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Bovenaan in Google?

Méér dan online succes
B&S Media is een full-service internetmarketing bureau, dat zich 
volledig richt op het ontwikkelen en verbeteren van websites en 
de vindbaarheid ervan. Of het nu gaat om SEO, SEA, een website 
of webshop. Landelijk, regionaal of lokaal!

Ga naar www.bsmedia.nl voor meer info over onze diensten!

Carlsonstraat 13
8263 CA Kampen

T  038-337 66 78 
E  info@bsmedia.nl

Ervaren specialisten

Premier Google Partner

Meer omzet en rendement

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

BIJ ONS SCOOR JE ALTIJD

An independent member of Baker Tilly International
www.bakertillyberk.nl

Baker Tilly Berk Kampen
Accountants en belastingadviseurs
Contactpersoon:
Bert Noordhof
t 06 52 45 20 92
e b.noordhof@bakertillyberk.nl  

Heeft u al een
financiële coach?

JO13-2 van Go Ahead Kampen heeft een prima eerste seizoenshelft gedraaid met een mooie 
eindklassering, zodat een stapje hogerop is gezet in het vervolg van de competitie. 

De tweede helft van de competitie is dan een 
stuk pittiger, niet alleen de tegenstanders 
zijn sterker, ook de wisselende samenstel-
ling van onze ploeg maakte het soms lastig. 

Het valt dan ook niet altijd mee om steeds in 
een andere opstelling te spelen en toch doen 
onze jongens van JO13-2 dat. Het aanpassen 
aan de (nieuwe) invallers is een compliment 

De kracht van het team bestaat niet 
alleen uit de spelers van je eigen elftal

waard voor de spelers van JO13-2 en 
niet alleen voor ons team een com-
pliment, maar ook aan de teams 
en spelers die ons hebben gehol-
pen om toch elke zaterdag weer 
op het veld te kunnen staan en 
onze wedstrijd te kunnen spelen 
met voldoende spelers. Hoewel 
de ranglijst aan het begin van 
de tweede seizoenshelft iets 
anders aan heeft gegeven, 
heeft JO13-2 in veel wedstrij-
den mee kunnen doen op 
het niveau van de huidige 
indeling.
In de laatste wedstrijden 
hebben we onze over-
winningen behaald 
en sluiten we het 
seizoen af met 
een mooi aantal 
punten en een 
plaats in de 
m i d d e n -
moot.Op de foto ontbreekt Caner Avci.

Aan het begin van het seizoen hadden 
de meiden niet verwacht dat er een kam- 
pioenschap en een toernooiwinst in zou 
zitten. Het seizoen begon in het najaar 
van 2018 uiterst stroef. De meiden hadden 
weinig vertrouwen in een goed seizoen. 
Een betere tegenstander op papier was 
ook snel beter en voordat de wedstrijd ook 
maar begonnen was hadden de meiden 
geen geloof in een goede afloop van de 
wedstrijd. En dat gebeurde ook. Met als 
dieptepunt de 0-10 nederlaag op ons eigen 
hoofdveld tegen SEH. 

Na een aantal praatsessies waren we het er 
over eens. Dit gebeurt niet meer. En de knop 
ging om. Wedstrijden werden weer gewon-
nen en het plezier en vertrouwen kwam 

terug. Uiteindelijk werd de najaarscompeti-
tie zelfs afgesloten met een 3e plaats.
Vol vertrouwen gingen de meiden de voor-
jaarscompetitie in. Met vertrouwen in eigen 
kunnen werd er slechts één keer gelijk 
gespeeld en de rest van de wedstrijden 
werden gewonnen. Een verdiend kampioen-
schap werd in de kampioenswedstrijd met 
een 7-0 overwinning tegen Heerde veilig 
gesteld.
Tijdens het toernooi in Aalborg (Dene- 
marken) wisten de meiden te winnen van 
Odder IGD (Den),  Hammel GF (Den) en Kra-
keroy IL (No) speelden ze gelijk tegen FC 
Dalfsen en verloren van VSK Aarhus (Den), 
FC Silkeborg (Den) en Charlo SO (Zwe). De 
meiden deden vooral veel ervaring op en 
maakten kennis met de fysieke scandinavi-

sche ploegen. Uiteindelijk eindig-
den de meiden in Aalborg op een 
17e plaats van de 28 ploegen.
Deze ervaring namen de meiden 
mee in het toernooi bij IJVV. In 
een zware poule werden alle wed-
strijden met 1-0 gewonnen en naast 
het kampioenschap kroonden de 
meiden zich ook tot winnaar van het 
IJVV toernooi. 
Uiteindelijk een fantastisch slot voor 
de meiden met als hoogtepunt het 
behalen van het kampioenschap. 
Voor veel meiden de eerste keer dat 
ze kampioen werden. De meiden gaan 
vol vertrouwen door als MO17 in het 
nieuwe seizoen en ze weten nu dat 
elke tegenstander te verslaan is.

MO15 beleeft fantastisch seizoen

JEUGD
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Baker Tilly
Burg. Roelenweg 14-18 | Zwolle
038 425 86 00 | bakertilly.nl/zwolle

Neem voor meer informatie contact 
op met Bert Noordhof.
06 52 45 20 92

Now, for tomorrow

De mooiste 
doelen behaal
je samen.
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Voorwoord

Na de interessante bekerwedstrijd van ons eerste elftal tegen 
WHC Wezep, 1-1 einduitslag, zaterdag 18 september j.l. 
op ons sportpark Middenwetering, schrijf ik dit voorwoord. 
Vanmiddag hebben we met Henny en haar zoon Wilco, 
schoonzoon Jaap en kleinkinderen als vereniging stilgestaan 
bij het overlijden van ons erelid Wim Kosters. Door het 
overlijden van Wim zijn we erg aangeslagen. Wim heeft 
onze club op meerdere terreinen met veel passie en 
doorzettingsvermogen gediend. Zijn plek blijft leeg maar we 
zullen hem niet vergeten. Zie verder het In Memoriam op 
pagina 11.

Naast het eerste team zijn er bijna 50 teams die in de 
competitie 2021-2022 actief zijn. Dit Contact is tevens de 
presentatiegids voor het seizoen 2021-2022 en we hebben 
ervoor gekozen om veel voetbalteams te presenteren en zo de 
breedte van onze voetbalclub aan te geven.

De voetbalteams zijn weer begonnen met trainen en voetballen, 
de kantine is weer open, de commissies zijn weer aan het werk, 
de onderhoudsploeg is doorgegaan in de vakantie, de suppor-
tersclub en Club van 100 en de Businessclub IJsseldelta hebben 
weer plannen; kortom de vereniging met vele vrijwilligers en 
supporters draait weer op volle toeren. Dank voor al jullie inzet 
en betrokkenheid! Op 25 september is de 1.5 meter-samenleving 
afgeschaft en dat kwam goed uit want op 25 september was de 
stadsderby Go-Ahead Kampen tegen DOSK.

Voorts vragen we aandacht voor de vrijwilligers in de kantine, in 
de keuken, achter de bar en in de blokhut (als het eerste elftal 

thuis speelt tussen 14.30-17.00 uur). Wij willen voorkomen dat 
op bepaalde tijdstippen de keuken en/of bar gesloten moet 
gaan worden. Als je gevraagd wordt, neem het in overweging, 
draag uw/jouw steentje bij en meld je aan. Wij danken de 
huidige kantinemedewerk(st)ers voor hun inzet en heten nieuwe 
medewerk(st)ers van harte welkom!

Tenslotte dankt het bestuur onze coördinator Contact, Jan 
Buitenhuis, waardoor deze presentatiegids -met steun van an-
deren- weer op tijd gereed te hebben. Geniet van het lezen en 
tot ziens op ons mooie sportpark Middenwetering.

Vrijwilligers gezocht!
Bardienst!
Ben je bereid je Go-Ahead  
hart sneller te laten kloppen?

Aarzel dan niet en geef je op  
als vrijwilliger voor in de kantine. 
Meld je dan bij de vrijwilligers 
achter de bar.

3

Theo Rietkerk, 
Voorzitter

Alvast super bedankt!
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Nieuwe pupillenarena

De laatste puntjes moeten nog op de ï worden gezet en de 
officiële opening moet nog plaatsvinden, maar inmiddels kan al 
wel gebruik worden gemaakt van onze nieuwe pupillen arena. 
De aanleg van de pupillen arena was nodig om de groei binnen 
de jeugdopleiding te kunnen opvangen en er voor te zorgen dat 
op trainingsavonden en wedstrijddagen voldoende kunstgras-
velden beschikbaar zijn om iedereen kunnen laten voetballen. 

Een foto-impressie van de aanleg van de 
nieuwe pupillenarena.
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Concertlaan 16 - 8265 RD Kampen

Tel. 06 20494147 / 038 3333674

Wij verbinden en ontzorgen personen
en ondernemingen door onder

andere te participeren
met als uiteindelijk doel

een gezamenlijk positief resultaat.

Centraal staat hierbij de klant
en niet het rendement.

Contact: Henry van Halm
Mobiel: 06-10876563
E-mail: henry@conburtions.nl

Door een misverstand is dit verslag niet in het vorige clubblad beland. Maar we willen de ervaringen van de hoogtestage van het 
vierde niet onthouden. Dus hierbij alsnog.

Wat begon met een idee aan 
onze stamtafel in de kantine, is 

inmiddels alweer 5 jaar werkelijk-
heid: een trainingskamp op lange 

latten in de Oostenrijkse bergen. 
Dit jaar was onze hoogtestage in 

het altijd gezellige dorp Kirchberg 
in Tirol. Naast de vele kilo-

meters aan pistes en goede 
bereikbaarheid spreekt ook 
90% van de mensen de Neder-
landse taal. Zo kunnen spelers 
zonder talenknobbel (Rudy 
Spaan alias Ruuuuuuudie) ook 
hun weg vinden in het pitto-
reske dorp. Waar jaren geleden 
onder aanvoering van René den 
Boer  het ene kampioenschap 
na het andere werd gevierd,  
staat de prijzenkast van het 4e  
de laatste jaren aardig droog. Ondanks 
de tactisch zeer sterke leiding lukt het 
maar niet om de zilveren schaal te 
bemachtigen. Alles heeft de leiding 
er aan gedaan om de prestaties op 
het veld te verbeteren. Zo werd 

het team afgelopen jaar verjongd met aan-
winsten Max van Moll, Kees Kostwinner en 
Arjen Hup waardoor een top 5 positie weer 
binnen handbereik ligt. Een top 5 positie…. 
tot grotere hoogte zijn we als elftal blijkbaar 
niet meer in staat. Vandaar dat het trainings-
kamp in Oostenrijk het enige moment in het 

jaar is waar we echt weer de top bereiken. 
Dat dit met een gondellift gebeurt doet 
dan niet ter zake. Dit jaar waren we met 7 
personen. De gebroeders Frans (shotjesko-
ning) en Wilfred (penningmeester) van de 
Kolk, Rudy Spaan (maker van de lekkerste 

gekookte eitjes) en Roelof Arp (afwashulp). 
De gebroeders Wim (chauffeur) en Henk 
(gids) van Keulen en Bert Pleijsier die altijd 
zonder zeuren de broodjes s’ ochtends ver-
zorgde. Dit jaar was een jubileumeditie (5e 
keer) en wat het extra speciaal maakte was 
de gigantische sneeuwmassa. Ook liet de 

zon zich geregeld zien waardoor we 
weer vele mooie afdalingen hebben 
kunnen maken. Na al dat zweten 
op de berg is het belangrijk om de 
vochtbalans weer op peil te brengen. 
Waar de prestaties op het veld en in 
de bergen steeds minder worden, is 
dat tijdens de 3e helft het tegenover-
gestelde. Feest café ‘de Eisbar’ was 
ons tweede huis waar we vele gezel-
lige uren hebben doorgebracht. Ook 
tijdens het feest van DJ Otzi op het 
dorpsplein was het genieten gebla-

zen. Er waren zelfs 2 trouwe supporters 
aanwezig die ons helemaal waren gevolgd 
vanuit Nederland! Harjan en Dineke van de 
Kamp nogmaals bedankt voor jullie support! 
Al met al was het ook dit jaar weer genieten 
geblazen. 

Het 4e op trainingskamp in de bergen

Mijn naam is Ica de Boer (20 jaar) en ik heb recentelijk mijn CIOS opleiding in Heerenveen 
afgerond. 

Talententraining gestart
Dit seizoen is Go Ahead Kampen bezig 
geweest om invulling te geven aan het tech-
nische beleidsplan (5-jarig plan). De talen-
tentraining is een van de onderdelen van 
dit plan en moet er voor zorgen dat spelers 
zich steeds meer kunnen ontwikkelen op 
hun eigen niveau. Dit is met name bedoeld 
voor spelers die zich onderscheiden van hun 
eigen leeftijdsgenoten. 

Vanuit de club ben ik benaderd of ik dit 
proces wil gaan begeleiden bij de onder-
bouw (jeugd) en Dennis van der Wal de 
bovenbouw (jeugd).

Tijdens de training staat het individu cen-
traal. Weerstand is hierin belangrijk om 
spelers uit te dagen, zodat zij nog meer uit 

zichzelf halen. De spelers zijn hier zelf onder-
deel van (elkaars weerstand). Dit moet er 
uiteindelijk toe leiden dat de spelers steeds 
meer leren en beter worden gedurende de 
trainingen. Om het optimale uit de spelers 
te halen worden de oefeningen afgestemd 
op wedstrijdgerichte vormen waar zij weke-
lijks mee te maken hebben. Zo maak je hen 
bewust van de eigen keuzes die zij tijdens de 
training steeds moeten maken en die ze dan 
kunnen toepassen in de eigen wedstrijd. 

Je hebt 2 verschillende leeftijdsgroepen, 
(JO8/JO9 en JO10/JO11) met als doel dat het 
niveau van de spelers zo dicht mogelijk bij 
elkaar ligt. De trainingen worden altijd 1x per 
week gegeven op de vrijdagavond. Tot slot 
staat plezier natuurlijk altijd voorop ! 29
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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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Bekijk onze projecten op
www.cittanova.nl

Oudestraat 28
Kampen 
Tel. : 038 4604029
www.layoutkampen.nl

Ondernemersstraat 21
8271 RS IJsselmuiden

T (038) 792 00 13
E info@aabouw.nl

• bouwkundig ontwerp
• bouwkundig teken- 
 en/of rekenwerk
•  bouw (begeleiding en

bouwvergunnings-
aanvraag (WABO))

• onderhoud (meerjaren
onderhoudsplanning
NEN 2767)

• kostenbeheer
• facility management

Heeft u bouw-
advies nodig? 
Is uw pand toe aan een 
onderhoudsbeurt? Of wilt 
u het groter aanpakken en 
uw woning of bedrijfsruimte 
verbouwen of nieuw laten 
bouwen? 

BOUWKUNDIG ONTWERP
NIEUWBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD
ADVIES

Ondernemersstraat 21
8271 RS IJsselmuiden

T (038) 792 00 13
E info@aabouw.nl

• bouwkundig teken-
en/of rekenwerk

• bouw (begeleiding en
bouwvergunnings-
aanvraag (WABO))

• onderhoud (meerjaren
onderhoudsplanning
NEN 2767)

• facility management
• kostenbeheer
• uitvoering

Heeft u bouw-
advies nodig?
Is uw pand toe aan een
onderhoudsbeurt? Of wilt
u het groter aanpakken en
uw woning of bedrijfsruimte
verbouwen of nieuw laten
bouwen?

BOUWADVIES
NIEUWBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD
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Volkswagen en Audi 
dealer van uw regio
POUW AUTOMOTIVE
Onder de Pouw vlag opereren merkdealers met nieuwe 
en gebruikte personen- en bedrijfswagens, een schadeherstel-
bedrijf en specialisten in verzekering en fi nanciering. 
U vindt Pouw in Deventer, Rijssen, Hardenberg, Zwolle, 
Kampen en Meppel.

LEASE UNLIMITED
U ontmoet een unieke partner in Lease Unlimited als het gaat 
om slim (zakelijk) leasen. Lease Unlimited zorgt voor een 
maximale vrijheid als het gaat om mobiliteit en biedt fl exibiliteit 
met persoonlijke aandacht. U vindt Lease Unlimited in 
Rijssen, Deventer en Zwolle.

POUW.NL

BedrijfswagensDas Auto.

www.schemmekesfd.com

Concertlaan 103 • 8265 RZ KAMPEN 
Tel : 038 333 06 22 • GSM: 0619 43 44 34 
Mail: info@schildersbedrijfrvdweerd.nl

Transportstraat 3 • 8263 BW Kampen
Tel: 038-3332626

E-mail:info@stoelkampen.nl
Website: www.stoelkampen.nl

A D V E R T E N T I E S
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Industrieweg 4, 8263 AC Kampen
(tel) 038-3311565 (fax)038-3327637
info@kagas.nl www.kagas.nl

Ervaer 
Campenaer

T (038) 3313869  E webshop@campenaerkoffie.nl  W www.campenaerkoffie.nl

Nu ook thuis!

Bestel 
in onze 

webshop
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‘Supportersvereniging’ voor meer informatie.
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Bekijk onze projecten op
www.cittanova.nl

Oudestraat 28
Kampen 
Tel. : 038 4604029
www.layoutkampen.nl

Ondernemersstraat 21
8271 RS IJsselmuiden

T (038) 792 00 13
E info@aabouw.nl

• bouwkundig ontwerp
• bouwkundig teken- 
 en/of rekenwerk
•  bouw (begeleiding en

bouwvergunnings-
aanvraag (WABO))

• onderhoud (meerjaren
onderhoudsplanning
NEN 2767)

• kostenbeheer
• facility management

Heeft u bouw-
advies nodig? 
Is uw pand toe aan een 
onderhoudsbeurt? Of wilt 
u het groter aanpakken en 
uw woning of bedrijfsruimte 
verbouwen of nieuw laten 
bouwen? 

