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De 6 nieuwe gezichten in de eerste selectie

Businessclub IJsseldelta blijft doorgroeien

Selectie Go-Ahead Kampen 2019-2020

Ook meiden kunnen hun voetbaldromen waarmaken

Programma Selectie Go-Ahead Kampen 2019-2020

De Go-Ahead familie

Kick-off nieuwe seizoen

 Supporterslegioen staat weer te popelen 
om langs de velden te staan!

07 Marco Roelofsen bouwt verder aan het eerste elftal
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Jeugd: Groei en ontwikkeling

Agenda | De jongste jeugd: de Mini’s

Goedendag, fi jn dat u of jij de tijd neemt om nader kennis te maken met de prachtige voetbalclub Go-Ahead Kampen. In 
deze presentatiegids leest u over positieve ontwikkelingen. Samen met veel supporters en bijna 300 vrijwilligers bouwen 
wij verder aan onze voetbalclub van tussen de 800 en 900 leden. Onze voetbalclub: met een rijk verleden en een mooie 
toekomst in het verschiet. Onze thuisbasis is sportpark Middenwetering. 

Samen komen we verder!

Samen werken
De vrijwilligers kom je bij Go-Ahead Kampen overal tegen. 
In de kantine waar de kantinecommissie ervoor zorgt, dat 
er voldoende mensen zijn om in het weekend en door de 
week te bedienen. Op het sportpark Middenwetering is 
de onderhoudsploeg wekelijks bezig om het sportpark te 
onderhouden.
Ook de commissie ledenbelang en communicatie/PR draait 
volop mee, met o.a. deze presentatiegids als levend bewijs. 
We denken na om meer gebruik te maken van de sociale 
media.

De vrijwilligers in de bouwcommissie hebben de keuken 
vernieuwd en zijn bezig met het ontwikkelen van inves-
teringsplannen (voor oa kantine en opslaghok). Ook de 
inkoopcommissie heeft genoeg te doen en zorgt voor alle 
materialen, etenswaren en overige inkopen.
Verder werkt de fi nanciële commissie goed en de adminis-
tratie is op orde. Tenslotte organiseert de familiedagcom-
missie op zaterdag 20 juni 2020 weer een mooi programma, 
waar het familiegevoel tot uiting komt in samen sporten, 
samen plezier maken en samen BBQ-en. 

Samen voetballen
Ons vlaggenschip, het eerste team, stelt zich verderop aan 
u voor. Net als het Beloftenteam heeft het eerste team een 
mooi seizoen achter de rug! De Technische Commissie zet 
zich hier blijvend voor in.
Bij de jeugd is de jeugdcommissie volop in bedrijf om ieder 
elftal, van mini’s tot de JO-19 te laten trainen, coachen en 
begeleiden. De commissie meisjes/damesvoetbal voorziet 
een sterk groeiende meisjes/dames-afdeling van structuur, 
begeleiding en activiteiten.
Bij de senioren zijn veel vrijwilligers bezig om te trainen en 
de wedstrijden georganiseerd te krijgen, met de wedstrijds-
ecretaris.

Alleen ga je sneller, 
maar samen kom je verder!

De scheids- en grensrechters hebben we nodig voor de 
wedstrijden en gelukkig helpen zij menig team uit de brand. 
Tenslotte heeft de reüniecommissie voor het eerst op leuke 
wijze een reünie georganiseerd voor oud-voetballers van de 
eerste selectie.

Samenwerken
Go-Ahead Kampen kent een actieve supportersvereniging 
en Club van 100. Ook hebben wij een ondernemende busi-
nessclub IJsseldelta. Verderop presenteren zij zich.
De samenwerking tussen de supportersvereniging en de 
businessclub IJsseldelta met ons bestuur is gebaseerd 
op vertrouwen, goede afstemming en inzet van een ieders 
talent en netwerk. Ook zijn wij blij met de begeleiding van 
de pupil van de week en de ontvangst/organisatie van ons 
sponsorhome/bestuurskamer op de zaterdagen.

Samen delen
De voetballers en voetbalsters maken gebruik van ons 
mooie sportpark Middenwetering. Samen delen zij met de 
tegenstanders de kleedkamers.
Verder is er ook “lief en leed” binnen onze vereniging. Er 
zijn gebeurtenissen om blij voor te zijn en er zijn verdrietige 
situaties, door ziekte of overlijden. Via de supportersvereni-
ging of via een bestuurslid proberen wij hiervan tijdig op de 
hoogte te zijn en als “familie” aandacht aan te besteden.

Samen verder
Go-Ahead Kampen is een levendige vereniging, met veel 
vrijwilligers en daar zijn wij trost op! Ons motto is dan ook: 
“Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!”

Theo Rietkerk
Voorzitter

Wordt  u 
          ook  lid?Wordt  u 
          ook  lid?

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

Wij kunnen mede door u weer leuke activiteiten 
en ludieke acties organiseren dit voetbalseizoen. 
Kijk op de website van Go-Ahead onder 
‘Supportersvereniging’ voor meer informatie.
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PensioenVerzekeringen SparenHypotheken
Onafhankelijk advies voor al 

uw hypotheken en verzekeringen.

ZAKELIJK PRIVÉ&

Heutink & Heij
038 - 376 83 80

info@heutinkenheij.nl

Bonthuis & Timmerman
038 - 385 40 77

info@bonthuisentimmerman.nl

www.heutinkenheij.nl  I  www.bonthuisentimmerman.nl
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Adresgegevens
v.v. Go-Ahead Kampen
Sportpark Middenwetering
Buitenbroeksweg 2
8265 PH Kampen
Telefoon (038) 331 90 27

Website
www.goaheadkampen.nl

E-mail adressen:
Bestuur:  bestuur@goaheadkampen.nl
Redactie clubblad en website:  redactie@goaheadkampen.nl
PR & Communicatie:  pr@goaheadkampen.nl
Ledenadministratie:  ledenadminstratie@goaheadkampen.nl

Uitgave 
v.v. Go-Ahead Kampen

Aquisitie 
Frans van der Kolk, 
Michel Hamer

Druk 
Zalsman B.V.

Samenstelling 
Herald van Heerde, 
Jan Noordman

Foto’s 
BWphoto, 
Jan Buitenhuis,
Jan Noordman

Contactinformatie

Met een belletje alles 
van A tot Z geregeld
Dus bel 038 7110638 of surf naar 
www.defeestmeesters.nl

Barbecue
en Catering 
BBQ-pakketten en 
diverse buffetten zoals 
hapjes en warm en koud 
buffetten. Ook kun je zelf 
pakketten en buffetten 
samenstellen.

Carlsonstraat 3-B
8263 CA Kampen

info@defeestmeesters.nl
(038) 711 06 38

Partyverhuur 
van A tot Z
Tenten, statafels, 
meubilair en diverse 
springkussens en 
attracties en nog veel 
meer! Kijk op de site of 
bel ons vrijblijvend!

Er is koffie en er is Campenaer Koffie

www.campenaerkoffie.nl    I    www.vandijkgroothandel.nl
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Marco Roelofsen bouwt voort 
aan het eerste elftal
Marco Roelofsen is begonnen aan zijn tweede seizoen als 
hoofdtrainer van onze eerste selectie. Een interview over 
zijn verwachtingen, hoe hij het elftal graag ziet voetballen 
en het belang van binding met de club.

Hoe kijk je terug op jouw 1e seizoen bij 
Go-Ahead Kampen?
Ik kijk op een goed eerste seizoen terug. Als je het vergelijkt 
met het jaar ervoor, dan heb ik een aantal wedstrijden 
gezien hoe Go-Ahead Kampen speelde en op die manier 
wilde ik het absoluut niet. Daar moest een verandering in 
komen. Ik had het geluk dat er een aantal nieuwe spelers 
kwamen, waar ik van wist dat ze kwaliteiten hadden. Dennis 
van der Wal en Adi Draganovic bijvoorbeeld kende ik vanuit 
mijn tijd bij PEC Zwolle. Ik denk dat we een stuk beter zijn 
gaan voetballen. Na een goede start hebben we echter ook 
een mindere serie van vijf verliespartijen op rij neergezet en 
dat vond ik jammer. Als je dat een beetje verspreidt over 
een heel seizoen, dan valt het minder op. Die vijf nederlagen 
hebben mij aan het denken gezet en in de winterstop heb 
ik besloten om de speelwijze aan te passen. De spelers 
hebben het 5-3-2 systeem heel snel en goed opgepakt 
en dat heeft het gewenste resultaat opgeleverd. De 2e 
seizoenshelft hebben we een behoorlijke constante lijn 
ingevuld en de jongens kregen daardoor ook een stukje 
plezier terug. Al met al ben ik tevreden. 

