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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
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Onze club staat er goed 
voor en de toekomst 
ziet er rooskleurig uit.

VOORWOORD VOORZITTER

AAN DE SLAG!
Voor u ligt de nieuwe 

verenigingsgids van 2022/23. 
Een nieuw voetbalseizoen met 
heel wat veranderingen. Zo is een 
groot gedeelte van het bestuur 
vernieuwd, gaan we hopelijk 
beginnen in een Coronavrije 
periode en gaan we, ijs en 
weder dienende, een ‘normaal’ 
voetbalseizoen doorlopen met  
veel sportieve uitdagingen voor 
onze leden van jong tot oud.

Dat ik weer jullie voorzitter mag zijn, ervaar ik als 
een eer. AVV swift is een prachtige club op een 
van de mooiste complexen van het land. Onze 
club staat er goed voor en de toekomst ziet er 
rooskleurig uit. Toch moeten we behoorlijk aan 
de slag. Door het succes dreigt ons clubhuis qua 
grootte uit haar jasje te groeien. Op sommige 
dagen is er geen zitplaats meer te vinden in onze 

kantine. Het kantoor van onze verenigingsmanager 
wordt steeds meer een opbergplek en ruimtes voor 
commissies om te vergaderen worden schaarser. 
Jarenlang hebben we rond de 750 leden gehad, 
maar inmiddels zijn we doorgegroeid naar circa 
1250 leden. Veel rek zit daar niet meer in en het 
wordt een uitdaging het hoge verzorgingsniveau te 
handhaven. Daardoor krijg ik een soort déjà vu ten 
in vergelijking met mijn eerste periode als voorzitter. 
Destijds stapte ik in toen de nieuwbouw van het 
huidige verenigingsgebouw werd gepland. Kortom 
naast allerlei andere zaken weer een prachtige 
uitdaging, naast het vooruitzicht van een sportief en 
succesvol jaar.

Ik wil iedereen bedanken die een bijdrage heeft 
geleverd aan de verenigingsgids. Uit ervaring 
weet ik, dat dit altijd een flinke klus is, waar 
vele vrijwilligersuren in worden gestoken. Veel 
leesplezier en tot ziens op Olympiaplein.

René van Pareren
Voorzitter AVV Swift
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INHOUDSOPGAVE

Eindredactie
Franc van Trigt

Met dank aan
• Alle schrijvers en anderen die hebben geholpen 

bij het tot stand komen van deze verenigingsgids
• Alle sponsoren van Swift
• Jan Enderman voor het drukken en sponsoren 

van deze verenigingsgids

Vormgeving
Brandshake | Strategisch en visueel 
communicatiebureau
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TROTS

ERELEDEN EN 
LEDEN VAN 
VERDIENSTE
AVV Swift kan niet zonder vrijwilligers. De club heeft 

sinds de oprichting in 1910 honderden, wellicht 
zelfs een paar duizend vrijwilligers gekend. Sommige 
leden zetten zich zelfs decennialang in voor de club.! 
Naast de dagelijkse waardering worden deze mensen 
ook door de club op waarde geschat en voorzien van 
een mooie eretitel, namelijk ‘Lid van Verdienste’ of zelfs 
‘Erelid’. Zie hieronder het overzicht van deze leden.

De redactie, alsmede het bestuur van onze 
vereniging, meent dat de namen van al 
diegenen -ook die personen welke ons 
inmiddels zijn ontvallen- niet mogen worden 
vergeten, ook niet in deze verenigingsgids.

A.V.V. SWIFT IS EN BLIJFT TROTS 
OP DEZE VRIJWILLIGERS!

H. Hoogland †  
E. Zijlemaker † 
L. Gooyers
J. Timman †  
L. van Teunenbroek †  
F. van Veen
F. Verbrugge †  
A. Hazelaar †   
C. Verhoeff
H. Meinders †  
E. Losekoot   
Mevr. M. Linssen
C. Heyenbrock †  
W. Rossen   
H. Janssen
P. Kabel †   
M. Snoeck †   
R. Karsdorp
S. Buckert †   
G. Ponstein †   
W. Hommes
J. Chef de Hotel †  
J. Visser   
R. van Pareren
A. Wildschut †  
W. Snoeck †
A. Scheltes †   
D. van Doesburg †

N. Volkamp †
K. Teunis †  
L. Terpstra †
M. Bartling †  
P. de Vreugd †  
G. Jordens †
W. Booms †   
B. Scheerboom †  
J. Maase †
M. Bartling †   
G. Radevan †  
G. Bartling
R. Zwaan †  
J. Zuiderduin †
S. v.d. Kroft
Mevr. G. Bartling †
C. van Tilborg †  
H. v.d. Stok †
R. Wever  
W. Schaapsmeerders † 
C. van Zon

F. v.d. Kroon †  
J. v.d. Veer   
Mevr. J. Vermeulen
H. Lievense  
F. de Haan †  
M. Schipper
Mevr. J. van Doesburg 
P. Hiemstra  
N. Veen
R. Kanbier   
Mevr. J. Westphal 
Mevr. K. Dupont 
J. Enderman   
Mevr. K. Dupont  
C. Huis 
Mevr. C. Lievense  
Mevr. T. Verhoeven  
Mevr. J. Luis
E. Jebbink
R. Veen
F. van Trigt

ERELEDEN

LEDEN VAN VERDIENSTE
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Het bestuur van onze vereniging 
stelt zich graag, middels 

een foto en de bijbehorende 
functies, aan u voor. Wilt u een 
bestuurslid spreken of schrijven, 
dan kan dit uiteraard altijd. 

De contactgegevens van alle 
bestuursleden staan op onze 
website vermeld. Het dagelijks 
bestuur (DB) bestaat uit de 
voorzitter, penningmeester en 
secretaris.

HET BESTUUR

René van Pareren
Voorzitter

Barbara Quispel
Lid: voorzitter 
Jeugdcommissie

Tonko Gast
Penningmeester

Titus Nieuwint
Lid: vertegenwoordiging 
senioren

Marco Buursema
Secretaris

HET BESTUUR VAN 
A.V.V. SWIFT

Pieter Jan Koorn
Lid: voorzitter 
Sponsorcommissie

Roel van de Wiel
Lid: voorzitter 
Technische Commissie
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FINANCIEEL

Swift is al jaren een financieel 
gezonde vereniging. Door de 

jaren heen wordt steeds meer 
geïnvesteerd in materialen, 
trainers, accommodatie, etcetera. 
Dit is mogelijk geweest door 
de toename van de inkomsten        
van de vereniging.

De drie belangrijkste inkomstenbronnen zijn 
contributie, sponsoring en kantineomzet. De 
begroting van de vereniging wordt door de 
inspanning van velen sluitend gemaakt.
Het is goed om te realiseren dat in tegenstelling 
tot een prijs die je betaalt voor een tegenprestatie, 
contributie een bijdrage is om lid te zijn van een 
vereniging. En deze contributie dekt minder dan de 
helft van de begroting van de vereniging!
Doordat overige inkomstenbronnen de rest van de 
kosten kunnen dekken kan de vereniging bestaan
met zijn huidige activiteiten. Ondanks dat aan de 
kostenkant van de vereniging jaarlijks
prijsstijgingen plaatsvinden, heeft Swift al meer 
dan 8 jaar op rij de contributie niet verhoogd. 
En wekunnen ook nog steeds deelname aan 
voetbalkampen voor kinderen met Jeugdfonds 
Sport/Stadspas met 50% subsidiëren. De impact 
van de overheidsmaatregelen om de Covid-19 

crisis te beperken, heeft het afgelopen seizoen 
een klein deel van de kantine-inkomsten doen 
wegvallen. Maar uitbreidingen die zijn gecreëerd op 
het gebied van jeugd voetbalkampen en de Swift 
Junior League hebben dit goed kunnen opvangen. 
Bovenal is Swift zijn sponsors dankbaar voor hun 
blijvende en groeiende bijdrage aan onze bloeiende 
vereniging.

Op naar weer een mooi nieuw seizoen!

Tonko Gast 
Penningmeester AVV Swift

Ondanks dat aan de kostenkant van de vereniging 
jaarlijksprijsstijgingen plaatsvinden, heeft Swift al 
meer dan 8 jaar op rij de contributie niet verhoogd.

BERICHT VAN DE 
PENNINGMEESTER
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Per juni 2015 ben 
ik als fulltime als 

verenigingsmanager in 
dienst getreden, na 43 jaar 
als vrijwilliger, om invulling 
te geven aan de behoefte 
om professionaliteit en zo te 
zorgen voor structuur, sturing 
en continuïteit binnen de 
organisatie.

In de afgelopen jaren is veel gebeurd. 
Gewaardeerde krachten, die veel voor de club 
hebben betekend, zijn in de loop van de jaren 
weggevallen. Aan de andere kant zijn er weer 
nieuwe en terugkerende krachten opgestaan 
zowel professioneel als vrijwillig. Zoals het een 
gezonde vereniging betaamt.

ORGANISATORISCH

Met name de kantine heeft zich vanaf de 
nieuwbouw (2015) explosief ontwikkeld tot 
de spil van de vereniging. Niet alleen voor 
onze vereniging zelf, maar eigenlijk voor het 
gehele sportpark. Ook voor de bezoekers 
van Powerleague en Padel is dit namelijk een 
warme ontmoetingsplek. Zelfs dusdanig dat 
de ruimtelijke capaciteit al wel eens te wensen 
overlaat. Dit brengt ons meteen op de prettige 
samenwerking die tot stand is gekomen met 
de andere medegebruikers op het sportpark, 
maar ook het SMC (Sport Medisch Centrum 
Amsterdam) en de Gemeente. Er wordt over 
het algemeen in harmonie samengewerkt en 
dat komt het sportpark zeer ten goede.

Leo Gooyers
Verenigingsmanager 
AVV Swift

VERENIGINGSMANAGER

De volgende aandachtsgebieden vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de verenigingsmanager:

Intern Extern

 Beheer P & O (overeenkomsten, contracten, 
personeelsbeleid (exclusief trainers);

 Kantine-organisatie;
 Wedstrijd/trainingsplanning en ondersteuning geven 
aan de wedstrijdafdelingen;

 Terrein- en gebouwbeheer;
 Facilitaire zaken zoals inkoop materialen;
 Geven van advies m.b.t. strategie, beleid, nieuwe 
diensten en producten aan bestuur en andere 
functionarissen.

 Eerste aanspreekpersoon voor de medegebruikers 
op het sportpark (gemeente, scholen, Powerleague, 
Padel);

 Contactpersoon voor het ondersteunen van 
leveranciers en uitvoerders m.b.t. onderhoud en 
schoonmaakwerkzaamheden van het gebouw;

 Participeren bij vergaderingen van de VvE en 
sportparkontwikkelingen.
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HEALTH YOURSELF 
SUGAR OUT, VITAM’IN

Met minder dan 35 calorieën per fles combineert VITHIT vitamines, sap, thee 
en water. VITHIT heeft een laag suikergehalte en zit boordevol essentiële 

vitamines. Elke variant heeft een specifieke functie, bevat geen kleurstoffen of 
conserveringsmiddelen en smaakt bovendien bijzonder lekker.

www.vithit.com -  vithitdrinks

Advertentie_swift_120720222031146.indd   1Advertentie_swift_120720222031146.indd   1 14/07/2022   11:2614/07/2022   11:26



'Ook scoren
met de verkoop

van uw
woning?'

JAAAAAA! 
GOAL!

Scan de QR-code
om naar onze

website te gaan.

'De sportieve
makelaar in
Amsterdam-

Zuid'



IN MEMORIAM

In Memoriam Erelid Jacques Visser * 3.1.1945 - † 4.1.2022

Jacques was 12 toen hij bij Swift kwam voetballen. In de jeugd speelde hij 
steeds in de hogere elftallen van de junioren. Bij de senioren daarna regelmatig 
in het 2e zondagteam en soms als reserve bij het 1e. Op latere leeftijd meer als 
recreatie-speler en met het 4e elftal werd hij kampioen.  

Vanaf 1972 was Jacques gedurende ca. 15 jaar penningmeester in het 
Swift-bestuur. Eerst onder voorzitter Andries Scheltes, daarna onder Leo van 
Teunenbroek. Maar ook in andere zaken/functies was hij steeds met plezierige 
inzet betrokken bij de vereniging. En als zijn vrouw Netty eens in de maand op 
zondag kantine/bardienst had -en hij hoefde zelf op dat moment niet te spelen- 
sprong hij regelmatig bij.

Vanaf 1957 speelden we veelal samen in het hetzelfde elftal. En waren ook 
jarenlang samen in het bestuur actief. Jacques was een integere en nuchtere 
man en kon glashelder en met weinig woorden z’n mening naar voren brengen. 
Jacques was een fijne ‘Amsterdamse Gozer’. We waren voor altijd echte 
voetbalvrienden, ik mis’m.

Ed Losekoot

IN MEMORIAMIN MEMORIAM
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JEUGD

De jeugdcommissie 
(JC) zorgt er voor 

dat alle zaken rondom 
het voetballen voor 
alle jeugdteams zo 
goed mogelijk worden 
georganiseerd.

 Dit doen wij samen met een groot 
aantal andere vrijwilligers, zoals 
onder meer de leeftijdscoördinatoren, 
teammanagers, spelbegeleiders, 
de toernooicommissie en andere 
enthousiaste ouders die helpen met 
trainen en coachen

Wij willen graag dat elke jeugdspeler 
van Swift met veel plezier beter leert 
voetballen in een veilige omgeving. Een 

speerpunt voor de JC is het ‘gelijke 
kansen beleid’. Doel is om aan een 
zo groot mogelijke groep kinderen 
optimale kansen te bieden om zich te 
ontwikkelen. Dus niet al heel vroeg de 
focus op een klein groepje ‘toptalenten’, 
maar goede kwaliteit training 
aanbieden aan alle kinderen. Wij willen 
graag dat er ook komend seizoen weer 
een stap in de goede richting wordt 
gezet en zijn blij met het enthousiasme 
van Dohan en Pijke om zich hiervoor 
in te zetten samen met de door hen 
aangestelde trainingsstaf.

Het sportieve element is bij Swift 
belangrijk, we zijn een ambitieuze 
sportclub, tegelijkertijd vinden wij het 
ook belangrijk om een sociale en veilige 
club te zijn met een verbindende rol in 
de omliggende wijken. 

