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Van de redactie 

Een familie om trots op te zijn en dat laten we graag zien in deze presentatiegids voor het 

voetbalseizoen 2015-2016. Als Go-Ahead Kampen werken we hard aan een nieuwe koersnota, 

waarin we schetsen waar we als ambitieuze voetbalvereniging voor staan en waar we voor 

willen gaan. Onze voorzitter Theo Rietkerk gaat er in zijn bijdrage uitgebreid op in.

Inhoud

Tijdens een buitengewone ledenvergadering 

heeft een groot aantal leden van Go-Ahead 

Kampen intensief meegedacht over de koers 

van onze club. Al die ideeën krijgen een plek in 

de formele koersnota, maar ook deze presenta-

tiegids is een weerslag van de accenten binnen 

de vereniging voor de komende jaren. 

Ambitie 

Natuurlijk dus veel aandacht voor ons eerste 

elftal. Wij maken geen geheim van onze ambitie 

om op termijn terug te keren naar de hoofdklas-

se van het amateurvoetbal. Met onze nieuwe 

trainer Edwin van Nijen hopen we een belangrij-

ke stap te zetten, maar om mee te draaien op dit 

hoge niveau vraagt van onze vereniging dat we 

ook organisatorisch onze zaken op orde hebben. 

Wij zijn trots op onze vrijwilligers die daar dag 

in dag uit hun steentje aan bijdragen: op het 

voetbalveld bijvoorbeeld als jeugdtrainer of elf-

talleiders, maar zeker ook achter de schermen 

zijn onze vrijwilligers goud waard. 

Groeidiamant

In deze gids zetten we ook ons meidenvoetbal 

in de schijnwerpers, als een groeidiamant voor 

de komende jaren, want vrouwenvoetbal is 

al een tijdje de snelst groeiende teamsport in 

Nederland. Het signaal tijdens de bijzondere 

ledenvergadering is duidelijk geweest: willen we 

als Go-Ahead Kampen ook met dameselftallen 

presteren, dan zullen we deze tak van sport in 

de komende jaren net zo serieus moeten nemen 

als ons mannenvoetbal. In de koersnota is dit 

opgenomen als één van de speerpunten. 

Pijlers

Uiteraard zijn ook onze actieve Supportersver-

eniging, de Club van 100 en de Businessclub 

IJsseldelta belangrijke (fi nanciële) pijlers onder 

onze gezonde club. Wat zij betekenen voor ons 

Go-Ahead Kampen laten we graag zien in deze 

presentatiegids, een gids die laat zien dat wat 

ons betreft Go-Ahead Kampen zich terecht 

presenteert als de trots van Kampen!
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Club bouwen op familiegevoel

“Ze horen er allemaal bij: van de mini’s tot de 

eerste selectie, maar zeker ook het vrouwen-

voetbal en de tweehonderdvijftig vrijwilligers”, 

vertelt Rietkerk. “Iedereen neemt zijn ver-

antwoordelijkheid en we doen een beroep op 

elkaars kennis en kunde. Wij zijn een club met 

ambities, waarbij talentontwikkeling, identiteit, 

continuïteit en solide fi nanciën met elkaar in 

evenwicht zijn. Dat moet er toe leiden dat onze 

eerste selectie op termijn weer promoveert naar 

de hoofdklasse.”

Als ervaren politicus en bestuurder, maar ook 

als voetballer heeft Rietkerk de nodige ervaring 

en relaties opgedaan, die hij goed kan inzetten 

bij Go-Ahead. Hij kan terugkijken op een mooie 

voetbalcarrière, hoewel daaraan abrupt een 

einde kwam. Hij voetbalde van zijn elfde tot 23e 

bij WHC (Wezep) en van zijn 24e tot dertig-

ste bij Go-Ahead Kampen. “Ik heb altijd in de 

selectie-elftallen gevoetbald, maar vanwege een 

ernstige knieblessure, moest ik noodgedwongen 

stoppen.”

Achterlaten

Rietkerk was zes jaar Tweede Kamerlid in Den 

Haag en 11,5 jaar gedeputeerde van provin-

cie Overijssel. “Mijn levensmotto is, ‘dat wat 

ik aantref beter achterlaten’. Bij mijn vorige 

functies had ik nooit tijd voor vrijwilligerswerk, 

maar als voorzitter van het college van bestuur 

van Landstede, lukt me dat wel.” Zo wist Go-

Ahead Rietkerk vanaf november te strikken als 

nieuwe voorzitter. Hij vervult zijn functie samen 

met vicevoorzitter Roel Mateboer. “Onderling 

verdelen wij onze werkzaamheden. Het be-

stuursmodel is fl ink veranderd: ieder bestuurslid 

is nu verantwoordelijk voor een commissie, 

Go-Ahead moet de komende jaren uitgroeien tot een stabiele hoofdklasser. Dat zit hem vol-

gens voorzitter Theo Rietkerk niet alleen in de sportieve prestaties van de club, maar ook in 

de wijze waarop zij op alle fronten is georganiseerd. “We zijn één grote familie”, zegt Rietkerk. 

“Saamhorigheid is daarbij cruciaal.”

zoals Jeugd, Financiën, Beheer- en Onderhoud, 

Communicatie, PR en Ledenwerving, Techni-

sche Commissie en Wedstrijdsecretariaat. Ook 

hebben we regelmatig overleg met de suppor-

tersvereniging en Businessclub IJsseldelta. Zo 

versterken wij elkaar en vormen we samen een 

grote familie.”

Vertrouwenspersonen

Voetbaltechnisch is het beleid van Go-Ahead 

fl ink verbeterd, mede door de aanstelling van 

Henk Nieuwenhuis als hoofd-opleidingen. Hij 

moet de aansluiting tussen de prestatieteams 

van de jeugd, de eerste selectie en het belof-

tenteam (voormalig tweede elftal) verstevigen 

in overleg met hun staf. Nieuw in het beleid van 

Go-Ahead is, dat de vereniging met Thea Straus 

en Jan Jutstra twee vertrouwenspersonen heeft 

aangesteld. “Daar is geen concrete aanleiding 

voor, maar omdat we een grote familie zijn, 

willen we dat iedereen zich bij ons thuisvoelt. Als 

er sprake is van treiteren of pesten, agressie en 

geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en an-

dere ongewenste omgangsvormen, dan bieden 

deze vertrouwenspersonen een luisterend oor.” 

Het vrouwenvoetbal van Go-Ahead krijgt vanaf 

dit seizoen meer aandacht. Belangrijk vindt Riet-

kerk. “Een voetbalvereniging is een weerspie-

geling van de samenleving. Vrouwen horen daar 

helemaal bij. Dat willen we tot uiting brengen 

binnen onze vereniging, door deze afdeling goed 

te versterken. Binnen drie jaar willen we er graag 

een dameselftal bij.”

Feestjes

De accommodatie van Sportpark Middenwe-

tering is op orde, vindt Rietkerk. De afgelopen 

jaren zijn er een kunstgrasveld, trapveldje, 

nieuwe kleedkamers, stoeltjes op de tribune en 

dergelijke bijgekomen. “Nu richten we ons vooral 

op meerjarig onderhoud. Subsidies van het Rijk 

en gemeente zullen afnemen, waardoor we fl ink 

moeten sparen en goede onderhoudsplannen 

moeten maken.” Aansluitend op het voornemen 

van de gemeente om sportaccommodaties 

beschikbaar te stellen aan de inwoners van Kam-

pen, begint Go-Ahead met het aanbieden van 

haar clubhuis aan Kowetters. “De eerste stap 

is, dat onze leden besloten feestjes of gezellige 

avonden mogen organiseren voor mensen bin-

nen de club. Mooi om onze voetbalclub zo terug 

te geve n aan de Kampenaren.”

Voorzitter Theo Rietkerk 3
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Spoordwarsstraat 12, IJsselmuiden • www.vdkinstallatiegroep.nl

• Betrouwbaarheid
• Service (24/7)
• Samenwerking
• Kwaliteit
• Persoonlijkheid

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

Advertenties



Samen smeden al deze teams de hechte familieband binnen Go-Ahead Kampen. Van prestatieteam tot vriendenelftal hebben 

onze voetballers gemeen de passie voor het spel én voor de club. Een kleine greep uit ons familiealbum…

Van mini’s tot het eerste: samen staan we sterk!

Foto: Erjen Drost
Foto: Irma van Dijk

Foto: Petra Hagedoorn

Foto: Laurens ten Dam

Foto: 
Erna Visker

Foto: Jenny Riezebos

Foto: Pieter van DijkFoto: Bas de vries Foto: Pieter van Dijk
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Jeugdopleiding steeds

belangrijker binnen club

Ieder jaar is het weer een grote klus om de 

organisatie van de jeugdopleiding voor elkaar te 

krijgen. Jan Sleurink weet het met zijn hon-

derdzestig vrijwilligers iedere keer weer tot 

een goed einde te brengen. “Die groep vrijwilli-

gers bestaat uit onder andere trainers, leiders, 

coördinatoren, scheidsrechters, scouts en noem 

maar op. Dat zijn er best veel als je bedenkt, dat 

de hele club zo’n tweehonderdvijftig vrijwilligers 

heeft.”

