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Respect!
Deze presentatiegids van Go-Ahead Kampen ontvangt u, omdat wij trots zijn op onze 
club. Dat gevoel delen wij graag met u. Wellicht voelt u zich geroepen om u aan te 
sluiten bij onze club; bijvoorbeeld als voetballer, vrijwilliger, supporter, sponsor of 
een van de vele andere mogelijkheden. Bladert u deze gids op uw gemak door en 
word even deel van onze gezellige roodgele familie.

Het thema van deze presentatiegids is  
‘respect’. Dat woord is op veel manieren uit 
te leggen. 

Wij hebben:
•	 Respect	voor	de	promotie	van	onze	eerste	

selectie naar de hoofdklasse
•		 Respect	 voor	 de	 honderden	 supporters	

die het promotiefeest vierden
•		 Respect	 voor	 de	 groei	 van	 onze	 vereni-

ging naar meer dan 850 leden
•		 Respect	voor	de	vele	sponsors	die	ons	 in	

deze tijden blijven steunen
•		 Respect	 voor	 iedereen	 die	 bij	 Go-Ahead	

met plezier voetbalt
•		 Respect	voor	de	vele	jonge	voetballers	die	

zich aanmelden
•		 Respect	 voor	 het	 familiegevoel	 binnen	

onze club

•		 Respect	voor	ons	enthousiaste	bestuur
•		 Respect	voor	onze	jeugdopleiding
•		 Respect	voor	de	vele	vrijwilligers
•		 Respect	voor	ons	damesvoetbal
•		 Respect	voor	de	tegenstander
•		 Respect	voor	onze	bezoekers
•		 Respect	voor	de	arbitrage
•		 Respect	voor	veel	meer!

Respect en fair play gaan bij ons hand-in-
hand; zowel binnen als buiten de lijnen. Als 
voetbalvereniging zullen wij daar op toe-
zien. Daarmee bieden wij iedereen de mo-
gelijkheid om door de week en op zaterdag 
te genieten van het prachtige voetbalspel.

U	bent	welkom	op	ons	mooie	sportpark!

Alle Kowetters



Ontwikkelingscombinatie Het Meer is een samenwerking tussen 
De Gilden Ontwikkeling Kampen B.V. en Bemog Projektontwikkeling B.V.
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pakket en 
rentekorting
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3-onder-1-kapwoningen

Waterjuffer
rijwoningen
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2-onder-1-kapwoningen

Salamander
verandawoningen
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Het woordje ‘respect’ heeft binnen een voetbalclub als Go-Ahead verschillende bete-
kenissen. Voorzitter Andries Kroeze gebruikt het bijvoorbeeld om zijn waardering uit 
te spreken naar staf en spelers van het eerste, die op indrukwekkende wijze pro-
moveerden naar de hoofdklasse. Tegelijk gebruikt hij het om spelers, supporters en 
vrijwilligers te herinneren aan de gewenste omgangsvormen binnen onze vereniging.

Andries Kroeze, voorzitter Go-Ahead Kampen

‘Respect begint bij onszelf’

“Allereerst heb ik diep respect voor onze 
voetballers, trainers en begeleiders, die de 
promotie met fantastisch voetbal hebben 
bereikt. Dat resultaat straalt zeker af op onze 
hele vereniging, die nu ruim 850 leden en 
240 vrijwilligers telt. 

Dromen
Wie had durven dromen dat we de promo-
tiewedstrijd met negen bussen en 

vierhonderd supporters zouden bijwonen? 
Dat is vooral te danken aan onze enthousi-
aste supportersvereniging, die de busreizen 
naar onze uitwedstrijden organiseert. En wie 
had gerekend op de ruim 420 deelnemers 
aan	onze	Familiedag?	Meer	dan	ooit!	Als	het	
eerste goed presteert, straalt dat zeker af op 
onze hele vereniging. Wij hebben komend 
seizoen zelfs 44 teams in de ‘wei’ en ook onze 
jeugdopleiding werpt zijn vruchten af.

Respect
Bij zo’n grote familie voetballiefhebbers be-
gint respect bij jezelf. Dat moet de normaal-
ste zaak van de wereld zijn. Vervolgens ma-

ken we samen afspraken om bijvoorbeeld 
de kleedkamers en de materialen netjes 

op te ruimen. Daar mag je elkaar aan 
houden. Maar ook de wijze waarop wij 
het voetbal op en rondom het veld 
beleven, moet met respect en sporti-
viteit gepaard gaan.

Afspraken
Bij Go-Ahead staan respect en fair play voor-
op. Daar kunnen we best ver in gaan. We 
houden elkaar aan onze afspraken. Spelers 
en supporters moeten onderling respect 
tonen, maar ook richting scheidsrechters en 
begeleiders. Als Go-Ahead van de KNVB boe-
tes krijgt vanwege het gedrag van spelers of 
supporters, verhalen we die op de veroorza-
kers. Uiteraard hebben we niet alles in onze 
hand, maar we willen dat iedereen bij ons 
veel plezier beleeft aan het voetbal. Dat we 

Andries Kroeze

na drie jaar weer terug zijn in de hoofdklasse 
geeft natuurlijk een extra kick.

Hoofdklasse
Go-Ahead is klaar voor de hoofdklasse. Ons 
sportpark voldoet aan alle eisen. We hebben 
ons verlanglijstje de afgelopen jaren goed 
afgewerkt: kunstgras, renovatie en uitbrei-
ding van de kleedkamers, een ballenhok, ver-
nieuwde sponsorruimte en noem maar op. 
Alles is pico bello voor elkaar. Respect voor de 
wijze	waarop	we	dat	samen	hebben	bereikt!”



Technisch bureau Wesko b.v.
Spoordwarsstraat 12, IJsselmuiden 
Postbus 190, 8260 AD Kampen
tel: (038) 3314318 • fax: (038) 3327177
 

• Koudetechniek
• Koel- en vriescellen
• Airconditioning
• Klimaattechniek

GRAS & MODDER?
Wij maken het
weer schoon...

IJsseldijk 28 - 8261 LK Kampen,  tel. (038) 331 2755 - fax. (038) 332 5862 
E-mail:  wasserij@reynders-bv.nl

GRAS & MODDER?
Wij maken het
weer schoon...

IJsseldijk 28 - 8261 LK Kampen,  tel. (038) 331 2755 - fax. (038) 332 5862 
E-mail:  wasserij@reynders-bv.nl
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Jurrian Zandbergen kijkt uit naar de wedstrijden in de hoofdklasse. Hij denkt zelfs 
meer te kunnen scoren, omdat hij ongetwijfeld meer ruimte krijgt. De wisselwerking 
tussen spelers en supporters is volgens hem van invloed op het gedrag binnen en 
buiten de lijnen.

Jurrian Zandbergen, spits en aanvoerder eerste selectie

‘Als spits moet je altijd opletten’

“Ik zie enorm uit naar de wedstrijden in 
de hoofdklasse. Vorig seizoen hadden we 
mooie plaatselijke derby’s, maar nu komen 
daar streekderby’s tegen WHC, Genemuiden, 
Flevo Boys en Berkum voor terug. Daar komt 
ongetwijfeld weer veel publiek op af. Per-
soonlijk, vind ik deze derby’s nog mooier, om-
dat het niveau hoger is. Ik denk ook dat het 
voor mij als spits in de hoofdklasse iets mak-
kelijker wordt en dat ik meer kansen krijg om 
te scoren. Daar laten ze je meer voetballen  

met een zonedekking in plaats van in je rug 
te verdedigen. De kans op fair play is daar-
door ook groter.

Contactsport
Als spits moet je echter altijd opletten, want 
je speelt altijd met je rug naar de verdedi-
gers. Ik raak ook wel eens iemand. Het blijft 
een contactsport. De hersenschudding die 
ik vorig seizoen opliep – waardoor ik enkele 
weken niet kon voetballen – hoort daarbij. 
Nu kan ik daar beter tegen dan vroeger. Ik 
denk dat ik met de jaren wat wijzer ben ge-
worden. Fair play begint met respect voor 
elkaar. Voetbal mag best hard zijn, maar niet 
gemeen. Als je je in het veld gedraagt, heeft 

dat zijn uitstraling op de supporters langs 
de lijn. Als spelers zich laten gaan, nemen 

supporters dat veel makkelijker over. 
Bij harde wedstrijden zie je dan ook 
vaak dat het publiek zich laat gelden. 
Meestal is het gedrag van spelers en 
supporters afhankelijk van de resulta-
ten. Blijven die uit, dan lopen de frus-
traties op. Zijn ze goed, dan is de sfeer 

ook veel beter.

Consequenties
Toen Marcel aantrad als trainer viel hem direct 
op dat we te veel onnodige kaarten opliepen. 
Hij maakte duidelijk dat dat niet de bedoeling 
is en dat hij er eventueel consequenties aan 
zou verbinden. Natuurlijk hebben we toen 
nog wel kaarten gekregen, maar geen onno-
dige. Als aanvoerder probeer ik daarbij zoveel 
mogelijk het goede voorbeeld te geven. Dat 
is niet altijd even makkelijk – zelf ga je ook wel 
eens in de fout – maar we moeten ons samen 
houden aan de afspraken.

