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Negentig jaar jong
In 2015 bestaat Go-Ahead Kampen al weer negentig jaar. Een respectabele leeftijd, 
maar zeker nog niet oud genoeg om stil te blijven zitten. Sterker nog, onze club is 
volop in beweging en hoopt haar leden en supporters nog jarenlang voetbalplezier 
te brengen. 

Sporten is gezond en leuk. Dat zijn de be-
langrijkste, maar niet de enige redenen, 
waarom mensen zich bij onze club aanslui-
ten en jarenlang lid blijven. Supporters ko-
men ook graag naar ons mooie sportpark 
en in sommige gevallen zelfs naar de uit-
wedstrijden van het eerste. Voetballers, sup-
porters en vrijwilligers, maar ook sponsors 
en andere relaties zijn allemaal nodig om 
Go-Ahead jong en gezond te houden. Want 
hoewel de club al negen decennia actief is, 

blijft zij juist jong en gezond door een voort-
durende doorstroom van clubmensen.
Negentig jaar; een mooie leeftijd. Als je die 
leeftijd mag bereiken, denk je doorgaans 
ook aan je gezondheid. Dat willen wij met 
deze mooie presentatiegids ook doen. Go-
Ahead is een gezonde en nog steeds groei-
ende vereniging. Geniet daarom van onze 
mooie club en gezelligheid op ons Sportpark 
Middenwetering. Duizenden voetballiefheb-
bers zijn u voorgegaan.

EIGENKWEEK
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“Go-Ahead Kampen is alweer begonnen aan het negentigste jaar van haar bestaan. 
De ‘aftrap’ was op 25 maart 1925 en dus kunnen we komend jaar weer spreken van 
een jubileumjaar. Dat zal zeker niet onopgemerkt voorbijgaan. Voor het zover is, hou-
den we ons eerst bezig met het nieuwe seizoen 2014/2015. Een seizoen dat van ons 
allen weer de nodige aandacht vraagt en waarin weer de nodige sportieve prestaties 
worden gevraagd, dan wel worden ‘neergelegd’. 

Afscheid voorzitter Andries Kroeze
‘Mooie derby’s, maar toch...’

Het vlaggenschip heeft het afgelopen sei-
zoen de nodige averij opgelopen in de hoofd-
klasse. Het degradeerde naar de eerste klasse, 
ondanks de steun -door dik en dun- van onze 
supporters. Een mooie klasse om in te spelen 
met weer de nodige derby’s, maar toch... De 
KNVB heeft het goed met ons voor om de eer-

ste stadsderby tegen DOS Kampen gelijk op de 
eerste wedstrijddag te laten plaatsvinden. Een 
betere opening van het seizoen kunnen we ons 
niet wensen. 
Het is een goede zaak dat de jeugd wordt inge-
past in de eerste selectie en ook de nodige kan-
sen krijgt om zich in de kijker te spelen. Door 
de hele vereniging heen moeten we zuinig zijn 
op onze jeugd. Goede begeleiding en com-
municatie blijven heel belangrijk om ervoor te 
zorgen dat spelers die hun opleiding krijgen bij 
Go-Ahead Kampen, hun doelen kunnen berei-
ken binnen hun eigen club. Ook is het mooi te 
zien dat de ‘oudjes’ weer van stal worden ge-
haald en in een eigen 45-plus competitie gaan 
voetballen. Je bent nooit te oud om het rood-
gele shirt te dragen.
Ook in deze tijden hebben we te maken met 
keuzes die we moeten maken om voetbal op 
een verantwoord niveau te blijven spelen. 
Daarvoor hebben ook wij de � nanciële hulp 
van sponsoren nodig. De economie krabbelt 
weer een beetje uit het dal, maar de bedrijven 
die ons sponsoren moeten ook op een verant-
woorde manier blijven omgaan met hun cent-Andries Kroeze

jes. Daarom zijn wij hen als vereniging dankbaar 
dat zij de roodgele kleuren, op welke manier 
dan ook, blijven steunen. Dank zij de nieuwe 
Businessclub IJseldelta proberen wij bedrijven 
te interesseren in onze prachtige vereniging. 

Deze bijdrage aan de presentatiegids is voor mij 
de laatste. Mijn afscheid als voorzitter van deze 
mooie club staat namelijk tijdens de ledenver-
gadering in oktober op de agenda. Ik heb het 
dertien jaar met heel veel plezier gedaan. Daar-
voor was ik ook nog tien jaar voorzitter van de 
juniorencommissie en secretaris. Dat geeft wel 

aan wat voor een mooie vereniging wij hebben. 
Uiteraard zijn er best eens momenten geweest 
waarin het minder ging, maar daar stonden dan 
ook weer de nodige hoogtepunten tegenover.
Onze vrijwilligers en supporters stonden er al-
tijd en bleven enthousiast. Daar mogen we als 
club best trots op zijn. Verantwoordelijkheid 
pakken als het echt nodig is, hoort ook bij de 
roodgelen. Het mooie van alles is, dat we de 
schouders er altijd weer onderzetten. Ik weet 
zeker dat dit in de toekomst zo zal blijven. Dat 
zijn wij immers aan onze naam verplicht: Go-
Ahead.”

EIGENKWEEK

Andries bedankt



Spoordwarsstraat 12, IJsselmuiden • www.vdkinstallatiegroep.nl

Bovenstaande bedrijven zijn onderdeel van

038 – 331 43 18
info@wesko.nl
www.wesko.nl

038 - 331 24 80
info@johtenbrinke.nl
www.johtenbrinke.nl

038 – 332 15 04
info@schuurmantechniek.nl
www.schuurmantechniek.nl

• Betrouwbaarheid
• Service (24/7)
• Samenwerking
• Kwaliteit
• Persoonlijkheid
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“In het leven is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen de zaken die er 
echt toe doen. Zelf vind ik het een hele uitdaging om naast het geven van een goede 
invulling aan je beroep, ook een goede man, broer, zoon, vriend en collega te zijn. Als 
deze zaken echter in balans zijn, neemt mijn gelukservaring toe.

Geert Meijering nieuwe wethouder Sport
Scoren voor gezondheid

Een gezonde leefstijl is voor mij een belang-
rijke voorwaarde om deze balans te vinden: 
niet roken, gezond eten, niet teveel drinken 
en - last but not least - regelmatig sporten 
dragen daaraan bij. Om dit laatste vol te 
houden, is het essentieel dat je er plezier in 
hebt. Het mooie van sport is bovendien, dat 
je ermee je grenzen leert kennen, zowel fy-
siek als mentaal. Ook leer je – zeker bij een 
teamsport als voetbal – voor elkaar door 

het vuur te gaan. Samen teleurstellingen te 
verwerken. Dus naast het gezond versterken 
van je lichaam en het genieten van je hobby, 
maak je daarmee ook een persoonlijke ont-
wikkeling door. 

Zonder dat ik ooit lid ben geweest, is Go-
Ahead Kampen voor mij een goede beken-
de. In mijn jeugd aan de Veenmos hoorde ik 
iedere zaterdag hoeveel mensen plezier had-
den in het voetballen bij Go-Ahead Kampen. 
Ook herinner ik mij bezoeken aan het eerste 
team, samen met mijn opa. 

Ik merk dat het sportaanbod steeds groter 
wordt en dat verenigingen steeds meer naar 
nieuwe manieren zoeken om met breedte-
sport nieuwe doelgroepen te bereiken. Ik 
ben daar heel erg blij mee. Zo wordt namelijk 
mogelijk gemaakt dat er voor elk wat wils is.  
Het belangrijkste van sporten is dat het leuk 
is. Dat je ervan geniet. Alleen dan kun je je 
grenzen écht verleggen. Alleen dan kun je 
beter worden. En ook alleen dan kun je echt 
scoren voor je eigen gezondheid!” 

Geert Meijering
Wethouder SportGeert Meijering



Al 90 jaarAl 90 jaar
Genieten op en langs het veld!
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35 jaar Sportpark Middenwetering

De sportparken die de club in de loop der 
jaren heeft ‘versleten’ zijn zeker ook een 
vermelding waard. Het begon allemaal op 
de Zandberg in IJsselmuiden; als bakermat 
van vrijwel alle Kamper voetbalclubs. Daar 
speelden jonge jongens iedere avond en 
vrije middag het wereldberoemde voetbal-
spel. Dat resulteerde op 20 maart 1925 in 
het besluit om een voetbalvereniging in het 
leven te roepen. Ook na oprichting van v.v. 
Go-Ahead Kampen speelde de club nog op 
de Zandberg. Daarna pachtte zij van 1936 tot 
en met 1946 een weiland aan de Plas in IJs-
selmuiden. Dat moest vanwege de grazende 
koeien voor iedere wedstrijd goed schoon-
gemaakt worden. De leden bouwden daar 
zelf hun kleedkamers. Go-Ahead verhuisde 
enkele jaren later naar een noodsportpark 
aan de Haatlanderweg. Van 1948 tot 1959 
was het sportpark Seveningen de thuisbasis. 
Daar werden vervolgens drie nieuwe velden 
met kleedkamers en een kantine aangelegd, 
waarna de club er weer jaren tegenaan kon. 
In 1969 opende Kowet een eigen clubhuis 
aan de Broederbroeksweg bij de Singel. Elf 
jaar later werd het huidige Sportpark Mid-
denwetering in gebruik genomen op 12 sep-
tember 1980. Tientallen vrijwilligers hielpen 
mee aan de verbouwing van de boerderij. 
Ook de afgelopen jaren hebben clubgeno-

ten zich ingespannen om de accommodatie 
te laten voldoen aan de eisen van de tijd door 
de bouw van bijvoorbeeld nieuwe kleedka-
mers, een sponsorhome en een ballenhok. 
De club beschikt over vijf velden -waarvan 
het hoofdveld bestaat uit kunstgras- en een 
oefenhoek. Daarmee kan Go-Ahead de ko-
mende jaren zeker weer vooruit.