Welke facetten heb jij tot op heden 
verbeterd/veranderd?
De opbouw van achteruit is het belangrijkste. Dat moet ten 
koste van alles goed gebeuren. De lange bal hanteren doe 
je alleen als de tegenstander je goed vast zet. Ik vind het 
belangrijk dat we op een voetballende manier eruit komen. 
Dat facet hebben we nu redelijk goed onder de knie.

Wat kan er nog beter richting de toekomst?
Dat is dan de fase erna. Als je rond de middenlijn de bal 
hebt moeten we beter op elkaar ingespeeld raken. Als 
er bijvoorbeeld een diepe bal wordt gespeeld moeten er 
mensen onder komen. Wanneer er een bal over 15-20 meter 
wordt gespeeld moet er een 3e man op het juiste moment 
en op de juiste plek onder komen en de 4e man moet dan al 
onderweg zijn. Dat is namelijk bijna niet te verdedigen. Dat 
zeg ik ook altijd tegen de jongens. Ze moeten dat echter 
zelf wel gaan inzien en herkennen. Dat is de grote uitdaging 
voor het komende seizoen.

Hoe vind je de huidige mix in de selectie tussen eigen 
opgeleide Kamper jongens en de spelers van buitenaf?
Daar kijk ik goed tegenaan. Het is voor Go-Ahead Kampen 
mooi dat er veel Kamper jongens bij de 1e selectie zitten. 
De supporters hebben binding met die jongens en de 
spelers kennen de supporters. Dat is belangrijk. En de 
jongens van buitenaf hebben tot nu toe redelijk goed 
gepresteerd. Ik denk dat we met Michael Lanting voor het 
komende seizoen een goede speler erbij hebben gekregen. 
Daar heb ik veel vertrouwen in.

Hoe kijk je naar het meerjarenplan 
en de ambities  van de club?
Ik heb aangegeven als hoofdtrainer zijnde dat ik vind 
dat we een te smalle selectie hebben. De Technische 
Commissie hoopt dat jongens uit de JO-19 gaan 
aansluiten op een zo kort mogelijke termijn, maar daar 
heb ik een andere mening over. Dat proces duurt vaak wat 
langer dan men denkt. Als we blessures of schorsingen 
krijgen wordt de spoeling dun. Vorig jaar hebben we 
daarmee geluk gehad. En op het laatste moment is ook 
Wail Doufi kar nog weggegaan. 

Wat vind je van de steun van de supportersvereniging 
en de businessclub?
De supportersvereniging en de businessclub hebben ons 
enorm gesteund het hele seizoen en in de nacompetitie 
stelden ze zelfs gratis bussen ter beschikking. Daar komt 
altijd het fi nanciële plaatje om de hoek kijken, maar dat was 
geen probleem en daar kun je aan zien dat de club breed 
wordt gedragen. De steun van de supporters in Spakenburg 
was enorm. We hebben het helaas net niet gered, maar ik 
heb er van genoten.

Wat verwacht je van het komende seizoen 2019-2020 
en wat is de doelstelling?
De competitie is met o.a. WHC, CSV Apeldoorn en SVZW erbij 
een stuk sterker geworden. Dat zijn alweer drie concurrenten. 
Daarnaast is DOS Kampen gepromoveerd en dus moet je 
nog twee extra derby’s gaan spelen. Die wedstrijden kunnen 
altijd alle kanten op. Ik vind het wel een voordeel dat we 
een vaste en ingespeelde ploeg hebben en daar moeten 
we op vertrouwen. Er zijn vier prijzen te verdienen, het 
kampioenschap en drie periode titels. Een reële doelstelling is 
dat we bij de top 5 gaan eindigen en voor een prijs gaan.

Robert Hamer

De 
supporters 
hebben 
binding 
met de 
jongens
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SLOPEN & BOUWEN VOLGENS DE CIRKEL VAN WEEVER
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WEEVER
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8263 CB Kampen

038 - 332 94 46

info@eurofoodgroup.com

WWW.EUROFOODGROUP.COM

EUROFOODGROUP LEVERT FOODCONCEPTEN 
MET EEN GOED VERHAAL.

 Wij scoren graag met het beste product bij jou op tafel. 
Das logisch! Benieuwd naar onze producten? Kijk op de website 

en kom eens op de koffie. Zorgen wij voor een koekje.
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Ortho Import & Trading BV
Edisonstraat 3

3861 NE Nijkerk

www.oitbv.nl
033-2043010 

customersupport@oitrading.nl

Kortingen geldig van 1 april tot en met 31 mei 2019

Patiënten producten

Breed assortiment van alle grote 
merken in de orthodontie 

Customer Support
Nu ook te bereiken via whatsapp op ons 

vaste nummer: 
033-2043010

OrthoDots® Clear Cavex Rush Brush

Prijzen op pagina 3

NIEUW

 Veilig te gebruiken tijden het eten en drinken
 Veilig om door te slikken, zonder latex
 17x transparanter en 20x vormbaarder dan wax
 Vocht geactiveerd adhesief
 Siliconen
 Voldoet aan nieuwe EU-regels (MDR)
 Per stuk verpakt

Scan en bekijk het 
introductiefilmpje!

*enkel verkrijgbaar 
onder toezicht van 

een dentale 
professional

 Geïmpregneerd met tandpasta
 Klaar voor gebruik
 Ideaal bij poetsinstructies en controles
 Hygiënisch per stuk verpakt
 Veilige, zachte borstel
 Altijd bij de hand:

 Handig op reis
 In de handtas
 In het dashboardkastje

 100 stuks, 25xgroen/rood/blauw/geel Verkrijgbaar in 3 verpakkingseenheden

voor € 12,35
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OIT BV te Nijkerk is actief in Nederland 
vanaf 2010, in deze periode zijn wij 
uitgegroeid tot een onafhankelijke 
en allround leverancier voor de 
orthodontiepraktijk met een zeer breed 
assortiment en merken portfolio.

Naast het orthodontie assortiment voeren wij ook een complete range van 
disposables, handschoenen, hygiëne en desinfectie materialen, instrumenten, 
hand- en hoekstukken, etc.

Als totaalleverancier en inkooporganisatie voor de orthodontiepraktijk kunt u 
met ons GELD BESPAREN !
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De zes nieuwe gezichten in de eerste selectie De zes nieuwe gezichten in de eerste selectie

Michael Lanting
Samir Merraki

Cor Straetemans
Gianlucca van der Vegt

Waarom heb je voor Go-Ahead Kampen 
gekozen?
De gesprekken met de Technische Commissie en 
de trainer waren voor mij doorslaggevend in de 
keuze om bij Go- Ahead Kampen te spelen. Uit 
de gesprekken haalde ik een mooie ambitie om 
met een gemixte ploeg (jonge en oudere spelers) 
voor promotie te voetballen. Er werd een ambitie 
uitgesproken waarbij Go- Ahead Kampen een 
stabiele Hoofdklasser wil worden. Mijn ambitie is 
al zolang ik voetbal, het winnen van prijzen en 100 
procent gaan voor de winst. Dit was dus een goede 
match. 

Hoe oud ben je, waar ben je woonachtig 
en bij welke clubs heb je hiervoor gespeeld?
Ik ben inmiddels 34 jaar en kom oorspronkelijk uit Den Helder. 
Mijn vorige clubs: HCSC Den helder, HSV Zuidvogels, Hollandia Hoorn, 
AFC Amsterdam, Achilles 29, SV Spakenburg en ONS Sneek.

