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Eindredactie:   Piet Gooyers en Eloïne Riupassa
Foto's:    Geert Snoeijer
Aquisitie:    Piet Gooyers
Vormgeving:   Daniël Nijland (Brandshake) 

Met dank aan:
• Alle schrijvers en anderen die hebben geholpen bij het tot stand komen van deze 

verenigingsgids
• Alle sponsoren die middels een advertentie hebben bijgedragen
• Jan Enderman voor het drukken en sponsoren van deze verenigingsgids.
Een digitale versie van deze verenigingsgids is te vinden op onze website: www.avvswift.nl

Ereleden en Leden van Verdienste 

Iconenavond 

Sponsorcommissie: voorgesteld

Terreinbeheer - vrijwilligers

In memoriam: Frans de Haan
In memoriam: Hugo van der Stok 

Mooiste sportkantine van Amsterdam

Penningmeester – Tonko Gast  

Lagere senioren - Boudewijn de Vries

Ligging Olympiaplein / De oorlogsjaren – Frits Barend

Voorwoord voorzitter - Ruud Karsdorp

De coronaperiode - vrijwilligers 

Sponsorcommissie - Piet Gooyers

Verenigingsmanager - Leo Gooyers

Redactie verenigingsgids – Piet Gooyers

Bestuur: voorgesteld

Zilveren KNVB-speld - Fred van Veen

110 jarig bestaan AVV Swift - Hans Mol

Vrijwilliger van het jaar (v) : Carlien Huijsmans
Vrijwilliger van het jaar (m): Ron Veen
Onze buren op het Olympiaplein
Organisatie zaterdag-1 - Tobias Kuyvenhoven

Jeugdcommissie: voorgesteld
Jeugdcommissie - René van Pareren

Kantine - vrijwilligers
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D enkt u bij uzelf 
weleens, eigenlijk zit ik 
in een sleur, misschien 
wel een lekkere sleur, 
maar het blijft een 

sleur. Positiever is, ik zit in een lekker 
ritme, wel een lekker ritme, maar het 
is een ritme. Ha, de zomer komt eraan, 
de kampioenen zijn gehuldigd en de 
degradanten zijn benoemd. Het grootste 
deel van onze vrijwilligers en betaalde 
krachten blijven ons trouw, lekker. Kom 
maar op met de verenigingsgids, want 
er is weer een hoop te vertellen.

Toen kwam 12 maart. Ik reed naar 
de vereniging voor een overleg met ons 
Hoofd Jeugdopleiding, maar tijdens 
de rit ernaar toe ging het van ‘even 
de kat uit de boom kijken’, naar we 
gaan iedereen van het veld halen en 
de kantine gaat op slot en dit laatste is 
ook gebeurd. In afwachting van, maar 
waarop? Het werd al vrij snel duidelijk 
dat dit niet normaal was en dat er nog 
geen zicht was op een vervolg van het 
seizoen. De rest is u wel bekend. Geen 
kampioenen, geen degradanten, geen 
vrijwilligersavond en geen eindtoernooi 
‘Halve Veldjes’.

Als bestuurder ben je dan wel even 
uit de sleur getrokken. Hoe gaan wij 
dit seizoen afsluiten? Hoe gaan wij 
om met de lopende verplichtingen en 
afspraken naar onze medewerkers, 
naar onze leden, naar onze sponsoren, 
naar onze leveranciers? Het bestuur 
heeft zich krachtig opgesteld en alle 
leden, vrijwilligers en medewerkers 
flexibel. Daar ben ik blij mee en 
misschien zelfs wel trots op. Nu, vier 
maanden later en alles beschouwend, is 
de schade binnen de perken gebleven. 
Dit met medewerking van iedereen op 
alle denkbare gebieden. Swift is een 
grote vereniging en ook een gezonde 
vereniging. Dit is zeker prettig en 
hiervan liggen de wortels jaren terug en 
dat mag ook wel eens gezegd worden.

Uit de sleur!

Gelukkig konden wij tot medio 
maart nog heerlijk van alle activiteiten 
genieten. Naast het reguliere voetballen, 
slechte winst- en mooie verliespartijen, 
ook enkele memorabele gebeurtenissen.  
Swift bestond afgelopen seizoen, op 
1 februari, 110 jaar! Dit is geen héél 
bijzonder jubileum, maar wel een 
jubileum en dat moet gevierd worden. 
Wij zijn SDC Putten nog steeds 
dankbaar voor de geweldige invulling 
die zij aan ons jubileum op De Putter 
Eng hebben gegeven. Hierover leest u 
elders in deze gids een mooie terugblik. 
Aan de vooravond van ons jubileum is 
een zeer geslaagde bijeenkomst geweest 
voor onze iconen van de vereniging. Ook 
hiervan vindt u een artikel in deze gids. 
Als derde hoogtepunt, iedere vereniging 
zou dit willen, een lid dat 65 jaar lid is 
en nog steeds actief, dat is prachtig!

Wij zijn gelukkig weer gestart, 
ondanks dat deze start ook enigszins 
als een verrassing kwam. Alle 
maatregelen ten spijt, kijken wij 
echt uit naar een nieuw seizoen.  
Ik hoop dat wij, wederom met elkaar, 
door slim en doordacht te handelen 
COVID-19 vaarwel kunnen gaan 
zeggen. Wij zullen nog steeds zeer 
alert moeten blijven en ik voorzie 
dat er een mooi seizoen aan komt. 
Deze gids is wederom met veel passie 
en zweetdruppels tot stand gekomen.  
Niet alleen bij de makers ervan, maar 
ook bij de schrijvers van alle artikelen. 
Allen zeer bedankt.

Zo ook dank aan onze sponsoren die, 
ondanks de hectiek van de afgelopen 
maanden, weer een bijdrage hebben 
toegezegd voor deze gids en voor het 
komende seizoen.

Ik wens u veel leesplezier in deze 
verenigingsgids.

Ruud Karsdorp
Voorzitter AVV Swift

RUUD KARSDORP

V A N  D E  V O O R Z I T T E R
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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 
decennia lang in voor de club. Naast de dagelijkse waardering 
worden deze mensen ook door de club op waarde geschat 

en voorzien van een mooie 'ere'titel, namelijk 'Lid van Verdienste' of 'Erelid'.  
Een overzicht van onze helden.

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.

H. Hoogland †   
J. Timman  †

F. Verbrugge  †
H. Meinders  †

C. Heyenbrock  †
P. Kabel  †

S. Buckert  †
J. Chef de Hotel  †

A. Wildschut  †
A. Scheltes  †

E. Zijlemaker †
L. van Teunenbroek  †

A. Hazelaar †
E. Losekoot
W. Rossen 

M. Snoeck  †                
G. Ponstein  †  

J. Visser
W. Snoeck  †

D. van Doesburg  †

L. Gooyers
F. van Veen
C. Verhoeff

Mevr. M. Linssen
H. Janssen

R. Karsdorp
W. Hommes

R. van Pareren

N. Volkamp  †
K. Teunis  †

L. Terpstra  †
M. Bartling †

P. de Vreugd  †  
G. Jordens  †
W. Booms  †

B. Scheerboom  †
J. Maase  †

 J. 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
C. Huis

Mevr. C. Lievense
Mevr. T. Verhoeven 

Mevr. J. Luis
E. Jebbink

Ereleden en leden van verdienste 

E R E L E D E N

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

Swift is een sportieve en ook 
een financieel gezonde 
vereniging. Dit gaat niet 
vanzelf, alleen al gedurende 

de laatste 3 seizoenen is de begroting 
van de vereniging met 25% gegroeid 
tot meer dan 700.000 euro. Sinds 
2009/2010 zijn ook de kosten meer 
dan 2.5 keer toegenomen. Er is door 
de jaren heen meer geïnvesteerd 
in materialen, trainers, gebouw, 
etc. Dit is mogelijk geweest door de 
toename van de inkomsten van de 
vereniging. De drie belangrijkste 
inkomstenbronnen zijn contributie, 
sponsoring en de kantineomzet. 

We zijn er trots op dat we al jaren 
de contributie niet hebben hoeven 
te verhogen. Dankzij de grotere 
inspanningen van de sponsorcommissie 
en de kantine is dit mogelijk geweest. 
Hulde voor het harde werk! 

De impact van de huidige Covid-19 
crisis heeft het afgelopen seizoen de 
kantine-inkomsten vanaf midden 
maart tot eind juni doen wegvallen. 
Maar doordat er andere meevallers 
waren is het financiële resultaat van dit 
seizoen toch nog in de buurt van 0 (nul) 
uitgekomen. Op de ALV van december 
2019 heb ik aan de leden laten zien 

dat, gedurende een periode van twee 
seizoenen, de balans van de vereniging 
grote tegenvallers in sponsoring- en 
kantine inkomsten kan weerstaan.

Naast het al 5 jaar niet verhogen 
van de contributie, houdt Swift ook 
voetbalkampen in de schoolvakanties 
betaalbaar door 50% korting aan te 
bieden voor kinderen met goedkeuring 
van Jeugdfonds Sport of Stadspas.

Op naar een mooi nieuw seizoen! 

Tonko Gast
Penningmeester AVV Swift

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.

AVV swift - financieel

Het bestuur - a.v.v. Swift

voorzitter
RUUD KARSDORP

Lid: sponsorcommissie
hans mol

lid: selectie zaterdag
tobias kuyvenhoven 

Lid: lagere senioren 
Boudewijn de Vries

Lid: jeugdcommissie
RENé VAN PAREREN

penningmeester
tonko gast

secretaris
franc van trigt

"We zijn er trots op dat we al jaren de contributie 
niet hebben hoeven te verhogen."

AVV SWIFT IS EN BLIJFT TROTS OP DEZE VRIJWILLIGERS!
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Met de ingebruikname 
van het nieuwe 
clubgebouw in 2015 
bleek de vereniging 

naarstig de behoefte te hebben aan 
meer professionaliteit, structuur en 
aansturing binnen de organisatie. Per 
juni 2015 is ondergetekende, na 43 jaar 
als vrijwilliger binnen de organisatie 
actief te zijn geweest, fulltime als 
verenigingsmanager in dienst getreden.                                                                                     
In deze vijf jaar is er veel gebeurd. 
Gewaardeerde krachten die veel voor 
de club hebben betekend zijn in de 
loop van deze jaren weggevallen, maar 
ook zijn er nieuwe krachten opgestaan 
zowel professioneel- als vrijwillig, zoals 
het een gezonde vereniging betaamt.

Met name de kantine heeft zich 
vanaf de nieuwbouw ontwikkeld tot 
de spil van de vereniging. Niet alleen 
van onze vereniging, maar eigenlijk 
van het gehele sportpark. Ook voor de 
bezoekers van Powerleague en Padel 
is dit een warme ontmoetingsplek.                                                                                 
Dit brengt mij meteen op de prettige 
samenwerking die tot stand is gekomen 
met alle medegebruikers op het 
sportpark, maar ook met het SMC 
(Sport Medisch Centrum Amsterdam) 
en de Gemeente. Er wordt in harmonie 
samengewerkt en dat komt het 
sportpark zeer ten goede.

Uiteraard kan de ‘Corona-crisis’ 
in deze gids niet onvermeld blijven.  
Dat deze crisis de organisatie onder 
grote druk heeft gezet mag duidelijk zijn.                                                                                                        
Vanaf half maart 2020 is het gehele 
verenigingsleven tot stilstand gekomen. 
Gelukkig mochten de trainingen van 
de jeugd alweer redelijk snel starten, 
echter de kantine/het clubgebouw is 
tot 1 juli volledig gesloten gebleven.  
Vanaf deze plek veel dank aan al 
diegenen die het mogelijk hebben 
gemaakt om in de coronatijd onze 
leden toch te kunnen laten sporten.                                                            

Verenigingsmanager

Leo Gooyers

A A N  H E T  W O O R D

Vanaf 1 juli is de kantine, binnen de 
richtlijnen van de Overheid, weer open. 
Dan zie je ook de belangrijke waarde 
van deze sociale plek volledig tot zijn 
recht komen. De bezoekers ervaren het              
als een verademing om weer met elkaar 
te mogen socializen en gezamenlijk 
een drankje te kunnen doen. We hopen 
van ganser harte dat de goede lijn zich 
heeft voortgezet op het moment van 
uitkomen van deze verenigingsgids.  

De volgende aandachtsgebieden 
vallen onder de verantwoordelijkheid 
van de verenigingsmanager.

• Intern:
 » beheer van P & O  

(overeenkomsten, contracten);                         
 » kantine organisatie;
 » wedstrijd/trainingsplanning  en 

ondersteuning geven aan alle 
(wedstrijd)afdelingen;        

 » terrein- en gebouwenbeheer;
 » facilitaire zaken o.a. inkoop;
 » geven van advies met 

betrekking tot strategie, 
beleid, nieuwe diensten- en 
producten aan bestuur en aan 
andere functionarissen.

Extern:
 » eerste contactpersoon voor 

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

 » contactpersoon voor- en het 
ondersteunen van leveranciers 
en uitvoerders met betrekking                     
tot onderhoud- en 
schoonmaakwerkzaamheden 
van het gebouw; 

 » participeren bij vergaderingen 
van de VvE en sportpark 
ontwikkelingen.

Voor het goed uitvoeren van de 
functie is het onontbeerlijk om 
over goed gekwalificeerde mensen 
in de organisatie te beschikken, 
zowel professioneel als vrijwillig.  
Deze mensen blijven de motor van de 
vereniging en het is een voorrecht hen 
te mogen begeleiden en aansturen.

Vanaf deze plaats wil ik een ieder 
vooral veel gezondheid en sportief 
plezier toewensen in het seizoen 2020-
2021 en hoop ik dat we verschoond 
mogen blijven van alle ellende die het 
afgelopen seizoen ons heeft gebracht.

Leo Gooyers
Verenigingsmanager AVV Swift





 (* Hugo: in het midden staand/vooraan)
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Helaas hebben wij 
afgelopen zomer afscheid 
moeten nemen van Frans 
de Haan. Frans was al 

enige tijd ziek, maar het afscheid is 
toch sneller gekomen dan we hadden 
gedacht en gehoopt.

Voor Frans was het clubleven zijn 
passie, in een ver verleden kwam hij 
als speler uit voor Nedlloyd (later) Delta 
Lloyd, waar hij ook een groot deel van 
zijn leven werkzaam was.

Bij Delta Lloyd is Frans vele jaren 
penningmeester en clubscheidsrechter 
geweest. Toen de voetbalactiviteiten 
van Delta Lloyd stopten, heeft Frans het 
fluiten nog lang voortgezet voor Swift. 
Na zijn scheidsrechterscarrière was 
Frans daarna vele jaren het vaste gezicht 
in de bestuurskamer voor de ontvangst 
van de gasten op de zaterdagmiddag 
bij het eerste elftal en reisde hij vele 
uitwedstrijden trouw mee als vaste 
supporter.

Een lid van verdienste is van ons heen 
gegaan.

Hugo is vanaf 1968 lid van 
onze vereniging geweest.  
De afgelopen jaren was 
hij, mede gezien de 

afstand vanaf Amsterdam-Noord, al veel 
minder op de club.

Als speler was Hugo actief voor 
zowel Swift als Delta Lloyd voetbal 
(bij Delta Lloyd verzekeringen was 
hij ook de meeste jaren werkzaam).                                                                                                                             
Bij beide verenigingen bereikte hij als 
zaterdag-1 speler (foto) de finale van het 
toenmalige ‘Gouden Kruis’ (kampioen 
zaterdag tegen zondag AVB), met Swift 
wist hij deze zelfs winnend af te sluiten. 
Na deze carrière was Hugo jarenlang 
verbonden aan de jeugdafdeling, 
o.a. als jeugdcommissielid, toernooi-
organisator, trainer en leider. Daarnaast 
dronk hij graag  zijn biertje aan de bar.
Hoewel Hugo niet bekend stond als de 
meest vrolijke noot (velen kennen het 
“standje Hugo”) wist hij goed zijn weg te 
vinden binnen de vereniging. Wie Hugo 
goed kende, wist heel goed hoe hij in 
elkaar stak en ook wat je aan hem had.  
 
Een noeste verenigingsman is  van ons 
heengegaan.

Lid van verdienste

Lid van verdienste

In Memoriam - Frans de haan

In Memoriam - hugo van der stok
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Nu ik de jeugdafdeling 
weer mag leiden, voel 
ik mij stukken jonger. 
Dit komt vooral door 
het feit dat ik, jaren 

geleden, al eens die eer had. Dus je 
komt op bekend terrein en deze déjà 
vu maakt het wel iets makkelijker. In 
de jeugd van toen speelden mijn zoons. 
Nu mijn jongste zoon deel uitmaakt van 
de zaterdagselectie kan ik, bijna zonder 
eigenbelang,  deze taak (tijdelijk) op mij 
nemen. Het beetje eigenbelang ligt bij 
het feit dat ik een Swifthart heb. Als je 
club je vraagt, moet je goede redenen 
hebben om “nee” te zeggen.

Gelukkig heb ik veel ervaring 
binnen de jeugd en heb ik een aantal 
uitstekende jeugdcommissieleden om 
mij heen. Met hen gaan we de jeugd 
herontwikkelen. 

Opnieuw structuur aanbrengen; de 
meisjesafdeling integreren binnen de 
totale jeugdafdeling en het opzetten van 
de Junior League Next. Hierdoor komen 
we op bijna 1.000 kinderen die in een 
Swiftshirt spelen.

J E U G D C O M M I S S I E

Was het niveau van de jeugd jarenlang 
onvoldoende om de overstap naar de 
seniorenselectie te maken, nu ligt dat 
gelukkig anders. Een vijftal spelers heeft 
de overstap gemaakt; het wachten is 
vooral op meer basisplaatsen voor deze 
groep. Met de JO-19, die  in de 4e divisie 
speelt, creëert dit niveau mogelijk een 
constante toestroom naar de zaterdag- 
en zondagselecties.

Anders ligt het bij de meisjes.  
Alhoewel ze op diverse niveaus 
uitstekend spel laten zien, zijn ze 
nog te jong voor de doorstroom naar 
de senioren. Maar de Swiftmeiden 
timmeren wel duidelijk aan de 
weg. Je zou haast denken dat deze 
jeugdvoorzitter alleen maar aan de 
jeugdselecties denkt. Niets is minder 
waar. Alle jeugd, hoe klein dan ook, 
op welk niveau dan ook, verdient onze 
aandacht. Ieder kind moet met plezier 
bij Swift kunnen spelen.

Daarom steken we veel aandacht in 
het opzetten van een gestructureerd 
jeugdbeleidsplan, waarin het nieuwe 
Hoofd Jeugd Opleiding en zijn 

trainersstaf een belangrijke rol spelen.                                         
Zij zorgen voor de veilige situatie waarin 
kinderen zich kunnen ontwikkelen. 
Om er voor te zorgen dat wij dit ook 
op langere termijn kunnen bieden, 
zoeken we altijd bestuurstalent.                                                  
Zowel extra jeugdcommissieleden, 
alsook een nieuwe jeugdvoorzitter.

Ik wil graag mijn eigen opvolger 
opleiden, zodat we weer een stabiele 
leiding hebben bij de jeugd. Daarnaast 
is het belangrijk dat de huidige witte 
mannenclub meer kleur krijgt en een 
vrouwelijke stem. Swift is een club met 
allerlei verschillende mensen, echter 
die variëteit zie je meer op het veld dan 
in de bestuurskamer. Ik roep iedereen 
op om zich aan te melden voor een 
bestuursfunctie binnen de jeugd. Het 
kost natuurlijk tijd, maar je krijgt er 
zoveel voor terug. In ieder geval een 
Swifthart.