Jurrian Zandbergen

Sterker
Mijn verwachtingen voor dit seizoen zijn 
positief. Wij zijn als team enorm gegroeid en 
zitten nog steeds in een stijgende lijn. Bo-
vendien zijn we als collectief sterker; we zijn 
nu op alle fronten gevaarlijk. Als onze sup-
porters ons net zo steunen als vorig seizoen, 
komt het zeker goed. We trekken ons altijd 
aan	hen	op.”



  V e r f c e n t r u m  
PlastallPlastall

Open vanaf 7.00 tot 17.30 uur
Energiestraat 5, Kampen
wwww.plastall.nl

Vanaf heden zijn wij Sigma dealer geworden

Dieselstraat 2, Kampen, Tel. 038-3321754
WWW.SPORTSCHOOLVANDIJK.NL

Elke dag sporten voor
€ 29,95 per maand!!

OOk wij
scOren
Op het

hOOgste
niveau!
Uw gezondheid

is onze zorg!

Bezoekadres  

Oudestraat 154  

8261 CZ KAMPEN  

t (038) 333 55 66

@ info@klaaslichtenlampen.nl  

w www.klaaslichtenlampen.nl 

TanksTaTions
Europa-allEE 4
8265 VB kampEn

insTallaTiEwEg 5a
8263 Bs kampEn

spoorsTraaT 10  
8271 rH iJssElmuidEn

www.vermeulenesso.nl
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Wilco Jansen, scheidsrechter KNVB

‘Respect is zaak van de hele club’
Scheidsrechter Wilco Jansen uit Zwolle komt dit jaar van de topklasse naar onder 
meer de hoofdklasse. Hij staat voor fair play en respect op het veld en beschouwt het 
als een belangrijke taak voor de hele vereniging om een positief voetbalklimaat te 
scheppen. 

“Grote kans dat ik dit seizoen een wedstrijd 
van Go-Ahead fluit. Vanwege mijn werkzaam-
heden en blessures, ga ik namelijk terug van 
de topklasse naar de hoofdklasse, eerste klas-
se en het damesvoetbal. Uiteraard zal ik de 
topklasse missen. Dat is net betaald voetbal. 
De lat ligt daar enorm hoog, want verliezen 
mag niet en degraderen al helemaal niet. Ik 
kijk uit naar de wedstrijden bij Go-Ahead op 
een mooi sportpark en een prachtige mat. De 
tribune kan ik me nog goed herinneren, 

lekker laag bij het veld. De spelers lopen 
tussen de tribunes door het veld op. Mooi, 
maar je moet ook weer terug naar de kleed-
kamers… Go-Ahead heb ik vroeger met veel 
plezier gefloten in de eerste- en hoofdklasse. 
Dus ik kom graag weer naar jullie toe.

Respect
Wat betreft respect en fair play heb ik de sfeer 
op en rondom het voetbalveld, in de 25 jaar 
dat ik scheidsrechter ben, flink zien verande-
ren. Vroeger was het allemaal gematigder, 
maar nu is het normaal om alles te roepen 
tegen de scheidsrechter. Dat komt niet al-
leen door een mentaliteitsverandering, maar 
ook doordat verenigingen de lat steeds hoger 
leggen. Er moet veel meer gepresteerd wor-

den. Als je de eerste wedstrijden verliest, 
ontstaat er al druk van alle kanten. Daar-

naast spelen de schrijvende pers, televi-
sie en social media een belangrijke rol. 
Je schrikt er soms van wat mensen al-
lemaal op Facebook en Twitter zetten.

Dieptepunt
Eenmaal ben ik bedreigd door supporters 
en spelers toen ik twee van hun voetbal-
lers rood had gegeven. Dat is het enige 
moment dat ik dacht ‘je bent gek dat je 
hiermee doorgaat’, maar gelukkig is dat 
verleden tijd. Ik geniet volop van het voet-
bal. Wel is er de afgelopen jaren veel veran-
derd met de dood van grensrechter Richard 
Nieuwenhuizen uit Almere als triest diep-
tepunt. Vanaf dat moment ontstond een 
landelijke discussie en zetten de KNVB en 
voetbalclubs zich veel meer in om excessen 
te voorkomen door het scheppen van een 
prettig voetbalklimaat.

Wilco Jansen

Verantwoording
Toch is agressie bij voetbal niet helemaal te 
voorkomen. Daarom moeten besturen, bege-
leiders en ouders hun verantwoording pakken. 
Zij bepalen de grenzen. Als scheidsrechters 
komen we tweemaal per jaar bij elkaar. Dan 
horen we wat de KNVB aan nieuwe regels gaat 
invoeren en wat onze rol daarbij is. Wat be-
treft respect en fair play is het belangrijk dat 
je als scheidsrechter niet teveel nadruk op die 
thema’s legt, door de grote jongen uit te willen 
hangen. Gelukkig houden supporters en spe-
lers elkaar beter in de gaten. Je hoort nu  vaker 
vanuit	het	publiek:	‘Hé	man,	toon	respect!	We	
zouden	ons	gedragen’.	Zo	hoort	het!”

Foto: Jos van Benthem
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Wij willen u helpen bij het vinden van 
financiële rust, zekerheid en groei.

Kamperflora

H.v. Viandenstraat 19
038 3333163
www.kamperflora.nl
gratis parkeren voor de deur.

VAN WINSUM B.V.

Loriestraat 4  |  8265 WX Kampen
T 038-3316161  |  F 038-3324239
E info@fi atvanwinsum.nl
www.fiatvanwinsum.nl

‘Specialist in 
Fiat Alfa 
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Bedrijfsstraat 4, 8263 BK  Kampen, Tel. 038 - 332 70 41,  Fax 038 - 332 86 62, info@keukendesignkampen.nl,  

www.keukendesignkampen.nl

Keukens  -  Tegels  -  Sanitair
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Respect voor onze trouwe Kowet-supporter Gerrit Melisie. Sinds zijn vierde heeft hij 
vrijwel alle uit- en thuiswedstrijden van Go-Ahead bezocht! Zijn clublidmaatschap 
wisselde hij vorig seizoen in voor een lidmaatschap van de Supportersclub.

Gerrit Melisie, trouwe supporter

‘Vanaf mijn vierde in de spelersbus’

“Een echte supporter steunt zijn club in 
goede en slechte tijden. Dat is een van de 
redenen waarom ik al die jaren trouw ben 
gebleven. Ik geniet ervan om met andere 
supporters langs de lijn te staan. De sfeer 
is altijd prima. Natuurlijk zijn sommige sup-
porters wat nadrukkelijker aanwezig dan de 
anderen. 

Toch heb ik in al die jaren nooit iets gezien of 
gehoord, dat echt niet door de beugel kon.

Trots
De begrippen respect en fair play spelen bij 
onze vereniging een belangrijke rol, zowel 
binnen als buiten het veld. Dat is zeker in deze 
tijd, waarin we weleens door trieste verhalen 
worden opgeschrikt, een goede zaak. Ik ben 
dan ook enorm trots op mijn club. Voetbal-
kijken is mij trouwens met de paplepel inge-
goten. Mijn ouders hebben zelfs het huidige 
scorebord op het hoofdveld geschonken na-
mens hun bedrijf. Mijn vader en opa waren fa-
natieke supporters en namen mij vanaf mijn 
vierde jaar al mee in de spelersbus en dat heb 
ik jarenlang volgehouden. Helaas is die tradi-
tie door de huidige trainer beëindigd. Dat viel 
me wel even rauw op mijn dak, maar ik heb 
het met respect geaccepteerd.

Sportief
Acceptatie is namelijk belangrijk binnen 
een voetbalclub. Je moet sportief blij-
ven ook al verlies je. Vier je overwin-
ningen, maar accepteer je verlies. Er-
ken dat de andere partij beter was en 
drink na afloop samen een biertje in 
de kantine. Voor komend seizoen ben 

ik hoopvol. Gezien de kwaliteiten van 
de spelers ga ik voor handhaving in de 

hoofdklasse.”Gerrit Melisie
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Smit & Co

•	Alle	(nieuwe)	modellen	van	Opel	in	onze	showroom
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	 aantrekkelijke	prijs	staan	altijd	voorop!

Autobedrijf Smit & Co Kampen
Ind.terrein Zendijk

Kleiland 10, 8271 RV IJsselmuiden
Tel. (038) 331 45 55

•  Alle (nieuwe) modellen van Opel in onze 
showroom

•  Een uitgebreide collectie gebruikte Opels 
met de zekerheid van het offi  ciele Opel-
label G2 met maximaal 2 jaar garantie

•  Uitstekende service voor uw Opel, zoals 
onderhoud, reparatie en schadeherstel

•  Kwaliteit, betrouwbaarheid én een 
aantrekkelijke prijs staan altijd voorop!