Diversiteit is een groot goed en voetbal 
is er voor iedereen; bij Swift is dan ook 
iedereen welkom, ongeacht afkomst, 
huidskleur, religie, geslacht of seksuele 
voorkeur. Swift moet staan voor 
verbinding en inclusiviteit. Discriminatie 
of uitsluiting, in wat voor vorm dan ook, 
wordt niet geaccepteerd. De JC wil 
dat alle kinderen en ouders zich thuis 
voelen bij Swift en een veilige omgeving 
aanbieden voor de jeugdspelers om 
te trainen en te spelen. Wij rekenen 
erop dat al onze jeugdspelers en hun 
ouders/verzorgers/familie hieraan bij 
zullen dragen op een positieve manier. 
Samen zijn we Swift - laten we er met 
z’n allen een mooi en sportief seizoen 
van maken!

Namens de Jeugdcommissie,

Barbara Quispel

JEUGDCOMMISSIE

De JC bestaat op dit moment uit de volgende leden

Desmond Lissone
Coördinator Bovenbouw

Linda Verstraten 
Coördinator SJL/O8/
O9

Pijke Oostra 
Hoofd Opleiding 
Onderbouw

Matthijs Bunschoten 
Coördinator Bovenbouw

Dohan Karacaer  
Hoofd Opleiding 
Bovenbouw

Barbara Quispel 
Voorzitter

Vacature 
Coördinator O10/
O11/O12

?
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Het afgelopen seizoen werden de belangen van 
onze niet-selectie senioren waargenomen door 
Ruud Karsdorp (voorzitter), Eric Hoogendorp 
(scheidsrechterszaken) en Leo Gooyers 
(verenigingsmanager), na het teugtreden van 
Boudewijn de Vries na zes seizoenen. Voor 
het nieuwe seizoen zijn wij zeer verheugd te 
melden dat Titus Nieuwint van onze nieuwe
zondag 13 zich kandidaat heeft gesteld om de 
vacature van bestuurslid niet selectie senioren 
te gaan vervullen en wij zullen hem hierbij 
van harte steunen. De niet-selectie senioren 
bestaan bij Swift uit vriendenteams, het zijn 
er totaal 30: 2 vrouwen- en 2 herenteams op 
vrijdag, 3 vrouwenteams en 12 herenteams 
op zaterdag en 11 herenteams op zondag, 
Dit grote aantal is mede te danken aan 
de gemoedelijke sfeer op trainings- en 
wedstrijddagen, waarbij 
de kantine en het terras 
een prettig gevoel van 
welbehagen bieden. Op 
zaterdag doen we het 
komende seizoen met 
1 elftal minder en op 
zondag met 1 elftal meer. 
De plek op zaterdag 
zullen wij niet invullen 
daar onze capaciteit op 
de drie velden al zeer 
beperkt is mede door 
de doorstroom van 
jongens- en meisjesteams om kwalitatief 
hoger te spelen. Sinds enkele jaren wordt er 
door de KNVB ook vrijdagavond een (toernooi) 
competitie georganiseerd. Dit betreft 7 x 7 op 
een half veld, ideaal om het plezier in voetbal 
te behouden en het weekend te starten. Wij 
hopen dat op den duur Swift leden waarvoor 
11 x 11 op een volledig veld te veel wordt of 
de zaterdag/zondag als speeldag niet strookt 
met bijvoorbeeld een jeugdleiderschap ook 
zullen kiezen voor deze spelvorm op de vrijdag. 
Voorafgaand en halverwege het seizoen 
wordt jaarlijks een aanvoerdersbijeenkomst 

SENIOREN

LAGERE SENIOREN
gehouden waar iedereen wordt bijgepraat 
over de ontwikkelingen aangaande het nieuwe 
seizoen en de ontwikkeling binnen een seizoen. 
Aandachtspunten zijn onder meer de wedstrijd- 
en trainingsschema’s, verplichte bardiensten, 
coördinatie van de scheidsrechters en de 
uitgifte van enkele
nieuwe ballen per elftal.
Het afgelopen seizoen is o.l.v. Eric Hoogendorp 
ingezet op het voorzien van zoveel mogelijk
scheidsrechters voor alle teams, Eric put 
hierbij uit een poule van scheidsrechters 
die wekelijks bij Swift fluiten als er geen 
KNVB scheidsrechter is aangewezen. Dit 
zal ook het komende seizoen op deze basis 
gecontinueerd worden. Voorts hebben wij in de 
aanvoerdersbijeenkomsten gevraagd mee
te denken aan het ontwikkelen van “leuke” 

activiteiten senioren-breed 
welke zouden kunnen worden 
bekostigd uit de opbrengsten 
van onze sponsoren, het 
“sponsorpotje” dat vanuit de 
vereniging beschikbaar gesteld 
wordt. Ook het komend seizoen 
zullen wij dat weer gaan doen. 

Het komend seizoen zien wij 
rooskleurig tegemoet, hopen 
dat Corona verre van ons zal 
blijven en we met onze nieuwe 
bestuurder Titus nieuw elan 

richting de niet-selectieteams kunnen inzetten
waarbij wij hem onze steun toezeggen.

Leo Gooyers
Verenigingsmanager

(INCL 7X7 MV)

Het aantal 
senioren is mede 
te danken aan de 

gemoedelijke sfeer 
op trainings- en 
wedstrijddagen.

Titus Nieuwint
Vertegenwoordigt de 
senioren m.i.v. seizoen 
2022-2023
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VERTROUWENSCOMMISSIE

VERTROUWENS-
COMMISSIE

Iedereen die bij AVV Swift sport, 
trainingen geeft of als vrijwilliger 

werkt, heeft het recht op een 
plezierige omgeving, waarin 
iedereen elkaar respecteert. 
Toch gebeurt het soms dat er 
zich iets voordoet wat gevoelig 
ligt en waarbij je je niet prettig 
voelt. Mogelijk is er sprake van 
ongewenste omgangsvormen.

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?

• Agressie en geweld
• Discriminatie
• Pesten en/of treiteren
• Roddelen en/of negeren
• Intimidatie
• Seksuele intimidatie

Wanneer er sprake is van een van deze ongewenste 
omgangsvormen, kan er contact worden gezocht 
met een vertrouwenscontactpersoon (VCP). 
De VCP is de eerste contactpersoon binnen 
Swift voor iedereen die te maken heeft met 
grensoverschrijdend gedrag.

Je kunt er zelf mee te maken hebben gehad, maar 
het kan ook zijn dat je signalen opvangt dat iemand 
anders er het slachtoffer van is. Swift heeft in de 
regel twee personen, een vrouw en een man, die 
benaderd kunnen worden.

De VCP:

• is eerste opvang/aanspreekpunt en luistert 
naar je verhaal;

• is geheel onafhankelijk en te vertrouwen;
• kan je doorverwijzen naar iemand anders  

(altijd in overleg);
• kan preventie-activiteiten voorstellen en in 

werking zetten.

De gesprekken zijn vertrouwelijk en zonder jouw 
toestemming wordt er niets van het besprokene 
naar buiten gebracht. De VCP’s van Swift werken 
volgens een vastgesteld protocol dat ook op de 
website staat vermeld.

Contact opnemen 
Via de website www.avvswift.nl kun je contact 
met hen zoeken en aangeven of je met een 
vrouw of met een man wilt praten. De VCP kan 
je adviseren en ondersteunen bij eventuele 
verdere stappen.
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Meester Smeets al ruim 65 jaar 
een begrip op het gebied van tegels en 
sanitair in Amsterdam en omstreken.

Vredenhofweg 5 - 1051 LM Amsterdam
T: 020-6841305  www.meestersmeets.nl



De gezellige sportkantine met prachtige terras 
vormen het kloppend hart van onze vereniging.
Onder leiding van verenigingsmanager vullen de gastvrouwen 
(Agnes, Barbara en Karla) samen met de hulp van vrijwilligers, 
ouders van de jeugd en seniorenteams de kantinediensten over 
de gehele week verspreid in.

Het ruime assortiment staat aangeprijsd op de borden boven 
de bar en aan het eind van de week wordt er vaak een ‘weekend 
special’ aangeboden.

Wees welkom op onze mooie locatie in Amsterdam om onder 
het genot van iets lekkers naar een wedstrijd te komen kijken of 
zomaar te genieten van de sfeer op het sportpark.

Tot ziens!

Openingstijden van 
de kantine  
   

Maandag 16.00 – 23.00

Dinsdag 18.00 – 23.00

Woensdag 14.00 – 23.00

Donderdag 16.00 – 24.00

Vrijdag 16.00 – 23.00

Zaterdag 08.00 – 21.00

Zondag 08.00 – 19.00

CENTRUM VAN DE CLUB
DE SPORTKANTINE

DE SPORTKANTINE16



GASTVROUW VAN SWIFT

DE SWIFTFAMILIE

Wanneer ben je bij Swift komen werken?
Zeven jaar geleden ben ik bij Swift gestart. Ik had tot dat 
moment altijd in catering gewerkt en vond hier bij Swift 
een nieuwe plek. 

Koos je speciaal voor voetbalclub Swift?
Niet direct. Ik ben eigenlijk helemaal geen sportfan, ook 
geen voetbalfan. Wel ben ik een echt mensenmens en 
vind het leuk om met de sportmensen om te gaan. En 
dit werk, zoals het nu gaat, wil ik graag nog jaren blijven 
doen!

Welke veranderingen heb je gezien in je 
werk de afgelopen tijd?
Er is  wat modernere apparatuur bijgekomen. Vandaag 
zijn twee prachtige nieuw koffiezet-apparaten in gebruik 
genomen. De smaak van de koffie is zeker zo lekker 
als de vorige. Ook vind ik het fijn dat betalen alleen nog 
maar via pin kan. Dat is veiliger en betrouwbaarder. 
Ook wordt de Swift-betaalpas met saldo steeds vaker 
gebruikt. Handig voor kinderen, die hebben de bankpas 
van hun ouders dan niet meer nodig!

Met wie werk je samen?
Ons vaste team, aangestuurd door verenigings-
manager Leo Gooyers, bestaat uit Barbara, Karla en 
mijzelf. Wij werken de hele week ‘s middags en ‘s 
avonds. In de ochtenden van het weekend draaien 
Renske, Joke en Co de diensten, samen met ouders en 
spelers uit alle Swiftteams die gedurdende het seizoen 
allemaal een bardienst draaien.

Welke werkdagen hebben je voorkeur?
Bij voorkeur werk ik de woensdag- en donderdag-
avonden. Het is dan gezellig druk. Er zijn dan ook 
veel teams van Swift die na de trainingen even willen 
napraten bij ons in de kantine.

Koken voor Zaterdag-1, ga je 
daarmee door?
Ja, dat vind ik erg leuk om te doen. Dat doe ik op 
dinsdagavonden. Na de donderdagtrainingen doet Henk 
dat. Met onze maaltijden kunnen de jongens weer goed 
herstellen en zo dragen wij ook een steentje bij aan hun 
prestaties!

Wat zijn de leukste momenten die je hebt 
meegemaakt bij Swift?
Dat zijn toch eigenlijk altijd de feesten en partijen. 
Daar houd ik erg van. En ik vind het dan het leukst om 
zelf achter de bar te staan. De medewerkersavond 
afgelopen juni dit jaar vond ik ook een erg leuk feest. En 
dat ondanks ik zelf niet hoefde te werken!

Wat doe je buiten Swift, in je vrije tijd?
Ik maak graag uitstapjes of bezoek een concert met 
mijn vriendinnen. Vroeger was mijn grote hobby 
motorrijden. Op een gegeven moment had ik echt een 
zware jongen: Yamaha 1300 XJR. Daarmee heb ik 
prachtige tochten gemaakt, ook door de hoge bergen.

Wat vind je minder leuk bij Swift?
(na even nadenken) Haantjesgedrag. Tussen mensen 
die functies hebben in de vereniging maar dan moeite 
hebben met elkaar of het net even beter denken te 
weten. En soms zien ze elkaar dan niet meer staan. 
Ik kan dat niet begrijpen, je bent toch van een club? Ik 
hoop dat dat wel weer goed komt!

Welke ideeën heb je nog voor de menukaart 
van Swift?
De Elite bami-schijf (*) vind ik echt een aanrader. Erg 
lekker, de verse bami komt je tegemoet zodra je de 
schijf opensnijdt of er een hap van neemt!

En voor de drankkaart?
Boeien!

* Uit onderzoek is gebleken dat genoemd product 
vegetarisch is en dus goed past in deze tijd.

De gidsredactie

INTERVIEW 
AGNES HEUVELING
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HYPOTHEKEN
VERZEKERINGEN

&

HYPOTHEEK - EN/OF 
FINANCIEEL ADVIES NODIG?
Transparant, helder en met plezier. 
Laat je adviseren doorKoen.

www.doo rkoen .n l

“Trotse
sponsor van de

meiden van
Swift”
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Beste leden en vrienden van AVV Swift, 

Na de zomerstop mogen we weer van start, 
ik hoop dat jullie uitgerust maar ook fit aan 
het nieuwe seizoen gaan starten. Om te 
beginnen wil ik het spreekuur er even bijpakken 
afgelopen seizoen heb ik een aantal van jullie 
al geholpen maar ik kan me niet voorstellen 
dat er verder geen pijntjes/vragen waren. Dus 
nogmaals, als jij pijntjes hebt of wat meer wilt 
weten over je lichaam schroom je niet om 
contact op te nemen. Elke vrijdag tussen 17:00-
18:00 zijn jullie van harte welkom bij Swift, 
graag even een mail van tevoren sturen want 
dan kan ik een indeling maken zodat alles goed 
zal verlopen

(  luke.langeveld@smcamsterdam.nl )

Verder hoop ik komend seizoen weer 
betrokken te zijn bij het verbeteren van het 
gezondheidsaspect binnen de club. In het 
verleden heb ik al eens met verschillende 
collega’s workshops gegeven over 
onderwerpen als de groeispurt, warming up 
etc. Deze zijn goed bevallen en een interview 
over bijvoorbeeld de groeispurt is terug te 
vinden op de website. De verwachting is dat 
hier meer van zullen volgen in de (nabije) 
toekomst.

Met dit spreekuur en deze informatieve 
avonden hopen we dat jullie een seizoen 

VAN DE BUREN

ONZE BUREN OP 
HET OLYMPIAPLEIN

krijgen met zo min mogelijk blessures en dat 
jullie kunnen doen wat jullie het liefste willen: 
voetballen!

Ik hoop jullie snel te zien op het Olympiaplein 
en loop gerust naar me toe indien je ergens een 
vraag over hebt.

