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Kroeze vindt het belangrijk dat de Topklasse - die de KNVB 
volgend seizoen invoert - op het verlanglijstje van de club 
wordt gezet. “Nu die een feit is, moeten we ons daar zeker op 
richten. Vooral als je mee wilt blijven doen in de top van het 
amateurvoetbal.” Dat heeft volgens de voorzitter gevolgen voor 
de hele vereniging.

Jeugd
Zo moet de jeugd goed worden begeleid en weten dat ze een 
kans krijgt om in het eerste te voetballen. De begeleiding van 
jonge spelers wordt daarom geïntensiveerd. “We willen een 
extra man aanstellen die verantwoordelijk wordt voor onze 
jeugd. Hij gaat spelers, maar ook trainers en leiders begeleiden 
op weg naar het hoogste niveau. Scouting van talenten blijft 
daarbij belangrijk.”

Sponsoren
De voorzitter realiseert zich dat voor het spelen in de Topklasse 
extra sponsoren nodig zijn om bijvoorbeeld nieuwe spelers aan 
te trekken. “Toch hebben wij ons sponsorplan nu al goed voor 
elkaar. We merken niet zoveel van de economische crisis. Onze 
Topsponsoren hebben hun contracten zelfs verlengd tot 2012. 
We hoeven ons daarover geen zorgen te maken. Zij moeten 
uiteindelijk helpen bij het aantrekken van nieuwe spelers. We 
zullen daarvoor nooit de contributie verhogen.”

Kunstgras
Om het hoge niveau aan te kunnen is een goede sportaccom-
modatie van levensbelang. Dat geldt trouwens voor de club in 
zijn geheel. Daarom baart de kwaliteit van de trainingsvelden 
Kroeze nog wel eens zorgen. Volgens hem is één van de velden 
zo slecht, dat regelmatig moet worden uitgeweken naar ac-
commodaties – zoals een kunstgrasveld - van clubs in de regio. 
“Dat is een grote kostenpost. We betalen daarvoor niet alleen 

huur, maar ook reiskosten. Dat zijn dubbele lasten. Nu vallen 
de trainingen van de lagere teams bij slecht weer nog wel eens 
uit. Met kunstgras kan de hele club veel intensiever trainen en 
kunnen we onze kwaliteit hoog houden.”

Politiek
Kroeze vindt de aanleg van een kunstgrasveld dringend nodig en 
voerde daarover gesprekken met enkele politieke partijen. “Zij 
hadden een luisterend oor, maar de gemeentelijke bezuinigingen 
zijn een probleem. Het wordt niet eerder dan 2011 voordat 
we zo’n veld hebben. Toch hoop ik dat de politici eerder een 
oplossing vinden. Het zou een mooi verkiezingsitem zijn voor 
de raadsverkiezingen van volgend jaar.”

Vrijwilligers
Kroeze wenst iedereen dit seizoen weer veel plezier toe bij de 
‘Trots van Kampen’. Onmisbaar daarvoor zijn natuurlijk de vele 
vrijwilligers en supporters die de club draaiende houden. “Zij 
zorgen er voor dat er iedere keer weer gevoetbald kan worden 
en mensen zich thuisvoelen bij Go-Ahead. Dat familiegevoel is 
heel belangrijk. Er zijn veel leden, die speciaal vanwege goede 
sfeer voor onze club kiezen. Dat moeten we zo houden!”

  Een sportief voetbalseizoen!

Van Links naar rechts:
Bald Kuiper, Jan Sleurink, 
Asje Prins, Bert Hofman, 

Roel Mateboer, Andries Kroeze, 
Giny Arp en Willem Yska.groei over alle linies belangrijk voor kwaliteit go-ahead

op naar de top(klasse)
Het eerste in de Topklasse. Dat is volgens voorzitter Andries Kroeze een grote doelstelling voor dit 
seizoen. “We gaan er alles aan doen om dat te bereiken”, zegt hij. “Het betekent dat we als club in de 
breedte moeten groeien. Alle commissies werken enthousiast mee om de kwaliteit en sfeer hoog te hou-
den. Ieder op zijn eigen manier.”
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BESTURINGSTECHNIEK
BEVEILIGINGSTECHNIEK

IJSSELMUIDEN
TELEFOON (038) 331 24 80

de v i j f sp rong
E T E N & D R I N K E N

PLANTAGE 1 - TELEFOON 038 333 71 58

www.dev i j f s p r ong - k ampen . n l

Gewoon lekker, lekker gewoon

De Vijfsprong is genieten in eensfeervolle ambiance.

Of je nu komt voor eenkop kwaliteitskoffie,

eenheerlijke lunch, eenwijntje met wat lekkers,

of gezelligdineren... hier voel je je meteen thuis!

De Vijfsprong is het perfecte adres voor uw feest, vergadering of buffet!
Bel ons voor een op maat gesneden voorstel...

krant_vijfsprong02:Opmaak 1  21-2-2009  15:30  Pagina 1

Autobedrijf Smit & Co Kampen
Ind.terrein Zendijk

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

•  Alle (nieuwe) modellen van Opel in onze 
showroom

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

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

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

Uw offi  ciële Opel Dealer

0,5 %*  COURTAGE
Full service

Geen doe-het-zelf pakketten
Hypotheekservice

www.d1makelaars.nl
Tel. 038 – 333 66 04

* Excl. btw.
* Minimaal € 1.000,00
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Het niveau kan de selectie in ieder geval aan. Dat hebben we 
bijvoorbeeld kunnen zien in de bekerfinale tegen Quick’20. 
Het was de beste wedstrijd, die ik in het afgelopen seizoen van 
Go-Ahead gezien heb. Weet Go-Ahead dat niveau wekelijks te 
halen, dan heeft het trouwe Kamper publiek een fantastisch 
jaar voor de boeg. 
Om dat trouwe publiek ook in de toekomst te binden, is het 
belangrijk dat er steeds opnieuw Kamper talenten doordringen 
tot de eerste selectie. Het tweede en A1 spelen ook op hoog niveau 
en dat is voor de club belangrijk. Zij zijn, samen met het eerste, 
het bewijs van een goede jeugdopleiding. Zo zorgt Go-Ahead 
ook zelf steeds opnieuw voor aanvoer richting selectie. Ik moet er 
niet aan denken dat Go-Ahead een eerste team heeft, wat alleen 
bestaat uit niet-Kampenaren. Dan zou de trots van Kampen die 
erenaam niet meer met ere kunnen dragen.
Die goede jeugdopleiding is tegelijk het bewijs dat Go-Ahead 
een vereniging is, waar verder gekeken wordt dan het eerste 
team. Op elk niveau wordt er met plezier gesport. Voor iedereen 
is plek binnen de vereniging. Vele vrijwilligers dragen de club. 
Zij spannen zich wekelijks, sommigen zelfs dagelijks, in om 

Het wordt voor de “Trots van Kampen” een be-
langrijk jaar. In sportief opzicht zal men graag 
bij de eerste zes willen eindigen om de promotie 
af te kunnen dwingen naar de Topklasse. De eer-
ste vier mogen immers rechtstreeks door, terwijl 
de nummers vijf en zes dat nog kunnen afdwin-
gen in promotiewedstrijden. In bestuurlijk op-
zicht betekent dat voor Go-Ahead dat er beleid 
moet komen, wat antwoord geeft op de vraag: 
hoever wil Go-Ahead gaan om die Topklasse te 
bereiken? Een lastige vraag, want het gaat hier-
bij niet alleen over geld. 

trots van Kampen

dat fluwelen roodgele gevoel door te geven aan anderen. Al die 
vrijwilligers geven honderden sporters de kans om hun favoriete 
sport te beoefenen. Dat is de kracht van de Kamper sport in het 
algemeen en van Go-Ahead in het bijzonder. Daar ben ik als 
bestuurder van deze stad extra trots op. 
Ik wens Go-Ahead een geweldig seizoen toe, waarin plezier in 
sport gekoppeld kan worden aan goede prestaties. Ik hoop daar 
zelf ook af en toe – tussen de korfbalwedstrijden door – weer 
getuige van te mogen zijn. En ik hoop dat Raymond Schuur-
man zijn mannen bij een 2-0 tussenstand opdracht geeft om de 
wedstrijd volledig op slot te gooien. Dat is beter voor mijn toto 
van de supportersvereniging. 

Pieter Treep, wethouder sport
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Verrassend

NEEM OOK EENS EEN KIJKJE 
OP ONZE VERNIEUWDE WEBSHOP

www.matrasdirect.nl

GENEMUIDEN Schering 23, Industrieterrein Zevenhont, 038-3856702
Kijk voor het dichtstbijzijnde fi liaal in Nederland op www.matrasdirect.nl
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De economische crisis heeft voor veel sportver-
enigingen grote gevolgen. Sponsors haken af om 
op deze manier geld te bezuinigen. Bij Go-Ahead 
is er nog geen sprake van een negatief scenario. 
Volgens voorzitter Wim Kosters van de Sponsor-
commissie is dit in belangrijke mate te danken 
aan het positieve imago van de club. “Bedrij-
ven stoppen geld in een vereniging die hen aan-
spreekt. Go-Ahead heeft dat imago.” 

Natuurlijk heeft ook Go-Ahead te maken met de economische 
crisis. “Dat speelt ongetwijfeld een rol. Maar er is nog geen 
sponsor afgehaakt. We hopen op het huidige niveau te blijven. In 
deze tijd moet je geen grote wensen hebben. Als het economisch 
weer beter gaat, kun je weer denken aan het uitbreiden van het 
aantal sponsors”, aldus een realistische Kosters. Go-Ahead heeft 
een goede binding met de sponsors en dat betaalt zich nu terug. 
Bedrijven laten Go-Ahead in deze moeilijke tijd niet in de steek. 
De sponsorcommissie zet alles in het werk om het de sponsors 
naar de zin te maken en dat loont. Bedrijven realiseren zich dat 
het geen ‘eenrichtingsverkeer’ is bij Go-Ahead. Daarnaast heeft 
de club volgens Kosters het imago van een goed georganiseerde 
vereniging, waar bedrijven zich thuisvoelen. “Dat is enorm 
belangrijk en staat bij ons voorop.” 

Aantrekkelijk 
De club heeft momenteel zestig contractsponsors, waaronder de 
vier topsponsors. Daarnaast zijn er nog diverse bordsponsors en 
adverteerders. De sponsorcommissie leidt alles in goede banen. 
De commissie bestaat uit acht leden, inclusief voorzitter Andries 
Kroeze en penningmeester Bald Kuiper van het dagelijks bestuur 
van de vereniging. Kosters is blij met deze structuur. “Het be-
stuur van Go-Ahead kijkt mee. Het sponsorgeld gaat naar de 
vereniging. Het bestuur bepaalt, wij niet. Als sponsorcommis-
sie staan wij in dienst van de vereniging.” Als hoofdklasser is 
Go-Ahead voor sponsors een stuk aantrekkelijker geworden. 
Om op dit niveau te blijven en door te groeien zijn bepaalde 
keuzes onvermijdelijk. Zo is het aantal spelers van buitenaf fors 
toegenomen. Een logische keuze volgens Kosters. “Als bepaalde 
kwaliteiten niet aanwezig zijn maar je als club wel ambities hebt, 
dan moet je de markt op. Uiteraard moet je dat met een bepaalde 

voorzichtigheid doen. De jeugd mag niet worden vergeten en 
dat gebeurt ook niet. Onze A1-jeugd is gepromoveerd naar de 
tweede divisie en dat is uitstekend. Go-Ahead biedt voldoende 
faciliteiten en heeft goede leiders. Dat is ook belangrijk voor de 
uitstraling van de club.” 

Topklasse
Go-Ahead was tegenstander van de Topklasse, maar toch wil 
de club graag een plaats veroveren in deze nieuwe competitie. 
Dit tot tevredenheid van de sponsorcommissie. “Er zullen meer 
inkomsten nodig zijn en dat kan wel eens moeilijk zijn. Toch 
is het aantrekkelijk om in de Topklasse te spelen. In de hoofd-
klasse komen we al zo’n vijftien keer per jaar op TV. Dat zal 
in de Topklasse alleen maar toenemen. Ik hoop dat het aantal 
sponsors zal toenemen als we in deze competitie zouden gaan 
spelen. De club komt dan nog meer in de publiciteit en dat is 
aantrekkelijk voor sponsors. Maar de competitie zal zich toch 
eerst moeten bewijzen.”

Apart Sponsorhome
Kosters heeft het als voorzitter van de Sponsorcommissie goed 
naar zijn zin en denkt nog niet aan stoppen. Een apart sponsor-
home ziet hij als een wens voor de langere termijn. Nu is dit nog 
geïntegreerd in de bestuurskamer en dat maakt het wel eens lastig 
om bepaalde activiteiten te organiseren rondom wedstrijden van 
het eerste elftal. Toch wil hij het komend seizoen de sponsors 
meer betrekken bij de wedstrijden van het eerste. “Na afloop 
worden wedstrijden geanalyseerd met de trainers en hebben 
sponsors de gelegenheid om vragen te stellen. Dit voorziet in 
een behoefte”, besluit Kosters.