BOUWKUNDIG ONTWERP
NIEUWBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD
ADVIES

Ondernemersstraat 21
8271 RS IJsselmuiden

T (038) 792 00 13
E info@aabouw.nl

• bouwkundig teken-
en/of rekenwerk

• bouw (begeleiding en
bouwvergunnings-
aanvraag (WABO))

• onderhoud (meerjaren
onderhoudsplanning
NEN 2767)

• facility management
• kostenbeheer
• uitvoering

Heeft u bouw-
advies nodig?
Is uw pand toe aan een
onderhoudsbeurt? Of wilt
u het groter aanpakken en
uw woning of bedrijfsruimte
verbouwen of nieuw laten
bouwen?

BOUWADVIES
NIEUWBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

slopen en bouwen

038 3332010   |   weever.nl



Topper van toen en nu

Veldheer van 
onze club
In de Achterhoek in Neede kwam Gerrit Meijer in 1948 ter 
wereld. Zijn vader was er boer. Na de Middelbare Landbouw-
school zou Gerrit zijn vader opvolgen, maar had er bij nader 
inzien geen zin in. Op 23 jarige leeftijd ging hij aan het werk 
bij de Rijksdienst voor IJsselmeerpolders in de buitendienst 
op de afdeling beplanting. Getrouwd met Ineke Roosenboom 
uit Neede die tot haar trouwen een kantoorbaan had bij een 
textielbedrijf. Ze gingen wonen in Biddinghuizen. In zijn jeugd 
in Neede als dertien jarige lid geworden bij de voetbalclub 
SSSE, dat staat voor: Sport Staalt Spieren Eibergen. Als hard-
werkende middenvelder actief in alle standaard teams en tot 
z'n 23-ste in het eerste.

Naar Kampen
Gerrit moest voor z'n werk vaak verre reizen maken naar de uit-
hoeken van de polders, zoals naar Almere. Daarom solliciteerde 
hij toen voor een baan bij de gemeente Kampen bij de Sport en 
Recreatiedienst. Hij wordt reserve- sporthalbeheerder en ver-
zorgt de tennisbanen en de velden op het Haatland en aan de 
Broedersingel. Ook moet Gerrit de voetbalvelden keuren voor 
er wedstrijden op mogen worden gespeeld. Ze gaan wonen in 
de Esdoornhof en wonen nu alweer jaren in een mooi huis aan 
de Acacialaan met een grote, prachtige tuin. Hun dochter Nandi 
Bakker woont ook in Kampen met haar kinderen Kelly en Lian. 
Nandi was actief in de oudercommissie van basisschool de 
Wegwijzer. Dochter Kelly zat in de klas bij meester van 't Hul. 
Ja, de wereld is klein! Schrijver dezes was als schoolmeester 
lid van de jaarlijkse schoolsportdag-werkgroep en kwam Gerrit 
elk jaar 's morgens op de atletiekbaan tegen bij het klaarzetten 
van de benodigde spullen voor de sportdag. De laatste jaren 
was Gerrit vooral werkzaam op de  sportparken Middewetering 
en Hagenbroek. Hij keurde een keer het hoofdveld op de Maten 
af voor een wedstrijd van DOSK tegen Genemuiden. Som-
mige Dossers scholden hem de huid vol! Bleek de wedstrijd 
verplaatst naar Koninginnedag. Mooi weer en ontzettend veel 
publiek! Ook keurde hij een keer bij Go- Ahead veld 3 af voor 
een training. Ziet hij toch de eerste selectie op dat veld trainen. 
Gerrit doet beklag bij voorzitter Theo Piederiet. Die spreekt de 
trainer er op aan waarop deze excuses aan Gerrit maakt. In 
2011 gaat Gerrit met pensioen. Voetbalclub Go-Ahead biedt 
door bemiddeling van Gert van Putten van de gemeentelijke 
sportafdeling, de zaalruimte boven de kantine aan voor het 
afscheid van Gerrit als gemeentelijke terreinmeester. 

Veldheer Gerrit
Bij de roodgelen heeft Gerrit veel samen gewerkt met de vrij-
willige terreinknechten van de club. Dat waren o.a. Ep Drost, 
Huizenga, Kamans en Dokter. Het is bestuurslid Asje Prins 
die Gerrit in 2012 vraagt als vrijwilliger aan de slag te gaan als 
hoofd-terreinknecht bij Kowet. Gerrits contactpersonen zijn 
achtereenvolgens: Wim Vos, Jan Scholten, Woning, Wim Kos-
ter, Minne Jansma, Van de Kooij en Asje Prins. Gras maaien, 
belijning, onderhoud afvalbakken, doelpalen, doelnetten enz. en 
dat samen met vrijwilligers van de onderhoudsploeg. Oh ja, ook 
is Gerrit mollenvanger. Dit jaar staat de teller al op 37 gevangen 
mollen! Gerrit baalt van de vele konijnen op en rond de velden. 
Deze gatengravers zijn beschermd en daar mag de terrein-
meester niets aan doen. Soms ziet hij een ooievaar op een 

veld en ook wel eens in het gras kruipende rivierkreeften. In het 
begin waren er bij onze club alleen de velden 1 (hoofdveld) en 
daarachter aan de stadskant de velden 2 en 3 en het oefenveld 
achter de kleedkamers. Daar kwamen later de velden 4 en 5 
langs de N50 bij. Het probleemveld is veld 2 achter de kantine 
langs de toegangsweg. Dit veld ligt op een slenk en is verzakt 
en daardoor haast altijd veel te nat. In 2010 kreeg het hoofdveld 
kunstgras. Vergt wat minder onderhoud maar moet ook gebor-
steld en schoongemaakt worden. Dit jaar kreeg het oefenveld 
ook kunstgras. De laatste jaren wordt Gerrit geassisteerd door 
mensen van de Sociale Werkvoorziening. Mooi werk om met 
deze mensen samen te werken, aldus Gerrit. Als vrijwilliger is 
Gerrit wekelijks wel 3 of 4 halve dagen aan het werk op en rond 
de velden! En elke wedstrijdzaterdag vroeg aan de slag: doel-
netten ophangen, vlaggen zetten en na de laatste duels  
's middags alles weer opruimen. Langs de velden tussen bo-
men en struiken vind Gerrit in een half seizoen wel 20 zoekge-
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raakte ballen. Regelmatig controleert hij samen met vrijwilliger 
Bob de Jong de ballen warmee geoefend en gespeeld wordt. 

Supporter
Omdat hij zoveel mensen kende bij onze club, was het logisch 
dat Gerrit een trouwe supporter werd van ons eerste team. 
Bij alle thuisduels staat hij langs de lijn. Vaak samen met Piet 
Kasper en Mintje van de Kooij. Als Kowet uitspeelt bezoekt de 
voetballiefhebber duels van KHC of van de Poelanten.

Vrije tijd
Zijn grote hobby is tuinieren in de tuin rond het huis, maar voor-
al in de volkstuin bij de Roggebot. Door zijn werk in de polder 
met nestkasten, kreeg hij veel interesse in vogels. Ook wandelt 
en fietst hij graag. Op tv volgt hij vele sporten en natuurlijk de 
belangrijke voetbalduels. Hij vindt het altijd weer mooi als kleine 
clubs winnen van de grote, rijke topclubs. Voorkeur heeft hij 

niet. ' Dit jaar moet PSV maar eens kampioen worden,' aldus 
Gerrit. Hij is groot fan van trainer Foppe de Haan, kijkt graag 
naar Voetbal Inside met o.a. Johan Derksen. Gerrit is geen groot 
muziekliefhebber maar houdt wel van Duitse schlagers, Nick en 
Simon en Abba.

Kortom
Gesteld kan worden dat onze vrij-
williger Gerrit Meijer letterlijk als op-
per-terreinknecht aan de basis staat 
voor alle voetballende leden van onze 
club! Hulde voor deze Kowetter of te 
wel de GROTE  VELDHEER !!
                                                                                                     

Reijer van 't Hul

8 9



A D V E R T E N T I E S

22

INSTALLATIETECHNIEK 

SCHILDERWERK

AFBOUW

PROJECTINRICHTING

DE VDK GROEP IS VERTROUWD VEELZIJDIG
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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!
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In memoriam

* 29-10-1947                                            † 01-09-2021

Met vrienden, veelal oud-bestuursleden, werd het als bestuurs- 
uitstapje begonnen jaarlijkse weekendje voortgezet en, met 
een selectie daarvan, werden de uitwedstrijden van het 1e 
elftal bezocht. Dit alles tot corona en zijn ziekte roet in het eten 
gooiden.

Ter afronding het volgende.
Bij een jeugdwedstrijd kreeg Willem eens een conflictje met de 
scheidsrechter. Deze beslechtte dat met een veldverwijdering. 
“ Uit mijn zicht Kosters “ riep de functionaris. Gezagsgetrouw 
als hij was ging Willem door de knieën om vervolgens direct 
achter de reclameborden te knielen. Dat bleek niet voldoende. 
Wegwezen!

Nu is onze markante clubgenoot weliswaar voor altijd uit ons 
zicht, maar door de vele goede herinneringen niet uit ons 
hoofd, noch uit ons hart.

Wim Kosters                                        

Op 18 september 2021 werd voor aanvang van de 
bekerwedstijd Go-Ahead - WHC een minuut stilte in acht 
genomen ter nagedachtenis aan erelid Wim Kosters.

Op 1 september j.l. overleed in zorginstelling Anna Heerkens te 
Zwolle onze clubgenoot Willem Kosters. Willem was daar on-
geveer een half jaar eerder opgenomen vanwege toenemende 
dementieklachten. Toen daarbij ook ernstig hartfalen optrad 
werd deze combinatie hem uiteindelijk fataal.

Willem belandde ooit bij Go-Ahead door een verhuizing naar de 
Zilverschoon, in combinatie met zoon Wilco die ging voetballen. 
En als dan ook dat sportpark in de buurt ligt….

Van het één komt vaak het ander en in 1982 belandde Willem 
als voorzitter in het jeugdbestuur. 
Hij zou zijn leven lang aan onze club verbonden blijven.
Op de helft van zijn bestuurlijke dienstjaren stapte Willem over 
naar de functie van wedstrijdsecretaris, inclusief de overige 
senioren.

Willem bracht altijd veel tijd door op ons sportpark. Zag je hem 
niet dan bestond altijd de kans dat je hem ergens hoorde. Hij 
was een betrokken en gedreven Go-Ahead bestuurder. Geen 
man die alleen het belang zag van de groepering waarvan hij 
in eerste instantie geacht werd de belangen te vertegenwoor-
digen, maar die zeker ook oog had voor de clubbelangen in de 
volle breedte.

Hij was ook een bestuurslid die bijvoorbeeld na een nederlaag 
of bij ander ongenoegen rustig de discussie met de leden aan-
ging in de kantine. Dat hebben we wel eens anders  
meegemaakt.

Uiteindelijk werd Willem Kosters bij zijn vertrek uit het bestuur  
in 1997 door de leden beloond met het erelidmaatschap van 
Go-Ahead.

Met het binnenhalen van deze “prijs “ kwam echter geen einde 
aan zijn betrokken- en aanwezigheid bij onze club.
Op de donderdagavond maakte hij deel uit van het gezelschap 
aan de stamtafel in de kantine, waar hij welkome bijdrages aan 
de discussies leverde. Tijdens wedstrijden van het eerste elftal 
liet hij zich indien nodig vanaf de tribune horen tot achter de 
doelen.
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JO9-1

JO8-1

JO8-2JM

JO9-2

JO10-1

JO9-3JM

Wij van JO10-2 gaan met elkaar 
strijden om de bovenste plaatsen in 
de competities die wij zullen spelen! 
Uiteraard staan spelplezier, vreugde 
en sportiviteit duidelijk bovenaan.

Mark Kroon, Trainer JO10-2

JO10-2

12



13

JO12-3

JO11-2

JO11-3

JO10-3G

JO11-1

JO12-2

JO12-4

JO12-1
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Concertlaan 16 - 8265 RD Kampen

Tel. 06 20494147 / 038 3333674

Wij verbinden en ontzorgen personen
en ondernemingen door onder

andere te participeren
met als uiteindelijk doel

een gezamenlijk positief resultaat.

Centraal staat hierbij de klant
en niet het rendement.

Contact: Henry van Halm
Mobiel: 06-10876563
E-mail: henry@conburtions.nl

Door een misverstand is dit verslag niet in het vorige clubblad beland. Maar we willen de ervaringen van de hoogtestage van het 
vierde niet onthouden. Dus hierbij alsnog.

Wat begon met een idee aan 
onze stamtafel in de kantine, is 

inmiddels alweer 5 jaar werkelijk-
heid: een trainingskamp op lange 

latten in de Oostenrijkse bergen. 
Dit jaar was onze hoogtestage in 

het altijd gezellige dorp Kirchberg 
in Tirol. Naast de vele kilo-

meters aan pistes en goede 
bereikbaarheid spreekt ook 
90% van de mensen de Neder-
landse taal. Zo kunnen spelers 
zonder talenknobbel (Rudy 
Spaan alias Ruuuuuuudie) ook 
hun weg vinden in het pitto-
reske dorp. Waar jaren geleden 
onder aanvoering van René den 
Boer  het ene kampioenschap 
na het andere werd gevierd,  
staat de prijzenkast van het 4e  
de laatste jaren aardig droog. Ondanks 
de tactisch zeer sterke leiding lukt het 
maar niet om de zilveren schaal te 
bemachtigen. Alles heeft de leiding 
er aan gedaan om de prestaties op 
het veld te verbeteren. Zo werd 

het team afgelopen jaar verjongd met aan-
winsten Max van Moll, Kees Kostwinner en 
Arjen Hup waardoor een top 5 positie weer 
binnen handbereik ligt. Een top 5 positie…. 
tot grotere hoogte zijn we als elftal blijkbaar 
niet meer in staat. Vandaar dat het trainings-
kamp in Oostenrijk het enige moment in het 

jaar is waar we echt weer de top bereiken. 
Dat dit met een gondellift gebeurt doet 
dan niet ter zake. Dit jaar waren we met 7 
personen. De gebroeders Frans (shotjesko-
ning) en Wilfred (penningmeester) van de 
Kolk, Rudy Spaan (maker van de lekkerste 

gekookte eitjes) en Roelof Arp (afwashulp). 
De gebroeders Wim (chauffeur) en Henk 
(gids) van Keulen en Bert Pleijsier die altijd 
zonder zeuren de broodjes s’ ochtends ver-
zorgde. Dit jaar was een jubileumeditie (5e 
keer) en wat het extra speciaal maakte was 
de gigantische sneeuwmassa. Ook liet de 

zon zich geregeld zien waardoor we 
weer vele mooie afdalingen hebben 
kunnen maken. Na al dat zweten 
op de berg is het belangrijk om de 
vochtbalans weer op peil te brengen. 
Waar de prestaties op het veld en in 
de bergen steeds minder worden, is 
dat tijdens de 3e helft het tegenover-
gestelde. Feest café ‘de Eisbar’ was 
ons tweede huis waar we vele gezel-
lige uren hebben doorgebracht. Ook 
tijdens het feest van DJ Otzi op het 
dorpsplein was het genieten gebla-

zen. Er waren zelfs 2 trouwe supporters 
aanwezig die ons helemaal waren gevolgd 
vanuit Nederland! Harjan en Dineke van de 
Kamp nogmaals bedankt voor jullie support! 
Al met al was het ook dit jaar weer genieten 
geblazen. 

Het 4e op trainingskamp in de bergen

Mijn naam is Ica de Boer (20 jaar) en ik heb recentelijk mijn CIOS opleiding in Heerenveen 
afgerond. 

Talententraining gestart
Dit seizoen is Go Ahead Kampen bezig 
geweest om invulling te geven aan het tech-
nische beleidsplan (5-jarig plan). De talen-
tentraining is een van de onderdelen van 
dit plan en moet er voor zorgen dat spelers 
zich steeds meer kunnen ontwikkelen op 
hun eigen niveau. Dit is met name bedoeld 
voor spelers die zich onderscheiden van hun 
eigen leeftijdsgenoten. 

Vanuit de club ben ik benaderd of ik dit 
proces wil gaan begeleiden bij de onder-
bouw (jeugd) en Dennis van der Wal de 
bovenbouw (jeugd).

Tijdens de training staat het individu cen-
traal. Weerstand is hierin belangrijk om 
spelers uit te dagen, zodat zij nog meer uit 

zichzelf halen. De spelers zijn hier zelf onder-
deel van (elkaars weerstand). Dit moet er 
uiteindelijk toe leiden dat de spelers steeds 
meer leren en beter worden gedurende de 
trainingen. Om het optimale uit de spelers 
te halen worden de oefeningen afgestemd 
op wedstrijdgerichte vormen waar zij weke-
lijks mee te maken hebben. Zo maak je hen 
bewust van de eigen keuzes die zij tijdens de 
training steeds moeten maken en die ze dan 
kunnen toepassen in de eigen wedstrijd. 