35 jaar Sportpark Middenwetering

Go-Ahead 1926

Go-Ahead 1973

Go-Ahead 2014

Kowet bestaat in 2015 negentig jaar. Dan is het huidige Sportpark 
Middenwetering al weer 35 jaar in gebruik. Meestal gaat bij een jubileum de
aandacht uit naar oprichters en spelers. 
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  V e r f c e n t r u m  
PlastallPlastall

Open vanaf 
7.00 tot 17.30 uur

Energiestraat 5, Kampen
www.plastallverfcentrum.nl

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

WESTWAL 1 - 8321 WG URK

www.vermeulenesso.nl
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Jeugdopleiding werpt vruchten af
Eigen kweek komt eraan
De reorganisatie van onze jeugdopleiding begint zijn vruchten af te werpen. Volgens 
hoofd-jeugdopleiding Martijn Postuma stromen de komende jaren talentvolle voet-
ballers door uit de A’s, B’s en C’s. Sinds afgelopen seizoen maakt Postuma ook deel uit 
van de Technische Commissie van Go-Ahead Kampen.

“De Technische Commissie – die de spe-
lers aantrekt voor de eerste selectie – staat 
meer dan ooit open voor eigen kweek”, 
zegt Postuma. “In de eerste plaats willen we 
een sterke selectie, maar we geven eigen 
voetballers die doorstromen ook zeker een 
kans. De selectie bestaat meestal uit veer-
tien jongens, maar wat daar bovenop aan 
wordt toegevoegd, zouden dan in ieder ge-
val eigen jongens moeten zijn. Een van de 

afspraken is, dat spelers die Go-Ahead van 
buiten de club aantrekt, echt iets bijzonders 
te bieden moeten hebben in vergelijking 
met eigen spelers. Als je nu de selectie be-
kijkt van 22 spelers, komen er veertien uit 
de eigen kweek. Dat is mooi. Aan de andere 
kant zul je af en toe moeten accepteren dat 
we onze doelstelling - om met zoveel mo-
gelijk eigen kweek hoofdklasse te spelen 
– daarom waarschijnlijk niet ieder seizoen 
halen. Dan zul je soms uitschieters naar bo-
ven en beneden maken.” 

Dat de jeugdopleiding bloeit, blijkt wel uit 
de cijfers. Postuma: “De afgelopen twee 
seizoenen hebben we maar liefst vijf voet-
ballers afgeleverd bij betaald voetbal orga-
nisaties. Eén bij Ajax en vier bij PEC Zwolle. 
De tien jaren daarvoor was dat er niet één. 
Dat onze voetballers nu wel doordringen 
tot die clubs, heeft in de eerste plaats te 
maken met het talent van de spelers zelf, 
maar toch zeker ook met de ontwikkelings-
mogelijkheden bij Go-Ahead en de goede 
jeugdtrainers.” Een andere oorzaak kan zijn, 
dat Go-Ahead in het scoutingsgebied valt 
van PEC Zwolle, Heerenveen, Vitesse en 
FC Twente. Onze club heeft een samenwer-

kingsovereenkomst met PEC. Talentvolle 
spelers zijn vaak al in het vizier bij meerdere 
clubs, maar wij proberen hen dan – in over-
leg met de ouders - zoveel mogelijk door te 
sturen naar PEC.

De komende jaren doet Go-Ahead er alles 
aan om haar jeugdspelers voetbalervaring 
mee te geven. Zo wordt de aansluiting van 
de jeugd met de senioren gezocht, door het 
elftal onder de zeventien weer op te zetten. 
Dat bestaat uit maximaal vijf A-junioren 
aangevuld met B- en C-spelers.  Door die 
tegen A1-elftallen van andere clubs te la-tegen A1-elftallen van andere clubs te la-

ten spelen, krijgen de spelers ervaring met 
voetbal op een hoger niveau. Eenzelfde 
voorbeeld is het elftal onder de 23; een 
combinatie-elftal van spelers uit het eerste, 
tweede en A1.
Postuma: “Een hoger niveau van je jeugd-
opleiding bereik je ook door de voetballers 
zo breed mogelijk op te leiden. Daarom 
hebben we straks geen C1-C2 en D1-D2 
meer, maar één grote selectie. Dat alle spe-
lers samen kunnen trainen is goed voor hun 
ontwikkeling. Tegelijkertijd moeten we de 
betere voetballers blijven prikkelen. Dat is 
een mooie uitdaging.”

Kampioensteam B1

EIGEN
KWEEK



Onderscheidend. Sinds 1932 

Wij willen u helpen bij het vinden van 
financiële rust, zekerheid en groei.

Gewoon bij Albert Heijn.

Albert Heijn van Mierlo, 
Lovinkstraat 20-22 Kampen

Albert Heijn van Mierlo, 

Bedrijfsstraat 4 • Kampen • Tel. 038 - 332 70 41 
06 - 20 20 69 12 • www.keukendesignkampen.nl

Keukens  » Tegels » sanitair

alles 
onder 

één dak!

Keukendesign 
Kampen

Perfectie in details 
voor betaalbare 

keukens 
en sanitair

• keukens
• tegels
• sanitair

VAN WINSUM B.V.

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

‘Specialist in 
Fiat Alfa 
Lancia’

Bedrijfsstraat 3, Kampen
tel. (038) 33 11 711 - www.fredfeijth.nl

Installatiebedrijf voor 
C.V. / gas en water

sanitair/zink en loodgieterswerk

Tevens leverancier van 
BOSCH, VAILLANT, 

INTERGAS en NEFIT!
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Dat Go-Ahead in de toekomst meer met eigen kweek wil voetballen, doet aanvaller 
Jurrian Zandbergen goed. Hij is het voorbeeld van een speler die zijn club trouw is 
gebleven, ondanks allerlei aanbiedingen van topamateurclubs. Er gaat volgens hem 
echter niets boven de gezelligheid bij Kowet.

Jurrian Zandbergen op en top clubmens

‘Mijn clubliefde blijft’

“Mijn clubliefde blijft in ieder geval nog 
twee jaar bestaan. Die tijd wil ik zeker nog 
in het eerste voetballen en dat heb ik Go-
Ahead ook toegezegd.” Go-Ahead hoeft 
niet te twijfelen aan die afspraak, want 
de afgelopen jaren heeft Zandbergen be-
wezen zijn club trouw te blijven, ondanks 
vele aanbiedingen van andere clubs. “Ik 
heb voldoende aanbiedingen gehad van 
topamateurclubs als Genemuiden, WHC 

en IJsselmeervogels. Ook PEC Zwolle (toen 
nog FC Zwolle) heeft interesse getoond. Ik 
heb het echter prima naar de zin bij Go-
Ahead. Geld zegt niet alles. Voor mij is het 
geen reden om te vertrekken. Het klinkt 
interessant, maar ik heb ook mijn werk en 
gezin. Ik vind dat moeilijk te combineren 
met driemaal in de week trainen als je ook 
nog een eind in de auto moet rijden. 
Ik heb het enorm naar mijn zin bij Go-
Ahead. Je moet nog maar afwachten of je 
dat bij een andere club ook hebt. Daarom 
vind ik het mooi dat Go-Ahead zich in de 
toekomst meer op eigen kweek wil toe-
leggen. Toch blijft dat moeilijk als andere 
clubs flappen geld trekken. Dat maakt het 
voor sommigen wel erg aantrekkelijk om 
over te stappen. In veel gevallen zou het 
beter zijn, als ze zich laten rijpen bij de 
club en daarna eventueel overstappen. 
Spelen met eigen kweek klinkt aan de an-
dere kant aantrekkelijk, maar je moet wel 
realistisch blijven. De echte top zul je dan 
niet halen. Dan zul je waarschijnlijk eer-
ste- of tweedeklasser blijven. Dus als je 
wilt promoveren, zul je versterking moe-
ten zoeken. Het is echter maar de vraag 
of die jongens de club trouw blijven als je Jurrian Zandbergen

tóch degradeert. Dat hebben we enkele 
seizoenen geleden wel gezien; toen was 
er een grote leegloop. Over het komen-

de seizoen ben ik zeer optimistisch. We 
hebben goede spelers en eigen jeugd 
met genoeg talent.”

EIGEN
KWEEK
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UITGEVER VORMGEVING ONLINE MARKETING & 
COMMUNICATIE DRUKWERK

‘Eén voordelig tarief, één aanspreekpunt, één factuur’
MAXIMALE DEKKING EN BEREIK!

Kranten:
• De Swollenaer
• De Brug
• De Stadskoerier
• IJsselDeltaCombinatie
Websites:
• www.deswollenaer.nl
• www.brugnieuws.nl
• www.destadskoerier.nl
App’s:
• De Swollenaer
• De Brug
• De Stadskoerier

• Huisstijlen
• Campagnes
• Brochures/folders
• Websites
• Signing
• Winkelinrichting
• Relatiegeschenken
• DM campagnes

• Websites
• Webshops
• App’s
• Google AdWords
• Nieuwsbrieven

• Advies
• Strategie
• Campagnes
• Tekstschrijven
• Fotografi e
• Mediaplanning
• Media-inkoop

• Kranten
• Handelsdrukwerk
• Textiel
• Kunststof
• Stickers
• Tassen
• Placemats
•  En al uw andere 

drukwerk

BRUGMEDIA Constructieweg 41-1, 8263 BC Kampen 
(038) 333 10 27 • info@brugmedia.nl • www.brugmedia.nl

BCO RECLAMEBURO Constructieweg 41-1, 8263 BC Kampen 
(038) 337 00 54 • info@bcoreclameburo.nl • www.bcoreclameburo.nl

Meer dan alleen uitgeven

personen- en familierecht  particulier vastgoed  commercieel vastgoed  ondernemingsrecht Eekwal 8Zwolle t 038 - 4 273 410  info@hetnotarieel.nl www.hetnotarieel.nl

Veel zaken worden notarieel geregeld. Waar? En: hoe? Het Notarieel. Hèt notariskantoor van Zwolle. 