Wilt u informatie omtrent sponsorcontracten, etc?
Neem dan contact op met de leden van de “Stichting vrienden 
van voetbalvereniging Go-Ahead Kampen”
Wim Kosters 038-3313504
Herman de Wilde 038-3316596
Jaap Pruim 038-3311470
Sjoerd van Dijk 038-3316788
Theo Piederiet 038-3321211

goed imago cruciaal voor go-ahead

Bedrijven realiseren zich dat het geen 
‘eenrichtingsverkeer’ is bij Go-Ahead.
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  Bezoekadres: 
  Europa-allee 6a

  8265 VB  Kampen

 T (038) 3370240
 F (038) 3370241

 W www.degilden.nl
Bedrijfshal

Kampen

Stalad Showroom

Duiven

15 rijwoningen Stadshagen 

Zwolle

13 watergebonden woningen, 
12 dijkwoningen en 8 appartementen 

IJsselmuiden



Wipstrikkerallee 35  
Zwolle
T 038-4535644

Ambachtstraat 29  
Kampen
T 038-3333770

info@floorever.nl
www.floorever.nl

Openingstijden

Zwolle
Ma vanaf 13.00 uur
Di t/m vr 9.00 tot 18.00 uur
Do koopavond tot 21.00 uur
Za 9.30 tot 17.00 uur

Kampen
Ma alleen op afspraak
Di t/m vr 9.00 tot 18.00 uur
Vr koopavond tot 21.00 uur
Za 9.30 tot 17.00 uur

10% kOrting
Bij inlevering van deze advertentie op de gehele collectie 10% korting

tapijt gOrdijnen binnenzOnwering laminaat 
marmOleum pVC VlOeren hOuten VlOeren
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Jaren geleden voetbalde Bert-Jan Postuma met 
plezier in de jeugd van Go-Ahead. Die oude ban-
den heeft hij opnieuw aangehaald, want sinds 
vorig seizoen is hij contractsponsor van de club. 
“Als jonge voetballer had ik natuurlijk nooit 
verwacht, dat ik nog eens zo’n topamateurclub 
zou sponsoren. Ik hoop dat ze mede daardoor in 
de hoofdklasse blijven of zelfs promoveren naar 
de topklasse.

Postuma heeft jarenlange ervaring in de tapijtwereld. In Zwolle 
nam hij vijf jaar geleden Intertapijt over, dat hij dit jaar met 
Pasen voorzag van de eigentijdse naam Postuma Floorever & 
Curtains. “Dat klinkt veel beter in deze tijd”, zegt hij. “Daarmee 
stralen we uit, dat wij van alle tijden zijn en meegaan met de 
belangrijkste trends. We hebben alles in huis voor uw thuis, zoals 
raamdecoratie, tapijt, laminaat, marmoleum en pvc-vloeren. 
Alles inclusief advies, meten, maken en leggen of ophangen. 
Een totaalprijs dus. Wel zo makkelijk!”
Na het succes van zijn bedrijf in Zwolle vond de gedreven 
Postuma het ook tijd om zijn vleugels uit te slaan in zijn geboor-
teplaats Kampen. “Mooier kan natuurlijk niet”, zegt hij terwijl 
de telefoon voortdurend rinkelt. “Nu zijn we dé specialist voor 
de wijde regio. Ik nodig iedereen dan ook van harte uit om eens 

een kijkje te nemen in onze showroom aan de Ambachtsstraat 
29. Het loont ook zeker de moeite om onze website in de gaten 
te houden. Daarop staan regelmatig aantrekkelijke acties.” 
Postuma kent de kracht van adverteren. Dat is dan ook één van 
de redenen, waarom hij sponsor van Go-Ahead is geworden. 
“Mensen gaan je naam herkennen en komen vanzelf een keer 
langs. Dat wil je als bedrijf natuurlijk, zeker nu we nieuw zijn 
in Kampen.” Als contractsponsor wordt Postuma Floorever & 
Curtains op diverse plaatsen vermeld. Natuurlijk zijn er ook al-
lerlei andere voordeeltjes, zoals leuke uitjes en activiteiten. Gratis 
toegang voor de wedstrijdstrijden is vanzelfsprekend. 

van voetballer tot sponsor
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topsponsoren

contractsponsoren
Accomad Bouwmanagement | www.accomad.nl
All Finance & Investment B.V. | www.allfinance-investment.nl
Bemog Projektontwikkeling | www.bemog.nl
Berk Accountants en Belastingadviseurs | www.berk.nl
Boeve Afbouw Bv | www.boeve-afbouw.nl
Bouwfonds Ontwikkeling BV Regio N.O. | www.bouwfonds.nl
Bramer Makelaars | www.bramer.biz
Breman | www.breman.nl
Brug Media | www.brugnet.nl
De Buitenwacht | www.buitenwacht.nl
Bwphoto | www.bwphoto.nl
C1000 Jos van Mierlo | www.c1000.nl
Campensis Projectontwikkeling | www.campensis.nl
Comceptum | www.comceptum.nl
Dekatel Mobile Solutions | www.dekatel.nl
Dolfsma Dakbedekkingen | www.dolfsma.nl
Van Dijk Sport & Fitness-Centrum | www.sportschoolvandijk.nl
Eetcafé De Bastaard | www.de-bas.nl
Schildersbedrijf Elhorst | 038-3319321
Esso Vermeulen | www.vermeulenesso.nl
Eurobanket V.O.F. | www.eurobanket.nl
Sporthuis Frans | www.franssport.nl
Green Organics | www.greenorganics.nl
Simon De Haas |  www.simondehaas.nl
Hardix Vuurwerk BV | www.hardix.nl
Hismoco
Hofstra Trainingen | www.hofstra-trainingen.nl
Holland Drain Systems | 038-3312212
ING Bank | www.ingbank.nl

Intra System | 038-3325519
Kagas | www.kagas.nl
Keuken Design Kampen | www.keukendesignkampen.nl
Landsman en Teune Financieel Raadgevers | www.landsmanenteune.nl
Mateboer, Meester & Kuiper | www.mk.nl
Moes Bouwbedrijf | www.moesbouw.nl
Plastall / Kamper-Verf-en Lakfabriek | www.kamperverf.nl
Postuma Floorever & Curtains | 038-3333770
Automobielbedrijf Pouw Kampen B.V. | www.pouwkampen.nl
Prefabo Beton Bv | www.prefabo.nl
Rabobank IJsseldelta | www.rabobank.nl
Regelink Schroothandel | www.regelinkschroothandel.nl
Henk Krans
Renes Makelaardij & Assurantien | www.renesmakelaardij.nl
Reijnders B.V. Wasserij | 038-3312755
Sinke Makelaardij | www.sinkebv.nl
Solent Software B.V. | www.solent.nl
Strieker Stuc- en Afbouwbedrijf | www.strieker-afbouw.nl
Super De Boer Vlaar | www.superdeboer.nl
Tamek Groep, Acc.  Belastingadviseurs | www.tamek.nl
Time Out | www.timeoutsport.nl
Veltman Financieel Adviseurs B.V. | www.veltman.nl
Bouwbedrijf v.d. Weerd | www.bouwbedrijfvanderweerd.nl
Wegener De Krant | www.wegener.nl
Wensink en Prins B.V. | www.wenp.nl
Wezenberg Bv | www.wezenberg.nl
Aannemingsbedrijf H. Woning | www.woningbestrating.nl
Zalsman Grafische Bedrijven | www.zalsman.nl
Wapeningscentrale Support
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Jurrian Zandbergen is op de weg terug. De top-
scorer van Go-Ahead Kampen is begin juni be-
gonnen met revalideren. November vorig jaar 
raakte hij zwaar geblesseerd aan zijn knie tijdens 
een training. Bij zijn revalidatie vervult Van Dijk 
Sport en Fitness-centrum een belangrijke rol. De 
Kamper Sportschool is in juni een driejarig con-
tract overeengekomen met Go-Ahead Kampen.

In de voetballerij wordt nog regelmatig argwanend gekeken 
naar het nut van krachttraining.
Jurrian Zandbergen is dit station allang gepasseerd. De spits 
van Go-Ahead had vaak last van kleine blessures en besloot 
daarom te gaan trainen in de sportschool. Dat bleef niet zon-
der resultaat. In het seizoen 2007/2008 miste hij slechts één 
competitiewedstrijd en dat was ook nog door een schorsing. 
Bovendien scoorde hij negentien goals in de hoofdklasse C. Het 
was een unieke situatie voor Zandbergen, die door kleine of grote 
blessures eerder altijd wel een aantal wedstrijden verstek moest 
laten gaan. Ook het afgelopen seizoen ging het aanvankelijk 
goed. Zandbergen voelde zich sterk. In tien duels scoorde hij 
maar liefst negen keer.

Noodlot 
Op 25 november 2008 ging het echter ineens mis. Op de trai-
ning ging hij finaal door zijn linkerknie heen. Met een zware 
kruisbandblessure staat hij voor een lange tijd aan de kant. In 
theorie bedraagt de revalidatietijd tussen de zes en negen maan-
den. Zandbergen richt zich dan ook op de tweede seizoenshelft. 
Begin juni begon hij bij Van Dijk Sport en Fitness-centrum met 
revalideren. Eigenaar Marco Dijst vervult hierin een belangrijke 
rol. Hij zorgt ervoor dat Zandbergen met een uitgebalanceerd 
programma aan de slag kan, zodat de voetballer straks klaar is 
voor een succesvolle rentree.

Groeiende rol
De rol van Dijst bij Go-Ahead is de laatste jaren fors gegroeid. 
Hij werkt nauw samen met verzorger Dick Stam en fysiothe-
rapeut Frank Strous. Bij zware blessures wordt gekeken of 
Dijst een belangrijke rol kan spelen. Via krachttraining en/of 
herstelbegeleiding zorgt hij voor een verantwoorde terugkeer 
van geblesseerde spelers. Strous: “Als ik mijn werk als fysio-
therapeut heb afgerond, is het de beurt aan Marco Dijst met 
wedstrijdspecifieke oefeningen. Hij heeft namelijk veel meer 
mogelijkheden en kennis op dit gebied. Ik ben blij dat we bij 
Go-Ahead op deze manier kunnen samenwerken”. 
Afgelopen periode heeft Dijst intensief gewerkt met de langgebles-
seerde voetballers Jeroen van Leeuwen en André Timmerman. 
Beiden zijn in de zomerperiode gestart met veldtrainingen zodat 
zij zich dit seizoen weer kunnen aansluiten bij de selectie.

Nut
Go-Ahead is overtuigd van het nut van specifieke krachttrai-
ning. Als een nuttige methode om geblesseerde spelers op een 
veilige manier terug te laten keren op het veld, maar ook als 

Krachttraining steeds belangrijker 
bij go-ahead

preventie. Daarom is Go-Ahead blij dat er een sponsorcontract 
voor drie seizoenen is overeengekomen met Van Dijk Sport en 
Fitness-centrum.
Ook Marco Dijst is blij met het vertrouwen. Hij wil een meer-
waarde geven aan de club. Het nut van krachttraining voor 
voetballers is volop bewezen, aldus Dijst.
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Jeugdbestuur
Staand v.l.n.r.: Laurens Dam, Jan Sleurink, Bob de Jong, Harry Kuipers
Zittend: Anja van de Eijkel, Jan Noordman

Breder inzetten op jeugd

Sleurink weet als jeugdvoorzitter waar hij over praat. Maar liefst 
tien jaar lang was hij actief als jeugdtrainer bij verschillende 
teams. Het afgelopen seizoen had hij het B2-team nog onder zijn 
hoede, maar dit valt niet langer te combineren met zijn functie als 
jeugdvoorzitter. Hij ziet deze functie als een klus voor de langere 

Jan Sleurink is sinds september vorig jaar actief als jeugdvoorzitter. Hij nam toen het stokje over van Bert 
Klunder. Sleurink wil de komende jaren veel energie steken in de jeugdopleiding van Go-Ahead. Komend 
seizoen wil de Kamper club meer nadruk leggen op de basis (D- junioren en E-/ F-pupillen). Van daaruit 
wil hij verder bouwen richting de andere leeftijdsklassen om zo de jeugdopleiding verder te optimaliseren. 
Grote doel is het gat tussen het eerste en de jeugd verder te verkleinen.

termijn. In de praktijk heeft hij zelf ervaren wat er goed gaat en 
waar het nog aan schort in de jeugdopleiding van Go-Ahead. De 
weg naar verbetering begint bij de jongere jeugd. “We gaan komend 
seizoen een goede basis leggen.” Als voorbeeld noemt Sleurink een 
wekelijkse circuittraining voor E-en F-pupillen. “Deze training is 
voor alle teams en vindt plaats onder begeleiding van een gedi-
plomeerde trainer.” Voor de D-junioren komen er speciale clinics 
onder leiding van spelers uit het eerste elftal. Bepaalde belangrijke 
thema’s lopen hier doorheen als een rode draad. 