Je hebt 2 verschillende leeftijdsgroepen, 
(JO8/JO9 en JO10/JO11) met als doel dat het 
niveau van de spelers zo dicht mogelijk bij 
elkaar ligt. De trainingen worden altijd 1x per 
week gegeven op de vrijdagavond. Tot slot 
staat plezier natuurlijk altijd voorop ! 29
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Restaurant Eetcafé
IJsselkade 61 Oudestraat 183-185

038-3314987
www.debastaardkampen.nl

ITC Natural Luxury Flooring
Schering 45
8281 JW  Genemuiden  The Netherlands
T +31 (0)38 38 611 60
E info@itcnaturalluxuryflooring.com
W www.itcnaturalluxuryfl ooring.com

ONTWERP - RENOVATIE - AANLEG - ONDERHOUD

Vloeddijk 52  |  8261 GD  Kampen  |  info@puur-tuinen.nl  |  www.puur-tuinen.nl

GROENE 
VINGERS

MAAR EEN
ROOD-GEEL 

HART

MAAR EEN
ROODROOD--GEEL 

HART

MAAR EEN
ROOD-GEEL 

HART
Project: Ichthus College Kampen

www.straxs.nl
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Wij geven het MKB 
de vrijheid om te 
ondernemen.

www.yestelecom.nl

ZONNEGILDE
Duurzame energie op maat

Verkoop, installatie en 
onderhoud van zonnepanelen 

 /zonnegilde  /zonnegilde

Ambachtsstraat 1H,  8263 AJ Kampen   T (038) 77 30 070 

www.zonnegilde.nl

particulier zakelijk

Kwaliteit is 
een bewuste Keuze

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.
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PensioenVerzekeringen SparenHypotheken

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

Onafhankelijk advies voor al 
uw hypotheken en verzekeringen. &ZAKELIJK PRIVÉ
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Plastall Verfcentrum is een jonge, 
professionele 

verfgroothandel gericht op het 
leveren van verf voor:

Bouw
Jacht- en scheepsbouw
Industrie en protective

Doe het zelf en consument

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

Gasthuisstraat 6
8261 BS Kampen

Telefoon: 038-3313439

Hogehuisstraat 17
8271 BR IJsselmuiden

Tel: 038-3337657

www.lorist-haarmode.nl

Gasthuisstraat 6 • 8261 BS • Kampen
Tel: 038-3313439

Hogehuisstraat 17 • 8271 BR • IJsselmuiden
Tel: 038-3337657

www.loristhaarmode.nl

Spoorstraat 26 IJsselmuiden • Tel: +31 (0) 38 33 15 108
E-mail: plan@wezenberg.nl • Website: www.wezenberg.nl

kleurrijke
vormgeving
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Na maanden voorbereiding was het 30 mei zover. Vier meidenteams maakten zich op voor vertrek naar Aalborg (Dene-
marken) om daar een internationaal meidentoernooi te spelen. Onze MO17, MO15, MO13-1 en MO13-2 hadden in de 

maanden voorafgaand aan het vertrek al behoorlijk de handen uit de mouwen gestoken om zoveel mogelijk geld bij 
elkaar te sprokkelen om de eigen bijdrage zo laag mogelijk te houden. De meiden werden ondersteund door trainers en 

vele enthousiaste ouders en een Aalborg- werkgroep die tal van leuke acties heeft bedacht. Zo werden in december oliebol-
len verkocht en werd de traditionele nieuwjaarsduik aan het strandje bij de Music Club georganiseerd. Ook werden er grijze 

wintermusten met Go Ahead logo besteld en verkocht tijdens de wintermaanden. Vervolgens werden er paaseieren verkocht 
en was er een ludieke hamburgerbakactie tijdens Koningsdag. Kortom veel acties waar niet alleen de meiden, maar ook de 

ouders en trainers met veel plezier op terugkijken.

Nadat alle scholen toestem-
ming hadden verleend om 

op woensdagochtend te ver-
trekken gingen de meiden, 

trainers en begeleiders op weg 
voor een reis van 12 uur richting 

het noorden van Denemarken: 
Aalborg.

Na aankomst kregen de meiden een 
sporthal toegewezen om te verblij-

ven en de trainers moesten het doen 
met een leraren kamer.  

De eerste dag mochten de meiden 
meteen aan de slag. Ons MO17 
beet de spits af tegen het Zweedse 
Kungälvs FF. Ondanks het over-
wicht van onze meiden bleef de 
score hangen op 1-1. De MO15 en 
MO13-1 speelden een keer gelijk 
en verloren een keer. De MO13-2 
wisten nog geen punten te 
pakken. Onze meiden vielen 
de eerste dag al gelijk goed 
op. Ze waren zelfs onderdeel 

van een documentaire over 
meidenvoetbal voor de 

Deense TV. 

Dag 2 van de Aalborg City Cup was er vooral 
een met mooi weer en de eerste overwin-
ningen voor de meiden. De MO13-1 en MO15 
versloegen de koplopers, de MO13-2 pakte 
het eerste punt en de MO17 vocht een pittig 
duel uit met onze buren uit Duitsland. Het 
was ook een lange dag met de eerste wed-
strijd om 09.20 uur en de laatste om 19.20 
uur, met voor de MO13-2 en MO15 drie wed-
strijden. Gelukkig lapte onze verzorgster 
Brenda de pijntjes weer op en kon iedereen 
volop genieten van het mooie weer en wed-
strijden. Na de wedstrijden de hal in voor het 
diner (gebakken aardappeltjes, hamburger 
en rauwkost) en daarna weer terug met de 
bus naar onze slaapplek in de sporthal waar 
het nog lang onrustig en gezellig bleef.

Op dag 3 van de Aalborg City Cup speelden 
de meiden in de speciale zwarte Aalborg 
shirts. De laatste dag waarin de MO17 haar 
wedstrijden wist te winnen van Zoeter-
woude en het Deense Aalborg Kfum, de 
MO15 de Noren (Krakeroy IL) met penalty’s 
wist te verslaan, de MO13-2 een rustig pro-
gramma had en lekker heeft gezwommen 

en de MO13-1 ook de laatste wedstrijd won 
van het Zweedse Greena IF. Voor iedereen 
was er een medal ceremony en na afloop 
lasagne als diner.

Zowel de Aalborg Commissie als de meiden 
kijken terug op een zeer geslaagde Aalborg 
City Cup. Vanaf september gestart met de 

voorbereidingen en mooi dat dan alles loopt 
zoals verwacht. Vooral ook dankzij onze 
enthousiaste begeleiders. Zij hebben toch 
maar de meiden verzorgd, meegejuicht, in 
de gaten gehouden, getroost en ‘s nachts 
bewaakt. Daardoor hebben de meiden opti-

Aalborg City Cup 2019
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Wij kunnen mede door u weer 
leuke activiteiten en ludieke acties 

organiseren dit voetbalseizoen. 

Kijk op de website 
www.goaheadkampen.nl

onder ‘Supportersvereniging’ 
voor meer informatie.
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dealer van uw regio
POUW AUTOMOTIVE
Onder de Pouw vlag opereren merkdealers met nieuwe 
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U vindt Pouw in Deventer, Rijssen, Hardenberg, Zwolle, 
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LEASE UNLIMITED
U ontmoet een unieke partner in Lease Unlimited als het gaat 
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met persoonlijke aandacht. U vindt Lease Unlimited in 
Rijssen, Deventer en Zwolle.

POUW.NL
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Spelers individueel en als team leren 
ontwikkelen om verzorgd voetbal te 
spelen op een groot veld, waarbij 
plaats in de middenmoot een mooi 
resultaat zou zijn, hoewel stand op de 
ranglijst in de eerste seizoenshelft van 
ondergeschikt belang is.

Edwin Bultman, Jeff de Haas • hoofdtrainer JO13-1

Go-Ahead O15-1 gaat voor ontwikkeling!
Uiteraard hopen we op een seizoen waarin 
we heel veel mogen spelen, leren en 
uiteraard winnen. De doelstelling zal dan 
ook zijn voor dit talentvolle team om mee te 
draaien in de top van de hoofdklasse! 
 
Begeleiding JO15-1

JO13-1

JO13-2

JO14-1

JO15-1

JO14-2

JO13-3
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Doelstelling dit seizoen 
is: georganiseerd 
samenspel door 
individuele inzet en 
afstemming van taken.

 Edwin Westendorp trainer JO15-3

JO15-2

Wij zijn Go-Ahead 17-1. Het was even 
puzzelen hoe we van start zouden gaan maar 
hebben toch onze weg kunnen vinden. Dat 
hebben we collectief als team gedaan! Met 
deze kwaliteit en collectief teamverband gaan 
wij de strijd aan om bovenaan te eindigen! Met 
de staf en spelers gaan we er voor! Kom eens 
een kijkje nemen bij dit geweldige team!

Sahan Taskiran • Trainer JO17-1

JO17-1

JO15-3

JO17-2

JO17-3

JO15-4
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Ook een nieuwe leefomgeving 
heeft haar wortels

Woonplezier is één van de belangrijkste ingrediënten van 

ons levensgeluk. Dat plezier vraagt om meer dan een woning 

alleen. We maken ons bij BPD sterk voor het verwezenlijken 

van ‘living environments’, woon- en leefomgevingen die ook 

zelf leven. Waar iedereen, van jong tot oud, met veel plezier 

kan wonen en samenkomen. 

Kijk voor onze nieuwbouwprojecten op www.bpd.nl.

Scherp inzien. Snel schakelen. Slim bijsturen.

“Slaat u liever 
op de vlucht voor 
de boekhouding?”

Inzicht in resultaten en processen is noodzakelijk om uw bedrijf te kunnen sturen. 

Wij bieden ondersteuning om op optimale manier van ruwe data tot management 

informatie te komen. Met ons dashboardingtool heeft u 365 dagen per jaar inzicht 

in uw fi nanciële gegevens. Om iedere dag weer te sturen op vooruitgang.

Brouwers Accountants & Adviseurs heeft vestigingen in:
Zwolle, Apeldoorn, Arnhem, Deventer en Genemuiden T 038 851 52 00 | www.brouwers.nl
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Rust, ruimte en regie

De la Sablonièrekade 18  |  8261 JR  Kampen  |  telefoon (038) 333 52 62

www.landsmanenteune.nl

Wonen  Werken  Wensen

Open deur
Elke vrijdag van 15.00 -17.00 uur.

Voor vragen over fi nanciële zaken.

Goede raad 
 is duur
Of toch niet?
Een nieuwe hypotheek? Zorg dat u goed voorbereid 

bent voordat u aan tafel gaat. Het kan beter! 

Eerlijker. Doorzichtiger. Weten hoe? 

Vraag dit voorlichtingsboekje aan op 

www.landsmanenteune.nl. Het schept 

duidelijkheid en maakt een einde 

aan een heleboel onzin.

Werken  Wensen

Goede raad 

Of toch niet?
Een nieuwe hypotheek? Zorg dat u goed voorbereid 

Goede raad is duurOf toch niet?
Wonen
Werken
Wensen

One stop communicatie shop!

brugnieuws

Dagelĳ ks online!
Elke dinsdag op je deurmat!

U leest het in
weekblad

Weekblad De Brug is onderdeel van BrugMedia 

In de voetballerij kan het altijd vreemd lopen. Winnen en verliezen liggen soms, of misschien tegenwoordig beter gezegd 
vaak, dicht bij elkaar. Streden onze Jongens van Kowet 1 vorig jaar nog voor lijfsbehoud in de 1ste Klasse, nu stonden we 
opeens in de nacompetitie richting Hoofdklasse te kijken. Het kan verkeren in het Rood Gele Kamp! Mooi om al die verschil-
lende sportieve fases mee te maken en als één grote Voetbalfamilie samen te beleven. Dat is toch een beetje de slagroom op 
de taart zullen we maar zeggen!

ders van de Supportersvereni-
ging en de Club van 100 mijn 
energie mogen inbrengen bij 
en voor onze mooie club. Dat 
kost niet alleen energie, maar 
geeft ook altijd veel voldoening 
en frisse energie terug. Onze 
Supportersvereniging is alom 
bekend tot in de verre regio’s van 
ons land, bij diverse clubs worden 
wij altijd met open armen ontvan-
gen. Dat is ook zo maar een extra 
prachtvisitekaartje voor onze club. 
Ook de samenwerkingen met het 
Hoofdbestuur, Algemeen bestuur, 
de Businessclub IJsseldelta en de vele 
commissies die onze club rijk is, heb 
ik altijd al top ervaren! #SamenSterk 
heeft mij daarin altijd enorm gedre-
ven met als finishing touch de grote 
en warme voetbalfamilie die v.v. Go 
Ahead Kampen is! Een prachtige uit-
werking daarvan was natuurlijk ook 
de Reünie van Oud Kowetters onlangs 
op onze sportpark. Zo hoort het te 
zijn: Samen één!
Tot zo ver de bijdrage namens de Sup-
portersvereniging & Club van 100.
Wij danken jullie allen voor jullie 
steun, wensen jullie een heerlijke 
en prettige vakantieperiode toe 
en hopen jullie allemaal weer te 
zien op en langs de velden medio 
augustus en verder…!
Namens de Supportersvereniging 
& Club van 100,

Jan Groen alias de Vz.

Winnaars Voetbalspel 2018-2019
Een absolute primeur zijn dit jaar de Win-
naars van het Voetbelspel 2018-2019. Dat 
zijn maar liefst drie heren op plaats nummer 
1: Roelof Arp, Aico van Grafhorst en Arjen 
Schepenaar! Prachtig eindresultaat van 
een wederom enorm succesvol Voetbal-
spel seizoen. Ook goed om op deze plaats 
Herbert van Heerde en Menno Breukelman 
nogmaals te bedanken voor hun beider 
tomeloze inzet om jaar op jaar ons Voetbal-
spel tot een waar succes te maken. Tijdens 
de Familiedag op zaterdag 15 juni werden de 
winnaars in het zonnetje gezet in bijzijn van 
ons als gehele Kowet voetbalfamilie!

12,5 jaar voorzitter van de Supporters-
vereniging & Club van 100 v.v. Go Ahead 
Kampen alweer
Woensdag 6 december 2006 werd ik door 
het toenmalige bestuur en de leden van de 
Supportersvereniging aangesteld als voor-
zitter van de warmste & gezelligste voet-
balfamilie van Kampen en verre omstreken. 
Time flies zegt men weleens, maar in dit 
geval is dat ook zeker zo. 12,5 jaar als in een 
zucht voorbij gevlogen. Zaterdag 9 decem-
ber wonnen we op Middenwetering gelijk de 
Kamper Stadsderby tegen onze gevleugelde 
vrienden van de Maten. Een lekkere start 
van een enerverende sportieve bestuurlijke 
periode zullen we maar zeggen. Met enorm 
veel plezier heb ik met mijn medebestuur-

Voetbalseizoen 2018-2019
Nacompetitie slagroom op de 
taart voor de Kowet familie!

Winnaars voetbalspel

Ereronde jeugdkampioenen tijdens rust tegen Spijkenisse

SUPPORTERSVERENIGING
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Albert Heijn
Lovinkstraat

Albert Heijn
Lovinkstraat
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Ereronde jeugdkampioenen tijdens rust tegen Spijkenisse
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De doelstelling voor  
MO13-1 is ‘meedoen om  
het kampioenschap 
en ver komen in de beker’.

Yvette van der Kamp • Trainer MO13-1

Onze doelstelling dit seizoen is hun 
conditie weer op het oude peil te 
krijgen en ze het spelletje weer te 
kunnen leren want die zijn ze echt 
even kwijt na de afgelopen rare jaren.
De laatste 3 wedstrijden zie je alweer 
dat ze voor elkaar willen knokken  en 
bij pijntjes de knop even omzetten en 
willen door knokken voor het team. 
We hopen dat ze in 2022 hun oude 
niveau weer halen . 

Dennis en Ronald, Trainers MO17-1 

MO17-1
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PensioenVerzekeringen SparenHypotheken

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

Onafhankelijk advies voor al 
uw hypotheken en verzekeringen. &ZAKELIJK PRIVÉ
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Plastall Verfcentrum is een jonge, 
professionele 

verfgroothandel gericht op het 
leveren van verf voor:

Bouw
Jacht- en scheepsbouw
Industrie en protective

Doe het zelf en consument

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

Gasthuisstraat 6
8261 BS Kampen

Telefoon: 038-3313439

Hogehuisstraat 17
8271 BR IJsselmuiden

Tel: 038-3337657

www.lorist-haarmode.nl

Gasthuisstraat 6 • 8261 BS • Kampen
Tel: 038-3313439

Hogehuisstraat 17 • 8271 BR • IJsselmuiden
Tel: 038-3337657

www.loristhaarmode.nl

Spoorstraat 26 IJsselmuiden • Tel: +31 (0) 38 33 15 108
E-mail: plan@wezenberg.nl • Website: www.wezenberg.nl

kleurrijke
vormgeving
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Kampen  |  038 3332010  |  www.weever.nl

Wij bij Weever hebben Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het 
vaandel. Graag doen we dan ook wat terug voor de 
mensen en de omgeving in ons werkgebied. 

In het geval van Go-Ahead zijn we met veel trots 
hoofdsponsor van de jeugd. Het is goed dat de 
jeugd in beweging is. Voetbal is daarvoor een mooi 
middel. Niet alleen omdat het een leuke sport is, 
maar ook om het feit dat er in teamverband wordt 
gespeeld. 

Respect, discipline, doorzettingsvermogen en 
communicatie zijn daar onderdeel van. Allemaal 
elementen om de jeugd naast fysiek ook op sociaal 
vlak te ontwikkelen. We hopen dat de jeugd plezier 
heeft in het voetballen maar ook dat zij deze 
eigenschappen wil inzetten voor het bedrijfsleven. 

De jeugd met bouwtalent en de juiste opleiding, is 
van harte welkom om bij ons stage te lopen of te 
werken. Zo kunnen we ons nog meer verbinden 
aan de jeugd van Go-Ahead Kampen!

Eckertstraat 25B

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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Er is koffie en er is Campenaer Koffie

www.campenaerkoffie.nl    I    www.vandijkgroothandel.nl

Transport &
Warehousing 
• Distributie
• Exceptioneel
• Kooiaap
• Autolaadkraan
• VAS

• Inslag
• Uitslag
• Opslag
• Overslag
• VAL

oitbv.nl
maal kunnen genieten van het toernooi en 
zoveel mogelijk wedstrijden kunnen spelen. 
Ook was het erg fijn dat Brenda als verzorg-
ster mee was. Blessures en pijntjes werden 
verzorgd waardoor de meiden vaak weer 
verder konden.
Ook dank aan de sponsors van de shirts, 
appels, brood, kaas, boodschappen, dona-
ties van betrokken ondernemers en vaantjes 
van de Supportersvereniging waardoor de 
kosten laag bleven.
Tenslotte ook veel dank aan de betrokken 
ouders bij het meehielpen bij de oliebollen-
verkoop, nieuwjaarsduik, mutsenverkoop, 
paaseitjesverkoop en hamburgeractie op 
Koningsdag. 

De meiden hebben het vooral 
onderling erg gezellig gehad. Qua 
teambuilding en onderlinge binding 
was het een uitstekend toernooi. 
Ook sportief was het erg nuttig. 
Veel wedstrijden gespeeld, kennis 
gemaakt met andere systemen en 
de fysieke Scandinavische speelstijl 
ervaren. 

