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Saamhorigheid kleurt Trots van Kampen
Goedendag, fijn dat u of jij de tijd neemt 
om nader kennis te maken met Go-Ahead 
Kampen, een club met bijna 900 leden. Onze 
voetbalvereniging heeft een rijke historie en 
bestaat sinds 20 maart 1925. Onze thuisbasis is 
sportpark Middenwetering. 

Ruim 7 jaar heb ik in het eerste elftal van Go-
Ahead Kampen mogen spelen, merendeels in 
de hoofdklasse, het hoogste niveau van het 
zaterdagamateurvoetbal. Ik kwam van de buren, 
WHC uit Wezep, tegelijk met Arjan Knul, die van 
de naaste buur DOS Kampen kwam. Met onder 
meer Roel Mateboer op doel, Dik Stam laatste 
man, Harrie Fixe en Bert van de Akker en de drie 
gebroeders Winkeler vormden we in die jaren 
een stevige basis. Toen ik vanwege een ernstige 
knieblessure afscheid moest nemen, heb ik nog 
een jaar het tweede elftal mogen begeleiden, 
waar Anton Zandbergen trainer was. Het kampi-
oenschap hebben we gevierd!
Later heb ik de teams van mijn twee zonen bege-
leid en op de vraag of ik bestuurlijk wat voor de 
vereniging wilde gaan doen, moest ik vanwege 
het niet kunnen combineren van een landelij-
ke- en  provinciale politieke functie, steeds nee 
verkopen. Maar zei ik: als ik met de politiek klaar 
ben...Vanaf december 2014 mag ik bestuurlijk 
de kar trekken, in goede samenwerking met 

vice-voorzitter Roel Mateboer en het DB en AB. 
Het is fijn om veel actieve mensen om ons heen 
te zien en te ontmoeten. Go-Ahead Kampen is 
een vereniging met veel actieve leden en meer 
dan 250 vrijwilligers. Wij voelen ons één grote 
familie. Dat zien we terug op ons sportpark 
Middenwetering, maar ook daarbuiten. Zowel 
bij feestelijke activiteiten, als bij verdrietige 
gebeurtenissen. Cruciaal bij onze vereniging is de 
saamhorigheid: we geven de club samen vorm! 
Daarnaast is het belangrijk dat ieder 
zijn of haar verantwoordelijkheid 
neemt. Wij kunnen een beroep doen 
op elkaars kennis en kunde. 

Missie
Onze missie is ambitieus: talen-
tontwikkeling, eigen identiteit, 
continuitiet, solide financien en op 
termijn een stabiele hoofdklasser. 
Talentontwikkeling van F-jes tot het 
eerste team; de investering in hoofd 
opleidingen Henk Nieuwenhuis zien 
we terug. Talentontwikkeling bij 
onze vrijwilligers; de 'nieuwe jas' van 
ons familieblad Het Contact en nu 
de Presentatiegids 2016-2017, onder 
leiding van Henk Jan Karsten, zijn voorbeelden 
hiervan. Eigen identiteit: eigen mensen vormen 

met eigen ideeën onze club en wij vormen en 
bouwen een deel van de Kamper samenleving. 
Continuiteit: wij kijken niet op de korte termijn 
maar over meerdere jaren. De koersnota 2018 
Samen staan we sterker is daar een uiting van. 
Samen met de leden, vrijwilligers, de Suppor-
tersvereniging onder leiding van Jan Groen, de 
Businessclub IJsseldelta onder leiding van Frans 
van der Kolk én onze sponsoren gaan we voor 
een uitdagend seizoen 2016-2017!

Theo Rietkerk, voorzitter

“De Kogge en 
de botters zijn 

bepalend voor de 
geschiedenis van 

Kampen. De 'Trots 
van Kampen' is 
sportief gezien 
bepalend voor 

Kampen. Vandaar: 
De Buitenhaven.”

VAN DE VOORZITTER
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Ambitie

Talentontwikkeling Solide basis

Eigen identiteit

Voetbalvereniging Go-Ahead Kampen
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Het is een zomerdag in 1966 als ik 
met een oude tas van mijn moeder 
op mijn rug op mijn fiets stap. In 
de rugzak zitten de gloednieuwe, 
leren voetbalschoenen die ze voor 
mij aanschafte. De route gaat vanaf 
mijn huis aan de Burgemeester 
van Engelenweg naar sportpark 
Seveningen: ik ben onderweg naar mijn 
eerste voetbaltraining bij de club “Go 
Ahead Kampen”. Eenmaal daar, met 
de nieuwe schoenen met veel te lange 
veters aan mijn voeten, ontmoet ik 
voetbal. 

Het is een kennismaking op een groot, 
drassig veld vol plassen met een leren 
bal die aan het einde van de training 
zwaar is van het volgezogen vocht. Toen 
ik zo’n bal probeerde te koppen wist ik 
ook meteen dat ik geen veldspeler wilde 
worden, maar meer geschikt was voor 
het keepersvak.
Deze dag is inmiddels ruim 50 jaar gele-
den, maar sindsdien zijn het spel en de 
club voor mij niet meer weg te denken. 
Op mijn zestiende mocht ik aansluiten 
bij de eerste selectie tot ook het voetbal 
met mij meeverhuisde naar studenten-
stad Groningen. Eenmaal terug sloot 

ik de laatste vijf jaar weer af in het 
roodgeel. Ik was overigens niet de enige 
die regelmatig de tocht vanaf de Burge-
meester van Engelenbergweg maakte: 
de familie Mateboer en Go-Ahead zijn al 
jaren aan elkaar verbonden. Mijn beide 
broers hebben alle jeugdelftallen doorlo-
pen en hebben ook in de eerste selectie 
gevoetbald. Mijn vader is jaren voor-
zitter geweest en zakelijk sponsort het 
familiebedrijf Mateboer de club al meer 
dan 40 jaar. Zelf heb ik de voetbalschoe-
nen ook verruild voor een bestuursfunc-
tie: ik ben nu aan mijn derde bestuurs- 
periode bezig, als vice-voorzitter waar 
ik voorheen "beheer en onderhoud" 
en "voetbaltechnische zaken" in mijn 
portefeuille had.

Verscheidenheid
Zoals ik toen vertrok naar voetbaltrai-
ning, zo zijn er ook vandaag de dag 
velen die de weg naar nu de Midden-
wetering weten te vinden. Niet alleen 
jongetjes met rugzakjes op de fiets, 
maar ook bijvoorbeeld vrouwen uit 
hun werk, jongeren op de brommer en 
de oudere vrijwilligers. Wie een wille-
keurige zaterdag voor het clubhuis gaat 
staan, ziet een hele verscheidenheid 

“Onze familieclub is 
een plek waar mensen 
zich thuis voelen. Waar 
ze het plezierig vinden 

om actief samen 
met anderen leuke 

projecten te realiseren. 
Iets waar iedereen van 
de Go-Ahead familie 
van kan meegenieten 
en trots op kan zijn.”

Roel Mateboer, vice-voorzitter

Mensen maken de club

6



aan mensen binnendruppelen met Go-Ahead 
als eindbestemming. En dat is meteen ook het 
bijzondere aan onze familieclub: het is een plek 
waar mensen zich thuis voelen. Waar ze het 
plezierig vinden om actief samen met anderen 
leuke projecten te realiseren. Iets waar iedereen 
van de Go-Ahead familie van kan meegenieten 
en trots op kan zijn.
De verscheidenheid zien we doorschemeren 
in de statistieken: het aantal teams, van mini's 
tot senioren, is namelijk uitgegroeid tot een 
recordaantal. Dat is onder andere 
te zien aan de opmars van het 
vrouwenvoetbal onder de bezie-
lende leiding van Harry Bakker en 
Gerke Dijkstra. Gezien de enorme 
toeloop (met zelfs een dames-
team 35+) is er een commissie op-
gericht die structuur aanbrengt. 
Het einddoel is een volwaardige 
damesafdeling met een zetel in 
het hoofdbestuur. 