Vruchten

Sleurink is zelf inmiddels zeven jaar voorzitter 

van de jeugdafdeling en werkt daarin samen met 

technisch coördinatoren Job Wonink (onder-

bouw) en Erick Backhaus (bovenbouw). Deze 

twee hebben de taken van hoofd-jeugdopleiding 

Martijn Postuma deels overgenomen, die vol-

gens Sleurink een uitstekende organisatie heeft 

neergezet. Sleurink: “Daarvan plukken we nu 

de vruchten. Henk Nieuwenhuis is het nieuwe 

hoofd-opleidingen en concentreert zich op de 

juniorenselectieteams en de doorstroming naar 

de seniorenselecties.  Jarenlang hebben we het 

belang van naar de senioren doorstromende 

jeugd onderstreept. Het plan om het tweede 

elftal belangrijker te maken in de vorm van een 

beloftenelftal, komt uit de koker van het jeugd-

bestuur. We zijn blij, dat dat nu wordt opgepakt.”

Indeling

Wat betreft de voorbereidingen op het nieuwe 

seizoen voor het jeugdvoetbal, weet Sleurink 

ongeveer in januari welke aantallen voetballers 

hij kan verwachten in de verschillende teams. 

“Vanaf dat moment vergadert het Jeugd Cate-

gorie Overleg enkele malen over de indeling van 

het nieuwe seizoen aan de hand van de input 

van trainers en scouts. Op 1 mei presenteren  

we een voorlopige indeling op onze website.  

De afgelopen jaren is het ons altijd nog gelukt 

om op die datum de indeling bekend te maken.”

Dat de competitie voor alle jeugdteams weer van start is  

gegaan, nemen velen voor kennisgeving aan. Toch is er door 

het jeugdbestuur een enorme hoeveelheid werk verricht.  

“We benaderen ons hele netwerk om die klus jaarlijks te  

klaren”, zegt voorzitter Jan Sleurink van het jeugdbestuur.
Jan Sleurink
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Vaders 

Toch moeten we altijd nog op zoek naar de juiste 

mensen op de juiste plaats. Voor de selec-

tie-elftallen is altijd wel belangstelling, maar 

het moeilijkste is om de lagere elftallen rond te 

krijgen. We benaderen vaak als eerste vaders of 

anderen die al trainer zijn. Daarom zijn we ook 

blij met vaders, zoals Gerhard van Vlijmen (zie 

kader, red.) die – bijvoorbeeld van de C’s naar de 

B’s - meegroeien met hun eigen kinderen. Ook 

de andere trainers en leiders vragen we of ze 

nog een seizoen doorgaan. 

In maart/april hebben we dan een beeld van de 

vacatures in de verschillende leeftijdscategorie-

en. Die vacatures blijven tot de zomervakantie 

standaard op onze agenda staan. We beschikken 

ook nog over een reservebestand met mensen, 

die ooit wat voor onze club hebben gedaan. 

Zodra die weer meer tijd hebben, willen ze zich 

vaak graag voor onze club inzetten. Ook zijn er 

redelijk veel jonge voetballers bij Go-Ahead, die 

een sportopleiding volgen en bij ons stage willen 

lopen. Zo hebben we als vereniging een groot 

netwerk opgebouwd en lukt het ons ieder jaar 

weer om op tijd de juiste mensen te vinden.”

Sportieve afwisseling naast bedrijf
Gerhard van Vlijmen (49) is een trouwe Kowetter. Dit seizoen is hij leider en hulptrainer van twee-

deklasser B2, waarin zijn zoon Jurre (15) voetbalt. Van Vlijmen begon met zijn vrijwilligerswerk 

toen zijn oudste zoon Watse ging voetballen. “Toen was ik leider en grensrechter. Ik houd er van om 

lekker fanatiek bezig te zijn.” Naast zijn eigen bedrijf, besteed Van Vlijmen dan ook menig uurtje op 

Sportpark Middenwetering. “Dat is soms best intensief, maar ik beleef er veel plezier aan om met 

jongeren te werken. Ik houd van het voetbalspel. Gemiddeld besteed ik zo’n zes uur per week aan 

deze hobby: tweemaal per week trainen, de opstelling maken en auto’s regelen voor uitwedstrij-

den. Best druk, maar naast mijn werk, is het een gezonde en afwisselende tijdsbesteding.” 

’Jarenlang hebben 
we het belang van 

doorstromende 
jeugd onderstreept’

Gerhard van Vlijmen

F2 - Seizoen 2014-2015

Één familieclub!
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Advertenties

Club van honderd euro per persoon 

Het verschil met de Club van 100 en de spon-

sorcommissie is, dat die laatste bedrijven be-

nadert. De Club van 100 wil juist niet met de 

sponsorcommissie concurreren. Haar leden 

doneren de 100 euro op persoonlijke titel.

Jeugdopleiding

Vijftig procent van de opbrengst gaat naar de 

accommodatie en de andere helft is voor de 

fi nanciële ondersteuning van de jeugdoplei-

ding. Daarnaast ligt het in de planning om ac-

tiviteiten speciaal voor de leden van de Club 

van 100 te organiseren. Grote feestavonden 

hoeven de leden niet te verwachten. Zij moe-

ten het doen met naamsvermelding, maar 

hebben dat er graag voor over. De inkomsten 

van de Club van 100 komen namelijk volledig 

ten goede aan de voetbalvereniging.

Projecten

Uitgevoerde projecten zijn onder andere de 

roodgele kuipstoeltjes, die in de tribune zijn 

geplaatst, trainingspakken en winterjassen 

voor trainers en jeugdleiders, bijdrage aan 

de verbouw van de verkoopruimte op het 

hoofdveld en de kleedkamers. Daarnaast zijn 

ook techniekattributen geschonken aan de 

jeugdopleiding. 

De Club van 100 is een goed voorbeeld van wat Go-Ahead als grote familie en hechte 

vereniging tot stand kan brengen. Het doel van de club is onderd leden, die ieder 

honderd euro per jaar bijdragen. Wordt  u 
          ook  lid?Wordt  u 
          ook  lid?

S U P P O R T E R S V E R E N I G I N G  G O - A H E A D  K A M P E N

Wij kunnen mede door u weer leuke activiteiten 

en ludieke acties organiseren dit voetbalseizoen. 

Kijk op de website van Go-Ahead onder 

‘Supportersvereniging’ voor meer informatie.

Mede mogelijk gemaakt 
door de Club van 100



Supportersclub actief voor alle leden

Anita Bast is vaak bij de thuiswedstrijden van de 

selectie op het sportpark te vinden en heeft het 

uitstekend naar haar zin bij de supportersver-

eniging. “De tijd die wij daar wekelijks insteken, 

hangt een beetje af van onze functie. De een 

doet door de weeks veel werk en de ander 

voornamelijk op zaterdag. Bij thuiswedstrijden 

van het eerste ben je toch snel vijf uurtjes op het 

sportpark. We verkopen bijvoorbeeld lootjes 

bij de thuiswedstrijden. Dat doen we in weer en 

wind. Na afl oop drinken we gezellig nog even 

een borrel en dan gaat ieder zijn eigen kant 

weer op.”

Vriendschappen

In huize Bast wordt de wed-

strijd dan vaak nog even 

geanalyseerd door zoon Roy 

Bast die verzorger is van het 

eerste en zijn vader - voormalig keeperscoör-

dinator - Dick Bast. Anita: “Ze bekijken de wed-

strijd ieder op hun eigen 

manier, wat vaak leuke 

gesprekken oplevert.” 

Anita kwam via 

haar man bij Go-

Ahead terecht 

en had het al 

snel naar de  

zin. 

Iedere Kowetter is belangrijk voor de supportersvereniging. Die club is niet alleen de sfeerma-

ker tijdens thuiswedstrijden van het eerste, maar doet nog veel meer. Ieder jaar organiseert zij 

weer allerlei activiteiten voor de hele club. Daarnaast geeft zij aandacht aan mensen die iets te 

vieren hebben of juist door een moeilijke periode gaan.

“Het is een gezellige en warme club. Daaruit zijn 

veel vriendschappen ontstaan. Mensen zetten 

zich goed in voor de vereniging. Daar word je 

zelf ook actief van. De supportersvereniging 

is er uiteraard niet alleen voor de selectie. We 

worden door mensen uit de hele club aange-

sproken. Als een team kampioen wordt, rege-

len we een bloemetje en als er iemand ziek 

of geblesseerd is, laten we ook van ons 

horen. De supportersvereniging wordt 

overal bij betrokken. Sinterklaas, Kerst 

en Pasen zijn voor ons de drukste 

tijden, want dan organiseren we 

veel activiteiten.”