Met z’n allen hebben wij de meiden weer 
een onvergetelijke ervaring kunnen bieden 
en vooruitkijkend gaat het al voorzichtig 
over een volgende editie.
Maar vooral hoe gaaf is het om te zeggen 
dat je tegen Odder IHF, VSK Aarhus, FC Sil-

keborg, Hammel GF, Charlo SO, Kra-
keroy IF, Gungalvs IF, Kode FF, MSG 
Bad Vilbel, Aalborg Kfum, Helsted 
Fremad IF, Solangens BK, HOG Hin-
nerup, Grenaa IF, Nasets SK, Herfolge 
Boldklub en Djursholm FC gespeeld 
hebt.

MEIDEN

7

A D V E R T E N T I E S

38

Er is koffie en er is Campenaer Koffie

www.campenaerkoffie.nl    I    www.vandijkgroothandel.nl

Transport &
Warehousing 
• Distributie
• Exceptioneel
• Kooiaap
• Autolaadkraan
• VAS

• Inslag
• Uitslag
• Opslag
• Overslag
• VAL

oitbv.nl
maal kunnen genieten van het toernooi en 
zoveel mogelijk wedstrijden kunnen spelen. 
Ook was het erg fijn dat Brenda als verzorg-
ster mee was. Blessures en pijntjes werden 
verzorgd waardoor de meiden vaak weer 
verder konden.
Ook dank aan de sponsors van de shirts, 
appels, brood, kaas, boodschappen, dona-
ties van betrokken ondernemers en vaantjes 
van de Supportersvereniging waardoor de 
kosten laag bleven.
Tenslotte ook veel dank aan de betrokken 
ouders bij het meehielpen bij de oliebollen-
verkoop, nieuwjaarsduik, mutsenverkoop, 
paaseitjesverkoop en hamburgeractie op 
Koningsdag. 

De meiden hebben het vooral 
onderling erg gezellig gehad. Qua 
teambuilding en onderlinge binding 
was het een uitstekend toernooi. 
Ook sportief was het erg nuttig. 
Veel wedstrijden gespeeld, kennis 
gemaakt met andere systemen en 
de fysieke Scandinavische speelstijl 
ervaren. 

Met z’n allen hebben wij de meiden weer 
een onvergetelijke ervaring kunnen bieden 
en vooruitkijkend gaat het al voorzichtig 
over een volgende editie.
Maar vooral hoe gaaf is het om te zeggen 
dat je tegen Odder IHF, VSK Aarhus, FC Sil-

keborg, Hammel GF, Charlo SO, Kra-
keroy IF, Gungalvs IF, Kode FF, MSG 
Bad Vilbel, Aalborg Kfum, Helsted 
Fremad IF, Solangens BK, HOG Hin-
nerup, Grenaa IF, Nasets SK, Herfolge 
Boldklub en Djursholm FC gespeeld 
hebt.

MEIDEN

7

A D V E R T E N T I E S

38

Er is koffie en er is Campenaer Koffie

www.campenaerkoffie.nl    I    www.vandijkgroothandel.nl

Transport &
Warehousing 
• Distributie
• Exceptioneel
• Kooiaap
• Autolaadkraan
• VAS

• Inslag
• Uitslag
• Opslag
• Overslag
• VAL

oitbv.nl
maal kunnen genieten van het toernooi en 
zoveel mogelijk wedstrijden kunnen spelen. 
Ook was het erg fijn dat Brenda als verzorg-
ster mee was. Blessures en pijntjes werden 
verzorgd waardoor de meiden vaak weer 
verder konden.
Ook dank aan de sponsors van de shirts, 
appels, brood, kaas, boodschappen, dona-
ties van betrokken ondernemers en vaantjes 
van de Supportersvereniging waardoor de 
kosten laag bleven.
Tenslotte ook veel dank aan de betrokken 
ouders bij het meehielpen bij de oliebollen-
verkoop, nieuwjaarsduik, mutsenverkoop, 
paaseitjesverkoop en hamburgeractie op 
Koningsdag. 

De meiden hebben het vooral 
onderling erg gezellig gehad. Qua 
teambuilding en onderlinge binding 
was het een uitstekend toernooi. 
Ook sportief was het erg nuttig. 
Veel wedstrijden gespeeld, kennis 
gemaakt met andere systemen en 
de fysieke Scandinavische speelstijl 
ervaren. 

Met z’n allen hebben wij de meiden weer 
een onvergetelijke ervaring kunnen bieden 
en vooruitkijkend gaat het al voorzichtig 
over een volgende editie.
Maar vooral hoe gaaf is het om te zeggen 
dat je tegen Odder IHF, VSK Aarhus, FC Sil-

keborg, Hammel GF, Charlo SO, Kra-
keroy IF, Gungalvs IF, Kode FF, MSG 
Bad Vilbel, Aalborg Kfum, Helsted 
Fremad IF, Solangens BK, HOG Hin-
nerup, Grenaa IF, Nasets SK, Herfolge 
Boldklub en Djursholm FC gespeeld 
hebt.

MEIDEN

7

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 inkoop- 
organisatie voor de orthodontiepraktijk 
kunt u met ons GELD BESPAREN ! 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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Kampen  |  038 3332010  |  www.weever.nl

Wij bij Weever hebben Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het 
vaandel. Graag doen we dan ook wat terug voor de 
mensen en de omgeving in ons werkgebied. 

In het geval van Go-Ahead zijn we met veel trots 
hoofdsponsor van de jeugd. Het is goed dat de 
jeugd in beweging is. Voetbal is daarvoor een mooi 
middel. Niet alleen omdat het een leuke sport is, 
maar ook om het feit dat er in teamverband wordt 
gespeeld. 

Respect, discipline, doorzettingsvermogen en 
communicatie zijn daar onderdeel van. Allemaal 
elementen om de jeugd naast fysiek ook op sociaal 
vlak te ontwikkelen. We hopen dat de jeugd plezier 
heeft in het voetballen maar ook dat zij deze 
eigenschappen wil inzetten voor het bedrijfsleven. 

De jeugd met bouwtalent en de juiste opleiding, is 
van harte welkom om bij ons stage te lopen of te 
werken. Zo kunnen we ons nog meer verbinden 
aan de jeugd van Go-Ahead Kampen!

Eckertstraat 25B

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.

18082_EFG_advertentie_124x90_190219.indd 1 14-03-19 13:56
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Na maanden voorbereiding was het 30 mei zover. Vier meidenteams maakten zich op voor vertrek naar Aalborg (Dene-
marken) om daar een internationaal meidentoernooi te spelen. Onze MO17, MO15, MO13-1 en MO13-2 hadden in de 

maanden voorafgaand aan het vertrek al behoorlijk de handen uit de mouwen gestoken om zoveel mogelijk geld bij 
elkaar te sprokkelen om de eigen bijdrage zo laag mogelijk te houden. De meiden werden ondersteund door trainers en 

vele enthousiaste ouders en een Aalborg- werkgroep die tal van leuke acties heeft bedacht. Zo werden in december oliebol-
len verkocht en werd de traditionele nieuwjaarsduik aan het strandje bij de Music Club georganiseerd. Ook werden er grijze 

wintermusten met Go Ahead logo besteld en verkocht tijdens de wintermaanden. Vervolgens werden er paaseieren verkocht 
en was er een ludieke hamburgerbakactie tijdens Koningsdag. Kortom veel acties waar niet alleen de meiden, maar ook de 

ouders en trainers met veel plezier op terugkijken.

Nadat alle scholen toestem-
ming hadden verleend om 

op woensdagochtend te ver-
trekken gingen de meiden, 

trainers en begeleiders op weg 
voor een reis van 12 uur richting 

het noorden van Denemarken: 
Aalborg.

Na aankomst kregen de meiden een 
sporthal toegewezen om te verblij-

ven en de trainers moesten het doen 
met een leraren kamer.  

De eerste dag mochten de meiden 
meteen aan de slag. Ons MO17 
beet de spits af tegen het Zweedse 
Kungälvs FF. Ondanks het over-
wicht van onze meiden bleef de 
score hangen op 1-1. De MO15 en 
MO13-1 speelden een keer gelijk 
en verloren een keer. De MO13-2 
wisten nog geen punten te 
pakken. Onze meiden vielen 
de eerste dag al gelijk goed 
op. Ze waren zelfs onderdeel 

van een documentaire over 
meidenvoetbal voor de 

Deense TV. 

Dag 2 van de Aalborg City Cup was er vooral 
een met mooi weer en de eerste overwin-
ningen voor de meiden. De MO13-1 en MO15 
versloegen de koplopers, de MO13-2 pakte 
het eerste punt en de MO17 vocht een pittig 
duel uit met onze buren uit Duitsland. Het 
was ook een lange dag met de eerste wed-
strijd om 09.20 uur en de laatste om 19.20 
uur, met voor de MO13-2 en MO15 drie wed-
strijden. Gelukkig lapte onze verzorgster 
Brenda de pijntjes weer op en kon iedereen 
volop genieten van het mooie weer en wed-
strijden. Na de wedstrijden de hal in voor het 
diner (gebakken aardappeltjes, hamburger 
en rauwkost) en daarna weer terug met de 
bus naar onze slaapplek in de sporthal waar 
het nog lang onrustig en gezellig bleef.

Op dag 3 van de Aalborg City Cup speelden 
de meiden in de speciale zwarte Aalborg 
shirts. De laatste dag waarin de MO17 haar 
wedstrijden wist te winnen van Zoeter-
woude en het Deense Aalborg Kfum, de 
MO15 de Noren (Krakeroy IL) met penalty’s 
wist te verslaan, de MO13-2 een rustig pro-
gramma had en lekker heeft gezwommen 

en de MO13-1 ook de laatste wedstrijd won 
van het Zweedse Greena IF. Voor iedereen 
was er een medal ceremony en na afloop 
lasagne als diner.

Zowel de Aalborg Commissie als de meiden 
kijken terug op een zeer geslaagde Aalborg 
City Cup. Vanaf september gestart met de 

voorbereidingen en mooi dat dan alles loopt 
zoals verwacht. Vooral ook dankzij onze 
enthousiaste begeleiders. Zij hebben toch 
maar de meiden verzorgd, meegejuicht, in 
de gaten gehouden, getroost en ‘s nachts 
bewaakt. Daardoor hebben de meiden opti-

Aalborg City Cup 2019
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IJsseldijk 37
8266 AD Kampen

038-33 37110
info@vandijkbikes.nl

Dé fietsspecialist 
van Kampen!

www.vandijkbikes.nl

Ondernemingsstraat 2 Kampen Tel. 06-11 04 03 00
info@sociumverzekeringen.nl www.sociumverzekeringen.nl

uw audiovisuele partner voor
zichtbaar beeld en verstaanbaar geluid

038 - 11 24 376
contact@present-it.nl

 www.present-it.nl
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Er is koffie en er is Campenaer Koffie

www.campenaerkoffie.nl    I    www.vandijkgroothandel.nl

Transport &
Warehousing 
• Distributie
• Exceptioneel
• Kooiaap
• Autolaadkraan
• VAS

• Inslag
• Uitslag
• Opslag
• Overslag
• VAL

oitbv.nl
maal kunnen genieten van het toernooi en 
zoveel mogelijk wedstrijden kunnen spelen. 
Ook was het erg fijn dat Brenda als verzorg-
ster mee was. Blessures en pijntjes werden 
verzorgd waardoor de meiden vaak weer 
verder konden.
Ook dank aan de sponsors van de shirts, 
appels, brood, kaas, boodschappen, dona-
ties van betrokken ondernemers en vaantjes 
van de Supportersvereniging waardoor de 
kosten laag bleven.
Tenslotte ook veel dank aan de betrokken 
ouders bij het meehielpen bij de oliebollen-
verkoop, nieuwjaarsduik, mutsenverkoop, 
paaseitjesverkoop en hamburgeractie op 
Koningsdag. 

De meiden hebben het vooral 
onderling erg gezellig gehad. Qua 
teambuilding en onderlinge binding 
was het een uitstekend toernooi. 
Ook sportief was het erg nuttig. 
Veel wedstrijden gespeeld, kennis 
gemaakt met andere systemen en 
de fysieke Scandinavische speelstijl 
ervaren. 

Met z’n allen hebben wij de meiden weer 
een onvergetelijke ervaring kunnen bieden 
en vooruitkijkend gaat het al voorzichtig 
over een volgende editie.
Maar vooral hoe gaaf is het om te zeggen 
dat je tegen Odder IHF, VSK Aarhus, FC Sil-

keborg, Hammel GF, Charlo SO, Kra-
keroy IF, Gungalvs IF, Kode FF, MSG 
Bad Vilbel, Aalborg Kfum, Helsted 
Fremad IF, Solangens BK, HOG Hin-
nerup, Grenaa IF, Nasets SK, Herfolge 
Boldklub en Djursholm FC gespeeld 
hebt.

MEIDEN

7

A D V E R T E N T I E S

10

A D V E R T E N T I E S

35
Kampen  |  038 3332010  |  www.weever.nl

Wij bij Weever hebben Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het 
vaandel. Graag doen we dan ook wat terug voor de 
mensen en de omgeving in ons werkgebied. 

In het geval van Go-Ahead zijn we met veel trots 
hoofdsponsor van de jeugd. Het is goed dat de 
jeugd in beweging is. Voetbal is daarvoor een mooi 
middel. Niet alleen omdat het een leuke sport is, 
maar ook om het feit dat er in teamverband wordt 
gespeeld. 

Respect, discipline, doorzettingsvermogen en 
communicatie zijn daar onderdeel van. Allemaal 
elementen om de jeugd naast fysiek ook op sociaal 
vlak te ontwikkelen. We hopen dat de jeugd plezier 
heeft in het voetballen maar ook dat zij deze 
eigenschappen wil inzetten voor het bedrijfsleven. 

De jeugd met bouwtalent en de juiste opleiding, is 
van harte welkom om bij ons stage te lopen of te 
werken. Zo kunnen we ons nog meer verbinden 
aan de jeugd van Go-Ahead Kampen!

Eckertstraat 25B

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.

18082_EFG_advertentie_124x90_190219.indd 1 14-03-19 13:56



Dyon Kleppe

Tristan van Zuiden Kees Tol Luuc Knul
Brenda Beens 
Verzorger

Steven Vonk Jurrian ZandbergenCor Straetemans Tim Noordman

Adi Draganovic Dennis van der Wal
Hans van Zuiden 
Assistent trainer

Gert van Duinen 
Hoofdtrainer

2021 | 2022

Selectie 
Go-Ahead 
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Nico Veldman Niek van Enk Nick Hendriks Nick van der Kooi

Olivier Meijer 
Ass. scheidsrechter Bram van Enk Nick Kuipers Sven Hellendoorn

Tim Sleifer
Randy van Mierlo 
Hersteltrainer

Menno Jansma 
Teammanager Wail Doufikar

André Meijberg 
Teammanager Reza Hosseini Laurens van Keulen Rob ter Horst
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Schering 45
8281 JW  Genemuiden  The Netherlands
T +31 (0)38 38 611 60
E info@itcnaturalluxuryflooring.com
W www.itcnaturalluxuryfl ooring.com
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Wij geven het MKB 
de vrijheid om te 
ondernemen.

www.yestelecom.nl

ZONNEGILDE
Duurzame energie op maat

Verkoop, installatie en 
onderhoud van zonnepanelen 

 /zonnegilde  /zonnegilde

Ambachtsstraat 1H,  8263 AJ Kampen   T (038) 77 30 070 

www.zonnegilde.nl

particulier zakelijk

Kwaliteit is 
een bewuste Keuze

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.
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Concertlaan 16 - 8265 RD Kampen

Tel. 06 20494147 / 038 3333674

Wij verbinden en ontzorgen personen
en ondernemingen door onder

andere te participeren
met als uiteindelijk doel

een gezamenlijk positief resultaat.

Centraal staat hierbij de klant
en niet het rendement.

Contact: Henry van Halm
Mobiel: 06-10876563
E-mail: henry@conburtions.nl

Door een misverstand is dit verslag niet in het vorige clubblad beland. Maar we willen de ervaringen van de hoogtestage van het 
vierde niet onthouden. Dus hierbij alsnog.

Wat begon met een idee aan 
onze stamtafel in de kantine, is 

inmiddels alweer 5 jaar werkelijk-
heid: een trainingskamp op lange 

latten in de Oostenrijkse bergen. 
Dit jaar was onze hoogtestage in 

het altijd gezellige dorp Kirchberg 
in Tirol. Naast de vele kilo-

meters aan pistes en goede 
bereikbaarheid spreekt ook 
90% van de mensen de Neder-
landse taal. Zo kunnen spelers 
zonder talenknobbel (Rudy 
Spaan alias Ruuuuuuudie) ook 
hun weg vinden in het pitto-
reske dorp. Waar jaren geleden 
onder aanvoering van René den 
Boer  het ene kampioenschap 
na het andere werd gevierd,  
staat de prijzenkast van het 4e  
de laatste jaren aardig droog. Ondanks 
de tactisch zeer sterke leiding lukt het 
maar niet om de zilveren schaal te 
bemachtigen. Alles heeft de leiding 
er aan gedaan om de prestaties op 
het veld te verbeteren. Zo werd 

het team afgelopen jaar verjongd met aan-
winsten Max van Moll, Kees Kostwinner en 
Arjen Hup waardoor een top 5 positie weer 
binnen handbereik ligt. Een top 5 positie…. 
tot grotere hoogte zijn we als elftal blijkbaar 
niet meer in staat. Vandaar dat het trainings-
kamp in Oostenrijk het enige moment in het 

jaar is waar we echt weer de top bereiken. 
Dat dit met een gondellift gebeurt doet 
dan niet ter zake. Dit jaar waren we met 7 
personen. De gebroeders Frans (shotjesko-
ning) en Wilfred (penningmeester) van de 
Kolk, Rudy Spaan (maker van de lekkerste 

gekookte eitjes) en Roelof Arp (afwashulp). 
De gebroeders Wim (chauffeur) en Henk 
(gids) van Keulen en Bert Pleijsier die altijd 
zonder zeuren de broodjes s’ ochtends ver-
zorgde. Dit jaar was een jubileumeditie (5e 
keer) en wat het extra speciaal maakte was 
de gigantische sneeuwmassa. Ook liet de 

zon zich geregeld zien waardoor we 
weer vele mooie afdalingen hebben 
kunnen maken. Na al dat zweten 
op de berg is het belangrijk om de 
vochtbalans weer op peil te brengen. 
Waar de prestaties op het veld en in 
de bergen steeds minder worden, is 
dat tijdens de 3e helft het tegenover-
gestelde. Feest café ‘de Eisbar’ was 
ons tweede huis waar we vele gezel-
lige uren hebben doorgebracht. Ook 
tijdens het feest van DJ Otzi op het 
dorpsplein was het genieten gebla-

zen. Er waren zelfs 2 trouwe supporters 
aanwezig die ons helemaal waren gevolgd 
vanuit Nederland! Harjan en Dineke van de 
Kamp nogmaals bedankt voor jullie support! 
Al met al was het ook dit jaar weer genieten 
geblazen. 