Met sportieve groet,

SPORT MEDISCH 
CENTRUM 
AMSTERDAM 
(SMCA)

Luke Langeveld | Olympiaplein 74 A 
1076 AG Amsterdam | 020 - 6627244
 luke.langeveld@smcamsterdam.nl 
www.smcamsterdam.nl

20



VAN DE BUREN

POWERLEAGUE 
(OK 2023)
Powerleague biedt een voetbalconcept aan waar teams 5 
tegen 5 spelen op outside-kunstgrasvelden omringd door 
boarding. Powerleague beschikt over maar liefst 7 5-aside 
velden, allemaal op 1 locatie in Amsterdam-Zuid op het 
Olympiaplein!
Powerleague 5-a-side is een leuke, snelle, non-stop vorm 
van voetbal waar spelers continu doorwisselen en plezier 
centraal staat. Het is geschikt voor alle leeftijden en 
spelniveaus en de ideale manier om sociaal en sportief 
bezig te zijn! Bij Powerleague kun je terecht voor (bedrijfs-)
competities & toernooien, kids camps & clinics, teambuilding 
en verjaardagsfeestjes.

Vanaf Augustus zal Powerleague beschikken over de 
nieuwste kunstgrasvelden, kortom dus vernieuwde velden 
met in de toekomst veel speelplezier!

Robert Elenbaas | Powerleague Olympiaplein | 020-8900954 | www.powerleague.nl |
www.facebook.com/PLOlympiaPlein | www.youtu.be/yqBlhdgZAdc | 
www.instagram.com/powerleaguenl/

PEAKZ PADEL
De snelst groeiend sport van Amsterdam is 
nog steeds padel. Lang hebben we moeten 
uitleggen wat padel precies is maar 
ondertussen is het algemeen bekend. Wist 
je trouwens dat de eerste padelbanen van 
Amsterdam op het Olympiaplein lagen? 
In 2015 waren wij de allereerste (toch een 
beetje trots).

Peakz Padel Olympiaplein is 7 dagen in de 
week geopend. Doordeweeks vanaf 07.00 
uur tot 22.00 en in het weekend van 08.00 
tot 22.00 uur. Wil je een keertje spelen? 
Download dan de Peakz Padel app, maak 
een account aan en boek je baan!

Zo simpel is het. Maar pas op, eenmaal 
op de baan ben je snel verslaafd aan deze 
laagdrempelige, maar zeer dynamische 
sport!

www.peakzpadel.nl
amsterdam@peakzpadel.nl

1077 CL Amsterdam | 085 1850 111 | amsterdam@peakzpade | www.peakzpadel.nl
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TERREINBEHEER
TERREIN

Onze medewerkers van 
terreinbeheer vormen het 

visitekaartje van onze vereniging. 
Zij zijn het eerste gezicht en 
aanspreekpunt voor gasten, leden 
en officials die zich in het weekend 
melden voor de wedstrijden. 
Zij zorgen ervoor dat iedereen 
fatsoenlijk wordt doorverwezen naar 
een kleedkamer, geven uitleg en 
staan open voor vragen.  

Op zaterdag is Ziyad Saleh onze vaste kracht. Hij 
zorgt voor ontvangst, verwijzing naar kleedkamers en 
velden, verzorgt het uitzetten van de velden en voorziet 
de teams in de rust van een versnapering.Hij wordt 
daarbij op facilitair gebied ondersteund door Luca Baan 
(ochtend) en Hugo Boos (middag). Daarnaast treedt 
Eden Meester op als veldmanager in de ochtend, Eden 
houdt zich bezig met aansturen van het uitzetten van 
de kleinere veldjes, zorgen dat ouders achter de hekken 
blijven e.d..

Op zondag was onze vaste kracht Hans Schwirtz. Hans 
heeft na een zestal jaren afscheid genomen en gaat wat 
meer van zijn rust genieten. Zijn werkzaamheden zullen 
in het seizoen 2022/2023 worden overgenomen door 
Mounir Saleh (jawel, broer van!).

Door de week ligt de taak van terreinbeheer bij Ahmed 
Saleh (u begrijpt het inmiddels waarschijnlijk, jawel 
de vader van..). Ahmed is afgelopen seizoen op basis 
van onder meer zijn inzet in eerdere jaren deels in 
loondienst gekomen binnen onze vereniging. Ahmed 
ziet er op toe dat men zich aan de trainingstijden houdt, 
spreekt onbevoegden toe, verzorgt op tijd de verlichting 
en ziet er op toe dat materialen op de juiste manier 
worden gebruikt en opgeruimd. Het werk van Ahmed 
stuit nog wel eens op enig verzet (onder meer van 
partijen die niets op de velden te zoeken hebben) maar 
is aangezien ons sportpark de gehele week intensief 
gebruikt wordt van grote waarde.

Leo Gooyers
Verenigingsmanager

Ziyad Saleh

Mounir Saleh

Ahmed Saleh
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Rijnstraat 90 1079 HM Amsterdam 
telefoon: 020 - 644 43 02 
www.verkeersschoolkennedy.nl
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AUTO EN MOTORRIJLESSEN

PROEFLES:

  Auto €30,-

Motor €35,-

Pakketkorting 

voor Swiftleden!

Verkeersschool Kennedy adv 1/4 pag.indd   1 06-08-20   10:16



DAMES-1

Na een welbekend raar 
afgebroken vorig seizoen, 

waarin we maar 3 wedstrijden 
in competitieverband hebben 
kunnen spelen, gingen we met 
een frisse wind en goede hoop 
het afgelopen seizoen in. 

Onze doelstellingen voor het seizoen 2021-2022 
waren duidelijk, heel veel gezelligheid, genieten 
van alle tijd die we weer op het voetbalveld 
konden hebben, maar ook zeker weer kampioen 
worden en de finale van de KNVB beker halen.

Na een goede voorbereiding op het nieuwe 
seizoen, waarbij het bier ook als vanouds na elke 
wedstrijd en training weer ouderwets gezellig 
was in de kantine, hadden we een mooie start 
met doelpuntrijke wedstrijden in de poulefase 
van de beker. De toon voor het nieuwe seizoen 
was gezet en de honger naar overwinningen en 
doelpunten spatte er bij de dames vanaf. Na de 
eerste wedstrijd in de competitie stond de VR1 
op de 1ste plek in de competitie en die plek werd 
ook nog eens de rest van het seizoen niet meer 
weg gegeven! Na de 16e of 8ste finales van 
de KNVB beker te hebben gehaald, werd deze 
helaas geschrapt om zo ruimte te maken voor 
de competities.

De dames leken af te stevenen op het “perfecte 
aantal punten seizoen”, maar naarmate het 
kampioenschap in zicht kwam en eigenlijk de 
enige vraag leek te zijn wanneer we dit konden 
vieren, kwam er toch wat zand in de motor 
en werd er onnodig 2x gelijk gespeeld. Na het 
kampioenschap officieel veilig te hebben gesteld 
werd het doel ongeslagen het seizoen eindigen, 
maar ook dit ging op de valreep bij de laatste 

wedstrijd van het seizoen mis. Zo waren de VR1 
na 3,5 jaar toch niet meer ongeslagen, maar dat 
mocht natuurlijk de pret niet drukken!
Dames, we hebben een uitstekend en enorm 
mooi seizoen gehad en voor het 2e seizoen op 
rij het kampioenschap kunnen pakken. Al mijn 
complimenten aan jullie en bedankt voor al jullie 
inzet tijdens de trainingen & wedstrijden!

Verwachtingen komend seizoen
Nu we twee seizoenen op rij zijn gepromoveerd, 
van de 5e naar de 4e en nu van de 4e naar 
de 3e klasse, zou het natuurlijk geweldig zijn 
dit opnieuw te kunnen bewerkstelligen in het 
komende seizoen. Echter lijkt dit een lastige 
klus te worden komend seizoen, maar in het 
voetbal is niks onmogelijk, dus ook ons eerste 
seizoen in de 3e klasse gaan we hier weer 
vol voor! Het grootste belang blijft de verdere 
ontwikkeling van de vrouwen en zoals altijd heel 
veel plezier behouden zowel op als naast het 
veld. Ook komend seizoen zal gezelligheid geen 
tijd kennen na de wedstrijden op de clubs en 
daarnaast ook vaak bij onze geweldige sponsor 
van het eerste moment de HOTSHOTS! Onze 
trouwe supporters weten hoe dit vaak afloopt… 
Word jij komend seizoen ook onze support?
Al met al is de realistische doelstelling in de 
competitie de top 5 aan te vallen, maar wie 
weet, hè mensen, wie weet…. driemaal is 
scheepsrecht! ;) 

Sidney Veldman
Trainer - coach Swift Dames-1

DAMES-1 KAMPIOENEN 
2021 - 2022
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DAMES-1

DAMES-1
TEAMFOTO’S
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ORGANISATIE 
ZATERDAG-1
Laten we beginnen om een 

dankwoord uit te spreken aan 
Tobias Kuyvenhoven, bestuurslid 
Zaterdag-1 selectie in de 
afgelopen seizoenen. Tobias 
heeft met zijn technische- en 
begeleidingsstaf, voornamelijk in 
verband met alle corona-ellende, 
zeker geen makkelijke seizoenen 
meegemaakt.  

Wellicht mede daardoor heeft men te maken 
gehad met erg veel blessures en ook spelers 
die mede als gevolg van de coronaperiodes 
meer dan gebruikelijk afwezig waren. Gelukkig 
heeft het 1e elftal zich het afgelopen seizoen 
toch nog tijdig veilig kunnen spelen, waardoor 
we ook dit seizoen weer mogen aantreden in 
de Hoofdklasse (vanaf deze nieuwe competitie: 
4e divisie). Nogmaals dank Tobias!

Ook de O23 heeft onder leiding van Peter de 
Groot afgelopen seizoen de 1e promotie, van 
de  4e divisie naar de 3e divisie, behaald. Dat in 
de 2e competitiehelft de promotie, van de 3e 
divisie naar de 2e divisie, niet nog een keer kon 
worden behaald was uiteraard jammer, maar 
dat geeft weer de extra hoop voor het nieuwe 
seizoen. In het nieuwe seizoen krijgt Peter, 
naast zijn gebruikelijke begeleidingsstaf, op 
het trainingsveld versterking van Maurice van 
der Moere als assistent-trainer. Wij wensen ze 
mooie successen dit nieuwe seizoen!
Het 1e elftal zal vanaf dit seizoen aantreden 
onder leiding van onze nieuwe hoofdtrainer 
Jimmy Simons (zie het artikel van Jimmy zelf), 
vergezeld door Ab Persijn als assistent-trainer 
en Frans de Bree als keepertrainer. Een nieuw 
driemanschap, die wij uiteraard alle succes 
toewensen voor dit seizoen. Daarnaast heeft 
de technische staf de volledige ondersteuning 
van Jeroen Vonk (Teammanager) en van 
ondergetekende (Manager Organisatie 
Algemeen) en op het moment van het schrijven 
van dit artikel ook als eindverantwoordelijke.
Omdat er in de 2e competitiehelft van het 

vorige seizoen een aantal spelers kenbaar 
hebben gemaakt te zullen stoppen en/of elders 
te gaan spelen en er ook van diverse spelers 
zogezegd ‘afscheid’ werd genomen, is er dit 
seizoen sprake van een flink aantal nieuwe 
spelers (zie hiervoor het spelersoverzicht 
van de Zaterdag-1). De gemiddelde leeftijd 
van deze spelersgroep is hierdoor ook aardig 
-enkele jaren- naar beneden bijgesteld en 
deze ligt nu op net 24 jaar. Jimmy zal er met 
zijn technische staf een mooi en fris team 
van moeten gaan maken en dat is met zoveel 
nieuwe gezichten toch zeker wel een uitdaging 
te noemen.  De uitdaging is daarbij niet alleen 
om -zoals altijd- zo hoog mogelijk te eindigen 
in de competitie -we spreken al enkele seizoen 
over het mogelijk kunnen bereiken van de 3e 
divisie-, maar op z’n minst en misschien nog 
wel belangrijker, is dat dit team meerdere 
seizoenen bij elkaar zal blijven zodat we dan 
misschien de opvolgende seizoenen ook de 
vruchten hiervan kunnen blijven plukken.

Leuk is het ook dat we vanaf dit seizoen weer 
meer jeugd (met  name de onderbouw) gaan 
betrekken bij de Zaterdag-1. Een pupillenteam 
van de week, met daarbij ook een pupil van de 
week bij alle competitie-thuiswedstrijden. Volg 
de website van AVV Swift waarop dit allemaal 
tijdig zal worden aangegeven, zowel vóór als 
na de wedstrijden. Vermeldenswaardig is ook 
dat de selectie Zaterdag-1 vanaf dit seizoen 
weer de ‘Dick van Doesburg bokaal’ een nieuw 
leven gaat inblazen. Een competitie tussen 
de selectiespelers onderling, waarvan alle 
spelers de bijbehorende spelregels inmiddels 
kennen. Wie Dick van Doesburg was? Dat 
weten de meeste Swift-mensen wel, maar 
mocht dit nog niet bekend zijn; het plein voor 
het clubhuis is naar Dick vernoemd en niet 
zomaar. Toch nog niet bekend wie Dick was? 
Zoek het dan zelf maar even op! Graag willen 
wij alle vrijwilligers die het afgelopen seizoen 
afscheid hebben genomen van hun taken 
bij de Zaterdag-1 hierbij ook nog bedanken; 
Marcus als Teammanager, Fred als begeleider 
arbitraal trio, Henk als Facilitair medewerker 
(Henk blijft nog wel op de donderdagen voor 
ons koken) en Daan als steward. Daarnaast 

Piet Gooyers
Begeleider
Zaterdag-1 selectie

ZATERDAG-126



ZATERDAG-1

bedanken wij ook alvast alle medewerkers/
vrijwilligers die dit seizoen hun taken weer 
gaan uitvoeren voor en rond de Zaterdag-1. 
Dat zijn er teveel om op te noemen, maar  
-let wel- zonder al deze mensen zouden we 
niet eens kunnen spelen op de zaterdagen!                                                                                              
Niet te vergeten, om ook onze speciale dank uit 
te spreken aan onze nieuwe hoofdshirtsponsor 
Uchtman Installatiebedrijf (Amsterdam) en 
onze nieuwe presentatie kledingsponsor Buma 
Algera Notariaat (Amsterdam). Voordat ik 
ga afsluiten, wil ik graag onze en daarnaast 
ook mijn persoonlijke dank uitspreken aan 
Wolf Hommes. Hij heeft deze nieuwe groep 
trainers en spelers toch voornamelijk in de 
steigers gezet en hij heeft om moverende 

redenen onlangs afscheid genomen als 
eindverantwoordelijke TC Zaterdag-selectie. 
Wij hopen stilletjes nog steeds op zijn 
terugkeer. Wij wensen de technische staf, 
de spelers, supporters en iedereen die zich 
ook maar -op welke wijze dan ook-   bij ons 
vlaggenschip betrokken voelt een sportief en 
succesvol seizoen toe, waarbij vooral iedereen 
in goede gezondheid mag blijven. Laten we 
er vooral een sportief en mooi seizoen van 
maken!