Prestaties
Het helpt natuurlijk ook dat het 
vlaggenschip en het beloften- 
elftal (kampioen!) fantastisch 
gepresteerd hebben afgelopen 
seizoen. Het is toch zo dat de 
'waarde' van een club voor 
een deel bepaald wordt door 
prestaties van het eerste elftal. 
Dat geldt voor buitenstaanders, 

(potentiële) sponsoren, supporters en niet te 
vergeten onze eigen leden, die natuurlijk graag 
delen in het succes. Daarom is het mooi dat 
Arjan Knul met zijn Technische Commissie struc-
tuur heeft aangebracht in het technische hart 
van Go-Ahead. Dezelfde duidelijke structuur 
zit ook bij de financiën van Ruud Kuipers. Onze 
Kuipersnorm is altijd leidend bij alle financiële 
beslissingen. Ook moeten we niet vergeten 
wat de duizendpoot Bob de Jong allemaal te 
regelen heeft, zodat elk elftal zo goed mogelijk 

kan spelen en trainen. Om al die verschillende 
spelers en vrijwilligers te faciliteren moet dit 
onderdeel goed op orde zijn.

Onderhoudsplan
Wat dat betreft is het geweldig dat André 
Stroomberg samen met Willem IJska het 
beheer- en onderhoudsplan heeft opgezet; dit 
draait nu al een seizoen. Halfjaarlijks gaan we 
dit monitoren en zo nodig bijstellen. De aanpak 
van de kantine, keuken en wagenschuur zijn de 

volgende stap op de agenda van het onder-
houdsplan. Ondertussen hebben we al een 
aantal zaken gerealiseerd zoals het pannaveldje 
en recent het terras bij de kantine. Ook zijn we 
blij dat de gemeente Kampen het pad naar veld 
4 en 5 heeft aangelegd. De gemeente denkt 
veel met ons mee, maar moet zich anderzijds 
ook houden aan de door de raad vastgestelde 
kaders. Er zal bijvoorbeeld structureel bezuinigd 
worden op onderhoud van de sportparken en 
op de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan de 

sportclubs. 
Er vinden ook regelmatig verschillende over-
leggen plaats. Zo hebben Theo Rietkerk en ik 
elke zes weken een overleg met de voorzit-
ter van de supportersvereniging (Jan Groen) 
en de voorzitter van de Businessclub (Frans 
van der Kolk). We bespreken dan de koers 
van de club met alle organisatorische en 
financiële consequenties die daar bij horen.

Geïnspireerd
Er wordt dus door velen een hoop werk 
verzet rondom die goedgevulde velden, 
kleedkamers en kantine. Go-Ahead is voor 
mij daarom niet alleen een ontmoeting 
met voetbal, maar ook zeker een ontmoe-
ting van veel verschillende mensen. Want  
mensen maken de club. Zoals ik vijftig jaar 
geleden op mijn fiets stapte om hiervan deel 
uit te maken, hoop ik dat de komende jaren 
nog velen geïnspireerd zijn om zich ook aan 
te sluiten bij onze roodgele familie. 

Mensen maken de club

BESTUURSTAFEL
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Zambonistraat 3 Tel. 038 303 1664
8263 CE Kampen info@bjggroep.nl www.bjggroep.nl

Geloven in de kracht 
van samen doen.
BJG Groep is een ondernemende 
holdingmaatschappij voor diverse 
bedrijven op het gebied van mens 
en arbeid.
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Gewoon bij Albert Heijn.

Albert Heijn van Mierlo, 
Lovinkstraat 20-22 Kampen

Albert Heijn van Mierlo, 



“Roodgeel 

betekent voor mij 

betrokkenheid, 

saamhorigheid. 

Mijn tweede 

familie!”

Nog altijd is hij trots dat hij "onze club 
in de mooiste kleuren mocht en 

mag vertegenwoordigen". Bij 
Harry Bakker zit het roodgeel 
er in vanaf zijn zevende. Hij 
schopte het tot keeper in het 

eerste. Sinds zijn dochter en 
zoon voor de voetbalsport kozen 

is hij actief als trainer en begeleider. En 
toen zijn dochter over ging naar de D’s 
en in een meidenteam terecht kwam, 
vond hij dat het meidenvoetbal wel een 
impuls verdiende.
“Het gevolg is een bloeiende tak met 
een explosie van meiden die bij ons 
komen voetballen. Inmiddels zeventig 

meiden. Nu is het zaak om 
het meidenvoetbal verder 
goed te organiseren en in 
de vereniging in te bedden. 
Ik zie het als ambitie om 
samen ervoor te zorgen dat 
het meidenvoetbal in 
Kampen en onze 
vereniging in één 
adem genoemd 
worden. Een 
mooie bloeiende 
tak om trots op te 
zijn.”

Sinds zijn zonen Menno en 
Rients bij Go-Ahead Kampen 
zijn gaan voetballen heeft 
Harry Jansma heel wat vrijwil-
ligerstaken op zich genomen: 
elftalleider, trainer, bestuurslid... Het 
leidde ertoe dat hij zich snel thuis voelde 
binnen de club en heel wat Kowetters 
leerde kennen. Een bijzondere herinnering 
heeft hij aan het zeer getalenteerde A1 met 
onder anderen Jurrian Zandbergen, Henk 

van Keulen en Michiel Kuipers, die 
wisten mee te draaien boven-

in de tweede divisie. Sinds 
alweer een jaar of vier is 
het zijn taak te zorgen 
dat alles rond JO17/JO19 

(voorheen A/B-teams) goed 
geregeld is. 

“Om dit voor elkaar te krijgen is veel 
gepuzzel nodig voor wat betreft de 
begeleiding en de indeling van deze 
teams. Dat geeft wel eens ergernis en 
frustratie... Het wordt steeds moeilijker 
om bij deze groep de juiste begeleiders te 
vinden. Dit seizoen is alles goed gekomen, 
maar voor de toekomst hoop ik dat 
ouders zich meer medeverantwoordelijk 
gaan voelen en meer bereid zullen zijn 
om vrijwilligerswerk bij Go Ahead te gaan 
doen. Het functioneren van de vrijwilligers 
vormt de basis van het vereniging zijn!”

 Harry Jansma
 Coördinator JO17/JO19

JEUGD

 Harry Bakker
 Coördinator meidenvoetbal

Brenda Boeve is als enthousiaste moeder actief 
in het jeugdbestuur. Ze moedigt op een posi-

tieve manier haar jongens aan. En haar teams 
natuurlijk. 
“Als niet Kampenaar word je snel 

opgenomen binnen de roodgelen. Het 
roodgele gevoel komt dan vanzelf!”

Brenda Boeve
 Coördinator JO13/JO15

Voetbal, korfbal, fierljep-
pen en kaatsen… Gerke 
Dijkstra is opgegroeid 
in een fanatiek sportge-
zin. In het Friese Giekerk 
kreeg hij van huisuit 
mee dat bij binnen 
een actieve sportge-
meenschap vrijwilli-
gerstaken vanzelfsprekend zijn: van voorzit-
terschap tot bardiensten en alles wat er maar 
moest gebeuren bij de club. Nu dochter Silke 
en zoon Jens bij Go-Ahead voetballen, blijkt 

dat vrijwilligerswerk in de genen zit. 
Inmiddels traint hij de meiden onder 
15 en speelt in het 35+-team. 

 “Go-Ahead ervaar ik als een 
gezellige en betrokken vereniging 

waar het familiegevoel 
hoog in het vaandel 
staat. Iedereen is in deze 
tijden druk met van 

alles, maar vele handen maken licht werk, 
dus zou het fijn zijn als functies 
binnen de club ook in de toekomst 
vervuld kunnen worden!”

Henk Vaandering
 Coördinator JO11

Gerke Dijkstra
 Coördinator jeugdscheidsrechters
 Wedstrijdsecretaris pupillen
 Trainer M015
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Dit seizoen zijn we van start gegaan met liefst 
34 jeugteams plus de mini’s. Dit is inclusief 5 
meidenjeugdteams. Afgelopen seizoen sloten 
we af met 11 F-teams, wat voor Go-Ahead 
een historisch aantal is. Tegenwoordig heet 
de F-categorie JO9 (Jeugd onder de 9), daar 
hebben we er bij de start van het seizoen 10 van 
waaronder 1 meisjes team. Ook dat is een record 
want we zijn nog nooit met zoveel F-teams 
gestart aan het begin van een nieuw seizoen. 