Uw offi  ciële Opel Dealer
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Respect voor elkaar is een belangrijk thema binnen de jeugdafdeling van Go-Ahead 
Kampen. Hoofd jeugdopleiding Martijn Postuma vertelt hoe dat in praktijk wordt 
gebracht. Daarnaast vertelt hij over de successen die de jeugdafdeling boekt.

Martijn Postuma, hoofd-jeugdopleiding

‘Voetbalplezier staat voorop’

“We hebben het thema fair play het afge-
lopen seizoen op verschillende manieren 
binnen onze jeugdopleiding behandeld. 
Sommige teams hebben de landelijke in-
cidenten met hun spelers besproken. We 
zijn ook met een aantal trainers naar de 
theatervoorstelling	 ‘Wel	 Winnen,	 hè!’	 ge-
weest. Daarin kwamen allerlei aspecten 
van fair play aan bod en de wijze waarop 
je daarmee je club kunt versterken. De na-
druk lag daarbij op het plezier in het uit-
oefenen van de sport in plaats van op het 

resultaat.

Opleiding
fair play is trouwens al meerdere jaren een 
belangrijk onderwerp tijdens onze trai-
nersoverleggen. Hoewel wij resultaten be-
langrijk vinden, focussen wij ons meer op 
een goede jeugdopleiding en het ontwik-
kelingsproces van een speler. Als trainers 
bijvoorbeeld trots zijn op de hoge eind-
klassering van hun team, vragen wij hen 
ook ‘maar wat heeft de individuele speler 
allemaal geleerd?’. Resultaten zijn echter 
wel een logisch gevolg van een goede 
jeugdopleiding. Zo komen in het nieuwe 
seizoen drie van onze jeugdspelers uit 
voor PEC Zwolle; een combinatie van hun 
talent en onze opleiding, waarbij hun ta-
lent uiteraard het belangrijkst is. 

Tips
Verder hebben we de themabijeen-
komst ‘Omgaan met moeilijk gedrag’ 
bijgewoond. Daarin kregen we tips 
over hoe je moeilijk gedrag van spe-
lers kunt ombuigen. Bij ons staat na-
melijk voorop dat iedereen binnen 
en buiten het veld plezier beleeft 

aan het voetbal. Een van de beleids-
maatregelen, die we hanteren om een 

goede sfeer binnen een spelersgroep Martijn Postuma

te houden, is bijvoorbeeld het behouden 
van vriendenteams. Het huidige B3 is daar 
een mooi voorbeeld van. Spelers gaan dan 
met zijn allen over naar het volgende jaar. 
Dat bevordert de teamgeest, omdat zij el-
kaar steeds beter leren kennen. Ontstaan 
er toch problemen, dan kan een trainer 
altijd tips en adviezen vragen in een trai-
nersoverleg.

Relaties
Dat alles draagt er aan bij, dat Go-Ahead 
een prettige vereniging is, waar men graag 
komt. Die signalen krijgen we vaak van 
buitenaf. Daarom blijven wij investeren in 
relaties met de samenleving. Zo hebben 
wij het afgelopen seizoen 239 leerlingen 
van vier basisscholen bereikt met voetbal-
lessen.	Dat	belooft	wat	voor	de	toekomst.”



Voor woning,
winkel en bedrijf

Landelijk erkend
installatiebedrijf

BORG gecertificeerd
beveiligingsbedrijf

Neringstraat 3
8263 BG Kampen

Telefoon 038 - 331 39 99
www.vanderweerdelektrotechniek.nl

Uw reclame-uiting
onze specialiteit
Uw reclame-uiting
onze specialiteit

Constructieweg 41-1
(038) 337 00 54 

info@bcoreclameburo.nl

www.bcoreclameburo.nl
VORMGE VING 

WEBSITES
HUISSTIJLEN

FOLDERS
BROCHURES

GE VELRECL AME
VL AGGEN

TASSEN
STICKERS

ENZ.

Vraag naar de 
mogelijkheden!

VOOR EEN TOTAAL
ONDERHOUDSPAKKET

Betonstraat 7 | 8263 BL Kampen
Tel: 038-3319677 | Fax. 038-3328587 | E-mail: info@plender.nl

Schilderwerken
Beglazing

Wandafwerking
Kleinbouw-Onderhoud
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Hans van Zuiden (voetbalzaken) vormt samen met Aico van Grafhorst (bestuurlijke za-
ken) en Wilfred van der Kolk (financiën) de technische commissie. Wekelijks bespreken 
zij de prestaties van de eerste, tweede en derde selectie. In overleg met de technische 
staf van het eerste hebben zij een hoofdklassewaardige selectie samengesteld. 

Hans van Zuiden, lid technische commissie

‘Voetbal is en blijft een contactsport’

“Bij het selecteren en benaderen van spe-
lers kijken we allereerst naar hun voet-
balkwaliteiten; zowel bij eigen jeugd als 
bij jongens van andere clubs. Vervolgens 
komen ook andere zaken aan de orde. 
Daarbij kijken we zeker naar hun sportie-
ve prestaties en gedrag in en rondom het 
veld. Een speler moet namelijk goed bij 
onze club passen. 

Sfeer
We leggen hem altijd uit wat voor ver-
eniging wij zijn. Ondanks het niveau dat 
wij nastreven, heerst er bij Go-Ahead een 
betrokken en gemoedelijke sfeer. Daarbij 
komt de enorme betrokkenheid van sup-
porters bij uit- en thuiswedstrijden. Die 
ambiance en ondersteuning spreekt spe-
lers zeer aan. We merken dat veel jongens 
met kwaliteiten daarom bij ons blijven 
hangen of ervoor zorgen dat andere jon-
gens zich bij ons aanmelden. We zien zelfs 
spelers terugkeren. Een goed voorbeeld 
daarvan is Madih Doufikar, die na drie jaar 
weer terug is.

Aanspreken
We kijken bij het aantrekken van spe-

lers ook naar hun sportiviteit, maar 
laten we eerlijk zijn: voetbal is en 
blijft een contactsport en zit vol 
emotie. De ene speler is tempe-
ramentvoller dan de ander. Dat 
brengt juist variatie in een team. 
Het belangrijkste is, dat iedereen 

binnen het team en de club elkaar 

Hans van Zuiden

blijft aanspreken over de grenzen. Wat 
fair play en respect betreft, denk ik dat het 
eerste afgelopen seizoen een goede pres-
tatie heeft neergezet, gezien het beperk-
te aantal kaarten. In de hoofdklasse wordt 
het zeker zwaarder, maar we moeten de 
stijgende lijn doorzetten en uitgaan van 
onze eigen kracht. Voetbaltechnisch en 
organisatorisch wordt dit seizoen een 
uitdaging. Daarom zullen we er alles aan 
doen om alles in goede banen te leiden 
en een stabiele selectie te vormen. 

Balans
Afhankelijk van het niveau waarop het eer-
ste speelt en van de kwaliteit en bereid-
heid van doorstromende jeugdspelers, zijn 
wij soms genoodzaakt om spelers van bui-
tenaf aan te trekken. Dit jaar zijn dat Madih  
Doufikar, Gerben Hamer, Edwin Starke en 
Mustapha Kalai. We streven daarbij altijd 
naar een goede balans. We blijven ook het 
vertrouwen uitspreken in het basisteam van 
vorig seizoen. Zij hebben er immers voor ge-
zorgd	dat	we	nu	weer	hoofdklasse	spelen.”



Vestiging Zwolle Openingstijden
Wipstrikkerallee 35 ma 13.00 - 18.00 uur
T 038 45 35 644 di-vr 09.00 - 18.00 uur
 za 09.30 - 17.00 uur
 do koopavond ruu 00.12 -  

 
 

Vestiging Kampen Openingstijden
Ambachtsstraat 29 ma alleen op afspraak
T 038 33 33 770 di-vr 09.00 - 18.00 uur

za 09.30 - 17.00 uur
vr koopavond  - 21.00 uur

 
 

info@fl oorever.nl  www.fl oorever.nl

ROUTE: ZIE WWW.FLOOREVER.NL
* Alle aanbiedingen zijn geldig 1 week na uitgifte, prijs- en zetfouten voorbehouden. 

 ekjiledneirv ezno raan gaarV .drednozegtiu seitcA .sredro ednepol roov tein nedleg  negnideibnaA 
 voorwaarden. Niets uit deze uiting mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, 
 zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Floorever.