Met maar liefst 26 ambitieuze professionals gaan we vèrder dan u gewend bent met zowel zakelijke,

als particuliere diensten. We helpen u graag. Snel, goed en creatief. En met veel plezier. Want naast

vakmensen zijn we vooral ook mensen-mensen. Meer weten? Neem niet alleen een kijkje op

www.hetnotarieel.nl, maar neem ook vrijblijvend contact met ons op: 

mr. Dick Timmerman (timmerman@hetnotarieel.nl) of mr. Peter Fijn (fi jn@hetnotarieel.nl).

Voor het verschi l...

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 7,6 - 3,2; kms/liter 13,2 – 31,3; CO2 gr/km 178 – 85.
Actie geldig zolang de voorraad strekt. Alle prijzen zijn inclusief a everkosten.

U profiteert nu van exclusieve voorraadkorting op diverse Opel Corsa modellen. Extra voordeel en optimaal rijplezier. 
Kom nu voor de beste deals naar onze showroom en stap direct in één van onze Corsa modellen.

DE SCHERPSTE CORSA DEALS:
NU TOT € 5.000,- KORTING BIJ SMIT& CO.

DE CORSA VOORRAAD ACTIE

NOG 25
OP VOORRAAD

Rijklaar al vanaf:

€ 12.495

Uw Opel dealer in de regio!
www.smitenco.nl

Zwolle
Marsweg 43
Ind. Marslanden E
Tel: 038 - 4558200

Deventer
Solingenstraat 2
Ind. De Weteringen
Tel: 0570 - 85 43 21

IJsselmuiden
Kleiland 10
Ind. Zendijk
Tel: 038 - 3314555Smit & Co Uw Opel dealer in de regio!

www.smitenco.nl

SCOREN DOE JE
BIJ SMIT & CO

IJsselmuiden
Kleiland 10 | 8271 RV 
ind. Zendijk | Tel: (038) 331 45 55
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De achtjarige Rowan Lorist komt dit seizoen uit voor Ajax F1. Daarmee is hij een van 
de negen gelukkigen van zijn leeftijd, die uitkomt voor de wereldberoemde club. 
Rowan begon zijn jonge carrière bij Go-Ahead Kampen, maar werd al snel ontdekt als 
groot talent.

Rowan Lorist van Go-Ahead naar Ajax

Eén van de negen sterspelers

Het aangeboren talent van de jonge Kam-
penaar in combinatie met de gezonde 
jeugdopleiding van Go-Ahead werpt nu al 
zijn vruchten af. Daarmee toont Go-Ahead 
een gezonde club te zijn, die graag een be-
roep op eigen kweek wil doen, maar die in 
het geval van Rowan ook graag laat gaan 
naar profclubs. Dat Rowan toegelaten is 
tot Ajax noemt hij ‘Cool!’. “Ik heb een zeer 
leuke tijd gehad bij Go-Ahead”. 

Rowan begon bij de mini’s en heeft daar-
na in F9, F3 en F1 gespeeld. In het laatste 
jaar heeft hij als eerstejaars F-speler zelfs 
diverse wedstrijdjes meegedaan met E3. 
Ook was hij geselecteerd voor de voet-
balscholen van Vitesse en Heerenveen. 
Daarna kreeg hij een uitnodiging voor 
een talentendag op ‘de Toekomst’ bij Ajax. 
Van de zevenhonderd deelnemers zijn er 
uiteindelijk drie geselecteerd. Nu hij lid is 
van Ajax, mag hij – in tegenstelling tot de 
voetbalscholen – niet meer spelen voor 
andere clubs. Rowan vindt voetballen ge-
weldig en doet niets liever. Als zijn leef-
tijdsgenootjes achter de computer zitten, 
is hij op het voetbalveld te vinden. Omdat 
hij een voetballer in hart en nieren is, vindt 
vader Eric Lorist, dat hij als ouder verplicht 
is om achter zijn zoon te staan en hem te 
begeleiden. “Waar Rowan uiteindelijk te-
recht komt, is niet belangrijk, maar hij kan 
op onze support rekenen. Als hij plezier 
heeft in het voetbalspelletje en zijn acties 
kan maken ben ik een gelukkig man. Dat 
betekent wél: driemaal per week trainen 
in Amsterdam en eenmaal een wedstrijd 
spelen, maar dat heb ik er samen met mijn 

vrouw graag voor over.” Natuurlijk heeft 
Rowan zijn idolen onder de grote voetbal-
lers: “Messi, Sneijder, Robben en Van Persie 
vind ik heel goede spelers. Ik wil zelf ook 

graag zo goed worden en in het eerste van 
Ajax spelen. Op welke positie maakt me nu 
nog niet zoveel uit. Bij Ajax leren we overal 
te spelen.”

Rowan Lorist

EIGENKWEEK

EIGEN
KWEEK



Voor woning,
winkel en bedrijf

Landelijk erkend
installatiebedrijf

BORG gecerti�ceerd
beveiligingsbedrijf

Neringstraat 3
8263 BG Kampen

Telefoon 038 - 331 39 99
www.vanderweerdelektrotechniek.nl

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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Een leven lang voetbal heeft de bekende tweeling Gerrit en Frits de Munnik (70) zicht-
baar goed gedaan. Wekelijks spelen ze als oudste voetballers van de club nog hun 
wedstrijd en houden ze hun lichaam in topconditie met hardlopen. Zolang het nog 
kan, hopen ze daarmee door te gaan.

Tweeling De Munnik oudste voetballers Kowet

‘Blijf sporten, wees sportief en geniet’

“De reden dat we nog steeds voetballen, 
is dat we van iedere wedstrijd kunnen ge-
nieten. Ook al verliezen we. Dat is de kunst. 
Hoe lang we doorgaan, bekijken we van 
jaar tot jaar. Dat is afhankelijk van onze 
gezondheid, maar tot nu toe is die uitste-
kend. We hebben vanaf onze tienerjaren 
altijd met plezier gevoetbald. Go-Ahead 
was een logische keuze. Onze vader was 
keeper en via klasgenoten als Henk Kiel en 
Henk Ewoud, werden wij lid van Go-Ahead. 

We hebben als broers zelden in hetzelfde 
team gespeeld, maar de laatste dertig jaar 
hebben we dat wel gedaan. We spelen nu 
in het tiende en zijn daarmee vorig seizoen 
kampioen geworden. We zijn met afstand 
de oudste voetballers; de rest zijn dertigers, 
veertigers en vijftigers. Natuurlijk denken 
we wel eens aan stoppen, maar dan halen 
de jongens ons toch weer over om door te 
gaan. We kunnen moeilijk afscheid nemen, 
want het blijft een mooi spel, we hebben 

leuke jongens in de ploeg en Go-Ahead is 
een gezellige club. Na a� oop van iedere 
wedstrijd nemen we samen een patatje 
met sportdrankje. Dat moet kunnen. Daar-
mee zijn we iedere zaterdag tussen één en 
vijf uur wel onder de pannen. Natuurlijk is 
onze gezondheid ook een reden om door 
te blijven gaan. Naast het voetbal doen we 
trouwens ook aan hardlopen; tweemaal per 
week een uur. Dat houdt ons � t. Zeker toen 

we nog werkten, hadden we een hectisch 
leven. Door hard te lopen, kun je alles lek-
ker van je afzetten en houd je je spieren in 
vorm. Sporten levert een positieve bijdrage 
aan je algemene gezondheid. We adviseren 
ouders dan ook om hun kinderen te laten 
sporten. Naast dat het goed is voor je ge-
zondheid, houd je er ook nog eens leuke 
contacten aan over. Ons advies is: blijf spor-
ten, wees sportief en geniet.”

Gerrit en Frits de Munnik

EIGEN
KWEEK EIGEN

KWEEK

EIGENKWEEK

De gebroeders De Munnik werden lid van Go-Ahead onder andere door
Henk Kiel (rechtsonder), die Nederland meerdere malen vertegenwoordigde in het 
Nederlands amateur elftal (zie foto)



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

Wij zijn uw expert en partner
als het o.a. gaat om:

• Projectmanagement
•  Haalbaarheids- 

onderzoek
•  Meerjarenonder-

houdsplannen
• Bouwkundig toezicht
• Directievoering
•  Facilitaire  

ondersteuning

• Bestekken
•  Technische  

beschrijvingen
•  Bouwtechnische 

inspecties
• Gebouwbeheer
•  Bouwkosten- 

begroting
• Bouwkundig tekenwerk

 OUDESTRAAT 168 • KAMPEN • TEL: 3314877
WWW.CHARLIES-KAMPEN.NL

CHARLIES
G-STAR

DSTREZZED

PME

CAST IRON

KUYICHI

RINO&PELLE

NO EXCESS

LEGEND

RED-RAG

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

Industrieweg 3G Kampen 
Tel. 038 - 331 34 23

www.delangewitgoed.nl
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Toen trainer Jan Korte van het eerste hoorde dat Go-Ahead Kampen interesse in hem 
toonde, was hij direct enthousiast. “Alleen al door de naam – ik heb zelf bij Go-Ahead 
Eagles gevoetbald - maar ook door de rijke geschiedenis van de club.” 

