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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
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Start van het seizoen 2022-2023.
De trainingen en de voetbalwedstrijden zijn weer gestart. Er zijn 

weer allerlei activiteiten. De velden zijn droog door de warme zomer. 

We hopen dat iedereen een fijne vakantie(periode) heeft gehad en 

met nieuwe energie het nieuwe seizoen in kunnen. We heten Thirza 

Zwakenberg welkom als vrijwilliger met de taak: coordinatie van 

Contact. Thirza volgt Jan Buitenhuis op en daar zijn we heel blij 

mee. In dit Contact is ervoor gekozen om de presentatie van de 

Eerste selectie een plaats te geven. Het Beloftenteam en Vrouwen 1 

worden ook gepresenteerd. In het volgende Contact presenteren we 

alle jeugdelftallen in nieuwe kleding.

Verdrietig bericht 
Donderdag 25 augustus jl. bereikte ons het verdrietige bericht over 

het plotseling overlijden van Qutaiba Shekh Ali (15 jaar). Qutaiba 

voetbalde in JO-17 en is omgekomen door een tragisch ongeval. 

Kijk hiervoor ook op pagina 11.

Vrijwilligers avond
Vrijdag 26 augustus jl. hebben we de vrijwilligersavond 

georganiseerd. Via de oproep van onze secretaris, Jeroen 

Wezenberg, hebben zo’n 70 vrijwilligers elkaar ontmoet op ons 

terras, het Henk Kiel-plein en in onze mooie kantine. Naast het 

warme welkom door de voorzitter, gaf hij het grote belang aan van 

de vrijwilligers voor onze voetbalvereniging, dankte hen voor de 

inzet en wenste iedereen, ook de nieuwe vrijwilligers veel plezier 

toe het komend seizoen. De vrijwilligers werden in de bloemetjes 

gezet door bestuurslid Bert Noordhof via Simon van Dijk en Willem 

van Dijk. Deze trouwe vrijwilligers doen samen met Wichert van 

Heerde en Martin Doorn al jaren de kaartcontrole bij de wedstrijden 

van ons eerste elftal. 

Plannen voor beheer en onderhoud.
Het Meerjarig Beheer en Onderhoudsplan wordt opgesteld onder 

leiding van Andre Stroomberg en wordt de komende periode 

besproken in het bestuur. Voor het opstellen van de nieuwe 

begroting en voor de te maken keuzes van belang. Er loopt 

een verkenning naar duurzame energie-investeringen zoals 

ledverlichting. Als onderdeel van het bestaande Beheer en 

Onderhoudsplan zijn de schilders al bezig om het sportpark van 

een frisse kleur te voorzien. Voorts heeft het bestuur al besloten 

om de omheining van het hoofdveld aan beide zijden achter de 

doelen geheel te vernieuwen. In afstemming met de businessclub 

zal dat de komende periode plaatsvinden.

Vandalisme
Zoals het bestuur in het vorige contact aangaf, is vandalisme 

helaas ook op ons sportpark aan de orde. Het bestuur baalt 

hiervan en beraadt zich in afstemming met de gemeente, 

politie, wijkvereniging en vrijwilligers op de mogelijkheden 

en onmogelijkheden. Zo worden de (on)mogelijkheden van 

verlichting en cameratoezicht verkend. 

Nieuwe website
We zijn trots op de nieuwe website en danken het webteam en 

onze sponsor B&S Media Internetmarketing voor de realisatie van 

de website. Op pagina 7 volgt een bericht. 

Van de voorzitter

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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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-
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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. 
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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 
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Wordt u 
  ook lid?Wordt u 
  ook lid?

S U P P O R T E R S V E R E N I G I N G  G o  A h e a d  K A M P E N

Wij kunnen mede door u weer leuke activiteiten 
en ludieke acties organiseren dit voetbalseizoen. 
Kijk op de website van Go Ahead onder 
‘Supportersvereniging’ voor meer informatie.
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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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Theo Rietkerk, 
Uw voorzitter
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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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Uitgave: 
v.v. Go-Ahead Kampen

Abonnement (15 euro/jaar) 
Mail naar onze ledenadministrateur 
ledenadministratie@goaheadkampen.nl

Druk:    Vormgeving: 
Zalsman B.V.   BrugMedia
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Herman IJssel

Onze ICT-filosofie: 
ICT zonder gedoe

Wij vinden dat ICT een middel is om mee 
te groeien en dat jou als ondernemer 
kan laten floreren, maar dat hoef je niet 
langer allemaal zelf te regelen. 

Worden wij jouw ICT-afdeling? 
Bel 085 07 95 795 
of kijk op www.gosensit.nl

Kijk op ing.nl/niemandbuitenspel

Geldzorgen. Het kan iedereen gebeuren. En dan is voetbalcontributie 
soms niet op te brengen. Terwijl blijven sporten dan juist zo belangrijk 
is. Als hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal vinden wij dat  
iedereen moet kunnen blijven voetballen. Ook als er even geen geld is.

Daarom introduceren wij Financieel Contactpersonen op clubs.  
Zij weten de weg naar lokale en landelijk voorzieningen voor je  
te vinden. Zo kan ook jij blijven voetballen.

is voetbal niet
vanzelfsprekend

Voor 1 op de 11 kinderen

Kampen

Wij zijn jouw voetbalspecialist!

Oudestraat 128 • Kampen • T. 038-3315534 • kampen@sport-inn.nl

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.
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strijden. Na de wedstrijden de hal in voor het 
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en rauwkost) en daarna weer terug met de 
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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 
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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
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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.
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Er is koffie en er is Campenaer Koffie

www.campenaerkoffie.nl    I    www.vandijkgroothandel.nl

Transport &
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• Distributie
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• Kooiaap
• Autolaadkraan
• VAS

• Inslag
• Uitslag
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• Overslag
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OIT BV te Nijkerk is actief in Nederland vanaf 2010, in deze periode zijn 
wij uitgegroeid tot een onafhankelijke en allround leverancier voor de 

orthodontiepraktijk met een zeer breed assortiment en merken portfolio.

Naast het orthodontie assortiment voeren wij ook een  
complete range van disposables, handschoenen, hygiëne en  

desinfectie materialen, instrumenten, hand- en hoekstukken, etc.

Als totaalleverancier en 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 
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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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www.goaheadkampen.nl is vernieuwd!

Al enige tijd was de wens er vanuit de club om  
de website in een nieuw jasje te steken.  
Met name op het gebied van 
gebruiksvriendelijkheid konden er stappen 
worden gezet. Na diverse overleggen met 
het bestuur, het webteam en B&S Media 
Internetmarketing is in het voorjaar van 
2022 besloten om een nieuwe website 
te bouwen. Op 28 juni was het  
dan zover: de nieuwe website 
www.goaheadkampen.nl is live!

Go-Ahead Kampen en B&S Media  
Internetmarketing presenteren nieuwe website

Enkele belangrijke speerpunten van 

de nieuwe website zijn:

  Het design is volledig vernieuwd en is daardoor  

weer klaar voor de toekomst

  De navigatie van de website is verbeterd.  

Het menu is overzichtelijker geworden.

  De gebruiksvriendelijkheid op de mobiele  

telefoon is verbeterd

  Dankzij de koppeling met Sportlink wordt o.a. alle 

wedstrijdinfo (programma, uitslagen, standen)  

automatisch bijgewerkt 

We zijn trots op de nieuwe website en danken het 

webteam en onze sponsor B&S Media Internetmarketing 

voor de realisatie van de website.
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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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Heb je zelf nog tips of  
leuke nieuwsberichten voor  

de nieuwe website, stuur  
dan een mail naar: 

redactie@goaheadkampen.nl!  

7



Ervaer 
Campenaer

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

Nu ook thuis!

Bestel 
in onze 

webshop
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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!