René van Pareren                                                                                                                                  
voorzitter jeugdcommissie

Voorzitter
René van Pareren

Jeugd-meideN
Peter van ‘t Veen

Jeugd-bovenbouw
Alex van Noord

Communicatie
Bram Aupers

Jeugd-onderbouw
yann Weijer

Jeugd-onderbouw
Pijke Oostra

Wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst
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Vooral aanvoerders van de 
seniorenteams zullen mijn 
naam herkennen van de 
mailtjes, misschien zonder 

te weten wie ik verder ben. Ik speel 
zelf echter ook gewoon voetbal bij 
Swift. Met die reden kom ik regelmatig 
op donderdag en op zondag bij Swift 
om, steeds zwaarvoetiger, de Swift 
kunstgrasvelden in toom te houden, 
hoewel het laatste jaar geteisterd 
door een hardnekkige knieblessure. 
Desalniettemin kom ik graag naar 
Swift en ben ik bezig met voetbal. 
Ander blessureleed trof mij een jaar of 
6 geleden. Dat was reden om te kijken 
of ik op een andere manier betrokken 
kon raken bij Swift. Als gevolg 
daarvan raakte ik in contact met een 
bezonnebrilde en bevlogen heerschap 
die teken gaf van enige voetbalkennis 
(lees: 2 linkervoeten) en oog voor de 
toekomst van Swift. Hij overtuigde mij 
om betrokken te raken als bestuurslid 
voor de afdeling ‘lagere senioren’. 
Sindsdien ben ik inmiddels meer dan 
5 jaar onderdeel van het bestuur van 
Swift;  in wisselende samenstellingen, 
maar de werkzaamheden zijn niet veel 
veranderd. Los van het gebruikelijke 
draaien van een bardienst, draag ik 
sindsdien verantwoordelijkheid voor 
meer; dus nog meer vrijwillige taken.

De lagere senioren teams bestaan 
uit vriendenteams, het zijn er 
inmiddels in totaal 33. Dat is mede 
te zien aan de gemoedelijke sfeer 
op trainings- en wedstrijddagen, 
waar het clubhuis met dakterras hen 
welbehagen biedt. Gedurende het 
seizoen ben ik eerste contactpersoon 
voor deze toegewijde dames en heren 
bij suggesties en vragen. Het resultaat 
is de ene week een volle mailbox en de 
andere week slechts een enkel schamel 
bericht. Daarnaast zijn er maandelijkse 
bestuursvergaderingen en halfjaarlijkse 
Algemene Leden Vergaderingen.                                                                                   
Deze vinden ’s avonds plaats en worden 
door iedere voorzitter traditioneel 
afgesloten met een borreltje, ongeacht 
de eindtijd van de vergadering.

Verder concentreren mijn 
werkzaamheden zich met name rond 
het begin- en einde van het seizoen. 
Wanneer teams hun laatste wedstrijden 
nog spelen moet er immers al opgaaf 
gedaan worden bij de KNVB voor het 
volgende seizoen en zie je een toeloop 
van nieuwe spelers/teams met vragen. 

Ook houd ik mij in die periode bezig 
met het opstellen van een trainings- en 
nu ook kleedkamerschema. Daarnaast 
stem ik met de andere afdelingen af 
zodat het wedstrijd- en trainingsschema 
zodanig opgesteld wordt dat er zoveel 
mogelijk voetbal genoten kan worden 
door alle leden. Ook tracht ik aan 
het begin van het seizoen altijd een 
aanvoerdersbijeenkomst te houden.                                  
De gewaardeerde zelfredzaamheid van 
de seniorenteams leidt er ook toe dat er 
het ene jaar 35 man/vrouw zijn en het 
jaar erop slechts 12. Desalniettemin 
zie ik dat als een goede start van het 
voetbalseizoen.

Zonder alle vrijwilligers en de 
verenigingsmanager en verder wie dan 
ook die helpt bij Swift, zou dit overigens 
allemaal niet zo eenvoudig gaan en 
daarom verdienen zij dan ook alle lof 
die ik kan geven. Ik hoop dat ieder lid, 
naast de gebruikelijke bardienst, zijn 
steentje bij wil dragen in de vorm van 
vrijwilligerswerk.

Tegen het eind van het seizoen 
dient er natuurlijk een budget 
opgesteld te worden voor het nieuwe 
seizoen. Tegelijkertijd voeren we een 
inventarisatie uit; welke teams stoppen 
en welke niet. Resultaat: Na 5 jaar is er 
één team gestopt. Dit zie ik als positieve 
indicatie voor wat Swift als club te 
bieden heeft aan zijn leden. Verder 
hebben we in het verleden natuurlijk 
de bekerwedstrijden van Swift gehad, 
waarbij we thuis van Vitesse wonnen 
en uit bij Feyenoord een acceptabel 
verlies leden. We hebben het toen 
voor elkaar gekregen om met 1.400 
supporters te mogen komen op het, voor 
‘Amsterdamse supporters’ verboden, 
terrein van de Kuip. Een hele mooie 
ervaring!

In oktober 2020 zal ik deze taken, 
na ze 6 jaar behartigd te hebben, 
beëindigen en hoop ik dat iemand inziet 
dat dit een leuke manier is om nog meer 
bij Swift betrokken te raken en met 
voetbal in aanraking te zijn.

Boudewijn de Vries
Bestuurslid lagere senioren

Boudewijn de vries

LAGERE SENIOREN

"Ik hoop dat 
ieder lid, naast 

de gebruikelijke 
bardienst, zijn 
steentje bij wil 

dragen in de vorm van 
vrijwilligerswerk."
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H alf maart werden we 
als voetbalvereniging 
ineens en ook echt 
geconfronteerd met 
Covid-19, verder ook 

bekend als het coronavirus. Het voetbal 
stond even helemaal stil. Eigenlijk 
zoals vanaf 15 maart om 18.00 uur, bij de 
directe sluiting van alle horecabedrijven 
in ons land, het hele leven een beetje 
stil stond. Dat het virus zo snel en zo 
uitgebreid om zich heen kon grijpen, 
konden we toen misschien nog niet 
helemaal bevatten, maar inmiddels 
weten we beter. We zullen er, dat vrees ik 
echt wel, het nieuwe seizoen zeker nog 
de nadelige gevolgen van ondervinden, 
ook als het virus zich minder snel gaat 
uitbreiden of zelfs echt gaat afzwakken. 
Hierbij valt te denken aan de vele ouders 
bij de SJL en bij jeugd-onderbouwteams, 
maar ook de bij Swift soms extreme 
drukte in de kantine, met name op de 
zaterdagochtenden. Hopelijk mag ik 
ervan uit gaan dat vooral ouders en 
ouderen zich hierbij aan alle, nog steeds 
geldende regels, zullen blijven houden. 
Zo niet, nee.., dat zet ik liever niet op 
papier!                                         

Dit artikel moet echter gaan over al 
die mensen van onze vereniging, die 
zich tijdens de corona-periode van april 
t/m juni hebben ingezet om ervoor te 
zorgen dat er WEL weer gevoetbald 
kon worden. Uiteraard -want daar 
lag een verbod op- geen wedstrijden, 
maar wel trainingen. Zodra het RIVM 
het toeliet zijn we begonnen met de 
jeugd-onderbouw, waarbij de maximum 
leeftijden erg strikt werden nageleefd. 
Soms wel lastig hoor dat kinderen die 
in hetzelfde team spelen, de ene speler 
nog wel 12 jaar oud en de andere net 
13 jaar geworden, niet meer met elkaar 
mochten trainen. Het protocol was 
duidelijk, alleen kinderen t/m 12 jaar, 
niet ouder. Gelukkig kon al redelijk snel 
daarna de andere groep, de bovenbouw 
13 t/m 18 jaar, ook weer gaan trainen. 
Hierbij hetzelfde probleem, als je net 19 
jaar was geworden bij de O19, dan mocht 

je dus niet mee trainen... Gelukkig 
mochten toen ook onze senioren weer 
trainen, maar geen onderlinge partijen. 
De 1,5 meter restrictie bleef nog geruime 
tijd gehandhaafd.

Dat er tijdens deze periode van 
april t/m juni niet zomaar getraind 
kon en mocht worden was iedereen 
wel duidelijk. Er moesten protocollen 
worden opgesteld, volgens de 
regels van het RIVM, maar ook 
aanvullende eigen (Swift)-protocollen 
per leeftijdscategorie, onderbouw, 
bovenbouw en senioren. Ikzelf heb 
deze ‘dankbare taak’ op mij genomen 
-de verenigingsmanager ‘Leo’ had ook 
in die periode al meer dan genoeg aan 
zijn hoofd, o.a. met de sluiting van 
het clubhuis (o.a. kleedkamers) en 
van de kantine, een hele belangrijke 
inkomstenbron van onze vereniging- en 
heb daarnaast de groep van vrijwilligers 
die de toegangscontrole en de hygiëne-
voorzieningen gingen uitvoeren, 
aangestuurd. Er werd voor iedere 
middag- en avond, soms van 13.00 
tot 23.00 op bijna alle doordeweekse 
dagen, maar op de zaterdagen zelfs 
van 09.00 tot 17.00 voor de jeugd en 
senioren en zelfs op de zondagen -op 
diverse tijden- een ploeg geformeerd. 
Deze bestond uit een coördinator, als 
eindverantwoordelijke op die dag of 
dat dagdeel, voor de toegangscontrole 
een poortwachter -de hekken bleven 
dicht en er mochten alleen bevoegden, 
zoals spelers en trainers op het veld en 
zeker geen ouders!- en 1 of 2 mensen 
voor de hygiëne-voorzieningen, 
zoals toiletten en het desinfecteren 
van materialen etc, steeds weer voor 
iedere nieuwe training. Uiteraard 
ging dit nog wel eens met ‘horten en 
stoten’ gepaard, maar bovenal staat 
dat dit allemaal werd gedaan vanuit 
verschillende geledingen binnen 
onze mooie vereniging, van jong(er) 
tot oud(er) en allemaal op vrijwillige 
basis. Overigens werd er dagelijks aan 
de verenigingsmanager een verslag 
gestuurd, zodat hij daar weer ‘mee 
verder kon’. 

Nu was ik eigenlijk van plan om alle 
namen te gaan noemen, van iedereen 
die zich hiervoor als vrijwilliger heeft 
ingezet, maar bij het doornemen van 
de dagelijkse trainingslijsten kwam 
ik al snel tot de conclusie dat zulks 

C O R O N A

DE HULPTROEPEN TIJDENS DE 
CORONAPERIODE APRIL T/M JUNI

tot echt niet mogelijk bleek (deze gids 
heeft al 72 pagina’s). Wat een enorme 
lijst met namen zeg, dus doe ik dat ook 
niet, maar ik voel mij verplicht om 
toch 3 vrijwilligers hierbij te noemen; 
Carlien, Cor en Ahmed.

Carlien, wat jij allemaal hebt 
gedaan tijdens deze periode is meer 
dan fantastisch. Meer dan de helft van 
alle dagen was jij of coördinator of als 
poortwachter aanwezig en wat zeker 
niet onvermeld mag blijven is het 
samen met jou dagelijks maken van ‘het 
coronateam’-rooster,….we konden het 
woord 'rooster' niet meer horen. Cor, 
ook voor jou mijn petje af. Jij hebt voor 
de Swift Junior League (SJL) alles zelf 
geregeld voor het coronateam en dit 
liep, en dat mag zeker ook wel gezegd 
worden, bij de SJL altijd meer dan goed. 
Ahmed, ook voor jou mijn bijzondere 
dank voor al jouw inzet. Je was er bijna 
alle dagen bij, aan de poort of bij de 
materialen. Ook jij was onmisbaar! 
Bij deze wil ik graag, maar dan ook 
ontzettend graag ALLE vrijwilligers 
die hieraan hun steentje hebben 
bijgedragen, BEDANKEN. Velen zijn 
persoonlijk, vaak op het moment van 
‘hun dienst’ al bedankt, maar toch mag 
dit nog wel een keer extra.

Waar een grote vereniging, 
in dit geval, ook groot in 

kan zijn!

Tijdens het schrijven van dit artikel 
op woensdag 6 augustus, heb ik net 2 
dagen ervoor te horen gekregen dat ook 
ik corona-positief getest ben en als u 
het nog niet wist…...Wow, wat heeft dat 
een impact op je leven! Als ik dan nu 
’s avonds de nieuwsberichten zie, met 
de mensen die persé weigeren, er zelfs 
tegen protesteren, om in Amsterdam en 
Rotterdam een mondkapje te dragen, 
dan vraag ik mij echt af of deze mensen 
het allemaal wel begrijpen, ik kan er 
zelfs echt boos om worden. Ik spreek de 
hoop uit dat het overgrote deel van onze 
bevolking wel het verstand op de goede 
plek heeft en daarmee het virus wellicht 
een halt, of in ieder geval een ‘bijna 
halt’ kan worden toe geroepen. ‘Ik wens 
iedereen een gezond en coronavrij 
nieuw seizoen toe’.

Piet Gooyers
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FRED VAN VEEN
ZILVEREN SPELD KNVB

Zaterdag 1 februari 2020 
was het zover. Naast het 
110 jarig bestaan van 
de vereniging nog een 
mijlpaal. Ons lid, FRED 

VAN VEEN, werd onderscheiden door 
de KNVB met de ZILVEREN KNVB 
SPELD.

Voor vrijwel iedereen is Fred een 
bekende verschijning. Hij loopt reeds 
sinds 1954 als lid mee binnen de club 
en heeft verscheidene taken uitgevoerd. 
Fred is als speler actief geweest, 
als scheidsrechter, als assistent 
scheidsrechter (toen nog gewoon 
grensrechter), als leider, commissielid 
en in de kantinedienst. De laatste 
jaren is Fred vooral verbonden aan de 
zaterdag-1 voor het begeleiden van de 
arbitrage en is hij, samen met Henk, 
belast met de inkoop van de kantine.

Achter de schermen was veel gedaan 
om alles in het geheim voor te bereiden; 
familie, vrienden en kennissen waren 
al geruime tijd op de hoogte van de 
aanstaande festiviteiten. Eerst was er 
op 1 februari de uitwedstrijd van de 
zaterdag-1 bij SDC Putten, die al in het 
teken stond van het 110 jarig bestaan. 
Niets vermoedend werd er in goede 
stemming terug gereden naar het 
Olympiaplein, waar reeds alles in het 
werk was gesteld om Fred feestelijk te 
onthalen. Rond 18.30 uur werd Fred 
opgewacht door een volle kantine met 
familie en heel veel bekenden. Het 
overviel Fred, het was duidelijk dat het 
een volslagen verrassing voor hem was.

Met de muzikale omlijsting van DJ 
Robin en live zang werd de avond ingezet 
om alvast lekker in de stemming te 
komen. Rond 19.00 uur nam voorzitter 
Ruud Karsdorp het woord om Fred in 
het zonnetje te zetten voor zijn vele 
verdiensten voor de vereniging.

Fred kreeg een gouden penning met 
zijn eigen afbeelding erin gegraveerd. 
Namens de KNVB was Floor Thoolen 
aanwezig om Fred daarna de KNVB-
versierselen op te spelden. Na het 
officiële gedeelte kon Fred uiteraard 
niet achterblijven om zelf zijn bekende 
zangkunsten te vertonen en werd er 
onder het genot van menig drankje met 
familie en vrienden geproost en volop 
gefeest.

Namens de vereniging willen we 
Fred nogmaals van harte feliciteren 
met deze fantastische onderscheiding 
en hopen nog vele jaren op zijn 
betrokkenheid bij de vereniging.

Ruud Karsdorp en Leo Gooyers 
Namens de gehele vereniging
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"Deze eerste editie van de 
clubiconenavond smaakt 

naar meer."

ICONENAVOND

VERENIGINGSGIDS 
2020-2021

Uiteindelijk hebben we 
toch maar besloten om 
ook voor dit seizoen 
een verenigingsgids te 
maken. De lust was ook 

ons als redactie uiteraard -vanaf maart 
van dit jaar- wel een beetje vergaan, 
de redenen laten zich raden. Deze 
gids moet het hebben van alle mooie 
events en de diversiteit in artikelen, 
vanaf de jongste jeugd tot de ietwat 
oudere senioren en daaropvolgende 
35+’ers, tot aan de oudsten -overigens 
met alle respect daarvoor- de Walking-
footballfanaten. 

Maar ja, als ‘het spelletje’’ niet meer 
mag worden gespeeld, waar haal je 
dan toch nog al die mooie verhalen 
vandaan? Vooral ook omdat er geen 
degradanten -die hebben we eigenlijk 
toch al erg weinig-, maar er ook geen 
kampioenen zijn zonder afsluiting 
van de competities. Niet onbelangrijk 
daarbij is ook dat bijna alle mooie 
events meestal tegen het einde van de 
competitie worden georganiseerd, zoals 
o.a. ons jaarlijkse, welbekende, Halve 
Veldjes Cup-toernooi. 

Ook de -op verzoek van de KNVB- 
te organiseren EURO 2020 dag(en) en 
bijbehorend toernooi, op zaterdag 13 en 
zondag 14 juni, waar al de gedeeltelijke 
voorbereidingen voor waren getroffen, 
werden uit het programma gehaald; 
een echte teleurstelling! Op deze dag 
zouden we Swift weer eens extra op de 
kaart zetten, met de aanwezigheid van 
velen vanaf 4 jaar, tot iets ouder, 80 jaar, 
maar helaas; het is niet anders. 

Toen we er verder over gingen 
nadenken was de beslissing wel snel 
genomen. Uiteraard moest deze gids 
er ook voor dit seizoen weer komen, al 
is het alleen maar omdat deze mooiste 
club van Amsterdam ( ja, ‘wellicht niet 
beter, maar zeker wel mooier dan die 
andere Amsterdamse club’) dit jaar, 
op 1 februari 110 jaar bestond! Op dat 
moment waren we nog onbekend met 
het woord ‘corona’, gelukkig maar. We 
zouden er niet teveel aan doen, want 
110 is eigenlijk maar een soort van 
‘tussenleeftijd’. Als we 125 jaar bestaan, 
zal het wel weer groots worden gedaan.  
 

Toch was het een hele mooie dag, zelfs 
precies gepland op een zaterdag. Verder 
in deze gids nog voldoende daarover.  
Ook kunnen we dit jaar al onze 
sponsoren -middels veel extra 
advertenties in deze gids- nog eens mooi 
in het zonnetje zetten. De exposure 
was dit seizoen wel een stukje minder, 
ook al konden wij daar zelf niets aan 
doen. Ik wil hierbij graag iedereen die 
een bijdrage heeft geleverd aan deze 
verenigingsgids bedanken, met name 
ook Eloïne voor het wederom redigeren 
van de vele artikelen en Geert ‘onze 
verenigingsfotograaf’ voor al zijn mooie 
foto’s. Een bijzonder dankwoord richt 
ik tot Jan Enderman (‘wij weten wel 
waarom Jan’!).

Ik meen dat we toch weer een mooie 
verenigingsgids hebben kunnen maken 
en daarom wens ik u veel leesplezier.  

Namens de redactie verenigingsgids
Piet Gooyers
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Op vrijdag 31 januari jl. 
hebben we het initiatief 
genomen om na 
jarenlange afwezigheid 
weer een bijeenkomst 

in het leven te roepen; zijnde de 
Iconenavond. Deze avond, bestemd 
voor het samenkomen van Swift-pilaren 
(tenminste 25 jaar lidmaatschap), leden 
van verdienste en ereleden, stond 
dit jaar in het teken van het 110 jarig 
bestaan op 1 februari. Een verwaterde 
traditie die niet op een beter moment 
ontstoft kon worden.

Al tijdens het versturen van de 
uitnodigingen bleek het enthousiasme 
groot te zijn, zowel onder diegenen 

die al jaren niet op het sportpark 
waren geweest (en soms het nieuwe 
clubgebouw nog helemaal niet gezien 
hadden), als onder de jongere iconen.