Op welke posities kun je spelen en op welke positie 
speel je het liefst?
Ik speel het liefst centraal op het middenveld (positie 6). Ik zou op elke 
positie op het middenveld kunnen spelen. 

Hoe verwacht je dat we het gaan doen in de sterke 1e klasse D?
Helaas kan ik de tegenstanders niet inschatten omdat ik nog nooit tegen 
één van de clubs heb gespeeld. Wel vind ik dat wij een kwalitatief goede en 
aanvallende ploeg hebben. Indien wij verdedigend een goede organisatie 
weten te behouden kunnen wij als ploeg zeker een verassing binnen de 
competitie worden.

Wat is je persoonlijke doelstelling voor het komende 
seizoen 2019-2020?
Mijn persoonlijke doelstelling is om fysiek goed fi t te blijven en zoveel 
mogelijk wedstrijden te spelen. Daarbij het niveau halen dat van mij 
verwacht mag worden. Ik wil samen met mijn teamgenoten de club en alle 
mensen eromheen een mooi voetbal jaar geven.

Waarom heb je voor Go-Ahead Kampen 
gekozen?
Ik ken de club en de mensen er omheen van mijn 
vorige periode van 2 jaar dat ik hier heb gespeeld. 
Hoe de mensen van de club en de mensen 
er omheen de club een warm hart toedragen, 
klaarstaan voor de club en ons voorzien van een 
warm gevoel en steun tijdens de wedstrijd is een 
heel uniek en mooi ding wat je niet bij veel andere 
clubs ziet.

Hoe oud ben je, waar ben je woonachtig
en bij welke clubs heb je hiervoor gespeeld?
25 jaar, woonachtig in Lelystad. Hiervoor heb ik gespeeld voor SVL, VVOG, 
Almere City FC en IJsselmeervogels.

Op welke posities kun je spelen en op welke positie speel je het 
liefst?
Ik ben aanvallend ingesteld en overal inzetbaar. Maar mijn voorkeur ligt toch 
op het middenveld. Alhoewel ik ook als aanvaller heb gespeeld.

Hoe verwacht je dat we het gaan doen in de sterke 1e klasse D?
Wij gaan kampioen worden. Wij hebben een gruwelijk selectie met gevaarlijke 
spelers. Nu nog even op elkaar inspelen en wennen aan het samenspelen en 
dan kunnen andere ploegen het wel vergeten tegen ons.

Wat is je persoonlijke doelstelling voor het komende 
seizoen 2019-2020?
Dit seizoen ga ik voor de 10 goals en nog belangrijker: fi t blijven! Blessurevrij 
het jaar doorkomen is iets wat ik meer wil dan goals maken.

Waarom heb je voor Go-Ahead Kampen 
gekozen? 
Ik heb voor Go-Ahead gekozen omdat ik een positief 
gesprek had gehad en zij mij het vertrouwen hebben 
gegeven ondanks mijn leeftijd dat ik vaste wissel 
keeper ben en ik lekker kan meetrainen en zelf weer 
lekker keeperstraining krijg.

Hoe oud ben je, waar ben je woonachtig en bij 
welke clubs heb je hiervoor gespeeld?
Ik ben 48 jaar woon in Kampen en heb vroeger in 
de jeugd bij Dos Kampen gespeeld samen met Jaap 
Stam en Henry van de Vegt. Toen ik over ging naar de senioren ben ik 
naar KHC Kampen gegaan. Heb daar 1 jaar in het tweede gespeeld en 
daarna heel veel seizoenen en wedstrijden in het eerste gespeeld.  Eerst 
op de zondag en later op de zaterdag. In het seizoen 2002 - 2003 heb ik 
ook nog 1 jaar bij Go-Ahead gespeeld. De laatste 2 seizoenen bij SV Zalk 
gespeeld waarbij wij het eerste jaar kampioen werden.

Op welke posities kun je spelen en op welke positie 
speel je het liefst?
Ik ben een echte keeper en een andere plek in het veld lijkt mij niet 
verstandig. 

Hoe verwacht je dat we het gaan doen in de sterke 1e klasse D?
Nadat Go Ahead vorig seizoen op een haar naar promotie mis liep, 
verwacht ik met deze sterke groep dat wij weer mee gaan doen om de 
bovenste plekken en er een periode titel in moet zitten.

Wat is je persoonlijke doelstelling voor het komende 
seizoen 2019-2020?
Ik ben gehaald als wissel keeper en wil graag de andere twee keepers, 
Niek Bongers en Joar Terpstra, scherp houden tijdens de trainingen en 
hoop mijn ervaring te kunnen over brengen op deze jonge jongens. En 
stiekem hoop ik dat ik op mijn leeftijd door wat voor omstandigheden dan 
ook nog een paar minuten kan maken. Dat zou ik geweldig vinden.  

Waarom heb je voor Go-Ahead Kampen 
gekozen?
Ik heb altijd goede verhalen gehoord over Go-
Ahead Kampen en ben destijds ook verhuisd 
naar Kampen, dus in principe was dit de ideale 
keuze voor mij en heb naar een paar gesprekken 
een warm gevoel van de club gekregen. Ik denk 
dat ik me bij deze club verder kan ontwikkelen en 
hoop nog lang speelachtig voor de club te zijn.

Hoe oud ben je, waar ben je woonachtig en 
bij welke clubs heb je hiervoor gespeeld?
Ik ben 18 jaar en woonachtig in Kampen hiervoor speelde ik bij 
Be Quick ‘28.

Op welke posities kun je spelen en op welke positie 
speel je het liefst?
Ik ben een fl ankspeler en speel het liefst op linksbuiten.

Hoe verwacht je dat we het gaan doen in de sterke 1e klasse D?
Ik denk dat wij een goede stabiele ploeg hebben met veel ervaren spelers 
waar de jonge spelers waaronder ik zelf veel van kunnen leren. Ik verwacht 
dat we dit seizoen mee gaan draaien in de top 6.

Wat is je persoonlijke doelstelling voor het komende 
seizoen 2019-2020?
Ik heb een langdurige blessure gehad en heb mijn voorste kruisband 
afgescheurd. Daardoor ben ik er 1,5 jaar uit geweest. Ik hoop dit seizoen 
weer terug te komen op mijn oude niveau en hoop mijn steentje bij te 
dragen aan het eerste.
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Volg ons op      en
T (038) 333 37 70 - WWW.FLOOREVER.NL - ma. op afspraak
di. t/m vrij. 09.00 - 18.00 uur zat. 09.30 - 17.00 uur vrijdags KOOPAVOND

VLAKBIJ 
MCDONALD’S

RESERVEREN VOOR LATERE LEVERING ZONDER 
AANBETALING EN PRIJSVERHOGING IS MOGELIJK!

FLOOREVER
NIET TE VERSLAAN ALS HET GAAT 

OM  VLOEREN & RAAMDECORATIE

AMBACHTSSTRAAT 29 - KAMPEN

GRATIS 
LEGGEN,

ONDERVLOER
EN PLAK- OF 

DEKPLIN-
TEN

LAMINAAT 
EN HOUT

PVC-
VLOEREN

GRATIS 
EGALISEREN,
LIJMEN EN 

LEGGEN

TAPIJT EN 
VINYL

GRATIS
LEGGEN

RAAM-
DECORATIE

GRATIS 
OPMETEN,
MAKEN EN 
OPHANGEN
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Joar Terpstra
Tim Sleifer

Hoe oud ben je en wat doe je naast voetbal?
Ik ben Joar en ik ben 18 jaar oud en naast 
voetballen werk ik momenteel bij Wärtsilä. Ik 
heb een paar maanden terug mijn VWO-diploma 
behaald en neem nu een tussenjaar, waarbij 
ik ga werken en ook ga oriënteren voor een 
vervolgopleiding.

Op welke posities kun je spelen en op welke 
positie speel je het liefst?
Ik heb op elke positie gespeeld, maar ik ben het liefst doelman.

Had je verwacht dat je dit seizoen direct bij de 1e selectie zou 
komen?
Ik had wel verwacht dat ik bij de 1e selectie zou komen. Ik trainde vorig 
jaar ook mee met de 1e selectie in de voorbereiding en ook deed ik al een 
aantal keer mee bij trainingen door het seizoen heen. 