We zien dat er ook in de vakantieperiode veel gebruik is gemaakt 

van de pupillenarena. Dat is heel fijn, want dat is exact waar die 

voor is bedoeld. Om lekker buiten de trainingstijden te kunnen 

voetballen. Vanuit het jeugdbestuur vinden wij het dan wel 

erg jammer dat mensen het kennelijk nodig vinden om zaken 

moedwillig te vernielen. Theo heeft hier in de Stentor het woord 

‘spuugzat’ voor gebruikt. En daar kan ik mij bij aansluiten. Wij 

hebben de pupillenarena vanuit eigen middelen betaald en alle 

kosten die ten gevolge van vandalisme worden gemaakt komen ten 

laste van de vereniging. En deze uitgaven kunnen we niet meer 

gebruiken voor de jeugdopleiding. Wij gaan ervanuit dat onze 

eigen jeugd zich hieraan niet schuldig maakt. Maar zie je mensen 

in netten hangen of zaken stuk maken; spreek ze aan of stuur een 

berichtje naar ons via de mail (jeugdbestuur@goaheadkampen) 

zodat wij de mogelijke schade op daders kunnen verhalen. 

Is er dan ook nog positief nieuws? Natuurlijk is dat er. De komende 

jaren willen wij de jeugd naar een hoger niveau brengen. Naast 

vrijwilligers hebben wij daar ook financiën voor nodig. Een aantal 

jaren geleden is daarom een sponsorgroep jeugd in het leven 

geroepen. De afgelopen periode heeft het jeugdbestuur in overleg 

met de businessclub nieuwe afspraken gemaakt over de inzet van 

deze sponsorgroep. Ik wil er hier op deze plek nog niet teveel over 

kwijt, maar de komende periode zal een en ander zichtbaar gaan 

worden. Toch een klein tipje van de sluier: het was niet voor niks 

dat we een grote, en dankzij de inzet van de kledingcommissie 

zeer succesvolle verkoop van oude kleding, hebben gehad op de 

familiedag…… 

Wat komend seizoen in ieder geval weer terugkomt zijn de loop- 

en techniektrainingen onder leiding van Erik Nieuwenhuis. Een 

goede loopcoördinatie en techniek is essentieel voor de motorische 

ontwikkeling. Door middel van innovatieve trainingsvormen met 

daarbij behorende materialen op het 

trainingsveld wordt al op korte termijn zichtbare progressie 

bij spelers en speelsters geboekt. In de praktijk blijkt dat 

deze specifieke training het meeste rendement oplevert in de 

leeftijdscategorie van de acht tot en met twaalf jaar. Daarom is 

ook dit seizoen de loop- en techniektraining een vast onderdeel 

van onze jeugdopleiding. Op woensdagavond krijgen de teams 

van de JO9, JO10, JO11, JO11M en JO12 iedere twee weken op de 

pupillenarena een half uur loopcoördinatie- en techniektraining. 

Ook de clubkadercoach is dit seizoen weer bij Go-Ahead Kampen 

actief. Helaas heeft Maarten Kloppers aangegeven dit niet meer te 

kunnen combineren met zijn werkzaamheden als hockeycoach. 

Zijn rol zal in het nieuwe seizoen worden overgenomen door 

Lars van Erp. Hij zal onze vrijwillige trainers ondersteunen om 

plezierige en leerzame trainingen te geven. Een hele waardevolle 

functie binnen onze vereniging. Stem daarom ook vanaf september 

weer bij de Raboclubsupport op de inzet van de clubkadercoach 

binnen Go-Ahead Kampen. 

Begin juli hadden wij 90% van de vacatures ingevuld, en inmiddels 

zijn bijna alle teams weer voorzien van trainers en begeleiders. 

Namens het jeugdbestuur willen wij iedereen bedanken die zich 

weer een seizoen wil inzetten voor de 

vereniging of die zich voor het eerst 

heeft aangemeld. Allemaal heel veel 

plezier en succes gewenst. Als er 

vanuit jullie nog vragen zijn neem 

dan contact op met de coördinator 

of stuur een mail naar 

jeugdbestuur@goaheadkampen.nl. 

Gertjan Reil
Jeugdvoorzitter

We gaan weer 
beginnen

Jeugd

En zo staan we weer aan het begin van een nieuw 
seizoen. Weer beginnen met een schone lei en kijken 
verwachtingsvol en vol goede moed naar het nieuwe 
seizoen. De eerste oefenwedstrijden zijn alweer 
gespeeld en de trainingen zijn begonnen. Zoals een 
seizoen hoort te beginnen. Helaas is de realiteit anders. 

Een speler zal er niet meer bij zijn omdat Qutaiba Shekh Ali  
door een noodlottig ongeval niet meer bij ons is. 

Qutaiba speelde al een aantal jaren bij Go-Ahead Kampen en 
zou dit jaar in de JO17-4 starten. De trainers en begeleiders 
die Qutaiba in het team hebben gehad kenmerken hem als een 
plezierige en beleefde jongen. Wij zullen Qutaiba enorm missen. 
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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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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

Installatietechniek

Installatietechniek

Industrieweg 4        8263 AC Kampen       Tel: 038 - 331 15 65
Installatietechniek
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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

Droomvloer BV | Industrieweg 43 | 7903 AJ, Hoogeveen 

0528 - 785 771  |  www.droomvloer.nl  |  verkoop@droomvloer.nl 
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Jeugd

Brenda en Miranda bedankt!

nemen bestaat niet, ik ga wel weg maar verlaat je niet’ de 

spijker op z’n kop. Beide dames blijven voorlopig nog wel 

verbonden aan de vereniging. Brenda zal in ieder geval de  

AH plaatjesactie nog ondersteunen en ook Miranda zal nog 

een aantal vrijwilligerstaken blijven uitvoeren. 

We gaan de inbreng van Brenda en Miranda in hun functie als 

coördinator en als leden van het jeugdbestuur enorm missen. 

Namens het jeugdbestuur wil ik ze ontzettend bedanken voor 

de inzet voor de jeugdopleiding. 

Dit betekent ook dat we op zoek zijn naar nieuwe 

coördinatoren voor  JO17-JO19 en de JO11-JO12.

In jouw rol als coördinator heb jij de volgende taken: 

 

 Contactpersoon tussen de technische staf en jeugdbestuur.

 Bent aanspreekpunt voor ouders en spelers

  Verzorgt de communicatie naar trainers/ leiders en spelers 

van zijn/ haar afdeling

  Heeft in samenwerking met de Technische coördinator van 

zijn/ haar afdeling, een adviserende rol bij de indeling van 

de teams ter voorbereiding van het volgende seizoen.

  Is verantwoordelijk voor de algemene organisatie rondom 

de trainingen.

  Heeft een inventariserende rol bij de materialen, 

trainingstijden binnen zijn/ haar afdeling

  Is verantwoordelijk voor de communicatie bij aanmelding 

van nieuwe leden

  Maakt onderdeel uit van het jeugdbestuur van Go-Ahead 

Kampen. 

 

Lijkt jou dit een leuke vrijwilligersfunctie of wil je graag  

meer weten over deze functie, stuur dan een mail naar  

jeugdbestuur@goaheadkampen.nl en dan komen wij heel  

graag met jou in contact!

Albert Heijn
Lovinkstraat

Albert Heijn
Lovinkstraat

Brenda is jarenlang coördinator geweest, de laatste jaren deed 

zij de JO10, JO11 en JO12. Ook is Brenda vanuit Go-Ahead 

Kampen verantwoordelijk geweest voor de organisatie van het 

schoolvoetbal en de organisatie rond de voetbalplaatjesactie 

van de AH. Daarnaast is Brenda een tijd interim jeugdvoorzitter 

geweest toen de vacature vacant was. 

Miranda is natuurlijk ook een bekend gezicht op de 

Middenwetering. Veel mensen zullen haar kennen vanuit het 

keukentje bij de kleedkamers. Hier ontvangt ze de tegenstanders 

en zorgt ze er mede voor dat alles op zaterdag op rolletjes 

verloopt. Daarnaast maakt Miranda ook onderdeel uit van de 

kledingcommissie en is ze coördinator van de JO17-JO19. 