Een terugkerend probleem is de grote afstand tussen de hoofdmacht 
en A1. Voor jeugdspelers is het moeilijk om aan te haken. “Het 
verschil is groter dan veel mensen in de gaten hebben, maar dat is 
ook gelijk een grote uitdaging. Gelukkig lukt het nog steeds. Het 
verschil zal nog verder toenemen als Go-Ahead in de Topklasse 
gaat uitkomen. Daarom moet het niveau van de jeugdopleiding 
zo hoog mogelijk zijn. Onze doelstelling is om met onze jeugd op 
het hoogste niveau te acteren. Daarom is de promotie van A1 naar 
de tweede divisie heel erg belangrijk. De spelers krijgen te maken 
met meer weerstand en krijgen hierdoor een hoger niveau. Dat 
daagt andere spelers ook weer uit om er vol voor te gaan.” Volgens 
Sleurink speelt ook het tweede team een belangrijke rol in de door-
stroming van jeugd naar het eerste team. “Dat moet fungeren als 
een verlengstuk van de jeugdopleiding. Daarom is het belangrijk 
om het tweede team meer status en glans te geven.”  

(door Gerard Meijeringh)



13

Presentatiegids 2009-2010

jeugdspeler gaat uitdaging aan bij vitesse

Het zal even wennen worden voor Bakker. Niet langer trainen 
op Sportpark Middenwetering, maar elke dag met de trein 
naar Arnhem. Bakker speelt van kinds af aan bij Go-Ahead en 
doorliep de hele jeugdopleiding van de club. Afgelopen seizoen 
maakte hij een goede ontwikkeling door en brak hij definitief 
door als invaller bij het eerste. Enige tijd geleden werd Go-Ahead 
benaderd door Vitesse met de mededeling dat de eredivisieclub 
Bakker ging scouten. Vervolgens werd Bakker een aantal keren 
bekeken. Daarna kreeg hij een stage aangeboden. In april trainde 
hij drie keer mee in Arnhem. “Dat beviel me goed. Er wordt 
goed gevoetbald en dat trekt jezelf omhoog”, aldus Bakker. Na 
de succesvolle stage lijfde Vitesse hem definitief in. Bakker heeft 
geen contract en begint in A1. Zijn avontuur in Arnhem start in 
augustus. Bakker laat alles rustig over zich heenkomen. “Ik heb 
er wel zin in en zie wel hoe het loopt. Wat mijn verwachtingen 
zijn? Dat weet ik niet. Ik ga gewoon mijn best doen.”  

Dat het zo snel zou gaan met Bakker had hij zelf ook niet kun-
nen dromen. Als eerstejaars A-junior beleefde hij een succesvol 
seizoen met A1. In de competitie eindigde de ploeg als derde. 
Vervolgens promoveerde het jeugdteam via de nacompetitie 
naar de tweede divisie. Naast dit succes pakte hij ook veel 
speelminuten in het eerste team en groeide hij uit tot een vaste 
invaller bij de Kamper hoofdklasser. Een van de hoogtepunten 
was de halve finale-wedstrijd in de districtsbeker tegen Sparta 
Nijkerk. In de beslissende penaltyserie nam Bakker als jeugd-
speler zijn verantwoordelijkheid. Toen de trainer hem vroeg of 
hij een strafschop wilde nemen, aarzelde hij geen moment. “Er 
spookt op dat moment wel wat door je hoofd. Als het misgaat, 
heb ik het gedaan. Het is heel belangrijk dat je niet twijfelt in 
welke hoek je schiet. Je moet de bal knetterhard tegen de touwen 
schieten. Ik raakte de bal niet vol, maar gelukkig zat hij wel.”  
Een ander hoogtepunt was de winst van de districtsbeker. In 
deze finale kwam hij als invaller binnen de lijnen. 

Bakker heeft afgelopen seizoen veel progressie gemaakt. Vol-
gens eigen zeggen heeft hij vooral geleerd dat je het zelf moet 
doen. “Je moet erin vliegen. Natuurlijk ben je ook van anderen 
afhankelijk. Je moet er wel inkomen om iets te kunnen laten 
zien. Eerst was het bijzonder, maar op een gegeven moment is 
het normaal dat je meegaat met het eerste. Dan ga je ook meer 
relaxed een wedstrijd in.” 

Bakker heeft nooit getwijfeld toen de club uit de eredivisie 
belangstelling toonde. “Vitesse is een grote club. Daar kun je 
geen nee tegen zeggen. Ik zie dit als een kans om het betaalde 
voetbal in te gaan. Ik moet dit proberen en kijken hoe ver ik 
kan komen. Als het niet lukt, kan ik altijd nog terugkeren naar 
Go-Ahead, maar deze kans komt niet zo vaak voorbij.” 

KAMPEN - De 18-jarige Nick Bakker zal met genoegen terugkijken op het seizoen 2008/2009. De 
Kampenaar promoveerde met A1 naar de tweede divisie. Verder pakte hij als eerste A-junior veel speel-
tijd in de hoofdmacht van Go-Ahead en maakte hij kennis met de kracht van het amateurvoetbal op het 
hoogste niveau. Met zijn enthousiaste spel verdiende de rechterspits een overgang naar Vitesse.
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Ertsstraat 16 Kampen   038 - 332 59 70 of 06 - 22 47 35 68

Asbestverwijdering • sloopwerken • betonboringen • betonzagen • sleuven frezen 
koppen snellen • vloerenopruwen • renovatie • sloopwerk • chemische verankering

KWAKKEL
B
VASBESTSANERING

KAMPEN

B
V

Carlsonstraat 3b Kampen
038 - 332 59 70 of 06 - 22 47 35 68

Neringstraat 3, 8263 BG  Kampen
Telefoon 038 - 3313999

www.vanderweerdelektrotechniek.nl

Voor woning, winkel en bedrijf
•

Landelijk erkend installatiebedrijf
•

BORG gecertificeerd beveiligingsbedrijf

ook wij scoren op 
het hoogste niveau
uw gezondheid is onze zorg

www. s p o rts ch o o lva n d i j k . n l

Elke dag sporten 
voor € 25,95 per maand!!

Voor al uw 
cV- en installatiewerk

Boomgaard 19 - 8266 JM  Kampen
Tel 038 - 331 31 59

boeketten 
bruidswerk 
grafwerk

Boeketterie
in- en outdoor decoratie

Greenterweg 52, kampen, 038-3327986 w w w. c a mp e n s i s . n l

Campensis Planontwikkeling ontwikkelt bedrijfs-

gebouwen op nieuwe locaties en/of herontwikkeling

op bestaande industrieterreinen. Planontwikkeling is

hierbij de leidraad tot marktconform bouwen. 

Naast zakelijke ontwikkelingen is Campensis ook

actief op de particuliere markt.

Postbus 13 • 8260 AA  Kampen
Tel.: +31 (0)38 33 289 90 • Fax: +31 (0)38 33 273 27

E-mail: info@campensis.nl

BEDRIJFSRUIMTES WONINGBOUW

BEDRIJFSUNITS OPSLAGRUIMTE

ID07 265 Ad. GoAhead  04-07-2007  14:56  Pagina 1
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B1
Bovenste rij v.l.n.r: Martijn Postuma (trainer), 

Ben Hofstra, Nick van de Kooi, Laurens van Keulen, 
Alie Amieri, Arno Boers, Rick de Ruiter, 

Joël van der Weerd, Koen van Laar en Michel Hamer. 
 

Onderste rij v.l.n.r: Tim Noordman, Gerben 
Spaan, Ibrahim Ben Mansour, Marcel Weijmer, 

Sammie Lagerweij, Jesper Beverwijk, Wilco van Dijk 
en Sander Dam.

C1
Bovenste rij v.l.n.r: Piet Kasper (ass. trainer), 
Leon Heupers, Jeffrey v. Ommen, Pieter Jan Louwerse, 
Justin Bruins, Kasper Rietkerk, Etienne v. Dijk, 
Dave Vermeulen, Erick Backhaus (trainer), 
Jacky v. Ommen (grensrechter)
Onderste rij v.l.n.r: Jessy Lassche, Joeri Stuivenvolt, 
Jesse Kuper, Wesley v. Winsum, Jochem de Wilde, 
Niek v. Enk, Piet Brink, Niek Bongers

D1
Achterste rij v.l.n.r: Hans van Zuiden, 

Arne Nieuwenhuis, Dion Weijmer, Joël Stijf, 
Jordi Kluinhaar, Bram van Enk, Jan Laurens Kale, 

Robert Riezebos, Bob Geelen. 
Voorste rij v.l.n.r: Menno Jansma, Chiel ten Hove, 
Tim vd Kamp, Daan van Enk, Walter Meissner en 

Jitse Terpstra.  
Afwezig: Luuc Knul, Yannick Groen, Onno Nipius.

E1
Bovenste rij v.l.n.r: Jurrian Zandbergen (trainer), 
Ica de Boer, Dylan de Vries, Steven Bruintjes, 
Karrar Raza, Rik van Ommen (trainer/leider) 
 
Onderste rij v.l.n.r: Jasper Holtland, Niels van Dijk, 
Thijs v/d Kolk, Wilbert Wessels, Jasper Dijkman

F1
v.l.n.r:  Joris Noordhof, Tim Sleifer, Joar Terpstra, 

Roy van Elburg, Stijn Holtland, Bryan Stijf, 
Mike Sneeloper, Rick Diender. 

Niet op de foto: Eljar Ensafiawal. 
Trainers: Gerwin v/d  Eijkel, Dennis Voortman

Leider: Bert Noordhof 

jeugdteams
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ACV
Sportpark Stadsbroek
Kortbossen 1
9405 BM  Assen
Tel.: 0592-355115

Be Quick ‘28
Sportpark De Ceintuurbaan
Ceintuurbaan 2
8025 AA  Zwolle
Tel.: 038 - 4531186

CSV Apeldoorn
Sportpark Orderbos
Orderbos 5
7313 HN  Apeldoorn 
Tel.: 055-3552489

Excelsior ‘31
Sportpark De Koerbelt
Arend Baastraat 102
7461 DX  Rijssen
Tel.: 0548 - 541939
 

Flevo Boys
Sportpark Ervenbos
Espelerlaan 80
8302 DC  Emmeloord
Tel.: 0527 - 615937

Go-Ahead Kampen
Sportpark Middenwetering
Buitenbroeksweg 2
8265 PH  Kampen
Tel.: 038 - 3315813

HHC Hardenberg
Sportpark De Boshoek
Hessenweg 74
7771 RG  Hardenberg
Tel.: 0523 - 261332

Nunspeet
Sportpark Wiltsangh
Sportlaan 1
8072 CA  Nunspeet
0341-25288

seizoensindeling
PKC ‘83
Sportpark PKC ‘83
De Kring 100
9727 AZ  Groningen
Tel.: 050 - 5253847

SC Genemuiden
Sportpark De Wetering
Sportlaan 2b
8281 CM  Genemuiden
Tel.: 038 - 3851000

v.v. Staphorst
Sportpark het Noorderslag
Parallelweg 27
7951 AT  Staphorst
Tel.: 0522 - 461961

WHC
Sportpark Mulderssingel
Hoeloosweg 15
8091 GE  Wezep
Tel.: 038 - 3761923

Berkum
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE  Zwolle
038-4533355

Harkemase Boys
Sportpark De Bosk
De Bosk 8a
9281 NR  Harkema
0512-361990



Ik werk nog steeds met veel plezier met 
de jongens en zij ook met mij. 
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Go-Ahead heeft een wisselvallig seizoen achter de rug. De ploeg 
startte goed, maar viel daarna ver terug. Uiteindelijk pakte de 
groep het goed op en kreeg het seizoen een fantastisch slot 
met de gewonnen bekerfinale. Eén van de hoogtepunten in de 
geschiedenis van Go-Ahead en ook in de trainersloopbaan van 
Schuurman. Hij kijkt redelijk tevreden terug op het afgelopen 
voetbaljaar. “We zijn in alles doorgegroeid. Voetballend als 
ploeg, maar ook individueel hebben we forse stappen gezet.” Als 
voorbeelden noemt hij Harm Jan Tip, Adi Draganovic en Madih 
Doufikar. Daarentegen had hij meer verwacht van Piet de Jong. 
“Hij heeft door schorsingen en ziekte niet kunnen aanklampen. 
Toch heb ik hem laten staan omdat ik vertrouwen in hem heb. 
Een fitte Piet de Jong is moeilijk te bespelen. Hij heeft een groot 
loopvermogen en duikt overal op.” 

Concurrentie
Om nieuwe stappen te kunnen maken is de selectie wederom 
versterkt. Ard Slot, Frans Zijsveld, Eltjo Gnodde, Jeroen van 
den Bosch en Marco Tamis moeten Go-Ahead van nieuw elan 
voorzien. Schuurman is tevreden met de nieuwe aanwinsten. 
“We zijn met veel spelers bezig geweest. Dit zijn wel jongens die 
we nog moeten kneden. De concurrentie gaat omhoog. Het zal 
moeilijker worden om een vaste plek te veroveren. Daar wilden 
we ook naar toe.” Ook is er een verandering in de technische 
staf. Mark Leeflang gaat als assistent de plek innemen van 
Hans van Zuiden. De oud-speler van Go-Ahead gaat op eigen 
benen staan en krijgt de D1 onder zijn hoede. Arjan Knul blijft 
werkzaam als eerste assistent. 