Zijn de 1e weken je mee of tegengevallen?
Na de zomerstop was het wel weer even wennen, maar over het 
algemeen viel het mee. 

Wat is jouw persoonlijke doelstelling voor het komende 
seizoen 2019-2020?
Mijn persoonlijke doelstelling is om eerste doelman te worden bij de 
1e selectie.

Hoe verwacht je dat we het gaan doen in de sterke 1e klasse D?
Aangezien de selectie voor een groot deel intact is gebleven, denk ik dat 
we goed mee kunnen doen in de 1e klasse D en ik hoop dat we als team 
een goed resultaat neer kunnen zetten dit seizoen. 

Hoe oud ben je en wat doe je naast de 
voetbal?
Ik ben 18 jaar oud. Ik doe naast het voetbal de 
opleiding sport en bewegen op Landstede. Ik heb 
de afgelopen twee jaar ook training gegeven bij de 
jeugd van Go-Ahead Kampen, o.a. bij JO13-1 en 
JO11-5.

Op welke posities kun je spelen en op welke 
positie speel je het liefst?
Ik heb vorig jaar in JO19-1 veel aanvallende middenvelder gespeeld en heb in 
het verleden ook veel als rechtsbuiten gespeeld.

Had je verwacht dat je dit seizoen direct bij de 1e selectie zou 
komen?
Ik had het wel gehoopt, maar ik had het niet gedacht.

Zijn de 1e weken je mee of tegengevallen?
De eerste weken zijn mij meegevallen.

Wat is jouw persoonlijke doelstelling voor het komende 
seizoen seizoen 2019-2020?
Mijn persoonlijke doelstelling voor aankomend seizoen is om zoveel mogelijk 
minuten te maken in het eerste.

Hoe verwacht je dat we het gaan doen in de sterke 1e klasse D?
Ik verwacht dat wij in de top 5 zullen eindigen. En dat we misschien een 
periode kunnen pakken.

Businessclub IJsseldelta blijft doorgroeien
Businessclub IJsseldeta, de businessclub van 
Go-Ahead Kampen, heeft de afgelopen jaren een 
mooie groei doorgemaakt. Inmiddels zijn ongeveer 
75 bedrijven als sponsor van Go-Ahead aangesloten 
bij de businessclub, die nog altijd doorgroeit. We 
nemen een kijkje in de keuken.

Onder aanvoering van voorzitter Frans van der Kolk werd 
Businessclub IJsseldelta in 2012 opgericht. Frans van 
der Kolk vertelt: ‘’Het doel van de businessclub was en 
is nog altijd tweeledig, namelijk lokaal zakendoen en de 
sponsoring van de voetbalvereniging Go-Ahead Kampen. 
Deze combinatie is perfect, want hierbij kunnen de onderne-
mers een maximaal netwerk opbouwen en onze club kan 
hierbij de beste sportieve prestaties neerzetten. Daarnaast 

hebben we de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan 
het jeugd- en damesvoetbal. Je ziet dat daar, mede dankzij 
de sponsoring van de jeugdsponsorgroep onder aanvoering 
van hoofdsponsor jeugd WEEVER, mooie ontwikkelingen 
gaande zijn op het gebied van kwaliteit, ontwikkeling en 
plezier voor de jeugd. Dat is positief voor de club.’’

Mooie kansen voor de toekomst
Om verdere doorgroei te stimuleren, is de sponsorcommis-
sie in samenwerking met de bouwploeg momenteel druk 
bezig om ook de uitstraling van het sportpark verder te ver-
beteren. ‘’We zijn bezig met nieuwe reclameborden van de 
topsponsoren boven de tribune. Ook wordt er gewerkt aan 
een groot sponsordoek bij de ingang van het hoofdveld. Een 
ander mooi nieuwtje is dat we inmiddels in vergevorderd 
stadium zijn met hoofdsponsor(en) voor de dames. We zijn 
dus volop in ontwikkeling en zien nog mooie kansen voor de 
toekomst van de (business)club’’, aldus Frans van der Kolk.

Leuke activiteiten
Om het lokaal zakendoen te stimuleren, organiseert Busi-
nessclub IJsseldelta geregeld leuke activiteiten. Zo bezoch-
ten de sponsoren afgelopen seizoen Nederland – Duitsland 
en ging een groep ondernemers 2 dagen naar Texel. Naast 
de jaarlijkse kick-off netwerkbijeenkomst, de nieuwjaars-
receptie en de wedstrijden van Go-Ahead Kampen kunnen 
de leden elkaar daardoor frequent in een informele sfeer 
beter leren kennen. Zakelijke contacten kunnen hierdoor 
ontstaan en uitgebouwd worden. Hierdoor blijft het voor de 
leden ook zakelijk gezien interessant om onze club te blijven 
sponsoren.
Ook komend seizoen organiseert de businessclub diverse 
interessante activiteiten. De kick-off van het seizoen is op 
6 september met o.a. Adriaan Visser, voorzitter van PEC 
Zwolle, als spreker. Ook staan er, dankzij de promotie 
van DOS Kampen, dit seizoen 2 extra derby’s op het 
programma. Businessclub IJsseldelta heeft plannen om de 
vrijdagavond voorafgaand aan de derby tegen DOS een 
derbyavond te organiseren. Wordt ongetwijfeld vervolgd. 
Het complete jaarprogramma is te bekijken op 
www.businessclubijsseldelta.nl/jaarplanning/.

Mooie kansen 
voor de toekomst

De zes nieuwe gezichten in de eerste selectie
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2019 | 2020

Ab Kuikhoven
Hersteltrainer

Cor StraetemansAndré Meiberg
Elftalleider

Hans van Zuiden
Assistent trainer

Marco Roelofsen
Trainer

Jeroen Paul Ebbinge
Verzorger

Adi Draganovic

Dennis van der WalDaan van Enk

Nick Hendriks

Julian HellendoornTim Sleifer

Timothy Fechter Wilbert Wessels

Joar Terpstra Niek Bongers

Jurrian Zandbergen

Niek van Enk

Arjan Wiegers Gianlucca van der Vegt Laurens van KeulenBram van Enk

Samir Merraki

Michael Lanting

Sven Hellendoorn

Jim Strieker

Selectie 
Go-Ahead 
Kampen

De trots 
van

Kampen
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Programma
1e klasse D 2019 | 2020

DFS   - Bennekom  
DOS ‘37   - WHC WHC 
CSV Apeldoorn   - KHC KHC  
DOS Kampen   - Nunspeet
DTS Ede   - Go Ahead Kampen
DZC ‘68   - SVZW  
SDV Barneveld   - Hierden

21 september 20191

DFS   - Bennekom  
DOS ‘37   - WHC WHC 
CSV Apeldoorn   - KHC KHC  
DOS Kampen   - Nunspeet
DTS Ede   - Go Ahead Kampen
DZC ‘68   - SVZW  
SDV Barneveld   - Hierden

21 september 20191

VV Bennekom  - VV Hieren
VV DTS  - DZC’68
Enter Vooruit  -  ASV Dronten
Go Ahead Kampen  - VV Nunspeet
KHC  - VV Scherpenzeel 
NSC Nijkerk  -  Merino’s
SVD Barneveld  - DOS’37

20 oktober 2019
Bennekom  - DZC ‘68
Go-Ahead Kampen  - DOS ‘37
Hierden  - DFS
KHC  - DOS Kampen
Nunspeet  - SDV Barneveld
SVZW  - CSV Apeldoorn
WHC  - DTS Ede

28 september 20192

CSV Apeldoorn  - Hierden
DOS ‘37  - Nunspeet
DOS Kampen  - DZC ‘68
DTS Ede  - Bennekom
Go-Ahead Kampen  - SDV Barneveld
SVZW  - KHC
WHC  - DFS

5 oktober 20193

VV Bennekom  - VV Hieren
VV DTS  - DZC’68
Enter Vooruit  -  ASV Dronten
Go Ahead Kampen  - VV Nunspeet
KHC  - VV Scherpenzeel 
NSC Nijkerk  -  Merino’s
SVD Barneveld  - DOS’37