Bij de jeugdafdeling werken we met een jeugd-
beleidsplan waarin vijf pijlers centraal staan en 
die beelden we uit in ons 
‘voetbalgebouw’. 
Belangrijkste pijler of 
fundament is hierbij plezier 
in de voetbalsport. Plezier 
bestaat niet alleen uit 
lekker gezellig recreatief 
met elkaar voetballen 
maar plezier halen spelers 
ook uit presteren op een 
zo hoog mogelijk niveau. 
Beide vormen bieden wij 
aan bij onze club. 
Bij de jeugd zijn de selectie- of prestatie-elftallen 
vanaf JO9 tot en met JO19 achtereenvolgens de 

teams: JO9 1-4, JO11 1-4, JO13 1-2, JO15 1-2, JO17 
1-2 en JO19 1. Bij de pupillen (tm JO13) wordt er 
gestreefd naar een leeftijdsindeling. Dat bete-
kent dat we de jaargangen in de selectieploegen 
bij elkaar houden. Hieraan liggen onderzoeken 
ten grondslag van de opleidingsvisies van be-
taaldvoetbal- organisaties. Zo worden bijvoor-
beeld 1e jaars E voetballers (geboortejaar 2007) 
bij de selecties ingedeeld bij JO11-3 en JO11-4. 
Het jaar daarop zullen de spelers, wanneer zij 
zich goed doorontwikkelen, in JO11-1 of JO11-2 
terecht komen. Er kunnen op deze werkwijze 
altijd uitzonderingen voor komen. Hierbij wordt 

er altijd gekeken naar het kind. De 
persoonlijke voetbalontwikkeling 
staat in de gehele jeugdopleiding 
centraal. 

Hoe organiseer je zoiets?  Hiervoor 
hebben we het jeugdbestuur. 
Onze groep bestaat uit 6 leeftijds-
coördinatoren (van mini's tot en 
met JO19) en een coördinator mei-
denvoetbal. Deze laatste fungeert 
nu nog onder de jeugd. Nu er ook 

damesseniorenteams ontstaan, is het de bedoe-
ling dat er een aparte meiden/dames-commissie 
actief wordt. Op dit moment wordt er aan de 

“Er komt heel 
wat bij kijken om 
iedere zaterdag 
zoveel teams 
in het veld te 

krijgen, kan ik u 
verzekeren. Voor 
ons is dan het 

altijd genieten als 
we de bal weer 

zien rollen.”
Jan Sleurink, voorzitter jeugdbestuur

Plezier is fundament jeugdbeleid
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bemensing van deze commissie al hard gewerkt. 
De coördinatoren zijn de haarlemmerolie in 
het reilen en zeilen van deze teams. Naast 
deze coördinatoren bestaat het jeugdbestuur 
uit een penningmeester, lid technische zaken, 
wedstrijdsecretaris junioren, wedstrijdsecretaris 
pupillen en een bestuurslid Algemene zaken/
Gastvrouw-heer. Sommige functies worden door 
eenzelfde persoon gedaan. Ons hele topteam 
bestaat momenteel uit tien personen. 

Onder het jeugdbestuur functioneren twee 
technisch coördinatoren, voor de pupillen in de 
persoon van Job Wonink en voor pupillen vanaf 
JO13 tot en met de junioren in de persoon van 
Erick Backhaus. zij vervullen een belangrijke on-
dersteunende functie in de periodieke jeugdca-
tegorieoverleggen per leeftijdscategorie. Binnen 
zo'n overleg vergaderen drie maal per jaar alle 
trainers en leiders van bijvoorbeeld de JO9-
teams, de clubscouts en de leeftijdscoördinator 

onder leiding van de technisch coördinator. 
Onderwerpen zijn voortgang binnen de selec-
ties, talentontwikkeling, kennisuitwisseling en de 
samenstelling van de teams. 
Binnen de jeugdopleiding is ook de scouting-
commissie actief. Onder leiding van Dick van de 
Veer brengen een aantal van deze scouts iedere 
zaterdag een bezoek aan één of meerdere 
thuiswedstrijden van onze teams en zij zetten 
hun bevindingen op papier. Zij kijken naar de 
individuele spelers maar ook naar het hele team 
en de begeleiding van zo’n team. Kort samen te 
vatten in één vraag: Wat valt je op ? 

Last but not least is Henk Nieuwenhuis als hoofd 
opleidingen bij onze vereniging actief  bij de 
selecties van de junioren en de begeleiding van 
onze junioren naar de senioren. Henk verzorgt 
bijvoorbeeld individuele trainingen voor jeugd-
spelers en zorgt voor de doorstroming vanuit de 
junioren naar ons beloftenelftal en het eerste elf-

tal. Ook fungeert Henk als sparringpartner 
voor de trainers van deze teams en stuurt 
indien nodig bij.

Elk jeugdteam heeft minimaal één trainer, 
vaak zelfs twee en een leider en wanneer 
nodig een vaste vlaggenist. Dat betekent al 
snel dat er rondom de 34 jeugdteams per 
team 3 personen actief zijn. Dan zitten we 
nog eens op zo’n 100 vrijwilligers. Kortom 
als we alles optellen dan runnen we de 
jeugdopleiding met totaal al snel zo’n 120 
mensen. We zijn als jeugdbestuur superblij 
en trots dat het ons ook dit seizoen weer 
gelukt is om dit met vrijwilligers rond 
te krijgen. Er komt heel wat bij 
kijken om iedere zaterdag zoveel 
teams in het veld te krijgen, 
kan ik u verzekeren. Voor 
ons is het dan altijd genieten 
als we de bal weer zien rollen. 

JEUGD
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renesmakelaardij.nl

Denkt u erover na om uw huis te 

verkopen? Start met een vrijblijvende

waardebepaling bij Renes Makelaardij.

Gratis en vrijblijvend

Vanzelfsprekend is een waardebepaling een moment-opname. Een waarde

bepaling is geen volledig taxatie rapport, maar wel erg waardevol. Het geeft

u inzicht in de marktwaarde en de eventuele verkoopstrategie. Bovendien 

zal de marktwaarde van een huis worden beïnvloed door het aantal vergelijk-

bare huizen in hetzelfde marktgebied, ligging, omgeving, staat van onder-

houd, enzovoort. Renes neemt al deze factoren mee in de gratis waarde -

bepaling van uw huis.

De voordelen van het verkopen van
uw huis door Renes Makelaardij

Een gratis waardebepaling door Renes Makelaardij verplicht u tot niets. 

Het  is handig om de marktkennis en de ervaring van Renes te gebruiken 

om een globale indruk te krijgen van wat uw huis vandaag zou opbrengen.

Besluit u – op dat moment of op een later tijdstip - uw huis in de verkoop 

te zetten? Dan bent u bij Renes aan het juiste adres.

profiteer 
nu ook van 

de lage 
hypotheek-

rente

  



SENIOREN  

Plezier staat 
voorop, maar de 
wil om te winnen 
is er niet minder 

om. De derde helft 
is immers na een 

gewonnen partij wel 
zo feestelijk.

Asje Prins, bestuurslid senioren

Ongedwongen voetbalplezier
Het vorige seizoen sloten alle even elftallen af met de 
titel in hun eigen competitie. Aan kampioenselftallen 
dus geen gebrek bij de senioren. Het illustreert dat 
bij de senioren de derde helft vaak buitengewoon 
belangrijk is, maar ook zij weten plezier en prestatie 
heel goed te combineren. Logisch ook: de derde helft 
is na een gewonnen partij des te feestelijker.