Eigen jeugd
Enkele talenten krijgen een kans in de eerste selectie van Go-
Ahead. Zo komt Jeffrey Klein over uit het tweede team en maakt 
Erik Jan de Munnik de overstap van A1 naar Go-Ahead 1. Voor 
eigen jeugd wordt het steeds moeilijker om de stap te maken 
naar de hoofdmacht van de Kamper hoofdklasser. “Het gat 
tussen A1 en het eerste team is heel groot. Dat maakt het erg 
lastig”, aldus Schuurman. Een tussenjaar in het tweede team 
moet deze grote stap versoepelen. “Anders raken deze talenten 
tussen wal en schip. Van A1 naar het tweede is al een flinke 
stap omhoog. Via het tweede willen we doorselecteren richting 
het eerste. Daaraan gaan we komend seizoen nog meer gestalte 
geven. We hebben nu nog teveel jongens van buitenaf nodig. 
Dat zorgt voor scheefgroei. Ik zou dat graag anders zien. Dat 
gaat ook gebeuren. De club wordt steeds groter. Automatisch 
krijg je daardoor meer talenten.”

Topklasse
Komend seizoen gaat Go-Ahead voor een plek in de Topklasse. 
Schuurman ziet de Topklasse als een mooie uitdaging. “Ik denk 
dat het goed is voor het voetbal. Dat er aan de onderkant van 
de Jupiler League clubs degraderen lijkt me zeer gezond. Wel 
realiseer ik me dat het voor clubs in het oosten en noorden 
moeilijk wordt om een rol van betekenis te spelen.” Schuurman 
hoopt dat zijn ploeg komend seizoen bij de eerste zes eindigt. 

“En dan het liefst bij de eerste vier. Dan plaats je je automatisch 
voor de Topklasse.” De nummers vijf en zes spelen nacompetitie 
voor een plek in de Topklasse. 

Klik 
Na vijf jaar is Schuurman nog niet uitgekeken op Go-Ahead. 
“We hebben ieder jaar stappen gezet. En dan niet alleen met het 
eerste elftal, maar ook op het gebied van sponsoring, ledenaantal 
en accommodatie. We liggen goed op koers, maar moeten alles 
nog verder uitbouwen. Ik werk nog steeds met veel plezier met de 
jongens en zij ook met mij. Er is duidelijk een klik, ook met het 
bestuur. Het is geweldig werken bij Go-Ahead, maar er komt een 
keer een moment dat ik iets anders moet gaan doen. Dat moment 
komt wel steeds dichterbij. Ik wil mezelf ontwikkelen en net als 
de spelers wil ik ook graag een keer kampioen worden.” 

Lat ligt steeds hoger bij go-ahead
Raymond Schuurman gaat zijn zesde seizoen in als trainer van Go-Ahead. Onder de Zwolse trainer 
heeft de Kamper club grote stappen gemaakt. Met een bredere selectie zal de concurrentie komend 
seizoen verder toenemen en ligt de lat bij Go-Ahead wederom een stuk hoger. Schuurman mikt op een 
plaats bij de beste zes in de hoofdklasse C.
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Go-Ahead heeft ook in het nieuwe seizoen een aantal nieuwe gezichten in de selectie. Jeroen van den 
Bosch, Marco Tamis, Eltjo Gnodde, Frans Zijsveld en Ard Slot zijn de versterkingen voor het komende 
voetbaljaar. Daarnaast gaat Mark Leeflang bij Go-Ahead aan het werk als assistent van hoofdtrainer 
Raymond Schuurman. Hij komt over van WHC. Op deze pagina worden alle nieuwe namen aan u 
voorgesteld.

Jeroen van den Bosch is gehaald als centrale verdediger, maar liet het afgelopen seizoen zien 
ook aanvallend goed uit de voeten te kunnen. De Zwollenaar scoorde voor vierdeklasser 
VSW maar liefst 24 keer. Van den Bosch kwam de laatste jaren uit voor VSW. Vanwege zijn 
werk koos hij er bewust voor om op een lager niveau te gaan voetballen. Van den Bosch 
heeft een FC Zwolle-verleden en werkte in deze tijd nauw samen met trainer Raymond 
Schuurman. Die heeft hem nu naar Go-Ahead gehaald. Van den Bosch ziet Go-Ahead 
als een grote uitdaging. “Het is een jonge ploeg waar ik wel tussen pas.” De Zwollenaar 
werd in het verleden door Zwolle gescout als linksbuiten, maar gaat bij Go-Ahead voor 
een plek centraal achterin. Van den Bosch is verdedigend sterk, heeft een goede eindpass 
en een sterk linkerbeen.” 

jeroen van den Bosch, 
geboortedatum 4-08-’83, vorige club: VSW

Eltjo Gnodde speelde de afgelopen zes seizoenen voor FC Zwolle. De laatste twee jaren 
maakte hij deel uit van de eerste selectie. Toch speelde hij voornamelijk bij de beloften van 
de club uit de Jupiler League. Wel kwam hij in het eerste elftal geregeld binnen de lijnen als 
invaller. Een keer was hij basisspeler. Gnodde had echter geen uitzicht op een basisplaats en 
vond het daarom tijd voor een andere stap. Hij koos voor Go-Ahead. “De club doet aardig 
mee in de hoofdklasse en heeft de districtsbeker gewonnen”, aldus Gnodde. De jeugdspeler 
heeft naar eigen zeggen veel geleerd bij FC Zwolle en wil nu wat neerzetten bij Go-Ahead. 
De 20-jarige voetballer ziet het veroveren van een basisplaats als eerste prioriteit. Gnodde 
kan als voorhoedespeler zowel aan de linker- als rechterkant uit de voeten.

eltjo gnodde,  
geboortedatum 2-04-’89, vorige club: FC Zwolle

Marco Tamis speelde jarenlang voor AFC ‘34, maar kwam de laatste twee seizoenen niet 
meer in actie. Bij Go-Ahead hoopt hij zijn oude niveau weer te halen. Dat zal nog moeilijk 
genoeg worden. “Ik ben er wel lange tijd uitgeweest. Het zal blijken in hoeverre ik het 
ritme van vroeger weer kan oppakken”, aldus Tamis. De voetballer trainde drie keer mee 
bij Go-Ahead en kreeg vervolgens de vraag voorgelegd of hij definitief wilde aanhaken. 
Hij ziet Go-Ahead als een nieuwe kans. Tamis is gehaald als spits, maar kan ook aan de 
zijkanten uit de voeten. Hij ziet zichzelf meer als een bewegende spits. “Maar ik ben vrij 
fors, 1,85 meter lang, en ben ook te gebruiken als aanspeelpunt voorin.” 

Marco tamis,  
geboortedatum 13-09-’79, vorige club: aFC ‘34
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Zijsveld leerde voetballen bij SVI en maakt voor het eerst de overstap naar een andere 
vereniging. Bij Go-Ahead gaat hij in eerste instantie voor een plek in de eerste selectie. 
Daarna ziet hij het veroveren van een basisplek als het volgende doel. “Ik hoop bij Go-
Ahead uit te groeien tot een belangrijke speler, maar wil mezelf niet teveel druk opleggen”, 
aldus Zijsveld. Ook trainer Raymond Schuurman doet dat voorlopig niet. “Hij is een talent 
waarmee we geduldig moeten omgaan.” 
De 23-jarige Zwollenaar komt het best tot zijn recht op het middenveld. “Als controlerende 
middenvelder ben ik op mijn best, maar ik kan ook spelen op het middenveld in een meer 
aanvallende rol.” Als de nood aan de man is kan hij ook nog achterin spelen. “Ik heb al 
een aantal keren als rechtsback gespeeld, maar ik ben van nature een middenvelder. Daar 
voel ik me thuis.” 

Frans zijsveld,  
geboortedatum 19-03-’86, vorige club: SVI

Mark Leeflang was de afgelopen drie seizoenen actief als trainer van A1 bij WHC. Daar-
naast was hij hoofd jeugdopleiding bij de club uit Wezep. Leeflang was toe aan een nieuwe 
uitdaging en vond die bij Go-Ahead. “Ik was klaar met de jeugd. Ik wil verder. Als assistent 
bij een hoofdklasser kan ik mezelf verder ontwikkelen. Bovendien is Go-Ahead een mooie 
club.” Leeflang vindt het belangrijk om in zichzelf te investeren. Daarom wil hij graag de 
cursus Oefenmeester 1 gaan volgen.

Mark Leeflang,  
geboortedatum 06-01-’70, vorige club: WHC

Ard Slot krijgt bij Go-Ahead na drie jaar WVF een herkansing op het hoogste amateurniveau. 
De verdedigende middenvelder begon met voetballen bij Sportclub Genemuiden. Daar haalde 
hij het eerste elftal en speelde vele jaren in de hoofmacht. Uiteindelijk belandde hij op een 
zijspoor. Slot maakte vervolgens de overstap naar WVF, ook vanwege een verhuizing naar 
Zwolle. Bij WVF speelde hij drie seizoenen. De eerste twee jaren ging het goed en miste de 
ploeg uit Westenholte net promotie. Het afgelopen seizoen ging het minder en stortte de 
ploeg al ver voor het einde van de competitie in. Het betekende een teleurstellend afscheid 
voor Slot bij WVF. Go-Ahead ziet hij als een nieuwe uitdaging. “Ik ben drie jaar weggeweest 
uit de hoofdklasse. Ik wil alles uit mezelf halen om goed te presteren bij Go-Ahead. Ik had 
direct een goed gevoel bij deze club. Ik zie dit als een frisse start.” Slot is een middenvelder 
met controlerende kwaliteiten. Positioneel is hij sterk en hij is goed in de passing. 

ard slot,  
geboortedatum 3-10-’81, vorige club WVF
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Niet op de foto:

Frank Strous
Eric Jan de Munnik

Piet de Jong
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Eltjo Gnodde
aanvaller

Ard Slot
middenvelder

Hans van Zuiden                
assistent trainer

Arjan van Keulen
verdediger

Renee Agterhuis
keeper

Dick Stam  
verzorger

Adi Draganovic
verdediger

Michiel Kuipers
verdediger

Danny Schreijer        
keeperstrainer

Iury da Silva
aanvaller

Piet de Jong
aanvaller

Frank Strous
fysiotherapeut

Gerben Hamer
middenvelder

Jeroen van den Bosch
verdediger

Jurrien Zandbergen 
elftalleider

André Timmerman
verdediger

Danny Pruim
middenvelder

Marco Dijst  
hersteltrainer

Madih Doufikar
aanvaller

Jeroen van Leeuwen
aanvaller

Arjan Knul                
assistent trainer

Frans Zijsveld
middenvelder

Randy Bosch
verdediger

Roy Supèr
aanvaller

Kees Kostwinder
keeper

Harm Jan Tip
verdediger

Jeffrey Klein
aanvaller

Gerrit Visser
middenvelder

Tom Bruintjes
verdediger

Raymond Schuurman
hoofdtrainer

Marco Tamis
aanvaller

Berry van’t Veen 
elftalleider

Jurrian Zandbergen
aanvaller

Mark Leeflang                
assistent trainer
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5 september
Be Quick ‘28 - HHC Hardenberg
Flevo Boys - Excelsior ‘31
Go-Ahead K. - SC Genemuiden
Harkemase Boys - WHC
Nunspeet - Berkum
PKC ‘83 - ACV
Staphorst - CSV Apeldoorn

12 september
ACV - Go-Ahead K.
Berkum - Flevo Boys
CSV Apeldoorn - Harkemase Boys
Excelsior ‘31 - Staphorst
HHC Hardenberg - Nunspeet
SC Genemuiden - Be Quick ‘28
WHC - PKC ‘83

19 september
Be Quick ‘28 - ACV
CSV Apeldoorn - WHC
Flevo Boys - HHC Hardenberg
Go-Ahead K. - PKC ‘83
Harkemase Boys - Excel sior ‘31
Nunspeet - SC Genemuiden
Staphorst - Berkum

26 september
ACV - Nunspeet
Berkum - Harkemase Boys
Excelsior ‘31 - CSV Apeldoorn
HHC Hardenberg - Staphorst
PKC ‘83 - Be Quick ‘28
SC Genemuiden - Flevo Boys
WHC - Go-Ahead K.