We mochten circa 75 mensen op deze 
unieke avond verwelkomen. Onder 
het genot van drankjes en een heerlijk 
buffet, zorgde achtergrondjazz voor de 
muzikale omlijsting. Als gastspreker 
was Frits Barend uitgenodigd, die 
vertelde over een stukje ontwikkeling 
van het Olympiaplein, onder andere 
ten tijde van de tweede wereld oorlog 
en het voetbal in Amsterdam. Menig 
toehoorder herkende situaties en 
plaatste zichzelf terug in de tijd.

Vanuit de ontvangen berichten 
mogen wij concluderen dat iedereen 
heeft genoten van deze avond, waarbij 
hartstochtelijk dierbare herinneringen 
werden opgehaald en oudere-en nieuwe 
clubiconen elkaar hebben mogen 
ontmoeten. Deze eerste editie van de 
clubiconenavond smaakt naar meer. 
Het is de bedoeling dit tot een jaarlijks 
terugkerend evenement te maken.



Van links naar rechts: Agnes, Karla, Eloïne

Onze openings- en schenktijden zijn:
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

Alcoholische dranken worden 
doordeweeks vanaf 16.00 en in het 
weekend vanaf 13.00    tot 1 uur voor 
sluitingstijd geschonken. De keuken 
sluit ook 1 uur voor sluitingstijd.

Openings- & 
schenktijden

Onze kantine is de spil van de vereniging. Na de training 
of wedstrijd nog even, of  eigenlijk vaak nog heel lang, 
gezellig samenzijn is een mooie traditie binnen Swift. Dit 
wordt ook een gewoonte bij de andere gebruikers van het 
sportcomplex. De moderne, maar toch gezellige kantine 

en ons geweldige dakterras dragen hier natuurlijk aan bij. Je waant je 
echt niet middenin de stad terwijl je van het fantastische uitzicht op het 
gehele, door hoge en ruisende bomen omringde, sportcomplex geniet.

Het Covid-19 virus gooide na de winterstop echter roet in het 
eten. Verschillende bedrijfsevenementen moesten gecancelled 
worden, de legendarische Halve Veldjes Cup kon niet doorgaan, geen 
kampioensfeestjes... Het is nog nooit zo stil geweest in de kantine en 
op ons dakterras. Wat hebben wij onze gasten gemist. De blijdschap en 
het enthousiasme van vele vaste klanten dat zij, sinds 1 juli, weer bij ons 
terecht kunnen is hartverwarmend. Wij zijn blij dat jullie er weer zijn 
en dat er weer reuring is in ons clubgebouw! 

De kantine valt onder de verantwoordelijkheid van de 
verenigingsmanager, Leo Gooyers. Zijn vaste team, bestaande uit Agnes 
Heuving, Karla Dupont en ondergetekende, houdt de kantine draaiende 
met ondersteuning van een aantal (vaste) vrijwilligers. Agnes werkt full 
time, de keuken is haar domein. Verder staat zij altijd vooraan om haar 
bijdrage te leveren als er evenementen of extra klussen te doen zijn. 
Karla is part-time in dienst, draait diverse kantinediensten en maakt 
de roosters voor de kantinediensten. Ik draai ongeveer 20 uur in de 
kantine, ben contactpersoon/gastvrouw bij events en ondersteun Leo 
met diverse administratieve zaken.

Al onze medewerkers en vrijwilligers dienen bekend te zijn met het 
bestuursreglement “Alcohol in sportkantines” (staat op onze website 
www.avvswift.nl). Hierin staan onder meer de afspraken en richtlijnen 
over alcoholgebruik, sociale hygiëne en de huis- en gedragsregels. 
Bovendien heeft iedere medewerker het certificaat voor de NOC*NSF 
“Instructie voor verantwoord alcohol schenken” behaald.

Ons assortiment biedt voor elk wat wils. Naast vers fruit (-sap), 
mueslirepen en vers afgebakken pistoletjes gezond bieden we 's ochtends 
verse croissants en gevulde koeken aan. 's Middags hebben we natuurlijk 
ook nog het ouderwetse broodje bal uit de jus en staat de frituur aan 
voor patat, een lekkere snack of een luxe bittergarnituur. Neem een 
kijkje op de borden boven de bar voor ons volledige assortiment. De 
‘specials’ kunt u vinden op het scherm boven de uitgiftebalie. U zult zien 
dat wij een ruim assortiment van zowel voedsel- als drank aanbieden 
tegen een vriendelijke clubprijs.

Graag nodig ik u uit om de volgende keer dat u bij Swift bent een 
bezoek aan de kantine te brengen. Onder het genot van een hapje en/
of drankje kunt u dan naar een wedstrijd kijken en genieten van deze 
bijzondere plek in Amsterdam-Zuid.

Samen met al mijn collega's, hoop ik u snel in onze kantine te mogen 
begroeten!

Eloïne Riupassa
Namens de vaste kantine-medewerksters

D E  K A N T I N E

De gezelligste en mooiste 
sportkantine van Amsterdam
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KANTINE VRIJWILLIGERS

I N  H E T  Z O N N E TJ E

W e staan weer aan de 
vooravond van een 
nieuw seizoen. Zonder 
de inzet van deze groep 

vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn 
de bar en keuken te bemannen zoals 
we dat nu doen. We zijn daar enorm 
blij mee. Hun inzet is onbetaalbaar en 
daarom verdienen ook zij een plek in 
deze verenigingsgids. Een aantal van 
hen werkt al tientallen jaren bij Swift. 
Henk kookt al jaren op donderdag (zoals 
Agnes dit op de dinsdagen doet) voor de 
selectie Zaterdag-1, zodat deze jongens 
direct vanuit hun werk of studie naar 
Swift kunnen komen en daar dan even 
rustig kunnen eten voordat ze het veld 
op gaan voor de training. Daarnaast 
verzorgt Henk ook altijd de lunch voor 
de wedstrijden. Samen met Fred zorgt 
Henk ook voor een groot deel van de 
inkoop voor de kantine. 

Corrie en Han draaien al mee sinds 
hun zoon bij Swift ging voetballen en 
hebben zich gedurende al die jaren 

ingezet voor de club. Nog steeds treft 
u hen aan wanneer de Zondag-1 thuis 
speelt. Net zoals Co en Joke, die al jaren 
's ochtends de keuken bemannen als de 
Zaterdag-1 thuis speelt. Eerst werken 
om daarna, samen met een groep 
‘oude’ bekenden en onder het genot van 
een hapje en -voldoende- drankjes, te 
kunnen genieten van hun favoriete 
team. Maar ook Ilona, Barbara en 
Renske draaien al jarenlang aansturende 
kantinediensten. Zij werken dan met 
ouders die in de weekenden 's ochtends 
de bar en de keuken bemannen en 
met de senioren die de middag- en 
avonddiensten voor hun rekening 
nemen. 

Doordeweeks wordt Agnes 's avonds 
bijgestaan door Dio op dinsdag en 
Robin op woensdag. Jelle ( ja hoor, 
eindelijk staat hij in de gids!) valt 
graag in op donderdagavond of in 
het weekend, zolang het de gezellige 
uurtjes maar zijn :). Bas en Gaby zijn, 
naast hun andere vrijwilligerstaken 

voor de zondagselectie, ook niet te 
beroerd hun handen te laten wapperen 
als er iets in de keuken of achter de bar 
stuk is. Constantin zorgt ervoor dat de 
bar wordt aangevuld en Arzu bakt de 
kakelverse croissantjes en al het andere 
verse lekkers op de zondagochtend. 
Tenslotte is daar Ahmed die vaak even 
de was of een andere klus voor ons doet. 

Beste allemaal, bedankt voor jullie 
aanwezigheid en inzet, maar ook voor 
de gezelligheid die jullie brengen. 
Wij hopen er met jullie hulp weer een 
gezellig en succesvol seizoen van te 
maken! Zonder jullie hulp zouden wij 
het zeker niet redden!

Leo Gooyers 
Verenigingsmanager

Wilt u een steentje bijdragen aan deze mooie vereniging en op 
structurele basis iets in de kantine doen? Neem dan contact op met onze 

verenigingsmanager, Leo Gooyers, via vmavvswift@gmail.com

FRED VAN VEEN

Barbara Gras

Co van Zon

Constantin Craciun

Arzu Donmezer

CORRIE LIEVENSE

Bas van der Kroft

HAN LIEVENSE Dio Schneider

 Joke Westphal

Robin van Ballegoy

Jelle van Brummelen

HENK JANSSEN

Ilona van DoesburG Renske v.d. Wall



Stadionweg en Olympiaplein tijdens de oorlogsjaren

Kampioen van Nederland ‘De Volewijckers’ in Het Olympisch Stadion Tram in oorlogsjaren bij het Centraal Station
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O L Y M P I A P L E I N

DE LIGGING
EN DE OORLOGSJAREN 1940-1945

W e vieren dit jaar 
75 jaar bevrijding, 
ondanks ‘corona’. 
Ik hoop overigens 
dat we in 2020 ook 

nog de bevrijding van corona kunnen 
vieren. Het enige dat pleit voor corona 
is dat het virus niet selecteert op ras of 
afkomst, zoals het virus nazisme deed 
vanaf 1934 tot het einde van de Tweede 
Wereldoorlog. Corona selecteert 
hoogstens af en toe op leeftijd. Het is 78 
jaar geleden dat Joden in Amsterdam-
Zuid werden bijeengedreven naar 
de tramhalte op de Stadionweg aan 
het einde van het Olympiaplein.     
                                                        

Als ze zichzelf niet hadden gemeld, 
waren ze wel van huis gehaald door 
overijverige Nederlanders. Hun huizen 
werden vervolgens snel na hun vertrek 
‘gepulst’ zoals dat heette, werden 
leeggehaald door het verhuisbedrijf 
Puls (historie: abraham-puls-van-
ve rhu i z e r- tot- r over sho ofd m a n / )  
waarna nieuwe bewoners er kwamen 
wonen alsof er niets was gebeurd. 
Bekend zijn de verhalen van de 
zeldzame overlevenden die na de oorlog 

Deportaties vanaf het complex Olympiaplein

Een deel van het ‘verleden’ van de Gerrit v.d. Veen school 
(zijstraat Olympiaplein)

De stadionweg in de oorlogsjaren

naar het ouderlijk huis terugkeerden 
en de nieuwe bewoners in kleren van 
vermoorde ouders zagen lopen en 
stuitten op de glasharde bewering 
dat die kleren niet van de vroegere 
bewoners waren. Zeldzaam zijn de 
verhalen van nieuwe bewoners die op 
zoek gingen naar Joodse overlevenden 
om waardevolle spullen terug te geven. 

Daar stonden ze dan op de tramhalte, 
jonge ouders met kleine kinderen, 
wankele oma’s en opa’s. Ze wachtten 
in 1942, bewaakt door Duitsers en 
Nederlanders, met hun kleine koffertje 
met hoogstnoodzakelijke spullen 
op de tram des doods. Het koffertje 
symboliseerde de illusie dat hen 
wellicht toch nog enige hoop wachtte.                                                   
Vanaf de halte Olympiaplein werden 
ze de tram ingejaagd op weg naar 
de Hollandse Schouwburg of station 
Muiderpoort om vandaar per trein 
van de Nederlandse Spoorwegen 
naar Westerbork te worden vervoerd, 
voorportaal van de moord. De meeste 
koffers werden in Westerbork overigens 
leeggeplunderd door bewakers of in 
beslag genomen.

 Terwijl de Joden vanaf de zomer 
van 1942 met hun koffertjes werden 
weggevoerd, net zo lang tot er geen 
Joden meer waren in Mokum, kon je 
op zonnige dagen op de achtergrond 
love-fifteen, fifteen-all, game, and 
match horen. Op vijftig meter van de 
tramhalte werd gewoon getennist, 
dus doorgetennist op de velden waar 
nu wordt geskatet en gevoetbald. 
Hoogstens werd tijdens het opgooien 
van de bal door een van de tennissers 
even geïrriteerd naar de tramhalte 
gekeken, omdat een angstig kind in 
1943 tijdens het serveren huilde en dus 
ongepast lawaai maakte. Is natuurlijk 
ook uiterst irritant, zo’n lawaaierig 
kind tijdens het tennissen. Het is 
voor dat gedrag van doortennissen en 
impliciet wegkijken, zullen we maar 
denken en hopen, waarvoor Premier 
Rutte dit jaar op 4 mei zijn excuus heeft 
aangeboden. Beter laat dan nooit. Het 
zal duidelijk zijn dat de grond waar 
Swift nu voetbalt, om diverse redenen 
historisch is. Om meerdere redenen, 
want vorige eeuw was ook deze grond 
voorbestemd plaats te maken voor 
woningbouw.

O L Y M P I A P L E I N

Gelukkig hebben tegenkrachten 
het achterlijke idee dat je alleen kunt 
sporten in de verre buitenwijken van 
een stad en de daaraan gekoppelde 
expansie van woningbouw op 
sportcomplexen midden in de stad, 
kunnen tegengaan. ‘’Ik geloof in de 
kracht van de sport, die kracht is 
gigantisch, zeker in tijden van het 
onderscheid tussen zwart en wit’’.

Maar die kracht kan ook negatief 
worden gebruikt. Sport vormde in de 
oorlogsjaren een uitlaatklep. In 1944 
werd het aloude ‘De Volewijckers’ 
voor het eerst en voor de enige keer 
kampioen van Nederland in een 
nagenoeg uitverkocht OIympisch 
Stadion.

Volewijckers uit Amsterdam-
Noord stond dankzij de gebroeders 
Wagenaar overigens bekend als een 
broeinest van verzet tegen de nazi’s. De 
wielerwedstrijden in datzelfde stadion 
met grootheden als Jan Derksen, 
Arie van Vliet, Gerrit Schulte en Kees 
Pellenaars werden in de oorlog zeer 
drukbezocht. In 1941 werd Cor Wals in 
een vol Olympisch Stadion kampioen 
van Nederland achter grote motoren, 
op zich niet het vermelden waard, ware 
het niet dat hij dat deed in een shirt 
met de SS-tekens en onder massaal 
gefluit van het publiek. Beschouw 
het fluiten als een verkapte vorm van 
verzet. De hele oorlog vormde het 
bewijs hoezeer sport en politiek met 
elkaar zijn verweven. Sport speelde 
een belangrijke rol voor de bezetters 
om het volk rustig te houden via 
zogenaamd onschuldig vermaak. 
De discussie over de relatie tussen 
sport en politiek werd dit jaar weer 
actueel door de trainingskampen 
van PSV en Ajax in Qatar.  

De directies van beide clubs 
kwamen met het bekende cliché dat 
sport en politiek niets met elkaar 
te maken hebben; onzin, los van 
het surrealistische beeld van 150 
toeschouwers op de tribune bij een 
wedstrijd van Ajax tegen Club Brugge 
in Qatar -ver voor corona-, gebruiken 
de gezagsdragers in Qatar, gelijk de 
Duitsers in de Tweede Wereldoorlog, 
sport heel doelbewust voor afleiding 
en voor misleiding. Het, via bewezen 
omkoping, aan Qatar toegewezen 
WK van 2022 is een puur politieke 
keuze om in Qatar de aandacht af te 
leiden van heersende misstanden.                                         
Het is dan de keus van de sporters, 
maar vooral de sportbestuurders, hoe 
zeer zij zich willen laten gebruiken. Je 
moet een bord voor je kop hebben, als 
je de relatie ontkent. 

Ooit was hier vlakbij in Buitenveldert 
de Karel Lotsylaan, vernoemd naar 
de sportbestuurder Karel Lotsy. Mede 
onder zijn leiding liet de KNVB snel 
na de inval van de Duitsers de titel 
Koninklijk vallen en heette de hele 
oorlog NVB, zoals de Duitsers wensten. 
Lotsy had begin 1941 geen moeite met 
de maatregel dat Joden niet meer lid 

mochten zijn van een voetbalclub, 
dat Joodse scheidsrechters geen 
wedstrijden meer mochten leiden en 
dat bij de ingang van sportparken, dus 
wellicht ook hier op het Olympiaplein, 
het bord ‘Verboden voor Joden’ 
heeft gehangen. Karel Lotsy voerde 
die maatregelen uit. Lotsy werd na 
de oorlog de meest onderscheiden 
sportbestuurder van Nederland. 
Zoals geschreven werd in Amsterdam 
zelfs een laan naar hem vernoemd. 
Na een onderzoek eind vorige eeuw 
werd in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw de naam Karel Lotsylaan alsnog 
verwijderd en omgedoopt in Gustav 
Mahlerlaan. Het kan dus, namen van 
lanen en pleinen veranderen. Maar wat 
vooral kan, is samenleven tussen zwart 
en wit, atheïst en gelovige.

Swift is een prachtig voorbeeld 
van vreedzaam samenleven tussen 
verschillende culturen. Het enige 
dat telt is de bal, die overigens  
tegenwoordig opvallend wit is. 

Frits Barend
(op verzoek- 
en met dank van de redactie)

Muiderpoortstation 1942



SPONSORCOMMISSIE
SEIZOEN 2019-2020

Van links naar rechts: Ruben Salomon (groen shirt), Sanne Visser (blauw shirt op slippers), 
Hans Mol (blauw shirt), Maurice van der Moere (zittend wit shirt), Piet Gooyers (staand wit shirt). 

Helemaal rechts: Geert Snoeijer, onze fotograaf kon zichzelf niet op de foto zetten. 
Bram Aupers ontbreekt op deze foto.
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De commissie

Na enkele wisselingen in de loop van 
het seizoen, staat de sponsorcommissie 
met die nieuwe commissieleden erbij, 
nu toch wel, zoals we mogen noemen 
‘in de steigers’. Een flink aantal van 
die plannen is ook daadwerkelijk 
tot uitvoering gebracht of wordt nog 
verder uitgewerkt, om later alsnog 
toegevoegd te kunnen worden aan een 
nieuw sponsorbeleid of aan nieuwe 
sponsormogelijkheden. We staan nooit 
stil, want stil staan betekent….ja, dat 
weet u ook wel.

Resultaat                               

Dat er in het seizoen ervoor, seizoen 
2018-2019, een verhoging van meer dan 
100% aan netto sponsorinkomsten 
werd gerealiseerd kon uiteraard geen 
vervolg krijgen, maar de prognose die 
was gemaakt voor het seizoen 2019-2020 
werd gelukkig ook weer ruimschoots 
overschreden. We noemen hier 
uiteraard geen bedragen, daar is de 
ALV voor, maar een verhoging aan 
netto sponsorinkomsten ten opzichte 
van het seizoen ervoor van ca. 22% is 
zeker een mooi resultaat. 

Daarbij is het zeker het vermelden 
waard dat er in het afgelopen 
seizoen geen enkele CLUBsponsor de 
overeenkomst heeft beëindigd, juist 
daar mogen we extra trots op zijn! 
Tevens zegt dat ook wel iets, of eigenlijk 
veel meer dan iets, over de relatie die 
bestaat tussen de sponsorcommissie en 
haar sponsoren.

de doelgroepen
                                                                                                                                      
De doelgroepen zijn legio; van 

ouders, die het vooral erg leuk 
vinden om, voor een zeer kleine 
sponsorbijdrage, het wedstrijdshirt 
van het team waarin ook hun eigen 
kind speelt te sponsoren, via het MKB 
(winkeliers en kleinere bedrijven) 
tot de grote(re) sponsoren, bij ons 
genoemd CLUBsponsoren-BRONS, 
ZILVER, GOUD, PLATINA, DIAMANT 
en uiteraard onze Hoofdsponsor ING.                                                       

Sponsorpakketten
                                                                                          
De brede mogelijkheden in de 

sponsorpakketten worden door 
onze sponsoren op prijs gesteld. De 
CLUBsponsoren kunnen, uiteraard 
binnen de daarvoor geldende 
opties, zelf zoveel mogelijk een 
eigen sponsorpakket samenstellen. 
Daarbij kiest de ene sponsor voor een 
reclamebord met bijvoorbeeld een 
wedstrijdbal en de andere sponsor 
laat liever zijn naam op een shirt 
prijken en plaatst een advertentie in 
onze verenigingsgids. De sponsor-
mogelijkheden worden ieder seizoen 
uitgebreid en zelfs ook onze bestaande 
sponsoren komen hierbij met nieuwe 
ideeën. Huidige vormen van sponsoring 
kunt u op onze website terugvinden.