De overige senioren zijn alle seniorenteams buiten het 
eerste elftal en de Beloften. Prestaties zijn er onderge-
schikt aan voetbalplezier, maar toch kan het er sportief 
gezien fanatiek aan toegaan op de velden – aan verlie-
zen hebben de meeste voetballers immers een broertje 
dood. Op de velden gaat het er wel wat gemoedelijker 

aan toe dan bij de prestatieteams. Trainen is niet ver-
plicht en de sancties bij overtredingen zijn milder: 
gele kaarten worden bijvoorbeeld wel uitgedeeld, 
maar niet officieel bij de KNVB geregistreerd. 
Bij Go-Ahead Kampen gaat het om zeven senioren-
teams (3e t/m 9e) die deelnemen aan de competi-
tie op zaterdag. Ook zijn er twee 35+-teams en een 
45+-team. Zij spelen samen met een aantal clubs 
in regio eens in de vier weken op vrijdagavond een 
7 tegen 7-toernooi. Het zijn korte wedstrijdjes van 
maar twintig minuten, maar aangezien er op één 
avond een heel toernooi wordt afgewerkt, is het 
voor de heren toch flink zweten. Centraal staat 
een recreatief potje voetbal met en tegen leeftijds-

genoten, voor mannen die geen tijd of energie 
meer kunnen vinden om mee te draaien in een 
volledig competitieprogramma. De KNVB heeft 
deze vorm indertijd met succes in het leven 
geroepen om te voorkomen dat deze groep 
helemaal afhaakt.

BBQ-toernooi
De seniorenteams kennen hun eigen sei-
zoensafsluiting in de vorm van een inmiddels 
traditioneel Van Guilik BBQ-toernooi, waarvoor 
behalve de eigen teams ook de clubs uit de 
regio worden uitgenodigd. Een potje voetbal, 
een fantastisch verzorgde barbecue en een biertje 
erbij. Als ergens het bewijs geleverd wordt dat sport 
verbroedert…
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Een ambitieus, maar herkenbaar Go-Ahead 
Kampen met als doel de sterkhouders binnen 
onze eerste en tweede selectie te behouden 
en waar mogelijk aan te vullen met talent en 
beloften. Die lijn uit de laatste twee seizoenen 
zetten we onverkort voort. We willen ruimte 
creëren voor ontwikkeling van spelers in deze 
selecties en met het oog op de toekomst oog 
hebben voor onze junioren.

Naast uiteraard onze hoofdtrainer Edwin van 
Nijen met zijn staf speelt onze hoofd opleidingen 
Henk Nieuwenhuis in samenwerking met Ricardo 
van der Weerd (trainer Beloftenelftal) en Hans 
van Zuiden (trainer JO19) een belangrijke rol in 
het vinden van de juiste balans in de selecties. Dit 

is zowel voetbaltechnisch alsmede sociaal van 
groot belang. Om in voetbaltermen te blijven: 
het gaat om de veld- en kleedkamerhiërarchie. 
Met zijn allen streven we ernaar als collectief 
nog sterker te acteren, wij hebben immers in al 
de genoemde geledingen talent en kwaliteit vol-
doende aanwezig. Zeker in de gekte en hectiek 
van het huidige amateurvoetbal is dit van vitaal 
belang. Met name de jonge spelers zullen geduld 
moeten kunnen opbrengen en sterkhouders 
zullen hun bijdrage op het teambelang moeten 
richten.

Goed overleg
Als TC-team zien wij het als onze taak om hier 
prioriteit aan te geven bij de uitwerking van het 

Sterk collectief is van  vitaal belang
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Arjan Knul, voorzitter Technische Commissie

“In alle uitingen en 
uitlatingen moeten 

we vanuit de 
voetbalgedachte denken 

en handelen. Het 
teambelang voorop. 
Zonder het individu 
en het familiegevoel 

te verwaarlozen, 
uiteraard.”

Sterk collectief is van  vitaal belang
ingezette beleid volgens de koersnota. Wij heb-
ben hier veel zin in en zien de samenwerking en 
de uitkomst met veel vertrouwen tegemoet.
Dit zal uiteindelijk moeten leiden tot weder-
om goede prestaties van onze club in brede 
voetbaltechnische zin. Ons eerste staat voor 
een uitdaging weer bij de top 5 te eindigen en 
wellicht weer voor promotie te kunnen spelen in 
een zware, maar interessante competitie.
Het Beloftenelftal is gepromoveerd naar de 
reserve hoofdklasse en zal alle zeilen bij moeten 
zetten om zich hierin te handhaven. Hoe dit ook 
uitpakt, het betekent in elk geval een leerzaam 
jaar voor het team, met name voor de jonge 
garde. Inzet en support van het genoemde voet-
baltechnische team zal nodig zijn voor een goed 
resultaat, altijd weer afhankelijk van het eerste 
team met waar mogelijk aanvulling  vanuit JO19. 
Hiervoor is een goed overleg met onze jeugdaf-
deling van belang en daar zullen we zeker invul-
ling aan geven.

Clubbelang
Zoals jullie zien komen we dan weer uit op het 
teambelang en het putten uit onze jeugd. In 
het verleden is al een structuurplan opgezet 
waar we nog elke week profijt van hebben. Het 
jeugdbestuur met destijds Martijn Postuma en 

consorten kunnen hier als 
ontwerper trots op zijn .
Dat onze aandacht vanuit 
de TC  vooral uitgaat naar 
de eerste en tweede selec-
tie in combinatie met JO19 
heeft te maken met priori-
teiten en daarmee samen-
hangend de beschikbare 
tijd en energie. Inmiddels 
hebben we gelukkig Harry 
van der Worp als secre-
taris aan de TC kunnen 
toevoegen en zal Marcel 
Strieker als rasechte 
Kowetter ook zijn bijdrage 
leveren. Er is immers veel 
te doen: scouting, analy-
ses,  spelersontwikkeling, 
stafgesprekken... 

Wij stellen alles in het werk om er samen als 
team voor te gaan. Dat zal ons weer veel energie 
en inzet kosten en wellicht soms teleurstellin-
gen en strijd opleveren. Dit is inherent aan het 
maken van soms moeilijke keuzes. Acceptatie is 
belangrijk in de wetenschap dat het clubbelang 
voor ons voorop staat!

TECHNISCH BELEID
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SELECTIE 2016-2017

Bovenste rij  (vlnr): Arjan Wiegers, Bram van Enk, Niek van Enk, Nick Hendriks, Nick van der Kooi, Hussein Raza, Rienk van de Wetering en Gerhald Visscher.
In het midden (vlnr): Patrick Mookus, Brenda Beens, Marco Dijst, Tanju Sahin, Tim Noordman, Niek Bongers, Chiel ten Hove, Jorin Riezebos, Jeffrey van Ommen, 

Jan Wilting, Jan Willem Schemmekes, André Meijberg en Menno Jansma.
Zittend op de voorste rij (vlnr): Yannick Groen, Laurens van Keulen, Daan van Enk, Luuc Knul, Edwin van Nijen, Edwin Starke, Leroy Knol, Jeroen van den Bosch, Jurrian Zandbergen en Ruben van der Veer.

Niet op de teamfoto: Nick Bakker, Madih Doufikar, Marc Hoekstra, Reinier Romkes en André Timmerman.
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Edwin van Nijen 
Hoofdtrainer

Edwin Starke 
Assistent trainer

Jan Willem Schemmekes
Keeperstrainer

Reinier Romkes
Keeperstrainer

Jan Wilting
Assistent Keeperstrainer

Marco Dijst
Hersteltrainer

André Meijberg 
Elftalleider (materieel)

Menno Jansma 
Elftalleider (organisatie)

Patrick Mookus
Fysiotherpeut

Brenda Beens 
Verzorgster

Tim Noordman 
Keeper

Niek Bongers 
Keeper

Chiel ten Hove 
Keeper

André Timmerman 
Verdediger

Jeroen van den Bosch
Verdediger

Laurens van Keulen
Verdediger

Nick Hendriks 
Verdediger

Rienk van de Wetering 
Verdediger

Nick van der Kooi
Middenvelder

Niek van Enk
Middenvelder

Daan van Enk
Middenvelder

Luuc Knul 
Middenvelder/aanvaller

Jorin Riezebos
Aanvaller

Madih Doufikar
Aanvaller

Ruben van der Veer
Verdediger

Tanju Sahin 
Verdediger

Yannick Groen
Verdediger

Bram van Enk
Verdediger

Hussein Raza
Verdediger/aanvaller

Gerhald Visscher 
Middenvelder

Jeffrey van Ommen
Middenvelder

Leroy Knol 
Middenvelder

Marc Hoekstra 
Middenvelder

SELECTIE 2016-2017

Arjan Wiegers
Aanvaller

Jurrian Zandbergen 
Aanvaller

Nick Bakker
Middenvelder/aanvaller
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ONDERHOUDSPAKKET

