen van het voetbal”, vervolgt Velzeboer.
,,Regelmatig blikken we thuis terug op

‘Amsvorde betaalt
vrijwilligers altijd terug’
Voor meer informatie, neem contact op via:
06 53 83 26 81 - baltpubliciteit@gmail.com
www.bgpubliciteit.nl

die leuke en gezellige tijd. Maar het betekende niet dat ook ik Amsvorde de rug
toekeerde. Integendeel. Zeker toen ik in
de gelegenheid werd gesteld om de taak
van secretaris van de club op me te nemen. Een leuke bestuursfunctie. Ik ben
aanspreekpunt voor alle communicatieve
zaken. Een veredelde postbode dus.. Voor
deze functie investeer ik ruim zes uur per

week. Deze werkzaamheden doe ik naast het arbitreren van wedstrijden op de zaterdag of op
de zondag.
Soms fluit ik op beide
Leusderweg
88-90
033 - 4632 596
wedstrijddagen maar dat wordt
thuis
niet
altijd
gewaardeerd.
Ik
3817 KC Amersfoort
info@jekeloptiek.nl
heb het idee dat door de toenemende individualisering het vrijwilwww.jekeloptiek.nl
ligerswerk best wel weer eens een boost mag gebruiken. Ik heb
in ieder geval ontdekt dat Amsvorde de inzet van vrijwilligers altijd
voor tijdens en na de wedstrijden terugbetaalt met een dompeling in een warm bad. Te midden van de clubleden op het veld en
in het gezellige clubhuis, welteverstaan.”

stukadoorsbedrijf

H. vd Bovenkamp

voor al uw stucwerk
binnen en buiten
E-mail: henryvbovenkamp@gmail.com
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voorbeeld veldbord Amsvorde 490 x 53 cm in twee delen

| Telefoon: 06 81 86 48 69
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Amersfoort 033 - 475 70 75

www.smeeingelektra.nl
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Bruidsarrangementen
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PARTNER IN BEELD
Ook dit seizoen profiteren de voetballers van Amsvorde
op sportpark Nimmerdor van extra voetballessen die
verzorgd worden door De Voetbalschool. Zij hanteert de
zogenoemde Total Soccer Method (TSM).

Trainen als een prof
via De Voetbalschool
TSM is een allesomvattende en dynamische
voetballeermethode die ontwikkeld is in Nederland en inmiddels overs de hele wereld is uitgerold. De Voetbalschool werkt uitsluitend met
professioneel ingestelde en opgeleide trainers.
Zij zorgen voor een leuke sfeer waarbinnen alle
deelnemers zich prettig voelen.
Voor de jeugdspelers in de categorieën
O-8 t/m O-15 biedt de club dit seizoen in het
najaar en het voorjaar zes keer deelname aan
de voetbalschool aan.
De eerste les is al op vrijdag 4 oktober van 18.00
tot 19.15 uur. De volgende vijf lessen zijn op
vrijdag 11 oktober en 18 oktober, na de herfstvakantie op 1 november, 8 november en 15
november. In het voorjaar van 2020 worden de
resterende zes data bekendgemaakt.

Tarief
Amsvorde biedt deelname aan tegen een gereduceerd tarief, 55
euro voor zes lessen in het najaar en 55 euro voor zes lessen in
het voorjaar. Voor deelname aan alle twaalf lessen wordt totaal
100 euro in rekening gebracht. Net als vorig jaar geldt een
kortingstarief, indien er uit één gezin meerdere deelnemers zijn.
De voetbalschool heeft ruimte voor zo’n 50 spelers. Schrijf je
snel in, want VOL = VOL.
Aanmelden is nu mogelijk via devoetbalschool@amsvorde.nl.
Nadat het opgestuurde inschrijfformulier is ingevuld en
opgestuurd, kan de deelnemer bij de voetbalschool aan de slag.
Voor vragen is hetzelfde emailadres beschikbaar.
De website www.totalsoccermethod.com geeft een goede
indruk wat de deelnemers kunnen verwachten.
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PUUR, SMAAKVOL
EN FIJN GEPRIJSD!
Dat zijn onze klassieke, populaire
Italiaanse gerechten en producten.
Koop bij ons in de winkel of
zet ons in voor catering.

Benvenuto!

n
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V
n
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v
Dick
Leusderweg 218 l 3817 KG Amersfoort l 033-4612713
info@casaditalia.nl l www.casaditalia.nl