Stadsderby’s

De supportersclub organiseert ook gezellige 

feestavonden bij de stadsderby’s, zoals dit 

seizoen na de wedstrijd tegen KHC. “Wat dat 

betreft is het jammer, dat DOS is gedegradeerd. 

Dat scheelt naast een spannende wedstrijd veel 

inkomsten en gezelligheid.” Over de ambities 

van de supportersclub voor het eerste is Anita 

duidelijk: “We gaan natuurlijk voor het kam-

pioenschap. Maar mocht dat niet lukken, 

blijven we onze jongens zeker steunen.”
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Supportersvereniging
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Vrouwenvoetbal Kowet krijgt meer aandacht

Go-Ahead wil graag op verschillende manieren 

investeren in het vrouwenvoetbal. Bakker: 

“Bijvoorbeeld door een vriendinnendag en een 

voetbalclinic met PEC-voetbalsters te organi-

seren. In de toekomst zou je kunnen denken 

aan het aantrekken van een betaalde trainer. 

En natuurlijk moet het bestuur uiteindelijk een 

vertegenwoordiger van het vrouwenvoetbal 

krijgen. Anders zou het er bij aan blijven hangen, 

maar we willen het nu goed opzetten. We willen 

de meiden ook meer aandacht geven door hun 

prestaties actief te communiceren via de media. 

In het verleden hebben we dat nooit gedaan, 

maar ze horen er echt bij.”

Vriendinnen

Bakker hoopt dat de hoogtijdagen van het 

meidenvoetbal bij Go-Ahead daardoor weer 

terugkeren. Enkele jaren geleden waren er nog 

vijf teams, maar om verschillende redenen zijn 

er wat meiden vertrokken. Het WK-voetbal in 

Canada zorgt zeker weer voor extra aanmeldin-

gen, merkt Bakker. “Dit seizoen komen we uit 

met een B- en D-team en het is niet ondenkbaar, 

dat we er een C-team bijkrijgen. Vorig seizoen 

begonnen we met een D-team met tien meiden 

en we stopten met achttien meiden. Meestal zie 

je dat het vriendinnen zijn, die elkaar meene-

men. Nu meidenvoetbal breder is geaccepteerd, 

Het vrouwenvoetbal zit weer in de lift bij Go-Ahead. Niet voor niets is het de snelstgroeiende 

teamsport in Nederland. Harry Bakker is coördinator meidenvoetbal bij Go-Ahead en zit vol 

ambitie.

zie je ook wel meiden overkomen van andere 

sporten. Daarnaast hebben we nog wat jonge 

meiden rondlopen bij de F’jes en mini’s. Die 

spelen dan gemengd met de jongens, omdat we 

bij de jongsten nog geen volledige meidenteams 

op de been kunnen brengen.” 

Populairder

Bakker verwacht dat het vrouwenvoetbal 

steeds populairder gaat worden. “Nu heeft het 

mannenvoetbal nog meer aandacht. Als je naar 

hockey kijkt, hebben de vrouwen op nationaal 

niveau een geweldige inhaalslag gemaakt. Dat 

gaat zeker ook bij het voetbal gebeuren.”

“Dit is de snelst-
groeiende teamsport”Vriendinnendag 

                     2015

Harry Bakker

Één familieclub!
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Meiden roepen om meer voetbalsters
De jonge meiden Latischa Stijf (13), Inge van Dijk (12) en 

Lisanne Kuipers (12) hebben het ontzettend naar de zin bij  

Go-Ahead Kampen, maar zoeken versterking. “We roepen  

alle meiden op om lid te worden van onze club”, zeggen ze. 

“We hebben meer voetbalsters nodig.”

Het WK-vrouwenvoetbal in Canada inspireert hen zeker om 

door te gaan en te streven naar het beste. “We willen natuur-

lijk net zo goed worden als die voetbalsters. Nu hebben we 

het enorm naar onze zin bij Go-Ahead. Het is een heel gezelli-

ge club.” Straatvoetbal in hun vrije tijd blijkt ook belangrijk te 

zijn voor de meiden. “Ik voetbal al vanaf mijn vijfde”, zegt Inge 

van Dijk. “We zijn bijna iedere dag te vinden bij het kunstgras-

veld van Prisma en natuurlijk bij Go-Ahead. We voetballen 

dan niet alleen met meiden, maar ook samen met jongens.” 

De meiden zijn enthousiast over hun trainer Harry Bakker: 

“Hij traint fantastisch en is heel sportief en fanatiek. Sinds hij 

onze trainer is, zijn we tactisch en technisch enorm vooruitge-

gaan. Het zou mooi zijn als nog meer meiden met ons komen 

voetballen.”

V.l.n.r. Latischa Stijf, Inge van Dijk en Lisanne Kuipers
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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, 

Keukens  -  Tegels  -  Sanitair

Keuken en Sanitair 
Design Kampen

Bedrijfsstraat 4, 8263 BK  Kampen
T. 038 - 332 70 41  •  M. 06 - 20 20 69 12
keukendesignkampen.nl

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

www.ketelhandel.nl

Installatiebedrijf voor 
C.V. / gas en water

sanitair/zink en loodgieterswerk

Tevens leverancier van 
BOSCH, VAILLANT, 

INTERGAS en NEFIT!

Advertenties



Goede buren doen samen de ledenadministratie

Als vanzelfsprekend nam Jeanet de ledenad-

ministratie voor haar rekening toen haar man 

Bald penningmeester werd van Go-Ahead. “Een 

vrouw in een mannenwereld? Nee hoor!”, verze-

kert ze. “Ik heb juist veel contact met vrouwen op 

het sportpark. Bij thuiswedstrijden zit ik vaak bij 

enkele dames op de tribune. Samen met Bald ga 

ik ook vaak naar uitwedstrijden. Leuk om met de 

supportersbus mee te mogen rijden. Ik beleef er 

veel plezier aan. Go-Ahead is een leuke familie, 

waarmee ik me enorm verbonden voel. Daaruit 

zijn verschillende vriendschappen ontstaan.”

Helpen 

Wekelijks zette Jeanet zich jarenlang in om de 

ledenadministratie op orde te houden. Ze  

Meer dan twintig jaar heeft Jeanet Kuiper de ledenadministratie van Go-Ahead gedaan.  

Sinds drie jaar heeft zij hulp gekregen van Dick Winkeler, die veel werkzaamheden van  

haar heeft overgenomen. Daarvoor is het wel zo makkelijk, dat ze elkaars buren zijn.

577. Die bestaan uit 15  

mini’s, 205 pupillen, 172  

junioren en 185 senioren.

Nest

Dick komt uit een echt rood-

geel nest en voetbalde met zijn 

drie broers in het eerste. Hij 

is jarenlang op allerlei fronten 

actief geweest als vrijwilliger. 

“Het ene werk was leuker dan 

het andere, maar ik heb me 

altijd fanatiek en met plezier 

ingezet.”

Dat ook oud-spelers van het eerste zich na hun 

voetbalcarrière nog graag inzetten voor Kowet, 

bewijst Andries Westerveld (75). De voormalig 

laatste man - die onder andere speelde met wijlen 

Henk Kiel en Gerard Schinkel - werkt iedere zater-

dagochtend met plezier in de kantine. 

Als kantinemedewerker zet het ‘Lid van Verdien-

ste zich heel wat uren per week in voor Kowet. 

“Wij maken de belegde broodjes voor die dag al 

vroeg klaar”, vertelt Andries. “Niet alleen voor de 

bezoekers in de kantine, maar ook voor het eerste, 

tweede en de A-selectie. De spelers van het eerste 

krijgen allemaal drie broodjes naar wens belegd.”

Contact 

Naast medeorganisator van het inmiddels bekende 

Kerstklaverjastoernooi, is Andries ook al zeker 

twintig jaar drukker van het clubblad ‘Contact’. Dat 

deed hij tot voor kort wekelijks in de drukkerij op 

de eerste verdieping van het clubhuis. 

Vijfmaal 

Toch gaat er iets veranderen in de vrijetijdsbe-

steding van Andries: “Het Contact verschijnt dit 

seizoen nog maar vijfmaal in een oplage van vier-

honderd stuks. Ik vind het best jammer, dat ons 

clubblad langzaam verdwijnt, maar de nieuwe ge-

neraties kijken liever op de website voor informat-

mie.” Bang om zich straks te vervelen is Westerveld 

niet. “Ik heb nog genoeg leuke dingen te doen.”

Jeanet Kuiper en Dick Winkeler

Andries Westerveld

vertelde haar buurman en Kowetter Dick Win-

keler drie jaar geleden, dat het werk haar wat 

zwaar viel. Hij bood spontaan aan om haar te 

helpen. Dick: “We hebben alles eerst een jaar sa-

men gedaan. Daarna hebben we taken verdeeld. 

Jeanet verzorgt de storno’s en incasso’s. Ik doe 

de rest van de ledenadministratie, zoals aan- en 

afmeldingen van leden en de spelerspassen.” 