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

Schilderwerken
Beglazing
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info@rmfashion.nl 
Bezoek ook onze webshop

www.rmfashion.nl
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Geerstraat 27 • Kampen •  (038) 332 67 43

WWW.RMFASHION.NL

KIJK EN KOOP 
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EERSTE PERIODE
3 september 
Bennekom - DUNO D. 
De Esch - DETO Twenterand 
DOS '37 - Go-Ahead Kampen 
FC Zutphen - SVZW 
KHC - Nunspeet 
Vroomshoopse Boys - Berkum 
WHC - Hulzense Boys 

10 september 
Berkum - KHC 
DETO Twenterand - WHC 
DUNO D. - De Esch 
Go-Ahead K. - Vroomshoopse Boys 
Hulzense Boys - FC Zutphen 
Nunspeet - Bennekom 
SVZW - DOS '37 
 
17 september 
Bennekom - WHC 
Berkum - DUNO D. 
DOS '37 - De Esch 
FC Zutphen - DETO Twenterand 
KHC - Vroomshoopse Boys 
Nunspeet - Go-Ahead Kampen 
SVZW - Hulzense Boys 

24 september 
De Esch - Bennekom 
DETO Twenterand - SVZW 
DUNO D. - KHC 
Go-Ahead Kampen - Berkum 
Hulzense Boys - Nunspeet 
Vroomshoopse Boys - DOS '37 
WHC - FC Zutphen 

1 oktober 
DETO Twenterand - Berkum 
FC Zutphen - De Esch 
Hulzense Boys - Go-Ahead Kampen 
KHC - Bennekom 
Nunspeet - DOS '37 
SVZW - DUNO D. 
WHC - Vroomshoopse Boys 

8 oktober 
Bennekom - FC Zutphen 
Berkum - SVZW 
De Esch - WHC 
DOS '37 - KHC 
DUNO D. - Hulzense Boys 
Go-Ahead K. - DETO Twenterand 
Vroomshoopse Boys - Nunspeet 

15 oktober 
DETO Twenterand - DUNO D. 
FC Zutphen - KHC 
Go-Ahead Kampen - Bennekom 
Hulzense Boys - De Esch 
Nunspeet - Berkum 
SVZW - Vroomshoopse Boys 
WHC - DOS '37 

29 oktober 
Bennekom - SVZW 
Berkum - Hulzense Boys 
De Esch - Nunspeet 
DOS '37 - FC Zutphen 
DUNO D. - Go-Ahead Kampen 
KHC - WHC 
Vroomshoopse Boy - DETO Tw.

TWEEDE PERIODE
5 november 
Bennekom - DOS '37 
DETO Twenterand - Hulzense Boys 
FC Zutphen - Vroomshoopse Boys 
KHC - De Esch 
Nunspeet - DUNO D. 
SVZW - Go-Ahead Kampen 
WHC - Berkum 

12 november 
Berkum - FC Zutphen 
DETO Twenterand - DOS '37 
DUNO D. - WHC 
Go-Ahead Kampen - KHC 
Hulzense Boys - Bennekom 
SVZW - Nunspeet 
Vroomshoopse Boys - De Esch 

26 november 
Bennekom - Vroomshoopse Boys 
De Esch - SVZW 
DOS '37 - Berkum 
FC Zutphen - DUNO D. 
KHC - Hulzense Boys 
Nunspeet - DETO Twenterand 
WHC - Go-Ahead Kampen 

3 december 
Berkum - Bennekom 
DETO Twenterand - KHC 
DUNO D. - DOS '37 
Go-Ahead Kampen - De Esch 
Hulzense Boys - Vroomshoopse Boys 
Nunspeet - FC Zutphen 
SVZW - WHC 

10 december 
Bennekom - DETO Twenterand 
De Esch - Berkum 
DOS '37 - Hulzense Boys 
FC Zutphen - Go-Ahead Kampen 
KHC - SVZW 
Vroomshoopse Boys - DUNO D. 
WHC - Nunspeet 

28 januari 
Berkum - Vroomshoopse Boys 
DETO Twenterand - De Esch 
DUNO D. - Bennekom 
Go-Ahead Kampen - DOS '37 
Hulzense Boys - WHC 
Nunspeet - KHC 
SVZW - FC Zutphen 

4 februari 
Bennekom - Nunspeet 
De Esch - DUNO D. 
DOS '37 - SVZW 
FC Zutphen - Hulzense Boys 
KHC - Berkum 
Vroomshoopse Boys - Go-Ahead K.
WHC - DETO Twenterand 

11 februari 
De Esch - DOS '37 
DETO Twenterand - FC Zutphen 
DUNO D. - Berkum 
Go-Ahead Kampen - Nunspeet 
Hulzense Boys - SVZW 
Vroomshoopse Boys - KHC 
WHC - Bennekom 

18 februari 
Bennekom - De Esch 
Berkum - Go-Ahead Kampen 
DOS '37 - Vroomshoopse Boys 
FC Zutphen - WHC 
KHC - DUNO D. 
Nunspeet - Hulzense Boys 
SVZW - DETO Twenterand

DERDE PERIODE
11 maart 
Berkum - WHC 
De Esch - KHC 
DOS '37 - Bennekom 
DUNO D. - Nunspeet 
Go-Ahead Kampen - SVZW 
Hulzense Boys - DETO Twenterand 
Vroomshoopse Boys - FC Zutphen 

18 maart 
DETO Twenterand - Go-Ahead K.
FC Zutphen - Bennekom 
Hulzense Boys - DUNO D. 
KHC - DOS '37 
Nunspeet - Vroomshoopse Boys 
SVZW - Berkum 
WHC - De Esch 

25 maart 
Bennekom - KHC 
Berkum - DETO Twenterand 
De Esch - FC Zutphen 
DOS '37 - Nunspeet 
DUNO D. - SVZW 
Go-Ahead Kampen - Hulzense Boys 
Vroomshoopse Boys - WHC 

1 april 
DETO Tw. - Vroomshoopse Boys 
FC Zutphen - DOS '37 
Go-Ahead Kampen - DUNO D. 
Hulzense Boys - Berkum 
Nunspeet - De Esch 
SVZW - Bennekom 
WHC - KHC 

8 april 
Bennekom - Go-Ahead Kampen 
Berkum - Nunspeet 
De Esch - Hulzense Boys 
DOS '37 - WHC 
DUNO D. - DETO Twenterand 
KHC - FC Zutphen 
Vroomshoopse Boys - SVZW 

22 april 
Bennekom - Hulzense Boys 
De Esch - Vroomshoopse Boys 
DOS '37 - DETO Twenterand 
FC Zutphen - Berkum 
KHC - Go-Ahead Kampen 
Nunspeet - SVZW 
WHC - DUNO D. 

29 april 
Berkum - DOS '37 
DETO Twenterand - Nunspeet 
DUNO D. - FC Zutphen 
Go-Ahead Kampen - WHC 
Hulzense Boys - KHC 
SVZW - De Esch 
Vroomshoopse Boys - Bennekom 

6 mei 
Bennekom - Berkum 
De Esch - Go-Ahead Kampen 
DOS '37 - DUNO D. 
FC Zutphen - Nunspeet 
KHC - DETO Twenterand 
Vroomshoopse Boys - Hulzense Boys 
WHC - SVZW 

13 mei 
Berkum - De Esch 
DETO Twenterand - Bennekom 
DUNO D. - Vroomshoopse Boys 
Go-Ahead Kampen - FC Zutphen 
Hulzense Boys - DOS '37 
Nunspeet - WHC 
SVZW - KHC

PROGRAMMA  1E KLASSE D | 2016-2017
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Een 
dui-

zendpoot 
met aan elke 

poot een roodgele schoen. 
Zo omschrijft Bob de Jong 
zichzelf. Wedstrijdsecretaris 
voor de junioren, penning-
meester van de jeugdafde-
ling, behartigt daar ook de 
technische zaken, is lid van 
de inkoopcommissie. En o 

ja, in zijn vrije 
tijd ook nog cameraman 
van Go-Ahead TV. 
“Je roodgele hart gaat 
sneller kloppen, als je 
al die kinderen, ouders, 
grootouders, elke 
zaterdag plezier aan het 
spelletje ziet beleven. 
Hij slaat over als je deel 
uit mag maken van 
de organisatie, die dit 
bewerkstelligt.”