Na al die jaren hebben zowel Brenda en Miranda aangegeven te 

stoppen met hun taak als coördinator. Stoppen ze dan helemaal? 

Een halve Italiaanse poëet sloeg eigen met zijn zin ‘Afscheid 

Al vele jaren zijn Brenda Boeve en Miranda Liefers 
in vele verschillende functies actief binnen onze 
vereniging. Vrijwilliger die op de achtergrond zo’n 
ontzettend belangrijk radertje zijn om de vereniging 
te laten draaien. Zij zorgen er mede voor dat 
iedere week de meer dan 500 jeugdleden kunnen 
voetballen. 

15
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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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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

20172020_Advertenties_170531_afloop+snijtekens.indd 7 31-05-17 15:44

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
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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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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?
WonenWerkenWensen

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
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Onderste rij v.l.n.r.
Mariska Vriend, Esra Seker, Esmée Bakker, Romée Ruijmgaart, 

Jane ter Horst, Anaïs Meijer, Kim Zandbergen, Patricia Sluiter

 

Middenrij v.l.n.r.
Denise Bos, Iselle Kanis, Harry Bakker (Hoofdtrainer), Nadie 

Wiltenburg, Jan Vriend (Assistent trainer), Yaniek Steunenberg, 

Bowien Kolk

 

Bovenste rij v.l.n.r.
Marinka Klein-Meuleman, Janita  Landsman, 

Joëlle Hanekamp, Elise Koster, Kim van Milgen

Op de foto ontbreken: Demi Bast, Jiska Ephraim, Sascha van Loo en Sandra Westerveld.

Onze voetbalclub wordt goed vertegenwoordigd door dames. In 
veel leeftijdscategorieën spelen meidenteams. Zo is er ook al 
een aantal jaar een Vrouwen 1 team actief. Een team dat sinds 
de MO19 gegroeid is tot een seniorenteam. Dat betekent dat 
het team niet alleen bestaat uit meiden die vanaf kleins af aan 
al voetballen, maar er is ook veel ruimte voor nieuw talent en 
enthousiaste buitenstaanders. 

We speelden afgelopen twee seizoenen in de vierde klasse. Het 
vorige seizoen liet zien dat het niveauverschil binnen de vierde 
klasse erg groot was. De uitdaging werd minder en er werd met 
flink doelpuntenverschil gewonnen. Er was weinig tegenstand, 
slechts 3 ploegen wisten het spannend te maken in de top. In de 
concurrentiestrijd wist WVF net een keer extra te winnen, waardoor 
we op de tweede plek eindigden. Hoewel we geen kampioen zijn 
geworden, wilden we wel een stapje hogerop. We hebben bij de KNVB 
een verzoek ingediend om ons te plaatsen in de derde klasse. Met 
succes, want komend seizoen spelen wij een klasse hoger. Dat betekent 
dat we vanaf dit seizoen vallen onder A categorie, wat inhoudt dat er 
een aantal regels veranderen voor ons.

Voetballend gezien gaat het dus ontzettend goed. Helaas hebben 
we dit seizoen ook te maken met vertrekkende spelers en trainers. 
Harry Bakker heeft de afgelopen jaren – in samenwerking met de 
meidencommissie - hard gewerkt om het meidenvoetbal binnen Go 
Ahead op de kaart te zetten. Met succes, want er zijn veel mooie 

momenten bereikt: het internationale toernooi in Aalborg, de 
voetbalclinics en de vriendinnendagen. Toen duidelijk werd 
dat Vrouwen 1 een stapje hogerop wilde doen, heeft Harry 
besloten het stokje over te dragen aan een nieuwe trainer. 
Nieuwe ideeën en frisse inzichten, dat was het doel van de 
zoektocht naar een nieuwe trainer. Helaas heeft de zoektocht 
niets opgeleverd. Helaas is de start van dit seizoen daarom 
rommeliger dan normaal. Gelukkig kunnen we wel trainen, 
omdat Olivier Meijer de trainingen op zich neemt. Hierbij 
wordt hij ondersteund door Harry Bakker en Jan Vriend. In de 
tussentijd wordt er alsnog gezocht naar een nieuwe trainer en 
hopelijk kunnen we die zoektocht snel voltooien.
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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.

Rood geel, dat  
zijn de kleuren  
van juweel!
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Onderste rij v.l.n.r.
Laurens van der Zee, Robert Riezebos, 

Joris de Boer, Wilbert Kruithof (Hoofdtrainer), 

Gert van Dijk (Assistent trainer), 

Marijn van den Belt, Baris Coskun, Sem van de Pol 

 

Middenrij v.l.n.r.
Etienne van Dijk, Johnny Daniel Amaya, Jorian van 

Ommen, Hermen van den Burg (Teammanager), 

Joeri Langeveld, Bryan Hellendoorn, Nick ter Horst 

 

Bovenste rij v.l.n.r.
Daan Kruithof , 

Siebren Dekker, 

Robin Bolt, 

Liibaam Nuur Geelle, 

Kaj Vos, 

Myron Doumbouya, 

Altan Taskiran  Oudestraat 28 | 8261 CP Kampen | (038) 460 4029

layoutkampen layoutbrandstore
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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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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!
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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
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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

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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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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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
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Industrieweg 4, 8263 AC Kampen
(tel) 038-3311565 (fax)038-3327637
info@kagas.nl www.kagas.nl
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De getekende sportheld
Dik Bruynestein tekende 
de maar liefst vijfenzestig 
jaar lang sporters in 
de krant of gewoon 
live bij in de uitzending 
van Studio Sport. Zijn 
tekeningen oogden 
misschien eenvoudig, 
maar kenmerkten vakwerk. 
Getekend worden door de 
geestelijk vader van Appie 
Happie was bovendien een 
eer. Het overkwam Henk 
Kiel van Go-Ahead. 

En deze cartoon in ‘t Vrije 

Volk kwam niet zo maar 

uit de lucht vallen. Het was 

maart 1970. Het besef dat 

Nederland als voetbalnatie 

mee kon tellen begon meer 

en meer te leven. Ajax had 

het jaar ervoor de finale van 

de Europacup 1 gehaald en 

Feijenoord (toen nog gewoon 

Henk Kiel (Go Ahead K)Willy en René v.d. Kerkhof (Mulo)

Op het moment dat Bruynestein zijn pen op papier zette, 

borrelde de onvrede in beide kampen op en had niemand nog 

het vermoeden dat de patstelling uit zou groeien tot het grootste 

conflict in de historie van de KNVB. De strijd tussen ‘zaterdag’ en 

‘zondag’ was er in het verzuilde Nederland, een van principes. 

Of beter geschetst: Heilige huisjes. Henk Kiel zou uiteindelijk 

de hoofdrol in dit koningsdrama krijgen en het verbod moedig 

breken door wel in de finale te spelen op zondag.

Voordat het zover kwam, was er een kleine reeks van de 

sterkhouders in de krant en kregen ook zijn ploeggenoten de 

aandacht van Bruynestein. Zo ook de tweeling Van de Kerkhof 

van het Brabantse Mulo. Jonkies van een jaar of achttien toen 

nog. Mannen die in tegenstelling tot Kiel wel profvoetballers 

werden en later zelfs WK-finales met het grote Oranje speelden.