20 oktober 2019
Bennekom  - KHC
DFS  - SVZW
DOS Kampen  - DTS Ede
DZC ‘68  - DOS ‘37
Hierden  - Go Ahead Kampen
Nunspeet  - WHC
SDV Barneveld  - CSV Apeldoorn

12 oktober 20194

CSV Apeldoorn  - DOS Kampen
DOS ‘37  - Bennekom
DTS Ede  - DFS
Go Ahead Kampen  - DZC ‘68
KHC  - Nunspeet
SVZW  - SDV Barneveld
WHC  - Hierden

19 oktober 20195

VV Bennekom  - VV Hieren
VV DTS  - DZC’68
Enter Vooruit  -  ASV Dronten
Go Ahead Kampen  - VV Nunspeet
KHC  - VV Scherpenzeel 
NSC Nijkerk  -  Merino’s
SVD Barneveld  - DOS’37

20 oktober 2019
CSV Apeldoorn  - DTS Ede
DFS  - Go Ahead Kampen
DOS Kampen  - DOS ‘37
DZC ‘68  - WHC
Hierden  - Bennekom
Nunspeet  - SVZW
SDV Barneveld  - KHC

26 oktober 20196

Bennekom  - Nunspeet
DOS ‘37  - SDV Barneveld
DTS Ede  - DZC ‘68
Go-Ahead Kampen  - DOS Kampen
KHC  - DFS
SVZW  - Hierden
WHC  - CSV Apeldoorn

2 november 20197

VV Bennekom  - VV Hieren
VV DTS  - DZC’68
Enter Vooruit  -  ASV Dronten
Go Ahead Kampen  - VV Nunspeet
KHC  - VV Scherpenzeel 
NSC Nijkerk  -  Merino’s
SVD Barneveld  - DOS’37

20 oktober 2019
Bennekom  - SVZW
DFS  - DOS ‘37
DZC ‘68  - CSV Apeldoorn
Hierden  - DOS Kampen
KHC  - Go-Ahead Kampen
Nunspeet  - DTS Ede
SDV Barneveld  - WHC

9 november 20198

CSV Apeldoorn  - Nunspeet
DOS Kampen  - SDV Barneveld
DTS Ede  - DOS ‘37
DZC ‘68 - DFS
Go-Ahead Kampen  - SVZW
Hierden  - KHC
WHC  - Bennekom

23 november 20199

Bennekom  - DFS
Go-Ahead Kampen  - DTS Ede
Hierden  - CSV Apeldoorn
KHC  - SDV Barneveld
Nunspeet  - DOS Kampen
SVZW - DZC ‘68
WHC  - DOS ‘37

1 februari 202014

CSV Apeldoorn  - Bennekom
DFS  - KHC
DOS Kampen  - Go-Ahead Kampen
DTS Ede  - WHC
DZC ‘68  - Nunspeet
Hierden  - SVZW
SDV Barneveld  - DOS ‘37

21 maart 202019

Bennekom  - Go-Ahead Kampen
DFS  - DOS Kampen
DOS ‘37  - CSV Apeldoorn
KHC  - DZC ‘68
Nunspeet  - Hierden
SDV Barneveld  - DTS Ede
SVZW  - WHC

30 november 201910

CSV Apeldoorn  - WHC
DFS  - Hierden
DOS ‘37  - DOS Kampen
DTS Ede  - Nunspeet
DZC ‘68  - Go-Ahead Kampen
KHC  - Bennekom
SDV Barneveld  - SVZW

8 februari 202015

Bennekom  - SDV Barneveld
DOS ‘37  - DZC ‘68
Go-Ahead Kampen  - CSV Apeldoorn
KHC  - Hierden
Nunspeet  - DFS
SVZW  - DTS Ede
WHC  - DOS Kampen

28 maart 202020

VV Bennekom  - VV Hieren
VV DTS  - DZC’68
Enter Vooruit  -  ASV Dronten
Go Ahead Kampen  - VV Nunspeet
KHC  - VV Scherpenzeel 
NSC Nijkerk  -  Merino’s
SVD Barneveld  - DOS’37

20 oktober 2019
CSV Apeldoorn  - DFS
DOS ‘37  - SVZW
DOS Kampen  - Bennekom
DTS Ede  - Hierden
DZC ‘68  - SDV Barneveld
Go-Ahead Kampen  - Nunspeet
WHC  - KHC

7 december 201911

VV Bennekom  - VV Hieren
VV DTS  - DZC’68
Enter Vooruit  -  ASV Dronten
Go Ahead Kampen  - VV Nunspeet
KHC  - VV Scherpenzeel 
NSC Nijkerk  -  Merino’s
SVD Barneveld  - DOS’37

20 oktober 2019
Bennekom  - DTS Ede
DOS Kampen  - CSV Apeldoorn
Go-Ahead Kampen  - KHC
Hierden  - SDV Barneveld
Nunspeet  - DOS ‘37
SVZW  - DFS
WHC  - DZC ‘68

15 februari 202016

VV Bennekom  - VV Hieren
VV DTS  - DZC’68
Enter Vooruit  -  ASV Dronten
Go Ahead Kampen  - VV Nunspeet
KHC  - VV Scherpenzeel 
NSC Nijkerk  -  Merino’s
SVD Barneveld  - DOS’37

20 oktober 2019
CSV Apeldoorn  - DOS ‘37
DOS Kampen  - SVZW
DTS Ede  - KHC
DZC ‘68  - Bennekom
Hierden  - Nunspeet
SDV Barneveld  - DFS
WHC  - Go-Ahead Kampen

4 april 202021

VV Bennekom  - VV Hieren
VV DTS  - DZC’68
Enter Vooruit  -  ASV Dronten
Go Ahead Kampen  - VV Nunspeet
KHC  - VV Scherpenzeel 
NSC Nijkerk  -  Merino’s
SVD Barneveld  - DOS’37

20 oktober 2019
Bennekom  - DOS Kampen
DFS  - DTS Ede
Hierden  - WHC
KHC  - DOS ‘37
Nunspeet  - CSV Apeldoorn
SDV Barneveld  - DZC ‘68
SVZW  - Go-Ahead Kampen

9 mei 202024

Bennekom  - CSV Apeldoorn
DFS  - SDV Barneveld
Go-Ahead Kampen  - WHC
Hierden  - DOS ‘37
KHC  - DTS Ede
Nunspeet  - DZC ‘68
SVZW  - DOS Kampen

14 december 201912

Bennekom  - Hierden
DFS  - WHC
DOS ‘37  - Go-Ahead Kampen
DTS Ede  - CSV Apeldoorn
DZC ‘68  - DOS Kampen
KHC  - SVZW
SDV Barneveld  - Nunspeet

7 maart 202017

Bennekom  - DOS ‘37
DFS  - CSV Apeldoorn
DTS Ede - DOS Kampen
Hierden  - DZC ‘68
KHC  - WHC
SDV Barneveld  - Go-Ahead Kampen
SVZW  - Nunspeet

18 april 202022

CSV Apeldoorn  - SVZW
DOS ‘37  - Hierden
DOS Kampen  - DFS
DTS Ede  - SDV Barneveld
DZC ‘68  - KHC
Go-Ahead Kampen  - Bennekom
WHC  - Nunspeet

16 mei 202025

VV Bennekom  - VV Hieren
VV DTS  - DZC’68
Enter Vooruit  -  ASV Dronten
Go Ahead Kampen  - VV Nunspeet
KHC  - VV Scherpenzeel 
NSC Nijkerk  -  Merino’s
SVD Barneveld  - DOS’37

20 oktober 2019
CSV Apeldoorn  - Go-Ahead Kampen
DFS  - Nunspeet
DOS ‘37  - KHC
DOS Kampen  - WHC
DTS Ede  - SVZW
DZC ‘68  - Hierden
SDV Barneveld  - Bennekom

25 januari 202013

VV Bennekom  - VV Hieren
VV DTS  - DZC’68
Enter Vooruit  -  ASV Dronten
Go Ahead Kampen  - VV Nunspeet
KHC  - VV Scherpenzeel 
NSC Nijkerk  -  Merino’s
SVD Barneveld  - DOS’37