3 oktober
Be Quick ‘28 - Go-Ahead K.
CSV Apeldoorn - Berkum
Excelsior ‘31 - WHC
Flevo Boys - ACV
Harkemase Boys - HHC Hardenberg
Nunspeet - PKC ‘83
Staphorst - SC Genemuiden

10 oktober
ACV - Staphorst
Berkum - Excelsior ‘31
Go-Ahead K. - Nunspeet
HHC Hardenberg - CSV Apeldoorn
PKC ‘83 - Flevo Boys
SC Genemuiden - Harkemase Boys
WHC - Be Quick ‘28

17 oktober
Berkum - WHC
CSV Apeldoorn - SC Genemuiden
Excelsior ‘31 - HHC Hardenberg
Flevo Boys - Go-Ahead K.
Harkemase Boys - ACV
Nunspeet - Be Quick ‘28
Staphorst - PKC ‘83

31 oktober
ACV - CSV Apeldoorn
Be Quick ‘28 - Flevo Boys
Go-Ahead K. - Staphorst
HHC Hardenberg - Berkum
PKC ‘83 - Harkemase Boys
SC Genemuiden - Excelsior ‘31
WHC - Nunspeet

7 november
Berkum - SC Genemuiden
CSV Apeldoorn - PKC ‘83
Excelsior ‘31 - ACV
Flevo Boys - Nunspeet
Harkemase Boys - Go-Ahead K.
HHC Hardenberg - WHC
Staphorst - Be Quick ‘28

14 november
ACV - Berkum
Be Quick ‘28 - Harkemase Boys
Go-Ahead K. - CSV Apeldoorn
Nunspeet - Staphorst
PKC ‘83 - Excelsior ‘31
SC Genemuiden - HHC Hardenberg
WHC - Flevo Boys

28 november
Berkum - PKC ‘83
CSV Apeldoorn - Be Quick ‘28
Excelsior ‘31 - Go-Ahead K.
Harkemase Boys - Nunspeet
HHC Hardenberg - ACV
SC Genemuiden - WHC
Staphorst - Flevo Boys

5 december
ACV - SC Genemuiden
Be Quick ‘28 - Excelsior ‘31
Flevo Boys - Harkemase Boys
Go-Ahead K. - Berkum
Nunspeet - CSV Apeldoorn
PKC ‘83 - HHC Hardenberg
Staphorst - WHC

12 december
Berkum - Be Quick ‘28
CSV Apeldoorn - Flevo Boys
Excelsior ‘31 - Nunspeet
Harkemase Boys - Staphorst
HHC Hardenberg - Go-Ahead K.
SC Genemuiden - PKC ‘83
WHC - ACV

23 januari
ACV - PKC ‘83
Berkum - Nunspeet
CSV Apeldoorn - Staphorst
Excelsior ‘31 - Flevo Boys
HHC Hardenberg - Be Quick ‘28
SC Genemuiden - Go-Ahead K.
WHC - Harkemase Boys

30 januari
Be Quick ‘28 - SC Genemuiden
Flevo Boys - Berkum
Go-Ahead K. - ACV
Harkemase Boys - CSV Apeldoorn
Nunspeet - HHC Hardenberg
PKC ‘83 - WHC
Staphorst - Excelsior ‘31

6 februari
ACV - Be Quick ‘28
Berkum - Staphorst
Excelsior ‘31 - Harkemase Boys
HHC Hardenberg - Flevo Boys
PKC ‘83 - Go-Ahead K.
SC Genemuiden - Nunspeet
WHC - CSV Apeldoorn

20 februari
Be Quick ‘28 - PKC ‘83
CSV Apeldoorn - Excelsior ‘31
Flevo Boys - SC Genemuiden
Go-Ahead K. - WHC
Harkemase Boys - Berkum
Nunspeet - ACV
Staphorst - HHC Hardenberg

27 februari
ACV - Flevo Boys
Berkum - CSV Apeldoorn
Go-Ahead K. - Be Quick ‘28
HHC Hardenberg - Harkemase Boys
PKC ‘83 - Nunspeet
SC Genemuiden - Staphorst
WHC - Excelsior ‘31

6 maart
Be Quick ‘28 - WHC
CSV Apeldoorn - HHC Hardenberg
Excelsior ‘31 - Berkum
Flevo Boys - PKC ‘83
Harkemase Boys - SC Genemuiden
Nunspeet - Go-Ahead K.
Staphorst - ACV

13 maart
ACV - Harkemase Boys
Be Quick ‘28 - Nunspeet
Go-Ahead K. - Flevo Boys
HHC Hardenberg - Excelsior ‘31
PKC ‘83 - Staphorst
SC Genemuiden - CSV Apeldoorn
WHC - Berkum

27 maart
Berkum - HHC Hardenberg
CSV Apeldoorn - ACV
Excelsior ‘31 - SC Genemuiden
Flevo Boys - Be Quick ‘28
Harkemase Boys - PKC ‘83
Nunspeet - WHC
Staphorst - Go-Ahead K.

10 april
ACV - Excelsior ‘31
Be Quick ‘28 - Staphorst
Go-Ahead K. - Harkemase Boys
Nunspeet - Flevo Boys
PKC ‘83 - CSV Apeldoorn
SC Genemuiden - Berkum
WHC - HHC Hardenberg

17 april
Berkum - ACV
CSV Apeldoorn - Go-Ahead K.
Excelsior ‘31 - PKC ‘83
Flevo Boys - WHC
Harkemase Boys - Be Quick ‘28
HHC Hardenberg - SC Genemuiden
Staphorst - Nunspeet

24 april
ACV - HHC Hardenberg
Be Quick ‘28 - CSV Apeldoorn
Flevo Boys - Staphorst
Go-Ahead K. - Excelsior ‘31
Nunspeet - Harkemase Boys
PKC ‘83 - Berkum
WHC - SC Genemuiden

1 mei
Berkum - Go-Ahead K.
CSV Apeldoorn - Nunspeet
Excelsior ‘31 - Be Quick ‘28
Harkemase Boys - Flevo Boys
HHC Hardenberg - PKC ‘83
SC Genemuiden - ACV
WHC - Staphorst

8 mei
ACV - WHC
Be Quick ‘28 - Berkum
Flevo Boys - CSV Apeldoorn
Go-Ahead K. - HHC Hardenberg
Nunspeet - Excelsior ‘31
PKC ‘83 - SC Genemuiden
Staphorst - Harkemase Boys

Programma hoofdklasse c, seizoen 2009-2010 
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Een week later stonden de rood-gelen echter weer met beide benen 
op de grond door een afgetekende nederlaag in Heerjansdam tegen 
Barendrecht, de uiteindelijk terechte bekerwinnaar van de landelijke 
titelrace. Voor de meegereisde supporters werd snel duidelijk wat 
voetballen in het westen betekent: lange zaterdagen, files, bus te 
laat, doelpunt gemist, meer voetbalkwaliteiten (lees: euro’s) en ga 
zo maar door. Kortom ingrediënten die mogelijk al een blik vooruit 
werpen naar het bolwerk waar komend seizoen met volle overgave 
om gestreden gaat worden: een plaats in de topklasse. Tobbend 
vraagt menig club(bestuurs)lid zich af of dit nou echt het summum 
op voetbalgebied voor de amateurs gaat worden. Is een plek daar 
wel zo begerenswaardig?? De pessimisten weten al zeker dat het 
op niks zal uitlopen, terwijl de optimisten juist de grote uitdaging 
zien. Zij zijn vaak al drukdoende geweest hun eigen cluppie dik op 
peil te brengen om er straks toch vooral maar bij te zijn. Wat het 

allemaal zal opleveren wordt gaandeweg het nieuwe seizoen vrij 
snel duidelijk. Het woord nivellering kan daarbij wel eens buiten 
de boot vallen.

De hoofdklasse C is qua inhoud niet spectaculair veranderd. Echte 
nieuwkomer lijkt CSV Apeldoorn, al waren deze “andere” rood-gelen 
ooit al eens twee seizoenen present van 2002 tot 2004. Gezellig zal 
het zeker worden met hun Balkonside als gedreven aanhang. Het 
roemruchte ACV uit Assen is na een jaartje afgetekend terug via 
recordcijfers in de eerste klasse E. De kampioen van weleer liet zien 
dat de degradatie in 2008 een incident is geweest en de Drenten 
zullen zeker iets recht willen zetten. En dan Go-Ahead Kampen. 
Bekende namen zijn weggevallen. Jongens met een rood-geel hart. 
Vaak vanaf de pupillen al actief. Anderen nemen hun plaatsen over 
en in de breedte lijkt de Go-Ahead selectie weer een stukje volwas-
sener te zijn geworden. De aanstormende jeugd doet het goed. 
A1 promoveerde naar de tweede divisie en ook het tweede team 
handhaafde zich keurig in de reserve-hoofdklasse. Spelers hebben 
genoeg mogelijkheden om te rijpen voordat ze op het hoogste plan 
kunnen acteren.

Go-Ahead beleefde dus een mooi seizoen 2008-2009. Prachtige 
duels in de beker met aansprekende resultaten en opvallend veel 
foutloze strafschoppenseries. Cruciaal bleken in de competitie na 
een geweldige start de eerste verliespunten van de rood-gelen in het 

    Errit Drost

Met recht trots! 
De Trots van Kampen was afgelopen seizoen driemaal voorpaginanieuws en sportief gezien zegt dat 
genoeg. De start van de competitie was dan ook voortvarend en opzienbarend met negen uit drie en 
nul tegengoals. Zo werd onder meer tweevoudig kampioen HHC in Hardenberg met 0-5 vernederd. 
Ook aan het eind van het seizoen was het flink raak. Go-Ahead Kampen dwong in Zwolle voor het 
eerst deelname aan het toernooi om de KNVB-beker af om vervolgens in de bekerfinale van het district 
Oost glorieus als winnaar te finishen met een aansprekende titel als bekroning. De manier waarop dat 
gebeurde was zondermeer indrukwekkend: favoriet Quick’20 uit Oldenzaal werd met 5-0 afgeserveerd 
en alle Kowetters vierden feest en genoten met volle teugen van zoiets geweldigs in het bijna 85-jarig 
bestaan van hun club. De Trots van Kampen leek even naast de voetbalschoenen te lopen. 

Routinier Arjan van Keulen toont trots de beker. 
Met zijn late treffer in Nijkerk tegen Sparta had 
hij persoonlijk een strafschoppenserie afge-
dwongen en uiteindelijk een finaleplaats tegen 
Quick’20 uit Oldenzaal.

A1 promoveerde knap naar 
de tweede divisie.
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thuisduel tegen Berkum. De Zwolsen protesteerden in ieder geval 
niet toen Jurrian Zandbergen kort voor tijd keihard de winnende 
2-1 binnenkopte. Het feestje ging niet door omdat de dienstdoende 
arbiter duwen zou hebben gezien. Nederlagen hierna tegen Nunspeet 
en kampioen Harkemase Boys wierpen Go-Ahead al snel terug in 
de realiteit van alle dag. Dan na de winterstop een onverwacht 
novum: een punt in mindering voor de Kampenaren…!  Aanleiding 
vormde een opstootje langs de lijn in Rijssen tegen Excelsior ’31 
op 1 november. Dit enerverende duel wat alles in zich had, ging het 
inlevingsvermogen van waarnemers zonder clubbelangen compleet 
te boven. Erg jammer dat zo’n prachtige pot dan voor altijd zo’n 
smet krijgt omgehangen. In het betaalde voetbal zouden ze bij het 
zien ongetwijfeld geglimlacht hebben. De winnende treffer binnen 
dertig seconden via drie schijven zal iedere supporter nog wel 
onuitwisbaar op het netvlies branden, evenals de daarop volgende 
buikschuivers. De straf van de tuchtcommissie kon er als extra 
tegenslag wel bij, omdat topscorer Jurrian Zandbergen voor de 
winterstop met een ernstige kruisbandblessure was weggevallen. Pas 
in de loop van komend seizoen hoopt de karaktervolle spits weer 
van de partij te zijn. De overblijvers pakten de draad zonder zielig 
doen op en zo kon er zelfs een recordscore aan doelpunten worden 
geboekt op het hoogste niveau (44). De 100ste hoofdklassetreffer 
kwam op naam van Madih Doufikar tegen Oranje Nassau. Andere 
opmerkelijke resultaten waren de zes punten tegen aartsrivaal WHC 
en nul tegen Staphorst. Ook de eerste vooral onnodige nederlaag 
in de hoofdklasse tegen Flevo Boys was na zeven triomfen op rij 
een blikvanger. Lichtpuntje was eindelijk een zege in Groningen, 
weliswaar tegen PKC’83. Wat kilometers verder tegen Oranje 
Nassau op de Coendersborg ging het andermaal hopeloos mis. Dat 
is nu sinds 1972 al zo. Een opluchting voor Go-Ahead dat deze 
oranje “angstgegner“ door degradatie voorlopig even uit beeld is. 
De grootste nederlaag werd uiteindelijk geleden tegen HHC dat 
op Middenwetering de rollen omdraaide en met gelijke cijfers iets 
rechtzette. Meest teleurstellende wedstrijd was op Paasmaandag 
tegen SC Genemuiden. Dit inhaalduel stond oorspronkelijk gepland 
in januari toen SC Genemuiden nog wel beschikte over trainer 
Bert Ebbens, maar niet over de later zo succesvolle spits Florencio 
Cornelia. Zo kan het soms verkeren in het voetbal aan de top op 
zaterdag als het gaat om nuttige en tussentijdse ingrepen waar ka-
pitaal voorhanden is. SC Genemuiden hield het hoofd knap boven 
water en zal aan het begin van de nieuwe competitie meteen als 
eerste tegenstander fungeren voor de rood-gelen. Interessant zal 
ook de confrontatie in de beker worden op 25 augustus 2009 als 
de titelhouder Oost de strijd zal aanbinden met de Trots van Brun-
nepe. De stadsderby door het lot dus even in ere hersteld. Sportief 
zeker iets om naar uit te zien.