Bruynestein was er een meester in om het karakter tot uiting 

en tot leven te laten komen. Het beeld van Henk laat niets aan 

de verbeelding over. Een oersterke voetballer, met een enorme 

winnaarsmentaliteit en een ware leider. Onmiskenbaar een 

beeld van een clubheld in Oranje. Een uniek beeld dat eigenlijk 

mansgroot een plek op Middenwetering zou moeten krijgen om te 

verwonderen of gewoon om op zaterdagen naar te glimlachen…

Komend jaar zal er van de  

hand van Dennis Hendriksen  

een boek verschijnen over de  

roerige en bijzondere voetbal-

geschiedenis van Kampen. In dit boek 

zal er ruime aandacht zijn voor de 

carrière van de ‘beste Nederlandse 

voetballer die nooit prof werd’.

met ‘lange IJ’) was hard op weg naar Europees succes. Voor de 

finale van ‘De Cup met de grote oren’ stond er echter nog een 

ander belangrijk voetbalevenement op de rol, namelijk het EK voor 

amateurs. In de tijdgeest van nu, lijkt dat vreemd, maar de beste 

amateurspelers in Oranje genoten destijds veel aanzien. Ze werden 

stuk voor stuk gezien als potentiële profspelers en openlijk begeerd 

door vele eredivisieclubs. En niet zonder reden, want de lichting 

van 1970 was zeer sterk.

De ploeg van bondscoach Arie de Vroet oefende vaak tegen clubs 

uit de Eredivisie. Wedstrijden die met grote regelmaat gewonnen 

werden of door de grote teams in de sterkste formaties vaak 

slechts nipt ‘over de streep’ getrokken werden. Kowetter Henk 

Kiel was steevast de grote man en zou als aanvoerder zijn ploeg 

op het EK naar grote hoogte moeten stuwen. De Kampenaar 

was inmiddels een fenomeen en op dat moment ook gelauwerd 

als de beste amateurspeler van Nederland. Hij had een half jaar 

eerder bij de uitreiking in De Meer zij aan zij mogen staan met de 

beste profvoetballer van Nederland, ene Johan Cruijff van Ajax. 

Bovendien waren de geruchten rondom zijn persoon al tijden niet 

van de lucht. Voor welke profclub zou Henk het roodgeel na het EK 

gaan verruilen?

Los van zijn statuur als voetballer was er nog een hele andere 

aanleiding om de aandacht via een cartoon op zijn persoon te 

vestigen. Het EK in het Italiaanse Forte dei Marmi was namelijk 

zeer beladen, aangezien de mogelijke eindstrijd op zondag plaats 

zou vinden. Vijf zaterdagvoetballers in de selectie zouden voor 

die bewuste dag dan ook een speelverbod opgelegd krijgen van 

de voorzitter van de zaterdagsectie. Zwollenaar Remmers zou 

bovendien als streekgenoot een stevig en moreel appel doen op de 

aanvoerder om niet te spelen.  Dennis Hendriksen
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Adi Draganovic

Jurrian Zandbergen

Milan Koorman

Reza Hosseini Rob ter Horst Rutger Koopman Sven Hellendoorn Tim Noordman Tristan van Zuiden Wilbert Wessels

Nico Veldman

Kelvin Groothand

Bram van Enk Cor Straetemans Damian van Drenth Dennis van der Wal Dyon Kleppe Gijs van Enk

Jarni Koorman

Luuc Knul

Niek van Enk Niels van Dijk

Julian Hellendoorn

André Meijberg 
Teammanager

Albert Glastra 
Assistent scheidsrechter

Erwin Brem 
Hoofdtrainer

Hans van Zuiden  
Assistent trainer

Jaap Kroes
Verzorger

Menno Jansma 
Teammanager

Richard Wakker  
Fysiotherapeut

Eerste
selectie
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Robert Hamer
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Erwin Brem, welkom. Stel jezelf even voor aan de 
achterban van Go-Ahead Kampen.
Mijn naam is Erwin Brem, 44 jaar, en woonachtig in 

Wezep. Ik ben gelukkig getrouwd, heb 2 kinderen, 

een zoon en een dochter. Ze zijn beiden actief in de 

korfbalwereld bij de plaatselijke trots rood-wit. In het 

dagelijks leven werkzaam binnen Careander als 

coach sport en bewegen. Careander ondersteunt 

mensen met een verstandelijke beperking 

of ontwikkelinsachterstand. Op mijn 19e 

begonnen als jeugdtrainer en de laatste 14 

jaar hoofdtrainer en verantwoordelijk voor 

een 1e elftal. Op 5 jarige leeftijd begonnen 

als voetballer bij vv WHC. Hier alle 

standaardteams doorlopen, op divisie 

niveau gespeeld en 11 jaar in de 

hoofmacht mogen acteren. Hier 

de regionale beker gewonnen 

en een kampioenschap 

gevierd. In de jeugd voor 

J.P.N. 015 uit gekomen 

en stage gelopen bij Go 

Ahead Eagles en FC 

Zwolle.

Interview met hoofdtrainer  Eerste selectie Erwin Brem

Hoe kijk je terug op de 1e weken bij GAK en verloopt de 
voorbereiding tot nu toe naar wens?
Allereerst is het fantastisch om weer op het veld te staan. Met 

een nieuwe groep en nieuw elan. Dan moet je niet terug gaan 

kijken hoe de voorgaande jaren zijn geweest, maar daar wel lering 

uittrekken. We zijn aan het bouwen om er een goed collectief en 

een hecht elftal van te maken. Dat doen we met enorm veel passie 

en plezier. Ik ben tot nu toe tevreden, maar we hebben op het 

moment van dit interview pas één oefenwedstrijd gespeeld. We 

zijn benieuwd hoe de jongens het systeem gaan oppakken, zoals 

wij het voor ogen hebben. We willen dit seizoen met veel initiatief 

en hoge intensiteit gaan voetballen. Dit alles moet wel in een 

gezonde verstandhouding gebeuren. Uiteindelijk draait alles om 

het resultaat. We zijn benieuwd hoe we dat kunnen gaan verfijnen 

de komende weken.

Op welke punten heb je tot op heden de nadruk gelegd 
en wat typeert jouw werkwijze?
De werkwijze is dat ik veel de nadruk leg op de persoonlijke 

relatie met de overige stafleden en de spelers. Ik zeg altijd: zonder 

relatie geen prestatie. We moeten heel realistisch kijken wie wij 

als Go-Ahead Kampen zijn, wat de manier van voetballen is zoals 

we het voor ogen hebben en wat er past bij de filosofie van de 

club. Eigen opgeleide spelers inpassen en aanvullen van buitenaf 

waar dat nodig is. Ik denk dat we daar een goede mix in hebben. 

We zetten in op een 1-4-3-2 systeem, waarbij we attractief voetbal 

willen spelen en druk naar voren willen zetten. Wel moeten de 

jongens de momenten gaan leren herkennen op welke plekken 

op het veld we de bal moeten veroveren en hoe we daarna de 

bal dan in bezit houden en kansen gaan creëren. Daar trainen 

we veel op. De jongens in de situaties zetten hoe we dat op 

zaterdag gaan terug willen zien, zodat het niet onbekend 

voor ze is en het vertrouwd gaat worden en aanvoelen. De 

supporters en de club mogen elke wedstrijd 100% passie en 

plezier verwachten van ons. Ik eis van de spelers dat ze van 

maandag tot en met zaterdag er alles aan doen, wat binnen hun 

mogelijkheden ligt, om goede resultaten te gaan behalen. Daar 

zetten we op in. 

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 ben er van overtuigd dat de vereniging nu al goede stappen 

heeft gemaakt. Gisterenavond hebben we vanuit de driehoek, 

dat betekent de trainer van de jeugd onder de 19, trainers 

van het beloften elftal, trainers van het 1e en met de hoofd 

jeugdopleidingen Henk Nieuwenhuis om de tafel gezeten en 

een aantal zaken besproken. Waaronder de Beltona competitie, 

hoe staan we ervoor met spelers, op wie kunnen we een 

beroep doen en hoe staan de selecties ervoor. Hoe gaan we 

om met talenten binnen de club, want die zijn er absoluut. 

Laten we nog spelers meetrainen voor de toekomst. Daar 

worden de eerste stappen in gemaakt en het is de bedoeling 

dat we structureel één keer in de zes weken bij elkaar komen. 

