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Thema Presentatiegids: Go-Ahead with the � ow
Wie in een stroomversnelling terecht komt, kan zich maar beter helemaal laten 
meenemen. De uitdrukking ‘Go with the � ow’ staat dan ook voor ‘Laat je meedrijven 
met de stroming’. Het eerste elftal had vorig seizoen zo’n moment met een ongekende 
reeks overwinningen. De hele vereniging kwam daardoor in de winning mood. Die 
overwinningsgeest willen we dit seizoen graag voortzetten. We bereiken het hoogste 
resultaat als we ons voor elkaar inzetten en we samen veel plezier beleven aan het 
voetbal. Dan worden we vanzelf meegenomen door de stroom.
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Voor het eerst in de geschiedenis zullen drie 
Kamper clubs tegen elkaar strijden. “Uniek!”, 
zegt Kroeze. “Dat is nooit eerder voorgeko-
men. We kijken er met z’n allen enorm naar 
uit.” Dit zegt Kroeze niet alleen omdat derby’s 
goed zijn voor de clubkas, maar ook uit spor-
tief oogpunt. “Heel knap dat KHC nu op het-

zelfde niveau voetbalt als aartsrivalen DOS 
en Go-Ahead. Aan die eeuwige strijd is nu 
terecht een derde ploeg toegevoegd.”

Kroon
Na elf seizoenen voorzitter te zijn geweest, 
heeft de 63-jarige Kroeze nog één grote 

Dat Go-Ahead dit seizoen weer uitkomt in de eerste klasse – omdat het via de nacom-
petitie net niet promoveerde – heeft ook zijn mooie kanten. “We spelen voor het eerst 
met drie Kamper clubs in dezelfde competitie”, zegt voorzitter Andries Kroeze met de 
nodige voorpret. “Dat wordt genieten van spannende derby’s.”

Drie Kamper clubs in dezelfde competitie

Vier unieke stadsderby’s
wens, voordat hij met pensioen gaat: promo-
tie naar de hoofdklasse. “Dat zou de kroon 
zijn op mijn werk. Gezien de voortre� elijke 
serie van veertien overwinningen achter 
elkaar van vorig seizoen zitten we nu in de 
winning mood. Het zou fantastisch zijn als 
we die lijn dit seizoen voortzetten. We heb-
ben onze sterke selectie in ieder geval op 
verschillende fronten weer goed versterkt. 
We zijn er helemaal klaar voor!”

Voetbalplezier
Dat geldt ook voor de accommodatie van 
sportpark Middenwetering. Het nieuwe 
kunstgrasveld heeft zijn nut vorig seizoen 
bewezen. “Daarvan hebben we bijna 52 we-

ken gebruik kunnen maken. Het 
hele jaar voetbalplezier dus! Na de 
zomervakantie begint de bouw van 
twee nieuwe kleedkamers. Die zijn 
hard nodig voor onze vereniging 
met ruim achthonderd leden en 
43 teams. Uniek in 
onze geschiede-
nis. Er heeft zich 
zelfs spontaan een 
heel seniorenelftal 
aangemeld met 
Kamper voetbalvrienden.”

Topsponsor
Onderdeel van de accommodatie 
is ook het vernieuwde sponsor-
home, dat vorig seizoen in gebruik 

is genomen. In de stijlvolle ambiance op de 
eerste verdieping van het clubhuis blijven 
sponsoren graag netwerken en napraten. 
“Die sponsoren verbinden zich graag aan 
Go-Ahead. Zo verwelkomen we dit seizoen 
Green Organics als nieuwe topsponsor. Dit 
bedrijf uit Dronten neemt de plaats van Ma-

teboer op de shirts van het 
eerste over. We zijn Mateboer 
enorm dankbaar voor de ja-
ren van Topsponsorschap. 
Dat het bedrijf zich nu breder 
in Kampen wil pro� leren, vin-

den wij een mooie gedachte, die wij alleen 
maar toejuichen. Voetbal is namelijk niet 
alleen een aantrekkelijk spel, maar ook een 
gezonde vrijetijdsbesteding. Gelukkig weten 
steeds meer Kampenaren om die redenen de 
weg naar ons gezellige sportpark te vinden.”

‘In the
winning mood’

Andries Kroeze

Van links naar rechts:
Jan Sleurink, Bert Hofman, Bald Kuiper, Aico van Grafhorst, Asje Prins,  Giny Arp, Willem Yska, Andries Kroeze



VOOR EEN TOTAAL
ONDERHOUDSPAKKET

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

Schilderwerken
Beglazing

Wandafwerking
Kleinbouw-Onderhoud

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

• Koudetechniek
• Koel- en vriescellen
• Airconditioning
• Klimaattechniek
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Go-Ahead begint als één van de favorieten 
voor de bovenste plaatsen aan het seizoen. 
Hoge verwachtingen, die waargemaakt 
moeten worden door selectie en technische 
staf.
Go-Ahead heeft een aantal nieuwe spelers 
mogen begroeten, maar ik ben blij dat de 
kern van het eerste team nog steeds zal be-
staan uit echte Kowetters. Je voetbalt wel in 
Kampen en daar horen Kamper spelers bij.
Veel aandacht zal uitgaan naar de Kamper 
derby’s in de eerste klasse. Naast de traditio-
nele voetbalhoogtepunten tegen de poelän-
ten, komen daar nu ook de beide wedstrij-
den tegen de blauwwitten bij. Supporters, 
die al wat langer meelopen, zullen zich ook 
verheugen op de tweekamp met Urk, waar 
Go-Ahead in het verleden veel mooie wed-
strijden tegen gespeeld heeft. Het geeft het 
seizoen iets speciaals.
Er zit ook een nadeel aan de goede serie 
wedstrijden tussen januari en de zomer. Ie-
dere tegenstander is gewaarschuwd. Tege-
lijkertijd weet iedere sportkenner dat je dat 
ook een psychologisch voordeel geeft. Te-
genstanders zullen ook ontzag hebben voor 
Go-Ahead.
Er wordt veel gekeken naar spelers in de
selectie. Voor veel jonge voetballers zijn ze 
een voorbeeld. De manier waarop selec-

tiespelers omgaan met tegenstanders en 
scheidsrechters wordt door hen gekopieerd. 
Afgelopen seizoen vond ik het geweldig om 
te zien dat Marcel van der Steege daarin een 
heel duidelijke voorbeeldrol heeft. De ma-
nier waarop hij zijn spelers duidelijk maakte 
dat ze beslissingen van de scheidsrechter 
hebben te respecteren getuigde van grote 
klasse. Op die manier jaag je als team succes 
na en draag je als team 
respect uit. 
Ik wens Marcel 
van der Steege 
en zijn mensen 
een sportief en 
succesvol sei-
zoen en ik wens 
de grote groep 
roodgele vrijwilli-
gers heel veel ple-
zier bij al hun 
werkzaamhe-
den. 

Pieter Treep, 
wethouder 

sport

De tweede helft van het vorige seizoen zorgt voor hooggespannen verwachtingen 
aan het begin van het nieuwe seizoen. Veertien overwinningen, slechts onderbroken 
door één nederlaag, zorgden voor een enorme euforie onder supporters. Het zelfver-
trouwen in de selectie zal dan ook groot zijn bij de start van de competitie. 

Derby’s en verwachtingenDerby
Go-Ahead Kampen -
DOS Kampen



schilderwerken v.o.f.

Arnold
van Dijk

IJsselvallei 8 | 8266 JR Kampen
T: (038) 33 3 58 18 | M: 06 48 18 96 18

voorheen bloemenhandel wielink

Petstop  Kraton 4, IJsselmuiden, Tel. 038 - 420 45 88, www.petstop.nl

Onderscheidend. Sinds 1932 

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

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

www.keukendesignkampen.nl

Keukens  -  Tegels  -  Sanitair

] Snel en gemakkelijk offerte aanvragen via www.connexxiontours.nl/offerte
] 6 dagen per week telefonisch bereikbaar

Connexxion Tours | tours@connexxion.nl | www.connexxiontours.nl

Bus nodig? 
Connexxion Tours biedt busvervoer in heel Nederland
Snel, veilig, betrouwbaar      Bel 0900 - 400 8 400 (lokaal tarief)
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Go-Ahead lanceert
Businessclub IJsseldelta 
“Hier worden regelmatig zaken gedaan”, zegt Frans van der Kolk in het nieuwe spon-
sorhome. De voorzitter van de sponsorcommissie onthult met trots de oprichting van 
Businessclub IJsseldelta, waarmee Go-Ahead lokale en regionale ondernemers aan 
zich bindt.

ten op die op zijn verlanglijstje staan: “Naast 
onze feestavonden moet je bijvoorbeeld 
denken aan meerdere sponsorbijeenkom-
sten, speeddating, ontbijten, een dagje gol-
fen of het bezoeken van een sportwedstrijd. 

“De kick-o�  houden we in september om het 
concept uit te leggen aan onze sponsoren. 
Daarin vertellen we hen wat de toegevoeg-
de waarde is van onze nieuwe businessclub.” 
Van der Kolk somt spontaan enkele activitei-

Indien mogelijk vinden die plaats in ons 
nieuwe sponsorhome en anders maken we 
er een gezellig uitje van.”

IJsseldelta
Met Businessclub IJsseldelta wil Go-Ahead 
het regionale ondernemerschap bevorderen 
en binnenhalen. “We hebben bewust geko-
zen voor een naam met regionale uitstraling. 
Kamper ondernemers zijn namelijk ook vaak 
werkzaam in de wijde omgeving. Via hen 
hopen we extra ondernemers enthousiast 
te maken voor sponsoring van Go-Ahead. 
Lid worden van de businessclub is een uit-
stekende mogelijkheid om te netwerken. Bij 

onze activiteiten of rondom 
sportwedstrijden worden 
zelfs regelmatig zaken ge-
daan; een kwestie van gun-
nen.”