Namens de begeleidingsstaf Zaterdag-1,          

Piet Gooyers
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ORGANISATIE 
ZATERDAG 0-23
Ik ben Peter de Groot, 61 jaar 

oud. Ik ben getrouwd en we 
hebben twee zoons van 30 en 24 
jaar. Mijn oudste zoon voetbalt 
nog bij CSW en heeft ook nog 
één jaar bij Swift in de Zaterdag 
1 gespeeld en mijn jongste zoon 
heeft jarenlang bijLegmeervogels 
gespeeld. 

Een belangrijk doel van deze commissie is 
het niveau waarop de vereniging uitkomt te 
waarborgen. Dat niveau hoeft uiteraard niet 
voor iedereen het allerhoogste te zijn, maar we 
willen wel graag een omgeving bieden waar 
iedereen gestimuleerd wordt om, binnen ieders 
eigen kwaliteiten en ambitie, het maximale uit 
zichzelf te halen.

Stilstand is achteruitgang en het zou zonde zijn 
als al het werk dat betrokkenen (bestuurders, 
vrijwilligers en natuurlijk ook spelers) al 
jarenlang in de vereniging hebben gestoken 
en nog steeds steken, tenietgedaan zou 
worden. We willen dus vooruit en onderkennen 
daarbij meerdere pijlers. Allereerst is daar 
het bieden van kwaliteit. Zonder hoge 
kwaliteit haal je geen hoog niveau. We willen 
beschikken over vakkundige trainers, die we 
willen ondersteunen om zichzelf te blijven 
verbeteren. Te denken valt aan het faciliteren 
van opleidingen, maar ook het aanleggen van 
een database met oefenstof waaruit trainers 
inspiratie voor hun trainingen kunnen opdoen, 
het activeren van een nieuw spelervolgsysteem 
en het geven van inspiratie en feedback.

Daarnaast willen we binden en verbinden. We 
zijn een grote vereniging maar niet altijd even 
In het dagelijks leven ben ik vakbekwaam 
hovenier bij hoveniersbedrijf Wesselings. Hier 
werk ik nu 23 jaar. Naast mijn werk ga ik in het
weekend graag bij mijn oudste zoon voetbal 
kijken of met mijn jongste zoon wielrennen. 

Daarnaast ben ik groot sportliefhebber en 
kijk ik graag sport op tv, met name voetbal en 
vooral Ajax. Ook ga ik graag op vakantie naar 
de zon. Ik heb mooie reizen naar onder andere 
Thailand, Egypte, Mexico en Spanje gemaakt. 
Het hoogtepunt was de reis naar Australië, 
waar we onze jongste zoon gingen opzoeken
die daar studeerde. Ondertussen ben ik al 
22 jaar voetbaltrainer. Ik ben begonnen bij 
Legmeervogels en ben 12 jaar geleden ook al 
bij Swift trainer geweest van de Zaterdag-2, 
in de reserve hoofdklasse. In mijn tweede 
jaar hebben we toen de bekerfinale gehaald. 
Tussendoor ben ik nog trainer geweest bij 
Legmeervogels, Roda 23 en Hillegom. Bij al 
deze clubs heb ik het 2e team getraind en 
was ik assistent van het eerste elftal. Twee 
jaar geleden ben ik benaderd door Tobias 
Kuyvenhoven om weer het 2e elftal van Swift 
te komen trainen. Dit zag ik wel zitten, omdat 
Swift een hoog niveau voetbalt en de vorige 
periode bij de club erg beviel. Daarnaast vind 
ik het leuk om de jonge jongens wat bij te leren 
en ze klaar te maken voor wellicht het 1e elftal. 
Nu ben ik alweer voor het derde jaar trainer in 
mijn tweede periode bij  Swift. In het eerste
jaar was het dus nog de Zaterdag-2, waar het 
seizoen werd afgekapt door Corona. Vorig 
seizoen werd dit het eerste jaar voor de O23. 
We werden ingedeeld in de 4e divisie voor de 
najaarscompetitie. Hier werden we net geen 
kampioen, maar zijn we wel gepromoveerd 
naar de 3e divisie voor de voorjaarscompetitie. 
Hierin zijn we uiteindelijk tweede geworden 
en hebben we hiermee een goed seizoen 
afgesloten. Aankomend seizoen gaan we voor 
promotie naar de 2e divisie waar Swift thuis 
hoort. Dit gaan we doen met Jan Willem de 
Kraker, Mirjam Mazurel en Hans Scheringa 
hetzelfde begeleidingsteam als afgelopen 
seizoen. Daarnaast heb ik een nieuwe assistent
trainer, Maurice van der Moere. Ik kijk erg uit 
naar het aankomend seizoen. 

Namens Zaterdag O-23,

Peter de Groot

Peter de Groot
Trainer zaterdag 0-23
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TRAINER 
ZATERDAG-1 

Ik stel mij even voor, Jimmy Simons 52 jaar jong. Woon 
op IJburg samen met Brigitte, wij hebben 3 dochters 

(18/23/24) en Lola (Dalmatier). Als deze gids uitkomt 
ben ik net van baan veranderd en gestart als Manager 
van een Distributie Centrum.

Ik ben gek op lekker eten, reizen, spelletjes (kaarten, bordspellen), fietsen, 
hardlopen, lange wandelingen en zo af en toe een festival. Ik ben trainer 
geweest van Rijnvogels, Argon, Kennemers, Kagia en SV Hoofddorp. Met SV 
Hoofddorp hebben wij een promotie naar de 1e klasse afgedwongen.

Swift, wat een prachtige club! Ik kan het weten, want ik heb hier in de jeugd 
gespeeld. Dichtbij de stad, hartje Amsterdam-Zuid en hoofdklasse (vanaf dit 
seizoen: vierde divisie). Ik vind dat het Swift sportcomplex door de jaren heen 
flink is veranderd. De buurt is gelift, je kan er padellen, skateboarden en onze 
kantine is doordeweeks ook druk en erg gezellig. 

Swift is mijn eerste club in Amsterdam. Dat geeft een speciaal gevoel. Ik hoop 
samen met staf, spelers en Technische Commissie een klimaat op te bouwen, 
waarmee wij de komende jaren veel plezier en prestaties mogen halen en 
delen, dat is mijn ultieme wens.

Ik ben erg blij met onze technische staf. Een zeer ervaren groep mensen en 
elk van hen heeft al eens een kampioenschap of promotie meegemaakt. Ook 
heeft de groep het potentieel elkaar aan te vullen en uit te dagen. Het zijn Ab 
(assistent), Frans (keeperstrainer) en Jeroen (team-manager). Daarachter de 
onvoorwaardelijke steun van Piet en Wolf.

Onze selectie is een gevarieerde, creatieve, gemêleerde, intelligente groep 
harde werkers. Een team met veel wapens en het potentieel van hen is groot. 
Wij gaan eerst verbinden, dat is het mooie aan een groepsproces, ik kijk er naar 
uit. Ik ben verwachtingsvol naar de samenwerking met de gehele ‘Swift-familie’, 
in het bijzonder met Peter de Groot en z’n staf voor wat betreft de Onder 23.

Mijn verwachting is dat wij met 13 nieuwe spelers hard moeten werken 
om snel tot elkaar te komen en de/onze speelwijze eigen te maken. Ik ben 
geen voorstander van voorspellingen en ik ken niet alle kwaliteiten van onze 
tegenstanders, weggezet tegen ons eigen team. Daarnaast ga ik uit van eigen 
kracht! Wel verwacht ik dat Swift een selectie heeft met een lange adem en 
veel rek, zelfs voor de seizoenen na dit seizoen! 

Elke week willen wij spelen om te winnen, met veel energie en persoonlijkheid.
Laten wij er met z’n allen een succesvol jaar van maken.

Jimmy Simons                                                                                                                                        
Hoofdtrainer selectie Zaterdag-1

Jimmy Simons
Hoofdtrainer selectie
Zaterdag-1
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Reno van der Meer
23 jaar
Eerder: JOS Watergraafsmeer

Tiemen van Hezel
31 jaar

Sammy Gemmel
22 jaar 
Eerder: asv De Dijk

David Holzapfel
22 jaar 
Eerder: spVgg Oberrad 05 (DE)

Seerp van Roijen
20 jaar 
Eerder: FC Red Star Merl Belair 
(Lux.)

Raymond Manuputty
31 jaar

Samu Siemens-Brega
21 jaar
Eerder: Akron Zips (USA)

Ryan Pronk
20 jaar
Eerder: sv TOGB

Bram van der Heijden
21 jaar
Eerder: SDO Bussum

Midas Dorrestein
24 jaar
Eerder: SO Soest

Teun van Zweden
25 jaar

Floris Burgers
28 jaar
Eerder: JOS Watergraafsmeer

Don Gambier
20 jaar
Eerder: Zuidoost United

Carlos Groen
27 jaar

Dylan van den Boogaard
24 jaar
Eerder: sv DSOV

Daan Siegerist
27 jaar

Fidel Yilmaz
26 jaar

Raj van Pareren
20 jaar
Eerder: avv Swift - O23

Tom Enthoven
24 jaar

Darrin de Meza
22 jaar

Rik Breemhaar
28 jaar
Eerder: asv Dronten

Daan Driever
29 jaar
Eerder: asv Dronten

Bas Maljaars
22 jaar
Eerder: asv Dronten

Bas Buimer
29 jaar
Eerder: vv Eemdijk

SPELERS ZATERDAG-1
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COMPETITIE  2022-2023 PROGRAMMA  ZATERDAG-1
Speel Datum thuiswedstrijden uitwedstrijden OVERIGE  WEDSTRIJDEN
ronde SWIFT SWIFT

1 27-aug-22 Flevo Boys Buitenpost d' Olde Veste '54 WV-HEDW SDV Barneveld
Ajax (av) AVV Swift DHSC HZVV sv Huizen

2 03-sep-22 AVV Swift Berkum csv Apeldoorn DETO HZVV
sc Genemuiden Buitenpost Eemdijk SDV Barneveld d' Olde Veste '54

3 10-sep-22 Flevo Boys Eemdijk d' Olde Veste '54 sc Genemuiden WV-HEDW
HZVV AVV Swift sv Huizen Berkum DETO

4 17-sep-22 AVV Swift AZSV Berkum csv Apeldoorn sv Huizen
SDV Barneveld sc Genemuiden Eemdijk WV-HEDW Flevo Boys

5 24-sep-22 Flevo Boys WV-HEDW d' Olde Veste '54 Eemdijk DHSC
DETO AVV Swift csv Apeldoorn AZSV sv Huizen

6 01-okt-22 AVV Swift Buitenpost AZSV Berkum csv Apeldoorn
d' Olde Veste '54 Eemdijk SDV Barneveld WV-HEDW Flevo Boys

7 08-okt-22 d' Olde Veste '54 Flevo Boys Eemdijk sv Huizen WV-HEDW
Berkum AVV Swift sc Genemuiden Ajax (av) AZSV

8 15-okt-22 AVV Swift sc Genemuiden Buitenpost Berkum csv Apeldoorn
DHSC SDV Barneveld WV-HEDW Flevo Boys HZVV

22-okt-22 INHAAL / BEKER
PROGRAMMA

9 29-okt-22 DHSC HZVV Flevo Boys d' Olde Veste '54 SDV Barneveld
Berkum AVV Swift AZSV Buitenpost Eemdijk

10 05-nov-22 AVV Swift Eemdijk sc Genemuiden AZSV Berkum
sv Huizen WV-HEDW d' Olde Veste '54 DHSC HZVV

11 12-nov-22 Flevo Boys DETO WV-HEDW csv Apeldoorn d' Olde Veste '54
sc Genemuiden AVV Swift SDV Barneveld Ajax (av) Eemdijk

12 19-nov-22 AVV Swift Eemdijk sc Genemuiden Buitenpost SDV Barneveld
csv Apeldoorn Flevo Boys DHSC HZVV d' Olde Veste '54

13 26-nov-22 AVV Swift Flevo Boys d' Olde Veste '54 csv Apeldoorn DETO
Ajax (av) SDV Barneveld WV-HEDW Berkum AZSV

14 03-dec-22 d' Olde Veste '54 Berkum SDV Barneveld Eemdijk WV-HEDW
Ajax (av) AVV Swift DHSC HZVV Flevo Boys

15 10-dec-22 AVV Swift Flevo Boys csv Apeldoorn DETO sv Huizen
AZSV d' Olde Veste '54 Buitenpost sc Genemuiden Eemdijk

17-dec-22 INHAAL / BEKER
PROGRAMMA

16 21-jan-23 AVV Swift Berkum csv Apeldoorn sv Huizen DETO
Buitenpost AZSV sc Genemuiden SDV Barneveld Eemdijk

17 28-jan-23 Flevo Boys sc Genemuiden d' Olde Veste '54 Eemdijk Buitenpost
DHSC AVV Swift HZVV csv Apeldoorn Berkum

18 04-feb-23 AVV Swift AZSV Berkum DETO sv Huizen
Eemdijk Buitenpost sc Genemuiden WV-HEDW d' Olde Veste '54

19 11-feb-23 Flevo Boys SDV Barneveld d' Olde Veste '54 Eemdijk DHSC
sv Huizen AVV Swift DETO Berkum HZVV

18-feb-23 INHAAL / BEKER
PROGRAMMA

20 25-feb-23 AVV Swift Buitenpost AZSV csv Apeldoorn DETO
WV -HEDW sc Genemuiden Eemdijk d' Olde Veste '54 Flevo Boys

21 04-mrt-23 Flevo Boys d' Olde Veste '54 WV-HEDW SDV Barneveld Eemdijk
csv Apeldoorn AVV Swift Berkum AZSV Buitenpost

22 11-mrt-23 AVV Swift sc Genemuiden Buitenpost Berkum csv Apeldoorn
Flevo Boys Eemdijk SDV Barneveld d' Olde Veste '54 DHSC

18-mrt-23 INHAAL / BEKER
PROGRAMMA

23 25-mrt-23 Flevo Boys DHSC d' Olde Veste '54 WV-HEDW SDV Barneveld
Berkum AVV Swift AZSV Buitenpost sc Genemuiden