Daardoor werken we uiteindelijk met korte lijnen binnen de 

club en op een professionele manier. 

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?
Ik ben in een heel laat stadium aangesteld als hoofdtrainer bij 

Go-Ahead Kampen. Daar ben ik heel blij mee. Vanaf juni ben 

ik ontzettend druk geweest met de kennismakingsgesprekken 

met alle spelers en zijn er verwachtingen gedeeld. Daarin 

wordt ook besproken hoe je met elkaar om wilt gaan. Dat ben 

ik nu aan het finetunen. Er is wel een goede balans binnen de 

selectie gezien de leeftijden en ook wel vanuit de posities. Alles 

is natuurlijk al vastgelegd voordat ik werd aangesteld. Ik leer 

versneld kennismaken met de spelers. Er zitten hele positieve 

koppen op en ze ademen allemaal het spelletje voetbal uit. Er is 

een goede wil aanwezig en lerend vermogen, zelfs bij de oudere 

garde, dus wat dat betreft is er een goede balans.

Hoe kijk je naar de ambities van de club?
De club wil zo snel mogelijk naar de hoofdklasse, nu 4e divisie. 

Je moet alleen ook wel even de tijd krijgen om te gaan bouwen. 

Ik kom net als nieuwe trainer binnen en ik wil graag hoge 

ogen gooien, maar je moet ook kijken of het realistisch is. Het 

jaar dat er gepromoveerd gaat worden komt natuurlijk wel steeds 

dichter bij. We willen steeds meer eigen jeugd gaan inbrengen, 

want dat is de kwaliteit van de opleiding. Dat kan met een mooie 

aanvulling van buitenaf zijn. Binnen de staf en spelersgroep merk 

je dat we graag dit seizoen een rol van betekenis willen gaan 

spelen. We gaan het woord kampioenschap echter absoluut niet in 

de mond nemen. 

Wat verwacht je van het komende seizoen 2022-2023 
en wat is de doelstelling?
De doelstelling is zoveel mogelijk wedstrijden winnen en het 

vlaggenschip Go-Ahead Kampen 1 op de kaart zetten met elkaar. 

Maar dat willen we wel met attractief en goed voetbal gaan doen. 

Met deze nieuwe indeling, waar we veel nieuwe tegenstanders 

gaan ontmoeten is het allemaal afwachten hoe sterk de andere 

ploegen zijn, ook die vanuit de zondagtak zijn overgekomen. 

Als wij iedereen aan boord en fit kunnen 

houden dan hopen we voor een top 5 

klassering te gaan. Wij hebben ook een 

ultiem doel, maar ik vind niet dat je te 

hoog van de toren moet gaan blazen. Ook 

gezien voorgaande seizoenen. We hebben 

naar elkaar uitgesproken dat we in de top 

5 willen gaan eindigen en dat gaat vaak 

gepaard met een periode titel. Daar gaan 

we vol voor.
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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

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

STREEK & MUNNIK
DEVAN DE

HOUTBOUW & INFRA
  OVERKAPPINGEN     STALEN DEUREN     TUINAANLEG     

GRONDWERKEN     BESTRATINGEN

vandestreekendemunnik.nl
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Programma Go Ahead Kampen
Seizoen 2022/2023

Teams 
1e klasse E

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag

24 september 15.00 uur Go-Ahead Kampen 1 SVZW 1  -

01 oktober 17.00 uur V.V. Heerenveen 1 Go-Ahead Kampen 1  - 

08 oktober 15.00 uur Go-Ahead Kampen 1 DZOH 1  - 

15 oktober 14.30 uur Achilles '12 1 Go-Ahead Kampen 1  - 

29 oktober 15.00 uur Go-Ahead Kampen 1 asv Dronten 1  - 

05 november 15.00 uur Quick '20 1 Go-Ahead Kampen 1  - 

12 november 14.30 uur Hulzense Boys 1 Go-Ahead Kampen 1  - 

19 november 15.00 uur Go-Ahead Kampen 1 Epe 1  - 

26 november 14.30 uur Noordscheschut 1 Go-Ahead Kampen 1  - 

03 december 15.00 uur Go-Ahead Kampen 1 SVI 1  - 

10 december 14.30 uur WHC 1 Go-Ahead Kampen 1  - 

21 januari 14.45 uur KHC 1 Go-Ahead Kampen 1  - 

28 januari 15.00 uur Go-Ahead Kampen 1 Dos Kampen 1  - 

04 februari 14.45 uur SVZW 1 Go-Ahead Kampen 1  - 

11 februari 15.00 uur Go-Ahead Kampen 1 V.V. Heerenveen 1  - 

04 maart 14.30 uur DZOH 1 Go-Ahead Kampen 1  - 

11 maart 15.00 uur Go-Ahead Kampen 1 Achilles '12 1  - 

18 maart 14.30 uur asv Dronten 1 Go-Ahead Kampen 1  - 

25 maart 15.00 uur Go-Ahead Kampen 1 Quick '20 1  - 

01 april 15.00 uur Go-Ahead Kampen 1 Hulzense Boys 1  - 

15 april 15.00 uur Epe 1 Go-Ahead Kampen 1  - 

22 april 15.00 uur Go-Ahead Kampen 1 Noordscheschut 1  - 

29 april 15.00 uur SVI 1 Go-Ahead Kampen 1  - 

13 mei 15.00 uur Go-Ahead Kampen 1 WHC 1  - 

20 mei 15.00 uur Dos Kampen 1 Go-Ahead Kampen 1  - 

27 mei 15.00 uur Go-Ahead Kampen 1 KHC 1  - 

Go-Ahead Kampen 1

Achilles ‘12

asv Dronten 1

Dos Kampen 1

DZOH 1

Epe 1

Hulzense Boys 1

KHC 1

Noordscheschut 1

Quick ‘20 1

SVI 1

SVZW 1

V.V. Heerenveen 1

WHC 1



KAMPEN
Ambachtsstraat 27 
8263 AJ Kampen 
Postbus 99 
8260 AB Kampen
Tel.: 038 - 331 50 20 

ALMERE
Steurstraat 7 
1317 NZ Almere
Tel.: 036 - 530 24 10

JOURE
Madame Curieweg 29 
8501 XC Joure 
Tel.: 0513 - 72 68 26

ZWOLLE
Zwartewaterallee 56
8031 DX Zwolle
Tel.: 038 - 331 50 20

www.mateboer.nl
� MateboerBV � Mateboer Groep � MateboerBV
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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!
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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



Een nieuw seizoen
Go Back

Bekerfinale tegen Quick’20

Sportpark Skoatterwâld in Heerenveen

1983: Joop Kiel in actie een 
week na zijn twee treffers in 

Noordscheschut

Voor de 75ste keer staat Go-Ahead Kampen aan de start van 
de reguliere K.N.V.B.-competitie. Begonnen in de vierde klasse 
en inmiddels met 1620 competitiewedstrijden in de boeken. 
Gemiddeld zo’n kleine 22 duels per seizoen. 

Vóór 1948 streden de roodgelen vanaf de oprichting op 25 

maart 1925 in de Kamper Voetbal Competitie, de C.N.V.B. of de 

onderafdeling Zwolle van de K.N.V.B. Sluipenderwijs heeft de 

voetbalpiramide na jarenlang gediscussieer en gesleutel steeds 

meer gestalte gekregen. Het zorgt dit nieuwe seizoen voor een 

merkwaardige competitie-indeling in de eerste klassen. De 

hoofdklasse houdt op te bestaan en wordt vierde divisie. Het enige 

wat nog overeind blijft voor de principiële zaterdagclubs is dat 

ze het recht houden op zaterdag te blijven spelen in de toekomst. 

Zaterdag- en zondagverenigingen worden in het volgende seizoen 

2023-2024 bij elkaar ingedeeld. Om sportief gezien niet ver terug 

te vallen als club, zal je de versterkte degradaties de komende 

twee jaar moeten zien te omzeilen. Het beste is natuurlijk gewoon 

kampioen worden…! 