Topsponsor
Als ervaren ondernemer – 
Van der Kolk is algemeen 
directeur van Scheer en 
Foppen Installatietechniek 
– weet hij als geen ander 
wat ondernemers willen. “Ik 
bekijk het vanuit hun oog-
punt. Zij vragen zich altijd 
af, wat ze terugkrijgen voor 
hun geld. Daarvoor hebben 
we interessante pakketten 
bedacht. Die zijn zeer in 

trek. We hebben er afgelopen seizoen dan 
ook meer sponsoren bijgekregen dan er zijn 
vertrokken. We hebben helaas afscheid ge-
nomen van Mateboer als Topsponsor, maar 
dat bedrijf blijft wel sponsor. Green Organics 
van Jan Groen neemt de vrijgekomen plaats 
nu in op de shirts van ons eerste elftal naast 
Wesko, de Gilden en Plender Totaalonder-
houd. En we hebben nog ruimte voor twee 
extra Topsponsors, dus bedrijven kunnen 
zich altijd aanmelden.”

              

Van links naar rechts: Wout Slob, Herman de Wilde, Marcel Strieker, Frans v.d. Kolk, Jaap Pruim.

Frans van der Kolk



Beeldbepalend bouwen
Vestiging Kampen
Ambachtsstraat 27  
Postbus 99
8260 AB Kampen

T (038) 331 50 20  
F (038) 332 02 11
info@mateboer.nl
WWW.MATEBOER.NL

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

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

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

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

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

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

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

Voor het verschi l...
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Buiten(het)spel Onze voetballers zijn vooral bekend van binnen de lijnen. Natuurlijk zijn ze daarbuiten ook actief;
met werk, studie of hobby. Dat levert soms leuke combinaties op. 

Pieter Kars van de Kamp
Student theologie
De hele week zit hij met zijn neus in de theologische boe-
ken. Daarom is selectiespeler Pieter Kars van de Kamp blij 
dat hij zich doordeweeks op het voetbalveld kan uitleven. 
Glimlachend: “’Voetbal is religie’, hoor je vaak. Dat klopt!” 

“Voetbal heeft de kenmerken van religie, vanwege de massali-
teit en bepaalde zingevende rituelen die gericht zijn op het ge-
zamenlijke doel. Ik denk dat de kerk daarvan veel kan leren. Het 
is goed om je af te vragen: ‘wat vinden mensen in het voetbal, 
dat ze in de kerk niet vinden?’. Voor mij moeten kerkdiensten 
aantrekkelijk zijn. Ik vraag me wel eens af wat mijn teamgeno-
ten ervan zouden vinden. Als die in slaap zouden vallen, doen 
we iets niet goed. De kerk moet dan ook middenin de samen-
leving staan. Mijn studie is in ieder geval heel breed met vak-
ken als psychologie, sociologie, � loso� e, dogmatiek en allerlei 
andere vakken. Ik moet nog 1,5 jaar. In het begin zag ik mijzelf 
als een klassieke dominee, maar dat weet ik nu niet zeker. Ik zou 
ook wel graag parttime predikant willen zijn in combinatie met 
een andere baan. Tot die tijd blijf ik voetballen; lekker ontspan-
nen. Er zijn niet veel universiteitsstudenten die dat er drie tot 
vier keer per week voor over hebben. Ik ben dat altijd bewust 
blijven doen.” 

Yoshua van Marle
Eigenaar kledingzaak
Yoshua van Marle verkoopt kleding die hij zelf mooi vindt: 
hip, jong, trendy en anders dan anders. Regelmatig krijgt 
de selectiespeler dan ook teamgenoten op bezoek in zijn 
winkel By Yosh.

“Ik heb altijd al een winkel willen hebben. Eerst twijfelde ik over 
een sportzaak overnemen of zelf een winkel beginnen. Het is 
een kledingzaak geworden. Ik miste een hippe herenwinkel in 
de stad. Het bevalt mij goed om in Kampen te wonen en te wer-
ken. Goed te combineren met mijn levensstijl: met mijn vrouw 
en natuurlijk ook met voetbal. Inmiddels heb ik bij alle drie Kam-
per clubs  - en bij ONS Sneek - gevoetbald, die dit seizoen tegen 
elkaar spelen: Go-Ahead, DOS en KHC. Nu ben ik Kowetter en zal 
dat zeker in mijn spel laten zien. Ik kijk enorm uit naar de derby’s 
en denk dat wij de betere ploeg hebben. Als we tegen KHC moe-
ten, speel ik tegen mijn broer Jonathan. Ook hij en zijn vrienden 
lopen hier regelmatig naar binnen. Dat ik bij drie Kamper clubs 
heb gevoetbald, is nu dus gunstig voor mijn klantenkring. De 
wedstrijd- en trainingstenues van Go-Ahead zien er overigens 
goed uit. Rood is zelfs een modekleur deze zomer. In mijn ogen 
heb je al een kleine overwinning behaald als je er netjes en spor-
tief bijloopt.”

Kevin Smit
Anesthesiemedewerker
Kevin Smit volgde een opleiding aan het CIOS, maar gooi-
de zijn carrière over een totaal andere boeg. De selec-
tievoetballer van het eerste koos voor een opleiding tot 
anesthesiemedewerker in het Flevoziekenhuis te Almere.

“Mijn werk bestaat uit mensen verdoven voor hun operatie. Bij 
iedere patiënt is de ingreep en daardoor de verdoving weer an-
ders. Daarom leren we veel over het menselijk lichaam, maar ook 
over de apparatuur. De combinatie studeren en werken vergt 
fysiek en mentaal best veel van me. En dan is het driemaal per 
week ook nog bijna een uur rijden van Almere naar Kampen. 
Toch heeft die combinatie zijn voordelen. Ik kan mijn gedach-
ten dan even op iets anders richten. Daarom voetbal ik met veel 
plezier bij Go-Ahead. We bekijken het eerste half jaar hoe we het 
invullen. In de toekomst moet ik namelijk ook regelmatig nacht- 
en weekenddiensten draaien. Maar het ziekenhuis verleent alle 
medewerking. Ze kunnen me zodanig inroosteren, dat ik zoveel 
mogelijk kan blijven voetballen. Als ik echt een keuze moet ma-
ken, gaan mijn werk en de gezondheid van onze patiënten uiter-
aard voor.” 
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Subsponsor B&W Installatietechniek

Scoren op sponsormeetings
Zijn drie zonen die bij Go-Ahead voetballen, brachten Vidar Last terug naar zijn 
oude club. Niet als voetballer, maar als sponsor met zijn bedrijf B&W Installatie-
techniek. “Een aantrekkelijke deal”, zegt hij, “die mooie opdrachten oplevert.”

Als hij op de tribune van Go-Ahead zit te kij-
ken naar zijn zoontjes Daniël (10), Benjamin 
(7) en Ruben (4), doet hem dat denken aan 
zijn eigen jeugd. Hij voetbalde tot A1 bij Kowet 
en mocht zelfs vervroegd over naar het vlag-
genschip van de jeugd. Vervolgens hing hij zijn 
voetbalschoenen aan de wilgen. Nu is hij dan 
toch weer terug, maar dan als sponsor. Last: “Ik 
heb het hier enorm naar mijn zin. Go-Ahead 
is een echte familieclub. Dat trekt me. Gezel-
lig kijken naar mijn zonen en af en toe een 
wedstrijd van het eerste.” Last heeft er met zijn 
compagnon Je� ry Beks bewust voor gekozen 
om subsponsor te worden van Go-Ahead. Dat 
levert ons veel voordeel op. “Vooral de con-
tacten met sponsors onderling zijn goed voor 

ons bedrijf. Dat is 
een kwestie van 

elkaar gunnen. 
Zo hebben we 
al mooie pro-
jecten binnen-
gehaald. Het is 

het geld meer dan waard.”

Subsponsor
B&W specialiseert zich in de installatie en 
montage van verwarmingsinstallaties: van 
vloerverwarming, cv-ketels en radiatoren 
tot convectors, designradiatoren en zon-
necollectoren. Als subsponsor heeft B&W 
Installatietechniek recht op aantrekkelijke 
voordelen, zoals naamsvermelding in kan-
tine, bestuurskamer en sponsorhome en op 
en rond het hoofdveld en verder vermelding 
in allerlei media en reclame-uitingen van Go-
Ahead. Daarnaast is B&W Installatietechniek 
welkom op sponsorbijeenkomsten, en bij 
thuiswedstrijden krijgt het bedrijf met de 
andere sponsoren een speciale ontvangst 
in de bestuurskamer en het sponsorhome. 
Uiteraard krijgt zij ook twee seizoenskaarten 
voor thuiswedstrijden. Eenmaal per seizoen 
wordt de wedstrijdbal namens B&W Instal-
latietechniek aangeboden, die hopelijk veel 
geluk brengt.