LAMINAAT 
ALTIJD INCLUSIEF 

ONDERVLOER, 
PLAKPLINTEN EN 

LEGGEN
GORDIJNEN, 

INBETWEENS EN 
BINNENZONWERING 

ALTIJD INCLUSIEF 
METEN, MAKEN EN 

OPHANGEN
TAPIJT ALTIJD 

INCLUSIEF LEGGEN
PVC- EN 

MARMOLEUM-
VLOEREN ALTIJD 

INCLUSIEF 
EGALISEREN, 

LIJMEN EN LEGGEN
HOUTEN VLOEREN 
ALTIJD INCLUSIEF 

ONDERVLOER, LEGGEN, 
DEKLIJST EN OLIEEN

VERANDA’S AL VANAF 999,-

Betonstraat 2 Kampen Tel. (038) 333 18 91
Offerte of informatie aanvragen?

email dan naar: info@houtburcht.nl

Kijk voor al onze acties op
www.houtburcht.nl

Ster(k) in maatwerk

Hardhouten paal
60x60x275 cm
van 12,95

Nu 11,00  p.st.

MAATWERK 
SCHUREN EN VERANDA’S

Grenen tuinscherm
180x180cm. 15mm. 

Geschroefd.
Van 43,20

Nu 37,50

Stekloze Gaaspanelen
180x180 cm
verzinkt draad
van 19,95

Nu 14,95
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Hoofdtrainer Marcel van der Steege van het eerste is zich bewust van de voorbeeld-
functie die zijn team heeft voor de hele club. Respect en fair play zijn voor hem dan 
ook belangrijke thema’s. Uiteindelijk beïnvloeden die volgens hem de prestaties van 
zijn voetballers. Zeker nu die weer meedraaien in de hoofdklasse is dat belangrijk.

Marcel van der Steege, hoofdtrainer eerste selectie

‘Fair play verdient zich altijd terug’

“We kijken enorm uit naar onze terugkeer 
in de hoofdklasse. De stijgende lijn van de 
afgelopen anderhalf jaar willen we daar 
natuurlijk voortzetten. Er staan ons mooie 
streekderby’s te wachten tegen Genemui-
den, WHC en Flevo Boys. Uiteraard is deze 
competitie zwaarder dan de eerste klasse, 
maar we blijven ons eigen spel spelen en 
onze doelstelling is om 35 punten te halen. 
Hiermee handhaven we ons niet alleen, 
maar het puntenaantal is ook een record  

ten opzichte van de vorige hoofdklasse- 
periode. Om dat te bereiken, is meer nodig 
dan alleen goed voetballen. De instelling 
waarmee wij het veld ingaan, is zeker ook 
van invloed op onze prestaties. 

Prijzen
Afgelopen seizoen hebben we bijvoorbeeld 
relatief weinig kaarten gepakt. Daarmee be-
loon je jezelf. Dat komt mede doordat wij aan 
het einde van het seizoen - waarin de prijzen 
worden verdeeld - over de voltallige selectie 
konden beschikken. Het is belangrijk dat wij 
ons binnen en buiten de lijnen goed gedragen, 
een goede conditie hebben en zo weinig mo-
gelijk kaarten en blessures oplopen. Toen ik in 

januari 2012 bij Go-Ahead begon, heb ik de 
spelers gewezen op hun grote hoeveelheid 

kaarten. Tachtig procent van die overtre-
dingen was volgens mij niet nodig. Dat 
heb ik hen duidelijk gemaakt. Een grote 
mond, de bal lang in de handen hou-
den en harde overtredingen zijn mak-
kelijk te voorkomen. Soms neemt een 
scheidsrechter een verkeerde beslis-

sing. Dat kan, maar dat moeten we ac-
cepteren. Onnodige kaarten van onszelf  

bespreken we altijd na de wedstrijd. Marcel van der Steege

Meestal in de groep, maar in ieder geval ook 
individueel.

Respect
We zien nu een verbetering wat betreft fair 
play. Het gaat er ook om hoe je als club te 
boek wilt staan: als de altijd schoppende en 
scheldende ploeg of als een correcte ploeg 
die met respect voetbalt? Gelukkig hebben 
we nooit ernstige incidenten meegemaakt. 
Natuurlijk is voetbal ook emotie en een con-
tactsport. Dat hoort er bij. We zijn als team 
nu zo sterk, dat we – met behoud van fair 
play en ongeacht de tegenstander - altijd 
ons eigen spel spelen. Daarin zijn we enorm 
verbeterd.

Clubrecords en supporters
De statistieken die Errit Drost mij aanlevert, 
vind ik boeiend. Begin 2012 was er sprake 
van een clubrecord door maar liefst twaalf 
keer achter elkaar te winnen. Volgens Errit zijn 
de cijfers van afgelopen seizoen ook uniek in 
de geschiedenis van Go-Ahead: we hebben 
nog nooit zeventien keer gewonnen in een 
competitie	en	nog	nooit	 zoveel	punten	 (55)	
behaald. Uiteindelijk promoveerden we in 
de nacompetitie tijdens een geweldige wed-
strijd in Hoogeveen. Honderden trouwe sup-
porters langs de lijn, die met negen bussen 
en eigen vervoer meereisden. Dat deed onze 
spelers enorm goed. We hopen dat zij dit sei-
zoen	ook	weer	met	respect	achter	ons	staan.”	
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Deelnemers familiedag 2013

Kowet onze club!
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Topsponsor Freddy Vermeulen van Esso Vermeulen geniet van de goede sfeer en het 
onderlinge respect bij Go-Ahead Kampen. Daarom vindt hij het vanzelfsprekend dat 
hij zaterdags achter de tap in het sponsorhome staat.

Freddy Vermeulen, topsponsor

‘Een sponsor let ook op de sfeer’

“Niet alleen als Topsponsor maar ook als 
vrijwilliger in het sponsorhome wil ik een 
bijdrage leveren aan de club. Bovendien 
voetballen mijn zoons Rik en Niels bij Go-
Ahead. Je kunt zaterdags wel in een ge-
makkelijke stoel plaatsnemen, maar ik vind 
het leuker om actief te zijn. Daar beleef ik 
samen met mijn broer Adrie veel meer ple-
zier aan. Hij maakt zaterdagsmorgens met 
zijn dochter de hapjes klaar. Ik zorg voor 
de koeken en dan zetten we koffie. Daarna 
kunnen alle bezoekers van het 

sponsorhome lekker genieten. We krijgen 
alleen maar complimenten.

Familiesfeer
De familiesfeer is uitstekend. We gaan 
goed met elkaar om. Daar kijkt een spon-
sor zeker naar. Stel nu dat de sfeer niet 
goed zou zijn, dan zouden sponsors zeker 
afhaken. Gelukkig verbinden zij hun naam 
graag aan onze club en zeker in deze tijd is 
het bijzonder om te zien hoeveel sponsors 
Go-Ahead heeft.

Groeien
Als tankstation Esso Vermeulen hebben 
we de intentie om de komende jaren te 
groeien. Dat hebben we de afgelopen ja-

ren ook al gedaan. Inmiddels hebben we 
twee vestigingen in Kampen, één in 

IJsselmuiden en één op Urk. We zijn 
de afgelopen tien jaar gegroeid van 
zeven medewerkers naar 42. Esso 
Vermeulen is een gezond bedrijf en 
we zien de toekomst hoopvol tege-
moet. Dat geldt wat mij betreft ook 
voor Go-Ahead. Schitterend dat ze 

nu Hoofdklasse spelen. Ik heb volle-
dig	vertrouwen	in	de	toekomst.”

Freddy Vermeulen

Vestigingen:
Kampen:  Europa-allee 4
Kampen:  Installatieweg 7
IJsselmuiden:  Spoorstraat 10
Urk:    Westwal 4

Esso Vermeulen voor: tankstations, 
oliehandel, aanhangwagenverhuur, 
autowassen, Delifrance, accu’s, enz.

Informatie www.vermeulenesso.nl

www.plender.nlwww.vermeulenesso.nl

www.greenorganics.nl www.wesko.nl

  V e r f c e n t r u m  
PlastallPlastall 

 

www.plastallverffabriek.nl



WWW.MT-WEAR.NL
Veldoven 14

8271 RT IJsselmuiden

WIJ ZIJN HELEMAAL VAN DE KAART
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Gildestraat 1 Kampen
Tel. (038) 386 99 66
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Al bijna 33 jaar heeft Anneke van Dijk zaterdags de leiding over de kleedkamers. 
Graag gaat ze daar nog even mee door. Zij kan in de kleedkamers vaak al horen of een 
club op winnen of verliezen staat. Daar zou respect volgens haar al moeten beginnen.

Anneke van Dijk, hoofd-kleedkamers

‘Respect begint in de kleedkamer’

“Een uur voordat de eerste spelertjes op 
zaterdagochtend aankomen, sta ik al in de 
kleedkamers. Dan bereid ik alles voor, ver-
wijs de teams door naar hun kleedkamers; 
maak ranja en thee voor in de rust, ontvang 
scheidsrechters en ga zo maar door. Voetbalt 
het eerste thuis, dan maak ik die kleedkamers 
van tevoren nog even schoon. Is die wed-
strijd afgelopen, dan loop ik het hele gebouw 
nog eens goed na en verzamel alle achterge-
bleven spullen. Als alles er op zit, ga ik nog 
even naar de kantine om glazen te spoelen  

en drink een glas cola. Natuurlijk zijn er men-
sen die mij helpen met het schoonhouden 
van de kleedkamers, maar dat is ook de ver-
antwoordelijkheid van de voetballers zelf. 
Wij vragen of zij de kleedkamers netjes wil-
len achterlaten. Het volgende team wil toch 
ook graag een nette kleedkamer?