Win-winsituatie

Sponsoring komt voort uit het 
sociale gedrag van een winkelier/
bedrijf/onderneming en daarbij 
is een ‘gunfactor’ om onze club te 
ondersteunen zeker niet onbelangrijk 
en misschien wel hét belangrijkste 
argument voor een sponsor. Dat de 
sponsor ook enige, soms zelf meer 
dan dat, exposure wenst voor zijn 
sponsorbijdrage spreekt, zeker in het 
huidige commerciële tijdperk, voor 
zich. Daarom zullen we altijd streven 
naar een ‘’win-win’’situatie, voor zowel 
onze vereniging als voor de sponsor. 

      
Activiteiten van de 
sponsorcommissie                                                                                                      

Het afgelopen seizoen heeft onze 
commissie diverse activiteiten 
georganiseerd ten behoeve van onze 
CLUBsponsoren, zoals het jaarlijkse 
‘sponsoruitje’, altijd aan het begin van 
het nieuwe seizoen. Het ‘sponsoruitje’ 
was dit keer een zeiltocht over het 
IJsselmeer. Op 15 september 2019 niet 
zomaar een zeiltocht….. nee, één van 
ruim 6 uren, waarbij alle aanwezigen 
mee konden helpen aan boord. Ja, 
uiteraard ook met het eten en drinken, 
maar ook met het hijsen van de zeilen 
van deze enorme klipper van de 
‘zeilvloot Monnickendam’. 

Alleen de naam van het schip; ‘de 
Vriendschap’ bracht ons al direct bij 
elkaar. Een meer dan fantastische 
dag gehad met mooi weer, lekkere 
drank, heerlijk eten -van hapjes tot 
diner- en niet te vergeten; met gezellige 
gasten. Op 1 februari 2020 heeft 
onze commissie ook het 110-jarige 
bestaan van de vereniging met haar 
sponsoren gevierd. Niet een echt 
bijzonder jubileumjaar, dat komt wel 
weer bij 125 jaar, maar ook niet iets om 
zomaar aan ons voorbij te laten gaan. 
Hierover leest u elders in deze gids.  

Het jaarlijkse ‘BusinessCup-
toernooi’, gewoonlijk in de maand 
mei georganiseerd, kon dit seizoen 
uiteraard ook geen doorgang vinden. 
Bijzonder jammer, want ook dit 
evenement brengt onze sponsoren 
ieder jaar dichter bij elkaar en nog 
dichter bij onze vereniging. Tijdens 
het schrijven van dit artikel is onze 
commissie aan het bekijken of het 
mogelijk is om eind september een 
‘verlaat’ BusinessCup-toernooi te 
houden en dan gecombineerd met 
diverse teams, naast die van AVV Swift 
en de sponsoren, van de hulpdiensten 
zoals ziekenhuis/verplegend personeel, 
mensen van Ambulance, Brandweer, 
Politie etc. Het is nog even afwachten 
of dit doorgang kan vinden, mede 
ook omdat het virus op dit moment,                  
7 augustus, toch weer duidelijk de kop 
opsteekt.

Nieuw sponsorbeleid

Volgens het nieuwe sponsorbeleid 
- sinds vorig seizoen - gaat van 
alle sponsorinkomsten effectief 
50% van de netto 90% (de 
sponsorcommissie moet immers 
ook haar eigen activiteiten 
bekostigen) in een percentuele 
verdeling- naar alle afdelingen, 
van de laagste jeugd (onderbouw), 
de oudere jeugd (bovenbouw), de 
lagere seniorenteams tot aan de 3 
selectieteams zaterdag- en zondag, 
en dat blijft ongewijzigd. Daarnaast 
gaat er ook een percentage naar 
de Swift-vrijwilligers (bijv. via de 
vrijwilligersavond) en uiteraard 
ook een deel naar een ‘goede 
doelenfonds’. 

Verenigingsgids                               

Deze gids is ook dit jaar weer 
vanuit de sponsorcommissie tot 
stand gekomen. Het is weer, althans 
dat vinden wij, een mooie en 
verenigingsbrede gids geworden. Ook 
hebben wij in deze gids veel meer 
advertentieruimte beschikbaar gesteld 
voor onze sponsoren. Deze sponsoren 
blijven ons altijd steunen en daarvoor 
doen wij graag iets terug.

Seizoen 2020-2021    
- de commissie-
                                                                                                                                      
Het succes van de sponsorcommissie 

leeft ook weer in de vereniging. 
Hierdoor melden zich, meestal via een 
ander commissielid, nieuwe mensen 
aan om een handje te helpen en bij te 
dragen aan de (financiële) uitbreiding. 

Ikzelf zeg wel eens gekscherend dat 
de sponsorcommissie de leukste 
commissie in de vereniging is; je 
kunt het bijna nooit verkeerd doen….
bewaken van de huidige sponsoren en 
ieder seizoen een beetje (of liefst iets 
meer dan een beetje) financieel erbij….
met daarnaast diverse leuke jaarlijkse 
activiteiten, zoals het ‘sponsoruitje’ en 
het BusinessCup-toernooi.

Zoals eerder geschreven is 
er nu sprake van een gedegen 
sponsorcommissie, waarbij Hans 
onlangs van mij ‘het stokje’ als 
voorzitter heeft overgenomen. Bij 
het verschijnen van deze gids heb 
ik, mede gezien andere activiteiten 
-ook buiten de vereniging- mijn 
functie als commissielid beëindigd. 
Ik wens Hans, samen met de overige 
commissieleden, alle verdere succes 
toe en zoals tijdens mijn informele 
afscheid op de vaartocht door de 
Amsterdamse grachten op vrijdag 31 
juli jl. al gezegd en hierbij nogmaals 
herhaald; ‘daar waar nodig ben en blijf 
ik bereikbaar’. 

Seizoen 2020-2021    
- financieel - 

Dit nieuwe seizoen zullen we ervoor 
moeten gaan om te bereiken, waarop we 
afgelopen seizoen al hadden gehoopt; 
de 300% ten opzichte van de start van 
het seizoen 2018-2019. We gaan er voor 
en aan het eind van het seizoen zien 
we wel waar we uiteindelijk op zijn 
uitgekomen. 

Bijzonder prettig is hierbij wel 
dat ING, onze Hoofdsponsor, heeft 
besloten om de samenwerking met 
onze vereniging te continueren 
voor een periode van 3 seizoenen. 
Wij zijn hiervoor uiteraard onze dank 
verschuldigd aan ING! Hier liggen voor 
onze vereniging wel enkele uitdagingen, 
juist omdat deze verlenging mede tot 
stand is gekomen door de invulling, nu 
en in de toekomst, van het meisjes- en 
damesvoetbal.

  
Sponsor worden bij 
Swift                                                                          

Spreekt dit verhaal u aan en denkt 
u er -wellicht voorzichtig- aan om 
ook sponsor te worden bij deze mooie 
en unieke vereniging? Neemt u dan 
contact op met onze sponsorcommissie 
via: avvswift@sponsoring.nl of spreek 
een sponsorcommissielid aan. Graag 
luisteren wij naar de redenen van 
uw verzoek en leggen wij de keuze-
mogelijkheden uit van de diverse 
pakketten.

Dankwoord

Graag sluit ik af om iedereen 
een nieuw, mooi en vooral gezond 
voetbalseizoen toe te wensen.

Piet Gooyers
Namens de sponsorcommissie

We zijn nog steeds 
op zoek naar 2 extra 

sponsorcommissieleden! 
Wie doet er mee in ons 

team?

De sponsorcommissie - voorgesteld
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O nze vereniging bestaat 110 
jaar en is daarmee één van 
de oudste sportverenigingen 
van Amsterdam.  

Dit jubileum wilden wij niet 
zomaar aan ons voorbij laten gaan.  
Piet Gooyers nam, namens de 
sponsorcommissie, het initiatief om 
er een feestelijke dag van te maken 
en om het toch te vieren met de leden, 
sponsoren en vrienden van AVV SWIFT. 

De zaterdag-1 speelde die dag een 
uitwedstrijd bij SDC Putten, een club 
waar wij een goede band mee hebben. 
Dus het contact werd gelegd met het 
bestuur en de sponsorcommissie van 
SDC Putten om samen iets  moois te 
organiseren.

De dag begon bij de jeugdteams, 
waarvan alle spelers een AVV Swift 
powerbank (onmisbaar in deze mobiele 
tijd) en een blauwe 110 jaar-Swift cap 
kregen. Overigens hebben het bestuur 
en Leo ervoor gezorgd dat alle leden 
zo een mooi cadeau ontvingen. Na de 
gezamenlijke ontvangst van de sponsoren 
en vrienden van Swift in de kantine, 
stapten wij in de bus van Oostenrijk 
Tours richting Putten. Al bij aankomst 
van het complex, het is eigenlijk gewoon 
een stadioncomplex, werden wij door 
SDC Putten op diverse billboards welkom 
geheten; wat een mooie ontvangst!  
In het clubgebouw werden wij daarna 
hartelijk ontvangen in de Business Club 
(groter dan de kantine van Swift!) door 
het bestuur en de sponsorcommissie 
van SDC Putten. 

Als dank voor hun gastvrijheid 
hadden wij twee luxe geschenkmanden 
gemaakt met allerlei AMSTERDAMSE-
lekkernijen, denk aan Amsterdams 
zuur, Amsterdamse jajem en Eberhard 
van der Laantjes. Deze beide manden 
werden in dank in ontvangst genomen. 
Met taart en een uitgebreide lunch -wat 
een ontzettend grote- en overheerlijke 
Puttense Krentenwegge- kon een 
groot deel van de Swift aanhang rustig 
achterover leunen. 

Maar…..er was ook een 
sponsorwedstrijd geregeld tussen 
de sponsoren van SDC Putten en het 
gezamenlijke sponsoren & vriendenteam 
van Swift. Dat laatste broodje kroket 
hadden wij beter kunnen laten staan. Vol 
goede moed stapten wij de kleedkamer 
uit, in onze blauwe Swift tenues, klaar 

om de tegenstander even van het veld te 
tikken met onze Amsterdamse flair. Met 
onze eigen René van Pareren op het doel 
(onze Gianluigi Buffon) en Ruud -Virgil 
van Dijk- Karsdorp in de verdediging 
zou de nul gegarandeerd zijn, toch?  
Het sponsorteam van SDC Putten 
verscheen met een gemiddelde lengte 
van 1.90 m (wat zit er in het voedsel 
daar?) en een keeper rechtstreeks uit de 
selectie. Dat gecombineerd met het niet 
gesproeide kunstgras en natuurlijk de 
scheidsrechterlijke dwalingen (zuiver 
penalty onthouden na het neerhalen 
van Hans Mol) zorgde uiteindelijk voor 
een ietwat kansloze nederlaag van 4-0. 
Echter, een slechte generale zorgt voor 
een goede voorstelling. Dat namen we 
maar mee terug naar de kleedkamer. 

Met vuurwerk en spandoeken 
onthaalden wij ons eerste team voor de 
wedstrijd en zagen dat het goed was. 
Geroutineerd en vasthoudend werd de 
tegenstander vastgezet en pakten wij 
met 0-2 de winst. Na het vieren van de 
overwinning in de lounge stapten wij 

SWIFT 110 JAAR: EEN MOOI JUBILEUM
1 FEBRUARI 1910 - 1 FEBRUARI 2020

aan het einde van de middag weer in 
de bus terug naar Amsterdam-Zuid.  
Nogmaals onze meer dan grote dank 
aan SDC Putten, gelukkig komen 
we elkaar dit seizoen weer tegen! 
Vanaf 18.00 uur was er in onze eigen, 
beetje uitgebouwde, bestuurskamer 
voor de sponsoren en speciaal 
genodigden, naast drankjes -voor alle 
dorstige en die zijn er veel bij Swift hoor- 
een heerlijk uitgebreid koud- en warm 
Aziatisch (de sushischalen konden zelfs 
bijna niet op) buffet, als dank voor hun 
trouwe support.  

Na het eten & drinken ging 
iedereen naar boven, waar in de 
kantine al een groot feest, door 
onze verenigingsmanager Leo weer 
fantastisch georganiseerd, gaande 
was met een disco en diverse zangers. 
Meer dan 100 tot misschien wel 150 
aanwezigen die samen het jubileum 
vierden. Ook was het, tijdens deze 
jubileumavond, een goed moment om 
onze legendarische Fred van Veen naar 
voren te roepen, om hem te eren en 
hem de KNVB versierselen -de Zilveren 
speld- op te laten spelden, voor alles 
wat hij in de jaren voor onze vereniging 
heeft gedaan. Hierover leest u verder 
uitgebreid in deze gids. 

Het feest ging door tot middernacht, 
om zo de dag van het 110-jarig jubileum 
mooi af te sluiten! Ik heb begrepen, oh 
daar was ik zelf ook nog bij, dat het voor 
enkelen zelfs ruim 3 uur in de ochtend 
werd. 

De sponsorcommissie wil hierbij 
graag nogmaals iedereen, van 
sponsoren tot speciaal genodigden, 
bestuur, kantine-personeel en 
iedereen die ik/wij hier niet met name 
hebben genoemd, bijzonder bedanken 
voor hun medewerking, voor deze toch 
onvergetelijke dag en avond!

Hans Mol
Voorzitter sponsorcommissie 
namens de gehele sponsorcommissie

Aankomst in Putten

Toch feest, ondanks verlies

Gezellig in de lounge van SDC Putten

Ruud, onze voorzitter, spreektDe wisselbeker weer (voor even) 
terug in Putten

De supporters van SDC Putten mogen niet 
ontbreken

oh ja … er was ook wijn

Ook de zaterdag-1The voice of Holland

Gezellig al die lampjes

Applaus voor FredMooi met dat 110 jaar logo

En ook de dames

Barpersoneel; bedankt !

Ja, ja …allemaal aan het bier

Ons jubileum-team, samen met SDC Putten

Vuurwerk voor zaterdag-1 elftal

Mooi actie van Koen Fokkema en dat mag gevierd worden
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In deze editie van de 
verenigingsgids willen we 
graag dit aspect binnen 
de vereniging belichten. 
De medewerkers van 

terreinbeheer zijn het visitekaartje 
van de vereniging. Zij zijn het eerste 
aanspreekpunt voor onze gasten-
en leden die zich aanmelden en zij 
zorgen ervoor dat iedereen fatsoenlijk 
wordt ontvangen en netjes wordt 
doorverwezen. Hierdoor ligt er een 
grote verantwoordelijkheid bij de 
medewerkers van de terreindienst; je 
krijgt immers maar één kans om een 
goede eerste indruk te maken.

Op zaterdag is de dienst gesplitst in 
een ochtend- en een middagshift. Deze 
worden ingevuld door jeugdleden die 
op zondag bij de vereniging voetballen, 
zo hebben zij én een bijbaantje én 
delen zij ook hun betrokkenheid met de 
club. Tevens zijn op zaterdag de taken 
gesplitst tussen voetbal gerelateerde - en 
facilitaire zaken, want het clubgebouw 

wordt op zaterdagen zeer intensief 
gebruikt. Enerzijds worden de teams en 
bezoekers ontvangen aan de infobalie, 
worden de velden uitgezet, houdt men 
toezicht op de jeugddoelen en wordt 
er thee of limonade voor tijdens de 
rust gemaakt, enz.. Anderzijds worden 
de toiletten en kleedkamers op orde 
gehouden, alle prullenbakken in het 
gebouw regelmatig geleegd, zwerfvuil 
opgeruimd en let men op andere 
bijkomende zaken. Ziyad loopt op 
zaterdagochtend al enkele jaren mee 
en Sem begint aan zijn tweede seizoen.
Voor de zaterdagmiddag starten we dit 
seizoen met een geheel nieuwe groep, 
zie onderstaand smoelen-overzicht. 

Op zondag bestaat het terreinbeheer 
voornamelijk uit het bemannen van de 
infobalie met de daaruit voortvloeiende 
werkzaamheden, zoals de ontvangst 
van teams en bezoekers, het uitzetten 
en afhalen van velden en het zorgen 
voor thee/limonade, enz. 

Hier zwaait Hans inmiddels 
al meerdere jaren de scepter. 
Doordeweeks ligt de taak van 
terreinbeheer bij Ahmed Saleh. Ahmed 
is al jaren zeer actief betrokken 
binnen de vereniging en een “vast” 
gezicht geworden. Hij ziet er o.a. op 
toe dat de veldverlichting op tijd aan-
en uitgaat en houdt zicht op diverse 
trainingsmaterialen en de inventarisatie 
hiervan.  Ook coördineert Ahmed het 
opruimen van onder meer de losstaande 
jeugddoelen op de velden. Dit stuit nogal 
eens op problemen, maar aangezien 
ons sportpark gedurende de hele 
week intensief gebruikt wordt, is het 
in verband met kosten en vandalisme 
van het grootste belang dat deze na 
de trainingen worden opgeruimd. 
Daarnaast is Ahmed inzetbaar voor 
allerlei mogelijke klussen gedurende 
de week, zoals ook het bijna dagelijks 
wegsturen van ongenode gasten van 
onze velden.

De afdeling terreinbeheer bestaat 
uit meerdere onderdelen:
• terreindienst / info op zaterdag
• terreindienst / info op zondag
• terreinbeheer / doordeweeks

Terreinbeheer

Jesper Martens
Zaterdagmiddag

Elian Drillich
Zaterdagmiddag

    Ziyad Saleh
Zaterdagochtend

Sem van Noord
Zaterdagochtend

Gaya Tjin
Zaterdagmiddag

 Hans Schwirtz
zondag

Ahmed Saleh
doordeweeks
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VRIJWILLIGER VAN HET JAAR (V)
CARLIEN HUIJSMANS

C arlien, weet jij nog hoe en 
wanneer jij ‘in aanraking’ met 
Swift bent gekomen?
Dat is gekomen door Franc van 

Trigt (redactie: huidig bestuurslid). Lisa, 
mijn dochter deed mee met schoolvoetbal 
en de dochter van Franc ook, in hetzelfde 
team. Omdat de gymleraar vond dat Lisa 
wel aardig kon keepen, heeft hij mij toen in 
contact gebracht met Franc. Dat is ongeveer 4 
jaar geleden en Franc heeft toen meteen een 
proefles geregeld, nog in dezelfde week. Toen 
was er nog aardig wat plaats bij de meiden bij 
de jeugd-instroom, maar dat is nu al weer wat 
lastiger aan het worden. Lisa is toen begonnen 
in de MO11-3.

Wat heb jij in de afgelopen jaren voor Swift 
kunnen betekenen?
Als coördinator in de Jeugdcommissie voor 
de onderbouw -8 t/m 12 jaar-. Daarnaast zat 
ik in de toernooi-organisatie voor de jeugd, 
waarbij onder andere het ‘wintertoernooi’ 
een erg leuk en groot toernooi was met zelfs 
wel 96 deelnemende teams. Zonder iemand 
anders tekort te doen, is dat toernooi door mij 
georganiseerd met diverse andere vrijwilligers, 
maar met name met de grote hulp van Christel 
en van Eduard, welke echter plots op de dag 
zelf niet aanwezig kon zijn. Het leuke van dit 
soort vrijwilligerswerk is dat je bijna iedereen 
op de club leert kennen, van de mensen achter 
de bar tot andere commissieleden, maar 
uiteraard ook de vele ouders van de kinderen. 
Je wordt daardoor echt betrokken bij de 
vereniging en het brengt ook veel gezellige 
uurtjes met zich mee. Je hebt dan ‘echt een 
plek om naar toe te gaan’, al is het maar voor 
een bakkie koffie en als je er toch bent kun je 
vaak ook nog wel even met iets helpen. 