Bijzonder is dat de roodgelen weer wedstrijden gaan spelen in 

Friesland en Drenthe. Ook vanuit Twente krijgt Go-Ahead te maken 

met een paar historische voetbalclubs die lang geleden al tegen 

KHC bijvoorbeeld speelden :  Achilles’12 uit Hengelo en Quick’20 

uit Oldenzaal. De laatste club zal liever niet meer herinnerd 

worden aan de met 5-0 verloren bekerfinale tegen Kowet in 2009 

op Middenwetering. Uit het Friese Haagje stapt VV Heerenveen 

over vanuit het zondagvoetbal. Zij spelen hun wedstrijden op 

sportpark Skoatterwâld onder de rook van het Abe Lenstra stadion. 

Het wordt het eerste uitje dit seizoen voor Go-Ahead. Tijdens de 

vakantie lukte het al een plaatje te schieten van het complex daar. 

Dan Drenthe. In Emmen vocht Go-Ahead in het verleden al eens 

prachtige duels uit met SC Angelslo en Drenthina. Het was in de 

tijd dat in de Drentse Zuid Oost Hoek in 1985 de club DZOH werd 

opgericht. In de wijk de Rietlanden ligt hun accommodatie. Enig 

opzien baarde de club onlangs met de komst van Anco Jansen die 

een punt heeft gezet achter zijn professionele voetballoopbaan. 

Noordscheschut, dat degradeerde uit de Hoofdklasse was al eens 

tegenstander van Kowet in het seizoen 1982-1983. In Kampen 

werd het destijds een remise: 1-1. Theo Stam opende na ruim 

een kwartier de score uit een strafschop. Het gelijke spel zorgde 

voor tevredenheid bij trainer Jan Klaassens van de gasten: “Go-

Ahead is toch een ploeg met een zekere faam en daar hebben 

we wat teveel tegen opgekeken. Van onze kant was het de beste 

wedstrijd tot dusver.” In Noordscheschut, inmiddels gemeente 

Hoogeveen, wonnen de roodgelen later het heenduel met 3-0. 

Harry Fixe maakte de 1-0 en opmerkelijk was het dat Joop Kiel 

in dat duel twee keer scoorde. In dat seizoen, waarin Go-Ahead 

via een barrage met Elim en SC Angelslo kampioen werd, speelde 

Go-Ahead overigens ook in Heerenveen, maar dan tegen de groene 

Boys uit die plaats.

Promovendus S.V. Epe uit de zondag tweede klasse ontmoette 

Go-Ahead al eens tweemaal in de beker. In 1998 was het in Epe 

de laatste wedstrijd in de poulefase. Go-Ahead was als zo vaak al 

uitgeschakeld door drie eerdere nederlagen. Twee minuten voor 

tijd lukte het Hans van Zuiden niet om de 2-2 nog te maken door 

een strafschop te missen. Go-Ahead speelde toen al met 10 man, 

omdat René Vermeulen was uitgevallen en de wissels al op waren. 

In 2004 won Go-Ahead echter thuis wel met 4-0. Lucas Bijker 

baarde opzien door alle treffers voor zijn rekening te nemen.

Mooi dat verder de stadsderby’s in stand zijn gebleven. Tegen 

DOS Kampen staan de edities 47 en 48 op de rol en tegen KHC 

de 17de en 18de. Ook de onvervalste klassieker met WHC prijkt 

weer op het programma. Zaterdag 10 december wacht de 55ste 

confrontatie. De ouverture van het seizoen is dit keer thuis tegen 

de SV Zwaluwen uit Wierden. Dat zal de 36ste keer worden. 

Ontmoetingen met ASVD Dronten zijn van wat recentere datum. 

Go-Ahead won er vijf en ASVD drie. Het werd nog nooit gelijk. De 

allereerste kennismaking met SVI in competitieverband was vorig 

seizoen heel bijzonder. Vooral de ontmoeting op Middenwetering 

was een doelpuntrijke. De 4-0 voorsprong van SVI in de rust 

werd nog bijna te niet gedaan door Kowet. In Ittersum werd 

later wel nipt gewonnen. Hulzense Boys promoveerde door drie 

knap gewonnen duels in de nacompetitie. Dat gebeurde tegen 

De Merino’s, Unicum en de andere club uit Lelystad: Batavia 

’90. In het seizoen 2016-2017 maakte Go-Ahead twee maal 

kennis met deze Sallands/Twentse club. In Hulsen (met een ‘s’) 

boekten de roodgelen één van de grootste uitoverwinningen 

ooit. Jurrian Zandbergen miste er zelfs nog een penalty in zijn 

250ste competitiewedstrijd. Het werd op sportpark Smidserve 

bij Nijverdal maar liefst 6-1. In Kampen had Go-Ahead het een 

stuk lastiger. Twee benutte strafschoppen (nu wel!) van Jurrian 

Zandbergen waren nodig om Hulzense Boys met 3-2 op de knieën 

te krijgen. Luuc Knul nam de andere treffer voor zijn rekening. 

Luuc en Jurrian hadden overigens ook in Hulsen al gescoord. 

Debutant Hulzense Boys degradeerde uiteindelijk toch weer snel 

naar de tweede klasse.  

Genoeg over komend seizoen. Het zal 

ongetwijfeld weer spannend worden 

langs de lijn. Ook op sportpark 

Middenwetering. In ieder geval zit hier 

de 500ste competitiewedstrijd sinds 

1980 aan te komen. Als afgelastingen 

en COVID dit keer niet langs komen 

waaien zal dat op 11 februari 2023 

tegen VV Heerenveen zijn. 
                                                                                                                                                 

Errit Drost 

Lucas Bijker 
4 treffers tegen SV Epe

32 33
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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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Transport &
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• 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 37Vrijwilligers

Samen sterk!
Onze mooie club draait op vrijwilligers, maar deze zijn de laatste jaren steeds moeilijker te vinden. 
Op de website, social media kanalen en in het Contact vliegen de oproepen voor vrijwilligers je de 
afgelopen jaren je om de oren. Trainers gezocht, leiders gezocht, scheidsrechters, grensrechters, 
kantine vrijwilligers, coördinatoren, en ga zo maar door. Vorig seizoen is er in elk contact een 
artikel geweid aan onze zeer gewaardeerde vrijwilligers. De ene vrijwilliger heeft er bijna een 
2e baan aan en de ander zet zich enkele uurtjes per maand in. Geen enkele vrijwilliger is 
onmisbaar en bijna overal kunnen we extra handjes gebruiken. Want zoals het spreekwoord 
luidt: Vele handen maken ligt werk!
 

Wij zijn erg dankbaar voor onze vrijwilligers. Zonder hen zijn 

we nergens, daarmee zal ieder lid (en ouder) het met me eens 

zijn. Veel mensen zijn zelf te druk om zich in te zetten voor een 

vrijwilligerstaak. Dit is begrijpelijk, maar naar mijn idee kunnen 

wij het onze bestaande vrijwilligers zeker makkelijker maken.

Helaas komt het te vaak voor dat de kleedkamers niet netjes achter 

gelaten worden (uit en thuis). Schoenen worden in de kleedkamer 

uitgeklopt/ modder wordt aan de muren gesmeerd. Hetzelfde geldt 

voor de kantine. Gezellig met het team een patatje eten of biertje 

drinken in de kantine en vervolgens een bende achterlaten op de 

tafels, zodat de kantinevrijwilliger de troep kan opruimen. En dan 

is er de hoeveelheid zooi die onze bouwploeg op maandag moet 

opruimen langs de velden.

Vandaar mijn verzoek voor jong en oud: Ruim je eigen troep 

alsjeblieft op en hou het netjes! Op die manier steken we 

allemaal onze handen uit de mouwen en houden we het voor de 

vrijwilligers leuk.