Leden

Met een paar drukken op de knop tovert Dick 

allerlei informatie tevoorschijn over de samen-

stelling van Go-Ahead: De club telt 790 leden 

(inclusief 29 clubbladleden). Naast de voetbal-

lers zijn dat ook niet-spelende leden. Het aantal 

voetballers van mini’s tot en met senioren is 

Broodjes en drukwerk 
van Westerveld

Één familieclub! Presentatiegids 2015-2016 Go-Ahead Kampen
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Beloftenelftal moet 

spelers behouden

Knul benadrukt, dat het Go-Ahead vooral is 

te doen om de versteviging van de selectie als 

collectief. “We hebben individueel voldoende 

kwaliteit. Daarbij moeten we niet alleen op 

korte termijn denken. De eerste helft van vorig 

seizoen hebben we bij vlagen attractief gevoet-

bald, maar kwamen we als collectief minder 

uit de verf. De tweede seizoenshelft was onze 

teamprestatie aanmerkelijk beter en daar draait 

het uiteindelijk om. Daarop willen we met een 

stevigere organisatie voortborduren en onze 

resultaten verbeteren. Met onze nieuwe staf, 

huidige sterkhouders (drijvende krachten, red.) 

in onze selectie en aanwas van de jeugd mikken 

we op de top 5 in de eerste klasse. Ons beleid 

zal er uiteindelijk toe moeten leiden, dat we pro-

moveren naar de hoofdklasse. Dat wordt een 

uitdaging vanwege de strengere promotie- en 

degradatieregeling. Eigenlijk moet je promove-

ren door kampioen te worden, omdat het via de 

nacompetitie een stuk lastiger wordt.” 

Behouden

Door een intensievere samenwerking tussen 

het eerste, tweede (beloftenelftal), A1 en de 

Jeugdopleiding wil Go-Ahead eigen spelers voor 

de club behouden. Knul: “Het lijkt een trend in 

het amateurvoetbal, dat clubs hun eigen spelers 

steeds moeilijker kunnen behouden. Opvallende 

spelers worden door andere clubs aangetrokken 

en spelers, die geen basisplaats halen, vertrek-

ken naar andere clubs in de regio. Het is onze 

gezamenlijke ambitie om dit te voorkomen en de 

voorwaarden voor continuïteit te creëren.”

Beloftenelftal

De aanpassing van het tweede in een belofte-

nelftal aangevuld met enige ervaren spelers, 

moet het voor jonge spelers ook aantrekke-

lijker maken om bij de club te blijven. “Zaken 

rondom dat elftal worden qua organisatie en 

voetbal beter geregeld. Het beloftenelftal 

krijgt een nauwere relatie met het eerste via 

Go-Ahead legt komende seizoenen een stevig fundament onder haar eerste selectie.  

“Dat maakt de selectie op alle gebieden sterker en zal uiteindelijk ook zichtbaar moeten  

zijn in de resultaten”, zegt voorzitter Arjan Knul van de Technische Commissie. “We maken  

het daarmee voor onze huidige teams en komende jonge talenten nog interessanter om bij 

onze club te blijven.”

‘Het beloftenelftal krijgt een 
nauwere relatie met het eerste’

Arjan Knul
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Henk Nieuwenhuis
Hoofd-opleidingen

Ricardo 
van der Weerd
Trainer tweede elftal

Edwin van Nijen
Trainer eerste selectie

Hans van Zuiden
Trainer A1

Arjan Knul
Voorzitter Technische 

Commissie

Samenwerking
Go-Ahead investeert in een goede samenwerking tussen junioren en 

senioren. Trainers van de eerste en tweede selectie en A1 overleggen 

samen met hoofd opleidingen Henk Nieuwenhuis en de Technische 

Commissie nauwgezet hoe ze de teams op elkaar kunnen afstemmen. 

Het voorbereiden van A-spelers op de eerste selectie of het beloften-

elftal is daarbij van groot belang. Een van de doelstellingen is om 

Go-Ahead aantrekkelijker te maken voor jonge spelers.

bijvoorbeeld gezamenlijke trainingskampen en 

andere activiteiten naast spelersanalyses in 

de competitie. Dat geldt ook voor spelers van 

A1. Een goede doorstroming zal deze talenten 

motiveren om zich te ontwikkelen bij onze club. 

Uiteraard spreekt de staf van deze teams elkaar 

wekelijks, waardoor we continue aan de nieuwe 

structuur kunnen werken. Het is niet iets wat je 

aan de vergadertafel uitvoert. Het zal met name 

op het veld en daar omheen moeten gebeuren. 

Naast de waardering voor onze sterkhouders 

en ervaring in de selectie moeten we nog eens 

benadrukken dat de jeugdspelers geduld moe-

ten hebben. Je moet er keihard voor werken en 

het respect naar staf en team zelf verdienen. Je 

staat natuurlijk niet zomaar in het eerste elftal 

van een eersteklasser als Go-Ahead.” 

Madih Doufi kar

Één familieclub!
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Hoofdtrainer met oog 
voor de hele  club

Assisent-trainer Starke 
houdt voetbalschoenen 
achter de hand

“Natuurlijk ken ik Go-Ahead Kampen”, vertelt hij vlak voor de team-

foto wordt gemaakt. “Met Be Quick ‘28 heb ik hier gevoetbald en als 

trainer van eersteklasser FC Zutphen volgde ik jullie prestaties op de 

voet. Go-Ahead is een mooie club. Daarom vind ik het een uitdaging 

om hier aan de slag te gaan.” 

Familiegevoel

Van Nijen voetbalde zelf bij Be Quick ‘28, de betaalde jeugd van 

Heerenveen en het beloftenelftal van die club. Bij Nunspeet was hij 

zowel voetballer als assistent- en hoofdtrainer. Bij FC Zutphen was 

hij de afgelopen vier seizoenen naar volle tevredenheid hoofdtrainer. 

Ook daar bewees hij, dat hij oog heeft voor de hele club. Een van de 

hoofddoelstellingen van Go-Ahead is dan ook ‘familiegevoel’ creë-

ren, waarvan de club doordrenkt moet zijn. Dat betekent ook goede 

samenwerking tussen de verschillende teams en hun leiders. Voor de 

eerste selectie geldt dat specifi ek voor de doorstroming vanuit het 

tweede en de A-junioren. “We hebben ook dit seizoen weer spelers 

van buitenaf aangetrokken. Daarnaast geven we ons eigen talent 

uiteraard ook een kans. Dit jaar zijn er vier jongens die doorstromen 

vanuit Go-Ahead A1. We hebben een jong, gretig en enthousiast 

team.”

Doelstelling

Het bestuur van Go-Ahead geeft Van Nijen de tijd om een goed elftal 

neer te zetten, dat als uiteindelijke doelstelling promotie naar de hoofd-

klasse heeft. “Dat hoeft niet direct dit seizoen al te gebeuren, maar we 

willen dat toch graag binnen drie jaar bereiken. Met deze ploeg wil ik 

lekker initiatiefvoetbal spelen, gekoppeld aan goede resultaten.”

Vorig jaar speelde hij nog in de 

eerste selectie en dit seizoen 

staat hij langs de lijn als assis-

tent van hoofdtrainer Edwin 

van Nijen. “Heerlijk!”, zegt hij. 

“Na jarenlang vele kilometers 

naar andere clubs te hebben 

gereden, woon ik nu op vijf 

minuten afstand. Bij Go-Ahead 

wil ik ook graag aftrainen.”

Na een mooie voetbalcarrière bij FC Zwolle en topama-

teurclubs als Nunspeet, HHC Hardenberg, Be Quick ’28, 

WHC en ASV Dronten, wil de geboren IJsselmuidenaar 

– hij speelde ook nog bij IJVV - het rustig aan doen. “Niet 

alleen vanwege mijn werk”, zegt de huidige Kampenaar, 

“maar ook vanwege gezinsuitbreiding. Ik zoek nu naar een 

passende mix. De tijd om trainerscursussen te volgen heb 

ik voorlopig niet, maar ik wil zeker mijn ervaring inzetten 

om Go-Ahead te versterken. Het is wel mijn bedoeling 

om mijn rol als voetballer niet helemaal los te laten en fi t 

te blijven. Stel dat we vanwege blessures of schorsingen 

onderbezet zijn, kan het zijn dat ik de voetbalschoenen 

toch weer aantrek.”

Visie

In eerste instantie concentreert Starke zich echter op het 

assistent-trainerschap. Een rol waar hij naar uitkijkt. “Toen 

ik zelf onder andere trainers voetbalde, heb ik heel sterk 

mijn eigen mening en visie ontwikkeld. Die hoop ik nu als 

assistent te kunnen inzetten bij Go-Ahead onder Edwin 

van Nijen. Ik heb trouwens ooit nog met hem bij Be Quick 

‘28 gevoetbald.”

Een trainer die niet alleen oog heeft voor de eerste selectie, maar 

ook voor de club. De uit Zwolle afkomstige Edwin van Nijen (42) 

lijkt als nieuwe hoofdtrainer prima aan die doelstelling van 

Go-Ahead te voldoen.