Go-Ahead klinkt Korte als muziek in de oren

‘Vertrouwen in eigen kweek’

Het profiel van Jan Korte past uitstekend 
bij Go-Ahead. Niet alleen om de naam van 
zijn vorige club, maar ook door zijn voet-
balervaring. Toen hij daarvoor bij – het in-
middels opgeheven - Veendam voetbalde, 
ontving hij in 1979 de Gouden Schoen als 
voetballer van het jaar in de Eerste Divisie. 
Jarenlang was Korte verbonden aan Veen-
dam als voetballer, maar ook als trainer 
en manager Voetbalzaken. Afgelopen sei-
zoen was hij trainer van voormalig hoofd-

klasser Nieuw Buinen. Bovendien runt hij 
zijn eigen voetbalschool voor jong talent. 
Zijn professionele ervaring kan Go-Ahead 
goed gebruiken nu het zo snel mogelijk te-
rug wil naar de hoofdklasse en vooral met 
eigen spelers. “Terugkeer is onze doelstel-
ling. Daarvoor hebben we de kwaliteiten 
zeker in huis met veel aanvallend vermo-
gen en snelheid. Daarvan moeten we het 
hebben. Ik houd wel van een verzorgde 
opbouw en snelle omschakelingen. Niet 
alleen omschakelen van de verdediging 
naar een snelle aanval, maar zeker ook 
andersom. Ik beschouw dat laatste als 
een verbeterpunt voor onze selectie ten 
opzichte van vorig seizoen. Op de trainin-
gen vielen mij direct enkele spelers op, 
die veel in huis hebben. Op enkele spelers 
van buitenaf na, willen we zoveel moge-
lijk werken met eigen kweek. Dat vind 
ik een uitdaging. Ik zal dan ook zo goed 
mogelijk proberen te overleggen met de 
jeugdopleiding van Go-Ahead die spelers 
voorbereidt op de overstap naar de seni-
oren. Met eigen kweek heb ik de nodige 
ervaring opgedaan als trainer van de A’s 
van Veendam. Daar was de doelstelling 
om tenminste twee eigen spelers door te 

laten stromen naar de hoofdmacht. Dat 
werden er negen. Naast een goede oplei-
ding is het goed om hen vertrouwen te 
geven. We zijn deze competitie natuurlijk 

de gedoodverfde kampioen. Ik vind het 
niet zo belangrijk of we aan het begin van 
het seizoen bovenaan de ranglijst staan, 
als dat aan het eind maar wel zo is.”

Jan Korte

EIGENKWEEK
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Selectie 1e elftal 
Go-Ahead Kampen 
2014-2015
 
Achter (vlnr): 
Je� rey van Ommen, Madih Dou� kar, Arjan Wiegers, 
Samir Merraki, André Timmerman, Nick Bakker, 
Edwin Starke, Nick van der Kooi, Nick Hendriks.

Midden (vlnr): Kevin Smit, Roberto Mota Dou� kar, 
Rienk van de Wetering, Jurrian Zandbergen, 
Niek Bongers, Jeroen van den Bosch, Rob Knul, 
Ruben van der Veer, Jogchem de Wilde, 
Laurens van Keulen

Voor (vlnr): Menno Jansma, Bob Groenink, 
Marco Dijst, Ricardo van der Weerd, Jan Korte, 
Jan Willem Schemmekes, André Meijberg, 
Patrick Mookus.
 
Op de foto ontbreken: 
Jasper Fix, Tim Noordman en Murat Azikgoz.
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WIJ ZIJN HELEMAAL VAN DE KAART

KOM LANGS VOOR MEER INFORMATIE EN DE VOORWAARDEN!

Gildestraat 1 Kampen
Tel. (038) 386 99 66

GRATIS 
ingraveren 

geboortebestekje 
of armband. 

15% 
korting op

trouwringen

15% korting
op een taart

WWW.ZALSMANKAMPEN.NL

bwphoto
woensdagmiddag kidsmiddag

Een kindshoot voor max 2 kinderen 
bij aankoop van een foto album van 30x30 

van de trouwreportage een mini album 

ACTIE!
UITGEREKEND 

GOED

DRUKWERK
OM DOOR 

EEN RINGETJE 
TE HALEN

ALS U OP DE VAN TE VOREN AANGEGEVEN 
UITGEREKENDE DATUM BEVALT, DAN 

BESPAART U € 75,- OP DE DRUKKOSTEN

BIJ UW BESTELLING VAN TROUWKAARTEN
PLANTEN WIJ EEN BOOM OP SUMATRA.

PLANT EEN 
BOOM!

ALS U BIJ ONS GEBOORTE- 
OF TROUWKAARTEN BESTELT 

PLANTEN WIJ VOOR U EEN 
BOOM OP SUMATRA.

WILT U WETEN WAAR UW BOOM 
TERECHT IS GEKOMEN KIJK DAN OP 

WWW.CO2OPERATE.NL

NIEUWE MOGELIJKHEDEN!
ONTWERP UW EIGEN KAARTJES EN 

ZOEK DAARBIJ EEN BIJPASSENDE ENVELOP 
OF SLUITZEGEL OM UW KAART NOG 

PERSOONLIJKER TE MAKEN

An
ne-Louise

Maarten-JanAn
ne-Louise

Maarten-Jan

An
ne-Louise

Maarten-JanAn
ne-Louise

Maarten-Jan

Tisa-s
voor € 30,- GRATIS

info@rmfashion.nl 
Bezoek ook onze webshop

www.rmfashion.nl

Geerstraat 40 • Kampen •  (038) 333 48 00
Geerstraat 27 • Kampen •  (038) 332 67 43

WWW.RMFASHION.NL

KIJK EN KOOP 
VIA ONZE 
WEBSITE 
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Selectie 
1e elftal

Go-Ahead 
Kampen
2014-2015

Hoofdtrainer
Jan Korte

Doelman
Niek Bongers

Verdediger
Ruben van der Veer

Doelman
Tim Noordman

Verdediger
Edwin Starke

Middenvelder
Nick van der Kooi

Middenvelder
Murat Acikgoz

Videoanalist/
Elftalleider

Bob Groenink

Aanvaller
Kevin Smit

Aanvaller
Jurrian Zandbergen

Middenvelder
Rob Knul

Keeperstrainer
Jan Willem Schemmekes

Verdediger
Je� rey van Ommen

Fysiotherapeut
Patrick Mookus

Assistent-trainer
Ricardo van der Weerd

Verdediger
André Timmerman

Doelman
Jasper Fix

Elftalleider
Menno Jansma

Middenvelder
Nick Hendriks

Elftalleider
André Meijberg

Middenvelder
Jogchem de Wilde

Verdediger
Laurens van Keulen

Verdediger
Rienk van der Wetering

Verdediger
Jeroen van den Bosch

Aanvaller
Roberto Dou� kar

Aanvaller
Samir Merraki

Aanvaller
Nick Bakker

Aanvaller
Madih Dou� kar

Hersteltrainer
Marco Dijst

Middenvelder
Arjan Wiegers



 

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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Rob Knul
Geboren: 04/09/1991
Woonplaats: Amersfoort
Positie: aanvaller
Vorige clubs:  Go-Ahead 
Kampen, Sparta Nijkerk en 
SDVB.

Jochem de Wilde
Geboren: 21/07/1996
Woonplaats: Kampen
Positie: middenvelder
Vorige clubs: Go-Ahead 
Kampen

Niek Bongers
Geboren: 12/11/1995
Woonplaats: Kampen
Positie: keeper
Vorige clubs: 
Go-Ahead

Ruben van der 
Veer
Geboren: 29/04/1992
Woonplaats: Kampen
Positie: verdediger
Vorige clubs: Go-Ahead 
Kampen

Arjan Wiegers 
Geboren: 06/05/1989
Woonplaats: Vlagtwedde
Positie: aanvaller
Vorige clubs: Westerwolde, 
FC Ter Apel ’96, FC Groningen, 
SV Veendam en Nieuw Buinen

Samir Merraki
Geboren: 7-10-2013
Woonplaats: Lelystad
Positie: middenvelder
Vorige clubs: SV Lelystad, 
Almere City en VVOG

Laurens 
van Keulen
Geboren: 27/07/1993
Woonplaats: Kampen
Positie: verdediger
Vorige clubs: BZSV en 
Go-Ahead Kampen

Nick Hendriks
Geboren: 16/03/1996
Woonplaats: Kampen
Positie: middenvelder
Vorige clubs: 
DOSK, PEC en Go-Ahead 
Kampen

Je� rey van 
Ommen
Geboren: 09/05/1995
Woonplaats: Kampen
Positie: verdediger
Vorige clubs: Go-Ahead 
Kampen

Murat Acikgoz 
Geboren: 11/04/1984
Woonplaats: Lelystad
Positie: middenvelder
Vorige clubs: Amersfoortse 
Boys, FC Utrecht, FC Zwolle, 
(diverse eerste divisieclubs in 
Turkije), Go-Ahead Kampen 
en Flevo Boys.