Vrijwilligers zijn fundament onder onze vereniging

Ze is begonnen met vrij-
willigerswerk in 1996, toen 
haar zoon begon met voet-
ballen bij de F-jes. Ze was 
er leidster en trainer. Na 3 
jaar is ze overgegaan naar 
het jeugdbestuur, waar 
ze vele bestuurders heeft  
zien gaan en komen. Altijd 
prettig samengewerkt. Met 
het jeugdbestuur is ze nu 
gestopt, maar samen met 
Anneke van Dijk begeleidt 
ze nog wel de pupil van de 
week. “Go-Ahead is een 
echte familievereniging. 
Ik hoop dat er nog meer 
jongere vrijwilligers zich 
willen aansluiten bij deze 
gezellige club, want vele 
handen maken licht werk.” Anja van den Eijkel

 Bob de Jong
 Duizendpoot

Zelf wint hij meestal alleen 
de derde helft met zijn 
zaalvoetbalteam, dat zo 
nu en dan dankzij een 
tikkie takkie opleving 
verrassend presteert. Als 
een mini zijn of haar eerste 
doelpunt maakt, kan voor 
Edwin Bultman de dag niet 
meer kapot. Dat blijft een 
prachtig moment. De pro-
minente rol van de jeugd 
is binnen de vereniging 
goed zichtbaar: er wordt 
geïnvesteerd in goed 
materiaal, de 

jeugdtrainers krijgen de 
juiste ondersteuning en 
de actieve supportersver-
eniging heeft talloze leuke 
activiteiten voor de de 
kinderen. Chapeau.
“Petje af voor alle 
vrijwilligers die er toch 
maar weer iedere keer 
staan. Zonder vrijwilligers 
geen voetbal!”

 Edwin Bultman
Coördinator mini's & JO9

 Coördinator Pupil van de Week

“Het roodgeel zit bij onze familie in het bloed. Mijn opa zat al 
op Go-Ahead Kampen, mijn vader volgde en daarna mijn broers. 
Er was dus geen twijfel over de voetbalclub van mijn zoon. Na 
een paar mooie jaren bij Pec Zwolle is hij weer 
terug bij de gezelligste club van Kampen.”

 Miranda Liefers
 Coördinator JO15
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Jan Buitenhuis, secretaris

“Hier moet het 
gebeuren: op 
de velden van 
ons sportpark 

Middenwetering. 
Ik ben trots op die 
240 vrijwilligers 
die hier steeds 

weer hun bijdrage 
leveren. Samen 
maken we onze 

mooie club!”

Vrijwilligers zijn fundament onder onze vereniging
Een club als Go-Ahead Kampen kan niet zonder 
vrijwilligers. Zij zijn het fundament van de vereniging 
en zijn nodig in alle geledingen, van jeugdtrainer/-
begeleider tot voorzitter, kantinepersoneel en ook 
bij activiteiten als bijvoorbeeld de familiedag. We 
hebben zo’n 240 gemotiveerde vrijwilligers die 
wekelijks of bij de diverse activiteiten hun bijdrage 
leveren. Iets om trots op te zijn! Samen maken we 
onze mooie club. 

Een mooie club met warme 
mensen, waar je elkaar nog kent 
en op elkaar kunt rekenen. Zo 
ken ik Go-Ahead Kampen. Ik 
ben er in mijn jeugd via vrienden 
terecht gekomen. Sindsdien heb 
ik de roodgele kleuren in mijn 
hart gesloten. Zo ben ik jaren 
bij de jeugd betrokken geweest 
bij teams van mijn zoon. Daarna 
ben ik zes jaar actief geweest 
als leider bij het eerste. Nu ben 
ik secretaris bij onze mooie 
vereniging. Daarnaast maak ik 
nog regelmatig foto’s voor onze 
website van met name de wed-
strijden van ons eerste. 
We willen de vrijwilligers graag 

op een goede manier binden en behouden. Maar 
soms stoppen vrijwilligers of komen er nieuwe taken 
bij en dan is het belangrijk dat we tijdig nieuwe en 
juiste opvolgers hebben. We zijn daarom nog op zoek 
naar een vrijwilligerscoördinator, die dit proces in 
goede banen wil leiden. Die mensen gemotiveerd en 
betrokken kan houden, maar ook nieuwe vrijwilligers 
weet aan te trekken. Is dit iets voor jou of weet je 
iemand die dit goed zou kunnen, meld dit dan graag 
bij één van de bestuursleden.

VRIJWILLIGERS

 Miranda Liefers
 Coördinator JO15
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OVERIGE SENIOREN

Om een club als Go-Ahead 
Kampen goed te runnen, zijn veel 
vrijwilligers actief achter de schermen.  
Sportpark Middenwetering schoon, 
netjes en up-to-date. Het lijkt zo 
vanzelfsprekend, maar vanzelf gaat 
dit niet.

Stel je een kantine voor zonder barmensen. En hoe 
zou de staat van onderhoud van het sportcomplex zijn 
als er geen groep vrijwilligers zou zijn om zich te stor-
ten op alle onderhoudsklusjes en reparaties? Gelukkig 
regelt de kantinecommissie de bardiensten en komt 

de bouwploeg elke 
maandag bij elkaar. 
Ballenvangers re-
pareren, reclame-
borden wisselen, 
troep weghalen 
van de velden 
en de parkeer-
plaatsen, onkruid 
verwijderen… De 
lijst is te lang om 
op te sommen. 
Voor de bouw-
ploeg is de maan-
dag een dag om 
naar uit te kijken. 

Het is een vrijetijdsbesteding die de vrijwilligers voor 
geen goud willen missen. Het werk gebeurt in een ge-
moedelijke sfeer. Onder het genot van een bak koffie 
wordt gezamenlijk besproken wat er moet gebeuren 
en dan gaat iedereen aan de slag om het sportpark 
schoon, netjes en up-to-date te houden. Het is een 
hecht team, dat goed op elkaar is ingespeeld, maar dat 
ook openstaat voor nieuwkomers. Er kunnen namelijk 
altijd mensen bij, want vele handen maken licht werk 
als het op klussen aankomt.

Of het nou om het draaien van bardiensten gaat of om 
de bouwploeg, de vrijwilligers hebben gemeen dat zij 
elkaar kunnen vinden in hun grote passie voor de club. 
Uit die clubliefde halen zij week in week uit de energie 
om belangeloos op het sportcomplex aan de slag te 
gaan. Om met onze vrijwillige barman Hans Beverwijk 
te spreken: het zou toch fantastisch zijn als één of 
beide ouders het vanzelfsprekend zouden vinden om 
iets terug te doen voor de club, die hun kind(eren) met 
zoveel plezier laat voetballen.

“Met passie en plezier 
belangeloos een bijdrage 
leveren aan de vereniging. 
Dat geeft mij een gevoel 
van tevredenheid. Samen 
voor onze club aan het 

werk, want je hebt elkaar 
nodig om de club draaiende 

te houden.”

Willem Yska, bestuurslid kantinebeheer en gebouwen

Clubliefde achter de schermen

BEHEER EN ONDERHOUD    
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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

Kilbystraat 4  Kampen  l  t 038 - 331 32 41  l  info@vankesterenrenault.nl    

BIJ ONS SCOOR JE ALTIJD



Trouwe supportersschare
De supportersvereniging v.v. Go-Ahead Kampen 
staat voor gezelligheid, omzien naar elkaar 
en  samen sterk! Niet voor niets is onze mooie 
voetbalvereniging de Gezelligste & Actiefste 
voetbalfamilie van Kampen en verre omstreken. 