Het 4e op trainingskamp in de bergen

Mijn naam is Ica de Boer (20 jaar) en ik heb recentelijk mijn CIOS opleiding in Heerenveen 
afgerond. 

Talententraining gestart
Dit seizoen is Go Ahead Kampen bezig 
geweest om invulling te geven aan het tech-
nische beleidsplan (5-jarig plan). De talen-
tentraining is een van de onderdelen van 
dit plan en moet er voor zorgen dat spelers 
zich steeds meer kunnen ontwikkelen op 
hun eigen niveau. Dit is met name bedoeld 
voor spelers die zich onderscheiden van hun 
eigen leeftijdsgenoten. 

Vanuit de club ben ik benaderd of ik dit 
proces wil gaan begeleiden bij de onder-
bouw (jeugd) en Dennis van der Wal de 
bovenbouw (jeugd).

Tijdens de training staat het individu cen-
traal. Weerstand is hierin belangrijk om 
spelers uit te dagen, zodat zij nog meer uit 

zichzelf halen. De spelers zijn hier zelf onder-
deel van (elkaars weerstand). Dit moet er 
uiteindelijk toe leiden dat de spelers steeds 
meer leren en beter worden gedurende de 
trainingen. Om het optimale uit de spelers 
te halen worden de oefeningen afgestemd 
op wedstrijdgerichte vormen waar zij weke-
lijks mee te maken hebben. Zo maak je hen 
bewust van de eigen keuzes die zij tijdens de 
training steeds moeten maken en die ze dan 
kunnen toepassen in de eigen wedstrijd. 

Je hebt 2 verschillende leeftijdsgroepen, 
(JO8/JO9 en JO10/JO11) met als doel dat het 
niveau van de spelers zo dicht mogelijk bij 
elkaar ligt. De trainingen worden altijd 1x per 
week gegeven op de vrijdagavond. Tot slot 
staat plezier natuurlijk altijd voorop ! 29
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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!
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Concertlaan 16 - 8265 RD Kampen

Tel. 06 20494147 / 038 3333674
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en ondernemingen door onder
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en niet het rendement.

Contact: Henry van Halm
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E-mail: henry@conburtions.nl
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inmiddels alweer 5 jaar werkelijk-
heid: een trainingskamp op lange 

latten in de Oostenrijkse bergen. 
Dit jaar was onze hoogtestage in 

het altijd gezellige dorp Kirchberg 
in Tirol. Naast de vele kilo-

meters aan pistes en goede 
bereikbaarheid spreekt ook 
90% van de mensen de Neder-
landse taal. Zo kunnen spelers 
zonder talenknobbel (Rudy 
Spaan alias Ruuuuuuudie) ook 
hun weg vinden in het pitto-
reske dorp. Waar jaren geleden 
onder aanvoering van René den 
Boer  het ene kampioenschap 
na het andere werd gevierd,  
staat de prijzenkast van het 4e  
de laatste jaren aardig droog. Ondanks 
de tactisch zeer sterke leiding lukt het 
maar niet om de zilveren schaal te 
bemachtigen. Alles heeft de leiding 
er aan gedaan om de prestaties op 
het veld te verbeteren. Zo werd 

het team afgelopen jaar verjongd met aan-
winsten Max van Moll, Kees Kostwinner en 
Arjen Hup waardoor een top 5 positie weer 
binnen handbereik ligt. Een top 5 positie…. 
tot grotere hoogte zijn we als elftal blijkbaar 
niet meer in staat. Vandaar dat het trainings-
kamp in Oostenrijk het enige moment in het 

jaar is waar we echt weer de top bereiken. 
Dat dit met een gondellift gebeurt doet 
dan niet ter zake. Dit jaar waren we met 7 
personen. De gebroeders Frans (shotjesko-
ning) en Wilfred (penningmeester) van de 
Kolk, Rudy Spaan (maker van de lekkerste 

gekookte eitjes) en Roelof Arp (afwashulp). 
De gebroeders Wim (chauffeur) en Henk 
(gids) van Keulen en Bert Pleijsier die altijd 
zonder zeuren de broodjes s’ ochtends ver-
zorgde. Dit jaar was een jubileumeditie (5e 
keer) en wat het extra speciaal maakte was 
de gigantische sneeuwmassa. Ook liet de 

zon zich geregeld zien waardoor we 
weer vele mooie afdalingen hebben 
kunnen maken. Na al dat zweten 
op de berg is het belangrijk om de 
vochtbalans weer op peil te brengen. 
Waar de prestaties op het veld en in 
de bergen steeds minder worden, is 
dat tijdens de 3e helft het tegenover-
gestelde. Feest café ‘de Eisbar’ was 
ons tweede huis waar we vele gezel-
lige uren hebben doorgebracht. Ook 
tijdens het feest van DJ Otzi op het 
dorpsplein was het genieten gebla-

zen. Er waren zelfs 2 trouwe supporters 
aanwezig die ons helemaal waren gevolgd 
vanuit Nederland! Harjan en Dineke van de 
Kamp nogmaals bedankt voor jullie support! 
Al met al was het ook dit jaar weer genieten 
geblazen. 

Het 4e op trainingskamp in de bergen

Mijn naam is Ica de Boer (20 jaar) en ik heb recentelijk mijn CIOS opleiding in Heerenveen 
afgerond. 

Talententraining gestart
Dit seizoen is Go Ahead Kampen bezig 
geweest om invulling te geven aan het tech-
nische beleidsplan (5-jarig plan). De talen-
tentraining is een van de onderdelen van 
dit plan en moet er voor zorgen dat spelers 
zich steeds meer kunnen ontwikkelen op 
hun eigen niveau. Dit is met name bedoeld 
voor spelers die zich onderscheiden van hun 
eigen leeftijdsgenoten. 

Vanuit de club ben ik benaderd of ik dit 
proces wil gaan begeleiden bij de onder-
bouw (jeugd) en Dennis van der Wal de 
bovenbouw (jeugd).

Tijdens de training staat het individu cen-
traal. Weerstand is hierin belangrijk om 
spelers uit te dagen, zodat zij nog meer uit 

zichzelf halen. De spelers zijn hier zelf onder-
deel van (elkaars weerstand). Dit moet er 
uiteindelijk toe leiden dat de spelers steeds 
meer leren en beter worden gedurende de 
trainingen. Om het optimale uit de spelers 
te halen worden de oefeningen afgestemd 
op wedstrijdgerichte vormen waar zij weke-
lijks mee te maken hebben. Zo maak je hen 
bewust van de eigen keuzes die zij tijdens de 
training steeds moeten maken en die ze dan 
kunnen toepassen in de eigen wedstrijd. 

Je hebt 2 verschillende leeftijdsgroepen, 
(JO8/JO9 en JO10/JO11) met als doel dat het 
niveau van de spelers zo dicht mogelijk bij 
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Wij geven het MKB 
de vrijheid om te 
ondernemen.

www.yestelecom.nl
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Duurzame energie op maat
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onderhoud van zonnepanelen 
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Bij elke drukwerkbestelling planten wij een boom op Sumatra.
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maar ook voor al uw andere drukwerk: 

Zalsman Kampen

Dat vraagt om een kaartje.Dat vraagt om een kaartje.
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PensioenVerzekeringen SparenHypotheken

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

Onafhankelijk advies voor al 
uw hypotheken en verzekeringen. &ZAKELIJK PRIVÉ
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Plastall Verfcentrum is een jonge, 
professionele 

verfgroothandel gericht op het 
leveren van verf voor:

Bouw
Jacht- en scheepsbouw
Industrie en protective

Doe het zelf en consument

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

Gasthuisstraat 6
8261 BS Kampen

Telefoon: 038-3313439

Hogehuisstraat 17
8271 BR IJsselmuiden

Tel: 038-3337657

www.lorist-haarmode.nl

Gasthuisstraat 6 • 8261 BS • Kampen
Tel: 038-3313439

Hogehuisstraat 17 • 8271 BR • IJsselmuiden
Tel: 038-3337657

www.loristhaarmode.nl

Spoorstraat 26 IJsselmuiden • Tel: +31 (0) 38 33 15 108
E-mail: plan@wezenberg.nl • Website: www.wezenberg.nl

kleurrijke
vormgeving

Installatietechniek

Installatietechniek

Industrieweg 4        8263 AC Kampen       Tel: 038 - 331 15 65
Installatietechniek
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E-mail: henry@conburtions.nl

Door een misverstand is dit verslag niet in het vorige clubblad beland. Maar we willen de ervaringen van de hoogtestage van het 
vierde niet onthouden. Dus hierbij alsnog.

Wat begon met een idee aan 
onze stamtafel in de kantine, is 

inmiddels alweer 5 jaar werkelijk-
heid: een trainingskamp op lange 

latten in de Oostenrijkse bergen. 
Dit jaar was onze hoogtestage in 

het altijd gezellige dorp Kirchberg 
in Tirol. Naast de vele kilo-

meters aan pistes en goede 
bereikbaarheid spreekt ook 
90% van de mensen de Neder-
landse taal. Zo kunnen spelers 
zonder talenknobbel (Rudy 
Spaan alias Ruuuuuuudie) ook 
hun weg vinden in het pitto-
reske dorp. Waar jaren geleden 
onder aanvoering van René den 
Boer  het ene kampioenschap 
na het andere werd gevierd,  
staat de prijzenkast van het 4e  
de laatste jaren aardig droog. Ondanks 
de tactisch zeer sterke leiding lukt het 
maar niet om de zilveren schaal te 
bemachtigen. Alles heeft de leiding 
er aan gedaan om de prestaties op 
het veld te verbeteren. Zo werd 

het team afgelopen jaar verjongd met aan-
winsten Max van Moll, Kees Kostwinner en 
Arjen Hup waardoor een top 5 positie weer 
binnen handbereik ligt. Een top 5 positie…. 
tot grotere hoogte zijn we als elftal blijkbaar 
niet meer in staat. Vandaar dat het trainings-
kamp in Oostenrijk het enige moment in het 

jaar is waar we echt weer de top bereiken. 
Dat dit met een gondellift gebeurt doet 
dan niet ter zake. Dit jaar waren we met 7 
personen. De gebroeders Frans (shotjesko-
ning) en Wilfred (penningmeester) van de 
Kolk, Rudy Spaan (maker van de lekkerste 

gekookte eitjes) en Roelof Arp (afwashulp). 
De gebroeders Wim (chauffeur) en Henk 
(gids) van Keulen en Bert Pleijsier die altijd 
zonder zeuren de broodjes s’ ochtends ver-
zorgde. Dit jaar was een jubileumeditie (5e 
keer) en wat het extra speciaal maakte was 
de gigantische sneeuwmassa. Ook liet de 

zon zich geregeld zien waardoor we 
weer vele mooie afdalingen hebben 
kunnen maken. Na al dat zweten 
op de berg is het belangrijk om de 
vochtbalans weer op peil te brengen. 
Waar de prestaties op het veld en in 
de bergen steeds minder worden, is 
dat tijdens de 3e helft het tegenover-
gestelde. Feest café ‘de Eisbar’ was 
ons tweede huis waar we vele gezel-
lige uren hebben doorgebracht. Ook 
tijdens het feest van DJ Otzi op het 
dorpsplein was het genieten gebla-

zen. Er waren zelfs 2 trouwe supporters 
aanwezig die ons helemaal waren gevolgd 
vanuit Nederland! Harjan en Dineke van de 
Kamp nogmaals bedankt voor jullie support! 
Al met al was het ook dit jaar weer genieten 
geblazen. 

Het 4e op trainingskamp in de bergen

Mijn naam is Ica de Boer (20 jaar) en ik heb recentelijk mijn CIOS opleiding in Heerenveen 
afgerond. 

Talententraining gestart
Dit seizoen is Go Ahead Kampen bezig 
geweest om invulling te geven aan het tech-
nische beleidsplan (5-jarig plan). De talen-
tentraining is een van de onderdelen van 
dit plan en moet er voor zorgen dat spelers 
zich steeds meer kunnen ontwikkelen op 
hun eigen niveau. Dit is met name bedoeld 
voor spelers die zich onderscheiden van hun 
eigen leeftijdsgenoten. 

Vanuit de club ben ik benaderd of ik dit 
proces wil gaan begeleiden bij de onder-
bouw (jeugd) en Dennis van der Wal de 
bovenbouw (jeugd).

Tijdens de training staat het individu cen-
traal. Weerstand is hierin belangrijk om 
spelers uit te dagen, zodat zij nog meer uit 

zichzelf halen. De spelers zijn hier zelf onder-
deel van (elkaars weerstand). Dit moet er 
uiteindelijk toe leiden dat de spelers steeds 
meer leren en beter worden gedurende de 
trainingen. Om het optimale uit de spelers 
te halen worden de oefeningen afgestemd 
op wedstrijdgerichte vormen waar zij weke-
lijks mee te maken hebben. Zo maak je hen 
bewust van de eigen keuzes die zij tijdens de 
training steeds moeten maken en die ze dan 
kunnen toepassen in de eigen wedstrijd. 

Je hebt 2 verschillende leeftijdsgroepen, 
(JO8/JO9 en JO10/JO11) met als doel dat het 
niveau van de spelers zo dicht mogelijk bij 
elkaar ligt. De trainingen worden altijd 1x per 
week gegeven op de vrijdagavond. Tot slot 
staat plezier natuurlijk altijd voorop ! 29
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INSTALLATIETECHNIEK 

SCHILDERWERK

AFBOUW

PROJECTINRICHTING

DE VDK GROEP IS VERTROUWD VEELZIJDIG
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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!



32 33Programma
1e klasse D 2021 | 2022

Go-Ahead Kampen - Dos Kampen 1 
DOS ‘37 -  VV DTS Ede
DZC ‘68 -  SVZW  
v.v. Hierden -  VV Bennekom 
KHC -  VV Nunspeet 
SDV Barneveld -  Apeldoorn CSV 
VV SVI -  De Merino’s

25 september 20211

VV Bennekom -  Go-Ahead Kampen
Apeldoorn CSV -  v.v. Hierden
DOS Kampen -  VV SVI  
VV DTS Ede -  DZC ‘68  
De Merino’s -  DOS ‘37  
VV Nunspeet -  SDV Barneveld 
 SVZW -  KHC

2 oktober 20212

VV Nunspeet - Go-Ahead Kampen 
Apeldoorn CSV - De Merino’s 
VV Bennekom - DZC ‘68  
DOS Kampen - DOS ‘37  
v.v. Hierden - KHC  
SDV Barneveld - VV SVI  
SVZW - VV DTS Ede

27 november 20219

Go-Ahead Kampen - VV Bennekom 
DOS ‘37 - v.v. Hierden 
DOS Kampen - VV Nunspeet 
DZC ‘68 - VV DTS Ede 
De Merino’s - KHC  
SDV Barneveld - SVZW  
VV SVI - Apeldoorn CSV

12 maart 202216

Apeldoorn CSV - Go-Ahead Kampen 
VV Bennekom - SDV Barneveld 
DOS Kampen - De Merino’s 
VV DTS Ede - VV SVI  
v.v. Hierden - DZC ‘68  
VV Nunspeet - KHC  
SVZW - DOS ‘37

19 maart 202217

Go-Ahead Kampen -  De Merino’s 
Apeldoorn CSV -  VV Nunspeet 
VV Bennekom -  SVZW  
DZC ‘68 -  DOS ‘37  
v.v. Hierden -  VV SVI  
KHC -  VV DTS Ede 
SDV Barneveld -  DOS Kampen

9 oktober 20213

Go-Ahead Kampen   - CSV Apeldoorn
De Merino’s       - vv Hierden
KHC                        - vv Bennekom
DOS ’37                - SVZW
DTS ’35 Ede         - DOS Kampen
DZC ’68                  - SDV Barneveld
SVI                         - Nunspeet

4 december 202110

DOS ‘37 -  Go-Ahead Kampen 
DOS Kampen -  v.v. Hierden 
VV DTS Ede -  Apeldoorn CSV 
De Merino’s -  DZC ‘68  
VV Nunspeet -  VV Bennekom 
VV SVI -  KHC  
SVZW -  SDV Barneveld

16 oktober 20214

Go-Ahead Kampen - VV SVI  
Apeldoorn CSV - KHC  
VV Bennekom - VV DTS Ede 
DOS Kampen - DZC ‘68  
v.v. Hierden - SVZW  
VV Nunspeet - DOS ‘37  
SDV Barneveld - De Merino’s

11 december 202111

VV SVI - Go-Ahead Kampen 
DOS ‘37 - DZC ‘68  
KHC - DOS Kampen 
De Merino’s - Apeldoorn CSV 
VV Nunspeet - VV DTS Ede 
SDV Barneveld - v.v. Hierden 
SVZW - VV Bennekom

26 maart 202218

Go-Ahead Kampen -  DZC ‘68  
Apeldoorn CSV -  DOS Kampen 
VV Bennekom -  VV SVI  
v.v. Hierden -  DOS ‘37  
KHC -  De Merino’s 
VV Nunspeet -  SVZW  
SDV Barneveld -  VV DTS Ede

23 oktober 20215

SVZW - Go-Ahead Kampen
VV Bennekom - Apeldoorn CSV 
DOS ‘37 - VV SVI  
VV DTS Ede - v.v. Hierden 
DZC ‘68 - VV Nunspeet 
KHC - SDV Barneveld 
De Merino’s - DOS Kampen 

22 januari 202212

Go-Ahead Kampen - DOS ‘37 
Apeldoorn CSV - SVZW  
VV Bennekom - VV Nunspeet 
DOS Kampen - SDV Barneveld 
VV DTS Ede - KHC  
DZC ‘68 - VV SVI  
v.v. Hierden - De Merino’s

2 april 202219

SDV Barneveld -  Go-Ahead Kampen 
DOS ‘37 -  KHC  
DOS Kampen -  VV Bennekom 
DZC ‘68 -  v.v. Hierden 
De Merino’s -  VV Nunspeet 
VV SVI -  VV DTS Ede 
SVZW -  Apeldoorn CSV

30 oktober 20216

Go-Ahead Kampen - KHC  
DOS ‘37 - Apeldoorn CSV 
DOS Kampen - SVZW  
De Merino’s - VV DTS Ede 
VV Nunspeet - v.v. Hierden 
SDV Barneveld - VV Bennekom 
VV SVI - DZC ‘68

29 januari 202213

VV DTS Ede -  Go-Ahead Kampen 
Apeldoorn CSV -  VV SVI  
VV Bennekom -  DOS ‘37  
v.v. Hierden -  SDV Barneveld 
KHC -  DZC ‘68  
VV Nunspeet -  DOS Kampen 
SVZW -  De Merino’s

6 november 20217

Go-Ahead Kampen - VV DTS Ede 
DOS ‘37 - VV Bennekom 
DOS Kampen - Apeldoorn CSV 
DZC ‘68 - KHC  
De Merino’s - SVZW  
SDV Barneveld - VV Nunspeet 
VV SVI - v.v. Hierden

12 februari 202214

Go-Ahead Kampen -  v.v. Hierden 
DOS ‘37 -  SDV Barneveld 
DOS Kampen -  KHC  
VV DTS Ede -  VV Nunspeet 
DZC ‘68 -  Apeldoorn CSV 
De Merino’s -  VV Bennekom 
VV SVI -  SVZW

20 november 20218

v.v. Hierden - Go-Ahead Kampen 
Apeldoorn CSV - DZC ‘68  
VV Bennekom - DOS Kampen 
VV DTS Ede - SDV Barneveld 
KHC - DOS ‘37  
VV Nunspeet - De Merino’s 
SVZW - VV SVI

5 maart 202215



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)

Onder voorbehoud van zetfouten

Voor maar 15 euro per jaar het 
wel en wee van Go-Ahead 

thuis in de brievenbus!   