B&W Installatietechniek
Eckertstraat 10m
8263CB Kampen
038-7502748
www.bwinstallatietechniek.nl

Promotor - Journalist - Tekstschrijver

Bekendheid is

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

VOOR UW BEDRIJF, ORGANISATIE OF CLUB

Jeroen Kanis

Teksten
presentatiegids 
Go-Ahead Kampen
© Studio ZIZ

B&W Installatietechniek
Eckerstraat 10M

8263 CB  Kampen
038 - 750 27 48

www.bwinstallatietechniek.nl

Specialist in
het leggen van 
vloer-, wand- en 
plafondverwarming
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Topsponsors
Go-Ahead Kampen

Bert Westerink - Wesko
“Wij zijn graag Topsponsor van Go-
Ahead en dat niet alleen, omdat ik zelf 
een goede band heb met deze club. 
Wat is er nu mooier om in een Kam-
per sportclub te investeren, die een 
belangrijke functie in onze samenle-
ving vervult? Mooi dat onze nieuwe 
collega-Topsponsor Green Organics 
daar ook zo over denkt. Een innova-
tief en dynamisch bedrijf, dat goed 
past binnen de strategie van onze 
sponsorcommissie en dus helemaal 
thuishoort binnen onze vereniging. Ik 
wens Go-Ahead een goede start van 
de competitie en een plaats in de top 
drie. Promotie naar de hoofdklasse 
zou een mooie bekroning zijn van het 
seizoen.”

Adrie Plender –
Plender Totaalonderhoud
“Wij vinden het heel prettig om top-
sponsor van Go-Ahead te zijn en 
voelen ons daar helemaal thuis. Voor 
Kampen is het belangrijk een club 
met ambities te hebben. Dat heeft on-
getwijfeld zijn e� ect op de toestroom 
van jeugd en dat maatschappelijk 
belang onderstrepen wij. Zeker om-
dat sport een gezonde bezigheid is, 
waarmee veel plezier valt te beleven. 
Wij heten Green Organics van harte 
welkom als nieuwe Topsponsor. De 
grote verscheidenheid aan sponsors 
ervaren wij als bijzonder prettig. Ze 
versterken de onderlinge belangen 
en moeten de club een veilig gevoel 
geven voor de toekomst.”

Willem van der Haven - 
De Gilden Groep
“Topsponsor zijn van Go-Ahead past 
helemaal in onze visie op maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. Na-
tuurlijk ook, omdat ik vroeger zelf bij 
deze gezellige club heb gevoetbald. 
Ik wens het eerste veel succes en de 
volle winst toe in de altijd spannende 
Kamper derby’s. Daarnaast ben ik blij 
met Green Organics als Topsponsor. 
Vanaf nu zouden alle voetballers dus 
biologische groenten en fruit van dit 
bedrijf van Kowetter Jan Groen moe-
ten eten. Een leuke ‘groene’ match 
met onze nieuwe nul-energiewonin-
gen.”

Jan Groen – Green Organics
“Onze biologische groenten en fruit 
zijn heel geschikt om sport en voe-
ding op een gezonde manier te com-
bineren. Dat komt de prestaties van 
iedere sporter ten goede. Als nieuwe 
Topsponsor vind ik het belangrijk om 
mijn club extra te steunen. Sponso-
ring is trouwens – net als voetbal 
– een teamsport. Als bedrijf kun je 
alleen ook niets beginnen. Als wij als 
sponsors Go-Ahead hogerop willen 
helpen, moeten we daar ook samen 
de schouders onderzetten!”

NIEUWE
TOPSPONSOR



IJZER-, METAAL- EN ACCURECYCLING •
EIGEN CONTAINERSERVICE • SLOOPWERKEN •
W.C.A.-VERGUNNINGHOUDER • 70-TONS WEEGBRUG

AANNEM INGSBEDR I J F

Sponsoroverzicht 2012-2013
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‘Een ster vergroot de 
kwaliteit van de club en 

maakt het niet alleen 
interessant voor jonge 

voetballers en staf. 

Het klinkt ambitieus 
zo’n ster; zeker omdat 
slechts zeven van de 
3400 amateurclubs 
het keurmerk tot nu 
toe hebben binnen-
gehaald. Sleurink 
denkt daar anders 
over. “We zijn op de goede weg. Zeker sinds 
we Martijn Postuma hebben aangesteld als 
Hoofd Jeugdopleiding is er veel veranderd. 

Het duurt zeker geen 
twee jaar meer.”

Vertrouwen

Een dergelijke onder-
scheiding heeft veel 
betekenis, meent 
Sleurink. “Het ver-

groot de kwaliteit van de club en maakt het 
niet alleen interessant voor jonge voetbal-
lers en staf. Ook sponsoren geef je daarmee 

Als het aan voorzitter Jan Sleurink van het jeugdbestuur ligt, sleept Go-Ahead voor 
haar jeugdopleiding binnen afzienbare tijd een felbegeerde KNVB-ster binnen. 
“Daarmee zetten we voor de komende jaren iets heel moois neer bij Go-Ahead.”

Jacht op ster voor jeugdopleiding

Achterste rij van links naar rechts: Jan Sleurink, Harry Jansma, Laurens Dam, Bob de Jong, Saskia Koopman 
Voorste rij van links naar rechts: Miranda Liefers, Anja van den Eijkel
Niet op de foto: Erik van Dijk, Willem Jansma

JEUGDBESTUUR

vertrouwen.” En voor dat laatste heeft Sleurink 
zichzelf ook een opdracht meegegeven. “Zo’n 
ster geeft veel vertrouwen aan sponsoren. We 
hebben al enkele jaren geen hoofdsponsor 
meer voor de A, B en C-elftallen. We zouden 
in de toekomst graag een sponsor binnenha-
len voor de hele jeugdopleiding. Dan moet 
je denken in een orde van grootte als een 
Topsponsor voor de eerste selectie. Ook dat 
wil ik voor elkaar krijgen, voordat ik stop als 
voorzitter.”

Overgang

Het jeugdbestuur heeft gemerkt dat veel spe-
lers in de B’s en C’s afhaken. Ze gaan werken 

of willen andere dingen doen in 
hun vrije tijd. Het blijft moeilijk 
om voor die niet-selectie elftallen 
trainers te vinden, die zich willen 
vastleggen voor langere periode. 
“Ons huidige en toekomstige 
beleid voor deze voor de club 
enorm belangrijke elftallen is er 
op gericht om trainers en leiders 
langer vast te houden. “In onze 
visie is dat één van de sleutels om 
deze leeftijdsgroep enthousiast 
te houden voor onze vereniging. 
Het zou mooi zijn als er ieder 

seizoen minimaal één seniorenelftal bijkomt 
vanuit de jeugd.”
 
Behouden

Waar Sleurink ook aan wil werken, is het 
behouden van talentvolle spelers voor Go-
Ahead. “Als je veel tijd en geld in hen inves-
teert, moeten we er natuurlijk alles aan doen 
om te voorkomen dat ze naar andere clubs 
vertrekken. De bedoeling van onze jeugd-
opleiding is juist, dat zoveel mogelijk spelers 
doorstromen naar onze eigen senioren.”

Jan Sleurink
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Vorig seizoen richtte Postuma zich vooral 
op het aanstellen van een voetbaltechni-
sche commissie, die bestaat uit een tech-
niektrainer, keeperstrainer Dick Bast, veld-
ondersteuning voor E en F-pupillen en 
hoofd scouting Dick van der Veer. Die laat-
ste stelt nu scouts aan en begeleidt hen. 
Postuma: “Dat verloopt naar volle tevreden-
heid. Ook techniektrainer Rik van Ommen 
is nieuw. Die heeft zich vooral gericht op 
de selectieteams, maar we willen hem ook 
inzetten voor andere elftallen. Dit seizoen 
zetten we verder vooral in op de invoering 
van het selectieoverleg Junioren en een in-
terne trainerscursus. Daarnaast willen we 
extra programma’s aanbieden als een spit-
sentraining, loopscholing en medische be-
geleiding.”

Specialisten
Het zou kunnen, dat voor die programma’s 
specialisten van buitenaf worden aange-
trokken. “Ik kan me voorstellen dat we sa-
menwerken met een looptrainer van een 
atletiekvereniging. Die geeft de spelers dan 

tips om zo goed mogelijk te kunnen preste-
ren. Bij een medische begeleider kan ik me 
voorstellen, dat we bijvoorbeeld een fysio-
therapeut aantrekken, die tijdens trainings-
avonden aanwezig is op het sportpark. Ie-
dereen met blessures, lichamelijke klachten 
of vragen zou dan bij die persoon terecht 
kunnen. Met deze initiatieven – naast alle 
voetbaltechnische trainingen en onder-
steuning -  verbeteren we ook de kwaliteit 
van onze jeugdopleiding.”

Zichtbaar
De jeugdopleiding timmert ook op andere 
manieren aan de weg. “We willen zichtbaar 
zijn in de samenleving. Zo ondersteunen 
we de Voetbalclass van het Ichthus Col-
lege. Die mag voor haar voetbaltrainingen 
gebruikmaken van onze sportaccommo-
datie. Ook dat zien we als reclame voor 
onze club. Als de jeugdopleiding goed in 
elkaar steekt, heeft dat zeker een aanzui-
gende werking. Niet voor niets hadden 
we afgelopen seizoen maar liefst zeventig 
trainers en leiders.”

Jonge Kowetters spelvreugde meegeven en laten 
ontwikkelen is het belangrijkste doel van Hoofd Jeugd-
opleiding Martijn Postuma. Hij bruist van de ideeën, 
die hij de komende jaren wil uitwerken. “Maar ons 
uitgangspunt blijft dat iedereen plezier beleeft in zijn 
of haar voetbalspel.”

Scheidsrechter Albert Glastra (50) kan zich niet goed vinden in de discussies, dat 
scheidsrechters het steeds zwaarder te verduren krijgen van spelers en supporters. 
“Dat zijn slechts incidenten en ik merk er zelf vrijwel niets van”, glimlacht de Kowetter.