24 01-apr-23 AVV Swift Eemdijk sc Genemuiden AZSV Ajax (av)
HZVV SDV Barneveld WV-HEDW Flevo Boys DETO

08-apr-23 INHAAL / BEKER
PROGRAMMA

25 15-apr-23 Flevo Boys sv Huizen SDV Barneveld d' Olde Veste '54 WV-HEDW
Buitenpost AVV Swift Ajax (av) sc Genemuiden Eemdijk

26 22-apr-23 AVV Swift SDV Barneveld Eemdijk Buitenpost AZSV
DETO WV-HEDW d' Olde Veste '54 DHSC HZVV

29-apr-23 INHAAL / BEKER
PROGRAMMA

27 06-mei-23 Flevo Boys csv Apeldoorn WV-HEDW DETO d' Olde Veste '54
Eemdijk AVV Swift Ajax (av) Berkum SDV Barneveld

28 13-mei-23 WV-HEDW Ajax (av) SDV Barneveld Eemdijk Buitenpost
d' Olde Veste '54 AVV Swift Flevo Boys DHSC sv Huizen

29 20-mei-23 AVV Swift Flevo Boys csv Apeldoorn DETO HZVV
Berkum WV-HEDW AZSV Buitenpost Eemdijk

30 27-mei-23 d' Olde Veste '54 AZSV Berkum WV-HEDW SDV Barneveld
Flevo Boys AVV Swift Ajax (av) DHSC HZVV
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Jimmy Simons
Hoofdtrainer

Ab Persijn
Assistent - trainer

Ahmed Saleh
Kleding verzorging

Agnes Heuving
Maaltijdenverzorging

Frans de Bree
Keeper -trainer

Jeroen Vonk
Teammanager

Piet Gooyers
Team Manager 
Organisatie

Henk Janssen
Maaltijdenverzorging
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Luke Langeveld
Verzorger / fysio

Dwayne Mulder
Verzorger / fysio
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SWIFT JONGENS
Vertrouwde gezichten op de dinsdag & 
donderdag training avonden, plus op de 
wedstrijddag zondag. Op deze dagen is 
de hechte groep spelers & staf van de 
zondagselectie te vinden bij onze vereniging. 
Nooit te beroerd om hun bardienst te draaien 
of een extra klusje te doen voor de club. Dat 
hoort er namelijk gewoon bij! Ook geniet deze 
groep er van het clubgevoel uit te dragen in 
onze kantine of op terras, beetje tegenwicht 
voor alle doordeweekse Powerleague-gasten!

SPONSORS
Wij mogen twee nieuwe shirt sponsors 
verwelkomen, te weten; “doorKoen Hypotheek
Verzekering Advies” & “VIT-HIT” het gezonde 
vitamine drankje. Verkrijgbaar in onze kantine! 
Voor inloopshirt & presentatiekleding lopende 
de laatste gesprekken, kom deze nieuwe 
partners bekijken, tijdens een wedstrijd van 
onze mannen.“MEIJER CNF AMSTERDAM 
- Accountancy en  fiscale dienstverlening” 
staat in ieder geval nog als vertrouwd op het 
trainingspak..

3DE KLASSE
Een keurige vierde plek in de competitie werd 
afgelopen seizoen behaald, inclusief een 
periodetitel. Helaas mislukte promotie naar 
de tweede klasse in de eerste nacompetitie-
wedstrijd, in en tegen Abcoude.
Met het tweede team uitkomend in de 
reserve 1ste klasse, is er voldoende niveau 
achter de hand voor een goede samen– en 
wisselwerking. Promotie naar de reserve 
hoofdklasse werd door tweede team helaas 
net misgelopen. In de finale-wedstrijd in de 
nacompetitie tegen Soest kwam de ploeg net 
te kort.

TRAINERS EN STAF
Zo hecht als de spelersgroep is, zo stabiel 
is ook de staf rondom de zondagploeg. De 
verschillende functies zijn keurig ingevuld, 
van grensrechter tot en met verzorger. 
Aankomende seizoen is Bart Woldberg 
eveneens de vertrouwde Hoofdtrainer, aan hem 
de schone taak om samen met de mannen het 
maximale er uit te gaan halen.

HYPOTHEKEN
VERZEKERINGEN

&

HYPOTHEEK - EN/OF 
FINANCIEEL ADVIES NODIG?
Transparant, helder en met plezier. 
Laat je adviseren doorKoen.

www.doo rkoen .n l

“Trotse
sponsor van de

meiden van
Swift”

doorKoen-A4-Advertentie.pdf   1   14-10-2021   11:16

ZONDAG-1

ZONDAG-1 SELECTIE

HEALTH YOURSELF 
SUGAR OUT, VITAM’IN

Met minder dan 35 calorieën per fles combineert VITHIT vitamines, sap, thee 
en water. VITHIT heeft een laag suikergehalte en zit boordevol essentiële 

vitamines. Elke variant heeft een specifieke functie, bevat geen kleurstoffen of 
conserveringsmiddelen en smaakt bovendien bijzonder lekker.

www.vithit.com -  vithitdrinks

Advertentie_swift_120720222031146.indd   1Advertentie_swift_120720222031146.indd   1 14/07/2022   11:2614/07/2022   11:26
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SELECTIE
Wat betreft spelers in het Zondag eerste elftal, verandert het concept niet. De vaste kern blijft bestaan, slechts 
enkele spelers hebben aangegeven te stoppen of over te schrijven naar een andere club. Een handjevol spelers 
van buitenaf vult de vrijgevallen posities op. Een hele mooie ontwikkeling is de doorstroming van echte club-
jongens uit onze O23. Vier spelers die inmiddels de leeftijd van 23 hebben behaald, stromen door naar onze 
zondagselectie. Veel van deze spelers hadden reeds meegetraind of wedstrijden meegespeeld, om te weten wat 
het niveau & sfeer was bij de Zondag-hoofdmacht.

BEDANKT
De jaarlijks de “shout-out” naar alle vrijwilligers en medewerkers die het voetballen bij onze mooie club mogelijk 
maken. Vanuit de zondagselectie spreken wij onze dankbaarheid uit naar alle clubmensen, die onze vereniging 
maken voor wat die is. Zonder hen geen voetbal op het Olympiaplein!  Vaste supporters: jullie zijn weer van harte 
welkom op het Olympiaplein, om de ploeg aan te komen moedigen en een drankje te komen doen.

Namens Zondag-1,

Bas van der Kroft



SPELERS SELECTIE ZONDAG-1
1 Joan Alcobe Alo
2 Thom Aussems
3 Sjoerd Auwerda
4 Ties Baaijens
5 Romain Beker
6 Lars Beniti
7 Gijs Blaas (keeper)
8 Jobjan Blonk
9 Aaron Bolwerk
10 Thijs Burgmans
11 Floris de Buvry
12 Tibeau Chevalier
13 Tony Cvetkovic
14 Daan Denneman
15 Luuk van Disseldorp
16 Samr Hady

17 Patrick Helmes
18 Siemen Ingelse
19 Rien de Jong (keeper)
20 Alec Jonkers
21 Siem Kannekens (keeper)
22 Melih Kilic (keeper)
23 Jelmer Klaassen
24 Sebastiaan de Koning
25 Joost Kooiman
26 Tijn Kremers
27 André Kuypers
28 Jesse Leeflang
29 Glodi Lungungu
30 Laurens Matla
31 Loek Menen
32 Robert Molenaar

33 Jamiro Neyhorst
34 Bram Owuso
35 Tobias Pontow
36 Max Simon
37 Tijn Simonis
38 Stijn van der Slot
39 Thomas Terstegen
40 Jasper van Trigt
41 Maurits van Vliet
42 Timo Wienholds
43 Sander Willemze
44 Randy de Wit
45 Daniel Witzcak
46            Chemseddine Zahroaui

STAF
Bart Woldberg 
Hoofdtrainer

Zjenja de Groot
Assistent-trainer

François Weysenborn 
Keeperstrainer

Frank Molenaar
Assistent-scheidsrechter

Alain Donker 
Fysiotherapeut

Mike Gräber 
Elftal begeleider

Gaby van Tilborg 
Elftal begeleider

Daan Appel
Scheidsrechter begeleider

Sylvia Appel 
Wedstrijddienst/ontvangt

Karla Dupont 
Kleding/was (wit blijft wit!) 

Bas van der Kroft 
Teammanager
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In 2017 is de Swift Football School opgericht 
om in alle schoolvakanties en tijdens uitval 

van schooldagen jeugdvoetbalkampen te 
organiseren voor kinderen vanaf 4 jaar, waarbij 
zowel Swift-leden als niet-leden welkom zijn. 

Afgelopen jaar hebben we sport- en spelkampen, 
voetbalkampen en voor het eerst een advanced voetbalkamp 
aangeboden aan kinderen tot 17 jaar die zich technisch verder 
willen ontwikkelen. Hiermee hebben we een divers programma 
voor de volledige jeugd aan kunnen bieden. Aankomend seizoen 

willen we ervoor waken dat de deelnemers teveel in leeftijd van 
elkaar verschillen. Vandaar dat we de voetbalkampen op leeftijd 
maar ook op niveau gaan indelen. Dit moet het vooral voor onze 
bovenbouw-leden aantrekkelijker maken zich in te schrijven 
want de kans dat je met te jonge kinderen wordt ingedeeld is 
niet meer mogelijk. We denken zo meer duidelijkheid te creëren 
voor ouders die afgelopen jaar te maken hadden met meerdere 
inschrijfformulieren. Uiteraard zullen we kijken naar het niveau 
van de kinderen zodat alle spelers een passend trainingsaanbod 
krijgen. Voorop staat bij al onze kampen dat de kinderen een 
fantastische tijd beleven, niet enkel met elkaar, maar ook met 
onze enthousiaste trainersstaf.

SWIFT FOOTBALL SCHOOL

SWIFT FOOTBALL SCHOOL
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SWIFT JUNIOR LEAGUE
Ruim 15 jaar geleden is de Swift Junior 

League (SJL) opgericht. De SJL heeft 
als doel om jonge kinderen kennis te 
laten maken met het voetbalspel en om 
zo uit te vinden of deze sport iets voor 
hen is. Waren we hier 15 jaar geleden 
nog uniek in, tegenwoordig bieden 
bijna alle verenigingen in de buurt deze 
mogelijkheid aan.

De vraag naar voetbal bij Swift voor de allerkleinsten 
bleef groeien, vandaar dat in seizoen 2021/2022 het 
aantal deelnemers dat mee kon doen verhoogd is 
waardoor er afgelopen seizoen ruim 310 kinderen 
wekelijks bij ons hebben gevoetbald. We hopen dat 
aankomend seizoen wederom groeicijfers laat zien, 
waarbij we er ook naar streven meer meisjes aan te 
trekken. Hiermee kunnen we alle kinderen van 5 jaar en 
ouder uit onze buurt kennis laten maken met voetbal.

Dat voetballen op de velden van Swift populair is, 
merken we dagelijks aan de verzoeken van ouders die 
we ontvangen met het verzoek of hun kind bij Swift of de 
SJL mag komen voetballen. Het succes van de SJL ligt 
niet enkel aan de prachtige ligging in een woonwijk,
maar vooral aan de kind-vriendelijkheid, het 
ongedwongen karakter en de nadruk die we leggen 
op het hebben van plezier in voetbal. Hierbij bewaken 
we dat er een goede sfeer heerst en de spelers het 
gewenste gedrag aanleren zodat iedereen in een 
veilige omgeving kan voetballen. Onder leiding van 
het vertrouwde SJL-trainersteam van René Mosch 
helpen sinds afgelopen seizoen naast ouders ook 8 
Swift jeugdspelers bij de trainingen van de SJL. Iedere 
maandag of woensdagmiddag wordt er getraind en 
op zaterdag spelen ze onderlinge wedstrijdjes op de 

velden van de Power League. De deelnemers van de 
SJL delen we op geboortejaar in, jongens en meisjes 
door elkaar heen. Onze SJL-trainers weten er wekelijks 
voor de kinderen er een groot feest van weten te maken! 
De SJL is uiteindelijk de vijver waaruit Swift zijn spelers 
selecteert om lid van Swift te worden. Helaas kunnen 
niet alle spelertjes lid worden van Swift, afgelopen jaar 
zijn er 46 spelers vanuit de SJL naar Swift ingestroomd. 
Spelers worden in eerste instantie uitgekozen op hun 
voetbaltechnische kwaliteiten, waarbij er rekening mee 
wordt gehouden dat kinderen op deze jonge leeftijd 
zich in verschillend tempo ontwikkelen. We kijken 
daarnaast ook naar andere aspecten, zoals bijvoorbeeld 
hulp en enthousiasme van hun ouders/verzorgers en/
of broertjes/zusjes die al lid zijn bij Swift. Vanwege de 
populariteit van onze club en de beperkte capaciteit die 
we hebben qua velden, moeten we helaas ieder jaar 
kinderen teleurstellen. Dat vinden wij ontzettend jammer. 
Voor een aantal kinderen die niet direct door-stromen 
naar een lidmaatschap bij Swift, bieden we dan nog de 
mogelijkheid aan om bij NEXT te komen spelen.

In de NEXT groep spelen 60 kinderen tussen de 7 en 
12 jaar die mogelijk nog lid kunnen worden als er een 
kind bij Swift uitstroomt. Deze groep spelers bieden we 
dezelfde faciliteiten aan als de kinderen van de SJL. We 
hopen dat de spelers van NEXT zich zo goed blijven
ontwikkelen dat het niveauverschil nihil is tussen 
deze spelers en hun leeftijdsgenootjes die wel lid zijn 
geworden bij Swift. Er zijn afgelopen seizoen 16 spelers 
ingestroomd vanuit NEXT naar Swift.