Nieuwe 
spelers 
Go-Ahead 
Kampen

EIGEN
KWEEK

EIGEN
KWEEK

EIGEN
KWEEK

EIGEN
KWEEK

EIGEN
KWEEK



B&S Media Internetmarketing

feliciteert de winnaars van het
Network Businessevent 2012!

www.bsmedia.nl

• Google AdWords  • Webdesign

• Zoekmachine Marketing  • E-commerce

B&S Media is uw partner voor: 

Gildestraat 18  D

8263 AH Kampen 

Tel. 038-337 66 78

B&S Media Internetmarketing
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www.bsmedia.nl

• Google AdWords  • Webdesign

• Zoekmachine Marketing  • E-commerce

B&S Media is uw partner voor: 

Gildestraat 18  D

8263 AH Kampen 

Tel. 038-337 66 78

B&S Media Internetmarketing

feliciteert de winnaars van het
Network Businessevent 2012!

www.bsmedia.nl

• Google AdWords  • Webdesign

• Zoekmachine Marketing  • E-commerce

B&S Media is uw partner voor: 

Gildestraat 18  D

8263 AH Kampen 

Tel. 038-337 66 78

Promotie - Media - Copywriting

Bekendheid is

Burgwal 26 Kampen | 06 - 26454564 | www.studioziz.nl

VOOR UW BEDRIJF, ORGANISATIE OF CLUB

Jeroen Kanis

Promotie van o.a.:

• Sail Kampen
•  Kamper 

Ui(t)dagen
• Go-Ahead

Gasthuisstraat 6
8261 BS Kampen

Telefoon: 038-3313439

Hogehuisstraat 17
8271 BR IJsselmuiden

Tel: 038-3337657

www.lorist-haarmode.nl
WOMEN MEN

Oudestraat 74 | KAMPEN | 038 - 331 57 29

Scoor met onze 
vrijetijdskleding

Damesmerken o.a.: 

Mexx, Anna Scott, Vero Moda. 
Herenmerken o.a.: 

State of Art, Pierre Cardin en Lerros.

WOMENWOMEN MENMEN
Oudestraat 74 | KAMPEN | 038 - 331 57 29

Scoor met onze 
vrijetijdskleding

Damesmerken o.a.:

Mexx, Anna Scott, Vero Moda.
Herenmerken o.a.: 

State of Art, Pierre Cardin en Lerros.
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De nieuwe fysiotherapeut voor de eerste selectie is Patrick Mookus. De geboren Rot-
terdammer heeft een praktijk aan de Siriusweg 2 en steekt zijn liefde voor Feijenoord 
niet onder stoelen of banken. Samen met zijn zwager - hersteltrainer Marco Dijst – 
ondersteunt hij onze selectiespelers bij voorkoming en herstel van blessures.

Patrick Mookus fysiotherapeut eerste selectie

‘Let op je levensstijl’

“Dit seizoen ga ik een mooi een-tweetje met 
Marco aan”, legt Patrick uit. “We zijn een ac-
tieve schakel tussen spelers en trainer. Mijn 
rol is te zorgen dat de hersteltijd van de spe-
lers met blessures zo kort mogelijk is. Iedere 
dinsdag bezoek ik de trainingen en probeer 
daar al te letten op kwetsbare voetballers. Bij 
sommigen zie je dat ze hun pijn proberen te 
compenseren of dat ze hun lichaam op een 
verkeerde manier gebruiken. Dan adviseer ik 

hen met gerichte schema’s over hoe ze bles-
sures kunnen voorkomen. Dat doe ik samen 
met de trainer. Mijn rol bestaat uit observa-
tie, behandeling en eventueel een fysiotra-
ject. Ik probeer de spelers te prikkelen om 
hun hersteltijd zo kort mogelijk te houden. 
Ik beschik nu over een echoapparaat, waar-
bij ik spieren en pezen op weefselniveau 
kan bestuderen. Dan kun je eenvoudig zien 
of er beschadigingen zijn en kun je er een 
e� ectieve behandeling op los laten. 

Verder ga ik een cursus snelheid volgen bij 
Toine van de Goolberg; onder meer bekend 
als fysiek trainer van Feijenoord. Bij hem 
heb ik ook al cursussen uithoudingsvermo-
gen en kracht gevolgd. Het is een zeer er-
varen trainer, die mij veel heeft geleerd. Die 
kennis zet ik graag in voor Go-Ahead. Vooral 
in dit computertijdperk is het bewaken van 
de gezondheid en conditie van voetballers 
belangrijk. Mensen bewegen minder. La-
gere elftallen trainen vaak niet eens meer, 
maar spelen alleen wedstrijden. Dat moet 
je letten op je levensstijl en belasting van je 
lichaam. Als die uit balans zijn, moet je dat 
compenseren met extra beweging, trainin-

gen of oefeningen. Probeer in ieder geval 
minimaal dertig minuten per dag te bewe-
gen door vaker de � ets te pakken of lopend 
boodschappen te doen.”

Patrick Mookus

Mookus Fysiotherapie
Siriusweg 2, Kampen 
www.mookusfysiotherapie.nl
038 - 33 238 68
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Go-Ahead Kampen
Sportpark Middenwetering
Buitenbroeksweg 2
8265 PH  Kampen
Tel.: 038-3315813
www.goaheadkampen.nl

v.v. Berkum 
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 53-55
8024 AE Zwolle
038-4533355
www.vvberkum.nl

DETO Twenterand
Sportpark Het Midden 
Schout Doddestraat 48
7671 GT  Vriezenveen
Tel. 0546-561877
www.vvdeto.nl

DOS ’37 
Sportpark Het Midden 
Schout Doddestraat 46
7671 GT Vriezenveen 
0546-561970
www.dos37.nl

DOS Kampen
Sportpark De Maten 
De Maten 8 
8265 VA Kampen 
038-3313900
www.doskampen.nl

FC Zutphen
Sportcomplex ’t Meijerink 
Meijerinkpad 1
7207 ED Zutphen 
0575-524378
www.fczutphen.nl

FC Horst 
Sportpark De Adelaar 
Buitenbrinkweg 70
3853 LZ Ermelo 
0341-556236
www.fchorst.nl

v.v. KHC Kampen
Sportpark De Venen
Veneweg 1 
8265 VX Kampen 
038-3312006
www.khc-kampen.nl

ASC Nieuwland
Sportpark ASC Nieuwland 
Laan van Duurzaamheid 10
3824 DZ Amersfoort 
033-4565077
www.ascnieuwland.nl

v.v. Nunspeet
Sportpark de Wiltsangh 
Sportlaan 1
8072 CA Nunspeet 
0341-252882
www.vv-nunspeet.nl

v.v. SDV Barneveld 
v.v. SDV Barneveld 
Sportpark Norschoten 
Barnseweg 9
3773 BA Barneveld 
0342-413478
www.sdvb.nl

c.v.v. Sparta Enschede  
Sportpark Scheurserve
Kotkampweg 44
7541 AT Enschede 
053-4354518
www.sparta-enschede.nl 

Vroomshoopse Boys 
Sportpark De Bosrand
Flierdijk 5
7681 RB Vroomshoop
Tel. 0546-646362
www.vroomshoopseboys.nl

ASV Dronten 
Burgemeester Dekker Sportpark 
Educalaan 29
8251 GC Dronten 
0321-312171
www.asvdronten.nl

Seizoensindeling 
Eerste Klasse D, 2014-2015
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6 september | EERSTE PERIODE
Berkum - ASV Dronten 
DETO Twenterand - FC Zutphen 
FC Horst - Sparta Enschede 
Go-Ahead Kampen - DOS Kampen 
KHC - DOS ‘37 
Nunspeet - Vroomshoopse Boys 
SDV Barneveld - ASC Nieuwland 

13 september 
ASC Nieuwland - Nunspeet 
ASV Dronten - Go-Ahead Kampen 
DOS ‘37 - FC Horst 
DOS Kampen - DETO Twenterand 
FC Zutphen - Berkum 
Sparta Enschede - SDV Barneveld 
Vroomshoopse Boys - KHC 

20 september 
Berkum - KHC 
DETO Twenterand - ASV Dronten 
DOS Kampen - Sparta Enschede 
FC Horst - ASC Nieuwland 
Go-Ahead Kampen - FC Zutphen 
Nunspeet - DOS ‘37 
SDV Barneveld - Vroomshoopse Boys 

27 september 
ASC Nieuwland - Go-Ahead Kampen 
ASV Dronten - DOS Kampen 
DOS ‘37 - Berkum 
FC Zutphen - SDV Barneveld 
KHC - Nunspeet 
Sparta Enschede - DETO Twenterand 
Vroomshoopse Boys - FC Horst 

4 oktober 
ASV Dronten - DOS ‘37 
Berkum - Sparta Enschede 
DETO Twenterand - ASC Nieuwland 
DOS Kampen - FC Zutphen 
FC Horst - KHC 
Go-Ahead Kampen - Vroomshoopse Boys 
SDV Barneveld - Nunspeet 

11 oktober 
ASC Nieuwland - DOS Kampen 
DOS ‘37 - DETO Twenterand 
FC Zutphen - ASV Dronten 
KHC - SDV Barneveld 
Nunspeet - FC Horst 
Sparta Enschede - Go-Ahead Kampen
Vroomshoopse Boys - Berkum 

25 oktober 
ASV Dronten - ASC Nieuwland 
Berkum - FC Horst 
DETO Twenterand - KHC 
DOS Kampen - Vroomshoopse Boys 
FC Zutphen - Sparta Enschede 
Go-Ahead Kampen - Nunspeet 
SDV Barneveld - DOS ‘37 

1 november 
ASC Nieuwland - FC Zutphen 
DOS ‘37 - DOS Kampen 
FC Horst - SDV Barneveld 
KHC - Go-Ahead Kampen 
Nunspeet - Berkum 
Sparta Enschede - ASV Dronten 
Vroomshoopse Boys - DETO Twenterand 

8 november  | TWEEDE PERIODE 
ASV Dronten - FC Horst 
Berkum - SDV Barneveld 
DETO Twenterand - Nunspeet 
DOS Kampen - KHC 
FC Zutphen - Vroomshoopse Boys 
Go-Ahead Kampen - DOS ‘37 
Sparta Enschede - ASC Nieuwland 