Jeugdopleiding
ontwikkelt door

Scheidsrechter trekt
slechts één rode kaart

Glastra stopte vier jaar geleden als KNVB-
scheidsrechter, omdat hij op zaterdagmid-
dagen tijd wil hebben om zijn dochters aan 
te moedigen met volleybal. In 1992 – het ge-
boortejaar van zijn jongste dochter – meld-
de hij zich echter aan als scheidsrechter en 
� oot drie jaar senioren. “Ik had vaak kritiek 
op andere scheidsrechters en vond dat ik 
het daarom zelf maar eens moest proberen.”

Huntelaar
Met succes, want Glastra werd vervolgens 
gevraagd om de landelijke KNVB-jeugd te 
� uiten. Gedurende twaalf jaar zag hij be-
kende voetballers als de gebroeders Drost 
en Klaas-Jan Huntelaar voorbijkomen. 
“Hoewel ik het daar enorm naar mijn zin 
heb gehad, heb ik die ambitie niet meer. 
Als echte Kowetter � uit ik onze jeugdelftal-

len nu met veel plezier, maar ook als andere 
Kamper clubs mij nodig hebben, sta ik klaar. 
Het hangt er vanaf wie het eerst belt.” 

Zout
Van verruwing in de sport richting scheids-
rechters merkt Glastra niet veel. “Ik heb 
weleens moeite met die kritiek, maar het 
is hoe je er zelf mee omgaat. Die verhalen 
dat spelers en supporters steeds agressie-
ver worden, neem ik met een korreltje zout. 
Ik beschouw het als incidenten; die slechts 
voorkomen in twee procent van alle wed-
strijden. In mijn hele carrière heb ik slechts 
eenmaal een rode kaart getrokken. Het be-
langrijkste criterium voor of ik goed heb 
ge� oten, is voor mij als de verliezende club 
mij vertelt: ‘scheids we hebben vanmiddag 
lekker gevoetbald!” 

Van links naar rechts:
Harry Kuipers, Harm Bosman,
Jan Heldoorn, Bob Groenink
Albert Glastra, Laurens Dam,
Michel v.d. Vegt.
Niet op de foto :
Klaas Knijnenberg, Yoël Wolf,
Tjibbe v.d. Veer, 

Als echte Kowetter � uit ik onze jeugdelftal- lekker gevoetbald!” 

Harry Kuipers, Harm Bosman,
Jan Heldoorn, Bob Groenink
Albert Glastra, Laurens Dam,

Klaas Knijnenberg, Yoël Wolf,

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

KHC
Sportpark de Venen
Veneweg 1
8265 VX Kampen
Tel. : 038 - 331 20 06
Internet: www.khc-kampen.nl

DOS ‘37
Sportpark Het Midden
Schout Doddestraat 46-48
7671 GT  Vriezenveen
Tel.: 0546-561970
Internet: www.dos37.nl

v.v. Hierden
Sportpark Mheenzicht
Dorpshuisweg 9-a
3849 BL Hierden
Tel.: 0341-451639
Internet: www.vvhierden.nl

FC Meppel
Ezingerweg 58A
7943 AZ  Meppel
Tel.: 0522-255252
Internet: www.fcmeppel.nl

FC Zutphen
Sportpark Helbergen
De Waarden 309
7206 GV  Zutphen
Tel.: 0575-524376
Internet: www.fczutphen.nl

WVF
Sportpark De Weide Steen
Stinsweg 15
8042 AZ  Zwolle
Tel.: 038-4211708
Internet: www.wvf.nl

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

SC Rouveen
Korte Kerkweg 22
7954 GC Rouveen 
Tel. 0522-291500 
Internet: www.scrouveen.nl

SDC Putten
Sportpark Putter Eng
Roosendaalseweg 111
3882 MN  Putten
Tel.nr.: 0341-353497
Internet: www.sdcputten.nl

CVV Sparta Enschede
Sportpark Schreurserve
Kotkampweg 44
7531 AT Enschede
tel: 053-4354518
Internet: www.sparta-enschede.nl

SV Urk
Sportpark de Vormt
Vormtweg 7d 
8321 NC Urk
Tel: 0527-680780
Internet: www.svurk.nl

Blauw Geel ‘55
Sportpark ‘Peppelensteeg’
Peppelensteeg 5
6710 CA Ede
Tel.: 0318-636579
Internet: www.blauwgeel55.nl

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

Seizoensindeling 
Eerste Klasse D, 2012-2013
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Met het succes van vorig seizoen nog in zijn hoofd, ziet hoofdtrainer Marcel van der Steege uit naar het 
nieuwe seizoen. “Ik geloof in de potentie van dit team en kan bij Go-Ahead werken zoals ik voor ogen heb.”

Om nog beter voor de dag te komen 
zet Van der Steege ook nieuwe wa-
pens in. “We gaan werken met video-
analyses en met een wedstrijdanalist 
die onze tegenstanders bekijkt.” De 
Zwollenaar gaat er verder alles aan 
doen om de winning mood – die hij 
vorig seizoen bij het eerste kweekte 
– vast te houden; zij het met gepaste 
nuchterheid. Hij blikt echter graag 
nog even terug op de formidabele 
prestaties van zijn selectie. “Niemand, 
nou ja, bijna niemand verwachtte dat 
we – na een achtste plaats met de 
winterstop – nog twaalf van de der-
tien wedstrijden zouden winnen. De 
nacompetitie kwam dan ook als on-
verwacht toetje. Promotie lukte net 
niet, maar het was ontzettend mooi 
om te zien hoe iedereen genoot. De 
club leefde helemaal op.” 

Spelersbus
Hij kan zich nog goed herinneren hoe 
de spelersbus na de beslissende pro-
motiewedstrijd werd onthaald bij de 
kantine. “Ondanks de teleurstelling 
werden we toegezongen door een 
grote groep supporters. Fantastisch! 
Samen lief en leed delen, beschouw 
ik dan ook als één van de belangrijk-

ste pijlers van een vereniging.” Van 
der Steege blijft nuchter als hij praat 
over zijn verwachtingen voor dit sei-
zoen. “Het beste is om niet te hoog 
in te zetten. Dat voorkomt teleurstel-
lingen en dan worden successen ook 
als zodanig ervaren. Dat is de wijze 
les van vorig seizoen. Maar uiteraard 

blijft winst het belangrijkste doel 
voor iedere wedstrijd. We moeten ze-
ker gaan voor een prijs.”

Kracht
Daarvoor zal de coach tactisch voor-
al voortborduren op vorig seizoen. 
“Hoewel de competitie � ink is veran-
derd – met acht nieuwe clubs – gaan 

we uiteraard verder op de ingeslagen 
weg en dat houdt ondermeer in dat 
we uitgaan van onze eigen kracht. 
Tegen welke tegenstander dan ook, 
spelen we ons eigen spel. Iedere speler 
weet wat er van hem wordt verwacht 
als individu, in zijn linie en als team. 
Onderdelen van ons spel zijn onder-
meer een compacte verdediging en 
gebruikmaken van onze snelheid. Die 
ingrediënten bleken vorig seizoen zeer 
succesvol.”

Derby’s
Hoewel de voorbereidingstijd van-
wege de late zomervakantie zeer kort 
is, kijkt Van der Steege enorm uit naar 
de start van de competitie. Dat geldt 
ook voor de derby’s tegen DOS en 
KHC. “Allereerst zijn die natuurlijk ge-
weldig voor de penningmeester. Als 
trainer heb ik ook enorm genoten van 
de ambiance van mijn eerste derby in 
de uitwedstrijd tegen DOS. Die had 
alle kenmerken van een ouderwetse 
stadsderby. Dat zijn wedstrijden waar 
je naar uitziet. Voetbal speelt zich 
echter niet alleen af binnen de lijnen. 
Daarom wens ik iedereen veel plezier 
toe op het veld, maar zeker ook daar-
buiten.”

Voortborduren op succesreeks

‘We gaan werken 
met videoanalyses

en met een
wedstrijdanalist

die onze
tegenstanders

bekijkt.’
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Landelijk erkend
installatiebedrijf

BORG gecerti�ceerd
beveiligingsbedrijf

Neringstraat 3
8263 BG Kampen

Telefoon 038 - 331 39 99
www.vanderweerdelektrotechniek.nl

Hotel van Dijk

IJsselkade 30-31 • 8261 AC Kampen • The Netherlands 
Tel.: +31 (0)38 331 49 25 • Fax: +31 (0)38 331 65 08 
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•  18 kamers met 38 bedden
•  kamers met douche, toilet en tv
•  Vergaderruimte aanwezig
•  gezellige bar aanwezig
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Woningbouw
Onderwijs
Gezondheidszorg
Utiliteit
Stadsverwarming
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Na een mooie profvoetbalcarrière begint Melchior Schoenmakers gretig aan zijn trainersloopbaan als 
assistent van Marcel van der Steege. “Afgelopen seizoen heb ik de uitstekende prestaties van Go-Ahead 
gevolgd en zie er  naar uit om met dit team te werken.”