Harm Timmerman en Remco Ekkelboom twijfe-
len geen moment over de vraag waarom zij altijd 
alle wedstrijden van Go-Ahead Kampen 1 bezoe-
ken: de gezelligheid voor, tijdens en met name 
ook na de wedstrijden (de welbekende 3e helft) 
maakt het bijwonen en meebeleven van de ver-
richtingen van het eerste elftal iedere keer weer 
tot één groot feest. Harm en Remco zijn bij de 
uitwedstrijden vaste 'busgangers'. Remco reist 
altijd samen met vader Gerrit mee met de Kowet 
Supportersbus. Het samen per bus vertrekken 
naar uitwedstrijden, de gezelligheid onderweg 
en alles om de wedstrijden heen vinden Harm en 
Remco keer op keer weer geweldig. 

Club van 100
Harm is ook lid van de Club van 100, omdat via de 
Club van 100 de binnengehaalde financiële mid-
delen direct ten goede komen aan de Jeugdaf-
deling (50%) en de Accommodatie (50%). Alle 
projecten die de Club van 100 realiseert of mede 
mogelijk maakt, komen ten goede aan iedereen 
die onze club een warm hart toedraagt. Mooi 
om daar op die manier ook als individueel lid een 

positieve direct voor iedereen zichtbare bijdrage 
aan te mogen leveren.

Goede organisatie
Als voorzitter van de supporters-
vereniging & Club van 100 onder-
schrijf ik deze bevindingen van 
Harm en Remco helemaal. Dat hoor 
ik niet alleen van binnen onze club, 
maar ook van buitenaf wordt onze 
Club vaak geprezen om haar goede 
organisatie, prettige familiaire sfeer 
en de geweldige betrokken en 
enorm trouwe supportersschare, 
zowel thuis als bij uitwedstrijden. 
Als voorzitter is het dan ook een 
eer en een feest om daar onderdeel 
van uit te mogen maken en er sa-
men met mijn medebestuursleden 
een bijdrage aan te mogen leveren. 
Na een jarenlange actieve voetbal-
carrière bij Kowet kan ik via mijn 
bestuurswerkzaamheden en door 
sponsoring met Green Organics en 
Conburtions een actieve bijdrage 
blijven leveren aan het reilen en 
zeilen van een club om trots op te 
zijn! Wij wensen alle supporters ook dit  seizoen 
weer enorm veel voetbalplezier toe op en rond 
de velden bij Go-Ahead Kampen.

Jan Groen, voorzitter Supportersvereniging

“Onze club wordt 
vaak geprezen 
om haar goede 

organisatie, 
prettige 

familiaire sfeer 
en de geweldige 
betrokken en 
enorm trouwe 

supportersschare, 
zowel thuis als ook 
bij uitwedstrijden.”

SUPPORTERSVERENIGING

Harm Timmerman, Remco en Gerrit Ekkelboom en Noa 
en Jan Groen trotse supporters van Go-Ahead Kampen
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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
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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



“De karakteristieke 
Koornmarktspoort is 
cultureel gezien de 
trots van Kampen. 

Zoals Go-Ahead dat 
is sportief gezien.”

Ruud Kuipers, penningmeester

Kuipersnorm voor solide financiën
Aan ambitie geen gebrek bij Go-Ahead Kampen. We willen op 
termijn naar de hoofdklasse. Daar maken we geen geheim 
van. Belangrijk is dat we daarvoor met behoud van onze 
eigen identiteit een solide basis creëren. Door middel van 
talentontwikkeling én een gezond financieel beleid. Dit is 
cruciaal, want de missie van Go-Ahead Kampen heeft alleen kans 
van slagen als ambitie en financiën met elkaar in balans zijn. 

Het is de taak van de penningmeester om financieel gezien alle 
ballen in de lucht te houden.  Gelukkig doe ik dit niet alleen. Ik 
word bijgestaan door een financiële commissie, waarin Bald 
Kuiper en Gert Tennekes zitting hebben. Zij zijn ook mensen met 

een jarenlange 
ervaring en ze 
vormen dus een 
welkome aan-
vulling op mijn 
werkzaamhe-
den. Iedereen 
heeft zijn eigen 
taak hierin. 

Regelmatig 
hebben we 
overleg om 
onze financiën 
scherp in de ga-
ten te houden. 
De resultaten 
hiervan worden 

in het bestuur 
gepresenteerd 
en besproken. 
Daarin wordt 
wel gekscherend 
gesproken over 
de Kuipersnorm. 
In de praktijk 
houdt dit in dat 
we geen geld 
uitgeven, dat er niet is. Een project of activiteit kan nog zo mooi 
klinken, het gaat niet door als de financiering niet rond is. Zo 
werken we ook met het oog op de toekomst aan een gezond en 
solide financieel fundament onder onze vereniging. 
Al 53 jaar ben ik lid van Go-Ahead Kampen. Ik heb er zelf ook 40 
jaar gevoetbald en daarna was het tijd om als bestuurslid iets 
terug te kunnen doen voor deze mooie club, waar ik zoveel jaar 
plezier aan heb beleefd. Mijn kennis en ervaring zet ik in om de 
financiële huishouding strak, helder en transparant bij te houden 
en vast te leggen. Dit helpt de vereniging financieel gezond te 
blijven. 

Ledenadministratie
Sinds 1 juni 2016 is Peter de Wilde onze ledenadministrateur. 
Hij heeft zich deze functie in korte tijd en met veel inzet eigen 
gemaakt. Ook de automatische incasso van de contributie loopt 
via Peter. Hij  doet dit alles naast de werkzaamheden bij zijn eigen 
administratiekantoor. Om hem te ontlasten zijn wij nog op zoek 
naar een enthousiaste tweede man of vrouw om hem daarbij te 
assisteren.

FINANCIËN

Peter de Wilde is onze ledenadministrateur
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Professioneel netwerken
Een verbindende factor tussen de 

club en de sponsoren. Dat is de rol 

van Businessclub IJsseldelta. Mede 

dankzij een professionaliseringsslag 

is de businessclub van Go-Ahead 

Kampen de afgelopen jaren 

flink gegroeid, waardoor Go-

Ahead Kampen financieel én 

maatschappelijk kan floreren.

Businessclub IJsseldelta is in 2012 opgericht 
door een aantal enthousiaste leden van Go-
Ahead Kampen, onder wie voorzitter Frans 
van der Kolk. Er is destijds gekozen voor 
een professionaliseringsslag. Dat heeft zijn 
vruchten afgeworpen. Anno 2016 hebben 
namelijk ruim 70 bedrijven zich aangesloten 
bij de Businessclub. Daarnaast zijn er nog 80 
bedrijven die de club als reclamebordspon-
sor steunen. Dat is een positief gegeven 
voor Go-Ahead Kampen. Dankzij de groeien-
de sponsorinkomsten kan onze prachtige fa-
milieclub haar sportieve en maatschappelijke 
doelen bereiken. Maar dat is niet het enige; 

ook voor sponsoren wordt de businessclub 
steeds interessanter.

Tweeledige doelstelling
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 za-
kelijke contacten en werkzaamheden onderling 
ontstaan. Hierbij is de businessclub een interme-
diair 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 
onze ondernemersdoelstellingen.

Voor de club
Een belangrijke pijler voor Businessclub IJs-
seldelta is de maatschappelijke functie die de 
businessclub heeft voor de club en de regio. 
Voorzitter Frans van der Kolk vertelt: ''Als 
businessclub vinden wij het belangrijk dat het 
voor alle jongeren in de regio financieel mogelijk 
is om te voetballen bij onze club. Dankzij de 
groeiende sponsorinkomsten kunnen wij hier 
ons steentje aan bijdragen. De contributies kun-
nen hierdoor namelijk zo laag mogelijk blijven. 
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Daarnaast steunen we elk jaar maatschappelijke 
projecten. Het pannaveldje tussen de kantine en 
het hoofdveld is hier een mooi voorbeeld van. 
Ook draagt de sponsoring voor bedrijven bij aan 
het mvo-beleid. 