We hebben het wedstrijdseizoen op 2 juli 2022 afgesloten 
met de eerste editie van het SJL-toernooi op de velden 
van Swift. Zo zijn we feestelijk de zomervakantie 
ingegaan en hebben iedereen die nog mee kan doen in de 
SJL of NEXT kunnen enthousiasmeren ook volgend jaar 
weer te komen voetballen!
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TECHNISCHE COMMISSIE EN JEUGDOPLEIDING

Wie weet nog dat de eerste 
trainingen van Van Basten 

na zijn blessure in februari 1988 
plaatsvonden op het prachtige 
complex van AVV Swift aan het 
Olympiaplein samen met Johan 
Cruijff? Maanden later werd hij de 
ster tijdens het EK dat Nederland 
in ’88 won. 
Als jeugdspeler van ZPC uit Oost vond ik het 
geweldig om op het complex van Swift te spelen. 
Midden in de stad. Later speelde ik nog voor SV De 
Meer. Binnenkort start ik in de functie bestuurslid 
Technische Commissie, dus graag stel ik mijzelf 
even voor. Afgelopen jaar zijn wij terugverhuisd 
naar Amsterdam vanuit Nederhorst den Berg. Daar 
ben ik in een soortgelijke rol actief geweest bij de 
plaatselijke voetbalvereniging en heb ik ook een 
voetbalschool opgezet waar wij extra en specifieke 
trainingen verzorgden voor 6-18 jarigen. Later ben 
ik actief geweest als vrijwillige jeugdscout bij Ajax 
en heb ik kunnen ervaren hoe Wim Jonk, Ruben 
Jongkind en Jasper van Leeuwen (tegenwoordig 
FC Volendam) de jeugdopleiding moderniseerden. 
Iets waar Ajax nog altijd vruchten van plukt. Vlak 
voor corona uitbrak volgde ik de cursus Videoanalist 
B bij de KNVB, omdat beelden en data een mooie 
aanvulling zijn op wat je op het veld niet altijd 

direct waarneemt. Zelf hebben wij drie kinderen, 
alle drie gek van het spelletje, waarvan één zoon 
de jeugdopleiding van FC Volendam doorliep en 
een seizoen bij Jong RKC speelde en een dochter 
die onder andere ook in jeugdselecties van FC 
Buitenveldert heeft gespeeld. Als ik iets geleerd heb 
in al die jaren op en langs het veld is dat de passie 
voor het spelen en leren van voetbal volledig los 
staat van hoeveel talent je hebt of van geslacht. 
De rol van de begeleiding vanuit de vereniging is 
cruciaal om (jeugd)spelers aangehaakt te houden. 
AVV Swift ken ik als een vereniging waar al heel 
veel goede dingen gebeuren en de opzet van de 
Technische Commissie een aantal jaren geleden is 
daar een goed voorbeeld van. De komende periode 
zie ik er naar uit om veel nieuwe mensen te leren 
kennen en samen een inschatting te maken waar 
verbeteringen nog meer mogelijk zijn. Mijn rol zal 
ondersteunend zijn aan de HJO’s Pijke en Dohan 
en aan de teammanagers van de diverse senioren-
selectieteams. Daarnaast zal ik mij inzetten om 
voort te borduren op het technische beleid dat 
al staat en vooral oog te hebben voor de totale 
samenhang dwars door de vereniging. Bij Swift 
hoort Amsterdams voetbal met hoge intensiteit, 
technisch hoogwaardig en uiteraard aanvallend, 
waarbij behoud van voetbalplezier centraal staat. 
Ik hoop jullie snel te ontmoeten.

Roel van der Wiel
Voorzitter Technische Commissie

TECHNISCHE COMMISSIE 
& JEUGDOPLEIDING
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ZOMERCOMPETITIE

Op donderdag 16 juni keerde de 
beruchte zomercompetitie van 

Swift terug op de donderdagavond.

Na 2 jaar vertoefd te hebben op de zaterdagmiddag 
door de corona pandemie mocht het clubhuis op de 
donderdag weer open tot 00:00 uur. 

Met een record aantal van 13 teams, 6 speeldagen, 
4 poules, 72 wedstrijden, 446 doelpunten en veel 

gezelligheid in kantine en op het terras bleek de 
Zaterdag 2 na de laatste speeldag de sterkste van 
de Champions League poule. De organisatie ligt 
volgend jaar in hun handen. 

Met dank aan Eriks scheidsrechters en de dames 
achter de bar! 

Tot volgend jaar!

SWIFT 
ZOMERCOMPETITIE
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DE HALVE VELDJES CUP

HALVE VELDJES CUP
HET VRIENDENTOERNOOI VAN AMSTERDAM!



De ‘Halve Veldjes Cup’, het 
vriendentoernooi van Amsterdam!

De traditionele afsluiting van het voetbalseizoen bij AVV 
Swift is de “Halve Veldjes Cup”. Dit toernooi is de laatste 
jaren uitgegroeid met bijna 100 teams tot één van de 
grootste voetbaltoernooien van Nederland. 

In 2020 ging de cup vanwege corona niet door, en in 
augustus 2021 werd er een speciale ‘corona editie’ 
georganiseerd met toegangscontrole en een beperkt 
aantal van 750 bezoekers. Dus was het inmiddels drie 
jaar geleden dat ‘we weer mochten’. De team tickets 
waren letterlijk in een paar seconde uitverkocht, en met 
een wachtlijst die langer is dan het aantal ingeschreven 
teams, kunnen we met recht spreken van een van de 
populairste sporttoernooien van Nederland.

En wat een heerlijke dag was zaterdag 11 juni. De gehele 
dag stralende zon, de organisatie stond weer als een 
huis en voor het eerst deden er meer damesteams 

dan herenteams mee. De finale werd bij de dames 
gewonnen door ‘Team Awesome’ en bij de heren pakte 
‘De Boswachters’ de cup. 

Maar waar het vooral om draait bij de Halve Veldjes Cup 
is de derde helft. De food-trucks, de ballenbak-camper, 
disco-bus en optredens van DJ Robin, Sjoerd, Philip en 
live band Empire zorgden ervoor dat het dak eraf ging 
op het Olympiaplein.

Swift is trots om dit toernooi al 24 edities lang te 
organiseren. We hopen u daarom aan het einde van 
het voetbalseizoen als deelnemer of bezoeker te 
verwelkomen op de 25e jubileum editie. Graag tot 10 
juni 2023!

Namens de HVC-organisatie,

Ron Kanbier

DE HALVE VELDJES CUP

Organisatie HVC2022
Zaterdag-2, Zaterdag-4 en Dames -2

Meer informatie
Website: www.halveveldjescup.nl
E-mail: info@halveveldjescup.nl 
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KLACHTENCOMMISSIE

KLACHTENCOMMISSIE 
A.V.V. SWIFT
Dat voetbal een leuke sport 

is hoeft aan de leden van 
Swift niet uitgelegd te worden. 
Er worden elk seizoen vele 
honderden wedstrijden uit en 
thuis gespeeld. In het overgrote 
deel van de gevallen verloopt dat 
zonder problemen.

GEZONDE 
COMPETITIE, 
SPORTIVITEIT EN 
PLEZIER STAAN 
ALTIJD BOVENAAN 

Voetbal is een contactsport. Spelers willen 
wel eens met elkaar in aanvaring komen. 
Ook langs de lijn willen de emoties nog wel 
eens hoog oplopen. Bij Swift draagt iedereen 
de verantwoordelijkheid om conflicten te 
voorkomen of op te lossen en meestal lukt dat 
ook. Soms grijpt de scheidsrechter in. 

Daarnaast hebben trainers, coördinatoren, 
teamleiders en bestuursleden een eigen 
verantwoordelijkheid om in te grijpen of te 
bemiddelen, wanneer er ongewenst gedrag 
plaatsvindt.  

Alle inspanningen ten spijt kan het toch 
gebeuren, dat er geen oplossing in het conflict 
wordt gevonden. In die gevallen waarin 
het optreden van een speler, coach of een 
supporter/ouder aanleiding geeft om je beklag 
te doen, heeft de Swift de Klachtencommissie 
in het leven geroepen Deze ziet erop toe, dat 
de Gedragscode Waarden en Normen wordt 
nageleefd. De Gedragscode bevat regels en 
gedragingen, waaraan iedereen bij de club zich 
dient te houden: elk lid van Swift, ouders en 
bezoekers. De Gedragscode en Klachtenregeling 
is in te zien op de website van Swift.

BEVOEGDHEID 
KLACHTENCOMMISSIE
De bevoegdheid van de Klachtencommissie strekt 
zich dus uit tot alle zaken aangaande de club en 
spelers. Dus niet alleen misdragingen van spelers 
en coach, maar ook bijvoorbeeld misdragingen in 
het Swift-gebouw, op het terrein en bij bezoeken aan 
andere verenigingen, tijdens trainingen, tussen ouders 
en trainers etc.. Alle zaken dus, die niet onder het 
tuchtrecht van de KNVB vallen, zoals de gele en rode 
kaarten. Dit alles onder motto: sportiviteit bij Swift 
geldt op het veld én daarbuiten.

De klachten die door de Klachtencommissie worden 
behandeld kunnen gaan over agressie en geweld, 
discriminatie, pesten en/of treiteren, roddelen en/of 
negeren, intimidatie, seksueel overschrijdend gedrag. 
Kortom, ongewenst gedrag in strijd met de regels 
van Swift (artikel 1 in de Klachtenregeling). Daarin is 
in de bijlage de escalatieladder opgenomen, waarin 
wordt aangegeven welke gedragingen onder de 
verantwoordelijkheid van de verschillende geledingen 
van de club en de Klachtencommissie vallen. 

SAMENWERKING MET
VERTROUWENS-
CONTACTPERSONEN
Soms is het moeilijk om jouw verhaal te kunnen 
vertellen. Dan is het prettig, dat er bij Swift twee 
vertrouwenscontactpersonen zijn die je daarbij 
kunnen ondersteunen, naar je luisteren en je op weg 
helpen om een oplossing te vinden. Desgewenst kan 
in of na overleg alsnog een klacht worden ingediend 
bij de Klachtencommissie. Wie wil kan rechtstreeks 
een klacht indienen bij de commissie.

Hans Witkop
Voorzitter

Carel Insigner
Secretaris

David Hein
Lid

Kees Huijbregtse
Lid
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HOE GAAN WIJ TE WERK
Op de website is een klachtenformulier beschikbaar 
dat moet worden ingevuld om jouw klacht naar de 
Klachtencommissie te kunnen sturen. Na ontvangst 
van het formulier start de commissie haar onderzoek 
naar de klacht. De Klachtencommissie is per email te 
bereiken via: klachtencommissie@avvswift.nl

De commissie onderzoekt bij een klacht de situatie, 
past hoor en wederhoor toe, roept eventuele getuigen 
op, beoordeelt en doet een uitspraak over de klacht. 
Zo nodig legt de commissie sancties op. Deze kunnen 
varië ren van het geven van een waarschuwing tot 
een tijdelijke schorsing of de intrekking van het 
lidmaatschap. De Klachtencommissie brengt betrokken 
partijen, bestuur, trainers en teamleiders schriftelijk op 
de hoogte van de uitspraak. Als iemand het niet eens is 
met de uitspraak bestaat er een beroepsmogelijkheid bij 
het bestuur van Swift. Anonieme klachten worden niet 
in behandeling genomen. 

SAMENSTELLING
Na vele jaren als voorzitter van de commissie te hebben 
opgetreden, heeft Jo Horn vorig jaar afscheid genomen. 
We danken Jo voor zijn inspirerende en uiterst 
zorgvuldige manier van werken!

De afgelopen periode heeft Bart Zijlstra de commissie 
versterkt maar in verband met het vertrek van zijn 
spelende dochter naar de buren van AFC heeft Bart 
besloten zijn werkzaamheden voor de commissie 
niet meer voort te zetten. Vorig jaar is Carel Insinger 
(voorheen leider van zijn bij Swift spelend zoon) al 
gestart en is nu secretaris van de commissie.

En zeer recent zijn er twee nieuwe leden toegetreden 
tot de Klachtencommissie. Het zijn David Hein en Kees 
Huijbregtse, beiden ouder van een speler van Swift. 
Hiermee is de commissie vier personen groot en op 
sterkte voor het komende seizoen. 

Namens de Klachtencommissie,

Hans Witkop
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SPONSORCOMMISSIE
De redactie van de verenigingsgids 

heeft onderstaand interview 
afgenomen met de sponsorcommissie, 
vertegenwoordigd door haar nieuwe 
voorzitter Pieter Jan Koorn en lid Piet 
Gooyers.

SAMENSTELLING 
COMMISSIE
Uit hoeveel personen bestaat een ideaal samengestelde 
commissie en wat voor verschillende rollen streeft de 
commissie na? De taken van de sponsorcommissie 
zijn veelomvattend, van het bewaken van het 
sponsorenbestand, de acquisitie, het uitnodigen van 
de wedstrijdbalsponsoren, tot aan het organiseren van 
het jaarlijkse BusinessCup-toernooi. Dus veel taken 
die veel tijd vergen en met een sponsorcommissie die 
louter uit vrijwilligers bestaat, is het belangrijk om de 
taken te verdelen over diverse personen. In de nieuwe 
samenstelling, vanaf het seizoen 2022-2023, bestaat de 
sponsorcommissie uit ca. 12 tot 14 vrijwilligers.

ACTIVITEITEN VOOR 
SPONSOREN
Voor de coronatijd werden regelmatig activiteiten 
georganiseerd voor sponsoren zoals voetbaltoernooien 
of boottochten. Verwacht de sponsorcommissie de 
komende periode activiteiten te organiseren en aan wat 
voor soort activiteiten wordt daarbij gedacht?
De activiteiten richting de sponsoren waren in de 
coronaperiode zeer beperkt. We gaan ervan uit dat 
Corona beperkende maatregelen achter ons liggen 
en dus zal de sponsorcommissie in de loop van het 
seizoen diverse activiteiten ontplooien. Rond het 
moment van het verschijnen van deze verenigingsgids 
vindt op vrijdag 2 september de Swift-ING BusinessCup 
plaats. Een prachtige middag en avond, georganiseerd 
door de sponsorcommissie gezamenlijk met een 
delegatie van de ING, waarbij al onze sponsoren en 
diverse andere genodigden genieten van een leuke 
voetbalmiddag en die wordt afgesloten met een 
gezellige avond. Hierover meer  in de eerstvolgende 
editie van de verenigingsgids. Op deze dag van 
de formele presentatie van de verenigingsgids, 3 
september 2022, organiseert de sponsorcommissie 
een extra event bij de 1e thuiswedstrijd van dit nieuwe 

seizoen tegen sc Genemuiden. Sponsoren worden ook 
hiervoor uitgenodigd, vergezeld van supporters en veel 
jeugdleden. Voor iedereen is er wat leuks en er wacht 
een spectaculaire verrassing bij de aanlevering van de 
wedstrijdbal! Een hele mooie middag en ook hierover 
zult u nog meer lezen in de eerstvolgende editie van 
de verenigingsgids. Het seizoen is dan nog maar net 
begonnen en als het aan de sponsorcommissie ligt 
volgen er gericht nog enkele events voor sponsoren 
en Swiftleden. Doelstelling bij die events is zowel de 
binding met de sponsoren als die met de leden van 
Swift te vergroten. 