22 november 
Berkum - DETO Twenterand 
DOS ‘37 - FC Zutphen 
FC Horst - Go-Ahead Kampen 
KHC - ASC Nieuwland 
Nunspeet - DOS Kampen 
SDV Barneveld - ASV Dronten 
Vroomshoopse Boys - Sparta Enschede

29 november 
ASC Nieuwland - Vroomshoopse  Boys 
ASV Dronten - KHC 
DETO Twenterand - FC Horst 
DOS Kampen - Berkum 
FC Zutphen - Nunspeet 
Go-Ahead Kampen - SDV Barneveld 
Sparta Enschede - DOS ‘37 

6 december 
Berkum - Go-Ahead Kampen 
DOS ‘37 - ASC Nieuwland 
FC Horst - DOS Kampen 
KHC - FC Zutphen 
Nunspeet - Sparta Enschede 
SDV Barneveld - DETO Twenterand 
Vroomshoopse Boys - ASV Dronten 

13 december 
ASC Nieuwland - Berkum 
ASV Dronten - Nunspeet 
DOS Kampen - SDV Barneveld 
FC Zutphen - FC Horst 
Go-Ahead Kampen - DETO Twenterand
Sparta Enschede - KHC 
Vroomshoopse Boys - DOS ‘37 

24 januari 
Berkum - FC Zutphen 
DETO Twenterand - DOS Kampen 
FC Horst - DOS ‘37 
Go-Ahead Kampen - ASV Dronten 
KHC - Vroomshoopse Boys 
Nunspeet - ASC Nieuwland 
SDV Barneveld - Sparta Enschede 

31 januari 
ASC Nieuwland - FC Horst 
ASV Dronten - DETO Twenterand 
DOS ‘37 - Nunspeet 
FC Zutphen - Go-Ahead Kampen 
KHC - Berkum 
Sparta Enschede - DOS Kampen 
Vroomshoopse Boys - SDV Barneveld 

7 februari 
Berkum - DOS ‘37 
DETO Twenterand - Sparta Enschede 
DOS Kampen - ASV Dronten 
FC Horst - Vroomshoopse Boys 
Go-Ahead Kampen - ASC Nieuwland 
Nunspeet - KHC 
SDV Barneveld - FC Zutphen 

21 februari 
ASC Nieuwland - DETO Twenterand 
DOS ‘37 - ASV Dronten 
FC Zutphen - DOS Kampen 
KHC - FC Horst 
Nunspeet - SDV Barneveld 
Sparta Enschede - Berkum 
Vroomshoopse Boys - Go-Ahead Kampen 

28 februari  | DERDE PERIODE 
ASV Dronten - FC Zutphen 
Berkum - Vroomshoopse Boys 
DETO Twenterand - DOS ‘37 
DOS Kampen - ASC Nieuwland 
FC Horst - Nunspeet 
Go-Ahead Kampen - Sparta Enschede
SDV Barneveld - KHC 

7 maart 
ASC Nieuwland - ASV Dronten 
DOS ‘37 - SDV Barneveld 
FC Horst - Berkum 
KHC - DETO Twenterand 
Nunspeet - Go-Ahead Kampen 
Sparta Enschede - FC Zutphen 
Vroomshoopse Boys - DOS Kampen 

21 maart 
ASV Dronten - Sparta Enschede 
Berkum - Nunspeet 
DETO Twenterand - Vroomshoopse Boys 
DOS Kampen - DOS ‘37 
FC Zutphen - ASC Nieuwland 
Go-Ahead Kampen - KHC 
SDV Barneveld - FC Horst 

28 maart 
ASC Nieuwland - Sparta Enschede 
DOS ‘37 - Go-Ahead Kampen 
FC Horst - ASV Dronten 
KHC - DOS Kampen 
Nunspeet - DETO Twenterand 
SDV Barneveld - Berkum 
Vroomshoopse Boys - FC Zutphen 

11 april 
ASC Nieuwland - KHC 
ASV Dronten - SDV Barneveld 
DETO Twenterand - Berkum 
DOS Kampen - Nunspeet 
FC Zutphen - DOS ‘37 
Go-Ahead Kampen - FC Horst 
Sparta Enschede - Vroomshoopse Boys 

18 april 
Berkum - ASC Nieuwland 
DETO Twenterand - Go-Ahead Kampen 
DOS ‘37 - Vroomshoopse Boys 
FC Horst - FC Zutphen 
KHC - Sparta Enschede 
Nunspeet - ASV Dronten 
SDV Barneveld - DOS Kampen 

25 april 
ASC Nieuwland - SDV Barneveld 
ASV Dronten - Berkum 
DOS ‘37 - KHC 
DOS Kampen - Go-Ahead Kampen 
FC Zutphen - DETO Twenterand 
Sparta Enschede - FC Horst 
Vroomshoopse Boys - Nunspeet 

2 mei 
ASC Nieuwland - DOS ‘37 
ASV Dronten - Vroomshoopse Boys 
DETO Twenterand - SDV Barneveld 
DOS Kampen - FC Horst 
FC Zutphen - KHC 
Go-Ahead Kampen - Berkum 
Sparta Enschede - Nunspeet 

9 mei 
Berkum - DOS Kampen 
DOS ‘37 - Sparta Enschede 
FC Horst - DETO Twenterand 
KHC - ASV Dronten 
Nunspeet - FC Zutphen 
SDV Barneveld - Go-Ahead Kampen 
Vroomshoopse Boys - ASC Nieuwland

KNVB Beker 
district Noord
23 augustus - 14.30 uur
LTC Assen - Go-Ahead Kampen

30 augustus - 17.00 uur
Hoogeveen - Go-Ahead Kampen

3 september- 20.00 uur
Go-Ahead Kampen - MSC Meppel

Programma Eerste Klasse D seizoen 2014 - 2015
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“ Het eerste heeft zijn sponsors, maar de Club van 100 investeert haar middelen in 
de jeugdopleiding en accommodatie van ons sportpark”, zegt coördinator 
Harjan van de Kamp van de Club van 100

Investeren in jeugd en accommodatie

Club van 100

“Ons ledental groeit gestaag”, vervolgt Van de 
Kamp. “We zijn in 2009 begonnen en hebben 
inmiddels ruim vijftig leden. Die vermelden 
we op een bord in de kantine. We hebben 
dit jaar mooie projecten uitgevoerd. Zo heb-
ben we samen met de supportersvereniging 
tweehonderd kuipstoeltjes voor de tribune 
aangekocht, die we volgend seizoen waar-
schijnlijk met eenzelfde aantal uitbreiden. 
Verder hebben we alle trainers en jeugdlei-
ders in nieuwe trainingspakken en winterjas-
sen gestoken. Daarnaast hebben we een forse 

bijdrage geleverd aan de verbouw van de 
verkoopruimte op het hoofdveld en de kleed-
kamers. Bovendien hebben we techniek-
attributen geschonken aan de jeugdoplei-
ding. We zijn niet van plan om grote feest-
avonden te organiseren. Onze leden moeten 
het doen met naamsvermelding, maar heb-
ben dat er graag voor over. Onze inkomsten 
komen volledig ten goede aan de club.”
Aanmelden voor de Club van 100 kan via de 
website van Go-Ahead Kampen of via Harjan 
van de Kamp (zie telefoonlijst).

SUPPORTERSVERENIGING
GO-AHEAD KAMPEN

WORDT U 
OOK LID?

Wordt u ook lid van onze supportersvereniging? 
Dan kunnen wij mede door u weer leuke activiteiten 

en ludieke acties organiseren dit voetbalseizoen.
Kijk op de website van Go-Ahead onder banner  
‘Supportersvereniging’ voor meer informatie.
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De supportersvereniging heeft zich jarenlang voor de vereniging ingezet onder het 
motto ‘liefdewerk oud papier’. Dit seizoen wordt het papier vervangen door frituurvet, 
kleding en elektrische apparatuur.

Supporters starten nieuwe inzameling

Kuipstoeltjes voor tribune

De supportersvereniging zamelde daad-
werkelijk oud papier in, waarvan de op-
brengst ten goede kwam aan de hele 
vereniging. Daaraan komt nu in samen-
werking met het recyclingconcept ECO-
supporter een einde. De bekende papier-
container op Sportpark Middenwetering 
heeft plaatsgemaakt voor drie nieuwe 
containers: voor frituurvet, kleding en 
elektrische apparatuur. Secretaris Martine 
Strieker is enthousiast: “Alle Kampena-
ren kunnen hun spullen in die containers 
plaatsen. Dat kan vanalles zijn: computers, 
scheerapparaten, föhns en noem maar op. 
De opbrengst komt ten goede aan de club. 
Dat is scoren met recycling!”

De tribune op hoofdveld krijgt een ander 
aanzien door de inzet van de supporters-
vereniging en de Club van 100. “Afgelopen 
seizoen zat het publiek nog op houten 
banken, maar nu kunnen ze de wedstrijd 
ontspannen bekijken vanuit comfortabele 
kuipstoeltjes”, zegt Martine. “We hebben er 
tweehonderd gekocht in de kleuren rood 
en geel.” Verder steken de supportersver-
eniging en Club van 100 alle jeugdtrainers 

en –leiders in nieuwe trainingspakken en 
jassen, waardoor de eenheid weer is ge-
waarborgd.

Uiteraard staan er ook weer leuke activi-
teiten op het programma, zoals het Sinter-
klaasfeest en paaseieren zoeken voor de 
kinderen. Deelnemers aan de avondvier-

daagse kunnen de laatste avond een ca-
deautje verwachten. De bingo en het kerst-
klaverjassen voor de oudere supporters zijn 
net als de feestavonden met dj of artiesten 
ook weer vaste prik. Martine: “En ook dit sei-
zoen zetten we weer bussen in voor de uit-
wedstrijden van het eerste. We blijven onze 
jongens door dik en dun steunen. En alle 

supporters kunnen ons steunen door loot-
jes te kopen bij de thuiswedstrijden.”
Informatie Supportersvereniging en Club 
van 100: www.goaheadkampen.nl. 
Supportersvereniging Go-Ahead Kampen 
is sinds kort ook actief op Twitter en Face-
book. Daarop staat de agenda voor het hele 
seizoen. 