Wat vond jij het leukste of het minst leuke 
aan ‘het werk’ in de jeugdcommissie?
Het geeft erg veel werk in de onderbouw, 
maar doordat er ook erg veel ouders als 
vrijwilligers meewerken, valt het uiteindelijk 
ook nog wel mee. Swift heeft, gezien de ligging 
in Amsterdam, het luxe probleem van veel 
natuurlijke aanwas bij de onderbouw en altijd 

lange wachtlijsten. Ondanks dat de meeste 
mensen tegenwoordig 2 banen en 3 kinderen 
hebben, zijn ze -als je ze dat vraagt- meestal 
ook wel bereid om iets te gaan doen als 
vrijwilliger bij de onderbouw. 

Hoe heb jij de coronaperiode -voor wat 
betreft de onderbouw- ervaren?
Toch wel erg heftig, maar we hebben het als 
vereniging erg goed gedaan naar mijn mening. 
We hebben de veiligheid voorop gesteld en 
ondanks dat kon de jeugd vanaf april al weer 
lekker voetballen. Er moet echter niet nog zo’n 
‘lockdown-periode’ komen, ik weet niet of 
we het dan gaan redden. Pittig was het, veel 
vragen van ouders en erg veel te regelen, maar 
het is ons gelukt.

Kan je iets vertellen over Lisa die bij Swift 
speelt ?
 Lisa speelt nu in de JO14-2M, dat is een 
meidenteam in een jongenscompetitie. Lisa 
staat op doel en krijgt de keeperstraining 
van Herman. Daar is zij erg blij mee en zij 
vindt, naast dat Herman dat erg goed doet, 
het vooral ook leuk. Ik ben er eigenlijk altijd 
bij om de wedstrijd te kijken, maar met mijn 
nieuwe werk is het soms wel wat moeilijker te 
combineren.

Wat vind jij van het meidenvoetbal bij 
Swift?
Zonder er te diep op in te gaan, denk ik dat 
het nog veel beter kan. De leiding van de 
jeugd zal, althans dat is mijn mening, nog 
meer aandacht moeten gaan geven aan het 
meidenvoetbal. We kunnen daar andere buur-
verenigingen zeker als voorbeeld gebruiken. 
Sommigen vinden meidenvoetbal nog steeds 
‘geen voetbal’, maar ook de KNVB en zelfs onze 
hoofdsponsor leggen hier de laatste jaren ook 
de nadruk op, dat zegt toch ook wel iets lijkt 
mij. Er moet een meer ‘open discussie’ komen, 
ook bij Swift, over het meidenvoetbal; de 
toekomst zal het leren!

Wil je iets persoonlijks vertellen, 
bijvoorbeeld over jouw gezinssituatie?
Ik ben getrouwd met Koos (Breukel) en Koos 
is portretfotograaf in de kunstsector en 
daarnaast doet hij ook tentoonstellingen in 
de kunst. Onze zoon, Finn is 11 jaar en onze 
dochter Lisa is 13 jaar. Dan uiteraard ook 
mijn zoon Casper -uit een vorige relatie- die 
inmiddels 19 jaar is.

Heb jij nog andere hobby’s, naast Swift?
Nee, eigenlijk niet. Ik vind lezen wel  
bijzonder leuk en doe dit dan ook veel, maar 
dat is het dan ook wel. Ik wil graag wel weer 
iets voor Swift gaan doen, nadat ik nu even 
-i.v.m. mijn nieuwe werksituatie- ben gestopt, 
wel weer iets met toernooi-organisatie of 
misschien wel in de bovenbouw.

Wat doe je nu voor werk?
Ik werk in de gehandicaptenzorg. Het is 
zwaar werk, maar zo leuk! Ik help mensen 
van 20 tot 85 jaar en dat zijn ‘meervoudig 
geestelijk en lichamelijk gehandicapten’, 
waarbij je kunt denken aan mensen die niet 
meer kunnen lopen en tegelijkertijd een 
gedragsstoornis hebben.

Heb je een favoriet gerecht?
Jazeker, lekker thuis zelf Roti maken….daar 
doe ik iedereen, dus ook mijzelf, een plezier 
mee.

Welke foto zou jij, naast die van jezelf 
als (m) vrijwilliger van het jaar, nog bij dit 
interview geplaatst willen zien?
Dat is niet zo moeilijk, een foto van mijn 
gezin uiteraard. Ik zal je er wel enkele sturen.

Wil jij, ter afsluiting, nog iets toevoegen 
aan dit interview?
Ik vind Swift gewoon zo’n gezellige club. Ik 
ga er altijd met veel plezier naar toe en zie 
altijd weer veel mensen, waarvan enkele 
inmiddels vrienden zijn geworden. Zodra ik 
het met mijn werk weer kan combineren, 
wil ik graag weer wat gaan doen voor de 
vereniging.

Interview door redactie
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VRIJWILLIGER VAN HET JAAR (M)
RON VEEN

R on, weet jij nog wanneer jij met 
Swift ‘besmet’ bent geraakt?
Dat was ongeveer 10 jaar geleden, 
in het seizoen 2009-2010 of het 

seizoen 2010-2011. Ik weet het niet exact 
meer. Mijn schoonvader (Dick van Doesburg) 
vertelde mij dat Swift zaterdag-1 voor het eerst 
was gepromoveerd naar de Hoofdklasse en dat 
zij iemand zochten die de boel een beetje in de 
gaten kon houden, hij bedoelde als steward. 
Dat leek mij wel wat, ik was overigens toen 
nog de enige steward bij Swift. Ik vergeet het 
nooit, thuis tegen Quick Boys uit Katwijk, met 
ongeveer 300 aanhangers van hun erbij.

Weet je nog welke vrijwilligersfuncties jij 
allemaal hebt gedaan vanaf die tijd?
Voornamelijk het trainen van jeugdteams, al 
bijna 7 of 8 jaar lang. Verder het draaien van 
voornamelijk Nederlandstalige muziek tijdens 
allerlei feestavonden voor de volwassenen. 
Ik was zelf de 1e dj bij ons befaamde Halve 
VeldjesCup, waarna ik de organisatie (Ron 
Kanbier) in contact heb gebracht met anderen, 
die het overigens nu nog steeds verzorgen, 
voor deze klus. Natuurlijk heb ik al vele 
seizoenen mogen optreden als hoofdsteward 
van een fantastisch team van 6 stewards. Ook 
heb ik in het verleden geholpen in de keuken 
met het maken van broodjes en tosti’s. Ik zie 
nog het verbaasde gezicht van Leo voor me, 
Ron in de keuken?, maar het was gelukkig wel 
een ‘blij, verrast’ gezicht van Leo.

Wat vind jij het leukste wat je tegenwoordig 
nog doet voor de vereniging en waarom?
De jeugd trainen. Ik ben daarmee begonnen 
bij VVA/Spartaan, ongeveer 13 jaar geleden. 
Ik vind het fantastisch om kinderen te zien 
groeien. Max, mijn zoon, train ik ook al vanaf 
de Junior League (vroeger de F-jes), eerst van 8 
tegen 8 en nu doorgegroeid naar 11 tegen 11. 
Afgelopen seizoen zijn we met ons team, de 
JO13-3 ook nog eens kampioen geworden.

Heb jij zelf ook nog bij Swift of een andere 
vereniging gevoetbald?
Ik heb bij VVA/Spartaan gevoetbald. Als ik 
tegen Swift moest spelen dacht ik toen altijd; 
we moeten weer tegen die ‘kakkers’ van 
Amsterdam-Zuid. Maar op die mening ben 
ik inmiddels allang terug gekomen hoor. Wat 
een geweldige clubmensen, die hier bij Swift 
rondlopen!

Hoe heb jij als hoofdsteward de 
bekerwedstrijd van de zaterdag-1 thuis tegen 
Vitesse, maar ook de uitwedstrijd om de 
beker tegen Feyenoord in ‘de Kuip’ ervaren?
De wedstrijd tegen Vitesse thuis had een 
fantastische aanloop. Van de gemeente 
mochten er maximaal 1.500 mensen op het 
complex en die waren er ook zeker, buiten 
diegenen die ook nog eens vanaf de buitenkant 
in de hekken hingen. Wat een fantastische 
happening was dat! Dat er nog even wat tumult 
was, omdat de ME ineens met 12 wagens en 
politie te paard rond het complex verscheen 
-er bleek een dreiging voor de bekerwedstrijd 
op diezelfde avond tussen Ajax zaterdag en 
FC Utrecht- mocht de pret niet drukken. 

Feyenoord uit was een evenement op zich. 
Gebombardeerd als echte risico-wedstrijd, 
met 18 supportersbussen in colonne naar 
Rotterdam en vanaf de snelweg door de 
politie begeleid naar De Kuip. Ik mocht in 
een hokje zitten ter hoogte van de middenlijn, 
met ongeveer 35 beeld/bewakingsschermen 
en allemaal Rotterdammers om mij heen. Ik 
kreeg het ernstige vermoeden dat ze niet veel 
met Amsterdammers op hadden. Alles is goed 
gegaan, zowel de wedstrijd zelf (verloren, maar 
ja) als met al onze meegereisde supporters, 
daar mogen we best wel trots op zijn.

Hoe ziet jouw middag er uit als je dienst 
hebt als hoofdsteward bij de thuiswedstrijden 
van de zaterdag-1 ?
Om ca. 13.00 uur begin ik. Even enkele 
zaken in de bestuurskamer regelen, zoals 
de muziekinstallatie voor onze omroeper en 
dan een lekker bakkie koffie. De rest van het 
team is er rond 13.15 uur, want dan komen 
de tegenstanders al vaak binnen en dan  
bespreken we de wedstrijd even samen. 
Daarna brengen we alles in gereedheid en kan 
de wedstrijd om 14.30 uur beginnen. Belangrijk 
natuurlijk, in de rust een lekker broodje BAL 
met satesaus en voor onze Daan een broodje 
kroket met mayo. Het gaat eigenlijk altijd wel 
goed tussen de tegenstanders en onze Swift-
aanhang, slechts één keer ging het mis. Daar 
hebben we het niet meer over, maar het is 
wel de reden dat we nu in de gezellige poule 
spelen, met clubs uit Noord-Holland, Drenthe, 
Gelderland, Overijssel en Friesland.

Wat doe je dan na zo’n wedstrijd Ron, kun 
je de lezers daar een beeld van geven?
Even nagenieten in de bestuurskamer, met 
een drankje en een hapje erbij, altijd gezellig. 
Daarna, rond 18.00 uur, als Henk roept..’we 
gaan sluiten’, gaan we naar boven en in de 
kantine gezellig verder met nog meer drankjes 
en hapjes. Vaak zit ik dan ook nog wel even 
aan de knoppen van de muziekinstallatie en 
als het sluitingstijd, ca. 20.30 is, dan zit de 
zaterdag bij Swift er weer op.

Wil je iets persoonlijks vertellen, 
bijvoorbeeld over jouw gezinssituatie? 
Ik ben getrouwd, ongeveer 8 jaar, met Ilona 
van Doesburg. We hebben samen een zoon, 
Max en we hebben ook samen, vanuit een 
eerder huwelijk, nog een zoon, Damian. Ik 
ben een gelukkig mens, met mijn gezin.

En over jouw werk?
Ik werk al bijna 30 jaar bij ‘ASC Bilderdijk’  
en ben begonnen als assistent-
speeltuinbeheerder. Ik help daar waar ik 
kan met van alles. Ik verzorg ook diverse 
activiteiten voor de kids, maar daar waar de 
ouderen wat hulp kunnen gebruiken, ben ik 
er ook voor ze. (noot van de redactie: Ron lijkt 
wel een zgn. ‘grote beer’, maar dan wel één 
met een klein hartje).

Wat zijn jouw andere hobby’s, naast Swift?
Ik vind ‘darten’ erg mooi, dat doe ik al sinds 
1997. Ik heb een aardig tijd erg goed gegooid, 
maar na een slijmbeursontsteking is het 

gooien wat minder geworden. De pijlen 
komen nog wel in het bord, maar niet meer 
echt op de plekken waar ik zou willen.

Heb je een favoriet gerecht? Wat vind jij 
het lekkerste uit de keuken van Swift?
In Aalsmeer, bij mijn vaste restaurant ‘Creta’, 
krijg alleen ik de ‘Ronnie-schotel’. Heerlijk 
vlees, maar dan voor mij net iets meer dan 
voor alle anderen, mooi toch. Bij Swift gaat er 
niets boven een door Agnes gemaakt patatje 
met satesaus en dan zoals Agnes het maakt, 
met net wat meer zout dan elders.

Is er nog een andere voetbalclub, naast 
Swift, waar je iets mee hebt?
Ja, uiteraard mijn andere cluppie, Ajax. Als 
het ook maar even kan, ben ik er bij met 
de thuiswedstrijden. Altijd gezellig en mooi 
voetbal.

Welke foto zou jij, naast die van jezelf 
als (m) vrijwilliger van het jaar, nog bij dit 
interview geplaatst willen zien?
Ik zou het echt niet weten, -voor het eerst 
wordt het even stil tijdens het interview-. 
Nu ik er over nadenk, dan graag de foto van 
mijn 50e verjaardag, waarbij ik van Frans 
Duits een mooie fles karamel-wodka kreeg. 
Ik zal die foto nog even voor je opzoeken, en 
natuurlijk een foto met mijn gezin.

Wil jij, ter afsluiting, nog iets toevoegen 
aan dit interview?
Oh ja, wat ik ook bijzonder leuk vind is 
het jaarlijkse reisje met de zaterdag-1, op 
trainingskamp naar Portugal. Ik help dan 
Henk met van alles en die jongens van de 
zaterdag-1 zijn dan ook echte toppers!

Interview door redactie



Powerleague

Powerleague biedt een nieuw 
voetbal-concept aan waar teams 5 
tegen 5 voetbal spelen op kunstgras 
met boarding. Naast 7 outdoor velden 
voorzien van het nieuwste type 
kunstgras, kunnen we beschikken over 
kleedkamers en een gedeelde horeca 
voorziening van AVV Swift. 

Powerleague 5-a-side is een leuke, 
snelle, non-stop vorm van voetbal waar 
spelers continu kunnen door- wisselen 
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 (bedrijven)competities 
& toernooien, Kids Camps & Clinics, 
teambuilding en verjaardagsfeestjes.  
 
Contact via Davey van der Snoek en 
Robert Elenbaas
Powerleague Olympiaplein

Olympiaplein 31,
Amsterdam, Netherlands
+31 (0)20 8900954
www.powerleague.nl
https://www.facebook.com/PLOlympiaPlein
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Sport Medisch Centrum 
Amsterdam (SMCA)

AVV Swift en Sport Medisch Centrum 
Amsterdam (SMCA) zijn als twee 
handen op één buik. Al jaren zijn deze 
twee Amsterdamse grootmachten naast 
elkaar te vinden en maken ze gebruik 
van elkaars faciliteiten. Zo worden er elk 
jaar fysiotherapeuten geleverd aan de 
zaterdag-1 en zondag-1, zoals vanouds 
zullen dit Jeff Jansen (zaterdag) en Alain 
Donker (zondag) zijn. Daarnaast zal er 
dit jaar een nieuw gezicht op de club 
zijn, namelijk ondergetekende, Luke 
Langeveld. Middels dit bericht wil ik mij 
dan ook introduceren.

Ik ben 22 jaar, kom uit Wilnis en heb 
mijn hele leven gevoetbald bij clubs 
als CSW, Argon en Hertha. Als ik nu 
terugdenk aan de wedstrijden die ik 

Padel

Sinds 2016 kun je op het Olympiaplein 
ook de sport Padel beoefenen. Een 
snelle mix tussen tennis en squash, 
waar verrassend veel voetballers 
verslaafd aan zijn. Denk aan Messi, 
Ronaldo, Kluivert, De Boer, Van Persie 
en Boulahrouz, maar ook de selectie 
van Ajax komt met regelmaat langs. 
Founder Erik de Wit heeft in 2015 de 
eerste 3 banen van Nederland gebouwd 
(tijdelijk bij het Olympisch Stadion), 
om vervolgens vanaf 2016 naar het 
Olympiaplein te verkassen voor een 
permanente basis. Hier delen wij de 
voorzieningen en opgang van A.V.V. 
Swift, dus je kunt na het sporten lekker 
douchen en gezellig een drankje in de 
kantine nuttigen.

O N Z E  B U R E N  O P  H E T  S P O R T C O M P L E X

tegen AVV Swift speelde, valt het me 
op dat ik vaker verloren dan gewonnen 
heb, maar dat het wel altijd reuze 
gezellig was in de kantine bij Swift. 
Vorig seizoen was ik al gevraagd om in 
te springen bij de Halve Veldjes Cup en 
dat was erg leuk. Toen ik later door het 
SMCA gevraagd werd om bij jullie te 
komen werken hoefde ik hier niet lang 
over na te denken.

Naast het blessurevrij houden van 
de zaterdag- en zondag selectiespelers 
vinden wij, namens het SMCA, dat 
iedereen recht heeft op een topsport-
behandeling. Daarom zijn Jeff en 
ik bezig met het opzetten van een 
inloopspreekuur voor alle leden en 
vrienden van AVV Swift, zodat iedereen 
kan doen wat hij of zij het liefste doet: 
klachtenvrij voetballen met je vrienden/
vriendinnen.

 Gezellig druk van 's morgens vroeg 
tot 's avonds laat, daarom is het wel te 
adviseren om vroeg in de boeking app 
(playtomic) of op de website www.
playpadel.club te zitten om teleurstelling 
te voorkomen. Je kunt voor deze locatie 
tot 2 weken van te voren reserveren -en 
de club draait als een Pay-en-play club. 
Een club zonder lidmaatschap, waarbij 
iedereen dezelfde voorwaarden en 
dezelfde mogelijkheden heeft om een 
baan te boeken.

De banen zijn 7 dagen per week open 
en er is rackethuur mogelijk. Er is altijd 
een host aanwezig om de regels even uit 
te leggen en voor gratis tips&tricks. Wil 
je een les volgen, dan kan dat natuurlijk 
ook en kun je contact opnemen via 
rosco@playpadel.club

Doordat wij binnen het SMCA met 
heel veel verschillende disciplines 
werken, is er altijd iemand binnen ons 
team die jou kan begeleiden bij het 
verhelpen en vooral voorkomen van 
blessures.

Namens de medische staf van AVV 
Swift en mijn collega’s van het SMCA 
wensen wij jullie een MOOI seizoen met 
zo min mogelijk blessures.

Luke Langeveld
Sport Medisch Centrum Amsterdam

Een prachtige setting, heerlijke 
banen en de kern van urban sporten; 
midden in de stad, midden in de 
wijk. Kom gezellig een keertje sporten 
met je teamgenoten of buren!
 
Tot Snel
www.playpadel.club
06-36327089
Erik@playpadel.club
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“complimenten en 
waardering voor de 
sportieve opmars 
die swift heeft 
doorgemaakt de 
afgelopen jaren, gaan 
naar staf en spelers”

T oen ik 12 jaar geleden de 
overstap maakte naar 
Swift was het eerste elftal 
net gepromoveerd naar de 
Hoofdklasse. Een prestatie 

van formaat en uniek in de geschiedenis 
van de club destijds. “Ons” Olympiaplein 
was voorzien van faciliteiten die bij lange 
na niet Hoofdklasse-waardig waren. Het 
eerste verblijf in de Hoofdklasse voor 
Swift zaterdag-1 bleef beperkt tot één 
seizoen (dit had niks met de faciliteiten 
te maken trouwens        ), maar sinds die 
tijd is er op sportief vlak een hoop goeds 
gebeurd.