Starke - Seizoen 2014-2015

‘Een uitdaging om 
bij Go-Ahead 

aan de slag te gaan’

Edwin van Nijen
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Genuakade 1, Kampen
T 038 333 20 10
twitter.com/weeverbv

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

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

OOk wij
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Uw gezondheid
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Industrieweg 3G Kampen 
Tel. 038 - 331 34 23

www.delangewitgoed.nl
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Boven (vlnr) Marco Dijst (Hersteltrainer), Jeffrey van Ommen, Jeroen van den Bosch, Jurrian Zandbergen, 

Nick Hendriks, Nick van der Kooi, Jorin Riezebos en Jan Wilting (Assistent keeperstrainer).

Midden (vlnr) Patrick Mookus (Fysiotherapeut), André Meijberg (Elftalleider), Yannick Groen, Ruben van der Veer, Tim Noordman, Niek Bongers, Reinier Romkes, 

André Timmerman, Rienk van de Wetering, Jan Willem Schemmekes (Keeperstrainer) en Menno Jansma (Elftalleider).

Voor (vlnr) Sjaak Buitink, Nick Bakker, Niek van Enk, Edwin van Nijen (Hoofdtrainer), Edwin Starke (Assistent trainer), Laurens van Keulen, Luuc Knul en Gerhald Visscher.

Op de foto ontbreken: Roy Bast (Verzorger), Madih Doufikar, Murat Acikgoz, Samir Merraki en Arjan Wiegers.

Selectie 1e elftal Go-Ahead Kampen 2014-2015
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Betonstraat 7 | 8263 BL Kampen
Tel: 038-3319677 | Fax. 038-3328587 | E-mail: info@plender.nl
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Wandafwerking
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info@rmfashion.nl 
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Edwin van Nijen 
Hoofdtrainer

Niek Bongers
Doelman

Samir Merraki 
Middenvelder

Jeroen van den Bosch
Verdediger

Edwin Starke
Assistent trainer

Reinier Romkes 
Doelman

Jurrian Zandbergen
Aanvaller

Yannick Groen
Verdediger

Jan Willem Schemmekes
Keeperstrainer

Tim Noordman
Doelman

Nick Bakker 
Aanvaller

Nick Hendriks
Middenvelder

Jan Wilting
Assistent keeperstrainer

André Timmerman
Verdediger

Jorin Riezebos
Aanvaller

Nick van der Kooi
Middenvelder

André Meijberg
Elftalleider

Ruben van der Veer
Verdediger

Sjaak Buitink
Verdediger

Luuc Knul
Middenvelder

Menno Jansma
Elftalleider

Rienk van de Wetering
Verdediger

Madih Doufi kar
Aanvaller

Niek van Enk
Middenvelder

Marco Dijst 
Hersteltrainer

Laurens van Keulen
Verdediger

Arjan Wiegers
Aanvaller

Gerhald Visscher
Middenvelder

Patrick Mookus
Fysiotherapeut

Jeffrey van Ommen
Verdediger

Roy Bast
Verzorger

Murat Acikgoz 
Middenvelder
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Be Quick ‘28 Zwolle

Sportpark Stadionplein 25 

8025 CP Zwolle

038-4531186

www.bequick28.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

0546-561877

www.deto.nl

DTS’35 Ede

Sportpark “Inschoten”

Inschoterweg 2 

6715 CW Ede

0318-437121

www.dtsede.nl

Enter Vooruit

Sportpark “de Werf”

Sportlaan 2 

7468 GA Enter

0547-381663

www.entervooruit.nl

FC Zutphen 

Sportcomplex “ ’t Meijerink “

Meijerinkpad 1 

7207 ED Zutphen 

0575-524376

www.fczutphen.nl

Go-Ahead Kampen

Sportpark “Middenwetering”

Buitenbroeksweg 2

8265 PH Kampen 

038-3315813

www.goaheadkampen.nl

v.v. KHC Kampen

Sportpark “de Venen”

Veneweg 1

8265 VC Kampen

038-3312006

www.khc-kampen.nl

v.v. Nunspeet 

Sportpark “de Wiltsangh”

Sportlaan 1 

8072 CA Nunspeet 

0341-252882

www.vv-nunspeet.nl

v.v. SDV Barneveld

Sportpark “Norschoten”

Barnseweg 9

3773 BA Barneveld

0342-413478

www.sdvb.nl

c.v.v. Sparta Enschede

Sportpark “Scheurerve”

Kotkampweg 44

7541 AT Enschede

053-4354518

www.sparta-enschede.nl

Vroomshoopse Boys

Sportpark “de Bosrand”

Flierdijk 5

7681 RB Vroomshoop

0546-646362

www.vroomshoopseboys.nl

W.H.C. 

Sportpark “Mulderssingel”

Hoeloosweg 15

8091 GE Wezep

038-3761923

www.whc-wezep.nl

W.V.F. 

Sportpark “de Weide Steen”

Stinsweg 15

8042 AZ Zwolle

038-4211708

www.wvf.nl

Seizoensindeling
1e klasse D  |  2015-2016
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Programma 1e klasse D  |  2015-2016