SHIRTSPONSOR
EERSTE ELFTAL
Vloerbedekking
Laminaat
Vinyl
Trappen bekleden
Marmoleum
PVC vloeren
Tel. 06-51987391
martinhazeveld53@gmail.com

shirtsponsor

Pvc vloeren

SPONSORS IN BEELD
HOOFDSPONSOR
• Café de Singel
SHIRTSPONSOR 1E ELFTAL
• Martinovloeren
KLEDINGSPONSOR
• Intersport Van Dam
SUBSPONSORS
• Delifrance Zeist
JEUGDSPONSORS
• Bouwbedrijf Eggenkamp
• BSO Sport Kinderopvang
• Car Cool Center
• Orthodontie Amersfoort
• Restaurant & Partykelder De Kabouterhut
BORDSPONSORS
• De Tijd Notariaat
• A-Klus Karssen
• Amersfoorts Loodgieters Bedrijf
• Architectenbureau Margreet v.d. Hoeven
• Autobedrijf Slootweg
• Balt Gmelig Publiciteit
• Bolletje van Polletje
• Bouwbedrijf Eggenkamp
• Broekhuisen IJzerwaren
• BSO Sport Kinderopvang
• Café-Bar De Singel
• Car Cool Center
• ContactCare
• Drieënhuizen
• Fox Koeriers
• Fundament Makelaars
• Heineken
• Huygens Hypotheken
• Intersport van Dam
• Jekel Optiek
• Juwelier Nipshagen
• Labrie Verf-Behang-Glas
• Martinovloeren
• Miko Koffie Systemen
• Niemeijer Amersfoort
• Plus Supermarkt
• Ruenthai Massage
• Sport Technologies

•
•
•
•
•
•

Stucadoorsbedrijf H.v.d. Bovenkamp
The Car Spa
Vier Broers
Vuurwerk Riezebos
WE assist Hypotheekspecialisten
Zonnemarkt

SPONSORS SENIORENTEAMS
ZATERDAG
Amsvorde 2
• Shabu Shabu
Amsvorde 3
• Nilson Beds
Amsvorde 4
• Fox Koeriers
• Stukadoorsbedrijf Aartsen
ZONDAG
Amsvorde 2
• Autorijschool Sapmaz
• Grand Café Randenbroek
• Holland Pakket Service
• Voordeel Auto’s
Amsvorde 3
• Internetlab.nl
• Tuitt vloeren
Amsvorde 4
• Cafetaria Desmond
Amsvorde 6
• Heerschop en de Ligt
• Delifrance Zeist

Namens iedereen

bedankt!
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PARTNER IN BEELD
Amsvorde werkt nauw samen met MTC de Fysioclub.
Voorkomen van blessures is immers beter dan genezen.
MTC de Fysioclub ondersteunt de voetbalvereniging in de
fysieke en sportmedische begeleiding van spelers.

Zo is er wekelijks op de dinsdagavond voor alle leden een gratis
blessurespreekuur in de kleedkamer 4 van Amsvorde, verzorgd
door Martijn Wijers. Hij is fysio- en manueeltherapeut van
MTC de Fysioclub.
Behalve gratis onderzoek, plus een deskundige beoordeling van
blessures, ondersteunt Wijers de trainers op het fysieke vlak van
spelers. Bij blessures kan een vroegtijdige diagnose en behandeling veel tijd besparen. Alle spelers, zowel jeugd als senioren,
kunnen voor vragen omtrent een - dreigende - blessure terecht
op het spreekuur. Een dienst die wordt aangeboden vanuit de
club. Geblesseerde selectiespelers worden ook verplicht zich te
melden voor het spreekuur.
Aan Wijers kunnen vragen gesteld worden. Hoe kan mijn
blessure het best worden behandeld? Kan ik met deze blessure
sporten of wordt mijn blessure erger als ik nu ga sporten?

Gratis blessurespreekuur
MTC de Fysioclub
Na afloop van het spreekuur informeert de fysiotherapeut de
trainer en ouders van de speler over de aard van de blessure.
De trainer krijgt ook de te verwachten hersteltijd en de beschikbaarheid voor trainingen en wedstrijden te horen.

Eenvoudig aanmelden
Spelers kunnen zich inschrijven via een online aanmeldsysteem:
https://outlook.office365.com/owa/calendar/FysioClubsupport@mtcdefysioclub.nl/bookings/.
Ook is er de mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen
(033-4531677) met MTC de Fysioclub om een afspraak voor het
blessurespreekuur te maken (let op: geef duidelijk aan dat het
gaat om het spreekuur voor Amsvorde). Het onderzoek duurt
niet langer dan een kwartier en daarna krijgt de speler te horen
hoe de opgelopen blessure het beste behandeld kan worden.
Ook buiten het wekelijkse spreekuur zijn spelers welkom bij
MTC de Fysioclub, bijvoorbeeld wanneer er tijdens de training
blessures optreden en er onduidelijkheid is over het al dan niet
beschikbaar zijn van een speler op de wedstrijddag.
MTC de Fysioclub wenst alle zwart-witten een sportief, gezond
en succesvol seizoen.
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ALGEMENE INFORMATIE

TERREIN
Sportpark Nimmerdor
Leusderweg 310, 3817 KJ Amersfoort
033-4619325
CORRESPONDENTIE
Albert Cuijpstraat 27, 3817 RA Amersfoort
secretaris@amsvorde.nl
www.amsvorde.nl / info@amsvorde.nl

BESTUUR
Plv. voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid commerciele zaken en communicatie
Bestuursleden technische zaken

OVERIGE FUNCTIES
Wedstrijdsecretaris selectie
Wedstrijdsecretaris overige seniorenelftallen
Ledenadministratie
Senioren scheidsrechterszaken
Clubhuisinkoop
Clubhuisbeheer
Sponsoring
Materiaal- en kledingbeheer

ONDERHOUD ACCOMMODATIE
Henk Omlo
Hans Maas
Hannie Maas
Wim van der Veer
Kees Dijkhuizen
Dick Hofland
Eddy Meerding
Joop Dee

Joop Dee
Olaf Velzeboer
Jos Hopman
Hans Kreikamp
Hans Kreikamp a.i.
Joop Dee a.i.