EIGEN
KWEEK
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Go-Ahead mag dan wel negentig jaar bestaan, maar Zalsman - haar partner in promo-
tie - bewijst zich al bijna honderdzestig jaar. Dat leverde het van oorsprong Kamper 
bedrijf in 2007 de prestigieuze titel ho� everancier op; een bewijs van topkwaliteit.

Sponsor en drukker presentatiegids Go-Ahead Kampen

Zalsman jarenlang gezonde partner

“Met onze bedrijven Zalsman en Media-
connexion hebben wij alles in eigen huis 
wat betreft drukwerk, print en communica-
tie”, zegt algemeen directeur Hugo Verlind, 
die samen met zijn broer Herman de da-
gelijks leiding in handen heeft. Hij spreekt 
enthousiast over Zalsmans resultaten van 
de afgelopen jaren. “Terwijl de grafische 
industrie het moeilijk heeft, zijn wij alleen 

maar gegroeid. Zalsman begon in 1857 
aan de Vloeddijk in Kampen, waar sinds 
december Mediaconnexion is gehuisvest. 
De broers namen Zalsman over van hun 
vader Herman en verhuisden in 2010 naar 
Zwolle. Daar werken nu zo’n honderd man. 
Vervolgens hebben we de drukkerij van 
IMpact aan de Gildestraat overgenomen, 
waar we nu samenwerken met de sociale 

werkvoorziening. “Zalsman Kampen heeft 
veertig medewerkers en 26 met een ar-
beidsbeperking. We maken vanalles: van 
familiedrukwerk tot huisstijlen en van 
drukwerk tot print”, zegt algemeen direc-
teur Gerwin de Vries. Mediaconnexion richt 
zich met haar twaalf medewerkers op alle 
aspecten van marketing en communica-
tie voor klanten uit vooral het midden- en 
kleinbedrijf (MKB). “We zijn een professio-
nele partner voor effectieve en creatieve 
marketing- en communicatiecampagnes. 
Zowel online als offline hebben we alles 

te bieden: van vormgeving tot fotografie 
en van strategische plannen tot websites”, 
zegt projectmanager marketing en sales 
Kristel Peters. Dat zijn bedrijven veel aan 
sponsoring van sportclubs doen, vindt 
Hugo Verlind vanzelfsprekend. Zo ontwik-
kelde Mediaconnexion bijvoorbeeld de 
huisstijl – inclusief presentatiemappen en 
ledenpasjes - van Businessclub IJsseldelta 
van Go-Ahead Kampen. “Ik geloof in spon-
soring, maar ook in betrokkenheid bij een 
club. Daarvoor heb ik zelf niet altijd tijd, 
maar ook vanuit de gedachte van maat-
schappelijk verantwoord ondernemen, 
vind ik het belangrijk om sportbeoefening 
via sponsoring toegankelijk te maken voor 
een groot deel de bevolking. Dat een goe-
de gezondheid belangrijk is voor mensen, 
weet iedereen. Dat geldt ook voor mijzelf 
en onze medewerkers op de werkvloer.” 
Glimlachend: “Mijn zesjarig zoontje voet-
balt trouwens bij een andere club, maar is 
volgens mij transfervrij…”

Zalsman B.V.
Steinfurtstraat 1
8028 PP  Zwolle
038-4670070
www.zalsman.nl

Kristel PetersHugo VerlindGerwin de Vries
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Businessclub IJsseldelta heeft ‘vooruit bewegen door middel van samenwerking’ als 
belangrijk uitgangspunt. Voorzitter Frans van der Kolk vertelt vol passie over de acti-
viteiten van de Businessclub. 

Op weg naar professionalisering

Businessclub IJsseldelta in beweging 

‘’Het nieuwe sponsorhome, de leuke en in-
teressante activiteiten en een gewaardeer-
de groep van sponsoren en vrijwilligers,die 
Go-Ahead Kampen een warm hart toe-
dragen. Dit zijn slechts enkele van de vele 
positieve punten van de afgelopen jaren, 
waardoor Businessclub IJsseldelta en voet-
balvereniging Go-Ahead Kampen kunnen 
blijven bewegen.’’
Businessclub IJsseldelta vindt het belangrijk 
dat de jeugd de mogelijkheid heeft om met 

plezier te kunnen bewegen. ‘’De drempel 
voor de jeugd om te gaan voetballen wil-
len wij als Businessclub zo laag mogelijk 
maken. Dankzij de sponsorinkomsten kan 
Go-Ahead Kampen de contributies voor de 
jeugd zo laag mogelijk houden. Op deze 
manier draagt Businessclub IJsseldelta 
maatschappelijk zijn steentje bij.’’

Businessclub IJsseldelta is in 2012 opgericht 
en blijft zich sindsdien ontwikkelen. ‘’Het 
afgelopen seizoen zijn er weer meerdere 
leuke en interessante activiteiten georgani-
seerd. Zo zijn wij met zestig sponsoren een 
dag naar Schalke 04 geweest en hebben wij 
een wedstrijd van PEC Zwolle bezocht. Dit 
zijn leuke en zakelijk gezien interessante 
activiteiten voor de aangesloten onderne-
mers. Zij kunnen elkaar in een informele 
sfeer ontmoeten, waaruit duurzame zaken-
relaties kunnen ontstaan.’’

Professionalisering van de organisatie is de 
volgende stap voor Businessclub IJsseldel-
ta. “De afgelopen maanden zijn wij bijvoor-
beeld druk bezig geweest met het verbete-

ren van het marketingcommunicatiebeleid 
en in de komende tijd zullen we gaan kijken 
naar nieuwe, interessante activiteiten voor 

onze sponsoren. Op deze manier willen we 
samen met hen vooruit blijven bewegen.’’
Informatie: www.businessclubijsseldelta.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.plastallver� abriek.nl

Frans van der Kolk

EIGEN
KWEEK
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Bijna zestig jaar is de 88-jarige Jacob Glastra al supporter van Go-Ahead Kampen. Zelf heeft de 
geboren Blokzijler nooit gevoetbald, desondanks houdt hij zielsveel van het spel en onze club.

Jacob Glastra bijna zestig jaar trouwe supporter

‘Blijf kijken tot einde wedstrijd’

“Drie jaar geleden ontving ik een mooie oor-
konde voor mijn 55-jarige lidmaatschap van 
de supportersvereniging. Een mooi moment. 
Mijn eerste lidmaatschapskaart heb ik trou-
wens nog steeds. Mijn liefde voor Go-Ahead 
is begonnen toen ik 1950 als marechaussee 
in Kampen werd geplaatst als docent oplei-
ding administrateur en schrijver op de Van 
Heutszkazerne. Ik heb toen alle Kamper clubs 
bekeken, maar bij Go-Ahead voelde ik mij op 
Seveningen – vooral door de prettige mentali-
teit – direct thuis. Zelf heb ik nooit gevoetbald, 
maar mijn vier zonen Jan, Albert, Jaap en Ger-

hard wel. Ik heb vaak met hun teams gereden 
als chau� eur. Verder heb ik jarenlang op de vrij-
dagavond ons clubblad Contact gedrukt. Als ik 
terugkijk vind ik de tijd op Seveningen toch wel 
het mooist. Go-Ahead was toen één grote fami-
lie. Iedereen kende elkaar en we hadden goed 
contact met de spelers. Niet dat het nu minder 
is, maar de club is nu enorm gegroeid, wat ook 
weer mooi is. We hebben een keurig sportpark 
en je hoeft de brug niet meer over. 

Tja, en dan in 1970 de wedstrijd om promotie 
naar de eerste klasse tegen Spakenburg, wat we 
toen helaas niet haalden, maar drie jaar later wel. 
Die staat me nog goed bij. Wat een wedstrijd. 
Henk Kiel werd daar het slachto� er van de sup-
porters van Spakenburg, waarna de wedstrijd 
werd gestaakt. Kiel vind ik trouwens nog altijd 
de beste voetballer, die we ooit hebben gehad. 
Maar of je nu een jaar goede spelers hebt of niet, 
je moet Go-Ahead trouwblijven. Dat heeft een 
club nodig. Trouwe supporters zijn er niet zoveel 
meer als vroeger. Het gaat er bij mij dan ook niet 
in, dat sommige supporters al weglopen als hun 
club achterstaat, terwijl de wedstrijd nog niet 
eens is afgelopen. Als supporter hoor je tot het 
einde te blijven. Zelf kan ik de wedstrijden niet 
meer bezoeken –misschien nog een keer als het 
mooi weer is– maar ik heb nog vaak even een 
nabespreking met mijn kinderen.”Jacob Glastra

EIGEN
KWEEK
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Het eerste seniorentoernooi – ofwel Van Guilick BBQ toernooi – van Go-Ahead was 
afgelopen seizoen een groot succes. Clubs uit de regio hebben zich al aangemeld om 
dit seizoen ook mee te doen.