Respect
Dát heeft ook te maken met respect voor el-
kaar. Ook in de kleedkamers is dat nodig. Dit 
werk doe ik nog steeds voor mijn plezier. Ik 
ben nu 64 en wil de 35 jaar graag volmaken, 
zolang mijn gezondheid dat toelaat. Natuur-
lijk moet het ook leuk en gezellig blijven. Als 
de prestaties goed zijn, is iedereen wel vro-
lijk. Dat verandert meestal als het slechter 

gaat. Dan zijn voetballers meestal chagrij-
nig. Dan wordt er wat afgebonkt op de ra-

men en deuren en worden kleedkamers 
vaak vies achtergelaten. Uiteraard ge-
beurt dat vaak bij de tegenstanders 
van Go-Ahead. Dan zeg ik ‘Jongens, 
het	 hoeft	 niet	 kapot!	 Je	 bent	 hier	 te	
gast’. Maar dan krijg je soms een grote 
mond terug. Dat zou eigenlijk anders 

moeten. 

Anneke van Dijk

Politieagent
Spelers worden steeds mondiger, al op 
jonge leeftijd. In het begin liet ik me nog 
wel eens afblaffen, maar nu zeg ik wat 
ik wil. Dat heeft ook met respect en fair 
play te maken. Wat dat betreft, voel ik me 
steeds meer een politieagent, maar geniet 

ik nog steeds van mijn werk. Go-Ahead 
beschouw ik  als een grote familie en een 
hechte club. Toen ik uit het ziekenhuis 
kwam, kreeg ik vier bossen bloemen van 
verschillende commissies. En zelfs de bloe-
men van de man van de wedstrijd krijg ik 
wel	eens.	Heel	leuk!”
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Achterste rij: Nick Bakker, Ben Hofstra, Yoshua van Marle, Kahan Ozcan, Kevin Isidora, Edwin Starke, Danny Pruim, Madih Doufikar, Mark Koomen, Jeroen van den Bosch, Roberto Doufikar
Middelste rij: Mustapha Kalai, Eddo Wesselink, Rienk van der Wetering, Sander Morren, Gerben Hamer, Tim Noordman, Jasper Fix, Jurrian Zandbergen, André Timmerman, Nick van der Kooi, Hussein Raza, Hicham Ziyech

Voorste rij: Bob Groenink, Aziz Doufikar, Rianne Brinkman, Marco Dijst, Melchior Schoenmakers, Marcel van der Steege, Danny Schreijer, André Meijberg, Menno Jansma, Erik Frijstein
Niet op de foto: Momen Mohamed, Djeston Roosblad, Demi Loet-loetoer
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        milieuvriendelijk

 schoon en snel

Carwash 
KAMPEN

• inweek en voorreiniging. 
• hogedruk voorwas.
• extra velgen- en bodemreiniging.
• shampoo wassen.
• super polish met lakverzegeling.
• drogen en oppoetsen.
• stofzuigen.

Programma 1: 
polish met lakverzegeling

t.w.v.

13,50
VOOR

8,95 Tegen inlevering van deze advertentie
geldig t/m 31 oktober 2013

Carlsonstraat 25, 8263 CA Kampen
Website www.carwashkampen.nl

Betrokken met toewijding
Werkzaamheden:
• Financiële dienstverlening
• Fiscale dienstverlening
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momen mohamed
“Voetballen doe je met respect. Fanatiek zijn hoort 
erbij, maar er zijn grenzen. Het moet wel 
sportief blijven.

Kracht: “Fysiek sterk, snel, goede passes 

en hard werken”

Geboren: 20/10/1993

Woonplaats: Lelystad

Laatste club: SV Lelystad ‘67

Overige clubs: SV Almere

Positie: verdedigende middenvelder

Edwin Starke
“Respect moet geen modewoord worden. Fatsoen is 
een beter woord. Het gaat vooral om je gedrag op het 
veld.”

Kracht: “Veel ervaring, die ik bij Go-Ahead graag

wil inzetten.”

Leeftijd: 31/08/1979

Woonplaats: Kampen

Laatste club: Nunspeet

Overige clubs: IJVV, FC Zwolle, ASV Dronten, 

WHC, Be Quick ‘28 en HHC, 

Positie: verdediger 

Gerben hamer
“Respect toon je niet alleen richting eigen voetballers 
en die van de tegenpartij. Scheidsrechters verdie-
nen datnet zo goed; ook als ze eens een verkeerde  
beslissing nemen.”

Kracht: “loopvermogen, werklust, dieptes 

induiken en assists”

Geboren: 01/04/1989

Woonplaats: Kampen

Laatste club: IJVV

Overige clubs: Go-Ahead Kampen

Positie: middenvelder

mustapha Kalai
“Voetbal moet een leuk spelletje blijven. Als selectie-
spelers zijn we daarin een voorbeeld voor de jeugd. 
Laten we elkaar als club blijven wijzen op de grenzen.”

Kracht: “rechts- en linksbenig, 

goede traptechniek en veel assists”

Leeftijd: 19/02/1985

Woonplaats: Zeewolde

Laatste club: SV Lelystad ‘67

Overige clubs: SC Telstar, DOVO, SDC Putten en 

NSC Nijkerk

Positie: middenvelder

madih Doufikar
“Voetbal begint met respect. Vroeger trok ik me be-
paalde scheldwoorden nog wel eens aan, die met 
mijn afkomst te maken hadden. Daar sta ik nu boven.”

Kracht: “Gevaarlijk in de aanval, snel en technisch”

Geboren: 02/05/1986

Woonplaats: Lelystad

Laatste club: SV Lelystad ‘67

Overige clubs: FC Zwolle, FC Omniworld, VVOG, 

Go-Ahead Kampen en SDC Putten

Positie: aanvaller

Roberto Doufikar
“Als je het shirt van Go-Ahead Kampen draagt, 
vertegenwoordig je de hele club. Dan moet je met 
respect voetballen.”

Kracht: “Balvast, combinaties maken, 

hoog springen, goede aanname en veel scoren.”

Leeftijd: 14/10/1995

Woonplaats: Dronten

Laatste club: ASV Dronten

Overige clubs: SV Lelystad ‘67

Positie: aanvaller

Ben hofstra
“In een wedstrijd wordt van alles geroepen. We 
moeten altijd respect blijven tonen aan de scheids- 
en grensrechters, trainers, spelers en bezoekers.”

Kracht: “Felle en sterke verdediger, snel met een 

goede passing”

Geboren: 17/08/1994

Woonplaats: Kampen

Laatste club: Go-Ahead

Overige clubs: -

Positie: verdediger

nieuwe 
spelers 
Go-Ahead 
Kampen
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Go-Ahead Kampen
Sportpark Middenwetering
Buitenbroeksweg 2
8265 PH  Kampen
Tel.: 038-3315813
Internet: www.goaheadkampen.nl

AcV
Sportpark Het stadsbroek
Kortbossen 1
9405 BM  Assen 
Tel. 0592-355115
Internet: www.acvassen.nl

AzSV
Sportpark De Villekamp
Haartsestraat 57
7121 WJ  Aalten 
Tel. 0543-472100
Internet: www.azsv.nl

v.v. Berkum
Sportpark de Vegtlust 
Boerendanserdijk 55
8024 AE  Berkum 
Tel. 038-4533355
Internet: www.vvberkum.nl

cSV Apeldoorn
Sportpark Orderbos 
Orderbos 13
7313 HN  Apeldoorn
Tel. 055-3552489
Internet: www.csvapeldoorn.nl

DEto twenterand
Sportpark Het Midden 
Schout Doddestraat 48
7671 GT  Vriezenveen
Tel. 0546-561877
Internet: www.vvdeto.nl

Drachtster Boys
Sportpark Het Drachtsterbos 
Postlaan 5 
9204 WT  Drachten
Tel. 0512-517067
Internet: www.drachtsterboys.nl

Flevo Boys
Sportpark Ervenbos 
Espelerlaan 80
8302 DC  Emmeloord
Tel. 0527-615937
Internet: www.flevoboys.nl

harkemase Boys
Sportpark De Bosk
De Bosk 20 
9281 NR  Harkema 
Tel. 0512-361990
Internet: www.harkemaseboys.nl

Sc Genemuiden
Sportpark De Wetering 
Sportlaan 2b
8281 CM  Genemuiden 
Tel. 038-3851000
Internet: www.sc-genemuiden.nl

v.v. Staphorst
Sportpark Het Noorderslag 
Parallelweg 27
7951 AT  Staphorst 
Tel. 0522-461961
Internet: www.vvstaphorst.nl

SVzW
Sportpark Het Lage Veld
Tweede Lageveldseweg 6
7641 PC  Wierden 
Tel. 0546-572583
Internet: www.svzw.nl

VVoG 
Sportpark De Strokel 
Strokelweg 11
3847 LR  Harderwijk
Tel. 0341-412896
Internet: www.vvog.nl 

Whc 
Sportpark Mulderssingel
Hoeloosweg 15
8091 GE  Wezep 
Tel. 038-3761923
Internet: www.whc-wezep.nl

Seizoensindeling 
hoofdklasse c, 2013-2014
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7 september 2013 | EERSTE PERIODE
AZSV - WHC
Berkum - CSV Apeldoorn
Flevo Boys E. - Staphorst
Harkemase Boys - DETO Twenterand
SC Genemuiden - Go-Ahead Kampen
SVZW - Drachtster Boys
VVOG - ACV

14 september 2013
ACV - Berkum
CSV Apeldoorn - AZSV
DETO Twenterand - SVZW
Drachtster Boys - SC Genemuiden
Go-Ahead Kampen - VVOG
Staphorst - Harkemase Boys
WHC - Flevo Boys E.