FINANCIËLE 
DOELSTELLING
Welke doelstellingen heeft de commissie op financieel 
gebied? En bestaat daarvoor een opdracht vanuit het 
verenigingsbestuur? Mede door de coronaperiode zijn 
sponsorinkomsten helaas en onvermijdelijk enigszins 
gedaald. De nieuwe commissie tracht binnen 1 seizoen 
het totaalbedrag aan sponsorinkomsten weer terug te 
brengen naar het niveau van voor de coronaperiode, 
we hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken. Er 
melden zich inmiddels weer nieuwe sponsoren aan en 
ook de huidige sponsoren zijn bereid tot een upgrade 
van bijvoorbeeld BORDsponsor naar CLUBsponsor-
Brons of CLUBsponsor-ZILVER.  In de 2 opvolgende 
seizoen is het streven om de sponsorinkomsten te 
laten stijgen met 20 tot 25%. De sponsorcommissie 
werkt hierbij feitelijk ‘autonoom’, we hebben geen 
specifieke opdracht vanuit het bestuur. We nemen 
als commissie zelf de verantwoordelijkheid naar het 
bestuur en de leden. Een deel van de sponsorinkomsten 
is beschikbaar voor sponsorevents. Een sterk punt is 
dat 50% van de overgebleven sponsorinkomsten ten 
goede komt aan de verschillende afdelingen binnen de 
vereniging, van hoog tot laag! De overige 50% gaat naar 
de algemene verenigingskas.

ADMINISTRATIEF WERK
Het onderhouden van de sponsoradministratie is 
een arbeidsintensief proces. Op welke wijze gaat de 
sponsorcommissie dit organiseren? De administratieve 
verwerking van alle sponsorovereenkomsten geeft veel 
werk, bijna geen enkele sponsorovereenkomst is gelijk 
aan de andere. Dat komt omdat wij niet werken met 
zgn. standaard sponsorpakketten, maar de sponsor 
heeft inspraak. Juist wat de sponsor zelf wenst is 
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van belang! Binnen de commissie is één persoon 
verantwoordelijk voor de opmaak van de overeenkomst 
en voor de financiële administratie, uiteraard onder 
verantwoordelijkheid van de voorzitter van de 
commissie en deze onder de eindverantwoordelijkheid 
van de penningmeester/bestuur. We willen de 
kascommissie ook actiever gaan inzetten voor 
periodieke controle, maar dat weten zij zelf nog niet …

SPONSORBEHOUD 
VERSUS WERVING
Welke prioriteit heeft het behouden van sponsors ten 
opzichte van het werven van nieuwe sponsoren?
En wat wordt er door de commissie gedaan voor 
behouden en werven? Het bewaken en behouden van 
het huidige sponsorenbestand heeft prioriteit. Vaak zijn 
deze sponsoren al vele en vele jaren trouw aan onze 
vereniging en zij zijn ook de basis voor de jaarlijkse 
sponsorinkomsten. Verschillende personen binnen 
de sponsorcommissie hebben een eigen portefeuille 
met sponsoren. Daarnaast werven we graag nieuwe 
sponsoren, maar ook melden sponsoren zich gelukkig 
vaak zelf aan. Deze nieuwe sponsoren worden op 
termijn ook vaak weer vaste sponsoren. Langs deze 
weg roepen we (ouders van jeugd-) leden graag op om 
mij te benaderen voor het sponsoren van Swift. Er is 
van alles mogelijk, voor elk budget!

SPONSORPORTFOLIO
Swift biedt verschillende sponsormogelijkheden. 
Shirtsponsoring, bordsponsoring wedstrijdbal-
sponsoring, pakketten waarin diverse sponsoropties 
zijn opgenomen en met verschillende contractperioden. 
Welke verhouding in het portfolio heeft Swift 
momenteel? Welke verhouding streeft Swift na 
en met welk doel? Iedere sponsor heeft zijn/
haar eigen doelstelling bij het aangaan van een 
sponsorovereenkomst, maar meestal is het de 
‘gunfactor’ die de doorslag geeft of iemand sponsor 
wordt en ook voor welk sponsorbedrag. Wij zijn iedere 
sponsor dankbaar, van klein tot groot, voor hun steun 
aan onze vereniging. Er wordt hierbij niet naar een 
bepaalde verhouding gestreefd tussen de soorten 
van sponsoren en sponsorpakketten. Uiteraard 
hopen we altijd op een mooie Hoofdsponsor, zoals 
ING dat al jaren voor ons is, met daarnaast enkele, 
CLUBsponsoren-Diamant, CLUBsponsoren-Platina 
en CLUBsponsoren-Goud. Het grootste deel aan 
sponsoren is CLUBsponsor-ZILVER ( € 1.500,- / € 3.000) 
en CLUBsponsor-BRONS (€ 750,- / € 1.500), aangevuld 
met BORDsponsoren. In toenemende mate maken 
teams -van jeugd tot lagere senioren-  gebruik van de 
optie om voor slechts € 300,- per seizoen shirtsponsor 
te worden. OOK DIT NIEUWE SEIZOEN HEBBEN WIJ 
WEER ENKELE NIEUWE CLUBSPONSOREN GOUD, 

PLATINA EN DIAMANT AAN ONZE VERENIGING 
KUNNEN BINDEN, DIT IS UITERAARD FANTASTISCH!!

CRIMINELE 
ONDERMIJNING 
VOETBALSPORT
Vorig jaar is dit onderwerp nadrukkelijk in het 
nieuws gekomen en heeft de de KNVB een aantal 
richtlijnen / acties opgesteld voor clubs om er actie 
op te ondernemen. Op welke wijze zorgt Swift dat 
het de garantie heeft van integriteit van (potentiële) 
sponsoren? Een 100% garantie is er natuurlijk nooit, 
maar specifieke aandacht wordt daar zeker wel aan 
geschonken door de commissie zelf en uiteraard onder 
eindverantwoordelijkheid van het bestuur. Bij Swift gaat 
geen enkele betaling van een sponsorovereenkomst 
à contant, maar altijd op factuur. Dit maakt het al iets 
transparanter. Bij hogere sponsorbedragen, en dat is 
zeker al vanaf ca. € 5.000 of meer per seizoen, kijken 
we eerst naar de binding die een sponsor al met onze 
vereniging had voor zijn/haar sponsoring en daarnaast 
ook naar de branche waarin de sponsor zich bevindt. 
Bij twijfel zullen we met elkaar een afweging maken en 
daarin geen risico’s nemen.  

TOT SLOT
Welke toevoegingen heeft de commissie nog voor 
de sponsoren en Swift-leden? Swift is een mooie 
vereniging, velen zeggen zelfs ‘de mooiste vereniging 
van Amsterdam’ in het hart van Amsterdam-Zuid. 
Daarbij hebben we de laatste jaren flink toegenomen 
exposure door de buren op ons sportcomplex, 
Powerleague en Padel, met honderden sporters iedere 
avond. De exposure is daardoor voor een sponsor 
behoorlijk groot, maar onze vereniging iets extra’s 
gunnen is vaak nog altijd een belangrijke drijfveer 
voor een sponsor. Swift-lid word je niet voor een paar 
seizoenen, maar soms voor het leven en Swift-sponsor 
word je meestal ook niet voor een paar seizoenen, maar 
ook voor een langere periode.

De gidsredactie

Pieter Jan Koorn
Voorzitter 
Sponsorcommissie

Piet Gooyers
Lid Sponsorcommissie
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ICT

SWIFT ICT

Marco Mulder Franc van Trigt Marco Buursema Leo Gooyers Bram Aupers 

Beheer website
De websitecommissie van Swift zorgt voor het 
beheer van de website en verzorgt de plaatsing 
van artikelen, nieuwsberichten, trainingsschema 
voor de meeste commissies van de club. N.B. 
Enkele Swift-commissies hebben beheerders die 
zelf content kunnen plaatsen in een specifiek deel 
van de site.

Beheer sportlink
Sportlink werkt nauw samen met de KNVB. Met 
behulp van Sportlink doen wij onder meer de 
ledenadministratie en contributie-inning. De apps 
Voetbal.nl en Wedstrijdzaken.nl maken gebruik van 
de gegevens in Sportlink.

Beheer netwerk
In samenwerking met leveranciers verzorgen 
enkele vrijwilligers het beheer van het netwerk 
binnen het Swift-gebouw.

Beheer centrale storage
Relevante informatie van de vereniging wordt (ook) 
in een centrale storage bewaard die voor bestuurs- 
en commissieleden toegankelijk is.

Beheer e-mailadressen
Bestuurs- en commissieleden maken gebruik van 
een @avvswift.nl account. Zowel persoonlijke 
accounts als groepsaccounts

Beheer Swift social media
https://twitter.com/avvswift
https://www.facebook.com/avvswift/
http://www.youtube.com/user/AvvSwiftVideo
https://www.instagram.com/a.v.v.swift

Contact en namen
Het ICT team van Swift is bereikbaar via het 
mailadres website@avvswift.nl

In het team werken de volgende mensen mee en 
dekken samen bovenstaande onderdelen af: Bram 
Aupers, Leo Gooyers, Marco Buursema, Marco 
Mulder en Franc van Trigt

Ben je ook geïnteresseerd  te helpen bij dit soort ICT 
werk voor Swift, stuur dan een mail naar het adres 
hierboven.

De gidsredactie

Het ICT team bestaat op dit moment uit de volgende leden:
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NOPPEN EN 
NAALDHAKKEN TOERNOOI

Het Noppen en Naaldhakken Toernooi 
in Nieuw-Buinen. Na de eindeloze 

virusperikelen van de afgelopen paar 
jaar krijgt Peter van ‘t Veen eindelijk 
voet tussen de deur bij het Noppen en 
Naaldhakken Toernooi in Nieuw-Buinen.

Een meidenvoetbaltoernooi met een feest en 
overnachting. Hoe leuk wil je het hebben? Wie gaat 
er mee? 3 teams melden zich aan: MO17-2 (in dit 
toernooi MO17-1), MO15-1 zo en MO15-1 za (in dit 
toernooi MO15-2). Waar is in godsnaam een dorp dat 
Nieuw-Buinen heet? Voor ons verwende stadsmensen 
is dat ongeveer aan het randje van de wereld. Maar 
liefst 2,5 uur rijden richting Groningen/Stadskanaal. 
Gewapend met mobiele camera’s gaan we op stap. 
Wat zal dit avontuur ons gaan brengen? Iedereen, ook 
de ouders die zo lief zijn om de meiden te helpen en 
uit te zwaaien, moet rond 06.00 uur op want 07.00 
uur staat onze buschauffeur Florian bij Swift klaar 
om te vertrekken. Florian is een goedgehumeurde 
topchauffeur die ons het hele weekend begeleid heeft.  
De eerste wedstrijd voor Swift zou al om 10.10 uur 
starten... Niemand van onze sportmeiden heeft zich 
verslapen (echt!) en we vertrekken wonder boven 

wonder om 07.15 uur! Als we aangekomen zijn bij 
de sportvelden van Nieuw-Buinen moeten snel de 
spullen van de bus naar de door de zon verwarmde 
donkere legertenten gebracht worden. MO15-2 moet 
zich haasten want hun eerste wedstrijd wordt al om 
10.10 uur gespeeld! Het is een veelkleurig shirt en 
broekjes landschap en er zijn héél veel paardenstaarten 
op de velden van Nieuw-Buinen. Er zijn clubs uit o.a. 
Zoetermeer, Dokkum, Groningen, Osnabrück en Delft. 

De wedstrijden zijn slechts één kwartier (!). Het is altijd 
al moeilijk in het meidenvoetbal om een wedstrijd 
met attack te beginnen, direct druk te zetten en zo 
snel mogelijk een doelpunt te forceren. De eerste 
wedstrijd van MO15-2 komt langzaam op gang. Vrije 
trappen, doeltrappen, ingooien duren te lang voor het 
kleine kwartier speeltijd dat er is. Gelukkig valt het 
eerste doelpunt van de dag wel voor Swift! MO15-2 
wint de eerste wedstrijd met 1-0. De tweede en de 
derde wedstrijd lijkt het team het tempo in de gaten te 
hebben. 3 wedstrijden met 1-0 winst brengt MO15-2 
naar de halve finale!

Ook de MO15-1 lijkt nog wakker te moeten worden en 
verliezen de eerste wedstrijd. Coach Peter praat flink 
op de meiden in. De tweede wedstrijd zijn de meiden 
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alerter en wordt de stand 0-0. De derde wedstrijd 
toveren de meiden opeens de kwaliteiten van dit team 
tevoorschijn en halen een 5-0 winst. Helaas is het te 
weinig om in de halve finale te komen. Hetzelfde geldt 
voor ons laatste starters van Swift MO17-2. Zij verliezen 
de eerste twee wedstrijden en komen ook niet in 
aanmerking voor de halve finales.

Dan terug naar het vlaggenschip van Swift deze dag: de 
halve finale! De paar prachtige kansen van Swift kaatsen 
terug op de lat, paal en de handen van de keepster. 
Helaas 0-0. De halve finale moet worden beslist met 
penalty’s. Voor onze jongste speelster en vaste keepster 
van MO15-2 , de eerste keer een penalty reeks. Op de 
Buinense tribune wordt zij aangemoedigd door een 
grote club Swift meiden! Iza!Iza! Terwijl de grootste druk 
bij de penalty bij de schutter ligt, is onze keeper flink 
zenuwachtig. En zoals wij Nederlanders weten wint niet 
altijd het beste team bij een Penalty’s reeks. Ondanks 
dat onze keepster nog een penalty tegenhoudt, moeten 
we de reeks helaas weggeven met 3 tegen 4. Direct 
moeten we door naar de verliezers finale voor de 3e en 
4e plek. Hier ontstaat de beste wedstrijd met de beste 
tegenstander van de dag, die het vermogen hebben 
op het echte grasveld de bal strak rond te tikken, onze 
verdedigers uit te spelen en een doelpunt voor elkaar 
krijgen. MO 15 -2 naar de 4e plek! toch goed gedaan! In 
het uurtje vrij na het toernooi organiseert Peter nog een 
vrijwillige interland tegen het team uit Osnabrück. Dikke 
lol en dikke winst van 14-5 voor MO 15-1.

HET BUFFET
Om 18.00 uur naar de Chinees! Hoe is het mogelijk, het 
plaatselijke Chinese restaurant in zo’n klein dorp zit voor 
de helft vol en ontvangt daarbij onze Swift bus met 51 
gretige hongerige meiden met hun begeleiders en toch 
blijven de bakken van het buffet voortdurend gevuld. De 
Chinese bedrijfsleidster die zichzelf ‘Sien” laat noemen 
blijft er koel bij. Niets is teveel in Nieuw Buinen.