20 oktober 2019
CSV Apeldoorn  - DZC ‘68
DOS ‘37  - DTS Ede
DOS Kampen  - Hierden
Go-Ahead Kampen - DOS Kampen
Nunspeet  - KHC
SVZW  - Bennekom
WHC  - SDV Barneveld

14 maart 202018

VV Bennekom  - VV Hieren
VV DTS  - DZC’68
Enter Vooruit  -  ASV Dronten
Go Ahead Kampen  - VV Nunspeet
KHC  - VV Scherpenzeel 
NSC Nijkerk  -  Merino’s
SVD Barneveld  - DOS’37

20 oktober 2019
CSV Apeldoorn  - SDV Barneveld
DOS ‘37  - DFS
DOS Kampen  - KHC
DZC ‘68  - DTS Ede
Go-Ahead Kampen  - Hierden
Nunspeet  - Bennekom
WHC  - SVZW

25 april 202023

VV Bennekom  - VV Hieren
VV DTS  - DZC’68
Enter Vooruit  -  ASV Dronten
Go Ahead Kampen  - VV Nunspeet
KHC  - VV Scherpenzeel 
NSC Nijkerk  -  Merino’s
SVD Barneveld  - DOS’37

20 oktober 2019
Bennekom  - WHC
DFS  - DZC ‘68
Hierden  - DTS Ede
KHC  - CSV Apeldoorn
Nunspeet  - Go-Ahead Kampen
SDV Barneveld  - DOS Kampen
SVZW  - DOS ‘37

23 mei 202026

Word lid van ons clubblad

Het Contact

Abonnee worden? 
Geef naam, adres en IBAN-nummer door aan 
ledenadministratie@goaheadkampen.nl 
(onder vermelding van: abonnement Het Contact)

4 
keer 

per jaar!

Voor 15 euro per jaar het wel en wee van 
Go-Ahead thuis in de brievenbus!   

Go-Ahead Kampen
APRIL
  2019SEIZOEN

  2018-2019 CLUBBLAD

Wij zijn de Trots van Kampen

Kleurrijk magazine

Bloemen en 
dierenbenodigdheden

Kraton 4 IJsselmuiden Tel.038 - 420 45 88
(bedrijventerrein Spoorlanden)
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Bloemen en 
dierenbenodigdheden

Kraton 4 IJsselmuiden Tel.038 - 420 45 88
(bedrijventerrein Spoorlanden)
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Met een belletje alles 
van A tot Z geregeld
Dus bel 038 7110638 of surf naar 
www.defeestmeesters.nl

Barbecue
en Catering 
BBQ-pakketten en 
diverse buffetten zoals 
hapjes en warm en koud 
buffetten. Ook kun je zelf 
pakketten en buffetten 
samenstellen.

Carlsonstraat 3-B
8263 CA Kampen

info@defeestmeesters.nl
(038) 711 06 38

Partyverhuur 
van A tot Z
Tenten, statafels, 
meubilair en diverse 
springkussens en 
attracties en nog veel 
meer! Kijk op de site of 
bel ons vrijblijvend!

Er is koffie en er is Campenaer Koffie

www.campenaerkoffie.nl    I    www.vandijkgroothandel.nl
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Wij verzorgen ook 
bedrukkingen op
kleding & schoenen!

Voor meer info: Loop eens 
binnen bij Sport-inn KampenKampenUw voetbalspeciaalzaak!

Oudestraat 128 8261 CX Kampen • T. 038-3315534
kampen@sport-inn.nl • www.sport-innkampen.nl
Oudestraat 128 8261 CX Kampen • T. 038-3315534
kampen@sport-inn.nl • www.sport-innkampen.nl

Ambachtsstraat 27
8263 AJ  Kampen
038-331 50 20

Steurstraat 7
1317 NZ  Almere
036-530 24 10

www.mateboer.nl

Bouw  |  Projectontwikkeling  |  Milieutechniek

Kilbystraat 4  Kampen - Grote Kranerweerd 23 Zwartsluis l  t 038 - 331 32 41  l  info@vankesterenrenault.nl    

BIJ ONS SCOOR JE ALTIJD
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Bouw  |  Projectontwikkeling  |  Milieutechniek
Ambachtsstraat 27
8263 AJ Kampen
038-331 50 20

Steurstraat 7
1317 NZ  Almere
036-530 24 10

Madame Curieweg 29 
8501 XC Joure
0513-72 68 26 

www.mateboer.nl

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

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

Bij elke drukwerkbestelling planten wij een boom op Sumatra.

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

Zalsman Kampen

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

14
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Meidenvoetbal bij Go-Ahead is meer 
dan alleen voetbal
Go-Ahead Kampen is blij met hun komst, want meiden 
en vrouwen brengen spelplezier, harmonie en nieuwe 
dynamiek op de velden. Ze maken het verenigingsleven 
rijker en spannender en geven het voetbal een nieuwe 
stimulans. Daarom wil Go Ahead Kampen een positieve 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het meiden- en 
vrouwenvoetbal in Kampen. Zo is er een opleidingsplan 
en een beleidsplan, een meidencommissie en komen er 
clinics speciaal voor meiden en dames. Ook nemen de 
elftalleiders hun meiden regelmatig mee op bezoek naar 
wedstrijden van het Nederlandse Leeuwinnen, PEC Zwolle 
Vrouwen en hebben de meidenteams aan het eind van het 
seizoen 2018/2019 voor de 2e keer deelgenomen aan een 
internationaal meidentoernooi in Denemarken. In 2021 gaan 
de meidenteams weer op reis naar Denemarken om mee te 
doen aan de Aalborg City Cup.

Voetbal is de grootste sport ter wereld voor 
meisjes. Maar liefst 29 miljoen meisjes en vrouwen 
voetballen wereldwijd, en ook in Nederland 
ontwikkelt het meisjes- en vrouwenvoetbal zich nog 
steeds stormachtig. Het aantal meisjesleden van 
de KNVB groeit al jaren met dubbele cijfers. In 2018 
telt de bond bijna 160.000 meisjes en vrouwen, een 
groei van maar liefst 81 procent in tien jaar tijd. 
Vrouwenvoetbal is nu de tweede vrouwenteamsport 
- na hockey. 

Voor Go-Ahead Kampen is het meiden- en vrouwenvoetbal 
geen nieuw fenomeen en kent het een sportieve historie. 
Het huidige MO17, MO15 en MO13 -team is in de 
voorjaarscompetitie 2019 zelfs kampioen geworden. In het 
nieuwe seizoen 2019/2020 zullen er 5 meidenteams en 2 
Vrouwenteams actief zijn. Nog niet eerder waren er zoveel 
meidenteams actief bij Go-Ahead. Een mooie indicatie dat 
de meidenafdeling snel aan het groeien is.
Naast de meiden is er ook een Vrouwen senioren team 
actief en een 30+ vrouwen 7 tegen 7 team actief. 
Het Vrouwen 1 team eindigde vorig seizoen op een 

verdienstelijke 3e plaats in de 4e en is onder de bezielende 
leiding van de nieuwe trainer Johan Bos begonnen aan het 
nieuwe seizoen. 
Het vrouwen 30+ team zal vijf keer op een vrijdagavond 
tegen andere 30+ vrouwenteams competitie spelen. Het 
vrouwen 30+ team traint op vrijdagavond van 19.00 uur tot 
20.00 uur.