4 keer 
per jaar!

Go-Ahead KampenGo-Ahead Kampen

Het ContactHet Contact

Presentatiegids seizoen 2021 - 2022
oktober 2021    www.goaheadkampen.nl
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Go-Ahead Kampen - SVZW  
DOS ‘37 - DOS Kampen 
VV DTS Ede - VV Bennekom 
DZC ‘68 - De Merino’s 
v.v. Hierden - VV Nunspeet 
KHC - Apeldoorn CSV  
VV SVI - SDV Barneveld

14 mei 202223

De Merino’s - Go-Ahead Kampen
Apeldoorn CSV - DOS ‘37  
VV Bennekom - v.v. Hierden 
DOS Kampen - VV DTS Ede 
VV Nunspeet - VV SVI  
SDV Barneveld - KHC  
SVZW - DZC ‘68

21 mei 202224

Go-Ahead Kampen - SDV Barneveld 
DOS ‘37 - VV Nunspeet 
VV DTS Ede - De Merino’s 
DZC ‘68 - VV Bennekom 
v.v. Hierden - Apeldoorn CSV 
KHC - SVZW  
VV SVI - DOS Kampen

28 mei 202225

KHC - Go-Ahead Kampen 
DOS ‘37 - De Merino’s 
v.v. Hierden - VV DTS Ede 
VV Nunspeet - Apeldoorn CSV 
SDV Barneveld - DZC ‘68  
VV SVI - VV Bennekom 
SVZW - DOS Kampen

9 april 202220

Go-Ahead Kampen - VV Nunspeet 
Apeldoorn CSV - VV Bennekom 
VV DTS Ede - SVZW  
DZC ‘68 - DOS Kampen 
KHC - v.v. Hierden 
De Merino’s - SDV Barneveld 
VV SVI - DOS ‘37

23 april 202221

DOS Kampen - Go-Ahead Kampen 
Apeldoorn CSV - VV DTS Ede 
VV Bennekom - KHC  
De Merino’s - VV SVI  
VV Nunspeet - DZC ‘68  
SDV Barneveld - DOS ‘37  
SVZW - v.v. Hierden

30 april 202222
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WIJ BOUWEN
SAMEN AAN 
EEN BETERE 
TOEKOMST

BJGGROEP.NL

Lotte Koek meldde zich per 1 maart 2019 aan als nieuw lid van vv Go Ahead Kampen. Zij bleek het 900e lid te zijn, 
een mooie mijlpaal voor onze vereniging, waaraan voorafgaand aan de competitiewedstrijd Go Ahead – Bennekom 

in het sponsorhome aandacht werd geschonken door voorzitter Theo Rietkerk. 

Hij heette Lotte in het bijzijn van 
haar vader, moeder en zus van harte 

welkom en overhandigde haar naast 
een bos  bloemen als welkomstge-

schenk een mooie Go Ahead handdoek. 
Desgevraagd antwoordde Lotte dat zij op 

voetbal is gegaan omdat zij het een leuke 
sport vindt. En waarom ze voor Go Ahead als 

vereniging heeft gekozen? Gewoon omdat ze 
dat van haar vader – die bij Go Ahead in het 4e 

elftal speelt – moest. Zo simpel kan het zijn. 

Lotte, fijn dat je bij Go Ahead bent komen voet-
ballen. We wensen je heel veel voetbalplezier!

Lotte Koek 900e lid Go Ahead Kampen 

We zijn blij dat we met ingang van het nieuwe seizoen het medisch beleid kunnen 
starten. Belangrijk was de aanwezigheid van EHBO’ers op alle trainingsdagen. Dat 
is nu gelukt.

Zo’n anderhalf jaar geleden zijn de 
eerste gesprekken over dit beleid 
geweest met Patrick Mookus en 
Macro Dijst. De eerste stap was 
niet het behandelen van bles-
sures, maar het voorkomen 
van blessures. Hiervoor was 
een medisch verantwoorde 
warming up noodzakelijk. 
Inmiddels hebben alle teams 
hier, via een videofilm, kennis 
mee kunnen maken. Tevens 

zijn stabilisatieoefeningen 
erg belangrijk, niet alleen 

voor de ontwikkeling 
van de spieren maar 

ook voor de motori-
sche ontwikkeling. 

De tweede stap 
was zorgen voor 

v o l d o e n d e 
EHBO-ers, die 

in de week 
tijdens de 

trainingen aanwezig kunnen zijn. We hebben 
in totaal 11 personen bereid gevonden de uit-
gebreide opleiding EHBO intern te volgen. Zij 
hebben dit met goed gevolg doorlopen en 
zijn nu gecertificeerd. 
Aan het begin van het seizoen, als we weten 
op welke dagen deze personen aanwezig 
zijn, wordt dit bekend gemaakt en op ver-
schillende plaatsen opgehangen zodat deze 
personen opgeroepen kunnen worden bij 
ernstige blessures. Hoewel deze personen 
nog niet officieel bekend zijn, hebben de 
eerste behandelingen al plaats gevonden. 
Een ander belangrijk aspect is dat Miranda 
en Inge, die op de zaterdag vaak in het keu-
kentje aanwezig zijn, eveneens gecertifi-
ceerd zijn. Los van de medische handelingen 
hebben zij ook reanimatiecursus gehad voor 
volwassenen, kinderen en baby’s.

In de keuken komen twee EHBO-tassen te 
staan, die alleen door de gecertificeerde 
EHBO-ers gebruikt mogen worden. Niet 
iedereen kan zomaar deze tassen pakken of 

Medisch beleid staat in de steigers
er spullen uit halen.
In de kleedkamer van de scheidsrechters 
staan verbanddozen waar men een pleister 
uit kan halen, indien noodzakelijk. 

René Agterhuis heeft ons de behandeling 
laten zien van de meest voorkomende 
blessures op het voetbalveld. Een van de 
voorbeelden was het tapen van een vinger 
bij kneuzing. Komt vaak voor bij keepers. 
Miranda heeft deze behandeling al toe 
mogen passen.

Bij ernstige of zeer pijnlijke blessures is er op 
de maandag een inloopspreekuur van onze 
fysio, René Agterhuis.  Deze stelt dan de 
diagnose en behandelingsschema vast. Hier 
wordt al regelmatig gebruik van gemaakt. 
Speciaal voor de ouders: laat de kinderen 
niet te lang met pijn rond lopen. Ga naar 
fysio, die zit ervoor.

Als de behandeling afgehandeld is gaat de 
speler naar de hersteltrainer, Randy van 
Mierlo. Die is op de dinsdag aanwezig, spe-
ciaal voor de jeugd van 19.00 tot 20.00 uur. 
Voor de rest van de week krijgt de bewuste 
speler oefeningen mee. Randy bepaalt 
wanneer een speler weer fit is en kan aan-
sluiten bij de groep. De trainers dienen hier-
over duidelijk contact te hebben met Randy. 
Dit om herhaling van blessures te voorko-
men. In het verleden zagen we vaak blessu-
res terug komen, door veel te vroeg weer 
aan de trainingen deel te nemen.  Een ander 
belangrijk punt voor de trainers is, dat bij 
terugkeer naar de groep, de trainer weet dat 
bewuste speler fit is en zonder problemen 
ingezet kan worden.
Afgesproken om dit in te laten gaan vanaf de 
JO13.

Op de foto de gecertificeerde EHBO-ers 
(Han Kettenis ontbreekt).
V.l.n.r achter: Gertjan Teune, Marton Evers, 
Martine Wolf, Frans v.d Meulen, Erwin 
Struiksma, Gerjan Wolf, Miranda Liefers, 
Inge Leeuwenkamp. Voor: Henk Vaandering 
en Bob de Jong. 13
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Er is koffie en er is Campenaer Koffie

www.campenaerkoffie.nl    I    www.vandijkgroothandel.nl

Transport &
Warehousing 
• Distributie
• Exceptioneel
• Kooiaap
• Autolaadkraan
• VAS

• Inslag
• Uitslag
• Opslag
• Overslag
• VAL

oitbv.nl
maal kunnen genieten van het toernooi en 
zoveel mogelijk wedstrijden kunnen spelen. 
Ook was het erg fijn dat Brenda als verzorg-
ster mee was. Blessures en pijntjes werden 
verzorgd waardoor de meiden vaak weer 
verder konden.
Ook dank aan de sponsors van de shirts, 
appels, brood, kaas, boodschappen, dona-
ties van betrokken ondernemers en vaantjes 
van de Supportersvereniging waardoor de 
kosten laag bleven.
Tenslotte ook veel dank aan de betrokken 
ouders bij het meehielpen bij de oliebollen-
verkoop, nieuwjaarsduik, mutsenverkoop, 
paaseitjesverkoop en hamburgeractie op 
Koningsdag. 

De meiden hebben het vooral 
onderling erg gezellig gehad. Qua 
teambuilding en onderlinge binding 
was het een uitstekend toernooi. 
Ook sportief was het erg nuttig. 
Veel wedstrijden gespeeld, kennis 
gemaakt met andere systemen en 
de fysieke Scandinavische speelstijl 
ervaren. 

Met z’n allen hebben wij de meiden weer 
een onvergetelijke ervaring kunnen bieden 
en vooruitkijkend gaat het al voorzichtig 
over een volgende editie.
Maar vooral hoe gaaf is het om te zeggen 
dat je tegen Odder IHF, VSK Aarhus, FC Sil-

keborg, Hammel GF, Charlo SO, Kra-
keroy IF, Gungalvs IF, Kode FF, MSG 
Bad Vilbel, Aalborg Kfum, Helsted 
Fremad IF, Solangens BK, HOG Hin-
nerup, Grenaa IF, Nasets SK, Herfolge 
Boldklub en Djursholm FC gespeeld 
hebt.

MEIDEN

7
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EEN BETERE 
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Lotte Koek meldde zich per 1 maart 2019 aan als nieuw lid van vv Go Ahead Kampen. Zij bleek het 900e lid te zijn, 
een mooie mijlpaal voor onze vereniging, waaraan voorafgaand aan de competitiewedstrijd Go Ahead – Bennekom 

in het sponsorhome aandacht werd geschonken door voorzitter Theo Rietkerk. 

Hij heette Lotte in het bijzijn van 
haar vader, moeder en zus van harte 

welkom en overhandigde haar naast 
een bos  bloemen als welkomstge-

schenk een mooie Go Ahead handdoek. 
Desgevraagd antwoordde Lotte dat zij op 

voetbal is gegaan omdat zij het een leuke 
sport vindt. En waarom ze voor Go Ahead als 

vereniging heeft gekozen? Gewoon omdat ze 
dat van haar vader – die bij Go Ahead in het 4e 

elftal speelt – moest. Zo simpel kan het zijn. 

Lotte, fijn dat je bij Go Ahead bent komen voet-
ballen. We wensen je heel veel voetbalplezier!

Lotte Koek 900e lid Go Ahead Kampen 

We zijn blij dat we met ingang van het nieuwe seizoen het medisch beleid kunnen 
starten. Belangrijk was de aanwezigheid van EHBO’ers op alle trainingsdagen. Dat 
is nu gelukt.

Zo’n anderhalf jaar geleden zijn de 
eerste gesprekken over dit beleid 
geweest met Patrick Mookus en 
Macro Dijst. De eerste stap was 
niet het behandelen van bles-
sures, maar het voorkomen 
van blessures. Hiervoor was 
een medisch verantwoorde 
warming up noodzakelijk. 
Inmiddels hebben alle teams 
hier, via een videofilm, kennis 
mee kunnen maken. Tevens 

zijn stabilisatieoefeningen 
erg belangrijk, niet alleen 

voor de ontwikkeling 
van de spieren maar 

ook voor de motori-
sche ontwikkeling. 

De tweede stap 
was zorgen voor 

v o l d o e n d e 
EHBO-ers, die 

in de week 
tijdens de 

trainingen aanwezig kunnen zijn. We hebben 
in totaal 11 personen bereid gevonden de uit-
gebreide opleiding EHBO intern te volgen. Zij 
hebben dit met goed gevolg doorlopen en 
zijn nu gecertificeerd. 
Aan het begin van het seizoen, als we weten 
op welke dagen deze personen aanwezig 
zijn, wordt dit bekend gemaakt en op ver-
schillende plaatsen opgehangen zodat deze 
personen opgeroepen kunnen worden bij 
ernstige blessures. Hoewel deze personen 
nog niet officieel bekend zijn, hebben de 
eerste behandelingen al plaats gevonden. 
Een ander belangrijk aspect is dat Miranda 
en Inge, die op de zaterdag vaak in het keu-
kentje aanwezig zijn, eveneens gecertifi-
ceerd zijn. Los van de medische handelingen 
hebben zij ook reanimatiecursus gehad voor 
volwassenen, kinderen en baby’s.

In de keuken komen twee EHBO-tassen te 
staan, die alleen door de gecertificeerde 
EHBO-ers gebruikt mogen worden. Niet 
iedereen kan zomaar deze tassen pakken of 

Medisch beleid staat in de steigers
er spullen uit halen.
In de kleedkamer van de scheidsrechters 
staan verbanddozen waar men een pleister 
uit kan halen, indien noodzakelijk. 

René Agterhuis heeft ons de behandeling 
laten zien van de meest voorkomende 
blessures op het voetbalveld. Een van de 
voorbeelden was het tapen van een vinger 
bij kneuzing. Komt vaak voor bij keepers. 
Miranda heeft deze behandeling al toe 
mogen passen.

Bij ernstige of zeer pijnlijke blessures is er op 
de maandag een inloopspreekuur van onze 
fysio, René Agterhuis.  Deze stelt dan de 
diagnose en behandelingsschema vast. Hier 
wordt al regelmatig gebruik van gemaakt. 
Speciaal voor de ouders: laat de kinderen 
niet te lang met pijn rond lopen. Ga naar 
fysio, die zit ervoor.

Als de behandeling afgehandeld is gaat de 
speler naar de hersteltrainer, Randy van 
Mierlo. Die is op de dinsdag aanwezig, spe-
ciaal voor de jeugd van 19.00 tot 20.00 uur. 
Voor de rest van de week krijgt de bewuste 
speler oefeningen mee. Randy bepaalt 
wanneer een speler weer fit is en kan aan-
sluiten bij de groep. De trainers dienen hier-
over duidelijk contact te hebben met Randy. 
Dit om herhaling van blessures te voorko-
men. In het verleden zagen we vaak blessu-
res terug komen, door veel te vroeg weer 
aan de trainingen deel te nemen.  Een ander 
belangrijk punt voor de trainers is, dat bij 
terugkeer naar de groep, de trainer weet dat 
bewuste speler fit is en zonder problemen 
ingezet kan worden.
Afgesproken om dit in te laten gaan vanaf de 
JO13.

Op de foto de gecertificeerde EHBO-ers 
(Han Kettenis ontbreekt).
V.l.n.r achter: Gertjan Teune, Marton Evers, 
Martine Wolf, Frans v.d Meulen, Erwin 
Struiksma, Gerjan Wolf, Miranda Liefers, 
Inge Leeuwenkamp. Voor: Henk Vaandering 
en Bob de Jong. 13

Het kunstgras op het hoofdveld is inmiddels ook 
vervangen, er ligt nu weer een mooie strakke mat. 
De verdere afwerking moet nog wel plaatsvinden, 
wordt dus vervolgd...
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Na maanden voorbereiding was het 30 mei zover. Vier meidenteams maakten zich op voor vertrek naar Aalborg (Dene-
marken) om daar een internationaal meidentoernooi te spelen. Onze MO17, MO15, MO13-1 en MO13-2 hadden in de 

maanden voorafgaand aan het vertrek al behoorlijk de handen uit de mouwen gestoken om zoveel mogelijk geld bij 
elkaar te sprokkelen om de eigen bijdrage zo laag mogelijk te houden. De meiden werden ondersteund door trainers en 

vele enthousiaste ouders en een Aalborg- werkgroep die tal van leuke acties heeft bedacht. Zo werden in december oliebol-
len verkocht en werd de traditionele nieuwjaarsduik aan het strandje bij de Music Club georganiseerd. Ook werden er grijze 

wintermusten met Go Ahead logo besteld en verkocht tijdens de wintermaanden. Vervolgens werden er paaseieren verkocht 
en was er een ludieke hamburgerbakactie tijdens Koningsdag. Kortom veel acties waar niet alleen de meiden, maar ook de 

ouders en trainers met veel plezier op terugkijken.