 

De meeste trainers/ leiders kennen het volgende probleem: 

niet voldoende rijders/ geen spelbegeleiders/ scheidsrechters/ 

grensrechters voor een wedstrijd. Aangezien onze jeugd dit seizoen 

geheel in het nieuw wordt gestoken, komt hier dit seizoen het 

wassen van de kleding nog bij. We houden de kleding dan netjes 

en de verkleuring hopen we hierdoor minimaal te houden. Het 

wassen of organiseren hiervan is toch weer een extra belasting 

voor een trainer. Dit kan makkelijk verdeeld worden. Er zitten toch 

al snel 10-14 spelers in een (jeugd) team. Dat betekend dat je als 

speler/ ouder 2 a 3x per seizoen aan de beurt bent om te wassen 

en om de vlaggen. Dit vergt ongeveer 12 uur van je tijd per jaar. 

Als je je dan bedenkt dat een trainer MINIMAAL 6 uur per week 

kwijt is aan je kind (2x 1 uur trainen, 2x 1 uur voorbereiden/ 

opruimen van dr training en 2 uur wedstrijd), dan stelt die 12 uur 

per jaar toch niks voor? En kan je om wat voor reden dan ook niet 

vlaggen, dan is er vast iemand die zijn/ haar wasdienst wil ruilen. 

 

Laten we met z’n allen een steentje bijdragen door te helpen waar 

mogelijk en hierdoor onze vrijwilligers ontlasten. Want nogmaals: 

vele handen..... en gedeelde smart....

 

Natuurlijk blijven aanmeldingen voor 

nieuwe vrijwilligers welkom. Tegenwoordig 

kan je hiervoor terecht op onze mooie 

vernieuwde website. Wanneer je extra 

info wil of wanneer je elders wil helpen 

dan op de website staat aangegeven, 

ben je welkom een mailtje te sturen naar 

Bestuur@goaheadkampen.nl. We kunnen 

ongetwijfeld jouw hulp gebruiken!

 
Heleen van de Put
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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

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

Van de Supportersvereniging 
& Club van 100
Sfeermeesterschap Supportersvereniging Go-Ahead Kampen krijgt nog meer elan komend seizoen! “De tijd vliegt…”, 21 mei jl. 
schreef ik “ons” stukje voor het laatste Contact van afgelopen seizoen en nu zit ik al weer achter mijn laptop om “ons” eerste stukje 
te schrijven voor het komende voetbalseizoen 2022-2023. De eerste oefenwedstrijden zijn al weer gespeeld en zelfs de eerste 
Bekerwedstrijd van ons Eerste tegen IJVV ligt achter ons, een fraaie overwinning van 4 – 0 was het veelbelovende resultaat tijdens 
een zon overgoten zaterdagmiddag op Sportpark Middenwetering. Zoals gezegd, het sfeermeesterschap krijgt komend seizoen nog 
meer ‘fris’ elan. Zo staan er diverse Muziekavonden door het jaar programma heen gepland. Hierbij alvast diverse datum vermeldingen 
die jullie vast in jullie agenda’s en op jullie kalenders kunnen zetten:

Activiteiten agenda Supportersvereniging 
v.v. Go-Ahead Kampen voor in de agenda’s:

zaterdag 8 oktober 2022:   Oktoberfest

woensdag 30 november 2022:   Sinterklaas activiteiten  
voor de jeugd

vrijdag 9 december 2022:   Kerstbingo

donderdag 29 december 2022:   Van Dijk Bikes 
Kerstklaverjassen

donderdag 2 maart 2023:    Voorjaarsvakantie 
Kinderbingo

maandag 10 april 2023:   Tweede Paasdag  
    Paaseieren zoeken

Voetbalspel v.v. Go-Ahead Kampen 2022-2023 weer van start. 

Inmiddels is ook de inschrijving voor en het deelnemen aan het 

voetbalspel weer van start gegaan. Voor zaterdag 23 september 

as. moeten de ingevulde voetbalspelformulieren ingeleverd zijn 

bij de coördinator Benno Breukelman. Zaterdag 3 september jl. 

hebben wij voor en na de wedstrijd tegen IJVV al veel formulieren 

verkocht. Zorg er voor dat ook jij deelneemt aan het voetbalspel 

dit seizoen. Voor slechts 10 Euro ding je mee naar de mooie 

geldprijzen en bijbehorende bos bloemen. De winnaars worden 

gehuldigd tijdens de v.v. Go-Ahead Kampen Familiedag juni 2023.

Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging eindelijk 

weer “live” dit najaar. De datum moet nog definitief vastgesteld 

worden, maar medio oktober/november houden wij onze 

Algemene Ledenvergadering om weer verslag te doen van 

onze activiteiten en het door ons gevoerde beleid. Goed om 

dat weer live met elkaar te kunnen doen, terug te blikken en 

vooruit te kijken… Zodra de datum bekend is, versturen wij de 

uitnodigingen weer naar onze leden.

Groot Feest in het vooruitzicht: de Supportersvereniging bestaat 

20 augustus 2023 precies 75 jaar! Een prachtige Mijlpaal in het 

vooruitzicht die we uiteraard ‘groots’ gaan vieren met onze 

leden en met iedereen die onze mooie Familieclub v.v. Go-Ahead 

Kampen een warm Hart toedraagt!!

Ben jij of bent u al lid van onze altijd actieve Supportersvereniging 

en/of ben jij ook aangesloten bij de Club van 100 die 

gecoördineerd word door Harjan van de Kamp?! Nog niet? Meld 

je dan snel aan en steun daarmee al ons “Rood Gele” werk 

en stimuleer daarmee ook de enorm gewaarde “Lief en Leed” 

aandacht die wij onze Rood Gele Familie geven bij heuglijke tijden, 

maar zeker ook in tijden van tegenslag en verdriet. Een Hart onder 

riem steken bij mensen die het nodig hebben, is het belangrijkste 

werk wat wij kunnen en mogen doen. Steun ons werk door jouw 

lidmaatschap! Spreek ons aan voor, tijdens, na de wedstrijden of 

bij de vele activiteiten die wij organiseren. Laten we op weg naar 

ons 75 jaar jubileum augustus 2023 nog meer “Samen” optrekken 

en onze Rood Gele voetbalfamilie nog mooier maken dan die al is. 

#SamenSterk

Rest mij jullie allemaal een gezellig, heerlijk, sportief en bovenal 

gezond seizoen 2022-2023 toe te wensen!

Namens de Supportersvereniging, 

Hartelijk groeten, Jan Groen, vz.

Jan Groen
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De moeder der derby's wordt zo'n voetbalwedstrijd genoemd. Twee teams uit dezelfde stad tegen elkaar! Dat geeft reuring tussen de 
vele supporters. En tussen de geelzwarten en roodgelen heeft dat vanuit het verleden een extra dimensie. Dat stamt uit de tijd dat de 
verzuiling op alle terreinen in het stadsleven nog erg aanwezig was. De hervormden, het gewone volk, uit Brunnepe, speelden bij DOSK. 
De middenstanders en gereformeerden bij Go- Ahead. De roomsen bij vv Kampen en de openbaren op zondag bij KHC. De roodgelen 
werden de Cocksianen genoemd naar de bekende synodaal-gereformeerde dominee De Cock. Aan de singel naast de gracht speelden 
de geelzwarten jarenlang hun wedstrijden. Dagelijks liepen tientallen eenden op het hoofdveld. Vandaar de bijnaam voor de Dossers: 
'de Poelanten.'

JAPIE STAM

In al die jaren speelden de Poelanten en de Cocksianen vele 

duels tegen elkaar. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de 

geelzwarten in 1981 algeheel amateurkampioen van Nederland 

werden. En met Jaap Stam een fenomenale voetballer in hun 

midden hadden. Een verdediger die op hoog internationaal 

niveau heeft gevoetbald. Bij Go-head had Henk Kiel wellicht 

ook dat hoge niveau kunnen halen. Maar Henk weigerde om 

op zondag te gaan voetballen. Maar Jaap had eigenlijk bij de 

roodgelen z'n voetbalstart moeten maken. Hij woonde vlakbij 

sportpark Middenwetering aan de Wederiklaan! Hoe ging dat 

mis? Met z'n vader ging kleine Japie, hij zal een jaar of vijf 

zijn geweest, een kijkje nemen bij een training op veld twee. 