De volgende meidenteams zijn dit seizoen 
2019/2020 actief:
•  MO11-2 (9 t/m 11 jaar) training op maandag- en 

woensdagavond van 18.00 uur - 19.00 uur
•  MO11-1 (9 t/m 11 jaar) training op maandag- en 

woensdagavond van 18.00 uur - 19.00 uur
•  MO13-1 (11 t/m 13 jaar) training op maandag- en 

woensdagavond van 19.00 uur - 20.15 uur
•  MO15-1 (13 t/m 15 jaar) training op maandag- en 

woensdagavond van 19.00 uur - 20.15 uur
•  MO17-1 (15 t/m 17 jaar) training op maandag- en 

woensdagavond van 19.00 uur - 20.15 uur
•  Vrouwen 1 training op training op maandag- en 

woensdagavond van 20.15 uur - 21.30 uur
•  Vrouwen 30+ training op vrijdagavond van 19.00 uur - 

20.00 uur

Vrouwen 1: 
Johan Bos
06-13450445
bosvos@home.nl

Vrouwen 30+: 
Ronald van de Put
06-53884058
r_hvdput@ziggo.nl

MO17:
Gerke Dijkstra
06-41513435
dijkstra.vries@gmail.com

MO15: 
Alyssa Wilting
06-57338626
alyssa.wilting@hotmail.com

MO13: 
Jorina Louwerse
06-24220352
jorinacl@gmail.com

MO11-1: 
Nico Kanis
06-51942197
nico_kanis@hotmail.com

Meiden MO11-2: 
Gijs Erisman
06-15904407
gerisman@kpnmail.nl

Meiden JO8, JO9 en Mini’s (4 t/m 8 jaar)
Annemarie Mars
06-51433769, 
annemariemars@hotmail.com

 “ Ook meiden kunnen
hun voetbaldromen 
waarmaken”

Contactgegevens

Kennismaken en een keer meetrainen?
Droom jij ook van een meidenvoetbalcarrière of lijkt het je 
gewoon leuk om met de meiden te voetballen stuur dan een 
email naar goaheaddames@gmail.com of misschien vind je 
het leuk om een keer te komen meetrainen met de meiden. 
Je bent van harte welkom op één van de trainingsavonden 
van de teams om een keer sfeer te komen proeven en jezelf 
te testen. 

Op de facebookpagina van de dames 
en meiden staan foto’s en fi lmpjes van 
de meiden. Leuk om alvast sfeer te 
proeven en te kijken hoe de meiden het 
tot nu toe doen.
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uitvaartpakketten

Budget

crematie: € 1175,00

basispakket

crematie:  € 2150.00

begrafenis:  € 2600.00

Uniek
crematie:  € 3650.00

begrafenis:  € 3850.00

De Eenvoud
crematie:  € 4995.00

begrafenis:  € 6200.00

Comfort

Een uitgebreid overzicht van deze pakketten kunt u vinden op onze website 

Uitbreiding van elk pakket is mogelijk, De uitvaartverzorger zal tijdens het regelen 
van de uitvaart deze mogelijkheden met u bespreken.

Christiaan Hölsken 06-41 82 80 12 / 038 - 20 22 361 • Leeghwaterstraat 1a • 8265 ZK Kampen

www.uitvaartverzorgingdeeenvoud.nl

Wij verzorgen waardige uitvaarten 
voor een eerlijke prijs

De Go-Ahead 
familie 

Spel-
plezier

Talent 
ontwikkeling

Verbonden 
met elkaar

Schouders 
eronder

Bloemen en 
dierenbenodigdheden

Kraton 4 IJsselmuiden Tel.038 - 420 45 88
(bedrijventerrein Spoorlanden)
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“ Supporters-
legioen staat 
weer te popelen 
om langs de 
velden te staan!”

Jeugd: Groei en ontwikkeling
Al vanaf eind augustus worden de velden van ons sportpark Middenwetering weer gevuld met onze honderden 
jeugdleden. Zij vormen de basis van onze vereniging. Voorzitter Pieter de Boer van het jeugdbestuur heeft zin in het 
nieuwe seizoen en vertelt hoe de jeugd bij Go-Ahead ervoor staat.

Jan Groen is voorzitter van de bijzonder actieve 
supportersvereniging van Go-Ahead Kampen. Aan 
het begin van dit seizoen geeft hij een inkijkje in de 
activiteiten die komend jaar op stapel staan.

Omdat elke verandering tijd kost, kiezen wij voor de weg 
van de geleidelijkheid en hebben wij voor dit plan 5 jaar 
uitgetrokken. Wij evalueren jaarlijks. Samen dragen wij dit 
plan en samen met elke Kowetter zijn wij verantwoordelijk 
voor de uitvoering. Alhoewel het een uitdaging blijft om 
vrijwilligers aan ons te binden, streven wij erna om iedereen 
in hun kracht te zetten en om samen te kijken wat de juiste 
plek voor eenieder is, betaald of onbetaald.   

Investeringen zijn nodig om bovenstaande mogelijk te 
maken en daarmee het opleidingsniveau structureel te 
verbeteren. Als Go-Ahead Kampen mogen wij ons gelukkig 
prijzen met de Jeugd Sponsorgroep. Dankzij hen hebben 
wij afgelopen periode diverse zaken in gang kunnen 
zetten: gecertifi ceerde jeugdtrainers, KNVB-opleiding 
jeugdtrainers, trainingen voor een spelervolgsysteem, 

De periode voorafgaand aan de publicatie van de voorlopige 
teamindeling was traditioneel voor de technische commissie 
jeugd, trainers, leeftijd coördinatoren en scouts weer een 
erg hectische periode. Uitgangspunt is daarbij dat ieder 
spelend lid plezier heeft, in staat is om te voetballen op 
zijn of haar niveau en zich kan ontwikkelen in een prettige, 
veilige sfeer. Voor de teamindelingen wordt om die reden, 
waar mogelijk, rekening gehouden met leeftijd, niveau en 
individu. Elke trainer brengt vervolgens een advies over 
zijn spelers uit, waarna de Technische commissie jeugd als 
eindverantwoordelijke in overleg met trainers, scouting en 
coördinatoren tot een voorlopige indeling komt. 

Als jeugdbestuur zijn wij verheugd dat wij als eerste club in 
de regio de voorlopige indeling hebben gepubliceerd. Wij 
realiseren ons dat zaken hieromtrent altijd beter kunnen. 
Verbeterpunt is bijvoorbeeld de communicatie, d.w.z. 
eerder duidelijkheid verschaffen en ook tijdig aangeven 
wanneer er nog ruimte is voor overleg. Ik denk hierbij 
aan inloopavonden. Kritiek is er ook geweest en dat is 
prima. Daar staan wij als jeugdbestuur altijd open voor: 
verbeterpunten danwel suggesties nemen wij uiteraard mee. 

Trots zijn wij daarnaast op de introductie van het nieuwe 
voetbaltechnisch beleidsplan waar het jeugdbestuur het 
afgelopen seizoen op in heeft gezet. Via deze weg wil ik 
de makers van dit plan nogmaals enorm bedanken voor 
hun inspanningen! Met dit plan staan wij meer structuur 
binnen de opleiding voor ogen: betere onderlinge 
afstemming, heldere communicatie over de doelen en meer 
eenduidigheid in onze werkwijzen. Om meer aan te sluiten 
bij de leeftijdskenmerken van de spelers en het individu, 
wordt gewerkt met doelstellingen per leeftijdscategorie en 
wordt ingezet op het beter maken van het individu ofwel 
talentontwikkeling. De talententraining is hier een voorbeeld 
van en moet er aan bijdragen dat spelers zich individueel 
steeds meer kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau.  

medische voorzieningen voor de jeugd, aanstelling 
hoofd jeugdopleiding (onderbouw) en diverse materialen. 
Daarnaast zijn voor het komend seizoen de selectieteams 
van JO-8 tot en met JO-13, jongens en meisjes, in het 
nieuw gestoken. Als jeugdbestuur vinden wij het namelijk 
belangrijk dat deze nieuwe energie ook zichtbaar wordt 
gemaakt en zijn wij erg blij met de fi nanciële steun van alle 
sponsoren! 

Tot slot wil ik namens het jeugdbestuur iedereen bedanken 
die het afgelopen seizoen zijn of haar steentje heeft 
bijgedragen aan de jeugd en hoop ik, samen met alle 
spelers, trainers en vrijwilligers op een sportief seizoen! 