Complimenten en waardering voor 
de sportieve opmars die Swift heeft 
doorgemaakt de afgelopen jaren, gaan 
naar staf en spelers. Uiteraard hebben 
die daar een hele belangrijke bijdrage 
aan, maar er zijn bij Swift nog veel 
meer mensen die een grote bijdrage 
hebben gehad en nog steeds hebben in 
de sportieve prestaties van de zaterdag 
selectie. Het is altijd gevaarlijk om dan 
namen en rugnummers te noemen. De 
reden dat ik dit toch doe is, omdat de 
groep die het betreft, alles en altijd deed 
en/of doet met een ongekende passie voor 
Swift. Een spotlight moment komt ze dan 
ook zonder meer toe. Tot deze succesvolle 
“selectie” reken ik in ieder geval; Ruud, 
Leo, Ahmed, Henk, Agnes, Fred, Ron, 
Marcel, Piet, Janny, Jan Willem, Hans, 
Ruud, Sebas, maar ook wijlen Dick & 
Frans en zeker niet op de laatste plaats 
mijn voorganger Wolf.

Mij ontfermen over de erfenis van 
Wolf is, in een notendop, wat ik vandaag 
de dag bij Swift doe rondom de zaterdag 
selectie. Over een periode van bij elkaar 
meer dan 20 jaar heeft Wolf zich ingezet 
op het voetbaltechnische aspect van de 
zaterdag-1 & 2. In december 2018 heb 
ik deze portefeuille met gepaste trots 
en vooral veel bewondering voor zijn 
werk overgenomen. Ik prijs me echter 
gelukkig dat hetgeen Wolf in zijn eentje 
deed, door mij opgepakt kan worden 
vanuit een technische commissie. 
Vanuit deze commissie pakken we met 
meerdere mensen het scouten van 
tegenstanders en individuele spelers 
op, onderhouden we het contact met 
tegenstanders uit de competitie, regelen 
we tegenstanders en scheidsrechters 

voor oefenwedstrijden, zorgen we ervoor 
dat de zaterdag selectie beschikt over een 
technische staf inclusief kader, medische 
ondersteuning, kleding en dan is de lijst 
van taken nog niet compleet. Hoe Wolf dit 
een aantal jaren grotendeels alleen heeft 
gedaan, naast een baan, is mij nog steeds 
een raadsel. Als vader van twee jonge 
kinderen, een fulltimebaan, met werk in 
weekenden en op avonden, ben ik extra 
blij ook buiten het veld in teamverband 
samen te werken.

De zaterdag-2 speelt al jaren op het 
hoogst haalbare niveau voor 2e elftallen 
en de zaterdag-1  is het afgelopen 
seizoen uitgegroeid tot een meer dan 
stabiele hoofdklasser. We staan er qua 
niveau waarop we mogen acteren dus al 
heel goed op, maar op een manier die bij 
Swift past kijken we graag hoe hoog we 
de lat voor de zaterdag selectie kunnen 
leggen. Op de vraag “Wat is de manier 
die bij Swift past?”, gebruik ik steevast 
de woorden; combinatie, ambitieus en 
realistisch. Ieder jaar weer iets beter 
presteren dan het seizoen ervoor is een 
andere uitleg over onze doelstelling die 
ik regelmatig gebruik.

Als de selectie op het veld bezig is en/
of kort voor zo’n moment zit, is voetbal - 
en in het geval van de zaterdag selectie 
de best denkbare prestatie - waar het om 
draait, maar rondom deze momenten 
zijn dat zaken als studie, werk en 
privékwesties. Spelers en staf bij Swift 
zijn mensen die voetballen leuk vinden 
én dat spreekt mij enorm aan binnen 
onze vereniging. Ons onderscheidend 
vermogen ten opzichte van sportieve 
concurrenten zit hem zeker niet in 
budget, maar wat mij betreft wel in de 
omgeving en sfeer die Swift te bieden 
heeft.

Dat ik een bescheiden rol heb in het 
nastreven van de sportieve ambities en 
samen met anderen dit zodanig stuur dat 
dit gaat op een manier die bij Swift past, 
vind ik ontzettend leuk om te doen.
Tot slot, wens ik iedereen een sportief, 
succesvol maar vooral gezond seizoen 
toe!

Tobias Kuyvenhoven
Bestuurslid Zaterdag selectie

ZATERDAG SELECTIE
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AL  4 GENERATIES EEN FAMILIEBEDRIJF MET EEN EIGEN GEZICHT.

Oostenrijk Touringcars BV levert vervoer op maat voor:

 zakelijk vervoer, evenementen & sport vervoer, groepsvervoer en tour vervoer.

Het wagenpark is bijzonder uitgebreid en voorzien van premium merken met een variërende capaciteit.

Onze touringcars worden bestuurd door vakbekwame, gediplomeerde chauffeurs die zeer ervaren zijn.

WILT U EEN TOURINGCAR HUREN? 
GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR: WWW.OOSTENRIJK-BV.NL

Untitled-1   1 10-Aug-18   5:38:21 PM
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H
et afgelopen seizoen 
was mijn 1e bij de club. 
Het is natuurlijk erg 
teleurstellend als je 
het seizoen niet kunt 

afmaken door de COVID-crisis, echter 
het was uiteraard wel begrijpelijk. De 
selectie heeft zich prima ontwikkeld en 
de 4e plaats, die we, bij beëindiging van 
de competitie, innamen was verdiend 
en er zat zelfs nog veel meer in.  
De onderlinge verschillen tussen 
Staphorst, ACV, Eemdijk en Swift zelf 
waren zeer klein, waarbij duidelijk was 
dat Swift de best voetballende ploeg 
was. 

Kortom, er is volop perspectief 
in de selectie. Echter, de staf was 
ontevreden omdat we lang niet altijd 
over de sterkste groep spelers konden 
beschikken. De breedte van de groep 
moest dus versterkt worden om 
blessures en andere zaken te kunnen 
opvangen teneinde kwalitatief op 
sterkte te blijven. Daarom is de ploeg dit 
seizoen uitgebreid met enkele nieuwe 
spelers die al bewezen hebben om op 
een hoger niveau te kunnen presteren. 
Daarnaast zijn er een aantal spelers 
vanuit de eigen jeugd doorgestroomd. 
Voetballend zijn we er dus op vooruit 
gegaan en de concurrentiestrijd zal, op 
het moment dat ik dit artikel schrijf, in 
augustus, losbarsten. Wij verwachten 
dat deze nieuwe strijd ons gaat helpen 
om niet alleen stabiel te presteren, 
maar ook om tot het einde mee te 
strijden voor het kampioenschap. 
Jazeker, met deze groep kunnen we 
kampioen worden als alle spelers in het 
team dat hun prioriteit maken. Tevens 
is de intrinsieke motivatie in de groep 
aanwezig om succes te boeken.

Swift heeft er ook weer voor gezorgd 
dat de randvoorwaarden prima zijn en 
dat we ook doordeweeks op de club 
kunnen eten, wat ook een bijdrage 
levert aan de teamprestatie.

Swift is voor mij een geweldige 
club die ervoor zorgt dat de staf, in 
samenwerking met de gehele groep, kan 
werken om uiteindelijk in de 3e Divisie 
te kunnen spelen , dat is het streven! Ons 
zelfvertrouwen is groot, voetballend 
zal Swift-1 één van de beste ploegen 
zijn, waarbij we vooral ons zelf moeten 
verbeteren om onnodige goals tegen 
te krijgen en we sneller/efficiënter met 
de vele kansen zullen moeten omgaan.  
De staf zal teleurgesteld zijn als we 
niet tot het einde blijven meedraaien 
om het kampioenschap! Ik ben ook 
trots op onze nieuwe staf! Rob Prevoo, 
als keeperstrainer, is voor mij erg 
vertrouwd. Rob en ik hebben al diverse 
keren samen gewerkt met mooie 
resultaten. Nieuwe trainers zijn Dohan 
en Hasse, als vervangers van Joao, die 
het erg goed heeft gedaan! Met beide 
nieuwe trainers ben ik zeer blij. Dohan 
gaat het elftal verbeteren en gericht 
naar de individuele spelers kijken en 
Hasse, als clubman, heeft toegevoegde 
waarde voor mij, omdat hij de club 
en de spelers goed kent. Daarnaast is 
Marcus als nieuwe teammanager erbij 
gekomen. Het is de 1e keer dat we gaan 
samenwerken, maar mijn gevoel is 
fantastisch en het lijkt nu al alsof we 
elkaar al jaren kennen! Een zeer waardig 
vervanger dus van Ruud, onze eerdere 
teammanager en onze voorzitter. Ook 
ben ik erg tevreden met onze Fred als 
leider, de technische commissie onder 
leiding van Tobias en een scoutingsrol 
voor Willem! De gehele staf bij elkaar 
maakt het plaatje compleet om te 
presteren en plezier te hebben, want 
zonder plezier zijn we nergens.

 
Kortom, we kijken uit naar het 

nieuwe seizoen en we zullen aan 
iedereen laten zien dat we er echt voor 
gaan!!!

Martin de Groot
Hoofdtrainer zaterdag-1

Martin de Groot

Z A T E R D A G  1

MARTIN DE GROOT
HOOFDTRAINER ZATERDAG-1
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AVV Swift Selectie zaterdag-1



Noa Benninga
20 jaar

Barbosa Jose Nhoca
20 jaar

Jelle Spanninga
20 jaar

Swift (eigen jeugd)

Ties Bos
19 jaar

Swift (eigen jeugd)

Daan Driever
27 jaar

voorheen: Odin '59

Daan Sutorius
28 jaar

Fidel Yilmaz
24 jaar

Sean den Hoed 
26 jaar

Teun van Zweeden
23 jaar

Mallqui Cabezas
27 jaar

Virgil Deen
24 jaar

Guido Moelee
28 jaar

Antony van den 
Eerenbeemd

27 jaar

Raymond manuputty
29 jaar

Frank Tervoert
30 jaar

Ron Rosenhart
31 jaar

Louk Dekkers
22 jaar

voorheen: Kon. HFC

Tiemen van Hezel
29 jaar

voorheen: AFC

Robin Kleefstra
25 jaar

voorheen: c.s.v. De  
Leeuwarder Zwaluwen

Darrin de Meza
20 jaar

voorheen: Kon. HFC
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Z A T E R D A G  1 Z A T E R D A G  1

Koen Fokkema
28 jaar

Jesse Dingjan 
26 jaar

Daan Siegerist
25 jaar

Carlos Groen
25 jaar

SELECTIE ZATERDAG-1 AVV Swift



40 SEIZOEN 2020-2021

C O M P E T I T I E  2 0 2 0 - 2 0 2 1

PROGRAMMA ZATERDAG 1
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Z A T E R D A G  1  S T A F

RKAV Volendam

Julianaweg 3-A
1131 CX  Volendam (NH)

0299 - 364164

SDC Putten
Sportpark Putter Eng
Roosendaalseweg 11

3882 MN Putten (GLD)
0341 - 353497

SV Urk
Sportpark De Vormt

Vormtweg  7-B
8321 NL Urk (FL)

0527 - 685214

O N Z E  T E G E N S T A N D E R S :  Z A T E R D A G  K N V B  H O O F D K L A S S E  - B

v.v. Berkum
Sportpark De Vegtlust
Boerendanserdijk 55
8024 AE Zwolle (OV)

038 - 4533355

v.v. AZSV 
Sportpark Villekamp

Haartsestraat 57
7121 WJ  Aalten (GLD)

0543 - 472100

v.v. Buitenpost
Sportpark De Swadde

Jeltingalaan 80
9285 WL Buitenpost (FR)

0511 - 541856

asv De Dijk
Sportpark Schellingwoude
Schellingwouderdijk 220
1023 NL Amsterdam (NH)

020 - 4904560

v.v. DETO
Sportpark 't Midden

Schout Doddestraat 48
7671 GT Vriezenveen (OV)

0546 - 561877

v.v. Eemdijk
Sportpark De Vinken

De Kronkels 12
3752 LM Bunschoten (UT)

033 - 2985939

Flevo Boys
Sportpark Ervenbos

Espelerlaan 80
8302 DC Emmeloord (NOP)

0527 - 615937

sc Genemuiden
Sportpark De Wetering 

Sportlaan 2
8281 CM Genemuiden (OV)

038 - 3854639

HZVV
Sportpark Bentinckspark

Sportveldenweg 3
7902 NX Hoogeveen (DR)

0528 - 26333

NSC Nijkerk
Sportpark De NSC Burcht

Luxoolseweg 32
3862 WJ Nijkerk (GLD)

033 - 2453189

ONS SNEEK
Zuidersportpark

Alexanderstraat 2
8606 VP Sneek (FR)

0341 - 353497

v.v. Noordscheschut
Sportpark De Meulenwieke

Coevorderstraatweg 40
7914 TM Noordscheschut (DR)

0528 – 342144

Dohan Karacer
Ass. Trainer

MARTIN DE GROOT
Hoofdtrainer

Marcus de Jong
Teammanager

Hasse Bosboom
Ass. Trainer

Fred van Veen
Elftalbegeleider

Rob Prevoo
Keeper trainer

Henk Janssen
Facilitaire zaken

Tobias Kuyvenhoven
Technische zaken

Jeff Janssen
Medische verzorging

Willem Woudenberg
Ass. Technische zaken

Luke Langeveld
Medische verzorging

Ahmed saleh
Materialen
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Seizoen 2020-2021

Wat kunnen we dit seizoen 
verwachten? Moeten we er van uit gaan 
dat we gaan voetballen of zal de corona 
in het najaar toeslaan? Als het allemaal 
normaal gaat verlopen weten we één 
ding zeker; we gaan mee doen om de 
prijzen. Dat is wat we onszelf ten doel 
hebben gesteld. 

Doorstroom

We willen bij Swift een herkenbaar 
team hebben met weinig mutaties. 
We willen eigen jeugdspelers de 
kans geven en laten doorstromen. 
Aankomend seizoen zullen vier 
voormalig jeugdspelers onze selectie 
komen versterken! Ik hoop dat de jeugd 
meer oog zal krijgen voor de goede 
structuur die er is bij de zondagselectie. 
Maar tevens dat deze jeugdspelers zien 
dat je ook bij de zondag-selectie met 
plezier en op een hoog niveau kan 
voetballen en je jezelf kunt ontwikkelen 
als speler.

Onze selectie

Er zijn vijf basisspelers weggegaan 
en dit seizoen hebben we voor het 
eerst minder nieuwe aanmeldingen. 
Natuurlijk hebben we niet stil gezeten 
en proberen we altijd gericht versterking 
te halen. We zijn op zoek gegaan naar 
een nieuwe keeper en naar spelers die 
aanvallend het verschil kunnen maken. 
Gelukkig zijn we daarin geslaagd en 
ik hoop dan ook dat we aankomend 
seizoen nog betere kansen creëren en 
die kunnen omzetten in doelpunten.

Hogere klassen

Drie jaar geleden hebben we ons als 
doel gesteld om de zondag selectie van 
Swift naar een hoger niveau te brengen. 
Zo zijn zowel het 1e als het 2e team 
vorig jaar allebei gepromoveerd. Een 
fantastische prestatie! De zondag-1 
behaalde afgelopen seizoen een periode 

en het 2e stond bovenaan en is weer 
gepromoveerd. Dit zijn wederom mooie 
prestaties en is zeker een schouderklopje 
waard. De zondag-1 heeft zich weer tot 
doel gesteld om de 2e klasse te behalen 
en de zondag-2 zou best nog eens de 
reserve hoofdklasse kunnen bereiken, 
of ben ik dan te ambitieus?

Onze poule

Aankomend seizoen spelen we in 
een andere 3e klasse, met ploegen uit 
andere regio’s. Ik kan dus niet goed 
inschatten hoe sterk wij zullen zijn. 
We gaan er alles aan doen om alle 
wedstrijden te winnen en dan hopen we 
dat we volgend seizoen misschien al in 
2e klasse kunnen spelen. Mijn droom 
is nog steeds om dit te bereiken met 
zoveel mogelijk Swift spelers. 

Betrokkenheid

Daarnaast, en dat wil ik echt 
benadrukken, hebben we een geweldige 
en betrokken staf. Van de fysio tot onze 
assistent-scheidsrechter, alles is goed 
geregeld. Spelers zijn betrokken en 
komen met initiatieven en het bestuur 
van Swift denkt mee met de sportieve 
ambities die wij hebben. 

Vaste supporters

We hebben een groep van vaste 
supporters die ons altijd komen 
aanmoedigen. Deze groep is het laatste 
seizoen gegroeid en daar ben ik erg trots 
op. Het zou mooi zijn als we dit seizoen 
nog meer enthousiaste, vaste supporters 
langs de lijn zouden zien! 

Ik wens iedereen een mooi seizoen 
toe en hoop dat we gezond en wel op het 
veld ons ding kunnen gaan doen. 

Met sportieve groeten,

Bart Woldberg
Hoofdtrainer Swift zondag-1

Bart Woldberg

Z O N D A G - 1

SELECTIE ZONDAG-1
VAN DE TRAINER
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Sponsoren

L aten we dit artikel eens 
beginnen met diegenen 
op te sommen, die ervoor 
zorgen dat spelers en staf 
in keurige (wedstrijd)

kleding lopen. Hier zijn wij als team 
zeer dankbaar voor en bovendien is dit 
een visitekaartje voor de club!

SUPPORT LIFE  
- De goede doelen Stichting van  
DE BERG REAL ESTATE
MEIJER CNF AMSTERDAM 
- Accountancy en fiscale 
dienstverlening
L’ARENA - Italiaans Restaurant

bedankt

Ook een dankwoord aan Han 
Lievense, die de laatste seizoenen onze 
trouwe assistent-scheidsrechter was. 
Mooi, dat juist hij het kampioenschap 
mocht meevieren, al is hij er zelf altijd 
vrij nuchter onder. Ook niet te vergeten; 
dank aan Han’s partner Corrie, voor 
jouw support tijdens de competitie.                      
Het team verwacht beiden uiteraard 
als vaste supporters langs het veld 
aankomend seizoen.

Welkom

Een warm welkom aan Frank 
Molenaar, die de vlag overpakt van Han. 
Een zeer ervaren assistent en al jaren een 
bekend gezicht bij onze club. Ook Zjenja 
de Groot (assistent-trainer) is inmiddels 
toegevoegd aan de staf, hiermee is 
het kader om het team zeer compleet 
kunnen we wel zeggen en bestaat het 
bovendien uit echte clubmensen!

Z O N D A G - 1  S E L E C T I E

O N Z E  T E G E N S T A N D E R S :  Z O N D A G  K N V B  –  3 E  K L A S S E  C

Afgelopen seizoen

Het eerste jaar in de derde klasse 
verliep boven verwachting voor onze 
mannen van de Zondag-1. Verrassend 
werd de 1e periodetitel binnengesleept, 
tijdens een zeer spannende ontknoping 
op de bepalende speeldag. Helaas bleek 
deze periode later niets meer waard, 
maar is gelukkig wel goed gevierd die 
middag-en avond. Door enkele cruciale 
wedstrijden niet winnend af te sluiten 
en de uitbraak van “een virusje”, stond 
het zondag eerste elftal op een vierde 
plaats in de 3e klasse C. Een verzoek 
tot promotie werd nog ingediend bij de 
KNVB, maar de ranglijst bleek leidend 
te zijn voor promotie naar de tweede 
klasse, dus tevergeefs. 