Met een combinatie van ambitie en 
nieuwsgierigheid begint Schoenma-
kers uit Hoogeveen dit seizoen aan zijn 
nieuwe rol. “Dit is mijn eerste trainers-
functie na mijn voetbalcarrière. Wel heb 
ik hier en daar wat meegelopen, zoals 
een stage bij Go Ahead Eagles 1.” Als 
voetballer kijkt Schoenmakers terug op 
een mooie carrière bij clubs als SC Hee-
renveen, FC Groningen, FC Den Bosch, 
BV Veendam, FC Emmen en Go Ahead 
Eagles. Verder speelde hij meerdere ja-
ren in de UEFA-jeugd en Jong Oranje. 
Hij maakte mooie 
en belangrijke suc-
cessen mee. “De 
promotie naar de 
Eredivisie met FC 
Groningen in 2000 
was een groot feest en heel belangrijk 
ook voor mijn zelfvertrouwen. Verder 
mocht ik meedoen aan het EK en WK 
onder de 18. Ook dat waren mooie erva-
ringen.”  Voetballen doet Schoenmakers 
nu alleen nog met gelegenheidsteams. 
“Vier jaar geleden ben ik op niveau ge-

stopt bij Go Ahead Eagles. Nu speel ik 
af en toe nog met oud-Groningen of 
oud-Go Ahead Eagles en in een vetera-
nenelftal in De Wijk.”

Waarde
Zijn jarenlange voetbalervaring komt 
Schoenmakers uiteraard goed van pas 
als assistent-trainer bij Go-Ahead. “Dat 
moet mijn toegevoegde waarde zijn. Ook 
voetbaltactische situaties en anticiperen 
op de tegenstander zijn mijn sterke pun-
ten. Daarin hoop ik Marcel goed aan te 

vullen.” Ook van zijn 
eigen trainers heeft 
Schoenmakers veel 
geleerd. Foppe de 
Haan, bijvoorbeeld. 
“Ik was altijd aanval-

lende middenvelder, maar bij A1 van 
Heerenveen zette Foppe mij centraal 
achterin. Daar ben ik altijd blijven spelen. 
Foppe is een trainer die hoge eisen stelt. 
Hij heeft de basis gelegd voor de rest van 
mijn voetbalcarrière. Ook van mijn an-
dere trainers heb ik veel geleerd of juist 

dingen gezien, die ik anders wil doen.”

Clubkleuren
De rood-gele clubkleuren zijn Schoen-
makers – door zijn periode bij Go Ahead 
Eagles - niet helemaal onbekend. Go 
Ahead Kampen heeft hij de laatste tijd 
dan ook met interesse gevolgd. “Vanaf 
mijn elfde tot en met vijftiende voetbalde 
ik bij Sportclub Emmeloord en speelde 
regelmatig tegen Go-Ahead. Van de re-
gioselecties kan ik mijn leeftijdsgenoot 
Michiel Junte nog herinneren. En toen ik 
bij WHC voetbalde hield ik de wedstrijden 
in de hoofdklasse en eerste klasse regel-
matig bij. Ook toen Marcel van der Steege 
als trainer werd aangesteld, heb ik Go-
Ahead gevolgd. Hij heeft met dezelfde 
spelers en slechts kleine veranderingen 
een enorme prestatie verricht. Waar ‘em 
dat in zit blijft iets ongrijpbaars, maar we 
moeten die lijn doorzetten in het nieuwe 
seizoen. Ik houd van familieclubs en hoop 
dan ook, dat ik een mooi jaar tegemoet 
ga bij Go-Ahead met spelers, staf en sup-
porters. ”  

Assistent-trainer Melchior Schoenmakers

Eerste stap als trainer
na voetbalcarrière

‘Ik zie er naar uit 
om met dit team 

te werken.’
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Achterste rij van links naar rechts: Andre Timmerman, Yoshua van Marle, Jurrian Zandbergen, Kahan Özcan, Pieter Kars van der Kamp, Jasper Fix, Jeroen van den Bosch, Hicham Ziyech, Kevin Smit, Mark Koomen, Kevin Isidora
Middelste rij van links naar rechts: Eddo Wesselink, Nick Bakker, Rienk van de Wetering, Christian van der Worp, Sander Morren, Kees Kievit, Danny Pruim, Nick van de Kooi, Hussein Raza, Gework Petrosjan

Onderste rij van links naar rechts: Tim Noordman, Bob Groenink, Dick Stam, Danny Schreijer, Melchior Schoenmakers, Marcel van der Steege, Rianne Brinkman, Marco Dijst, Andre Meijberg, Jurrien Zandbergen, Demi Loet-Loetoer
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Hoofdtrainer
Marcel v.d. Steege

Aanvaller
Jurrian Zandbergen

Verdediger
Rienk v.d. Wetering

Keeper
Demi Loet-Loetoer

Keeper
Tim Noordman

Middenvelder
Sander Morren

Aanvaller
Nick Bakker

Middenvelder
Nick van der Kooi

Verdediger
Hussein Raza

Middenvelder
Yoshua van Marle

Grensrechter
Bob Groenink

Verdediger
Mark Koomen

Middenvelder
Danny Pruim

Keeperstrainer
Danny Schreijer

Verdediger
Kees Kievit

Aanvaller
Hicham Ziyech

Hersteltrainer
Marco Dijst

Assistent trainer
Melchior Schoenmakers

Verdediger
Andre Timmerman

Middenvelder
Kevin Smit

Keeper
Jasper Fix

Verzorger
Dick Stam

Middenvelder
Kahan Özcan

Elftalleider
Andre Meijberg

Middenvelder
Eddo Wesselink

Aanvaller
Gework Petrosjan

Verdediger
Pieter Kars v.d. Kamp

Verdediger
Jeroen van de Bosch

Elftalleider
Jurrien Zandbergen

Verdediger
Christian v.d. Worp

Aanvaller
Kevin Isidora

Verzorger
Rianne Brinkman

Selectie 1e Elftal
Go-Ahead Kampen

2012-2013



IJsselmuiden, Kleiland 10
Ind. Zendijk, Tel: 038 - 3314555www.smitenco.nl

Smit & Co

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
• Alle (nieuwe) modellen van Opel in onze showroom

• Een uitgebreide collectie gebruikte Opels met 

 de zekerheid van het offi ciële Opellabel

 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!

Familiedrukwerk

Zakelijk drukwerk

www.impact-zalsman.nl
of Gildestraat 1



Presentatiegids Go-Ahead Kampen 2012-2013‘Go-Ahead with the fl ow’ 25

Demi Loet-Loetoer 
“Dit is mijn eerste seizoen bij de senioren. Ik ben
benieuwd hoe het echte werk er aan toegaat.”
Leeftijd: 19
Woonplaats: Lelystad
Laatste club: Almere City
Overige clubs: SV Lelystad.
Positie: keeper

Kahan Özcan
“Als ze me de ruimte geven, duik ik erin. Daarbij 
moet ik het vooral hebben van mijn techniek.”
Leeftijd: 20 
Woonplaats: Apeldoorn
Laatste club: CSV Apeldoorn
Overige clubs: AGOVV, WSV, TKA
Positie: middenvelder

Hicham Ziyech
“Ik kan weer op mijn fi ets naar voetbal. Heerlijk! Met 
dit team ga ik voor de hoogste plaats.”
Leeftijd: 26
Woonplaats: Kampen
Laatste club: Nunspeet
Overige clubs: ONS Sneek, DOS Kampen, ASV Dronten
Positie: linksbuiten

Gework Petrosjan
“In de jeugd heb ik vaak tegen Go-Ahead gevoet-
bald. Nu hoop ik voor deze club veel assists af te 
geven en zelf natuurlijk ook te scoren.”
Leeftijd: 22
Woonplaats: Zwolle
Laatste club: Rohda Raalte
Overige clubs: SV Schalkhaar
Positie: aanvaller

Kees Kievit 
 “Na tien jaar bij mijn vorige club, zocht ik een 
nieuwe uitdaging. Dit voelt als thuiskomen op mijn 
oude nest.”
Leeftijd: 31
Woonplaats: Apeldoorn
Laatste club: CSV Apeldoorn
Overige clubs: Go-Ahead, WSV
Positie: centrale verdediger

Tim Noordman
“Met dit team kunnen we heel hoog eindigen. Ik zal 
er alles aan doen om dat te bereiken.”
Leeftijd: 18
Woonplaats: Kampen 
Laatste club: Go-Ahead
Overige clubs: -
Positie: keeper

Nick van der Kooi 
“Ik voetbal al vanaf mijn zesde bij Go-Ahead. Als 
jeugdspeler keek ik altijd op tegen de jongens van 
het eerste. Nu zit er zelf bij!”
Leeftijd: 19 
Woonplaats: Kampen
Laatste club: Go-Ahead
Overige clubs: -
Positie: middenvelder

Jasper Fix
“Dit team is in de overwinningsrace van vorig sei-
zoen een hechte groep geworden. Daarvan moeten 
we nu profi teren.”
Leeftijd: 20 
Woonplaats: IJsselmuiden
Laatste club: Go-Ahead
Overige clubs: FC Zwolle, IJVV
Positie: keeper

Nieuwe 
spelers
Go-Ahead 
Kampen
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1 september 2012 | EERSTE PERIODE
AZSV - SC Rouveen
DOS Kampen - DOS ‘37
FC Meppel - KHC
FC Zutphen - SDC Putten
Go-Ahead Kampen - Hierden
Urk - Blauw Geel ‘55
WVF - Sparta E.