Dan de  topklasse, die kan er ook zo maar voor Go-Ahead inzit-
ten. Weliswaar staat niet iedereen te trappelen. De club bestaat 
immers niet alleen uit het eerste. Nieuwbouwplannen voor de ac-

Historische Ranglijst Hoofdklasse C (2005-2009)
  wedst. winst gelijk verlies punten voor-tegen saldo

1 H.H.C. 104 61 17 26 200 230-137 (+93)

2 Be Quick ‘28 104 52 23 29 179 201-123 (+78)

3 ONS Sneek 104 47 26 31 167 169-154 (+15)

4 SC Genemuiden 104 45 19 40 154 181-158 (+23)

5 Excelsior ‘31 104 44 22 38 154 173-157 (+16)

6 W.H.C. 104 40 30 34 150 155-136 (+19)

7 Flevo Boys 104 39 22 43 139 172-193 (-21)

8 Go-Ahead Kampen 104 36 21 47 129 142-175 (-33)

9 Harkemase Boys 78 36 14 28 122 126-104 (+22)

10 A.C.V. 78 28 20 30 104 130-121 (+9)

11 D.O.S.Kampen 78 22 18 38 84 97-148 (-51)

12 Oranje Nassau 78 21 15 42 78 91-163 (-72)

13 Berkum 52 17 16 19 67 92-90 (+2)

14 P.K.C. ‘83 52 17 10 25 61 86-114 (-28)

15 Staphorst 52 19 4 29 61 82-110 (-28)

16 Urk 52 15 11 26 56 76-74 (+2)

17 Nunspeet 26 12 8 6 44 49-31 (+18)

18 V.V.O.G. 26 8 7 11 31 33-56 (-23)

19 S.V.Z.W. 26 7 3 16 24 37-54 (-17)

20 Drachtster Boys  26 6 6 14 24 33-57 (-24)

commodatie liggen gereed en snakken naar uitvoer. De vereniging 
bezit genoeg uitstraling om er samen wederom wat moois van te 
maken. De brigade van Raymond Schuurman, beginnend  aan zijn 
zesde seizoen als trainer bij Kowet (!), lijkt te popelen om te gaan 
vlammen. De kleuren van juweel en de twaalfde man erbij doen 
de rest en zullen ongetwijfeld garant staan voor nieuwe successen. 
Eerst maar eens als primeur in de historie kennismaken met het 
grote KNVB-bekertoernooi. Sowieso een schitterende start tegen 
een oude bekende uit 2006 De Treffers uit Groesbeek. Bij winst 
van de rood-gelen is een maand later BV Veendam te gast op Mid-
denwetering. Het zou wat wezen!

Go-Ahead Kampen is nu vier seizoenen actief geweest in de hoofd-
klasse C na de promotie in 2005. Met alle uitslagen is een ranglijst 
te maken die met het oog op de komende topklasse misschien stof 
geeft tot filosoferen. 

Jan Michels (Excel-
sior’31) legde het in 

Rijssen op punten af 
tegen zijn uitblin-

kende bewaker Roy 
Supèr.

De 100ste hoofdklassetreffer 
kwam op naam van Madih Doufikar tegen Oranje Nassau.

Iury da Silva zorgt met twee treffers 
voor winst in Groningen
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Zittend v.l.n.r.: Niels Scholten, Mike Zegger, Roelof Arp, Leon Lunder, Rudy Spaan, Bart van Heerde, Michael Jonker 
Staand v.ln.r. (midden): Wim Fien (Assistent scheidsrechter), Revelino Sabono, Erwin van Keulen, Dennis Voortman, Rik Vermeulen, Dennis van 
Ooijen, Stephan van Ommen, Gert-Jan van der Graaf, Richard Wakker (Fysiotherapeut) 
Staand v.l.n.r. (achter): Gerrit Hamer (Trainer-coach), Patrick van Gelder, Robert Hamer, Nick Zegger, Erwin Sleurink, Henk van Keulen, Niels 
Vermeulen, Dick Koetsier (Leider)

Staand v.l.n.r.: Richard Wakker (verzorger), 
Willem Fien (leider), Gerrit Hamer (trainer)
Zittend: Dick Koetsier (leider)

Hamer begon in 2008 aan een zware klus bij Go-Ahead 2. De 
ploeg was gepromoveerd naar de hoofdklasse. Met een jong en 
onervaren team moest hij zich met het begeleidingsteam zien te 
handhaven op het hoogste niveau. Dat ging met pieken en dalen. 
De jonge voetballers uit A1 vervulden hierbij een sleutelpositie. 
In het begin moesten ze wennen aan het niveau, maar uiteindelijk 
groeiden een aantal uit tot bepalende spelers en hadden ze met 
een groot aandeel in de gedeelde zesde plaats in de eindrangschik-
king. Maar het belangrijkste was dat het niveau van het totale 
team dichter naar het 1e is toegekropen.

Bredere selectie
Hiermee was Hamer content. Hij kijkt terug op een wisselvallig 
seizoen. “Het niveau is enorm de lucht ingegaan. Door schorsingen 
en blessures hebben we een moeilijke periode gehad. Uiteindelijk 
hebben we het goed opgepakt.” Blessuregevallen in de eerste 
selectie werkten ook door bij het tweede team. Zo waren Jurrian 
Zandbergen, Michiel Junte, Wilfred van der Kolk, Jeroen van 
Leeuwen en André Timmerman langdurig uitgeschakeld. Komend 
seizoen zullen een aantal weer hun rentree maken en dat zorgt 
samen met de nieuwelingen bij de 1e en 2e selectie automatisch 
voor meer mogelijkheden voor Hamer. “Ik reken erop dat we 
een bredere selectie krijgen. Daar moeten we de vruchten van 
plukken.” Bijkomend voordeel is dat de jonge selectie inmiddels 
de nodige ervaring heeft opgedaan. Hamer heeft het goed naar de 

zin als trainer van Go-Ahead 2. Hij raadt iedere trainer aan om 
een keer een tweede elftal te gaan trainen. “Het maakt je creatief. 
Soms moet je uit een armoedesituatie rendement halen.” 

Doorgroeien
Het komende seizoen wil hij doorgroeien met het tweede elftal 
van Go-Ahead. Zo gaat hij nog meer nadruk leggen op het posi-
tiespel, maar het slechte trainingsveld vormt wat dat betreft een 
belemmering. Ook het verschil tussen het tweede en derde team 
ziet hij als een probleem. “Dat gat is erg groot. Het derde team 
speelt in de derde klasse. Dat moet veranderen. Het is belangrijk 
dat ook voldoende aandacht is voor het tweede en derde team.” 
Verder pleit Hamer voor de komst van een hoofd jeugdopleidin-
gen, iemand die bij de jeugdopleiding de kar trekt en een goede 
integratie van de jeugd bij de senioren bewaakt. 

Kansen voor jeugd
En dan is er nog het behoud van de eigen identiteit van Go-Ahead. 
Volgens Hamer is het van groot belang dat Go-Ahead oog blijft 
houden voor eigen jeugd. “Bij eigen talenten moet de hoofdtrainer 
het lef hebben om deze jongens zo’n zes wedstrijden te laten 
staan. Jongens van buitenaf krijgen dit voordeel vaak wel. Als 
club moet je een gezonde balans zien te vinden tussen de kansen 
die je geeft aan eigen jongens en voetballers van buitenaf.” 

trainen van tweede 
elftal maakt creatief

Gerrit Hamer heeft dit seizoen voor het tweede achtereenvolgende 
jaar de tweede selectie van Go-Ahead onder zijn hoede. Wijs 
geworden door de ervaringen vanuit het verleden en in zijn 
eerste jaar bij het huidige team wil Hamer met het tweede team 
in alle opzichten doorgroeien. Wel ziet hij wat beren op de weg. 
Zo zijn de trainingsfaciliteiten allesbehalve ideaal en mist hij 
af en toe de gezonde balans tussen eigen jeugd en spelers van 
buitenaf. 
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Blessures teisterden het elftal van Hup vorig seizoen. Bovendien, 
kon hij vrijwel geen beroep doen op spelers van het tweede. 
“Dan zat ik ’s avonds te puzzelen om spelers bij elkaar te krij-
gen. Dagenlang hing ik aan de telefoon. Ik heb vorig seizoen 
maar liefst 48 jongens ingezet.” Hup trok de stoute schoenen 
aan en plaatste een oproep in het Contact, waarin hij spelers 
zocht voor het derde.
De reacties daarop tonen dat Go-Ahead een vereniging is, 
waarbij de leden zich voor elkaar inzetten. “Ik kreeg meteen 
een reactie van Ronald Timmerman, de leider van het zevende. 
Hij had spelers in zijn team die bij de jeugd in de selectie had-
den gevoetbald. Die wilden wel weer hogerop. Bovendien wilde 

Staand vlnr: Rinze Beverwijk, Jan Drost,Chimela Okoro, Chris v Bruggen, Max v Mol, Wout v Bruggen,Vincent v d Streek, Jeffrey v. Ooyen, Jeroen 
Mulder en Ronald Timmerman. 
Zittend : Laurens Vendebos,Sander de Korte, Jacco Bottenberg,Patrick Sleurink, Gertjan Reumer en Gradus Zandbergen. 
Afwezig : Renkjan Beverwijk, Arjen Hup, Jarno v. Grafhorst, Tjibbe v.d. Veer, Edwin Timmerman, Dennis Zwakenberg en Peter Hup

Timmerman zelf graag leider worden bij het derde. Dat kwam 
mij goed van pas.”
Door de actie van Hup heeft hij komend seizoen de beschikking 
over zo’n zes nieuwe spelers. Dat moet volgens hem te merken 
zijn aan het eindresultaat. Vorig jaar eindigde zijn elftal nog op de 
negende plaats in de derde klasse. “Nu verwacht ik toch zeker dat 
wij in het linkerrijtje terechtkomen. We hebben door de nieuwe 
aanwinsten meer techniek in huis gehaald. Er zit meer voetbal 
in de ploeg, waardoor we aanvallender kunnen spelen.“
Kortom, wie mooi voetbal wil zien, doet er goed aan om dit 
seizoen eens langs de lijn te staan bij een vernieuwd derde en 
een opgeluchte trainer.

trainer scoort 
met oproep

De nieuwe spelers die het derde dit seizoen 
versterken, hebben Peter Hup weer frisse 
moed gegeven. Rond de jaarwisseling over-
woog hij nog even te stoppen, na maar liefst 
ruim 25 jaar trainer te zijn geweest. “Door de 
reacties die ik kreeg na een oproep voor extra 
spelers, besloot ik toch door te gaan”, zegt hij 
nu met een glimlach.
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Wensink en Prins, uw vertrouwen waard!

Industrieweg 11, info@wenp.nl
8263 AA Kampen www.wenp.nl
Tel. (038) 333 29 90

Al ruim 60 jaar uw partner voor:

• Woning- en utiliteitsbouw

• Renovatie

• Restauratie

• Verbouw

• Machinale houtbewerking

• Projectontwikkeling

Bouwbedrijf 
Wensink en Prins B.V.
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Bel nu voor de gratis mediamap 
boordevol informatie over adverteren 
en aantrekkelijke combinatieregelingen:
Tel. 038 - 333 10 27 of 
kijk op onze site!

www.brugmedia.n l  •  www.brug.tv

BrugMedia is de multimediale uitgever voor 
Zwolle, Zwartewaterland en Kampen.

Het innovatieve karakter van BrugMedia heeft er bovendien toe geleid 
dat nagenoeg alle mediakanalen, zonder inschakeling van derden, 
kunnen worden ingezet. Website-bouw, ontwerp, hosting, Mobiel, 
TV en WEB-TV, huis-aan-huis kranten en ook magazines behoren tot 
het vakgebied van BrugMedia. Al deze media-disciplines worden 
zoveel mogelijk op een interactieve manier ingezet. 
Elke dag vindt u het meest actuele nieuws op www.brugmedia.nl 
of op onze regionale commerciële tv-zender BrugTV. 
BrugMedia heeft daarnaast de beschikking over een reclamebureau 
dat onder naam Creatie en Organisatie die zich specialiseerd in 
onderscheidende reclamecampagnes.onderscheidende reclamecampagnes.



Bovenste rij v.l.n.r: Eddo Wesselink, Jorin Koers, Rob Knul, Kevin Isidora, Ralph klunder, Roel Bruintjes, Jori Spang, Marius Drost 
Middelste rij v.l.n.r: Harry Jansma, Ruben vd Veer, Michael Backhaus, Ibrahim Tuncer, Alexander Palland, Nick Breukelman, Tim Reitsma, 
Christian vd Worp, Bob de jong 
Onderste rij v.l.n.r.: Rienk vd Wetering, Lezan Wurja, Martijn vd Kamp, Jasper Fix, Sander Vinke, Alwin vd Wetering 
Niet op de foto staan: Hans Mulder en Bob Groenink
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De promotie naar de tweede divisie was de bekroning van een 
ijzersterk voetbalseizoen. “We speelden bij vlagen fantastisch en 
de onderlinge sfeer was uitstekend”, blikt Palland terug. “Promotie 
naar een hogere klasse was niet zozeer onze eerste doelstelling. Als 
dat via de nacompetitie dan toch gebeurt, komt dat als een grote 
verrassing. Dit seizoen gaan we er natuurlijk alles aan doen om ons 
in ieder geval te handhaven in die klasse. Ik verwacht, dat er zeker 
tegenstanders zijn die we onder ons kunnen houden.” 