Vooruitblik

Aankomend seizoen zal het elftal 
wederom aantreden in de 3e klasse C. 
Met dit jaar allemaal ploegen uit de 
regio Noord-Holland. Verenigingen 
uit Spaarnwoude tot Purmerend gaan 
bezocht worden op de zondagmiddagen.
Enkele spelers hebben de beslissing 
genomen om te stoppen bij de 
selectie. Het mooie is dat deze plekken 
automatisch worden opgevuld met 
jongens, die graag bij de zondaggroep 
willen aansluiten. Slechts enkele 
voetballers van buitenaf, de rest uit 
eigen jeugd of van de zaterdag-afdeling.
Hoofdtrainer Bart Woldberg is dus erg 
content met de spelersgroep, waar hij 
aankomend seizoen de beschikking 
over heeft. De doelstelling is altijd vrij 
helder; spelen voor de eerste vijf plekken 
in de competitie. Een periode pakken en 
als het erg goed gaat lopen …… gewoon 
meedoen voor het kampioenschap !

Bas van der Kroft

De Club

Vanuit de zondag-selectie spreken wij 
ook altijd onze dankbaarheid uit naar 
alle clubmensen, die onze vereniging 
maken voor wat die is. Medewerkers 
die zorgen dat onze kantine altijd 
bevoorraad en bezet is, altijd heerlijk 
om voor-en na het voetbal te vertoeven.                                                                           
Dank aan bestuur, commissies en onze 
verenigingsmanager; zonder hen geen 
voetbal op het Olympiaplein! Makers 
van de verenigingsgids, succes met het 
redigeren van dit artikel en bedankt voor               
weer een mooie verenigingsgids.

Bas van der Kroft
Teammanager Zondag-selectie

s.v. Beemster
Sportpark Insulindeweg

Insulindeweg 11-B
1462 MJ  Middenbeemster

0299 - 681946

v.v. Sporting Martinus
Sportpark Overburg

Amsterdamseweg 247
1182 GZ Amstelveen

020 - 6413882

v.v. Alliance ‘22
Sportpark Egelantierlaan

Zeedistelweg 1 
1015 KT  Haarlem

023 - 5244057

s.v. Spaarnwoude
Sportpark Spaarnwoude

Ringweg 
2064 KE Spaarndam

023 - 5372904

v.v. Joga Fortius
Sportpark Middenmeer

Radioweg 77
1098 NG  Amsterdam

020 - 6927955

v.v. VSV
Sportpark De Hofgeest        

Hofgeesterweg 14
1991 AD  Velserbroek

023 – 5373320

s.v. Ilpendam
Sportpark Ilpendam

Lepelaarstraat xx
1452 XL Ilpendam

020 - 4361596

v.v. VVH/Velserbroek
Sportpark van der Aart

van der Aartweg 12
2026 ZL  Haarlem

023 - 5376973

FC Purmerend
Sportpark Purmerend
Savannestraat 51-53
1448 WB  Purmerend

0299 - 424663

v.v. Zwanenburg
Sportpark Zwanenburg

Populierenlaan 44
1161 SP Zwanenburg

020 - 4974549

s.v. Nieuw-West United
Sportpark De Eendracht

Bok de Korverweg 14
1067 HR  Amsterdam

020 - 6111712

v.v. ZSGOWMS
Sportpark Ookmeer
Han Hollanderlaan 3
1067 BB Amsterdam

020 - 6118707             

v.v. RCH
Sportpark Heemst

Sportparklaan 6
2103 VT Heemstede

023 – 5281004
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Mike Graber
Elftal begeleider

Bas van der Kroft
Teammanager

Gaby van Tilborg
Elftal begeleider

Alain Donker
Medische verzorging

Bart Woldberg
Hoofdtrainer

Zjenja de Groot
Assistent trainer

FranÇois Weysenborn
Keeper trainer

Frank Molenaar
Ass. Scheidsrechter

S E L E C T I E  Z O N D A G - 1  M E T  D E  S T A F



Slechts één te winnen 
wedstrijd verwijderd van 
een kampioenschap in de 
Reserve 2e klasse B, werd 
de competitie stilgelegd. 

Zo bleek het afgelopen maart.

De ploeg van trainer François 
Weysenborn stond met meer dan 10 
punten voor op concurrenten IVV en 
Volendam (rkav). Het aanvragen van 
promotie bij de KNVB en toekennen 
daarvan, was dus een formaliteit.   
Een kampioenswedstrijd, de ontlading, 
bloemen, champagne, een feest op 
het Swift-terras, ontbraken helaas!  
Maar dit maakt de prestatie zeker niet 
minder knap!

Nieuw seizoen

Aankomend seizoen wordt er tegen 
gerenommeerde tweede en soms derde 
elftallen gespeeld. Een bezoek aan 
Bloemendaal en zelfs een wedstrijd in 
Hooglanderveen bij Amersfoort staan 
op het nieuwe wedstrijdprogramma. 
Hopelijk voelen de mannen van de 
Zondag-2 zich snel thuis in deze klasse 
en kunnen zij een rol gaan spelen bij de 
bovenste ploegen; succes boys!

Nieuw tenue

In de Reserve 1e klasse wil je 
natuurlijk goed voor de dag komen; 
nou, ook dat is goed gekomen.                      
Een oud Swiftspeler van onder meer het 
Zondag tweede elftal is bereid gevonden 
het team in een geheel nieuw tenue 
te steken. GIDEON ITALIAANDER, 
opkoper & partijhandelaar.                                                         
Met inmiddels verschillende “heerlijke” 
winkels in heel Amsterdam. Mooi om te 
zien dat ook oud-leden van de club de 
vereniging later iets terug willen geven 
en Swift een warm hart toedragen.

Bas van der Kroft

47SEIZOEN 2020-2021

S E N I O R E N  Z O N D A G - 2

KAMPIOEN …… PROMOTIE !

FranÇois Weysenborn
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T he Swift Football School 
werd in 2017 opgericht 
door het bestuur van 
AVV Swift samen met 
ondergetekende. Destijds 

begonnen met maar 2 voetbalmiddagen, 
onder de naam Swift Junior League (die 
al enige jaren daarvoor bestond), is dit 
inmiddels uitgegroeid tot wat het nu is.

The Swift Football School organiseert 
in alle schoolvakanties en tijdens uitval 
schooldagen alweer 3 jaar lang de tofste 
jeugdvoetbalkampen voor kinderen 
vanaf 4 jaar. Jaarlijks doen meer dan 

2.000 kinderen mee op één van onze 
jeugdkampen. Wij streven ernaar dat 
ieder kind een fantastische tijd heeft 
en natuurlijk kan het altijd beter of net 
even anders. Wij horen dat dan ook graag 
terug van de ouders en dan gaan wij het 
als trainersgroep nog beter en/of anders  
doen. Trots ben ik dan ook op  
onze trainersstaf; van basisonderwijs- 
LO-docenten tot aan onze fulltime 
voetbaltrainers…. we hebben ze allemaal 
in huis.

Dat we uiteindelijk mee kunnen  
werken aan kinderen die bewegen, 

 doordat ze de vrijheid- en de ruimte  
hebben. Dat is natuurlijk helemaal goed 
en dan die heerlijke buitenlucht, zo 
gezond! Hopelijk tot snel op het mooie 
AVV Swift complex gelegen aan het 
Olympiaplein in Amsterdam-Zuid.

Voor de iets oudere deelnemers 
organiseren we sinds dit jaar de Advanced 
Voetbalkampen waarbij 100 procent inzet 
één van de pijlers is.

Rene Mosch
The Swift Football School

The Swift football school

"Fun, dribbelen, kappen, draaien, passen, 
creatief mogen zijn, vrienden maken en vooral 

plezier hebben met elkaar!"
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O ngeveer 15 jaar geleden 
werd de Swift Junior 
League (SJL) opgericht. 
In de jaren daarvoor 
constateerde men bij 

Swift al een toenemende vraag naar 
voetbal onder de ouders van jonge 
kinderen. Deze vraag was toen reeds 
veel groter dan Swift kon aanbieden. 
Honderden kinderen konden, met hun 
honger naar de bal, nergens terecht.
De SJL bood elk kind in ieder geval de 
mogelijkheid om kennis te maken met 
het voetbalspel en om zo uit te vinden 
of deze sport iets voor hen was. Als je 
dan heel goed je best deed kon je, na een 
aantal jaren SJL, een kans maken op een 
plek in één van de Swift jeugdteams.

Inmiddels hebben zeker meer dan 
3.000 kinderen ervaring opgedaan in de 
SJL. De andere verenigingen in de buurt, 
zoals Arsenal, AFC en Buitenveldert 
hadden in de eerste jaren nog geen 
extra faciliteit voor deze doelgroep. 
Echter, op dit moment heeft vrijwel elke 
voetbalclub een mini-afdeling of iets wat 
daarop lijkt. Toch blijft de vraag naar 
voetbal bij Swift voor de kleinsten nog 
steeds groeien. Tegelijkertijd hebben 
ook steeds meer meisjes de weg naar het 
voetbal bij Swift gevonden. Het seizoen 
2019/2020 kwamen er, ondanks de 
Corona-narigheid, 492 nieuwe aanvragen 
binnen. Jammer genoeg konden we 
er daarvan slechts 360 honoreren. 132 
Messi's en Ronaldo's in de dop moesten 
we helaas doorverwijzen.

Een deel van het succes van de SJL is 
te danken aan de ligging in de bebouwde 
kom, met het openbaar vervoer bijna 
naast de deur, maar blijkbaar is er 
meer.. De kind-vriendelijkheid, het 
ongedwongen karakter, de nadruk 
leggen op plezier in het voetbal, het 
bewaken van de goede sfeer en het 
gewenste gedrag dragen bij aan de 
jaarlijkse enorme opkomst. 

Maar de jaarlijkse doorstroming van 
kinderen naar onze grote broer Ajax 
en het aantal geselecteerde jongens en 
meisjes bij het Jeugdplan Nederland 
bewijzen ook dat op het Olympiaplein 
er echt wordt geleerd om te voetballen. 
Naast natuurlijk veel deelnemers uit 
Amsterdam-Zuid hebben we ook te 
maken met veel belangstelling vanuit 
Oud-West. Inmiddels komt ruim 30% 
van de SJL-ers van achter het Vondelpark 
vandaan.

De deelnemertjes worden verdeeld 
in groepen per geboortejaar en trainen 
op maandag- of woensdagmiddag. 
Op zaterdag spelen zij, op de veldjes 
van onze buurman Power League, 
onderlinge wedstrijdjes.

Uiteindelijk behaalt een aantal 
spelertjes, soms na jaren SJL, de 
eindstreep; zij mogen lid worden van 
één van de Swiftteams. Zij worden 
uitgekozen omdat ze al goed hebben 
leren voetballen, omdat hun vader of 
moeder meehelpt met de trainingen of 
omdat hun grote broer of zus al bij Swift 
speelt. 

SWIFT JUNIOR LEAGUE

Jammer genoeg geldt dat niet voor 
iedereen. Elk jaar weer hebben we 
voor een grote groep kinderen geen 
plaats en dat doet pijn; bij de ouders, 
bij de kinderen, maar ook bij de 
trainers. Gedurende vaak 3 jaar hebben 
deze trainers een vertrouwensband 
opgebouwd met de spelers, maar 
moeten dan toch afscheid van hen 
nemen. Gelukkig zijn er nog andere 
leuke voetbalclubs die deze kinderen 
graag willen overnemen.

Je kunt je afvragen of nu uiteindelijk 
wel de beste voetballertjes worden 
aangenomen. Swift zelf is voorstander 
van het project “Gelijke kansen”, 
dat gebaseerd is op het gegeven dat 
kinderen zich in verschillend tempo 
ontwikkelen. Is het talentje van nu, ook 
de nieuwe Matthijs de Ligt van over een 
paar jaar? Of is dat verlegen jongetje, 
dat nu de bal overlaat aan zijn brutalere 
medespeler, straks wel degene die 
ons in 2034 de wereldbeker bezorgt? 
Misschien moeten we kinderen op 
volgorde van aanmelding lid maken of 
gewoon via loting; wie zal het zeggen?

Tenslotte spreek ik mijn waardering 
uit voor de SJL-trainers die van elke 
training een groot feest maken voor 
de kinderen en zorgen voor een veilig 
leerklimaat. Zij zijn de voornaamste 
sleutel tot het succes van de SJL.

Cor Verhoeff
Swift Junior League
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De jeugdopleiding: Meedoen vormt 
de basis van onze opleiding

Harold van ineveld
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P articipatie betekent actieve 
deelname. Bij participatie 
is er altijd sprake van een 
subject en een object, ook 

als dat niet expliciet wordt gemaakt: een 
persoon of een groep die deelneemt en 
datgene waaraan zij deelnemen.

Waarom deze intro? We willen 
namelijk graag dat iedereen mee 
komt doen. Bij trainingen, bij 
wedstrijden. Dat vormt onze basis.                                                                                                      
De hobbels die dat met zich meebrengt 
niet weghalen, maar overwinnen.                                                          
Niet altijd de makkelijkste weg 
kiezen, maar karakter gaan vormen.                                                                 
Harder zijn voor jezelf en je 
omgeving op en rondom de velden.                                                              
Regen? Komen trainen! Harde wind 
tegen? Harder trappen! Teamsport een 
betekenis gaan geven. Veel voor doen? 
Absoluut! Veel voor laten, jazeker.         

Swift heeft zoveel te bieden, dat wil 
je gewoon niet missen.

In de schaduw van het vlaggenschip 
van de vereniging wordt hard gewerkt 
aan de aanvoer van nieuw jeugdig 
talent voor het eerste zaterdag-elftal. 
Het streven is om het 2e zaterdag-elftal       
het hoogste opleidingsteam te maken 
(elftal tot -23 jaar) met daaronder weer 
spelers met doorgroeimogelijkheden, 
zoals dat zo mooi heet; een JO19, JO18, 
JO17, JO16 enz.

De jeugdopleiding is 
ontegenzeggelijk het voorportaal van 
het eerste elftal. Het ontwikkeltraject 
begint bij de allerjongsten in de SJL en 
tot en met het 2e elftal worden spelers 
begeleid en opgeleid om te komen 
tot een volwaardig 1e elftalspeler.                                                         
De club steekt tijd, energie en zet 
beschikbare middelen in, om spelers 
de laatste stap naar hun eigen 
(amateur)top te laten halen. Maar, we 
hebben ook oog voor de laatbloeiers;                            
kinderen die nu nog onopvallend 
spelen, maar waar wel potentie in zit.                                                                                                      
Langzaam groeiende bomen kunnen 
tenslotte nog de hoogste worden.

Talenten (iedereen heeft een 
talent!) opleiden en ontwikkelen is 

niet meer alleen een kunst geworden 
maar ook ‘noodzaak’, voor elke club.                                                                                                                
De trend van spelers halen, ook voor de 
breedte, is niet van deze huidige tijd. De 
vraag en bereidheid om spelers zelf op te 
leiden wordt steeds groter en dat is goed 
nieuws. Mijn voorganger(s) hebben, 
mede vanuit dat oogpunt, een technisch 
beleidsplan geschreven dat ik ook ga 
uitvoeren, samen met alle mensen die 
betrokken zijn bij de jeugdopleiding.

• Spelers opleiden voor het 1e 
elftal

• Verbeteren van de individuele 
kwaliteiten van jeugdspelers (we 
hebben een concreet plan!)

• Verbetering van de spelkwaliteit 
met als doel op een zo hoog 
mogelijk niveau te spelen

Realisatie van de gestelde doelen bij 
de jeugdopleiding moet bereikt worden 
via:

• Een goed georganiseerde 
jeugdopleiding

• Doordachte doorstroming van 
jeugdspelers naar het 1e elftal

• Verhogen competitieniveau 
selectie- en niet-selectieteams, 
beter worden geeft ook plezier

• Optimaliseren jeugdkader
• Zonder meer de belangrijkste 

voorwaarde; het binden van 
spelers aan de vereniging, zowel 
jongens als meisjes!

Ik hoop met mijn opgedane kennis, 
drive en ervaring(en) bij te dragen 
aan een nog betere jeugdopleiding. 
Voor iedereen moet er een team en 
een niveau zijn dat op onze hulp kan 
rekenen. Focus op resultaten geeft geen 
verandering en dus geen verbetering. 
We zullen met elkaar nog de nodige 
stappen moeten zetten, maar dat is ook 
van alle tijden. Zolang alles maar helder 
en duidelijk is. 

Tot ziens bij Swift.

Harold van Ineveld
Hoofd Jeugd Opleidingen

H O O F D  J E U G D O P L E I D I N G E N
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Voor het technisch kader 
van zowel de onderbouw 
als de bovenbouw was 
2019-2020, op een aantal 

vlakken, een bewogen jaar. Met 
een aantal flinke tegenslagen, maar 
daarnaast ook een mooi bewijs van de 
veerkracht en sterkte van de vereniging.

Begin van het jaar hadden we 
een luxeprobleem. Veel nieuwe 
aanmeldingen vanuit de Swift Junior 
League (SJL) van zowel jongens als 
meisjes, dus een prachtige aanwas van 
spelertjes, enthousiaste vrijwilligers 
en sponsoren uit deze ouders. Per 
team 3 ouders in een vrijwillige positie 
(spelbegeleider, coach en teamleider) 
en het eerste gemengde O8-team. De 
bardiensten liepen goed, de begeleiding 
van ouders was top en een aantal nieuwe 
JvtC-cursisten en jeugdscheidsrechters 
werd opgeleid. Het enige waar we ons 
zorgen over hoefden te maken was dat 
ouders dicht bij hun kroost wilden staan 
tijdens wedstrijden. Soms vergaten ze 
de uitslag door te geven of vergaten ze 
dat een toernooi- en teamuitje voor het 
team ook nog geregeld moest worden. 
Luxeproblemen dus.

Op 31 maart maakte de KNVB 
bekend dat het seizoen van het 
amateurvoetbal voorbij was en 
sloot de gemeente Amsterdam de 
sportparken. Vanuit de gemeente en de 
KNVB werd hard gewerkt aan richtlijnen 
om tijdens corona de jeugd weer te 
kunnen laten voetballen. Ieder uur 
training hadden we daarvoor, naast een 
verantwoordelijke Corona coördinator, 
een route en hygiënische aanpassingen 
als vereniging, ook ongeveer drie 
vrijwilligers nodig als poortwachter, 
hygiëne dienst en achterwacht. Naast de 
lege plaatsen op het veld bij de trainers 
moesten die nog worden opgevuld.  

Ik denk dat, toen we hieraan begonnen 
we zelf stiekem dachten dat we gek 
waren om überhaupt te denken dat dit 
kon lukken met vrijwilligers, maar we 
hebben het samen gedaan. Op zaterdag 
2 mei kon de jeugd weer trainen. 
En daar kunnen we als vereniging 
ontzettend trots op zijn!

After the lockdown, naast 
trainingen ook zaterdagen 
voor de onderbouw

Vanaf het moment dat het licht vanuit 
Den Haag weer op groen stond, heeft 
de jeugdcommissie-onderbouw het 
voortouw genomen om de trainingen 
en de zaterdagen voor de jongste 
Swift leden (O8-O12) weer mogelijk 
te maken. Peter van ’t Veen en Rene 
Mosch hebben in een hele korte tijd een 
organisatie opgezet, in samenwerking 
met het vrijwillige Swift corona-team, 
onder de bezielende leiding van Piet 
Gooyers. De inhoudelijke organisatie 
werd vervolgens door Yann Weijer en 
Pijke Oostra aangestuurd. Deze ‘corona-
trainingen’ waren niet mogelijk geweest 
zonder het team van Rene Mosch 
(naast René ook Lex, Evani, Djimaro 
en Eyob), Swift trainers Dylan en Jacco, 
Ahmed als onze vaste trouwe hulp en 
meerdere ouders én jongeren die zich 
vrijwillig hebben ingezet op- en rond 
de velden tijdens de trainingsdagen en 
de zaterdagen. We willen alle ‘corona 
vrijwilligers’, ook vanuit de SJL-jeugd, 
zowel aan de poort als op het veld, 
heel hartelijk bedanken voor hun 
inzet. Zonder hen hadden kinderen de 
laatste weken van het jaar niet zoveel 
plezier gehad, was het handhaven van 
het corona-protocol niet gelukt en was 
de buurt niet zo blij met Swift als club 
die rekening met corona hield. Heel 
veel dank!