8 september 2012
Blauw Geel ‘55 - FC Meppel
DOS ‘37 - AZSV
Hierden - Urk
KHC - DOS Kampen
SC Rouveen - WVF
SDC Putten - Go-Ahead Kampen
Sparta E. - FC Zutphen

15 september 2012
AZSV - KHC
DOS Kampen - Blauw Geel ‘55
FC Meppel - Hierden
FC Zutphen - SC Rouveen
Sparta E. - SDC Putten
Urk - Go-Ahead Kampen
WVF - DOS ‘37

22 september 2012
Blauw Geel ‘55 - AZSV
DOS ‘37 - FC Zutphen
Go-Ahead Kampen - FC Meppel
Hierden - DOS Kampen
KHC - WVF
SC Rouveen - Sparta E.
SDC Putten - Urk

29 september 2012
AZSV - Hierden
DOS Kampen - Go-Ahead Kampen
FC Meppel - Urk
FC Zutphen - KHC
SC Rouveen - SDC Putten
Sparta E. - DOS ‘37
WVF - Blauw Geel ‘55

6 oktober 2012
Blauw Geel ‘55 - FC Zutphen
DOS ‘37 - SC Rouveen
Go-Ahead Kampen - AZSV
Hierden - WVF
KHC - Sparta E.
SDC Putten - FC Meppel
Urk - DOS Kampen

13 oktober 2012
AZSV - Urk
DOS ‘37 - SDC Putten
DOS Kampen - FC Meppel
FC Zutphen - Hierden
SC Rouveen - KHC
Sparta E. - Blauw Geel ‘55
WVF - Go-Ahead Kampen

27 oktober 2012
Blauw Geel ‘55 - SC Rouveen
FC Meppel - AZSV
Go-Ahead Kampen - FC Zutphen
Hierden - Sparta E.
KHC - DOS ‘37
SDC Putten - DOS Kampen
Urk - WVF

3 november 2012 | TWEEDE PERIODE
AZSV - DOS Kampen
DOS ‘37 - Blauw Geel ‘55
FC Zutphen - Urk
KHC - SDC Putten
SC Rouveen - Hierden
Sparta E. - Go-Ahead Kampen
WVF - FC Meppel

10 november 2012
Blauw Geel ‘55 - KHC
DOS Kampen - WVF
FC Meppel - FC Zutphen
Go-Ahead Kampen - SC Rouveen
Hierden - DOS ‘37
SDC Putten - AZSV
Urk - Sparta E.

17 november 2012
Blauw Geel ‘55 - SDC Putten
DOS ‘37 - Go-Ahead Kampen
FC Zutphen - DOS Kampen
KHC - Hierden
SC Rouveen - Urk
Sparta E. - FC Meppel
WVF - AZSV

1 december 2012
AZSV - FC Zutphen
DOS Kampen - Sparta E.
FC Meppel - SC Rouveen
Go-Ahead Kampen - KHC
Hierden - Blauw Geel ‘55
Urk - DOS ‘37
WVF - SDC Putten

8 december 2012
Blauw Geel ‘55 - Go-Ahead Kampen
DOS ‘37 - FC Meppel
FC Zutphen - WVF
KHC - Urk
SC Rouveen - DOS Kampen
SDC Putten - Hierden
Sparta E. - AZSV

19 januari 2013
Blauw Geel ‘55 - Urk
DOS ‘37 - DOS Kampen
Hierden - Go-Ahead Kampen
KHC - FC Meppel
SC Rouveen - AZSV
SDC Putten - FC Zutphen
Sparta E. - WVF

26 januari 2013
AZSV - DOS ‘37
DOS Kampen - KHC
FC Meppel - Blauw Geel ‘55
FC Zutphen - Sparta E.
Go-Ahead Kampen - SDC Putten
Urk - Hierden
WVF - SC Rouveen

2 februari 2013
Blauw Geel ‘55 - DOS Kampen
DOS ‘37 - WVF
Go-Ahead Kampen - Urk
Hierden - FC Meppel
KHC - AZSV
SC Rouveen - FC Zutphen
SDC Putten - Sparta E.

16 februari 2013
AZSV - Blauw Geel ‘55
DOS Kampen - Hierden
FC Meppel - Go-Ahead Kampen
FC Zutphen - DOS ‘37
Sparta E. - SC Rouveen
Urk - SDC Putten
WVF - KHC

2 maart 2013 | DERDE PERIODE
Blauw Geel ‘55 - WVF
DOS ‘37 - Sparta E.
Go-Ahead Kampen - DOS Kampen
Hierden - AZSV
KHC - FC Zutphen
SDC Putten - SC Rouveen
Urk - FC Meppel

9 maart 2013
AZSV - Go-Ahead Kampen
DOS Kampen - Urk
FC Meppel - SDC Putten
FC Zutphen - Blauw Geel ‘55
SC Rouveen - DOS ‘37
Sparta E. - KHC
WVF - Hierden

16 maart 2013
Blauw Geel ‘55 - Sparta E.
FC Meppel - DOS Kampen
Go-Ahead Kampen - WVF
Hierden - FC Zutphen
KHC - SC Rouveen
SDC Putten - DOS ‘37
Urk - AZSV

23 maart 2013
AZSV - FC Meppel
DOS ‘37 - KHC
DOS Kampen - SDC Putten
FC Zutphen - Go-Ahead Kampen
SC Rouveen - Blauw Geel ‘55
Sparta E. - Hierden
WVF - Urk

6 april 2013
Blauw Geel ‘55 - DOS ‘37
DOS Kampen - AZSV
FC Meppel - WVF
Go-Ahead Kampen - Sparta E.
Hierden - SC Rouveen
SDC Putten - KHC
Urk - FC Zutphen

13 april 2013
AZSV - SDC Putten
DOS ‘37 - Hierden
FC Zutphen - FC Meppel
KHC - Blauw Geel ‘55
SC Rouveen - GA Kampen
Sparta E. - Urk
WVF - DOS Kampen

20 april 2013
AZSV - WVF
DOS Kampen - FC Zutphen
FC Meppel - Sparta E.
Go-Ahead Kampen - DOS ‘37
Hierden - KHC
SDC Putten - Blauw Geel ‘55
Urk - SC Rouveen

4 mei 2013
Blauw Geel ‘55 - Hierden
DOS ‘37 - Urk
FC Zutphen - AZSV
KHC - Go-Ahead Kampen
SC Rouveen - FC Meppel
SDC Putten - WVF
Sparta E. - DOS Kampen

11 mei 2013
AZSV - Sparta E.
DOS Kampen - SC Rouveen
FC Meppel - DOS ‘37
Go-Ahead Kampen - Blauw Geel ‘55
Hierden - SDC Putten
Urk - KHC
WVF - FC Zutphen

Programma Eerste Klasse D seizoen 2012 - 2013

Esso Vermeulen
www.vermeulenesso.nl

EUROPA ALLEE 4
Kampen

INSTALLATIEWEG 7
Kampen

SPOORSTRAAT 10
IJsselmuiden
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‘Genieten van stadsderby’s’
Door de uitstekende prestaties van het eerste in de tweede helft van vorig seizoen blijft 
promotie naar de hoofdklasse een doelstelling. “Daarvoor komen we zeker in aanmer-
king”, gelooft de Technische Commissie, “maar we willen natuurlijk eerst genieten van de 
stadsderby’s met DOS en KHC.”

Gedurende het voetbalseizoen houdt de Techni-
sche Commissie (TC) de prestaties van de selec-
tie goed in de gaten. Wekelijks hebben Hans van 
Zuiden, Aico van Grafhorst en Wilfred van der 
Kolk contact met elkaar om de prestaties van 
spelers en staf te bespreken en zo nodig actie te 
ondernemen.

Aanwinsten
Voor dit seizoen kan de TC weer een beroep 

doen op het merendeel van de vorige selectie. 
Ook is zij er in geslaagd om extra spelers aan te 
trekken, die de selectie op verschillende positie 
versterken. Naast twee eigen jeugdspelers ma-
ken vijf spelers van andere clubs hun opwach-
ting. We merken dat Go-Ahead nog steeds een 
goede naam heeft in de voetbalwereld, zeker 
nu onze accommodatie op orde is en de pres-
taties een stijgende lijn vertonen. Dat is zeker 
in ons voordeel bij het benaderen van spelers. 

“Daarbij vinden we het belangrijk dat we mini-
maal vijf tot zes eigen jongens in het veld heb-
ben staan. Pas als we in onze eigen club geen 
geschikte spelers vinden, zoeken we bij andere 
clubs. Zo hebben we ook dit seizoen weer jon-
gens van buitenaf aangetrokken.” En met die 
selectie wil de technische commissie dit seizoen 
hoge ogen scoren. “Wij zijn ervan overtuigd dat 
we een goede basis hebben gelegd. Het is aan 
de trainer om daar verder aan te sleutelen.”

Zelfvertrouwen
Gezien zijn prestaties en werkwijze van vorig sei-
zoen lag het voor de hand om het contract met 
hoofdtrainer Marcel van der Steege met een jaar 
te verlengen. “Wij gaven hem de opdracht mee 
om de jongens weer aan het voetballen te krij-
gen en een hecht team te smeden. Daarin is hij 

volledig geslaagd. We hebben gemerkt 
dat het zelfvertrouwen weer helemaal 
terug is na het winnen van zoveel wed-
strijden.”

Stadsderby’s
Dat zelfvertrouwen zal Go-Ahead de ko-
mende competitie nodig hebben. Niet 
alleen om aanspraak te maken op de ti-
tel, maar ook om DOS Kampen en KHC 
op afstand te houden. “Wij kijken uit naar 
deze stadsderby’s. Drie Kamper clubs in 
één competitie is uniek. Het blijven sfeer-
volle wedstrijden. Hoewel we met KHC 
niet zoveel rivaliteit hebben als met DOS, 
zullen de wedstrijden tegen die club 
toch zeker ook echte derby’s worden.”

Van links naar rechts: Hans van Zuiden,  
Aico van Grafhorst, Wilfred v.d. Kolk 

WWW.MT-WEAR.NL
Veldoven 14

8271 RT IJsselmuiden

Bezoekadres  

Oudestraat 154  

8261 CZ KAMPEN  

t (038) 333 55 66

@ info@klaaslichtenlampen.nl  

w www.klaaslichtenlampen.nl 
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Als het met de mentaliteit van zijn jongens goed zit, verwacht Ricardo van der Weerd 
met het tweede in de top van de reserve eerste klasse mee te draaien. “Met een hei-
lige wil om te winnen, komen we heel ver met dit team.”