Discipline
De tweede divisie kent echter ook bekende namen als Sc Enschede, 
Flevo Boys, Urk, Quick ‘20 en Excelcior ‘31; stuk voor stuk clubs 
om rekening mee te houden. Dat betekent dat Palland veel inzet 
en discipline verwacht van zijn spelers. “Het is natuurlijk niet zo 
dat we ineens drie keer per week gaan trainen, maar we zullen 
dat wel incidenteel moeten doen. Bijvoorbeeld om ons voor te 
bereiden op sterke tegenstanders of onze speelwijze op bepaalde 
punten te verbeteren.” 

Ervaring
Hoewel enkele belangrijke spelers de selectie na vorig seizoen 
hebben verlaten, is ruim de helft gebleven. Daardoor heeft Palland 

de nodige ervaring in huis die met vers bloed wordt aangevuld. 
Daarmee kan hij vol vertrouwen aan de competitie beginnen. 
“We gaan natuurlijk uit van onze eigen kracht. Daarbij kruipen 
we echt niet alleen in de verdediging, maar zullen zelf ook het 
spel proberen te maken. Verder is de persoonlijke ontwikkeling 
van individuele spelers een van onze doelstellingen. Nick Bakker 
is daarvan een goed voorbeeld. Een sterke voetballer met lef. Hij 
heeft zijn kans bij het eerste gegrepen en zich als jonge voetballer 
goed in de picture gespeeld. Daarnaast zijn er andere spelers die 
overgaan naar de senioren.”

Vlaggenschip
A1 mag zich met recht het vlaggenschip van de jeugd noemen. De 
leiding – die naast Palland bestaat uit Harry Jansma, Bob de Jong, 
Bob Groenink en Hans Mulder – doet er alles aan om talenten in de 
jeugdopleiding te ontdekken en een kans te geven. Ook doorstro-
ming naar het eerste is mogelijk. “Alle jongens willen natuurlijk in 
het eerste voetballen en A1 blijft daarvoor een belangrijke schakel. 
Voor talentvolle voetballers is er bij ons zeker plaats en we zullen 
hen zo goed mogelijk begeleiden.”

Knappe promotie naar tweede divisie

a1 treetje hoger
Go-Ahead moet zeker rekening blijven houden 
met aanstormend talent uit haar jeugdopleiding. 
Het afgelopen seizoen promoveerde A1 naar de 
tweede divisie. Iets om trots op te zijn. Dit jaar 
zijn enkele van de spelers, die dat succes op hun 
naam schreven, te zien in het eerste. Nick Bak-
ker voetbalt nu zelfs bij Vitesse. Trainer Alexan-
der Palland vindt het dan ook belangrijk dat zijn 
voetballers zich –naast de gezamenlijke doelstel-
lingen - persoonlijk kunnen ontwikkelen.
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Concertlaan 14, 8265 RD Kampen
Tel.: 06-21842852
www.allfinance-investment.nl

uw coach
in financieel zakelijke dienstverlening

www.rabobank.nl/ijsseldelta

Het is tijd voor de Rabobank.

Een goede sfeer langs de lijn maak je
samen!

Winnen is natuurlijk altijd leuker dan verliezen. Maar

een goede sfeer is net zo belangrijk. En die maak je

samen. Plezier in je sport, daar gaat het om.

Plezier in sport!

op de voorraad gordijnen

Woning & 
Projectstoffering

Handelsstraat 4  Kampen  tel. 038-331 50 47

Bij inlevering van deze advertentie

op de voorraad gordijnen

korting
50%
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Grand Café 
Eetcafé DE MAJESTEIT

*
Een kopje koffie

*
Lunch

*
Diner

*
Feesten en partijen

*
Gezellig borrelen

*
Warm en koud buffet

*

Openingstijden:
ma. 11.00 uur
di. 11.00 uur
wo. 11.00 uur
do. 11.00 uur
vr. 11.00 - 02.00 uur
za. 11.00 - 02.00 uur
zo. Gesloten

Grand Café Eetcafé De Majesteit
De Plantage
Tel. 038-3338393

Boven van links naar rechts:
Andre Weijmer, Serena Mataw, Sabine Weijmer, Linda Timmerman, Margriet van Halm, Mirjam Kampen, Elisah Bakker, Bob de Jong
Onder van links naar rechts:
Melonie van Sloten, Marieke Kampen, Wyke van der Wal, Sandra Selles, Suzan Mateboer, Desiree Tuytjens, Henriët van de Vegt.

team: dames 1
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Bestuur Supportersvereniging

Voorzitter Jan Groen 038-3321581
Secretaris Martine Strieker 038-3330558 
Penningmeester Gerard Palland 038-3332612
Lid Sjoerd van Dijk 038-3316788
Lid Maijbritt van Ommen 038-3325519
Lid Gert van Ommen 038-3325519
Lid Elly Penninkhof 038-3327683
Lid Willem Penninkhof 038-3327683
Lid Jeanet Backhaus 038-3332215

De achtkoppige supportersvereniging heeft vorig seizoen goed 
aan de weg getimmerd. Dat heeft enkele tientallen nieuwe leden 
opgeleverd. Waarschijnlijk zijn de vele gezellige activiteiten 
daarvan een belangrijke reden. Zo ontvingen alle trainers en 
leiders – vanwege het zestigjarig bestaan van Go-Ahead – een 
jubileumjas en -sweater. De busreis naar ONS Sneek was ook 
een grote stunt. “Het eerste had onze steun hard nodig. We lieten 
in samenwerking met het hoofdbestuur drie supportersbussen 
rijden en deelden gratis toegangskaartjes uit. Helemaal opvallend 
waren de 400 shirts voor de supporters met daarop ‘Trots van 
Kampen’ en ‘Twaalfde man Go-Ahead Kampen’. Dat heeft de 
spelers ongetwijfeld een duw in de rug gegeven, waardoor we 
nu nog hoofdklasse spelen. We willen de spelers en begeleiders 
nog even extra bedanken voor hun financiële bijdrage in de 
kosten van de shirts.”

Club
De Club van 100 start dit seizoen en bestaat uit supporters die 
Go-Ahead financieel steunen. “Maximaal 100 mensen kunnen 
zich aanmelden. Zij steunen de club met 100 euro, maar het is 
ook mogelijk om je met twee personen aan te melden voor 50 
euro per persoon. Op deze wijze wordt de Club van 100 ook één 
van de sponsoren van Go-Ahead. De leden van de club zoeken 
samen een bestemming voor het geld.”

Wij gaan er voor in 2009/2010!
De supportersvereniging

‘Wij zijn er voor iedereen’

De hoogtepunten van het vorige seizoen liggen nog vers in het geheugen van Martine Strieker en Jeannet 
Backhaus van de supportersvereniging. Ook dit voetbalseizoen komen ze weer met grote verrassingen 
om de sfeer hoog te houden. “De ‘Club van 100’ wordt iets nieuws”, vertellen beide dames enthousiast. 
“En we organiseren weer allerlei leuke activiteiten, want we zijn er voor de hele club!”



“We nodigen iedereen uit om een kijkje 
te nemen in onze vernieuwde bestuurs-

kamer in het clubhuis. Tot ziens!”
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Feestjes
Iedere maand staat er wel iets op het programma van de sup-
portersvereniging: van bingo’s tot klaverjaswedstrijden en van 
jeugddisco’s tot paaseieren zoeken. De Voetbaltoto wordt dit 
seizoen zelfs uitgebreid. Vanaf dit jaar is er een competitie 
voor de Vrijwilliger van het Jaar. Via de website wordt de win-
naar gekozen uit vijf kandidaten. Die mag een wisselbeker en 
cadeaubon mee naar huis nemen. Via de Ziekenboeg krijgen 
zieke of geblesseerde leden een fruitmand, bos bloemen of bio-
scoopbon thuisbezorgd. Trainers en leiders kunnen daarvoor 
namen doorgeven.

Leden
Nieuwe leden voor de supportersclub zijn altijd welkom. Het 
reglement is dit jaar wel veranderd. Het lidmaatschap kost 15 
euro per jaar. Alleen oude leden hebben nog recht op gratis 
toegang bij thuiswedstrijden van het eerste. Wie meer informatie 
wil kan contact opnemen met de supportersvereniging. “We 
nodigen iedereen uit om een kijkje te nemen in onze vernieuwde 
bestuurskamer in het clubhuis. Tot ziens!”
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Even voorstellen:
Egbert (Ep of Eppe) Drost, geboren 8 oktober 1920 in de Scha-
pensteeg en lid van Go-Ahead sinds 1938, dus al 75 jaar lid!!
Ep bezoekt de Julianaschool van meester Nijboer en zat ook nog 
op de Wilhelminaschool. Verder leren zat er niet in, want Ep wilde 
geld verdienen. Dat gebeurde eerst op de melkfabriek en daarna 
in de slagerij bij Gait Westerhof naast slager Aalderink, wiens 
zoon “Spekkie” later voetbalscheidsrechter was. In 1937 werd Ep 
soldaat. Hij werd motorrijder bij de huzaren. Toen de Duitsers 
ons land binnen vielen moest zijn onderdeel zich terugtrekken in 
Tilburg. Het ongeregelde zooitje werd bestookt met een Duitse 
bommenregen. Ep kwam er wonderwel goed af. Na de overgave 
op 10 mei werd Ep slagersknecht in Kampen. Daarna kreeg hij 
in de oorlog een baan als grondwerker in de Noordoostpolder. 
’s Morgens om 5.30 uur op de fiets heen en s’ avonds om 18.30 
uur terug. Zijn verdienst: 72 cent per uur!
In 1946 moest Ep zich melden voor uitzending naar Nederlands 
Indië. Er vertrokken 101 jonge soldaten uit Kampen, waaronder 
Bennie Schinkel (vader van Gerard) en de Dosser Willem Roest. In 
1948 keerde Ep per schip terug. Hij trouwde in 1949 met Geertje 
Sellis. Ze gingen wonen aan de Bovensingel en kregen een dochter 
Reina (nu 60 jaar). De twee kleinzonen Egbert en Dirk Jan zijn 
de muziek in gegaan. Er zijn inmiddels vier achterkleinkinderen. 
Eind jaren ’40 was er grote werkloosheid. Ep vond even werk 
bij Berk en werkte daarna 28 jaren bij Schokbeton met o.a. Kos 
Glas en Johan Tromp. In 1982 ging Ep met de VUT.

75 jaar lid go-ahead Kampen
Op donderdagavond 25 juni 2009 word ik hartelijk ontvangen aan de Paardebloem 37 bij het echtpaar 
Drost. Mevrouw Drost begroet me met “goedemorgen”; is wat moeizaam ter been en mengt zich af en 
toe in het gesprek als het geheugen Ep even in de steek laat. Ep maakt een ouderwetse bak koffie met een 
ouderwetse lap vel erin, dat we er samen weten uit te vissen. Tijdens het interview haalt Ep een papier 
te voorschijn. Hij had al wat huiswerk gedaan en heel wat feiten en gebeurtenissen opgeschreven in een 
prachtig ouderwets en zeer goed leesbaar handschrift.

Hoe kwam je bij Go-Ahead?
M’n vader had niets met voetballen. Mijn vriend Gait Postma 
was in die tijd secretaris van Go-Ahead. Als dertienjarige mocht 
ik een keer mee naar Be-Quick-Go-Ahead in Zwolle. Er was toen 
maar één elftal. Op m’n achttiende werd ik lid. Er was inmiddels 
een tweede team en daar heb ik zo’n veertien jaar in gespeeld met 
o.a. Harm en Ep Wemmenhove (oudere broers van Bart). Daarna 
nog wat jaren in het vierde gespeeld met o.a. Henk Krans.

Waar speelde Go-Ahead toen?
Op een stuk grasland van de heer Pelleboer aan de Plas in IJs-
selmuiden. Soms moesten we de mest eerst van het veld afhalen. 
Ook pakte de boze eigenaar van de naastgelegen bongerd de bal 
wel eens af en moesten we in Kampen bij Jacobs een nieuwe 
bal kopen (kosten f 4,50). Vervolgens speelden we nog op het 
Haatland en daarna op het gem. sportterrein achter het station in 
IJsselmuiden. Ik heb met Johan Tromp van houten betonmodellen 
nog banken gemaakt. Geld voor thee in de rust was er niet. Mijn 
vrouw fietste dan een half uur voor de rust vanaf de Bovensingel 
met een grote ketel hete thee naar het veld.

Ep, je bent een echte Kowetter. Wat heb je nog 
meer gedaan bij de club?
Toen we op Seveningen speelden verzorgde ik de ballen. Elke 
vrijdagavond de riempjes van de ballen losmaken. De ballen op-
pompen en het ventiel eronder stoppen en de riempjes weer vast-
maken. Zaterdags de ballen mee naar huis. Eerst schoonmaken, 
afdrogen en dan onder het bed leggen vanwege ruimtegebrek. 
Ik was grensrechter en zat jaren in de elftalcommissie met o.a. 
Piet Goudriaan en Piet Oosterhout. Daarvoor was ik gevraagd 
door voorzitter Henk Bos. Op sportpark Middenwetering heb ik 
jarenlang samen met Willem Mulder de clubkrant gestencild op 
een oude rotmachine. Later kwam er gelukkig een nieuwe. Mijn 
vrouw heeft jarenlang shirts gewassen. Dat gebeurde later bij 
wasserij Reijnders. Ook ben ik een kleine tien jaar terreinknecht 
geweest. Mijn vrouw hielp vaak mee met lijnen trekken; netten 
ophangen en hoekvlaggen zetten. We deden veel samen en aan 
haar heb ik veel te danken.