Pieter De Boer 
Voorzitter jeugdbestuur

Zo, na de zomervakantie pakken we allemaal de draad van 
het “normale” leven weer op. De scholen zijn weer van start 
gegaan, we zijn weer met frisse moed aan het werk gegaan 
of we pakken op een andere manier de draad van alle dag 
weer op. Wat mij opvalt is dat alle Kowetters die je dan weer 
ontmoet, staan te popelen om ook weer naar Sportpark 
Middenwetering te gaan. Ons vertrouwde clubhuis en de 
sfeer van de voetbalvelden. Dat is altijd prettig om weer te 
ervaren. De verwachtingen wat het nieuwe voetbalseizoen 
gaat brengen, zullen evenals voorgaande jaren hoog 
gespannen zijn. De realiteit van alle dag leert doorgaans dat 
onze verwachtingen vaak nogal enige overmoed en/of wens 
van de “winnende” gedachte in zich draagt. Dat hoort ook 
bij sport, altijd willen winnen en het beste uit jezelf en met 
name het beste uit je team halen. 
Ook voetbalseizoen 2019-2020 zal winnaars en verliezers 
kennen, maar bovenal zullen we de Rood Gele kleuren van 
onze club weer met verve dragen en we zullen ons met 
respect naar onze tegenstanders en voetbal omgeving(en) 
gedragen. Dat is wat onze altijd actieve v.v. Go-Ahead 
Kampen Voetbalfamilie zo mooi en misschien ook wel uniek 
maakt. Samen sterk in goede en in slechte tijden!
Het nieuwe seizoen staat ook weer bol van diverse 

activiteiten die onder meer georganiseerd worden door onze 
Supportersvereniging. Welke activiteiten dat zijn en wanneer 
die plaatsvinden, zal via de diverse media uiteraard vanzelf 
bekend gemaakt worden. De busreizen naar uitwedstrijden 
staan natuurlijk weer op onze actie lijst, diverse Bingo’s, 
de Van Dijk Bikes Kerstklaverjasmarathon op zaterdag 
28 december as. (vast noteren in jullie agenda’s), diverse 
Kowet Feestavonden staan op de planning, enz., enz. 
Genoeg te doen en te beleven rondom onze Rood Gele 
familie!
ALV Supportersvereniging en Club van 100 in een 
nieuw jasje. De laatste jaren werd onze Algemene 
Leden Vergadering (ALV) gehouden vlak voor de 
Nieuwjaarsreceptie van de voetbalvereniging, gestart met 
een lunch in de Sponsorhome. Dit jaar houden wij onze 
Ledenvergadering bij Hotel van Dijk aan de IJsselkade 
op dinsdagavond 15 oktober 2019. Inloop vanaf 19.30 
uur, start om 20.00 uur. Herman en Irma Wessels zullen 
dus onze Gastheer/Gastdame zijn die avond. Noteer dus 
dinsdagavond 15 oktober alvast in jullie agenda’s!
Lief & leed heeft de afgelopen zomerperiode ook niet stil 
gestaan. Helaas moesten we tijdens de vakantieweken 
afscheid nemen van twee super trouwe v.v. Go-Ahead 

Kampen Supporters. Anton Zandbergen en Idsge van 
Heerde zijn overleden. Twee niet weg te denken supporters 
van Go-Ahead Kampen. Ook vanaf deze plek willen wij de 
families condoleren en heel veel sterkte toewensen. Onze 
lief & leed activiteiten, die veelal in stilte plaatsvinden, 
kunnen alleen succesvol zijn wanneer jullie ons tijdig 
informeren over blessures, ziekte en andere persoonlijke 
ongemakken. Wij zullen als supportersvereniging namens 
jullie Allen dan de betreffende persoon middels een gepaste 
attentie een Hart onder de riem steken! Alleen daarom al 
zou iedere Kowetter eigenlijk lid moeten worden van de 
supportersvereniging. Voor de kosten hoef je het niet te 
laten in ieder geval, want die bedragen slechts € 15,00 
per persoon per jaar. Kortom, wordt lid en steun al onze 
activiteiten waar alle Kowetters weer van mee profi teren.

Ik wil graag afsluiten met iedereen een heel prettig, sportief 
en bovenal gezond voetbalseizoen 2019-2020 toe te 
wensen!

Mede namens het gehele bestuur van de 
Supportersvereniging & Club van 100, 

Jan Groen, voorzitter
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INSTALLATIETECHNIEK 

SCHILDERWERK

AFBOUW

PROJECTINRICHTING

DE VDK GROEP IS VERTROUWD VEELZIJDIG 

Wordt  u 
          ook  lid?Wordt  u 
          ook  lid?

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

Wij kunnen mede door u weer leuke activiteiten 
en ludieke acties organiseren dit voetbalseizoen. 
Kijk op de website van Go-Ahead onder 
‘Supportersvereniging’ voor meer informatie.
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WIJ BOUWEN
SAMEN AAN 
EEN BETERE 
TOEKOMST

BJGGROEP.NL

Spoordwarsstraat 12, IJsselmuiden • www.vdkinstallatiegroep.nl

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

Bovenstaande bedrijven zijn onderdeel van

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

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

038 - 332 15 04
info@schuurmantechniek.nl
www.schuurmantechniek.nl
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Agenda
•  11 oktober 2019                

Bingo supportersvereniging
•  15 oktober 2019                

Algemene Ledenvergadering supportersvereniging 
en Club van 100

•   2 november 2019           
Feestavond na derby tegen DOSK

•  27 november 2019 
Sinterklaasfeest jeugd

•  13 december 2019 
Kerstbingo supportersvereniging

•  28 december 2019 
VanDijkBikes Klaverjasmarathon

•   3 januari 2020 
Nieuwjaarsreceptie Business Club IJsseldelta

•  4 januari 2020 
Nieuwjaarsreceptie voetbalvereniging

•  15 februari 2020 
Feestavond na derby tegen KHC

•  13 maart 2020 
Bingo supportersvereniging

•  13 april 2020 
Paaseieren zoeken en ontbijt jeugd

•   8 mei 2020 
Bingo supportersvereniging

•  20 juni 2020 
Familiedag

 

Op zaterdag 31 augustus zijn we weer gestart met de 
mini’s. Naast de enthousiaste kinderen die vorig seizoen 
al mee voetbalden, mochten we ook een grote groep voor 
de eerste keer verwelkomen. Om 9 uur stonden in totaal 
39 mini’s in de gloednieuwe tenues op het veld. Naast een 
partijtje hebben we ook techniek oefeningen gedaan en op 
doel geschoten. 
 
Wil jij nou ook graag voetballen en ben je in de leeftijd van  
4 t/m 6 jaar oud? Dan ben je op zaterdag van harte welkom. 
Vanaf 08:45 kun je een tenue ophalen in de kantine van  
Go Ahead Kampen. We voetballen van 9 tot 10 uur op veld 3.
 

Wil je meer weten of vind je het leuk om ons te helpen  
bij de trainingen? Neem dan contact op via  
annemariemars@hotmail.com.
 

Annemarie Mars
Coördinator mini’s/JO8/JO9

 Kick-off nieuwe seizoenOnze jongste jeugd:  

de Mini’s
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De Business Club IJsseldelta heeft op vrijdag  
6 september de aftrap van het nieuwe seizoen 
vorm gegeven met een gezellige en goed bezochte 
avond door sponsoren, staf en spelers eerste 
selectie, bestuur en de supportersvereniging. 

Nadat een tweetal nieuwe sponsoren hun 
contracten hadden getekend, hield de voorzitter van 
PEC Zwolle, de heer Adriaan Visser, een boeiend 
betoog over de ambities van PEC Zwolle en legde 
Frans van der Kolk de link hierbij naar de ambities 
van Go-Ahead Kampen. Na een heerlijk buffet 
konden de aanwezigen hun voetbalkennis tonen 
door de uitslagen van de wedstrijden van het eerste 
elftal in de eerste seizoenshelft te voorspellen en 
daarna kon verder worden genetwerkt. Al met al een 
gezellige, nuttige en goed verzorgde avond.

Contractondertekening Afbouw Strieker Contractondertekening AH Bun

PEC Zwolle voorzitter Adriaan Visser aan het woord

Ons vlaggenschip  
is inmiddels aan  
het nieuwe seizoen  
begonnen met de  
bekercompetitie 
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PlastallPlastall Vermeulen

Onze sponsoren
2019 | 2020

Albert Heijn
Lovinkstraat