Voor de sponsoren
Businessclub IJsseldelta wil het voor sponsoren 
zo interessant mogelijk maken om de club te 
(blijven) sponsoren. Daarom zijn er in de afgelo-
pen jaren verschillende interessante activiteiten 
georganiseerd. In 2015 is er bijvoorbeeld een 
tweedaagse trip naar Duitsland georganiseerd, 
waar onder andere de scheepswerf Meyer en de 
Volkswagen fabriek in Emden werden bezocht. 
In 2016 is de businessclub met het prachtige 
schip de Summertime twee dagen naar Amster-
dam geweest. Ook worden er geregeld wedstrij-
den van professionele voetbalclubs (o.a. PEC 
Zwolle, SC Heerenveen en Schalke 04) 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. 

Investeer in één van onze sponsorpakketten 

€ 10.000

Top
sponsor

Sub
sponsor

Ster
sponsor

Plus
sponsor

Club
sponsor

BC
sponsor

Meer informatie: www.businessclubijsseldelta.nl 

€ 5.000 € 2.500 € 1.500 € 1.000 € 1.000

BUSINESSCLUB

“Dat Go-Ahead Kampen op 
een zo hoog mogelijk niveau wil 

presteren komt overeen met onze 
ondernemersdoelstellingen.”
Frans van der Kolk, voorzitter Businessclub IJsseldelta
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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.

Jan Groen: ''Als familiebedrijf zijn wij 
sterk verbonden aan de familieclub 
Go-Ahead Kampen. Wij vinden het 
belangrijk dat de club en haar leden 
zich kunnen ontwikkelen en dan is 
het mooi dat wij hier ons steentje 
aan kunnen bijdragen.''

Roel Mateboer: “Ons familiebedrijf is al jaren als sponsor 
en op bestuursniveau verbonden aan de club. Als sponsor 
vinden wij het mooi dat de ambities van de club op 
maatschappelijk en sportief gebied gerealiseerd kunnen 

worden mede 
dankzij onze 
sponsoring.” 

Cor Heutink & Gert Heij: “Het 
topsponsorschap bij Go-Ahead 
Kampen draagt bij aan onze 
naamsbekendheid in de regio 
IJsseldelta. Daarnaast vinden wij 
het mooi dat we hiermee de club 
en de leden kunnen ondersteunen 
in de ambities.” 

Frans van der Kolk: “Als bedrijf 
doen wij veel werk in de regio 
en tonen onze maatschappelijke 
betrokkenheid door Go-Ahead 
financieel te steunen in haar 
ambitie.”

                  Koudetechniek, Klimaattechniek en Airconditioning

  Dynamische, internationaal opererende teelt-, verwerkings- en han-
delsonderneming in biologische aardappelen, groenten & fruit.

Deskundig onafhankelijk advies op het gebied van alle hypotheekverstrekkers, 
verzekeringen, sparen, pensioenen, zakelijke financiering en financiële planning.

Projectontwikkeling, bouw en milieutechniek waarbij 
duurzaamheid en kwaliteit  centraal staan.

Green  
Organics 



 

“De Kamper brug 
is uniek. En ik ben 
gek op de IJssel. 
De brug staat 
voor verbinding 
en dat is waar 

ik in geloof. Een 
vereniging verbindt 
mensen, kinderen, 

ondernemers. 
Dat is voor mij 
de rol van een 
voetbalclub: 
verbinden.”

Bart-Jan Gardebroek, topsponsor

‘Voetbal is een machtig mooi spelletje. De 
vereniging daaromheen is echter meer dan een 
spelletje voetbal. Het houdt jongeren van de 
straat. Jongens en meisjes leren samenwerken, 
doorzetten en in teams functioneren. Dat zijn 
belangrijke zaken voor de maatschappij. 

Door een 
voetbalver-
eniging te 
sponsoren 
laat je als 
bedrijf zien 

dat je maatschappelijk betrokken bent. Bedrijven 
maken het immers mogelijk dat een vereniging 
de financiële middelen heeft om goede dingen 
te doen. Activiteiten organiseren en de accom-
modatie onderhouden kost geld. Als topsponsor 
help ik Go-Ahead om die maatschappelijke rol 
goed in te kunnen vullen.
Naast Go-Ahead Kampen, sponsor ik ook  SC 
Genemuiden en PEC Zwolle. Elke thuiswedstrijd 
is dus niet haalbaar. Tijdens de weekenden maak 
ik een afweging waar ga kijken. De uitjes van de 
sponsorcommissie zal ik wel zo veel mogelijk 
bezoeken. De Businessclub IJsseldelta ontwik-
kelt zich hartstikke goed. Het is een hechte 
netwerkclub geworden die mensen, organisaties 

en bedrijven bindt. Met elkaar en met de club. 
Voor alle sponsoren is Go-Ahead Kampen het 
bindmiddel. Op de club leer je andere onderne-
mers kennen. Waar het mogelijk is, kijk je wat je 
buiten het voetbal voor elkaar kunt betekenen.  
Dat is positief en daar doe ik graag aan mee.
De vereniging zit goed in elkaar. Ik ben een 
Kowetter, dit is mijn club. De organisatie staat 
op de rit. Dat is belangrijkvoor onze lokale 
bedrijven, want daardoor kunnen we de ambities 
waarmaken. Als topsponsor kan ik de club 
effectief een warm hart toe dragen. Het maakt 
mij onderdeel van de club. Zo is de BJG Groep 
maatschappelijk betrokken."

Hechte clubgeest

TOPSPONSORGROEP

Verschillende tankstations in 
Kampen, IJsselmuiden, Urk en 

Elburg. Bij ons kunt u niet alleen 
tanken, maar kunt u ook terecht 

voor broodjes/snacks, accu's, 
gasflessen, smeermiddelen, 

audioapparatuur en het wassen 
van uw auto.

Freddy Vermeulen: “Wij 
vinden het belangrijk 
om maatschappelijk 
verantwoord te 
ondernemen. De 
sponsoring bij Go-Ahead 
Kampen draagt daar aan 
bij. Daarnaast heeft de 
liefde voor de club de 
doorslag gegeven om 
topsponsor te worden.”
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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 06-55598010 
Communicatie & P.R. Henk Jan Karsten 06-29489638 
Kantinebeheer 
en gebouwen Willem Yska 06-10107604 
Technische zaken Arjan Knul 038-3311339 
Jeugdvoorzitter Jan Sleurink 038-3333041 
   
Jeugdbestuur  
Voorzitter Jan Sleurink 038-3333041 
Penningmeester Bob de Jong 06-20449616 
Technische zaken Bob de Jong 06-20449616 
Wedstrijdsecretaris junioren Bob de Jong 06-20449616 
Wedstrijdsecretaris pupillen Gerke Dijkstra 06-41513435 
Gastvrouw/Algemene zaken Vacant 
Coördinator JO19 Harry Jansma 06-27045097 
Coördinator JO17 Harry Jansma 06-27045097
Coördinator JO15 Miranda Liefers 06-41757780
Coördinator JO13/JO15 Brenda Boeve 06-36129672 
Coördinator JO11 Henk Vaandering 06-51589941 
Coördinator JO9 Edwin Bultman 06-21819921 
Coördinator meidenvoetbal Harry Bakker 06-22438062 
Coördinator mini’s Edwin Bultman 06-21819921
 
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 Brenda Beens  06-23893642
 Roy Bast 06-39864462

Technische commissie 
Arjan Knul  038-3311339
Wilfred van der Kolk  06-24622419
Henk van Keulen  06-12467101 
Harrie van de Worp  06-54225157
Marcel Strieker  06-54971860

Go-Ahead TV 
Samensteller Menno Jansma 06-10694654

Kantinecommissie 
Willem Yska  06-10107604
Jacqelien Wessels  038-3311717
Hans Beverwijk  06-40226418
Gea Faken  06-21686914

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 
Ledenadministratie/contributie     Peter de Wilde 06-15902239

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

Henk Jan Karsten, bestuurslid communicatie

Belangrijke telefoonnummers

“Go-Ahead en Kampen. 
Je kunt ze niet los van 

elkaar zien. De Trots van 
Kampen verloochent 
zijn afkomst niet. Dus 
laten we graag zien 
dat we midden in de 
samenleving staan. In 
deze presentatiegids 
doen we dit letterlijk 

door het kenmerkende 
karakter van Kampen te 

kiezen als ons decor.”
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Geboorte- en 

trouwkaarten

Onze sponsoren in 2016-2017
Green  

Organics 