5 september | EERSTE PERIODE

Berkum - SDV Barneveld

DETO Twenterand - Nunspeet

Go-Ahead Kampen - DTS Ede

Sparta Enschede - Be Quick ‘28

Vroomshoopse Boys - Enter Vooruit

WHC - KHC

WVF - FC Zutphen 

12 september

Be Quick ‘28 - DETO Twenterand

DTS Ede - Vroomshoopse Boys

Enter Vooruit - Berkum

FC Zutphen - Sparta Enschede

KHC - WVF

Nunspeet - WHC

SDV Barneveld - Go-Ahead Kampen 

19 september

Berkum - DTS Ede

Enter Vooruit - KHC

Go-Ahead Kampen - DETO Twenterand

Sparta Enschede - Nunspeet

Vroomshoopse Boys - SDV Barneveld

WHC - FC Zutphen

WVF - Be Quick ‘28 

26 september

Be Quick ‘28 - WHC

DETO Twenterand - Sparta Enschede

DTS Ede - Enter Vooruit

FC Zutphen - Vroomshoopse Boys

KHC - Berkum

Nunspeet - Go-Ahead Kampen

SDV Barneveld - WVF 

3 oktober

Berkum - FC Zutphen

DTS Ede - Nunspeet

Enter Vooruit - SDV Barneveld

Go-Ahead Kampen - KHC

Vroomshoopse Boys - Be Quick ‘28

WHC - DETO Twenterand

WVF - Sparta Enschede 

10 oktober

Be Quick ‘28 - Go-Ahead Kampen

DETO Twenterand - WVF

FC Zutphen - Enter Vooruit

KHC - Vroomshoopse Boys

Nunspeet - Berkum

SDV Barneveld - DTS Ede

Sparta Enschede - WHC 

17 oktober

Berkum - DETO Twenterand

DTS Ede - FC Zutphen

Enter Vooruit - Be Quick ‘28

Go-Ahead Kampen - WHC

SDV Barneveld - KHC

Vroomshoopse Boys - Sparta Enschede

WVF - Nunspeet 

31 oktober

Be Quick ‘28 - Berkum

DETO Twenterand - Vroomshoopse Boys

FC Zutphen - SDV Barneveld

KHC - DTS Ede

Nunspeet - Enter Vooruit

Sparta Enschede - Go-Ahead Kampen

WHC - WVF 

7 november | TWEEDE PERIODE

Berkum - Sparta Enschede

DTS Ede - WHC

Enter Vooruit - DETO Twenterand

Go-Ahead Kampen - WVF

KHC - FC Zutphen

SDV Barneveld - Be Quick ‘28

Vroomshoopse Boys - Nunspeet 

14 november

Be Quick ‘28 - KHC

DETO Twenterand - FC Zutphen

Go-Ahead Kampen - Berkum

Nunspeet - SDV Barneveld

Sparta Enschede - Enter Vooruit

WHC - Vroomshoopse Boys

WVF - DTS Ede 

28 november

Berkum - WHC

DTS Ede - DETO Twenterand

Enter Vooruit - Go-Ahead Kampen

FC Zutphen - Be Quick ‘28

KHC - Nunspeet

SDV Barneveld - Sparta Enschede

Vroomshoopse Boys - WVF 

5 december

Be Quick ‘28 - DTS Ede

DETO Twenterand - SDV Barneveld

Go-Ahead K. - Vroomshoopse Boys

Nunspeet - FC Zutphen

Sparta Enschede - KHC

WHC - Enter Vooruit

WVF - Berkum 

12 december

Be Quick ‘28 - Nunspeet

DTS Ede - Sparta Enschede

Enter Vooruit - WVF

FC Zutphen - Go-Ahead Kampen

KHC - DETO Twenterand

SDV Barneveld - WHC

Vroomshoopse Boys - Berkum 

23 januari

Berkum - Enter Vooruit

DETO Twenterand - Be Quick ‘28

Go-Ahead Kampen - SDV Barneveld

Sparta Enschede - FC Zutphen

Vroomshoopse Boys - DTS Ede

WHC - Nunspeet

WVF - KHC 

30 januari

Be Quick ‘28 - WVF

DETO Twenterand - Go-Ahead Kampen

DTS Ede - Berkum

FC Zutphen - WHC

KHC - Enter Vooruit

Nunspeet - Sparta Enschede

SDV Barneveld - Vroomshoopse Boys 

13 februari

Berkum - KHC

Enter Vooruit - DTS Ede

Go-Ahead Kampen - Nunspeet

Sparta Enschede - DETO Twenterand

Vroomshoopse Boys - FC Zutphen

WHC - Be Quick ‘28

WVF - SDV Barneveld 

20 februari

Be Quick ‘28 - Vroomshoopse Boys

DETO Twenterand - WHC

FC Zutphen - Berkum

KHC - Go-Ahead Kampen

Nunspeet - DTS Ede

SDV Barneveld - Enter Vooruit

Sparta Enschede - WVF 

5 maart  | DERDE PERIODE

Berkum - Nunspeet

DTS Ede - SDV Barneveld

Enter Vooruit - FC Zutphen

Go-Ahead Kampen - Be Quick ‘28

Vroomshoopse Boys - KHC

WHC - Sparta Enschede

WVF - DETO Twenterand 

12 maart

Be Quick ‘28 - Enter Vooruit

DETO Twenterand - Berkum

FC Zutphen - DTS Ede

KHC - SDV Barneveld

Nunspeet - WVF

Sparta Enschede - Vroomshoopse Boys

WHC - Go-Ahead Kampen 

19 maart

Berkum - Be Quick ‘28

DTS Ede - KHC

Enter Vooruit - Nunspeet

Go-Ahead Kampen - Sparta Enschede

SDV Barneveld - FC Zutphen

Vroomshoopse Boys - DETO Twenterand

WVF - WHC 

2 april

Be Quick ‘28 - SDV Barneveld

DETO Twenterand - Enter Vooruit

FC Zutphen - KHC

Nunspeet - Vroomshoopse Boys

Sparta Enschede - Berkum

WHC - DTS Ede

WVF - Go-Ahead Kampen 

9 april

Berkum - Go-Ahead Kampen

DTS Ede - WVF

Enter Vooruit - Sparta Enschede

FC Zutphen - DETO Twenterand

KHC - Be Quick ‘28

SDV Barneveld - Nunspeet

Vroomshoopse Boys - WHC 

23 april

Berkum - Vroomshoopse Boys

DETO Twenterand - KHC

Go-Ahead Kampen - FC Zutphen

Nunspeet - Be Quick ‘28

Sparta Enschede - DTS Ede

WHC - SDV Barneveld

WVF - Enter Vooruit 

30 april

Be Quick ‘28 - Sparta Enschede

DTS Ede - Go-Ahead Kampen

Enter Vooruit - Vroomshoopse Boys

FC Zutphen - WVF

KHC - WHC

Nunspeet - DETO Twenterand

SDV Barneveld - Berkum 

7 mei

Berkum - WVF

DTS Ede - Be Quick ‘28

Enter Vooruit - WHC

FC Zutphen - Nunspeet

KHC - Sparta Enschede

SDV Barneveld - DETO Twenterand

Vroomshoopse Boys - Go-Ahead K. 

 14 mei

Be Quick ‘28 - FC Zutphen

DETO Twenterand - DTS Ede

Go-Ahead Kampen - Enter Vooruit

Nunspeet - KHC

Sparta Enschede - SDV Barneveld

WHC - Berkum

WVF - Vroomshoopse Boys 
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Volg ons op      en
T (038) 333 37 70 - WWW.FLOOREVER.NL - ma. op afspraak
di. t/m vrij. 09.00 - 18.00 uur zat. 09.30 - 17.00 uur vrijdags KOOPAVOND

VLAKBIJ 
MCDONALD’S

RESERVEREN VOOR LATERE LEVERING ZONDER 
AANBETALING EN PRIJSVERHOGING IS MOGELIJK!

FLOOREVER
NIET TE VERSLAAN ALS HET GAAT 

OM  VLOEREN & RAAMDECORATIE

AMBACHTSSTRAAT 29 - KAMPEN

GRATIS 
LEGGEN,

ONDERVLOER
EN PLAK- OF 

DEKPLIN-
TEN

LAMINAAT 
EN HOUT

PVC-
VLOEREN

GRATIS 
EGALISEREN,
LIJMEN EN 

LEGGEN

TAPIJT EN 
VINYL

GRATIS
LEGGEN

RAAM-
DECORATIE

GRATIS 
OPMETEN,
MAKEN EN 
OPHANGEN

Advertenties



Sjaak Buitink
Geboren: 05/07/1987

Woonplaats: Genemuiden

Vorige clubs: Genemuiden, Meppel

Positie: Verdediger

Reinier Romkes
Geboren: 16/08/1983

Woonplaats: Urk

Vorige clubs: Urk, Oranje Nassau, Urk, 

 VVOG, Urk

Positie: Keeper

Yannick Groen
Geboren: 25/03/1997

Woonplaats: Kampen

Vorige clubs: Go-Ahead Kampen A1

Positie: Verdediger

Luuc Knul
Geboren: 24/03/1997

Woonplaats: Kampen

Vorige clubs: Go-Ahead Kampen A1

Positie: Middenvelder

Niek van Enk
Geboren: 25/06/1996

Woonplaats: Kampen

Vorige clubs: Go-Ahead Kampen A1

Positie: Middenvelder

Jorin Riezebos
Geboren: 01/06/1996

Woonplaats: IJsselmuiden

Vorige clubs: Go-Ahead Kampen A1

Positie: Aanvaller

Gerhald Visscher
Geboren: 22/12/1991

Woonplaats: Genemuiden

Vorige clubs: Genemuiden, Meppel

Positie: Middenvelder

Nieuwe spelers

Deze nieuwe spelers komen dit seizoen 

uit voor de eerste selectie van Go-Ahead 

Kampen. Wij wensen hen veel succes en 

voetbalplezier  toe!
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Advertenties

RENAULT VAN KESTEREN
KILBYSTRAAT 4, 8263 CJ KAMPEN
Tel. (038) 331 32 41
VANKESTERENRENAULT.NL

Ambachtsstraat 27
8263 AJ  Kampen
038-331 50 20

Steurstraat 7
1317 NZ  Almere
036-530 24 10

Broeklandstraat 12A
8082 AE  Elburg
038-331 50 20

www.mateboer.nl

Bouw  |  Projectontwikkeling  |  Milieutechniek



Van der Weerd 

trainer beloftenelftal

Ricardo van der Weerd is weer terug als 

hoofdtrainer van het tweede, dat is omge-

doopt tot ‘beloftenelftal’. Vorig jaar was hij nog 

assistent-trainer van de eerste selectie, maar 

toch wil hij graag zelf aan het roer staan van 

een elftal. “Assistent zijn, moet je dingetje zijn”, 

zegt hij. “Het is toch anders dan trainerschap. Ik 

merkte, dat ik meer verantwoordelijkheid wilde. 

Daarom heb ik de Technische Commissie over 

mijn ambitie verteld, dat ik graag weer een elftal 

onder mijn hoede wil.”

Uitdaging

In het gesprek hoorde Van der Weerd, dat ze 

hem graag weer wilden vragen om trainer te 

worden van het tweede. Met begeleiders als 

Erik Bakhuis en Dennis van Ooijen gaat hij de 

uitdaging graag weer aan. “Wat we met het 

beloftenelftal willen bereiken, is zoveel mogelijk 

jeugd vasthouden voor de senioren, door hen 

een mooi elftal te bieden met zicht op de eerste 

selectie. Het gebeurt wel eens dat jongens 

vertrekken naar omliggende clubs die op een 

lager niveau spelen om toch maar in het eerste 

te kunnen voetballen. Dat vinden we jammer. 

Ook kwam het voor, dat jongens die aan het eind 

van hun carrière in het eerste wilden afbouwen, 

in het tweede gingen spelen. Die komen straks 

in lagere elftallen. Daarom hebben we het 

beloftenelftal in het leven geroepen. Vooral voor 

A-spelers die doorstromen, is dat een mooie tus-

senstap richting het eerste. De komende jaren 

moet het elftal zich ontwikkelen.”

Fanatiek

Hoe Van der Weerd straks aan de slag gaat, zal 

hij gedurende het voetbalseizoen in overleg met 

anderen uitdokteren. “Ik heb geen doelstelling 

meegekregen, maar ben wel erg fanatiek en wil 

dolgraag winnen. Het zou mooi zijn als jongens 

uit A1 via het beloftenelftal door kunnen stro-

men naar het eerste. In overleg met trainers Ed-

win van Nijen van het eerste, Hans van Zuiden 

van A1, hoofd-opleidingen Henk Nieuwenhuis 

en de Technische Commissie moet dat zeker 

goedkomen.”