21 september 2012
ACV - CSV Apeldoorn
Berkum - Go-Ahead Kampen
Flevo Boys E. - AZSV
Harkemase Boys - WHC
SC Genemuiden - DETO Twenterand
SVZW - Staphorst
VVOG - Drachtster Boys

28 september 2013
AZSV - Harkemase Boys
CSV Apeldoorn - Flevo Boys E.
DETO Twenterand - VVOG
Drachtster Boys - Berkum
Go-Ahead Kampen - ACV
Staphorst - SC Genemuiden
WHC - SVZW

5 oktober
ACV - Drachtster Boys
Berkum - DETO Twenterand
Go-Ahead Kampen - CSV Apeldoorn
Harkemase Boys - Flevo Boys E.
SC Genemuiden - WHC
SVZW - AZSV
VVOG - Staphorst

12 oktober
AZSV - SC Genemuiden
CSV Apeldoorn - Harkemase Boys
DETO Twenterand - ACV
Drachtster Boys - Go-Ahead Kampen
Flevo Boys E. - SVZW
Staphorst - Berkum
WHC - VVOG

26 oktober
ACV - Staphorst
Berkum - WHC
Drachtster Boys - CSV Apeldoorn
Go-Ahead Kampen - DETO Twenterand
SC Genemuiden - Flevo Boys E.
SVZW - Harkemase Boys
VVOG - AZSV

2 november
AZSV - Berkum
CSV Apeldoorn - SVZW
DETO Twenterand - Drachtster Boys
Flevo Boys E. - VVOG
Harkemase Boys - SC Genemuiden
Staphorst - Go-Ahead Kampen
WHC - ACV

9 november | TWEEDE PERIODE
ACV - AZSV
Berkum - Flevo Boys E.
DETO Twenterand - CSV Apeldoorn
Drachtster Boys - Staphorst
Go-Ahead Kampen - WHC
SC Genemuiden - SVZW
VVOG - Harkemase Boys

16 november
AZSV - Go-Ahead Kampen
CSV Apeldoorn - SC Genemuiden
Flevo Boys E. - ACV
Harkemase Boys - Berkum
Staphorst - DETO Twenterand
SVZW - VVOG
WHC - Drachtster Boys

30 november
ACV - Harkemase Boys
Berkum - SVZW
DETO Twenterand - WHC
Drachtster Boys - AZSV
Go-Ahead Kampen - Flevo Boys E.
Staphorst - CSV Apeldoorn
 VVOG - SC Genemuiden

7 december
AZSV - DETO Twenterand
Flevo Boys E. - Drachtster Boys
Harkemase Boys - Go-Ahead Kampen
SC Genemuiden - Berkum
SVZW - ACV
VVOG - CSV Apeldoorn
WHC - Staphorst

14 december
ACV - SC Genemuiden
Berkum - VVOG
CSV Apeldoorn - WHC
DETO Twenterand - Flevo Boys E.
Drachtster Boys - Harkemase Boys
Go-Ahead Kampen - SVZW
Staphorst - AZSV

18 januari
ACV - VVOG
CSV Apeldoorn - Berkum
DETO Twenterand - Harkemase Boys
Drachtster Boys - SVZW
Go-Ahead Kampen - SC Genemuiden
Staphorst - Flevo Boys E.
WHC - AZSV

25 januari
AZSV - CSV Apeldoorn
Berkum - ACV
Flevo Boys E. - WHC
Harkemase Boys - Staphorst
SC Genemuiden - Drachtster Boys
SVZW - DETO Twenterand
VVOG - Go-Ahead Kampen

1 februari
AZSV - Flevo Boys E.
CSV Apeldoorn - ACV
DETO Twenterand - SC Genemuiden
Drachtster Boys - VVOG
Go-Ahead Kampen - Berkum
Staphorst - SVZW
WHC - Harkemase Boys

15 februari
ACV - Go-Ahead Kampen
Berkum - Drachtster Boys
Flevo Boys E. - CSV Apeldoorn
Harkemase Boys - AZSV
SC Genemuiden - Staphorst
SVZW - WHC
VVOG - DETO Twenterand

22 februari | DERDE PERIODE
AZSV - SVZW
CSV Apeldoorn - Go-Ahead Kampen
DETO Twenterand - Berkum
Drachtster Boys - ACV
Flevo Boys E. - Harkemase Boys
Staphorst - VVOG
WHC - SC Genemuiden

8 maart
ACV - DETO Twenterand
Berkum - Staphorst
Go-Ahead Kampen - Drachtster Boys
Harkemase Boys - CSV Apeldoorn
SC Genemuiden - AZSV
SVZW - Flevo Boys E.
VVOG - WHC

15 maart
AZSV - VVOG
CSV Apeldoorn - Drachtster Boys
DETO Twenterand - Go-Ahead Kampen
Flevo Boys E. - SC Genemuiden
Harkemase Boys - SVZW
Staphorst - ACV
WHC - Berkum

22 maart
ACV - WHC
Berkum - AZSV
Drachtster Boys - DETO Twenterand
Go-Ahead Kampen - Staphorst
SC Genemuiden - Harkemase Boys
SVZW - CSV Apeldoorn
VVOG - Flevo Boys E.

5 april
AZSV - ACV
CSV Apeldoorn - DETO Twenterand
Flevo Boys E. - Berkum
Harkemase Boys - VVOG
Staphorst - Drachtster Boys
SVZW - SC Genemuiden
WHC - Go-Ahead Kampen

12 april
ACV - Flevo Boys E.
Berkum - Harkemase Boys
DETO Twenterand - Staphorst
Drachtster Boys - WHC
Go-Ahead Kampen - AZSV
SC Genemuiden - CSV Apeldoorn
VVOG - SVZW

19 april
AZSV - Drachtster Boys
CSV Apeldoorn - Staphorst
Flevo Boys E. - Go-Ahead Kampen
Harkemase Boys - ACV
SC Genemuiden - VVOG
SVZW - Berkum
WHC - DETO Twenterand

3 mei
ACV - SVZW
Berkum - SC Genemuiden
CSV Apeldoorn - VVOG
DETO Twenterand - AZSV
Drachtster Boys - Flevo Boys E.
Go-Ahead Kampen - Harkemase Boys
Staphorst - WHC

10 mei
AZSV - Staphorst
Flevo Boys E. - DETO Twenterand
Harkemase Boys - Drachtster Boys
SC Genemuiden - ACV
SVZW - Go-Ahead Kampen
VVOG - Berkum
WHC - CSV Apeldoorn

programma hoofdklasse c seizoen 2013 - 2014
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Hij was de eerste voetballer van Marokkaanse afkomst in het Nederlandse prof-
voetbal. Aziz Doufikar hecht – ondanks eigen fouten - grote waarde aan fair play en 
respect. Zijn voetbalervaring op topniveau en met grote trainers deelt hij dit seizoen 
met het tweede.

Aziz Doufikar, trainer tweede selectie

‘mijn eerste rode kaart was direct de laatste’

“Via Hans van Zuiden van de technische 
commissie en mijn neef Madih Doufikar ben 
ik bij Go-Ahead terechtgekomen. Ik heb er 
zin aan en hoop veel plezier te beleven bij 
het tweede. Daar begint het mee, maar zo-
dra het fluitsignaal begint, wordt het serieus. 
Dan verwacht ik volledige inzet en discipline. 
Dat geldt ook voor respect en fair play.