Daar was een Go-Ahead-trainer bezig met de warming- up van 

een pupillenteam. Naast het doel zag Japie een net vol ballen 

liggen. Hij liep er naar toe, pakte er een bal uit en ging ermee 

pingelen. Even later liep de trainer naar hem toe en sprak: ' 

Doe die bal weer in het net. Je hebt niks gevraagd en dat hoort 

niet!' Japie deed de bal er weer in en zei tegen z'n pa: 'Ik wil 

hier meteen weg en wil hier nooit voetballen!' Zo is Stammetje 

dus bij de Poelanten gaan voetballen! Ondergetekende heeft 

uitvoerig onderzoek gedaan wie die jeugdtrainer  

destijds is geweest. Nooit achter gekomen!

GEKKIGHEID
De derby leefde in vroeger tijden meer dan in deze tijd. Er waren 

supporters van beide clubs die nooit een een voet zetten bij de 

tegenstander. Ik hoor nog zo een echte Kowetter zeggen: ‘ ik ben 

nog nooit op de Maten geweest en zal er ook nooit komen. In de 

kist naar het kerkhof moet ik er straks wel vlak langs. Helaas!’ 

Soms hadden de echte fans ludieke acties bij de derby’s. Zo 

werd een keer bij het Dosveld voor de ingang bij de kantine een 

oude auto, een lelijke eend, in de kleuren roodgeel neergezet. 

Ook de doelpalen werden daar een keer roodgeel geverfd. Dos-

fanaten hadden een keer in de nacht voor de derby bij Kowet 

een tiental naakte, jonge eendenkuikens in de hal van de kantine 

losgelaten. De kantinebeheerder vond die zaterdagmorgen de hal 

vol gescheten door die dolle schetterend, kwakende poelanties! 

Tijdens een wedstrijd bij Kowet moest een 

Dos-speler de bal ingooien. Achter hem 

stond een groepje jonge Kowetters. Ze riepen 

luid: ‘poele, poele, poele en gooiden stukjes 

brood naar de speler. Humor! Soms gaat het 

er zeer fanatiek aan toe, maar glukkig blijft 

het altijd gezellig en ludiek. Dat het nog 

lang zo mag blijven bij de ‘ MOEDER der 

DERBY’S ! 

POELANTEN  tegen  de COCKSIANEN

Communiceer jij wel goed?

Wij helpen je 
te scoren!

MARKETING & 
COMMUNICATIE ONTWERPSTUDIO UITGEVERIJ

www.brugmedia.nl

PRINT, ONLINE EN SOCIAL MEDIA

Jouw marketing- en 
communicatiebureau

Reijer van ‘t Hul 
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Businessclub IJsseldelta blijft 
ook in de zomer in beweging

    

Nieuw seizoen
Het nieuwe seizoen staat op het punt van beginnen. Leuk ook om 

te vermelden is dat onze sponsor B&S Media Internetmarkting in 

samenwerking met het webteam ervoor heeft gezorgd dat onze 

club het nieuwe seizoen met een nieuwe website ingaat. Hierover 

in een ander artikel in dit clubblad meer.

Het nieuwe seizoen wordt voor Businessclub IJsseldelta 

afgetrapt op vrijdag 23 september. Dan staat de traditionele kick-

off netwerkbijeenkomst op het programma. We gaan er weer een 

mooi seizoen van maken!

door Michel Hamer

Texel
Op donderdag 14 juli en vrijdag 

15 juli organiseerde Businessclub 

IJsseldelta een gezellig uitje voor 

de leden van de businessclub 

naar Texel. 

Hier konden de sponsoren in  

een informele sfeer netwerken en samen genieten van alles wat 

het eiland te bieden heeft. Zo werd er een overtocht per RIB en 

vissersboot gemaakt, konden de sponsoren genieten van culinaire 

hoogstandjes en werd er een tocht gemaakt op een e-kickbike of 

e-chopper. Het was een geslaagd uitje! 

  

Sponsordoek bij ingang hoofdveld
In samenwerking met BrugMedia, Pankra en de bouwploeg heeft 

Businessclub IJsseldelta gewerkt aan het realiseren van een nieuw 

sponsordoek bij de ingang van het hoofdveld. Het eindresultaat mag er 

zijn, want het sportpark is hiermee weer een stukje mooier geworden 

én de zichtbaarheid van onze sponsoren (naast de vrijwilligers de 

levensader van onze club) is hiermee verder verbeterd. 

Businessclub IJsseldelta, de businessclub voor de sponsoren van Go-Ahead Kampen, heeft in de 
zomerstop niet stilgezeten. Zo stond er half juli een uitje naar Texel op het programma, werd er 
een nieuw sponsordoek bij de ingang van het hoofdveld gerealiseerd. Ook worden de jeugd- en 
dameselftallen in volledig nieuwe trainingspakken en tenues gestoken. Hiervoor danken we onze 
sponsoren VDK Groep, De Gilden, Conburtions, Green Organics, Cittanova, OIT en Campenaer Koffie. 
Daarover later meer..
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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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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.

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 

Ontdek de mogelijkheden van privé- en zakelijk leasen bij Wensink Lease!

Kijk op www.wensink.nl/ford

Wensink is trotse sponsor van
 Go-Ahead Kampen.  

Wensink Ford vestigingen
Almere - Apeldoorn - Arnhem - Assen

Deventer - Doetinchem - Elst - Emmeloord

Lelystad - Zevenaar - Zwolle

 06 - 542 444 74

45 Zaterdag 25 juni was er eindelijk 
weer de Kowetfamiliedag
Na 2 jaren van gedwongen rust konden we weer. Onder prima 
weersomstandigheden werd het weer een ouderwets gezellig. Liefst 362 
deelnemers verdeeld over 40 teams voetbalden een gezellig onderling 
toernooi. Mooie wedstrijden, acties en doelpunten waren te zien.

De jongere jeugd vermaakte zich naast het voetballen ook prima op een 

springkussen, een stormbaan en de opblaasbare kleine voetbalveldjes.

Na afloop van het voetbal gedeelte werd er op het hoofdveld gestreden 

om de fel begeerde Gradus Kanis Penaltybokaal.

Bij de mini’s was het Liam Kraus die de winnaar werd.

Bij de jeugd tot en met 10 jaar werd Jaylinn Schoutese de 

winnares. In de categorie 11 tot en met 15 jaar werd Djamil 

Essaddouqi winnaar.

Winnaar van de grote wisselbeker werd Sander 

Kuipers. Na de prijsuitreikingen volgde op het terras 

een gezellige bbq met live muziek van het duo 

Kallum. Dat het nog lang gezellig bleef was 

geen verrassing. Als familiedagcommissie 

kijken we met trots terug op een geslaagde 

Kowetfamiliedag. Met dank aan veel 

vrijwilligers, denk hierbij aan oa 

scheidsrechters, onze omroepster, de 

mensen van de kantine, en nog vele 

anderen. Allen hartelijk bedankt.

Zonder sponsors is het niet mogelijk om een dag als deze te organiseren, wij 

bedanken de VDK Groep, De Gilden Groep Kampen, BENAB Keukens, OIT 

Ortho en Dental Supply, Belpa Harderwijk, Droomvloer Hoogeveen/Kampen, 

de supportersvereniging, het hoofdbestuur.

Veron Wessels maakte tijdens de familiedag een mooi filmpje, prachtige 

beelden van deze jonge ondernemer met zijn Everon Producties. Hopelijk 

zien we een ieder eind van het seizoen weer op de Kowetfamiliedag 2023.
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