Alweer vijftien jaar Kowetter. Het bevalt Ricardo van der Weerd uitstekend bij de roodgelen 

en hij bruist nog van ambitie. Zijn wens om toch weer een elftal onder zijn hoede te hebben,  

na een uitstapje bij de eerste selectie, komt dit seizoen uit bij het beloftenelftal.

‘Zoveel mogelijk 
jeugd vasthouden 
voor de senioren’

Ricardo van der Weerd
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Advertenties

Promotie - Media - Copywriting

06 - 26454564 | www.studioziz.nl

VOOR UW BEDRIJF, ORGANISATIE OF CLUB

Jeroen Kanis

Promotie van o.a.:

• Sail Kampen
 repmaK  •

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

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

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

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

Een schot in de roos

Hendrik van Viandenstraat 19, Kampen     038 3333163     www.kamperfl ora.nl



Senioren voetballen 

vooral om plezier

“De meeste seniorenteams zijn vriendenteams”, 

aldus coördinator en wedstrijdsecretaris Asje 

Prins, die de indeling van de senioren verzorgt. 

“Prestaties zijn ondergeschikt aan het plezier. 

Vanaf het derde wordt er ook alleen nog maar 

vrijwillig getraind. Het is niet verplicht. Als ze 

trainen, gebeurt dat vaak zonder trainer. In mijn 

tijd was trainen zelfs ‘strafbaar’”, lacht Asje. “Dan 

was je zogenaamd te moe om te spelen en stond 

je reserve of moest je vlaggen.”

Vrienden

Volgens Asje stellen de meeste teams zichzelf 

samen uit een groepje oud-spelers of vrienden, 

soms zelfs met jongens die nog nooit hebben 

gevoetbald. “Vaak geven jongens- die overko-

men uit de A’s - zelf al aan in welk team ze willen 

spelen. En als iemand bij het eerste stopt, wordt 

die direct door iemand uit de lagere teams bij de 

kraag gegrepen.” 

De regels voor het seniorenvoetbal zijn wat 

eenvoudiger dan bij de selectieteams. “Spe-

lers die naar de kant zijn gehaald, mogen even 

later weer het veld in. Ook de regels voor gele 

kaarten zijn milder. Die worden niet bij de KNVB 

geregistreerd, maar de speler moet tien minu-

ten uit het veld. Volgt er weer een gele kaart, 

dan moet de speler er definitief uit. Deze teams 

zorgen zelf voor scheids- en grensrechters. 

Soms nemen de reservespelers die taak op zich.”

Vrijdagavond

Een nieuw initiatief is het seniorenvoetbal op 

vrijdagavond. Go-Ahead beschikt over een 35-

plus en een 45-plus team. “Ze spelen net als de 

pupillen over de breedte van het veld met zeven 

tegen zeven. Een wedstrijd duurt maar twintig 

minuten, maar per avond wordt gevoetbald te-

gen zo’n vijf andere clubs uit de regio. Het gaat 

slechts om tien vrijdagavonden per jaar: vijf voor 

de winterstop en vijf erna. De contributie is dan 

ook lager dan voor andere teams.” Het initiatief 

voor deze competitie komt van de KNVB, zegt 

Asje. “Voetbal is een gezonde bezigheid als je 

ouder wordt. Mensen die het op zaterdag te 

druk hebben, kunnen dan toch op een andere 

dag voetballen. Na afloop van de wedstrijden is 

het bovendien altijd gezellig in de kantine met 

de spelers van de andere clubs.”

Dat voetbal vooral een leuke tijdsbesteding is, bewijst het senioren-

voetbal wel. “De lagere teams vanaf het derde staan vooral in het teken 

van gezelligheid en ongedwongenheid”, zegt bestuurslid Asje Prins, 

“Hoewel ieder team natuurlijk ook graag wint van zijn tegenstander.

Voetballen en barbecueën 

voor seniorenelftallen
Een jaarlijks terugkerende activiteit binnen het seniorenvoetbal is het Van 

Guilik BBQ-toernooi, dat inmiddels traditie begint te worden. Spelers van 

het vijfde wilden een gezellig toernooi organiseren met aansluitend een 

barbecue. Dat is hen goed gelukt. Het toernooi begint goed bekend te 

worden in de omgeving. Het eerste jaar deden alleen Kowet-teams mee. 

Vorig jaar meldden zich naast zes teams van Go-Ahead ook DOS, IJVV en 

KHC met ieder een team. De organisatie wil graag nog drie extra elftallen 

toelaten. Het toernooi groeit daarmee naar twaalf deelnemers. Die bestrij-

den elkaar in wedstrijden van twintig minuten en een penalty shoot-out. 

Het toernooi eindigt met een smakelijke barbecue voor alle deelnemers, 

verzorgd door hoofdsponsor ‘Slagerij van Guilik BBQ en catering’.  

Asje Prins
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Clubsponsor
Naamsvermelding op sponsorbord bij entree 

hoofdveld, tv-circuit in kantine en sponsor-

home, sponsorlijst presentatiegids, program-

mablad bij competitiewedstrijden 1e elftal, 

(digitaal) clubblad, website v.v. Go-Ahead 

Kampen, website Businessclub IJsseldelta. 

Toezending (digitaal) clubblad, 1/8 pagina 

advertentie (digitaal) clubblad en 2 Sponsor-

passen (toegang veld en sponsorhome).

Stersponsor
6 meter reclamebord op hoofdveld. Naams-

vermelding op sponsorbord bij entree hoofd-

veld, tv-circuit in kantine en sponsorhome, 

sponsorlijst presentatiegids, programmablad 

bij competitiewedstrijden 1e elftal, (digitaal) 

clubblad, website v.v. Go-Ahead Kampen, 

website Businessclub IJsseldelta. Toezending 

(digitaal) clubblad, 1/4 pagina advertentie 

(digitaal) clubblad, 1/4 pagina advertentie 

programmablad, 2 Sponsorpassen (toegang 

veld en sponsorhome) en Lidmaatschap 

Businessclub IJsseldelta.

Topsponsor
Bedrijfsvlag bij competitiewedstrijden 

1e elftal, 12 meter reclamebord op hoofd-

veld. Naamsvermelding op sponsorbord bij 

entree hoofdveld, tv-circuit in kantine en 

sponsorhome, sponsorlijst presentatiegids, 

programmablad bij competitiewedstrijden 

1e elftal, (digitaal) clubblad, wedstrijdaffi che 

competitiewedstrijden 1e elftal, briefpapier 

v.v., website v.v. Go-Ahead Kampen, website 

Businessclub IJsseldelta. Toezending (digitaal) 

clubblad, 1/2 pagina advertentie (digitaal) 

clubblad, 1/2 pagina advertentie program-

mablad, 1/2 pagina advertentie presentatie-

gids, shirtsponsor, shirtsponsor 1e elftal bij 

toerbeurt, 2 Sponsorpassen (toegang veld en 

sponsorhome) en Lidmaatschap 

Businessclub IJsseldelta.

Subsponsor
Bedrijfsvlag bij competitiewedstrijden 

1e elftal, 9 meter reclamebord op hoofdveld. 

Naamsvermelding op sponsorbord bij entree 

hoofdveld, tv-circuit in kantine en sponsor-

home, sponsorlijst presentatiegids, program-

mablad bij competitiewedstrijden 1e elftal, 

(digitaal) clubblad, wedstrijdaffi che 

competitiewedstrijden 1e elftal, website 

v.v. Go-Ahead Kampen, website Businessclub 

IJsseldelta. Toezending (digitaal) clubblad, 

1/2 pagina advertentie (digitaal) clubblad, 

1/2 pagina advertentie programmablad, 

1/4 pagina advertentie presentatiegids, 

Vermelding logo op tenue 1e elftal bij 

toerbeurt, 2 Sponsorpassen (toegang veld 

en sponsorhome) en Lidmaatschap 

Businessclub IJsseldelta.

Reclamebordsponsor
Een reclamebord is altijd 65 cm hoog. U heeft 

de keuze uit verschillende breedtes: 3 meter, 

6 meter, 9 meter en 12 meter. 

Plussponsor
3 meter reclamebord op hoofdveld. Naams-

vermelding op sponsorbord bij entree hoofd-

veld, tv-circuit in kantine en sponsorhome, 

sponsorlijst presentatiegids, programmablad 

bij competitiewedstrijden 1e elftal, (digitaal) 

clubblad, website v.v. Go-Ahead Kampen, 

website Businessclub IJsseldelta. Toezending 

(digitaal) clubblad, 1/4 pagina advertentie 

(digitaal) clubblad, 2 Sponsorpassen (toegang 

veld en sponsorhome) en 

Lidmaatschap Businessclub 

IJsseldelta.

Businessclubsponsor
Naamsvermelding op tv-circuit in kantine en 

sponsorhome, sponsorlijst presentatiegids, 

programmablad bij competitiewedstrijden 

1e elftal, (digitaal) clubblad, website v.v. 