Van der Weerd
fanatieker als trainer

Staand van links naar rechts: Revelino Sabono, Ruben vd Veer, Max v Moll, Joël vd Weerd, Erick Backhaus, Ricardo vd Weerd, Kevin Isidora,
Laurens v Keulen, Nick vd Kooi, Jesper Beverwijk.
Zittend van links naar rechts: Roelof Arp, Wout v Bruggen, Michel Hamer, Tim Noordman, Sander Dam, Michel Maurer, Michael Jonker, Harmen Siedsma.

Dat hoeft volgens de trainer niet altijd ge-
paard te gaan met mooi voetbal. “Je moet 
een bal een keer hard buiten de lijnen dur-
ven te trappen”, zegt hij. “Als je de overwin-
ning maar zeker kunt stellen en de vechtlust 
aanwezig is.” Dat laatste krijgt Van der Weerd 
regelmatig over zichzelf te horen, sinds hij 
vorig jaar voor het eerst het tweede team 
onder zijn hoede had als trainer. Met jaren-
lange voetbalervaring staat hij nu toch an-
ders langs de lijn dan als speler in het veld. “Ik 
ben fanatieker geworden. Dat merk ik goed. 
Ik hoor regelmatig ‘je doet nu dingen, die je 
als speler nooit deed’. Nu wil ik per se win-

nen. Die mentaliteit wil ik overbrengen op 
de ploeg.” Helaas, zat promotie er vorig sei-
zoen net niet in, terwijl die via de nacompeti-
tie wel voor het grijpen lag. Dit seizoen heeft 
Van der Weerd een nieuwe lichting met twee 
spelers van buitenaf en vijf A-spelers tot zijn 
beschikking. “Ik ga voor de eerste drie plaat-
sen en voor een periodetitel. En ik heb vorig 
seizoen gemerkt, dat als het eerste bovenin 
meedraait wij ook succesvoller zijn. Ook dat 
heeft te maken met die winnaarsmentaliteit. 
Als wij in zo’n situatie spelers krijgen van het 
eerste, zitten die in de winning mood. Dat 
kunnen wij uiteraard goed gebruiken.” 

Erick Backhaus

Michel MaurerSander Dam

Ruben v.d. Veer

Nick v.d. Kooi

Tim Noordman

Ricardo v.d. Weerd

Michael Jonker Wout van Bruggen

Kevin Isidora Max van Moll

Roelof Arp Harmen Siedsma

Revelino Sabono

Laurens van Keulen

Michel Hamer

Wim Fien Joël v.d. Weerd Jesper Beverwijk
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A1 A2 B1 B2

C1 C2 C3 C4

C5 D1 D2 D3

Onze jeugdteams
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E4 E5 E7 F1

F2 F3 F4 F5

D4 E1 E2 E3

Onze jeugdteams
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F8 MEISJES A1 MEISJES D1MEISJES B1

Een groot verschil tussen dames en herenvoetbal: “Wij praten niet op het voetbalveld. 
Volgens onze trainer moeten we dat veel meer doen”, kakelen de dames van het eerste 
tijdens het interview in het sponsorhome.

Ogen
Wat de tactiek in het veld betreft, hebben de 
dames hun eigen visie, die volgens hen precies 
aansluit bij wat hun trainer Bert Kok ook voor 
ogen heeft. “

Daarmee moeten we proberen het hele sei-
zoen met aanvallend voetbal te blijven preste-
ren in plaats van een deel daarvan.” Even is er 
een verschil van inzicht over de te bereiken po-
sitie in de Vierde Klasse Oost: “De top drie”, ver-
wacht Suzan. “Maak daar maar de top vijf van”,  
reageren Elisah en Hanneke, “Maar dan moet 
het voetbal wel goed zijn. Geen wilde lange 

ballen, maar rustig opbouwen vanuit de 
keeper. Echt voetballen dus en – heel 

belangri jk – meer 
praten.” 

Kakelende dames leren praten

Buiten het veld wordt in ieder geval op top-
niveau gecommuniceerd door keeper en aan-
voerder Suzan Mateboer, laatste vrouw Elisah 
Bakker en rechtsbuiten Hanneke Westerink. 
Passes van links naar rechts, slidings, inter-
rupties van de gespreksleider en voortdurend 
proberen te scoren afgewisseld met de nodi-
ge lachsalvo’s. “Oh ja, en er is nog een verschil: 
mannen stellen zich altijd zo aan als ze on-
deruit worden gehaald. Wij vrouwen zijn bik-
kelhard! Je hoort ons niet klagen.” De dames 
noemen nog een verschil: volgens hen kijken 
de speelsters uit de lagere elftallen niet zo te-
gen hen op zoals dat bij het herenvoetbal wel 
gebeurt. “En wij zij echte vriendinnenteams. 
Volgens ons zou een vrouw nooit zo snel haar 
team verlaten als ze in een beter elftal zou 
kunnen spelen. Dan maar lager voetballen 
met onze vriendinnen.”

Kinderen
Veel wedstrijden van de herenselectie van 
Go-Ahead kunnen de dames niet zien, omdat 
ze dan meestal zelf voetballen. En ook in de 
kantine begeven ze zich niet vaak. “Een klein 
groepje blijft vaak hangen voor een patatje. 
Dat komt omdat de anderen meestal thuis 
weer de zorg over kinderen of huishouden 
hebben of allerlei andere bezigheden. Dat 
maakt de opkomst van ons team soms wissel-
vallig. De één studeert, de ander werkt, weer 
een ander wordt moeder. Allemaal an-
dere types en we hebben het enorm 
gezellig met elkaar. Toch wordt het dit 
seizoen ‘d’r op of d’r onder’ als het gaat 
om onze samenstelling. We kunnen 
niet veel speelsters meer kwijtraken.”

Van links naar rechts:
Hanneke Westerink, Suzanne Mateboer en Elisah Bakker

Volgens onze trainer moeten we dat veel meer doen”, kakelen de dames van het eerste Wat de tactiek in het veld betreft, hebben de 
dames hun eigen visie, die volgens hen precies 
aansluit bij wat hun trainer Bert Kok ook voor 
ogen heeft. “

sitie in de Vierde Klasse Oost: “De top drie”, ver-
wacht Suzan. “Maak daar maar de top vijf van”,  
reageren Elisah en Hanneke, “Maar dan moet 
het voetbal wel goed zijn. Geen wilde lange 

ballen, maar rustig opbouwen vanuit de 
keeper. Echt voetballen dus en – heel 

belangri jk – meer 
praten.” 

Veel wedstrijden van de herenselectie van 
Go-Ahead kunnen de dames niet zien, omdat 
ze dan meestal zelf voetballen. En ook in de 
kantine begeven ze zich niet vaak. “Een klein 
groepje blijft vaak hangen voor een patatje. 
Dat komt omdat de anderen meestal thuis 
weer de zorg over kinderen of huishouden 
hebben of allerlei andere bezigheden. Dat 
maakt de opkomst van ons team soms wissel-
vallig. De één studeert, de ander werkt, weer 
een ander wordt moeder. Allemaal an-



Goed verzekerd op reis
met de voordelige
SNS Reisverzekering

FEB

Met de SNS Reisverzekering ga je het hele 
jaar goed verzekerd op vakantie. Met de 
ruime basisdekking ben je verzekerd tegen 
verlies, vermissing of beschadiging van je 
bagage, medische kosten en kosten voor 
hulpverlening. En je kunt altijd voor een 
aanvullende verzekering kiezen. Je bepaalt 

zelf wat je nodig hebt, dus je betaalt nooit 
te veel premie. Je hebt al een SNS Reis-
verzekering vanaf € 1,50 per maand.
 
Een SNS Reisverzekering afsluiten? Ga
naar snsbank.nl/reis. Of kom langs in de
SNS Winkel.

Oudestraat 73
8261 CG Kampen

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

Constructieweg 41-1
(038) 337 00 54 

info@bcoreclameburo.nl

www.bcoreclameburo.nl
VORMGE VING 

WEBSITES
HUISSTIJLEN

FOLDERS
BROCHURES

GE VELRECL AME
VL AGGEN

TASSEN
STICKERS

ENZ.

Vraag naar de 
mogelijkheden!

Wonen   Werken   Wensen

Rust, ruimte en regie

Voor een hypotheek
waar meer werk van is gemaakt.

Bezoekadres De la Sablonièrekade 18, 8261 JR  Kampen  Telefoon (038) 333 52 62
Kijk ook op onze site www.landsmanenteune.nl

Ronduit verfrissend!
Financieel adviseurs die 

open kaart durven spelen. 
Die niet beloven,

die niets verbergen,
maar die bewijzen
dat het beter kan.
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Het vlaggenschip van de jeugdopleiding staat dit seizoen onder leiding van Arjan ten Hove. De 37-ja-
rige Kampenaar speelde zelf jarenlang in het eerste en de laatste twee seizoenen stond hij daar langs 
de zijlijn als assistent-trainer. Tijd voor een nieuwe stap in zijn voetbalcarrière.