Van Guilick BBQ toernooi smaakt naar meer

‘Gezonde relaties belangrijk’

“Het was een supergezellig toernooi”, zegt or-
ganisator Erik Gosker. “Van alle deelnemende 
elftallen - het derde tot en met tiende - hebben 
we enthousiaste reacties gehad en de sponsor 
was ook zeer tevreden. Wij verwachten dat de 
voetballers uit de verschillende seniorenelftal-
len van Go-Ahead elkaar door dit toernooi be-
ter leren kennen. Dat was een van onze motie-
ven om het op te zetten. Dat wij als senioren 
- van achttien tot en met zeventig jaar - nog 
voetballen, komt vooral door de onderlinge ge-
zelligheid. Toch ken je meestal alleen de spelers 
van je eigen elftal. Soms besluiten spelers te 
stoppen, omdat een elftal uit elkaar valt en er 
geen motivatie meer is om door te gaan. Door 

een seniorentoernooi te organiseren, leer je 
ook andere voetballers kennen. Dat is in alle 
opzichten goed. Het draagt bij aan de onder-
linge band. Het maakt het – indien nodig - ook 
makkelijker om eens een beroep te doen op 
spelers van andere elftallen. Hopelijk stimu-
leert deze onderlinge band onze voetballers 
om nog lang door te gaan bij de club. Hoewel 
we het eerste toernooi alleen voor onze eigen 
elftallen hebben georganiseerd, komt daar dit 
seizoen al verandering in. Ook andere clubs uit 
Kampen en omgeving hebben zich al gemeld. 
Wellicht komt dat ook door de feestelijke bar-
becue met dj, waarmee we het toernooi afslui-
ten. De datum wordt nog bekendgemaakt.”

WOMEN MEN
Oudestraat 74 | KAMPEN | 038 - 331 57 29

Alex Esser Mode biedt leden KORTING
“V eel mensen maken gebruik van deze actie”, vertelt 
Esser. “Stel je komt hier als echtpaar of als gezin, 
dan loopt je korting flink op. Tel uit je winst!”

Alex Esser draagt Go-Ahead Kampen een warm hart 
toe. “In de zestien jaar dat wij bestaan, hebben we 
veel Kowetters als klant gehad. Daarom kon het niet 
uitblijven, dat ik de supportersvereniging van mooie 
kleding heb voorzien.”

Alex Esser Mode verkoopt casual mode voor dames en heren. •  Damesmerken o.a.: Mexx, 
Anna Scott, Vero Moda. • Herenmerken o.a.: State of Art, Pierre Cardin en Lerros.

Op vertoon van de 
ledenpas van Go-Ahead 
Kampen ontvangen onze 
clubleden maar liefst 
15 PROCENT KORTING 
op aankopen bij 
Alex Esser Mode. 

WOMENWOMEN MENMEN
Oudestraat 74 | KAMPEN | 038 - 331 57 29

Alex Esser Mode biedt leden KORTING
“V eel mensen maken gebruik van deze actie”, vertelt 
Esser. “Stel je komt hier als echtpaar of als gezin, 
dan loopt je korting flink op. Tel uit je winst!”

Alex Esser draagt Go-Ahead Kampen een warm hart 
toe. “In de zestien jaar dat wij bestaan, hebben we 
veel Kowetters als klant gehad. Daarom kon het niet 
uitblijven, dat ik de supportersvereniging van mooie 
kleding heb voorzien.”

Alex Esser Mode verkoopt casual mode voor dames en heren. •  Damesmerken o.a.: Mexx, Damesmerken o.a.: Mexx, Damesmerken o.a.:
Anna Scott, Vero Moda. • Herenmerken o.a.: State of Art, Pierre Cardin en Lerros.

Op vertoon van de 
ledenpas van Go-Ahead ledenpas van Go-Ahead 
Kampen ontvangen onze Kampen ontvangen onze 
clubleden maar liefst 
15 PROCENT KORTING 
op aankopen bij 
Alex Esser Mode. 
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Voetballen bij Go-Ahead Kampen heeft veel gezonde voordelen. Het is als teamsport 
bij uitstek geschikt om wekelijks voldoende te bewegen. Ploeggenoten moedigen el-
kaar aan om samen een doel te bereiken en je weet, dat je team wekelijks op je rekent. 
Daarom is het goed om te kiezen voor een gezonde club als Go-Ahead Kampen.

Sporten is gezond

Wil je je leven lang genieten van een gezond li-
chaam, dan is het belangrijk om zo vroeg moge-
lijk te beginnen met sporten. Onderzoek wijst na-
melijk uit, dat kinderen tegenwoordig niet meer 
langer worden, maar wel steeds zwaarder. 

In de regio IJsselland heeft 13 procent van de 
kinderen van 2 tot en met 11 jaar volgens hun 

ouders overgewicht. Van de ouderen tussen de 
achttien en 64 jaar heeft 48 procent overgewicht. 

Van de mannen heeft 37 procent een normaal 
gewicht en bij de vrouwen is dat 40 procent. 

Overgewicht kan allerlei gezondheidsklachten, 
maar ook negatieve sociale en emotionele erva-

ringen opleveren (Bron: GGD).

Het belang van een leven met voldoende bewe-
ging is groot. Mensen die niet sporten, doen er 
goed aan om minimaal een half uur per dag te 
bewegen. Dat houdt de hart- en bloedvaten in 
conditie en verlaagt de bloeddruk. Bovendien 
voel je je een stuk � tter en gezonder.

Hoe kom je in je drukke bestaan nu aan een half 
uur beweging per dag? Dat kan bijvoorbeeld al 
door op de � ets naar het werk te gaan of lopend 

boodschappen te doen, een lekkere wandeling 
te maken of te klussen. Bovendien helpt bewe-
gen je om zorgen en spanningen te verminde-
ren. Mensen die genoeg bewegen, slapen lek-
kerder en staan ’s morgens � tter op.

Sporten - en zeker in teamverband -
 is dus zeer aan te raden.

In Kampen is 63 procent van de kinderen tot en 
met 11 jaar lid van een sportvereniging en 75 
procent van de kinderen van 6 tot en met 11 

jaar. 52 procent van de jongeren tussen de 12 en 
23 jaar voldoet aan de Nederlandse Norm voor 

gezond bewegen (Bron: GGD).

Voetbalvereniging Go-Ahead Kampen biedt 
jong en oud uitstekende mogelijkheden om aan 
je dagelijkse beweging te komen. Wat is er nu 
nog leuker dan om in teamverband te genieten 
van het mooie voetbalspel? En je houdt er ook 
nog eens leuke contacten aan over.

Meld je aan als lid!

Bron: Nederlandse Hartstichting

Familiedag 2014

EIGEN
KWEEK
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Adresgegevens
v.v. Go-Ahead Kampen

Sportpark Middenwetering

Buitenbroeksweg 2

8265 PH Kampen

Website:

www.goaheadkampen.nl
Telefoonnummers:

Kantine clubhuis : 038-3315813

Bestuurskamer     : 038-3319027

BESTUUR
Voorzitter Andries Kroeze 038-3314931
Secretaris Bert Hofman 038-3320348
Penningmeester Ruud Kuipers 038-3322865
Wedstrijdsecretaris Asje Prins 038-3318700
Technische Zaken Tiemen Kok 06-43053518
Kantinebeheer Willem Yska  038-3319119
Jeugdvoorzitter Jan Sleurink 038-3333041
PR & Communicatie Vacant 

JEUGDBESTUUR
Voorzitter Jan Sleurink 038-3333041
Wedstrijdsecretaris  Bob de Jong 038-3318523
Penningmeester Tjibbe van der Veer 06-57939757
Technische Zaken Bob de Jong 038-3318523
Algemene Zaken Anja van den Eijkel 038-3316531
Coördinator A-jeugd Harry Jansma 06-27045097
Coördinator B-jeugd Harry Jansma 06-27045097
Coördinator C-jeugd Vacant  
Coördinator D-jeugd Laurens Dam 038-8535037
Coördinator E-jeugd Haico van der Kolk 038-3329919
Coördinator F-jeugd Gerdi van Elburg 06-37340427
Coordinator Mini’s Erik van Dijk 06-14848682
 Willem Jansma 06-21690790
 
TECHNISCHE STAF
Hoofdtrainer Jan Korte 06-51312878
Assistent trainer Ricardo van de Weerd 06-19434434
Keeperstrainer Jan Willem Schemmekes 06-39795861
Verzorger 
Hersteltrainer Marco Dijst 06-53212378
Elftalleiders André Meijberg  06-34978381
 Menno Jansma  06-10694654

TECHNISCHE COMMISSIE
Tiemen Kok   06-43053518
Wilfred van der Kolk  06-24622419
Hans van Zuiden  06-29042622

KANTINECOMMISSIE 
Willem Yska  06-10428645
Jacquelien Wessels   038-3311717
Hans Beverwijk  06-40226418
Gea Fake  06-21686914 

PR & COMMUNICATIE
Voorzitter Bert Hofman 038-3320348
Lid Extern Jeroen Kanis 06-26454564
Lid Extern  Henk Jan Karsten  038-3323841
Lid Intern Herman Wessels 038-3314925 
Lid Intern Arjan Schepenaar 038-3320981

LEDENADMINISTRATIE
Contributie Jeanet Kuiper 038-3325251
Ledenadministratie  Dick Winkeler 038-3322003

BESTUUR SUPPORTERSVERENIGING 
Voorzitter  Jan Groen 038-3321581
Secretaris  Martine Strieker  038-3330558
Penningmeester Bert Noordhof 038-3325599
Leden  Jeannet Backhaus 06-45732338
 Anita Bast  038-3329786
 Elly Penninkhof 038-3327683
 Willem Penninkhof 038-3327683
 Marian Smit  038-3318122

SPONSORCOMMISSIE 
Voorzitter  Frans van der Kolk  038-3331579 
Secretaris Michel Hamer 06-10420527 

CLUB VAN 100
Coördinator  Harjan van de Kamp 06-21265763

GO-AHEAD KAMPEN TV 
Menno Jansma  06-10694654  
 

Belangrijke telefoonnummers
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