Spijt
Iedereen moet zich aan de regels houden 
en de beslissingen van de scheidsrechter ac-
cepteren. Hij wint toch altijd. Zelf heb ik als 
profvoetballer ook wel eens fouten gemaakt, 
waarvan ik achteraf spijt had. Zoiets gebeurt 
meestal in het heetst van de strijd als er veel 
op het spel staat. Op die momenten dacht ik 
bij mezelf: ‘Waarom doe je dat nou? Je bent 
profvoetballer!’.	 Mijn	 eerste	 rode	 kaart	 was	
direct mijn laatste. Na de wedstrijd heb ik 
mijn excuses aangeboden. Die stap moet je 
als voetballer kunnen maken.

Slim
De kans dat ik mij door andere voetballers 

zou laten opjutten was groot, want als Ma-
rokkaan heb ik heb heel wat scheldwoor-

den over mij heen gekregen. Ik was 
slim en heb mij gelukkig nooit laten 
verleiden tot een reactie. Het hoort 
bij de voetballerij. Soms gaat het er 
hard aan toe, maar na afloop omhels 
je elkaar weer. Wel heb ik ervaren dat 

ik me als eerste Marokkaanse profvoetballer in 
Nederland altijd moest bewijzen en me twee-
honderd procent moest inzetten. Tóch heb ik 
altijd veel plezier beleefd aan het voetbal.

Trainers
Veel heb ik geleerd van trainers als Leo Been-
hakker, Aad de Mos, Co Adriaanse en Georg 
Kessler. Na mijn trainerschap bij SV Lelystad 
’67 en daarvoor als assistent-trainer bij ASV 
Dronten, wil ik dat straks bij Go-Ahead in prak-
tijk brengen. Daarbij focus ik me vooral op de 
jeugd. Die moeten we behouden voor Go-
Ahead en zorgen dat er zoveel mogelijk eigen 
jongens doorstromen naar de selectie of ple-
zier	beleven	in	de	overige	teams.”	

Aziz Doufikar

Voetballer
Aziz Doufikar begon zijn voetbalcarrière 
bij SV Lelystad ’67. Vervolgens doorliep 
hij de jeugdopleiding van Ajax. Daarna 
speelde hij drie jaar voor PEC Zwolle en 
twee jaar voor Fortuna Sittard. Ook speel-
de hij meerdere seizoenen in Portugal. 

Trainer
Zijn voetbalcarrière verruilde hij ver-
volgens voor het trainerschap; eerst in 
Dubai en later bij ASV Dronten en SV 
Lelystad ’67. Dit seizoen geeft hij leiding 
aan het tweede van Go-Ahead. Zijn zoon 
Roberto is opgenomen in de selectie.
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Trainer Arjan ten Hove van A1 begint aan zijn tweede seizoen als trainer. Hij blikt 
terug op een zwaar, maar leerzame periode met degradatie als gevolg. Juist als span-
ningen oplopen en prestaties uitblijven, moeten staf en spelers er volgens hem alles 
aan doen om met respect te blijven voetballen en positief te blijven.

Arjan ten Hove, trainer A1

‘Respect is elkaars keuzes accepteren’

In het voetbal zijn er altijd van die momen-
ten, dat de ware aard van mensen naar bo-
ven komt, zeker bij tegenslagen.  Die hebben 
we vorig seizoen nogal gehad. Dan moet je 
er voor waken dat de sfeer goed blijft en dat 
je de regels van fair play met z’n allen blijft 
naleven. Hoewel we een sterk uiteenlopen-
de spelersgroep hadden, hebben we daarin 
als groep en individuele spelers een behoor-
lijke ontwikkeling doorgemaakt.

Accepteren
Belangrijk is dat je elkaars karakter en be-
perkingen dan leert accepteren. Dat is de 
link naar respect in het voetbal. Accepteren 
dat een trainer of medespeler een andere 
keus maakt dan jij graag zou willen, omdat 
dat in het belang van het team is. Iedere 
speler moet in dienst van het team voetbal-
len en laten zien dat hij zijn afspraken wil 
nakomen. Dan waak je er ook voor dat een 
negatieve spiraal, die tot degradatie leidt, 
het groepsproces verstoort. Ik kijk terug op 
een boeiend seizoen, waarin ik als trainer 
veel heb geleerd, zowel op het technische 
en tactische vlak als op het persoonlijke. De 
grootste uitdaging was om er één groep van 

te maken, maar los van het eindresultaat is 
dat grotendeels gelukt. Mijn ambitie voor 

het nieuwe seizoen in de hoofdklasse 
is te werken aan de individuele- en 
groepsontwikkeling van onze spelers. 
Daarnaast wil ik me zelf door blijven 
ontwikkelen als trainer.

Karakters
Voor dit seizoen behouden we een kern van 
acht personen, die wordt aangevuld met 
een nieuwe lichting. Dat zijn weer jongens 
met andere karakters en kwaliteiten, maar 
ik heb gezien dat er veel voetbal in zit. Wel 
blijf ik hameren op respect naar elkaar. We 
gaan op een positieve manier voetballen. 

Arjan ten Hove

In december maken we - afhankelijk van de 
behaalde resultaten - een concrete doelstel-
ling voor de tweede helft van het seizoen. 
Een andere doelstelling is om de jongens 
zodanig op te leiden, dat ze de stap naar de 
senioren makkelijker kunnen maken. En die 
lat ligt bij het eerste in de hoofdklasse nog 
hoger.”



 

Galerie & kunstuitleen
Elma & Christiaan Kanis
Oudestraat 53
8261 CE  Kampen
038 - 333 89 62

Meer informatie en de collectie

www.cedikunst.nl

NU OOK LIJSTENMAKERIJ

RENAULT VAN KESTEREN
KILBYSTRAAT 4, 8263 CJ KAMPEN
Tel. (038) 331 32 41
VANKESTERENRENAULT.NL
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Voetballende dames zijn volgens aanvoerder Margriet Kroon minstens zo strijdlustig 
als hun mannelijke collega’s. Toch lijken zij de regels van fair play beter te hanteren. 
Vorig seizoen werden zij namelijk niet eenmaal bestraft met een rode of gele kaart. 
Dit jaar gaan ze met hun sportieve spel voor promotie.

Margriet Kroon, aanvoerder dames 1

‘Winnen met sportief voetbal’

“Veel verschil met herenvoetbal is er qua 
inzet niet bij ons. Wij doen er óók alles aan 
om iedere wedstrijd te winnen. Dan gaat 
het er soms stevig aan toe. Het blijft echter 
belangrijk dat wij ons aan de regels van fair 
play en respect houden. Natuurlijk wil je 
winnen en in het heetst van de strijd kan 
het er hard aan toe gaan, maar als spelers 
moeten we netjes en sportief met elkaar 
blijven omgaan. En uit vorig seizoen blijkt 
dat wij dat hebben gedaan. 

We hebben geen enkele rode of gele kaart ge-
pakt.

Plezierig
Ik snap best dat een speler het af en toe niet 
eens is met een beslissing van de scheidsrech-
ter, maar het is niet de bedoeling om je dan 
te misdragen. Voetbal moet voor iedereen ple-
zierig blijven. Als aanvoerder moet ik daar een 
voorbeeld in zijn en sommige spelers oproe-
pen om niet te zeuren of de kop te laten han-
gen. Voetbal blijft ook een teamsport waarbij 
we elkaar moeten ondersteunen.

Communiceren
Wij hebben ons vorig seizoen op allerlei 
punten verbeterd; zowel qua voetbalspel als 

communicatie in het veld. Geen lange bal-
len meer naar voren, maar opbouwen van 
achteruit en geen gaten laten vallen. We 
zijn ook meer gaan communiceren in 
het veld. Dat alles heeft onze manier 
van voetballen verbeterd. Helaas zijn 
we vorig seizoen net niet gepromo-

veerd uit de vierde klasse. Komend seizoen 
willen we in de najaarscompetitie zeker bij 
de eerste zes eindigen, waardoor we voor 
promotie mogen spelen. Daar heb ik goe-
de hoop op.

Margriet Kroon

Aanmelden
Nieuwe damesvoetballers mogen zich altijd 
aanmelden voor ons gezellige team. Omdat 
we dringend speelsters nodig hebben, is de 
kans	groot	dat	zij	direct	mogen	meespelen.”
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Voorzitter Jan Groen is laaiend enthousiast over de sportieve prestaties van de sup-
portersvereniging, die het eerste naar de hoofdklasse heeft geschreeuwd. Samen 
met de Club van 100 moedigen deze trouwe fans de eerste selectie aan bij alle uit- en 
thuiswedstrijden. Zo hard mogelijk juichen en trommelen is toegestaan, maar ook 
supporters dienen zich met respect voor tegenstander en scheidsrechter te gedragen.

Jan Groen, voorzitter supportersvereniging

‘We worden geprezen om ons legioen’

“De promotiewedstrijd van afgelopen seizoen 
beschouw ik als de kroon op ons werk. Maar 
liefst negen bussen – waarvan één dubbel-
dekker – reisden af naar Hoogeveen, afgezien 
van alle supporters die op eigen gelegenheid 
gingen. Dan neem je de vesting van de tegen-
stander	 toch	mooi	over!	Het	hele	seizoen	zat	
de supportersbus trouwens voller dan ooit en 
ook de Club van 100 heeft er weer leden bij. 