Marck van Asselt
Enno Zwaagman
Wim de Beer
Wim van der Veer
Kees Dijkhuizen
Joop Dee
Eddy Meerding
Wim de Beer

06-20365679
06-22275891
06-21563753
06-29074608
06-29074608
06-20365679

06-51353952
06-15696242
06-12202399
033-4617607
06-25108103
06-20365679
06-12237683
06-12202399

BEGELEIDING SELECTIE
Trainer selectie
Assistent-trainer selectie
Begeleiding 1e elftal
Verzorger
Grensrechter
Keeperstrainer

voorzitter@amsvorde.nl
secretaris@amsvorde.nl
penningmeester@amsvorde.nl
sc@amsvorde.nl

sc@amsvorde.nl
materiaal.kledingbeheer@amsvorde.nl

Rik Klement
Ron van Burgsteden
Wesley van de Wijngaard
Marcel van de Wijngaard
Fred Ploeg
Onno Visser
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06-27095920
06-81638450
06-23767991
06-15699674
06-36033172
06-18995027

CONTACTPERSONEN OVERIGE SENIORENTEAMS
Amsvorde 2 zaterdag
Jasper Lammers
Amsvorde 3 zaterdag
Mark Schreuder
Amsvorde 4 zaterdag
Mitchell de Vos
Amsvorde 2
Emrullah Pancar
Amsvorde 3
Daim Boscart
Amsvorde 4
Hans Kreikamp
Amsvorde 5
Dustin Hartman
Amsvorde 6
Feike Baas

06-44438099
06-40634900
06-83213491
06-52164568
06-29259129
06-29074608
06-11920649
06-15250933

TECHNISCHE COMMISSIE
Eric van der Veer
Anton Maasse
Onno Visser
Ralph Rijnders
Kevin Riphagen
Wouter Nalis

06-55622812
06-15048905
06-18995027
06-51202427
06-27205932
06-24800529

ERELID
Wim van der Veer
LID VAN VERDIENSTE
Kees Dijkhuizen
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AMERSFOORTS ELFTAL

Volgend jaar weer Amersfoorts elftal versus
FC Utrecht op het droomgras van Amsvorde
Het fenomeen deed twee jaar geleden zijn intrede: het Amersfoorts elftal.
Een verzameling van de beste voetballers uit de Keistad speelde toen op het
hoofdveld van Hoevelaken een wedstrijd tegen eredivisionist AZ Alkmaar.
Aan het begin van dit seizoen kwam het gelegenheidselftal opnieuw in actie, dit
keer tegen FC Utrecht, met Amersfoorter John van den Brom voor het eerst aan het
roer. Dit voetbalevenement kreeg nog meer gehalte. Het gebeurde allemaal op
het ‘mooiste hoofdveld’ van Amersfoort. Dat van Amsvorde dus. En allemaal dankzij
de inspanning van Piet Hoek van Intersport Van Dam en Gijsbert Jan van de Pol
van Schoonderbeek Bouw.
Bijna 1.500 mensen passeerden de kassa en genoten voorts van leuk voetbal. De
reacties waren voor, tijdens en na het voetbalevenement geweldig. Volgend jaar zal
Amsvorde, zoals het er nu uitziet, opnieuw gastheer zijn van dit evenement.
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Wij wensen iedereen een sportief,
gezellig en succesvol seizoen 2019/2020!


BESFT 
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&FOB JFUOPEJH Tel:www.deober.nl
+31(0)6 526 56 913
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info@deober.nl

www.pimklement.nl
info@pimklement.nl

Dé partner in
Midden-Nederland voor
ontwerp & realisatie van
reclame en signing

BUITENRECLAME
AUTORECLAME
LICHTRECLAME
RAAMBELETTERING
BINNENRECLAME
RECLAMEBORDEN
(HUISSTIJL) ONTWERP
STOMERIJ & WASSERIJ

GTRECLAME.NL
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Leusderweg 44, 3817KB Amersfoort
033-4634506
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Nijverheidsweg Noord 32
3812 PM Amersfoort
033 - 4655448
info@carcoolcenter.nl

UW SPECIALIST VOOR:

AUTOOAIRCO, AUTORUITEN,
PARKEERVERWARMING,
RADIATEUREN, ZONNEDAKEN
WWW.CARCOOLCENTER.NL