Nadat alle scholen toestem-
ming hadden verleend om 

op woensdagochtend te ver-
trekken gingen de meiden, 

trainers en begeleiders op weg 
voor een reis van 12 uur richting 

het noorden van Denemarken: 
Aalborg.

Na aankomst kregen de meiden een 
sporthal toegewezen om te verblij-

ven en de trainers moesten het doen 
met een leraren kamer.  

De eerste dag mochten de meiden 
meteen aan de slag. Ons MO17 
beet de spits af tegen het Zweedse 
Kungälvs FF. Ondanks het over-
wicht van onze meiden bleef de 
score hangen op 1-1. De MO15 en 
MO13-1 speelden een keer gelijk 
en verloren een keer. De MO13-2 
wisten nog geen punten te 
pakken. Onze meiden vielen 
de eerste dag al gelijk goed 
op. Ze waren zelfs onderdeel 

van een documentaire over 
meidenvoetbal voor de 

Deense TV. 

Dag 2 van de Aalborg City Cup was er vooral 
een met mooi weer en de eerste overwin-
ningen voor de meiden. De MO13-1 en MO15 
versloegen de koplopers, de MO13-2 pakte 
het eerste punt en de MO17 vocht een pittig 
duel uit met onze buren uit Duitsland. Het 
was ook een lange dag met de eerste wed-
strijd om 09.20 uur en de laatste om 19.20 
uur, met voor de MO13-2 en MO15 drie wed-
strijden. Gelukkig lapte onze verzorgster 
Brenda de pijntjes weer op en kon iedereen 
volop genieten van het mooie weer en wed-
strijden. Na de wedstrijden de hal in voor het 
diner (gebakken aardappeltjes, hamburger 
en rauwkost) en daarna weer terug met de 
bus naar onze slaapplek in de sporthal waar 
het nog lang onrustig en gezellig bleef.

Op dag 3 van de Aalborg City Cup speelden 
de meiden in de speciale zwarte Aalborg 
shirts. De laatste dag waarin de MO17 haar 
wedstrijden wist te winnen van Zoeter-
woude en het Deense Aalborg Kfum, de 
MO15 de Noren (Krakeroy IL) met penalty’s 
wist te verslaan, de MO13-2 een rustig pro-
gramma had en lekker heeft gezwommen 

en de MO13-1 ook de laatste wedstrijd won 
van het Zweedse Greena IF. Voor iedereen 
was er een medal ceremony en na afloop 
lasagne als diner.

Zowel de Aalborg Commissie als de meiden 
kijken terug op een zeer geslaagde Aalborg 
City Cup. Vanaf september gestart met de 

voorbereidingen en mooi dat dan alles loopt 
zoals verwacht. Vooral ook dankzij onze 
enthousiaste begeleiders. Zij hebben toch 
maar de meiden verzorgd, meegejuicht, in 
de gaten gehouden, getroost en ‘s nachts 
bewaakt. Daardoor hebben de meiden opti-

Aalborg City Cup 2019

6
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IJsseldijk 37
8266 AD Kampen

038-33 37110
info@vandijkbikes.nl

Dé fietsspecialist 
van Kampen!

www.vandijkbikes.nl

Ondernemingsstraat 2 Kampen Tel. 06-11 04 03 00
info@sociumverzekeringen.nl www.sociumverzekeringen.nl

uw audiovisuele partner voor
zichtbaar beeld en verstaanbaar geluid

038 - 11 24 376
contact@present-it.nl

 www.present-it.nl
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Er is koffie en er is Campenaer Koffie

www.campenaerkoffie.nl    I    www.vandijkgroothandel.nl

Transport &
Warehousing 
• Distributie
• Exceptioneel
• Kooiaap
• Autolaadkraan
• VAS

• Inslag
• Uitslag
• Opslag
• Overslag
• VAL

oitbv.nl
maal kunnen genieten van het toernooi en 
zoveel mogelijk wedstrijden kunnen spelen. 
Ook was het erg fijn dat Brenda als verzorg-
ster mee was. Blessures en pijntjes werden 
verzorgd waardoor de meiden vaak weer 
verder konden.
Ook dank aan de sponsors van de shirts, 
appels, brood, kaas, boodschappen, dona-
ties van betrokken ondernemers en vaantjes 
van de Supportersvereniging waardoor de 
kosten laag bleven.
Tenslotte ook veel dank aan de betrokken 
ouders bij het meehielpen bij de oliebollen-
verkoop, nieuwjaarsduik, mutsenverkoop, 
paaseitjesverkoop en hamburgeractie op 
Koningsdag. 

De meiden hebben het vooral 
onderling erg gezellig gehad. Qua 
teambuilding en onderlinge binding 
was het een uitstekend toernooi. 
Ook sportief was het erg nuttig. 
Veel wedstrijden gespeeld, kennis 
gemaakt met andere systemen en 
de fysieke Scandinavische speelstijl 
ervaren. 

Met z’n allen hebben wij de meiden weer 
een onvergetelijke ervaring kunnen bieden 
en vooruitkijkend gaat het al voorzichtig 
over een volgende editie.
Maar vooral hoe gaaf is het om te zeggen 
dat je tegen Odder IHF, VSK Aarhus, FC Sil-

keborg, Hammel GF, Charlo SO, Kra-
keroy IF, Gungalvs IF, Kode FF, MSG 
Bad Vilbel, Aalborg Kfum, Helsted 
Fremad IF, Solangens BK, HOG Hin-
nerup, Grenaa IF, Nasets SK, Herfolge 
Boldklub en Djursholm FC gespeeld 
hebt.

MEIDEN

7



36 37Intervieuw met hoofdtrainer 
Gert van Duinen

Gert van Duinen, welkom. Stel jezelf even voor aan de  
achterban van Go-Ahead Kampen.

Dag ‘’kowetters’’, mijn naam is Gert van Duinen. Ik ben 33 
jaar en woonachtig in Assen. Daar word ik vergezeld door 
mijn vrouw Eva en lieve kinderen Sara (6) en Emma (5). In het 
dagelijks leven ben ik docent lichamelijke opvoeding en ben 
ik eveneens coördinator van de brugklas. Mijn voetballeven 
is begonnen in Zuidhorn, een dorp nabij Groningen waar ik 
geboren en getogen ben. Daar heb ik gevoetbald tot mijn 
20e. Vanaf mijn 15e werd ik ook jeugdtrainer en maakte ik 
elk jaar stapjes in niveau en leeftijdscategorie. Op mijn 21e 
moest ik gaan kiezen tussen zelf voetballen of mij richten 
op mijn toekomst als trainer/coach, vanwege de ‘botsingen’ 
op de zaterdagmiddag. Die keuze is inmiddels duidelijk en 
die voerde mij van CVVB (nu SV Bedum), naar Achilles 1894, 
HZVV, FC Groningen en nu naar Go-Ahead Kampen.

Hoe kijk je terug op de 1e maanden bij GAK en 
verloopt de voorbereiding naar wens?
GAK is een mooie club met veel mogelijkheden en ambities. 
We hebben een hele goede spelersgroep met een prima mix 
van talent en ervaring, met eigen jongens en jongens van 
buiten en met een brede range aan kwaliteiten. Het is zaak 
voor ons als team om al deze krachten te bundelen. De voor-
bereiding verloopt eerlijk gezegd rommelig door met name 
de werkzaamheden rond het hoofdveld. We zijn gestart met 
trainen in Wilsum, daarna teruggekomen bij Go-Ahead op gras, 
moesten tussendoor nog tegen IJVV op het oude kunstgras en 
wachten nu op het nieuwe veld. De oefenwedstrijden moeten 
we noodgedwongen allemaal uit spelen. We passen ons aan, 
maar doen ook voorzichtig met de belasting na een jaar waarin 
er zo goed als niet is gevoetbald en nu dus veel verschillende 
ondergronden. Dit gaat prima gezien de blessures in de groep, 

we lopen wel iets achter qua voetbalfitheid. Dit is een bewuste 
keuze en we verwachten daar door het seizoen heen profijt van 
te hebben.

Op welke punten heb je tot op heden de nadruk 
gelegd en wat typeert jouw werkwijze?
Binnen een team gaat het altijd om ‘samen’. Je kunt nog zo 
veel kwaliteit hebben, als je dit niet bundelt en niet samen 
opereert heb je er weinig aan. We zijn samen een team, dit 
geldt voor staf en spelers. Samen met het team hebben we een 
aantal kernwaarden geformuleerd die wij als team belangrijk 
vinden. Dit zijn geworden; “Wij boven ik”, “Discipline”, “Ac-
ceptatie” en “Plezier”. Met elkaar proberen we elke training en 
wedstrijd hierin te investeren. We doen dit met de overtuiging 
dat als we dat goed doen en dat uitstralen we met onze kwa-
liteiten ook veel wedstrijden gaan winnen. Daarnaast hebben 
we natuurlijk onze spelprincipes die onze speelwijze typeren. 
Deze spelprincipes moeten ervoor zorgen dat we steeds in 
elke situatie allemaal dezelfde intentie hebben en dus weten 
van elkaar wat we doen. Ik denk dat bovenstaande zaken ook 
wel mijn werkwijze typeren. Het gaat immers niet om mij, maar 
om WIJ (als team). Daarom bepaal ook niet ik de kernwaarden, 



36 37 maar doen we dat als team. Uiteindelijk staan de spelers op het 
veld en moeten zij de prestatie leveren. Onze doelstelling en de 
manier waarop we ons met elkaar omgaan moet dan ook van 
de spelers zijn, dat kun je niet van bovenaf opleggen.

Goed kan altijd beter en het succes van de 
vereniging is een gezamenlijk succes. Welke 
bijdrage kun jij leveren om het nog beter te 
maken?
Ik vind dat we als GAK 1 een voorbeeld moeten zijn voor de 
hele vereniging. Dit doen we door ons steeds meer te gedragen 
naar onze kernwaarden, dat mag elke Kowetter ook van ons 
verwachten door de week en op zaterdag. Ik vind dat de club 
daarnaast ook nog stappen moet maken om de uiteindelijke 
doelstelling te gaan halen; stabiele hoofdklasser worden. Hier 
probeer ik mij als trainer/coach ook in te mengen en aan te 
geven wat daarvoor nodig is. Dit gaat ook breder dan alleen 
het 1e elftal. Waar het kan zal ik mijn steentje bijdragen in deze 
ontwikkeling naar stabiele hoofdklasser. Een groot succes is 
wat mij betreft al het toevoegen van Tristan en Dyon aan de 
1e selectie. Mijn bijdrage is hierin uiteraard nihil geweest. Het 
is een groot compliment voor beide jongens, maar ook aan de 
jeugdopleiding van Go-Ahead. Hier mag je als club trots op zijn! 
Opdat er nog vele mogen volgen.

Wat is jouw eerste indruk van de samenstelling 
en de kwaliteit van de 1e selectie? Heb je het 
idee dat er een goede balans in jeugdig talent en 
ervaring zit?
Op deze vraag heb ik eigenlijk al antwoord gegeven. Ik denk 
dat deze balans prima is. Jeugdig talent kan veel leren en op 
een hoog niveau trainen, en de ervaren spelers hebben juist de 
energie van ‘jonge honden’ om hen heen nodig. Dit kan samen 
iets moois worden. Ik vind wel dat we als team nog stappen 
moet maken om elkaar hierin te vinden. Elkaar juist waarderen 
om de kwaliteiten die we hebben en de tekortkomingen accep-
teren (ook één van onze kernwaarden).

Hoe kijk je naar het meerjarenplan en de 
ambities van de club?
Als je kijkt naar het meerjarenplan van de club en dan in het 
bijzonder van het eerste elftal, dan wil de club graag een 
stabiele hoofdklasser worden en het liefst met zoveel mogelijk 
eigen jongens. Een prachtige doelstelling die bij mijn vorige 
club (HZVV) nagenoeg gelijk was. Ik denk dat dit een goede en 
gezonde doelstelling is voor een club als Go-Ahead. De club 
heeft de potentie en middelen om dit te bereiken, maar er zijn 
ook nog zeker verbeterpunten. We moeten nog stappen maken 
in de medische begeleiding, beschikbaarheid van heel veld voor 
trainingen, videoanalyse, gebruik social media en meer dui-
delijkheid creëren met de technische commissie. Deze punten 
overigens zonder enig slecht woord voor de mensen die hier-
mee bezig zijn. Zelf denk ik altijd in ontwikkelen en beter wor-
den, daar gaat het om. Voor alle onderdelen is veel aandacht en 
zijn ook nodig om de ambities van de club waar te maken.

Wat verwacht je van het komende seizoen  
2021-2022 en wat is de doelstelling?
Zoals een ieder wellicht inmiddels verwacht hebben we ook de 
doelstelling samen als team geformuleerd. Wederom heeft het 
hierin geen zin om als trainer/coach een doelstelling op te leg-
gen. Als team hebben we ons doel om in de top 3 te eindigen 
en een periode te pakken. Uiteraard wil je dan ook iets met die 
periode. Gedurende het seizoen zullen we deze doelstelling 
gaan evalueren en kijken of we deze moeten bijstellen. Na een 
jaar geen voetbal is het erg lastig inschatten hoe we zelf en 
andere clubs ervoor staan. Mijn verwachting daarbij is dat we 
door het seizoen heen echt zullen groeien. Een nieuwe trainer 
betekent ook vaak een nieuwe speelwijze of in ieder geval an-
dere intenties. Dit heeft altijd tijd nodig. Daarnaast denk ik altijd 
aan de langere termijn (het seizoen) en niet alleen aan komende 
zaterdag. Aan het eind van het jaar worden de prijzen verdeeld 
en we zullen dus goed moeten zijn door het hele jaar heen. 
Als laatste verwacht ik een aantal 
schitterende wedstrijden met veel 
publiek en sfeer. De verhalen die ik 
hoor over de derby’s zijn prachtig en 
binnenkort staat de eerste al op het 
programma. Ik kijk er naar uit om 
deze mee te maken en er fantasti-
sche zaterdagen van te maken, voor 
alle Kowetters! Tot ziens aan de lijn 
op sportpark Middenwetering.

Robert Hamer.
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Kampen  |  038 3332010  |  www.weever.nl

Wij bij Weever hebben Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het 
vaandel. Graag doen we dan ook wat terug voor de 
mensen en de omgeving in ons werkgebied. 

In het geval van Go-Ahead zijn we met veel trots 
hoofdsponsor van de jeugd. Het is goed dat de 
jeugd in beweging is. Voetbal is daarvoor een mooi 
middel. Niet alleen omdat het een leuke sport is, 
maar ook om het feit dat er in teamverband wordt 
gespeeld. 

Respect, discipline, doorzettingsvermogen en 
communicatie zijn daar onderdeel van. Allemaal 
elementen om de jeugd naast fysiek ook op sociaal 
vlak te ontwikkelen. We hopen dat de jeugd plezier 
heeft in het voetballen maar ook dat zij deze 
eigenschappen wil inzetten voor het bedrijfsleven. 

De jeugd met bouwtalent en de juiste opleiding, is 
van harte welkom om bij ons stage te lopen of te 
werken. Zo kunnen we ons nog meer verbinden 
aan de jeugd van Go-Ahead Kampen!

Eckertstraat 25B

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.

18082_EFG_advertentie_124x90_190219.indd 1 14-03-19 13:56

Steeds meer meiden en vrouwen voetballen. Mooi! Want voetbal is voor 
iedereen. Maar het kan beter. Daarom zet ING als hoofdsponsor van het 
Nederlandse voetbal, samen met de KNVB, alles op alles voor meer vrouwen 
in de voetbalwereld: onder andere 25% meer vrouwelijke trainers!

In Nederland is nu slechts 3% van de voetbaltrainers vrouw. Te weinig, 
vinden we. Omdat veel meer vrouwen het in zich hebben goed te trainen 
en te coachen. Heb jij het ook in je? Samen met de KNVB bieden wij diverse 
programma’s aan om meer vrouwen op te leiden. Twijfel niet langer, schrijf 
je in en pak je kans.

Gezocht: vrouwen met

ing.nl/voetbal

trainerstalent
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PensioenVerzekeringen SparenHypotheken

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

Onafhankelijk advies voor al 
uw hypotheken en verzekeringen. &ZAKELIJK PRIVÉ

A D V E R T E N T I E S

27

Plastall Verfcentrum is een jonge, 
professionele 

verfgroothandel gericht op het 
leveren van verf voor:

Bouw
Jacht- en scheepsbouw
Industrie en protective

Doe het zelf en consument

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

Gasthuisstraat 6
8261 BS Kampen

Telefoon: 038-3313439

Hogehuisstraat 17
8271 BR IJsselmuiden

Tel: 038-3337657

www.lorist-haarmode.nl

Gasthuisstraat 6 • 8261 BS • Kampen
Tel: 038-3313439

Hogehuisstraat 17 • 8271 BR • IJsselmuiden
Tel: 038-3337657

www.loristhaarmode.nl

Spoorstraat 26 IJsselmuiden • Tel: +31 (0) 38 33 15 108
E-mail: plan@wezenberg.nl • Website: www.wezenberg.nl

kleurrijke
vormgeving

Stucadoors- en Afbouwbedrijf
Stucadoors- en afbouwbedrijf Strieker is al meer 

dan 45 jaar een erkend afbouwbedrijf. Door jarenlange 
ervaring , weten wij als geen ander uw wensen om te 

zetten in stucwerk van hoge kwaliteit.

Wilt u zich door ons laten adviseren of wilt u een 
vrijblijvende offerte. Belt u ons dan gerust voor een 

afspraak bij u thuis of in onze showroom aan de 
Industrieweg 3Z in Kampen.