In zijn laatste functie maakte Ten 
Hove een seizoen van uitersten 
mee, dat hij niet snel zal vergeten. 
“Na een moeizame start zette het 
eerste een ongeloo� ijk goede pres-
tatie neer door maar liefst veertien 
wedstrijden op rij te winnen. Het 
scheelde niet veel of we waren ge-
promoveerd naar de hoofdklasse.” 
Ten Hove leerde daarvan dat een 
goede sfeer en duidelijkheid in het 
team medebepalend zijn voor de 

resultaten. Ondanks de verschil-
lende prestaties heeft hij van zowel 
trainer Han Hane-
kamp als diens opvol-
ger Marcel van der 
Steege veel geleerd. 

Bagage
Dit seizoen is hand-
having in de vierde 
divisie de doelstelling voor A1. “Ver-
der wil ik mijn spelers bagage mee-

geven om aan te sluiten bij de se-
lectieteams in het seniorenvoetbal. 

Daarbij krijg ik onder-
steuning van trainer 
Eric Lorist en leider 
Mark Bongers. “Voor-
op staat, dat we bij 
A1 een goede team-
geest willen creëren. 
We gaan er met zijn 

allen keihard tegenaan. Dan pas 
komt de kwaliteit bovendrijven.” Het 

“We gaan er 
met zijn allen 

keihard
tegenaan”

Staand van links naar rechts: 
Michael Lahai, Leon Heupers, Jeff rey van Ommen, Watze van 
Vlijmen, Niek Bongers, Etienne van Dijk, Marc Jansen, Koen 
van Laar, Wesley van Winsum en Hassan Sanaan.
Onderste rij van links naar rechts: 
Kerwin van Klinken, Roy Bast, Dave Vermeulen, Eric Lorist 
(assistent trainer), Arjan ten Hove (trainer/coach), Mark 
Bongers (leider), Nick Hendriks, Ben Hofstra en Carlo van Dijk.
Ontbrekend op de foto:  Arno Boers en Jogchem de Wilde.

team dat Ten Hove moet smeden, 
bestaat uit slechts vier oudgedien-
den aangevuld met nieuwelingen 
uit de B’s en A2. “Veel wijzigingen 
dus, maar als basis hebben we in ie-
dere linie jongens met ervaring. Dat 
is een enorm pluspunt.” 

Uitdaging
Natuurlijk is zijn eigen jarenlange 
ervaring in het eerste ook een wel-
kome ondersteuning. Zo speelde 
Ten Hove maar liefst tien jaar in 
het eerste van Go-Ahead en vier 
jaar in het eerste van DOS Kam-
pen. Bovendien heeft hij zijn TC2 
en TC3-diploma op zak. “Na mijn 
assistent-trainerschap had ik zin 
om zelf coach te worden. Ik merk 
dat ik iedere keer een uitdaging 
nodig heb. Dat houdt me scherp. 
En omdat het voor mij nieuw is om 
zelf eindverantwoordelijk te zijn, 
wordt het tegelijkertijd een grote 
ontdekkingsreis.”

Nieuwe trainer A1

De ontdekkingsreis van Arjan ten Hove
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Supportersvereniging in actie
De supportersvereniging heeft een seizoen boordevol activiteiten in elkaar gedraaid: 
van bussen vol supporters naar uitwedstrijden van het eerste tot een bloemetje voor 
zieken en veel meer.

De vier stadsderby’s met KHC en DOS beloven 
dit seizoen een absoluut hoogtepunt te worden, 
omdat ze nog nooit eerder in één competitie 
zijn voorgekomen. Bestuurslid Marian Smit kijkt 
er nu al naar uit: “We zamelen tijdens de thuis-
wedstrijd tegen KHC geld in voor Stichting Spie-
ren voor Spieren, die kinderen met spierziektes 
helpt. En natuurlijk zorgen we tijdens de wed-
strijden tegen DOS ook voor de juiste sfeer.”

Bussen
Bij meerdere uitwedstrijden zet de supporters-
vereniging bussen in. “Wij vinden het belangrijk 
om het eerste op die manier te steunen. De sfeer 
is altijd heel gezellig. De jongerengroep van Vak 
S gaat bijna al die wedstrijden mee. Dit jaar heb-
ben we trommels, vlaggen en een spandoek 
voor hen aangeschaft.” De bustarieven zijn 2,50 
euro voor kinderen en 5 euro voor volwassenen.

Ontbijtje
Natuurlijk staan de bingo’s met aantrekkelijke 
prijzen weer op het programma. Iedereen is 
welkom; leden en niet-leden. De jonge voetbal-
lers gaan met Pasen weer eieren zoeken en krij-
gen na a� oop een ontbijtje aangeboden. Een 
leuke activiteit voor de pupillen uit de E en F  
teams en de mini’s met hun vaders, moeders, 
opa’s en oma’s met ook weer mooie prijzen.

Disco
Een swingende disco kan niet uitblijven op 
Sportpark Middenwetering. Dit jaar zijn de jon-
geren welkom vanaf 19.30 uur en hun ouders 
kunnen dit jaar na a� oop voor het eerst ook 
even gezellig blijven hangen.
Een initiatief dat dit jaar uiteraard wordt ver-
volgd is de ‘Lief en leedpot’. “We steken onze 
zieke of geblesseerde voetballers graag een 
hart onder de riem met een bos bloemen. Ook 
de man van de wedstrijd bij het eerste krijgt 
van ons een bos bloemen.”

Neem voor informatie en aanmeldingen con-
tact op met de supportersvereniging of kijk op 
www.goaheadkampen.nl

LIDMAATSCHAP SUPPORTERSVERENIGING:
Volwassenen: € 15,- per jaar | Tot en met 15 jaar: € 7,50 per jaar

Activiteiten en contactadressen Supportersvereniging: www.goaheadkampen.nl

Nieuw leven in Club van 100 
De Club van 100 blaast zichzelf nieuw leven in. De leden ondersteunen  op persoonlijke 
titel met ieder 100 euro Go-Ahead Kampen.

De aftrap, 2 jaar geleden, in Ho-
tel van Dijk was veelbelovend, 
maar daarna bleef het door 
allerlei omstandigheden stil. 
Daarom heeft de supporters-
vereniging de koppen bij elkaar 
gestoken en een nieuw plan op 
tafel gelegd. “Ons doel is 100 
leden die ieder 100 euro bijdra-
gen”, zegt coördinator Harjan 
van de Kamp. “Inmiddels zijn er 
veel aanmeldingen binnen van 
mensen die twee jaar geleden 
toezeggingen hebben gedaan. 
Dat is ook typerend voor  Go-
Ahead Kampen, de hechtheid 
en het verenigingsgevoel.”

Leden
Het verschil met de Club van 
100 en de sponsorcommissie 
is, dat die laatste bedrijven be-
nadert. “Wij willen niet met de 
sponsorcommissie concurreren.
Onze leden doneren 100 euro 
op persoonlijke titel. Vijftig 
procent van de opbrengst 
gaat naar de accommodatie 
en de andere helft is voor de 
� nanciële ondersteuning van 
de jeugdopleiding. Daarnaast 
ligt het in de planning om acti-
viteiten speciaal voor de leden 
van de club van 100 te organi-
seren.”

Reclame
Dit seizoen wil de Club van 100 
meer reclame maken. “We han-
gen bijvoorbeeld een bord op 
in de kantine en versturen een 
nieuwsbrief. Dan blijft iedereen 
goed op de hoogte van onze 
activiteiten en onze investerin-
gen in onze voetbalvereniging.”

Neem voor informatie en 

aanmeldingen contact 

op met de supportersver-

eniging of kijk op www.

goaheadkampen.nl
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Wedstrijd leukste foto’s
Seizoen 2011-2012

Kampioensteams

1

MB2 E2

7e

2

3

E5

5e

Ingezonden door:
Chantal Bottenberg

Ingezonden door:
Menno Jansma

Ingezonden door:
Irma Wessels



Vestiging Zwolle Openingstijden
Wipstrikkerallee 35 ma 13.00 - 18.00 uur
T 038 45 35 644 di-vr 09.00 - 18.00 uur
 za 09.30 - 17.00 uur
 do koopavond  - 21.00 uur

Vestiging Kampen Openingstijden
Ambachtsstraat 29 ma alleen op afspraak
T 038 33 33 770 di-vr 09.00 - 18.00 uur
 za 09.30 - 17.00 uur
 vr koopavond  - 21.00 uur

Vestiging Almere Openingstijden
Papiermolenweg 22 ma gesloten
T 06 30 29 92 22 di-vr 10.00 - 17.30 uur
 za 10.00 - 17.00 uur
 vr koopavond  - 21.00 uur

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

ROUTE: ZIE WWW.FLOOREVER.NL
* Alle aanbiedingen zijn geldig 1 week na uitgifte, prijs- en zetfouten voorbehouden. 
 Aanbiedingen  gelden niet voor lopende orders. Acties uitgezonderd. Vraag naar onze vriendelijke 
 voorwaarden. Niets uit deze uiting mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, 
 zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Floorever.

LAMINAAT 
ALTIJD INCLUSIEF 

ONDERVLOER, 
PLAKPLINTEN EN 

LEGGEN
GORDIJNEN, 

INBETWEENS EN 
BINNENZONWERING 

ALTIJD INCLUSIEF 
METEN, MAKEN EN 

OPHANGEN
TAPIJT ALTIJD 

INCLUSIEF LEGGEN
PVC- EN 

MARMOLEUM-
VLOEREN ALTIJD 

INCLUSIEF 
EGALISEREN, 

LIJMEN EN LEGGEN
HOUTEN VLOEREN 
ALTIJD INCLUSIEF 

ONDERVLOER, LEGGEN, 
DEKLIJST EN OLIEEN

Na de wedstrijd
lekker een biertje pakken in

Plantage 7 - 8261 BV Kampen - 06-30305306