HET EINDFEEST
Het feest in de Buinense kantine komt stroef op gang. 
Oude mannen zitten aan het bier aan de bar en grote 
boerenjongens staan met hun glazen bier op het terras. 
Maar dan gaat het los. Opeens is de dansvloer bezaaid 
met jonge meiden. De noppen zijn verdwenen er zijn 
weliswaar geen naaldhakken op de gladde kantine vloer 
maar wel chique topjes, glitterbroeken, rokjes en hier 
en daar uitbundige oogschaduw met strak geverfde 
wenkbrauwen. De meiden gaan in polonaise op muziek 
met Carnavaleske teksten. Onze Swifties volgen het 
voorbeeld van de Buinense meiden en klimmen op de 
tafel om te dansen en een tekst mee te zingen met een 
refrein dat zegt dat we ‘met z’n allen naar de kloten 
gaan’..mmm… Het zal wel iets bezwerend Noord-Oost 
Nederlands zijn om dit op je feestje te draaien. Daarna 
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wordt er uiteraard de holleke bolleke doldwaze van 
‘links naar rechts’ kraker ingezet. De tweepotige tafel 
bezwijkt bijna onder het gewicht van de hossende in 
spijkerbroeken gehesen meiden.

KANTINE VOL MOOIE
MEIDEN
Ondertussen kijken de voorzichtig naar binnen 
geslopen Buinense boerenjongens hun ogen uit. Voor 
de Buinense jongens is dit natuurlijk een feeëriek 
moment in het jaar, waar ze het hele jaar van kunnen 
dromen: zoveel mooie meiden uit het hele land in hún 
kantine die normaal vooral bezet wordt door mannen. 
Beter kan het niet worden. Het stemvolume van onze 
toernooi organisator Peter begint steeds meer te 
lijken op die van de Buinense organisatoren aan de 
overkant van de bar. Hij lijkt hier als tukker zich heel erg 
thuis te voelen en brengt zijn enthousiasme met flair 
over op de Amsterdammers. Ondertussen zingen en 
schreeuwen onze Swifties de longen uit hun lijf op de 
gammele tafel! Dan tegen middernacht lijken opeens de 
coaches en begeleiders de dansvloer van de Swifties 
te hebben gestolen. Opeens komen ze los. Ook Tukker 
Peter, coach Drazen, Hatta, Menno en Marjolijn laten de 
voetjes van de vloer komen. Leo rolt zich aardig in een 
Zuid-Amerikaanse rumba en Maarten laat zien dat hij in 
zijn jeugd goed heeft leren hakken! Langzaam komt het 
einde van de avond in zicht.

Buiten staat een groepje Swifties vast geklit aan een 
paar aardige plaatselijke jonge Buiners. Even maken de 
begeleiders zich zorgen waar dit allemaal naar toe gaat, 
maar een half uurtje later worden zij gered door het 

inzetten van een nachtelijk buitje waardoor de meiden 
afdruipen naar hun veldbedjes. Een paar die-hards 
rekken de nacht nog wat op vanuit hun slaapzakjes, 
maar om 03.00 uur is het toch echt stil.. Misschien 
was het wel goed dat we die ochtend om 06.00 uur zijn 
opgestaan!

ONTBIJT EN DE REIS
TERUG
Wat bleke gezichtjes komen langzaam uit de donkere 
legertenten van Swift geschuifeld om aan te sluiten 
in de shift van 10.00 uur voor ontbijt. De schoenen 
plakken nog aan de kantinevloer van de confettie en 
consumpties van de nacht. De Buiners hebben het goed 
georganiseerd, prima ontbijtje. Met prima broodjes een 
prima eitje. En bovendien prima drankjes naar keuze.
Filmpjes en foto’s van het nachtelijk feest vliegen over 
en weer. Zoals jullie lezers waarschijnlijk hebben gezien 
zijn de meeste daarvan in de diverse app groepen 
terechtgekomen. De 3 Swift meiden teams hebben 
hier een prachtige trip van gemaakt. Het is dan ook 
geweldig om te zien hoe de verschillende meidenteams 
samen hebben gelachen en gedanst en gefeest. Deze 
kunnen we in onze zak steken en nooit meer vergeten! 
We kunnen ervan uitgaan dat de vraag naar weer een 
toernooi als dit volgend jaar vanuit deze teams zeker 
weer tevoorschijn gaat komen. En dan gaan we de 
organisatie bij Swift eens heel lief aankijken of zij dit 
keer iets voor ons kunnen betekenen.

Ronald Brosschot
Toernooibegeleider
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MEDEWERKERSAVOND

MEDEWERKERS AVOND

Onder een stralende zon, buiten op 
het terras, vond op zaterdag 18 

juni de jaarlijkse medewerkersavond 
plaats. 

Een avond om alle medewerkers samen te brengen, 
elkaar (nog) beter te leren kennen, vooral ook enige 
gezellige uren te bieden en zo te danken voor ieders 
inzet voor en betrokkenheid bij de club.

Van de 250 medewerkers die bij Swift actief zijn (trainers, 
coaches, scheidsrechters, teammanagers, verenigings 
management, begeleiders, barpersoneel, commissieleden, 
terreinbeheer, kledingbeheer en bestuursleden) is een zo’n 
kleine 100 personen afgekomen op een, na wat later bleek, 
erg geslaagde avond.

Er werd actief gedart, er was een muziekquiz en er 
werden heerlijk cocktails geserveerd door cocktailbar 
BarPlanet. De Kamer van Feesthandel zorgde voor 
live-muziek met vele bekende (meezing)nummers en 
entertainment voor alle gasten op een ontspannen 
wijze. Ook lieten velen erg goed lijkende karikaturen 
vervaardigen door tekenaar Joep Buijs. En niet te 
vergeten, er was een heerlijke barbecue, verzorgd door 
E & G Catering met voor elk wat wils.

De gezelligheid duurde voort tot na het moment dat de 
zon allang onder was op deze bijna langste dag van het 
jaar.

Tot ziens op de volgende medewerkersavond!

De gidsredactie
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SWIFT JO15-1 ZONDAG: 
EEN VOETBALSPROOKJE

JO15-1 ZONDAG

In 2014 vlogen ze aan, de nieuwe 
Messi’s; het stond op de shirts van 

zesjarige beloften. Onder begeleiding 
van Cor Verhoef en wat blije ouders 
maaiden ze over ballen heen, 
dribbelden ze lustig heen en weer en 
af en toe klonk gejuich: daar zagen we 
een talent.
De selectiejongens van later, die pikte je er zo uit. De rest 
verzamelde zich in F-‘jes met wat minder uitzicht op de 
Arena, Camp Nou en San Siro. We waren rijk: een hoop 
mooie gasten en fijne ouders. Ja, we speelden laag, maar 
de vroege zaterdagen vulden zich met klein voetbalgeluk 
op de velden van AVV Swift. Vier blije jaren tikten door 
en niemand haakte af, voor deze jongens was het Swift 
voor nu en altijd. Vanaf de zomer van 2018 zette de 
nieuwe HJO de beste niet-selectiespelers bij elkaar, zodat 
sommige jongens de sprong naar voren maakten. Het 
seizoen was nog niet begonnen of spelers riepen al naar 
elkaar: ‘Geweldig dat we samen in een team komen.’ Een 
voorteken.

Het begin was op zijn zachtst gezegd ontluisterend 
met nederlagen als 10-1 bij AFC en 13-1 bij Abcoude. 
Dit schreeuwde om een flinke scheut optimisme, 
teambuilding en ‘de juiste speler op de juiste plek’. De 
boys rechtten hun rug en stoomden op. Subtop. En toen 
het van 8 tegen 8 naar 11 tegen 11 ging, werd de boel 
nog eens gevoed van onderuit; weer zagen we talenten 
opstomen in lagere teams. ‘Willen jullie een kans bij ons?’ 
Nou, graag. Subtop werd top, top werd kampioenschap 
in tweede klasse, subtop eerste klasse, door alle 
coronaperiodes heen top eerste klasse, promotie naar 
hoofdklasse, subtop, kampioen en…

Inmiddels was het mei 2022. Daar reden ze, de boys, 
op weg naar UVV, de roots van Marco van Basten. 
Echte Swift-jongens, veelal al bezig aan hun achtste 

seizoen. Wat een opmars hadden ze samen gemaakt. 
De aanvoerder die altijd voorop in de strijd ging. De 
buitenspelers, na alle groeipijnen echte mannen. 
De verdedigers en de keeper: steeds weer de minst 
gepasseerde defensie. De regisseur met de kracht van 
Koeman in zijn rechterbeen. De dansers op links: al 
jarenlang boezemvrienden. De lopers op rechts, binnen en 
buiten het veld onafscheidelijk.

Dit duel beloofde een nieuwe kroon: promotie naar 
de divisie. Als enig zondag-team zat Swift er nog in, 
tussen klinkende namen als Sparta, Den Helder en dat 
roemruchte UVV. Dat bleek een goed team, vol talent 
en eerzucht, maar de boys van Swift wisten hoe ze een 
berg moesten beklimmen: als team, samen, met elkaar. 
Niemand viel eraf, niemand liet de ander los, de linies 
gesloten, de blik naar boven. 0-1 voor, 1-1. 1-2 voor, 2-2. 
En toen de klap: 3-2 achter. Het klonk. Als altijd: come on 
boys! Deze berg was zwaar, maar falen was geen optie. 
Na drie grote kansen vlak voor tijd was daar plots de 
aanvoerder, mee naar voren, op wilskracht en ‘grinta’: 3-3. 
De penaltyreeks was al duizend keer geoefend en was van 
een subliem niveau: 5-3 winst. Daar renden ze in euforie. 
Voetbalsprookje geschreven. Nee, ze waren niet de beste 
Messi’s of Ronaldo’s. Maar ze bleken de ruwe diamanten 
die samen konden schitteren als mens en als speler. 
Open, ambitieus, hongerig, beloond door de club met drie 
keer trainen per week, hecht, nederig, vol vriendschap en 
aandacht, leergierig, vrolijk, samen. De kreten van vreugde 
klinken. Al acht jaar lang en ze verstommen nooit. Winst 
is niet het bereiken van de top, winnen is het stijgen op de 
steeds steilere paden.

Namens de staf van JO15-1 Zondag,

Robert Heukels
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DAMES-1 35+ (7X7)
DAMES-1 35+ (7X7)

Het bloed stroomt waar het niet 
gaan kan. Bij menigeen hingen 

de kicksen al lang in de wilgen. 
Een gelegenheidsteam voor het 
Soccerrocker toernooi in voorjaar 
2019 zorgde voor terugkeer van het 
voetbalvuur in onze harten. 
We gaan weer voetballen!! Zo geschiedde. De harde 
kern van het Wartburgia dames vier team en het SV 
Sloterdijk team van weleer met wat aanvulling van 
dames vanuit de kroeg smeedde zo dit winnaars team. 
Op 18 juni 2019 officieel onder de vlag van AVV Swift. 
Wat is er lekkerder dan ballen op de mooiste velden van 
Amsterdam!

Een shirtsponsor was al snel gevonden. Misschien 
een beetje raar een urologen collectief, maar een 

van de spelers, zelf uroloog binnen dit collectief, zag 
kansen goede informatie te verspreiden onder de 35+ 
doelgroep en haar supporters. Als je wilt, kijk ook even 
op www.urologieamsterdam.nl. 
Ondanks covid en schrappen van veel wedstrijden, 
werden er al mooie resultaten behaald. Terwijl in 
het eerste seizoen de beker net aan onze neus 
voorbij ging, omdat we naïef onbewust waren van 
de kampioenswedstrijd en we deze verloren werd dit 
voorjaar met glans de beker binnengesleept. 
We zijn trots op ons spel en de club en gaan er komend 
seizoen weer vol voor!!

Namens Dames-1 35+,

Afina Glas
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SPONSOREN
BEDANKT!

Hoofdsponsor
ING

CLUBsponsor-DIAMANT
Uchtman & Zn                                                                                                              
Voetbalshop

CLUBsponsor-GOUD
Buma Algera Notariaat                                                                                                     
doorKoen Hypotheken                                                                                                 
Wonderfull Drinks (VIT HIT)

CLUBsponsor-ZILVER
BCMD IT Cloud Solutions                                                                                                         
Bidfood                                                                                                                                      
Cono Kaasmakers (Beemster Kaas)                                                                          
Handelsbanken Amsterdam-Zuid               
Het Zwarte Fietsenplan                                                                            
JA! Jaap Admiraal Makelaardij                                                          
Juffrouw Jansen                                                                                                                  
Meijer CnF Accountants                                                                                                          
Nedstede Real Estate Management                                                                        
Vriendenloterij

CLUBsponsor-BRONS
Alproned                                                                                                                       
Anggrek Bloemsierkunst                                                                                                                                   
B+P Solutions                                                                                                                     
Bedrijfsadvies Alphen aan den Rijn                                                                               
Bouwbedrijf de Jonge
Grunbach Liften/MM Liften                                                                                                         
Heman Verhuur                                                                                                                                          
Honk Hypotheekadvies                                                                                                 

Intersafe                                                                                                                             
Meester Smeets             
Miranda van Commenée                                                                                                                        
MO2 Liften                                                                                                                              
Royal City vastgoed beheer                                                                                    
Spaghetteria Olympiaplein                                                                                                 
VDM Cleanwise                                                                                                               
Verkeersschool Kennedy

BORDsponsor
BetterMatter                                                                                                                        
Cannibale Royale                                                                                                                      
Coja snackbar                                                                                                                         
Het Amsterdamsche Voetbal                                                                                             
Inergy Analytical Solutions                                                                                         
Kasstoor 
Kumpany                                                                                                                       
Ruitenheer                                                                                                                              
Sport Medisch Centrum Amsterdam                                                                             
STROOM in de pijp

SHIRTsponsoren jeugd/lagere senioren
Afina Glas                                                                                                                       
Bar Hendrik                                                                                                                 
Burgermeester                                                                                                                          
Cafe Kiebert                                                                                                                            
Cannibale Royale                                                                                                                         
Disco Dolly                                                                                                                            
Gideon Italiaander                                                                                                                                      
Hotshots Amsterdam                                                                                                                                      
Igor Runderkamp                                                                                                                    
VIAS Nederland                                                    
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Scoor jouw AVV Swift clubkleding, 
voetbalschoenen, scheenbeschermers 
& trainingspakken bij Voetbalshop.nl
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