• sierpleisterwerk
• spackspuitwerk
• raapwerk
• schuurwerk
• glad pleisterwerk
• lijsten en ornamenten

• betonlook
• pleisterwerk
• scan behang
• sauswerk
• cementdek vloeren

POUW.NL
8263 AM Kampen 
038 331 52 25

Pouw Kampen
Nijverheidsstraat 35

De Volkswagen
Tiguan

De Volkswagen 
T-Roc

De Volkswagen
T-Cross

De Volkswagen SUV-familie.
Welke past bij jouw leven?

Op zoek naar een nieuwe Volkswagen met zo’n fijne hoge instap? Met de komst van de T-Cross 
is de Volkswagen SUV-familie helemaal compleet. Deze nieuwste Volkswagen is net als zijn 
familieleden T-Roc en Tiguan meer dan het ontdekken waard! Kom daarom naar Pouw Kampen 
om ze te proberen. Onze Volkswagen-specialisten vertellen je dan graag alles over deze 
omvangrijke en sportieve Volkswagen SUV-familie.

Vanaf € 22.621

Vanaf € 26.986

Vanaf € 34.080
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PensioenVerzekeringen SparenHypotheken

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

Onafhankelijk advies voor al 
uw hypotheken en verzekeringen. &ZAKELIJK PRIVÉ
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Plastall Verfcentrum is een jonge, 
professionele 

verfgroothandel gericht op het 
leveren van verf voor:

Bouw
Jacht- en scheepsbouw
Industrie en protective

Doe het zelf en consument

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

Gasthuisstraat 6
8261 BS Kampen

Telefoon: 038-3313439

Hogehuisstraat 17
8271 BR IJsselmuiden

Tel: 038-3337657

www.lorist-haarmode.nl

Gasthuisstraat 6 • 8261 BS • Kampen
Tel: 038-3313439

Hogehuisstraat 17 • 8271 BR • IJsselmuiden
Tel: 038-3337657

www.loristhaarmode.nl

Spoorstraat 26 IJsselmuiden • Tel: +31 (0) 38 33 15 108
E-mail: plan@wezenberg.nl • Website: www.wezenberg.nl

kleurrijke
vormgeving

Koop bij onze sponsors!
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ITC Natural Luxury Flooring
Schering 45
8281 JW  Genemuiden  The Netherlands
T +31 (0)38 38 611 60
E info@itcnaturalluxuryflooring.com
W www.itcnaturalluxuryfl ooring.com
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Wij geven het MKB 
de vrijheid om te 
ondernemen.

www.yestelecom.nl

ZONNEGILDE
Duurzame energie op maat

Verkoop, installatie en 
onderhoud van zonnepanelen 

 /zonnegilde  /zonnegilde

Ambachtsstraat 1H,  8263 AJ Kampen   T (038) 77 30 070 

www.zonnegilde.nl

particulier zakelijk

Kwaliteit is 
een bewuste Keuze

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.

FIETSEN EN BAKFIETSEN: WWW.BIKESLAND.NL
BINNEN- EN BUITENSPEELGOED: WWW.OUTDOORSPEELGOED.NL

Zambonistraat 4
Tel. 038-33 154 51 
info@outdoorspeelgoed.nl

Gratis vGratis voor de deur parkerenoor de deur parkeren

Eigen service werkplaats met vakkundige fietsmonteurs         Vrijblijvende proefritten
Multi-branded        De beste merken, snel leverbaar en de beste prijs        Partner van 
ANWB fietsverzekeringen         Fietsplan en de nieuwe Fietsleaseregeling 
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43 De Supportersvereniging en Club  
van 100 staan in de startblokken
Vooruitblikken op het nieuwe seizoen en terugblikken op het vo-
rige seizoen, is over het algemeen de strekking van stukjes voor 
het clubblad van oktober. Dat zal dit keer toch iets anders gaan 
en ligt de focus met name op het vooruitblikken op het nieuwe 
seizoen. En we hebben er ontzettend veel zin in en gaan er vol 
vertrouwen vanuit dat we voor het eerst sinds het voetbalseizoen 
2018/2019 weer de eindstreep gaan halen met de competitie.

Toch heeft de supportersvereniging en de Club van 100 niet helemaal 
stil gezeten de afgelopen anderhalf jaar. Want er waren meerdere “lief 
en leed” momenten, waarbij we de jeugd een beterschapscadeau 
mochten brengen en er een bos bloemen was voor de volwassen 
leden. Deze gestes worden door de betrokken altijd enorm gewaar-
deerd en zorgt voor verbinding in onze vereniging. Ook hebben we, 
ondanks alle beperkingen, toch nog het Sinterklaasfeest een extra 
dimensie kunnen geven, waarbij 125 kinderen van de mini’s tot aan 
JO-10 verrast werden met een cadeautas en gedichten.

Vanuit de Club van 100 hebben we vooral de portemonnee getrokken 
in het belang van de vereniging en daar zijn we natuurlijk ook voor 
in het leven geroepen. De financiële bijdrage van de Club van 100 is 
gebaseerd op 2 pijlers, namelijk de accommodatie en de jeugd. En 
hier heeft de Club van 100 en de Supportersvereniging op geacteerd 
door de licht- en geluidsinstallatie voor de vernieuwde kantine te 
adopteren en te betalen en een bijdrage te geven aan het vernieuwde 
kunstgrasveld ten behoeve van de jeugd op wat vroeger “De oefen-
hoek” heette.

Voor het nieuwe seizoen gaan we weer volle bak en dat begint met 
de thuiswedstijd tegen onze gevleugelde vrienden van De Maten, 
hoe mooi kan het seizoen 2021/2022 beginnen!! Verder gaan we dit 
seizoen minimaal 7 keer met de supportersbus van Marion Reizen 
naar de uitwedstrijden van ons eerste elftal. De eerste busreis sinds 
7 maart 2020 (uit naar Dos ’37) stond gepland op 2 oktober 2021, 
namelijk de uitwedstrijd tegen vv Bennekom.

Kortom, we kijken enorm uit naar de activiteiten die we dit seizoen 
weer mogen organiseren waarbij hopelijk ook weer feestavonden zul-
len zijn en we het jaar weer traditioneel mogen afsluiten met het altijd 
gezellige kerstklaverjassen. We zien jullie allemaal graag de komende 
tijd rondom de voetbalvelden.

Namens de Supportersvereniging en de Club van 100
Harjan van de Kamp

Na maanden voorbereiding was het 30 mei zover. Vier meidenteams maakten zich op voor vertrek naar Aalborg (Dene-
marken) om daar een internationaal meidentoernooi te spelen. Onze MO17, MO15, MO13-1 en MO13-2 hadden in de 

maanden voorafgaand aan het vertrek al behoorlijk de handen uit de mouwen gestoken om zoveel mogelijk geld bij 
elkaar te sprokkelen om de eigen bijdrage zo laag mogelijk te houden. De meiden werden ondersteund door trainers en 

vele enthousiaste ouders en een Aalborg- werkgroep die tal van leuke acties heeft bedacht. Zo werden in december oliebol-
len verkocht en werd de traditionele nieuwjaarsduik aan het strandje bij de Music Club georganiseerd. Ook werden er grijze 

wintermusten met Go Ahead logo besteld en verkocht tijdens de wintermaanden. Vervolgens werden er paaseieren verkocht 
en was er een ludieke hamburgerbakactie tijdens Koningsdag. Kortom veel acties waar niet alleen de meiden, maar ook de 

ouders en trainers met veel plezier op terugkijken.

Nadat alle scholen toestem-
ming hadden verleend om 

op woensdagochtend te ver-
trekken gingen de meiden, 

trainers en begeleiders op weg 
voor een reis van 12 uur richting 

het noorden van Denemarken: 
Aalborg.

Na aankomst kregen de meiden een 
sporthal toegewezen om te verblij-

ven en de trainers moesten het doen 
met een leraren kamer.  

De eerste dag mochten de meiden 
meteen aan de slag. Ons MO17 
beet de spits af tegen het Zweedse 
Kungälvs FF. Ondanks het over-
wicht van onze meiden bleef de 
score hangen op 1-1. De MO15 en 
MO13-1 speelden een keer gelijk 
en verloren een keer. De MO13-2 
wisten nog geen punten te 
pakken. Onze meiden vielen 
de eerste dag al gelijk goed 
op. Ze waren zelfs onderdeel 

van een documentaire over 
meidenvoetbal voor de 

Deense TV. 

Dag 2 van de Aalborg City Cup was er vooral 
een met mooi weer en de eerste overwin-
ningen voor de meiden. De MO13-1 en MO15 
versloegen de koplopers, de MO13-2 pakte 
het eerste punt en de MO17 vocht een pittig 
duel uit met onze buren uit Duitsland. Het 
was ook een lange dag met de eerste wed-
strijd om 09.20 uur en de laatste om 19.20 
uur, met voor de MO13-2 en MO15 drie wed-
strijden. Gelukkig lapte onze verzorgster 
Brenda de pijntjes weer op en kon iedereen 
volop genieten van het mooie weer en wed-
strijden. Na de wedstrijden de hal in voor het 
diner (gebakken aardappeltjes, hamburger 
en rauwkost) en daarna weer terug met de 
bus naar onze slaapplek in de sporthal waar 
het nog lang onrustig en gezellig bleef.

Op dag 3 van de Aalborg City Cup speelden 
de meiden in de speciale zwarte Aalborg 
shirts. De laatste dag waarin de MO17 haar 
wedstrijden wist te winnen van Zoeter-
woude en het Deense Aalborg Kfum, de 
MO15 de Noren (Krakeroy IL) met penalty’s 
wist te verslaan, de MO13-2 een rustig pro-
gramma had en lekker heeft gezwommen 

en de MO13-1 ook de laatste wedstrijd won 
van het Zweedse Greena IF. Voor iedereen 
was er een medal ceremony en na afloop 
lasagne als diner.

Zowel de Aalborg Commissie als de meiden 
kijken terug op een zeer geslaagde Aalborg 
City Cup. Vanaf september gestart met de 

voorbereidingen en mooi dat dan alles loopt 
zoals verwacht. Vooral ook dankzij onze 
enthousiaste begeleiders. Zij hebben toch 
maar de meiden verzorgd, meegejuicht, in 
de gaten gehouden, getroost en ‘s nachts 
bewaakt. Daardoor hebben de meiden opti-

Aalborg City Cup 2019

6

A D V E R T E N T I E S

39

IJsseldijk 37
8266 AD Kampen

038-33 37110
info@vandijkbikes.nl

Dé fietsspecialist 
van Kampen!

www.vandijkbikes.nl

Ondernemingsstraat 2 Kampen Tel. 06-11 04 03 00
info@sociumverzekeringen.nl www.sociumverzekeringen.nl

uw audiovisuele partner voor
zichtbaar beeld en verstaanbaar geluid

038 - 11 24 376
contact@present-it.nl

 www.present-it.nl
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De nieuwe start begon tijdens een succesvolle gezamenlijke 
netwerkbijeenkomst van Businessclub IJsseldelta en Business-
club de Wetering (de businessclub van SC Genemuiden) op 
woensdag 14 juli bij Paviljoen Hanzezicht. Het was een gezelli-
ge netwerkbijeenkomst, waar de sponsoren elkaar na lange tijd 
weer konden ontmoeten. Dit smaakte naar meer! 

Hierna heeft het bestuur van de businessclub, bestaande uit 
voorzitter Frans van der Kolk, Harjan van de Kamp, Johan Bos-
ma, Sander Schilder, Michel Hamer en sinds kort René Vermeu-
len, de plannen voor het nieuwe seizoen verder uitgerold. Zo 
zijn we momenteel samen met de bouwploeg druk bezig met 
het realiseren van nieuwe hekwerken en reclameborden langs 
het vernieuwde hoofdveld.

Op het moment van schrijven staat de kick-off netwerkbijeen-
komst van het nieuwe seizoen gepland op vrijdag 1 oktober. 
Het programma van deze avond bestaat o.a. uit het presenteren 
we de nieuwe sponsoren, een sportquiz en uiteraard het net-
werken onder het genot van een hapje en drankje. We heten 
Stuukwerk, Van de Streek en de Munnik houtbouw  & infra, Het 
Uitzendbureau en Eleven55 van harte welkom als nieuwe leden 
van de businessclub! Daarnaast zijn we verheugd dat WEEVER 
toetreedt tot de Topsponsorgroep en dat Citta Nova samen met 
de VDK Groep en Campenaer Koffie / Van Dijk Groothandel  
Jeugd Topsponsoren worden. Green Organics zal als Topspon-
sor de focus leggen op de dames.

Na 2 afgebroken seizoenen kijkt Businessclub IJsseldelta met 
positieve energie vooruit. Het eerste elftal heeft de eerste 
wedstrijden er inmiddels op zitten en ook de businessclub 
van Go-Ahead Kampen heeft het seizoen weer geopend.

We zijn blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. De busi-
nessclub is immers een intermediair tussen de bedrijven die zijn 
aangesloten bij Businessclub IJsseldelta. Door het organiseren 
van de verschillende activiteiten blijft het voor de ondernemers 
niet alleen op maatschappelijk vlak, maar ook op zakelijk vlak 
interessant om Go-Ahead Kampen te sponsoren. Voor de club 
is de sponsoring niet alleen goed voor de sportieve prestaties, 
maar zeker ook voor de club in de brede zin van het woord. 
Zonder de steun van onze sponsoren was het bijvoorbeeld 
niet mogelijk om het prachtige jeugdveld op de voormalige 
oefenhoek neer te leggen. Zo zijn er de afgelopen jaren meer 
projecten geweest die de club vooruit hebben geholpen. De 
verbouwing van de kantine, de aanleg van het pannaveldje en 
het Henk Kiel plein zijn hier mooie voorbeelden van. Daarnaast 
zijn er verschillende projecten opgepakt voor de jeugd. Hier zijn 
we de jeugdsponsorgroep en de vrijwilligers dankbaar voor.

We gaan er samen een mooi seizoen van maken. Graag tot 
ziens op Sportpark Middenwetering!

Frans van der Kolk
Voorzitter Businessclub IJsseldelta
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kijkt vooruit
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Burgemeester Koelewijn had op dat moment in “Riessen” 
net afscheid genomen en was nog niet geheel verhuisd naar 
Kampen. Bij de thuiswedstrijden van Excelsior '31 had hij vanaf 
2004 regelmatig op de tribune gezeten voorzien van een rood-
witte sjaal. Als het kon was hij present en maakte een praatje 
met iedereen. Ook bij Go-Ahead was men dat ter ore gekomen. 
Uitgerekend een dag voor de wedstrijd van 28 november werd 
er in de Buitenwacht een roodgele sponsoravond georganiseerd. 
De kersverse burgemeester van Kampen was ook uitgenodigd 
en nam de gelegenheid waar om met velen voor het eerst kennis 
en contact te maken. Hij beloofde ondanks alle misère bij de 
club om de volgende dag een steuntje achter het doel te komen 
geven. In een troosteloze ambiance met veel regen en wind was 
goed voetbal amper mogelijk. De schade met “slechts” een 2-0 
nederlaag bleef nog enigszins beperkt. Ook het schrikeffect 
van een nieuwe trainer werkte als zo vaak niet. Burgemeester 
Koelewijn had woord gehouden en stond door het slechte weer 
nauwelijks zichtbaar achter de goal. Wel neutraal en boven de 
partijen. Vanonder een roodgele paraplu, maar nog wel met een 
Excelsior-sjaaltje om zijn nek, dacht hij er het zijne van. Helemaal 
toen de Rijssenaren aan het eind van het seizoen ook nog eens 
uitgerekend kampioen werden op Middenwetering in Kampen. 
De sportminnende burgervader overzag het met gemengde 
gevoelens. Ook omdat Go-Ahead roemloos degradeerde naar de 
eerste klasse waarbij een 9-1 thuisnederlaag tegen Harkemase 
Boys een absoluut dieptepunt was dat seizoen. 

In het natte Rijssen reed ik destijds bijna gelijktijdig de Koerbelt 
af met de nieuwe burgemeester van Kampen. Bijzonder 
moment. Zou hij blij zijn of net zo balen als menig rechtgeaarde 
Kowet-supporter??  Het rood witte sjaaltje was in ieder geval 
af. We staken beide knikkend de duimen op tegen elkaar. Die 
waarderende duim is in Kampen vaak gebleven. Burgemeester 
Koelewijn zou op velerlei gebied een zeer betrokken 
bestuurder blijken. Toegankelijk en altijd tussen de mensen 
als dat nodig was. Burgervader Bort genoot zichtbaar van het 
verenigingsleven, de stadsderby’s, tradities en kwam feliciteren 
bij jubilea of kampioenschappen. In Spakenburg gaat hij nu 
wellicht als “rooie” supporter verder of …issie op zien Kampers 
e’zegd toch stiekem een blauwe? De tijd zal het leren en 

misschien volgt er ooit nog eens 
een onderling competitietreffen 
met Kowet. Voor het zo ver is 
zal er vast nog heel veel water 
door de IJssel en de Eem zijn 
gestroomd.

Errit Drost

Wel veel strijd in Rijssen met Adi Draganovic, Klein, Pruim  
en Gnodde van Go-Ahead.

Uiterst links wat wazig onder de roodgele paraplu met roodwitte 
sjaal burgemeester Koelewijn.

Op 24 april 2010 viert Excelsior’31 het kampioenschap 
op Middenwetering

Burgemeester Bort Koelewijn en Jan Kouer zien het  
met lede ogen aan.

Draag je wel uit  
wie je echt bent?

Go Back

Supporter
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Bort Koelewijn heeft onlangs afscheid genomen als burge-
meester van Kampen. Bij zijn aantreden twaalf jaar geleden 
in onze Hanzestad bevond Go-Ahead zich in een uiterst ver-
velende en roerige periode. Na de geweldig gewonnen beker-
finale Oost tegen Quick ’20 liep het in de nieuwe competitie 
van de Hoofdklasse C voor geen meter bij Kowet. Succes-
trainer Raymond Schuurman werd na tien duels weinig eervol 
aan de kant gezet en Gerrit Bredewold werd aangesteld als 
interim. Zijn eerste (teleurstellende) optreden met de roodge-
len was in Rijssen tegen Excelsior’31.
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