Go-Ahead Kampen, website Businessclub 

IJsseldelta. Toezending (digitaal) clubblad en 

Lidmaatschap Businessclub IJsseldelta.

Go-Ahead Kampen biedt 

verschillende sponsor-

mogelijkheden. Hier een 

kort overzicht, voor een

uitgebreid overzicht kunt 

u kijken op: 

www.businessclub

ijsseldelta.nl
€ 1.000,00

€ 10.000,00

€ 1.000,00

€ 5.000,00€ 2.500,00

€ 1.500,00

Prijs op 
aanvraag
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www.businessclubijsseldelta.nlBusinessclub IJsseldelta: 
meerwaarde voor de club én de sponsoren

Een meerwaarde zijn voor onze prachtige 

club Go-Ahead Kampen en tegelijkertijd een 

toegevoegde waarde bieden aan sponsoren. 

Dat is waar Businessclub IJsseldelta naar 

streeft.

In 2012 is de Businessclub IJsseldelta onder 

leiding van voorzitter Frans van der Kolk 

opgericht. Inmiddels hebben ruim 70 bedrijven 

zich aangesloten bij de Businessclub. Daarnaast 

zijn er nog 80 bedrijven die de club als recla-

mebordsponsor steunen. Dankzij deze grote 

groep sponsoren kan de club haar sportieve en 

maatschappelijke doelen bereiken. Daarnaast 

biedt een grote Businessclub mooie kansen voor 

ondernemers.

Doelstelling Businessclub IJsseldelta 

De doelstelling van Businessclub IJsseldelta is 

tweeledig. Enerzijds bestaat de doelstelling uit 

lokaal zakendoen, anderzijds staat de sponso-

ring van voetbalvereniging Go-Ahead Kampen 

centraal. Dankzij de businessclub kunnen er 

zakelijke contacten en werkzaamheden onder-

ling ontstaan. Hierbij is de businessclub een 

intermediair tussen de bedrijven. Tegelijkertijd 

kan Go-Ahead Kampen de sportieve ambities 

kracht bij zetten. Dat Go-Ahead Kampen op 

een zo hoog mogelijk niveau wil presteren komt 

overeen met de ondernemersdoelstellingen.

Maatschappelijke functie 

Bij Businessclub IJsseldelta staat naast de za-

kelijke functie, ook de maatschappelijke functie 

hoog in het vaandel. Voorzitter Frans van der 

Kolk zegt hier het volgende over: ‘’Wij vinden 

het belangrijk om de drempel voor de jeugd om 

te gaan voetballen zo laag mogelijk te maken. De 

sponsorinkomsten zorgen ervoor dat voetbal-

vereniging Go-Ahead Kampen de contributies 

voor de jeugd zo laag mogelijk kan houden. Zo 

kunnen wij maatschappelijk ons steentje bijdra-

gen. Ook draagt de sponsoring voor bedrijven 

bij aan het mvo-beleid. Door Go-Ahead Kampen 

te steunen, kunnen ondernemers laten zien dat 

zij op een actieve en sportieve manier betrokken 

zijn bij de maatschappij.’’ 

Activiteiten 

In de afgelopen jaren zijn er verschillende 

activiteiten georganiseerd. Zo zijn er wedstrij-

den bezocht van PEC Zwolle en Schalke 04. 

Ook is er een tweedaagse trip naar Duits-

land georganiseerd, waar onder andere de 

scheepswerf Meyer en de Volkswagen fabriek 

in Emden werden bezocht. Daarnaast kunnen 

de aangesloten ondernemers elkaar bij iedere 

thuiswedstrijd onder het genot van een hapje 

en een drankje ontmoeten in ons prachtige 

sponsorhome. Naast de gezelligheid, kunnen 

de ondernemers op deze manier hun zakelijke 

netwerk uitbreiden. Zo blijft het voor onder-

nemers interessant om Go-Ahead Kampen te 

blijven sponsoren.

Verschillende sponsorpakketten 

Alle ondernemers uit de regio kunnen zich 

aansluiten bij Businessclub IJsseldelta. Hiervoor 

zijn verschillende sponsorpakketten ingericht. 

Op de volgende pagina een overzicht van deze 

pakketten.
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Plastall Verfcentrum is een jonge, 
professionele 

verfgroothandel gericht op het 
leveren van verf voor:

Bouw
Jacht- en scheepsbouw
Industrie en protective

Doe het zelf en consument

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

Advertenties

Welkom 

op sportpark 

Midden-

wetering

Één familieclub!



Van mini’s tot 
het eerste: 

samen staan 
we sterk!
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Advertenties

Een KINDJE OP KOMST            of 
samen het           HUWELIJK aangaan?
Een KINDJE OP KOMST            of 
samen het           HUWELIJK aangaan?

Zalsman Kampen      |      Gildestraat 1      |      (038) 386 99 66     |      www.zalsmankampen.nl

Bij elke drukwerkbestelling planten wij een boom op Sumatra.

Voor een bijzondere gelegenheid, 
maar ook voor al uw andere drukwerk: 

Zalsman Kampen

Dat vraagt om een kaartje.Dat vraagt om een kaartje.

Voor woning,
winkel en bedrijf

Landelijk erkend
installatiebedrijf

BORG gecertificeerd
beveiligingsbedrijf

Neringstraat 3
8263 BG Kampen

Telefoon 038 - 331 39 99
www.vanderweerdelektrotechniek.nl



Bestuur 
Voorzitter Theo Rietkerk 06-18303867 
Vice-voorzitter Roel Mateboer 038-3326869 
Secretaris Jan Buitenhuis 038-3321424 
Penningmeester Ruud Kuipers 038-3322865 
Wedstrijdsecretaris Asje Prins 038-3318700 
Communicatie & P.R. Henk Jan Karsten 06-29489638 
Kantinebeheer 
en gebouwen Willem Yska 038-3319119 
Technische zaken Arjan Knul 038-3311339 
Jeugdvoorzitter Jan Sleurink 038-3333041 
   
Jeugdbestuur  
Voorzitter Jan Sleurink 038-3333041 

Penningmeester Bob de Jong 038-3318523 

Technische zaken Bob de Jong 038-3318523 

Wedstrijdsecretaris junioren Bob de Jong 038-3318523 

Wedstrijdsecretaris pupillen Gerke Dijkstra 06-41513435 

Gastvrouw/Algemene zaken Anja van den Eijkel 06-27048523 

Coördinator A-jeugd Harry Jansma 06-27045097 

Coördinator B-jeugd Harry Jansma 06-27045097

Coördinator C-jeugd Vacant 

Coördinator D-jeugd Brenda Boeve 06-36129672 

Coördinator E-jeugd Henk Vaandering 06-51589941 

Coördinator F-jeugd Erna Visker 06-44358244 

Coördinator meidenvoetbal Harry Bakker 06-22438062 

Coördinator mini’s Erna Visker 06-44358244

 

Technische staf 

Hoofdtrainer Edwin van Nijen 06-25070711 

Trainer beloftenteam  Ricardo van de Weerd 06-19434434 

Trainer A1  Hans van Zuiden 06-29042622 

Hoofd-opleidingen Henk Nieuwenhuis 06-44978294 

Elftalleiders André Meijberg 06-34978381 

 Menno Jansma 06-10694654 

Elftalleider beloftenteam Erick Backhaus 06-45796403 

Elftalleider A1 Martijn van de Kamp  06-49913519 

Verzorger Roy Bast 06-39864462

Technische commissie 

Arjan Knul  038-3311339

Wilfred van der Kolk  06-24622419

Henk van Keulen  06-12467101 

 

Kantinecommissie 

Willem Yska  06-10428645

Jacqelien Wessels  038-3311717

Hans Beverwijk  06-40226418 

 

Communicatie en PR 

Henk Jan Karsten  06-29489638

Bert Hofman  038-3320348

Arjan Schepenaar  038-3320981

Robert Hamer  06-53738186

Erik Gosker  06-15908042

   

Ledenadministratie 

Contributie Jeanet Kuiper 038-3325251 

Ledenadministratie Dick Winkeler 038-3322003

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 der Kamp 06-21265763

Go-Ahead TV 

Samensteller Menno Jansma 06-10694654

Belangrijke telefoonnummers Colofon

Uitgave  v.v. Go-Ahead Kampen

Aquisitie  Bert Hofman, Klaas Kanis

Opmaak  Mediaconnexion

Tekst  Jeroen Kanis

Druk Zalsman B.V.

Samenstelling  Studio ZIZ,  

 Henk Jan Karsten

Foto’s BWphoto, Jan Buitenhuis

Adresgegevens

v.v. Go-Ahead Kampen

Sportpark Middenwetering

Buitenbroeksweg 2

8265 PH Kampen

Telefoonnummers

Kantine clubhuis 038-3315813

Bestuurskamer 038-3319027

www.goaheadkampen.nl
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