Dat is een teken aan de wand, wat betreft de 
saamhorigheid bij Go-Ahead. In goede en 
slechte tijden blijven we onze spelers steunen.

Promotie
De twaalfde man heeft zeker bijgedragen aan 
de promotie. Als onze trommelaars een keer 
niet kunnen, worden ze gemist door de spe-
lers. Dat krijgen we in de wandelgangen wel 
te horen. Ook de tegenstanders prijzen ons 
om ons legioen. Natuurlijk gebeurt er wel eens 
wat, zoals vuurwerk of verbale uitingen, maar 
we wijzen elkaar op ons gedrag. Ook suppor-
ters moeten zich respectvol en sportief gedra-
gen. Wij vertegenwoordigen namelijk een club 

van voetballiefhebbers.

Draaiboek
Voor de promotiewedstrijd van afge-
lopen seizoen, maakten we een draai-
boek samen met het hoofdbestuur, de 
sponsorcommissie, kantinecommissie 
en de supportersvereniging. Dat heb-
ben we ook nog eens afgestemd met 

de tegenstander. Door onze supporters 

van tevoren al te wijzen op de regels heb je het 
achteraf makkelijker. Dan werkt de onderlinge 
sociale controle beter en kunnen we mensen 
beter aanspreken. Die werkwijze blijven we 
het komende seizoen uiteraard hanteren. Dan 
wordt het weer een groot feest. We zien uit  
naar de uit- en thuiswedstrijden van het eerste 

Jan Groen

en zullen alles uit de kast halen om als één man 
achter	onze	voetballers	te	staan.”

Informatie en aanmelden voor supportersvereni-
ging en Club van 100: 
www.goaheadkampen.nl 
Twitter: @SuppVerGoaheadK
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Sponsoren zijn ook gebaat bij respect binnen en buiten het veld. Zij verbinden hun naam 
aan onze club en zien daar graag iets voor terug. Niet alleen prestaties, maar ook respect 
voor elkaar als voetballers, supporters, vrijwilligers, sponsoren en alle andere liefhebbers. 
Voorzitter Frans van der Kolk is enthousiast over het sponsorklimaat bij Go-Ahead.

Frans van der Kolk, voorzitter 
sponsorcommissie & Businessclub IJsseldelta

‘Sponsoren ook gebaat bij respect’

“Respect binnen het voetbal beperkt zich niet al-
leen tot het voetbalveld. Ook de contacten van 
Go-Ahead met sponsoren zijn van belang. Zij 
investeren in onze club en koppelen hun naam 
daaraan. Daarom kijken ze uiteraard naar de wijze 
waarop spelers en supporters met elkaar omgaan 
en de sfeer die binnen onze club heerst. Daar-
naast willen sponsoren zelf uiteraard ook met 
respect worden behandeld. Daarmee zit het wel 
goed bij Go-Ahead. 

Dat horen we vaak in ons nieuwe sponsorhome, 
waar onze zakelijke relaties voor en na de wed-
strijden van het eerste ontspannen kunnen 
netwerken. De promotie naar de hoofdklasse 
is mede te danken aan hun investeringen. Toch 
komen de sponsorbedragen ten goede aan de 
hele club.

Extra
Wij vinden het belangrijk dat het voetbal bereik-
baar blijft voor de jeugd. Zo kunnen wij onze 
lidmaatschapsgelden laag houden en kunnen 
we leuke extra dingen doen. Een goed voor-
beeld zijn de negen bussen die onze sponsoren 
ter beschikking stelden om met meer dan vier-
honderd supporters de promotiewedstrijd van 

afgelopen seizoen bij te wonen. Het resultaat 
is duidelijk: we hadden een geweldig feest 
met de hele club en volgend jaar spelen 
we hoofdklasse.

Aantrekkelijk
Inmiddels telt Go-Ahead bijna negen-
honderd leden, die hun producten en 

diensten steeds meer bij onze sponsoren 

afnemen. Dat is voor beiden aantrekkelijk. Daar-
om lanceren wij in het nieuwe seizoen een nieuw 
marketingconcept. Daarin krijgen onze sponso-
ren de mogelijkheid om hun producten en aan-
biedingen op verschillende manieren aan onze 
leden bekend te maken. Dat vergroot de onder-
linge relatie. Het is bijzonder om te zien dat onze 
sponsorinkomsten in deze economisch zware 
tijden gelijk zijn gebleven. Wij hebben zelfs weer 
wat nieuwe sponsors mogen verwelkomen in 
ons vernieuwde sponsorhome, dat nu helemaal 
hoofdklassewaardig is. 

Frans van der Kolk

Businessclub IJsseldelta
Wij zijn ook zeer tevreden over het eerste jaar 
van Businessclub IJsseldelta. We gaan ons in de 
toekomst meer richten op interessante en exclu-
sieve businessactiviteiten. Op die manier willen 
we ons onderscheiden van de grote hoeveelheid 
soortgelijke netwerkorganisaties in Kampen. Ook 
bij Businessclub IJsseldelta staan respect en fair 
play centraal. Die vormen de basis voor de wijze 
waarop	we	met	elkaar	omgaan.”	

Informatie: www.businessclubijsseldelta.nl.
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“De trots van Kampen speelt weer in de hoofdklasse en daar ben ik - en met mij veel 
Kampenaren - trots op. Go-Ahead is en blijft zo een echte sportambassadeur van onze 
gemeente.

Pieter Treep, wethouder Sport

‘trots op een sportieve familie’

Speelt Go-Ahead in die hoofdklasse ook met een 
Kamper kern in de ploeg, dan zal de trots van 
de supporters alleen maar toenemen. Dan zijn 
het toch maar mooi ‘onze jongens’ die daar in de 
hoofdklasse spelen.

Plezier
Hoe hoger het niveau is, waarop gespeeld wordt, 
hoe belangrijker de punten lijken. Toch mogen 
resultaten nooit belangrijker zijn dan het plezier 
in sporten. Ook in de hoofdklasse zullen veel toe-
schouwers de weg naar het mooie kunstgrasveld 

en de schitterende accommodatie op Sportpark 
Middenwetering weten te vinden. Zij hopen te 
genieten van mooi voetbal en fraaie doelpunten. 
Zij hopen ook op sportieve wedstrijden.

Voorbeeld
Ik hoop dat de spelers uit de roodgele selectie 
weten dat ze voor veel jonge voetballers een 
voorbeeld zijn en dat hun gedrag wordt geko-
pieerd door die kinderen. Dat sportief voetbal 
loont, hebben we afgelopen jaar wel gezien.  
Go-Ahead behaalde uitstekende resultaten met 
sportief spel en weinig kaarten. De hand van 
de meester, trainer Marcel van der Steege, was 
daarin zichtbaar.

Vrijwilligers
Go-Ahead draait, net als alle verenigingen in 

Kampen, op een groot leger vrijwilligers, 
die wekelijks en soms dagelijks met en 
voor hun cluppie bezig zijn. Hun inzet 
maakt Go-Ahead tot de voetbalfamilie 
die het voor velen is. Alle waardering 
voor deze mensen, voor en achter de 
schermen. Ik wens trainers, begelei-
ders, spelers, leden en supporters een 

sportief en succesvol seizoen toe in de 
hoofdklasse.”

Pieter Treep

jaarlijks toernooi 
voor senioren
Om senioren nog meer voetbalplezier 
te bieden en hun onderlinge contacten 
te verstevigen, organiseert Go-Ahead 
Kampen in mei 2014 een seniorentoer-
nooi. De bedoeling is om er een jaarlijks 
terugkerend evenement van te maken.

“De Trots van Kampen, verdient een senio-
rentoernooi!	 Het	 is	 zonde	 als	 onze	 elftallen	
hun passie en plezier bij het toernooi van 
een	 andere	 vereniging	 moeten	 zoeken”,	 al-
dus Martijn Postuma. De eerste editie van het 
seniorentoernooi is alleen voor elftallen van 
Go-Ahead. Sportiviteit en gezelligheid staan 
centraal, verbinding tussen de senioren is het 
gevolg. De toernooicommissie, bestaande uit 
Martijn Postuma, Gijs Hulstein, Niek Weste-
rink,	Coen	Westerink	en	Erik	Gosker	(allen	lid	
van	het	vijfde	elftal),	is	druk	met	de	uitwerking	
van de plannen. “Begin september vragen we 
alle elftalleiders of zij mee willen doen, maar 
de eerste reacties onder de senioren zijn erg 
positief!	We	gaan	voor	een	prachttoernooi	en	
dat	de	beste	mag	winnen”,	zegt	Erik	Gosker.	
Neem voor informatie over de organisatie of 
sponsoring contact op met Erik Gosker: 
erikgosker@hotmail.com.
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