Ep, je stond bij de jeugd bekend als een oude 
mopperpot. Hoe kwam dat?
D’r werd nogal eens wat vernield. En ik ben van de oude stempel. 
Zuinig zijn op de spullen. Daar lette ik erg op. En dan kon ik 
wel eens boos worden op die kwajongens.

Je bleef actief voor de club ook na het terrein-
meesterschap. Wat deed je nog meer?
Met Jan van Heerde en Jan van Zuthem en de bouwploeg heb 
ik nog heel wat klusjes gedaan.

In 2005, na de gewonnen promotie-
wedstrijd tegen TOGR wordt er door 

Ep Drost en zijn vrouw uitbundig 
gevlagd voor Kowet.



Op zaterdag 28 februari 2009 zijn Frits en Gerrit de Munnik 
door het bestuur èn het achtste elftal nadrukkelijk in het zon-
netje gezet. Zij werden namelijk op 24 januari 65 jaar. Bijzon-
dere bijkomstigheid was dat zij samen 100 jaar voetballen bij 
Go-Ahead Kampen.
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Onder het mom van een wedstrijdbespreking werden zij naar het clubhuis gelokt.  
Met toespraken, cadeaus, bloemen en een ontbijtbuffet voor het hele elftal werden 
zij verrast. De bon van de vrijwilligers van de kantine voor 2 patat en 2 cola was 
ook een aangename verrassing (eten ze nl. na iedere wedstrijd).
’s Middags, voorafgaand aan de wedstrijd van het 1e elftal, werd er een erehaag 
van spelers van het achtste elftal op het hoofdveld gemaakt, waar de tweeling 
doorheen moest lopen. Voor een volle tribune werden zij door een bestuurslid 
toegesproken. Ja, dan komen zelfs 65-jarigen onder de indruk.
Aan Frits en Gerrit wordt regelmatig gevraagd: hoe kun je zolang doorgaan met 
voetballen? “Wel dat is gewoon mazzel: fijne medespelers, bijna geen blessures en 
voetbal blijft een mooi spelletje”, geven ze dan als antwoord. 

Wat was je zelf voor voetballer?
Geen groot talent. Een hardwerkende middenvelder en ook 
wel een snelle rechtsbuiten. Met bedrijfsvoetbal werden we een 
keer kampioen met het slagerselftal. Toen stond Jacob “Nöttels” 
van de Kolk in de goal (als dispensatiespeler, want Jacob was 
stratenmaker. Had wel heel grote handen!) 

Kom je nog steeds bij de club?
Niet zo vaak meer als vroeger. Toen was ik op zaterdag van 07.30 
uur tot 18.30 uur op het sportpark en ook alle trainingsavonden. 
Op woensdagmiddag maakte ik vaak 4-4-veldjes klaar voor 
jeugdbestuurslid Reijer van ’t Hul. Nu zit ik bij de thuisduels 
van het eerste op de tribune samen met o.a. Gait v.d. Weerd en 
Dick v.d. Velde.

Nog een tip voor trainer Schuurman?
Ja, ophouden met die lange halen; het middenveld gebruiken en 
dus meer voetballen.

Wat waren of zijn je favorieten?
Het oude Ajax. Verder kijk ik veel sport op TV. Met name atle-
tiek, tennis, Tour de France en schaatsen. Sven Kramer is m’n 
favoriet. (wist je dat vader Iep en z’n moeder uit elkaar zijn? Ik 
wist het niet (R.v.’tH)

Wat zijn je hobby’s?
Eigenlijk alleen maar het Hervormde Kerkkoor. Daar ben ik nog 
een keer mee op tournee geweest door Amerika en Canada. Oh ja, 
m’n klein- en achterkleinkinderen, dat is ook een soort hobby.

Het gesprek zit erop. Ik bedank Ep en krijg een grote, stevige hand 
van deze gewezen motorrijder bij de huzaren; deze oer-Kowetter. 
In een flits zie ik de gelijkenis met Rutger Hauwer als Erik de 
soldaat van Oranje. Ep Drost ook een soldaat van Oranje, maar 
bovenal soldaat van Rood en Geel! 

Reijer van ‘t Hul

tweeling de Munnik samen 100 jaar 
voetballers bij go-ahead
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TEGELS
TE ZIEN IN ZWOLLE (VOORST C)

AIRCONDITIONERS
TE ZIEN IN ZWOLLE (VOORST C)

VERWARMING
TE ZIEN IN ZWOLLE (VOORST C)

SIMON
DE HAAS

SIMON
D HAAS

75 BADKAMERS
TE ZIEN IN ZWOLLE (VOORST C)

SANITAIR
TE ZIEN IN ZWOLLE (VOORST C)

SIMON
DE H AS

SIMON
E HAAS

Showroom Zwolle: Hoekerweg 7, 8042 PH, Zwolle, tel 038 - 422 11 55, fax 038 - 421 35 94, email: showroom@simondehaas.nl
Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 09.00 tot 17.00 uur, do. koopavond 09.00 tot 21.00 uur, za. 10.00 tot 16.00 uur

BADKAMERS

SIMON
DE HAAS

Méér te zien dan alleen 75 badkamers.

Na kavel en huis komt Simon de Haas.

Wij ontvangen u graag in onze showroom
waar ons deskundig team klaar staat om u
uitgebreide informatie en voorlichting te
geven. Mét of zonder uw installateur.
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Showroom Zwolle: Hoekerweg 7, 8042 PH, Zwolle, tel 038 - 422 11 55, fax 038 - 421 35 94, email: showroom@simondehaas.nl
Openingstijden showroom: ma. t/m vr. 09.00 tot 17.00 uur, do. koopavond 09.00 tot 21.00 uur, za. 10.00 tot 16.00 uur

BADKAMERS

SIMON
DE HAAS

Méér te zien dan alleen 75 badkamers.

Na kavel en huis komt Simon de Haas.

Wij ontvangen u graag in onze showroom
waar ons deskundig team klaar staat om u
uitgebreide informatie en voorlichting te
geven. Mét of zonder uw installateur.

Hansgrohe zorgt
voor doucheplezier!

Innovatief en origineel -
sinds 1901 vindt douche-
specialist Hansgrohe het
douchen steeds opnieuw
uit. Zoals met Raindance,
de eerste handdouche in
XXL-grootte. Of met de
unieke Air-technologie,
voor doucheplezier XXL. 

Beleef het origineel zelf
op www.hansgrohe.nl of
bel 075 - 646 1400.
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Voor de kinderen die ook graag op een ontspannen en gezellige 
manier kennis willen maken met het voetballen, organiseert  
v.v. Go-Ahead Kampen sinds 2005 ieder seizoen de Minikids-
instuif. Deze instuif is bedoeld voor alle kinderen van 4, 5 en 6 
jaar die ook eens willen voetballen. Tijdens deze morgen worden 
er allerlei voetbalspelletjes gedaan. 

Elke zaterdagmorgen van 9.00 - 10.00 uur zijn de mini’s actief 
op sportpark Middenwetering. Bij aankomst krijgen ze de tenues 
uitgereikt en vervolgens worden er een uur lang partijspelletjes 
gespeeld onder begeleiding van spelleiders. De kinderen spelen 
elke week in een ander team. De ene week horen ze bij Ajax, 
de week erop AC Milan en een andere keer bij v.v. Go-Ahead 
Kampen.

Door het spelen van 4 tegen 4 wordt de jonge voetballer po-
sitief gestimuleerd in zijn ontwikkeling. Het balcontact bij 4 
tegen 4 is immers heel hoog. Daarnaast zitten de mini’s elke 
week bij andere spelers in het team. Er is hierdoor een goede 
ontwikkeling op het sociale vlak en er wordt niet alleen maar 

voetballen  
voor mini’s
Minivoetbal is reeds een aantal jaren een trend 
binnen de voetbalsport. Het is eigenlijk heel 
simpel: de jongste voetballertjes (van 4, 5 en 6 
jaar) spelen geen 7 tegen 7 op een groot veld, 
maar 4 tegen 4 op een aangepast veld. Op deze 
manier maken de spelers op een ontspannen 
manier kennis met het voetbalspel.

verloren of gewonnen. De kinderen leren op deze manier met 
beide om te gaan.

Voor de ouders zitten er ook voordelen aan het minivoetbal. 
Zo zijn er nog geen verre uitwedstrijden op de zaterdag en 
wordt er door de week nog niet getraind. De belasting voor de 
kinderen is dus vrij laag.

Naast het voetballen op het veld worden ook nog een aantal 
andere activiteiten gedaan. In de winter wordt er in de zaal ge-
voetbald, meedoen aan de jaarlijkse familiedag, sinterklaasfeest 
en is er een teamuitje met alle mini’s.

Voor meer informatie over het minivoetbal kunt u ook bellen 
met H. van de Kolk, coördinator mini’s, tel.nr. 06-48781823.

Elke zaterdagmorgen van  
9.00 - 10.00 uur zijn de mini’s actief 

op sportpark Middenwetering.
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Zalsman Kampen bv
Haatlanderdijk 14
Postbus 255
8260 AG Kampen
[T] (038) 3371800
[F] (038) 3371802
[E] kampen@zalsman.nl
[ I ] www@zalsman.nl

drukkerij sinds 1857 B I J K O N I N K L I J K E B E S C H I K K I N G

H O F L E V E R A N C I E R

Zalsman adv Go Ahead:Zalsman adv Go Ahead  13-06-2008  09:00  Pagina 1

SPORT 

MODE 

OUTDOOR 
Oudestraat 128 

8261 CX  Kampen 
Telefoon 038-331 55 34

franssport@home.nl

Scoren doe je  
bij de voetbal- 
specialist 
van Kampen 

Scoren doe je  
bij de voetbal- 
specialist 
van Kampen 

www.franssport.nl 
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PR & Communicatie
Staand v.l.n.r.: Rik van Ommen, Jeroen Kanis, 

Arjen Schepenaar, Giny Arp
Zittend: Nelly Pruim en Bert Hofman

Bestuur
Voorzitter A.B. Kroeze 038-3314931
Secretaris A. Hofman 038-3320348
Penningmeester B.J. Kuiper 038-3325251
Wedstrijdsecretaris A. Prins 038-3318700
Technische Zaken R. Mateboer 038-3326869
Kantinebeheer W. Yska 038-3319119
Jeugdvoorzitter J. Sleurink 038-3333041
PR & Communicatie G. Arp 038-3320476

Jeugdcommissie
Voorzitter J. Sleurink 038-3333041 
Coördinator A-jeugd J. Noordman 038-3322599
Coördinator B-jeugd J. Noordman 038-3322599
Coördinator C-jeugd H. Kuipers 038-3320884
Coördinator D-jeugd L. Dam 038-8535037
Coördinator E-jeugd J. van Putten 06-50227326 
Coördinator F-jeugd A. v.d. Eijkel 038-3316531
Coördinator dames/meisjes A. Prins 038-3318700
Coordinator Mini’s H. v.d. Kolk 06-48781823
Wedstrijdsecretaris  B. de Jong 038-3318523 

Technische staf
Hoofdtrainer R. Schuurman 038-4215714 
Assistent trainer A. Knul 038-3311339
Assistent trainer H. van Zuiden 038-3317512
Assistent trainer M. Leeflang 06 23091483
Keeperstrainer D. Schreijer 038-4655122
Verzorger D. Stam 038-3321237
Fysiotherapeut F. Strous 038-3324378
Hersteltrainer M. Dijst 06-53212378 

Elftalleider B. van ’t Veen 038-3326571
Elftalleider J. Zandbergen 038-3330738

Kantinecommissie 
W. Yska  038-3319119
G. van Keulen  038-3325280
A. van der Kooi  038-3325722
H. Beverwijk  038-3321149
 

Pr & Communicatie
Voorzitter A. Hofman 038-3320348
Lid Extern G. Arp 038-3320476
Lid Extern J. Kanis 06-26454564 
Lid Intern A. Schepenaar 038-3320981
Lid Intern N. Pruim 038-3311470
Lid Facilitair R. van Ommen 038-3325610

Belangrijke 
telefoonnummers

Uitgave  : v.v. Go-Ahead Kampen
Aquisitie  : Giny Arp
Opmaak  : Comceptum Genemuiden
Druk  : Drukkerij Zalsman Kampen
Redactie en Samenstelling  : Giny Arp
Interviews  :  Gerard Meijeringh, Jeroen 

Kanis, Reijer van ’t Hul
Foto’s  :  Fotopersbureau Freddy 

Schinkel, Errit Drost, Giny 
Arp, Jan Buitenhuis 

Oplage  : 12.000 exemplaren
Verspreiding  :  Huis-aan-huis gemeente 

Kampen

Adresgegevens   

v.v. Go-Ahead Kampen 
Sportpark Middenwetering
Buitenbroeksweg 2, 8265 PH Kampen
Emailadres: PR@goaheadkampen.nl
Algemene telefoonnummers:
Kantine clubhuis: 038-3315813
Bestuurskamer  : 038-3319027

colofon

go-ahead Kampen