JEUGD ONDERBOUW
08-012 TEAMS

2020/2021 teamcup en 
toernooicommissie

Doordat de teamindelingen gereed 
waren voor het einde van het seizoen, 
konden we net voor de vakantie nog de 
‘2020/2021 Team Cup’ organiseren met 
alle nieuwe teams. Dat was zo’n succes 
dat we het vanaf nu ieder jaar willen 
gaan organiseren. Ook andere interne 
toernooien zoals het ‘Schrikkeltoernooi’ 
en het ‘Wintertoernooi’ willen we een 
structureel vervolg geven, daarvoor 
wordt een toernooicommissie voor de 
jeugd in het leven geroepen. Ook gaat 
hopelijk De Nationale Voetbaldag, waar 
we pilot club voor zijn, komend jaar wel 
door. De nieuwe toernooicommissie 
zal zich ook bezighouden met externe 
toernooien voor al onze jeugdteams.

Jeugdcommissie

Pijke en Yann hebben in deze 
periode de onderbouwzetel van Carlien 
overgenomen in de jeugdcommissie. 
We, Yann en Pijke, maar ook namens 
vele, vele anderen, willen Carlien 
bedanken voor haar enorme inzet! 
Het zegt genoeg dat ze door twee 
mensen wordt vervangen. Pijke gaat 
zich in de jeugdcommissie richten 
op het technische gedeelte en werkt 
daarin nauw samen met Harold van 
Ineveld (de nieuwe HJO) en de trainers/
coaches. Yann gaat zich bezighouden 
met de algehele organisatie en 
richt zich daarmee met name op de 
teammanagers, ouders en vrijwilligers.

Wij kijken uit naar een nieuw seizoen 
met veel gezelligheid en sportplezier!

Yann & Pijke
Jeugdcommissie - onderbouw

KENT U DIE NOG? 
‘DAAR KOMT DAT SCHOT’

CONCENTREREN, 
DRIBBELEN EN PASSEREN

OP DE ZATERDAGMIDDAG,  
DE MEDAILLE-UITREIKING

H et seizoen 2020/2021 is 
helaas als een nachtkaars 
uitgegaan. Dit keer geen 
tranen van vreugde van 

onze kampioenen of tranen van verdriet 
vanwege degradatie, maar meer 
tranen van verdriet omdat er niet meer 
gevoetbald kon worden. In de laatste 
twee maanden kon er dankzij een 
heleboel protocollen en vrijwilligers 
gelukkig nog beperkt gevoetbald 
worden; ‘training in tijden van Corona.’

Met de komst van de nieuwe HJO 
(Harold van Ineveld) zal er ook het één 
en ander gaan veranderen binnen de 
jeugdafdeling bij Swift. Harold heeft 
zichzelf reeds voorgesteld via de website 
van Swift. Hierin viel ook te lezen dat 
hij een bepaalde visie heeft op het 
jeugdvoetbal, iets waar hij in de diverse 
interviews (Q&A’s) verder op ingaat. 
Lees deze artikelen vooral nog even 
door als je dat nog niet gedaan hebt.

Een onderdeel van het vernieuwde 
jeugdbeleid is het opschalen van 
de selectieteams die in de zaterdag 
competitie uitkomen.

De zaterdag is steeds meer de dag 
waarop de jeugdteams, die in de hogere 
klassen uitkomen, spelen. Bij Swift 
is het aan de ene kant lastig om dit te 
bewerkstelligen (vanwege de beperkte 
veldcapaciteit en teams die naar de 
zondag zullen moeten verhuizen), maar 
aan de andere kant essentieel om alle 
eerste jongensteams uit te laten komen 
in de zaterdag competities vanwege 
het feit dat het niveau daar hoger 
is. Met name omdat wij de jongens 
uit deze teams uiteindelijk zo goed 
mogelijk klaar willen stomen voor ons 
vlaggenschip; de zaterdag-1.

De bovenbouw-afdeling bij Swift 
(JO13 t/m JO19) bestaat dit nieuwe 
seizoen uit in totaal vijftien teams. In 
alle bovenvermelde leeftijdscategorieën 
is Swift goed vertegenwoordigd met 
selectie- en recreatieve teams. Een 
goede basis- en mix om de ‘gelijke 
kansen’ filosofie op los te laten. De één 
wil graag op niveau in een hoge(re) 
competitie voetballen en de ander wil 
gewoon lekker met vrienden een ‘potje’ 
voetballen op zaterdag of zondag, voor 
ieder wat wils.

Met een grotendeels nieuw kader 
van coaches, trainers en teamleiders 
zullen wij ook dit nieuwe seizoen 
2020-2021 weer ons uiterste best doen 
om de jongens binnen de bovenbouw 
zoveel mogelijk te motiveren, 
enthousiasmeren en te stimuleren om 
er wederom een leuk seizoen van te 
maken. Dit keer uiteraard hopelijk vrij 
van virussen en andere beperkingen. 
Onze dank gaat uit naar al die ouders 
die zich afgelopen seizoen hebben 
ingezet als leider, coach, barvrouw- of 
man, scheidsrechter of vervoerder op 
de zaterdag- en zondagochtenden, om 
deze boys met plezier te kunnen laten 
sporten.

Alex van Noord
Jeugdcommissie Jeugd-Bovenbouw

JEUGD BOVENBOUW
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Ja, zo leuk vinden de meiden het bij Swift

Trainen in de regen met Jan Heitlager

Even de volle aandacht voor de trainer, Menno Koop

Swift meidenvoetbal gaat 
vanaf dit aankomend 
seizoen het 7e jaar in! In 
het begin hadden we een 

grote verscheidenheid aan meiden 
van verschillende leeftijden. Nu is 
het zoveel anders, wanneer je bij het 
Olympiaplein aankomt en op onze 
velden verschillende meidenteams over 
de velden ziet wervelen. Het ene meisje 
kan al een ‘panna’ of de ‘Johan Cruyff 
turn’, het andere gaat al struikelend 
verder en zij weet dat éénmaal rechtdoor 
toch de kortste weg naar het doel van de 
tegenstander moet zijn. Echt genieten, 
dat wij dit met vele enthousiaste 
trainers, vrijwilligers en ouders 
hebben kunnen bereiken. Door 
het grote enthousiasme van de 
meiden, met hun ouders op de 
achtergrond, maken we zowat 
ieder seizoen flinke progressie. 
Meidenvoetbal bij Swift valt niet 
meer weg te denken uit onze meer 
dan oergezellige vereniging. De 
aanvankelijk sceptische aanblik 
van de oudere leden is omgeslagen 
tot een gevoel dat onze meiden er 
echt bij horen. Een waardering van 
de zijde van de meiden andersom 
was daarop veelal het beste 
antwoord. De vereniging kan altijd 
een beroep doen op de meiden om als 
ballenmeisje bij spannende wedstrijden 
op te treden, zoals tegen Vitesse voor 
de beker, evenals bij een belangrijke 
wedstrijd in de competitie tot aan de 
opkomst voor het bekerduel van Swift-
mannen tegen Feijenoord in de Kuip.  
Ouders van meiden die opvallend 
gemakkelijk hun handjes extra laten 
wapperen voor de vereniging. Het heeft 
de meidentak van Swift alleen maar 
vleugels gegeven, waarvoor wij aan de 
vereniging heel veel dank verschuldigd 
zijn.

Sportief gezien zijn al meerdere 
meiden in beeld gekomen bij de 
verschillende afdelingen van de 
KNVB. We behalen mooie uitslagen, 
maken kampioenschappen mee en 
we spelen daarnaast wedstrijden met 
meidenteams in jongenscompetities. 
Meerdere meiden maken inmiddels 
zelfs deel uit van een jongensteam. 
Daarnaast willen we meiden recreatief 
ruimte kunnen bieden, want wat is 
er fijner om naast het plezier en je 
ontwikkeling in het voetballen vooral 
mooie vriendschappen te kunnen 
sluiten?!

Op de vraag hoe het succes en de 
verdere opkomst van het meidenvoetbal 
in Nederland te verklaren vallen, 
kunnen meerdere antwoorden gegeven 
worden. Zo zijn de meiden, t.o.v de 
jongens, competitiever geworden in het 
voetballen. Ze willen er meer bij horen 
en laten zien dat ze ook goed een balletje 
kunnen trappen. Een hockeymeisje of 
een voetbalmeisje zijn niet meer uit 
elkaar te houden. De afgelopen tijden 
is er door een goede generatie meiden, 
o.a. Lieke Martens, Viviene Miedema 

MEIDENVOETBAL
HET ZEVENDE JAAR

en onze Tessel Middag, opgegroeid bij 
Swift, een sterk fundament gelegd om 
op eredivisieniveau te kunnen spelen in 
Nederland. Maar ook om als speelster 
interessant te zijn voor de grotere 
competities in het buitenland, om een 
E.K. titel te kunnen pakken en om verder 
bij de wereldtop aan te kunnen sluiten. 
Voetballers zoals Messi en Ronaldo 
worden, doordat zij hun Instagram 
en vlogs delen, ook door de meiden 
opgepikt. Verenigingen zoals Barcelona, 
Manchester United en Juventus zijn, 
naast Ajax, nog meer bij de meiden 
gaan leven. De jonge meiden zullen 

lang niet allemaal voor de glamour 
kiezen, maar ze willen wel juist 
met hun voeten en daden nog meer 
kunnen bereiken in deze mooie 
tak van sport. Meidenvoetbal 
krijgt steeds meer aandacht door 
betere trainers en bijkomende 
faciliteiten. Het brengt mij op 
de volgende gedachte; of je nu 
een ouder bent van een jongen of 
meisje dat voetbalt, het maakt géén 
verschil. Niets is leuker om met 
de jeugd te mogen trainen en hen 
bij te staan met hetgeen zij willen 
bereiken in het voetbal. Kortom, 
het spelniveau van de meiden 

giert verder omhoog en over een aantal 
jaren zien we dit ongetwijfeld terug. 
Gelukkig kunnen wij bij Swift zeggen 
dat wij inmiddels al bijna 7 jaar van deze 
ontwikkeling een klein onderdeeltje 
uitmaken.

Peter van ’t Veen
Jeugdcommissie - meiden
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T oen we in augustus 
begonnen aan de 
voorbereiding van het 
seizoen konden we 
natuurlijk niet weten 

dat we waren begonnen aan het meest 
vreemde seizoen dat we ons maar 
konden voorstellen. In nieuwe tenues, 
aangeboden door onze shirtsponsors 
Rush Hour en Miranda van Commenee 
en strak afgetraind door Jan en Antal, 
begonnen we voortvarend aan het 

seizoen. De bekercompetitie verloren 
we helaas op 1 punt, na het gelijk spel 
thuis tegen Buitenveldert. Voor de 
competitie schoten we op volle snelheid 
uit de startblokken. Tot de winterstop 
werden de tegenstanders met dubbele 
cijfers verslagen. Aanleiding om na 
de winterstop te promoveren naar de 
hoofdklasse, alwaar we meer tegenstand 
kregen en het binnenhalen van 3 punten 
niet meer zo vanzelfsprekend was. Met 
goede moed en vol van zelfvertrouwen 

zouden we het laatste deel van de 
competitie met dit fijne elftal volle bak 
gaan tot Corona roet in onze bidons 
gooide. Een uitslagloos einde van een 
rare competitie, die we nooit meer 
zullen vergeten. Komend seizoen zullen 
de meiden worden verdeeld in MO15-
1 zaterdag en zondag. Ik wens iedereen 
enorm veel succes en plezier en vooral 
een Coronaloze competitie.

Onno

Jeugd MO13-1 seizoen 2019/2020
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SWIFT ZONDAG-8
EEN ICONISCH VRIENDENTEAM DAT IN 

2020 TIEN JAAR BESTAAT

H et is zondag 1 maart 
2020. Op de ranglijst 
staan de mannen van 
Swift zondag-8 op plek 

#2 met 27 punten uit 11 wedstrijden. 
Daar net boven staan de jonge honden 
van Kampong-5 met één puntje meer. 
Een kampioenswedstrijd staat op het 
programma. Thuis tegen Kampong, op 
ons vertrouwde Olympiaplein. Daar 
waar Swift zondag-8 thuis altijd speelt 
met net dat extra vleugje gogme, net wat 
meer vertrouwen in onszelf en in elkaar, 
net wat frivoler en met net wat meer 
‘joie de vivre’. We waren er klaar voor, 
dachten we... Niet wetende dat we die 
dag wellicht wel de zwaarste sportieve 
klap hebben opgevangen in onze lange 
geschiedenis als vriendenteam, maar 
daarover later meer.

Voor wat meer context nemen wij 
u mee door de afgelopen jaren van 
Swift Zondag-8. Een vriendenteam met 
prestatiedrang, dat haar oorsprong 
vond in de Utrechtse studentenwereld. 
Zo begonnen wij ook als team precies 10 
jaar geleden -in 2010- bij USV Hercules. 
Het team piepte en het kraakte. Vaak 
met maar 9 man op het veld omdat 
velen nog, lichtelijk teut, door hun 
wekker heen sliepen voor de aftrap om 
15:00 uur. We wisten niet waar we aan 
begonnen, maar we waren vastberaden 
en zijn altijd blijven genieten van het 
spel en van elkaars aanwezigheid.

Tien jaar later en veel bloed, zweet 
en tranen verder, zijn wij inmiddels 
al zes jaar lang Swift Zondag-8. 
Tien jaar lang op elkaar in gespeeld. 
Een kampioenschap in 2018 verder; 
ongenaakbaar. Agnes heeft het nog 
steeds over ons kampioensfeest, gevierd 
binnen de ‘Heilige’ Kantine van ons aller 
Swift. Dit jaar waren de voorbereidingen 
voor ons Lustrum & Kampioensfeest al 
in volle gang. “Swift Zondag-8 & Friends” 
had een waar succes moeten worden. 

Een 10-jarig bestaan van ons team, 
met als kers op de taart een mogelijk 
kampioenschap.

Want we waren goed dit jaar, 
echt goed! We hadden een enorm 
brede selectie. Het was dit jaar geen 
uitzondering om met zeventien man 
op het wedstrijdformulier te staan. 
Daarnaast beschikten wij binnen ons 
team over een aantal gecultiveerde 
iconen, die dit seizoen ook écht hun 
verantwoordelijkheid pakten. Denk 
hierbij aan:

• Bastiaan Bak – een trainingsbeest 
met de snelheid van Arjen Robben. 
In onze 4-4-2 formatie was elke 
lange bal naar voren gevaarlijk

• De Gele Flits – op goal dit jaar 
uitgegroeid tot één van de 
steunpilaren. Naar verluid is hij 
ook komend seizoen tussen de 
palen te bewonderen.

• Jobtro en Rio – een dodelijke en 
dynamische combinatie op onze 
linkerflank. Consistent en stabiel. 
De ingooi van Jobtro en de voorzet 
van Rio waren niet te verdedigen 
en dodelijk in de laatste minuut.

• Floydescu – als trainer/coach zette 
hij ons altijd op scherp en zorgde 
voor data gedreven inzichten, die 
ons spel altijd ten goede kwamen.

Al die jaren is het onze grootste 
uitdaging gebleken om een goedlopend 
team te smeden uit al deze iconen, die 
stuk voor stuk aanwezige individuen 
zijn, maar dit jaar klopte het. De 
controle was er, de gretigheid, de 
vastberadenheid.

Enfin, we nemen u mee terug naar 
die bewuste zondag 1 maart 2020. We 
waren pas nét over de helft, maar dit 
was DE kampioenswedstrijd tegen 
Kampong. Op vrijdag en zaterdag keurig 
netjes thuis op de bank, naast moeder 

de vrouw. Geen alcohol, geen Coebergh 
dit keer. We waren gezond gespannen 
en we hadden een troef achter de hand: 
Doelman Marty Party -Partijn-, voor de 
lezer waarschijnlijk beter bekend als 
de Sluipschutter. Partijn, één van de 
betere keepers van Swift, was er vorig 
jaar mee gestopt, maar maakte speciaal 
voor deze wedstrijd zijn rentree. We 
begonnen de wedstrijd dan ook fel en vol 
vertrouwen. Altijd vanuit de strategie: 
opbouwen vanuit ‘de Kom’ (de laatste 
linie), zoeken van het positiespel en 
middels dynamische korte steekballen 
en 1-2-tjes een strakke voorzet vanaf de 
flanken forceren. Het ging niet slecht en 
we kwamen zelfs op voorsprong. Maar 
we verloren, met 2-3. Dit deed pijn! Wat 
nog meer pijn deed is, dat er drie man 
van het veld gedragen moesten worden. 
Knieblessures, kapotte kuitbenen en een 
halve hernia. Na die wedstrijd gingen 
we in lockdown. Geen kampioenschap. 
Geen lustrumfeest. 

Een mentale klap voor de mannen 
van Swift-8, echter hebben zij in het 
verleden al bewezen veerkrachtig te 
zijn. Niet onterecht maken velen de 
vergelijking van Swift Zondag-8 met 
de ‘Chicago Bulls’ teams uit de jaren 
90. Wij komen er wel weer. We trainen 
alweer een paar weken hard en we 
hebben maar één doel voor komend 
seizoen: Het kampioenschap. Er is door-
geselecteerd in het team, we hebben 
afscheid moeten nemen van vrienden 
met zware blessures, maar voor Swift-8 
geldt: you can check out anytime, but 
you can never leave.

Een warme en sportieve groet 
gewenst namens het Technisch Hart 
van Swift-8, kampioenen van 2021. 
Iconen, persoonlijkheden, maar 
bovenal vrienden.

Thomas Baas en John van Wijk
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Onverwachts gaf Mark 
Rutte groen licht voor 
het zomermiddagvoetbal 
dit jaar. We hadden er 

al eigenlijk geen rekening meer mee 
gehouden. Normaal voetballen we de 
zomerperiode op de donderdagavonden, 
maar omdat er al extra trainingen 
waren ingelast voor de seniorenteams 
-in verband met eerdere afgelasting 
tijdens het begin van de coronaperiode- 
moesten we snel schakelen en konden 
12 teams, 4 heerlijke zaterdagmiddagen 
bij Swift voetballen. Ook de dames 
waren weer van partij, zodat de hele 
senioren afdeling present was.

Dit jaar het 10e Zomervoetbal bij 
Swift. De teams waren blij dat er weer 
echte, zij het onderlinge, wedstrijdjes 
gespeeld konden worden, dat werd toch 
wel erg gemist in de afgelopen maanden.  

zomeravondvoetbal werd
zomermiddagvoetbal

Onze vertrouwde donderdagavond 
was dan wel niet beschikbaar, maar 
voetballen op deze zaterdagmiddagen 
was toch een mooi alternatief. Na een 
korte voorronde werden de teams op 
sterkte ingedeeld en kon het toernooi 
echt beginnen, iedereen op z'n niveau 
waardoor het voor iedereen leuk is. In 
totaal 12 Swift seniorenteams waren 
van de partij, waaronder ook Vrouwen 
1 van afgelopen seizoen, waarmee 
het een mooi toernooi voor iedereen 
was, op ons eigen Swiftcomplex.  
Lekker voetballen, 7 tegen 7, op een 
half veld.

Het team van de zaterdag-3 won, ook 
dit jaar, weer. In een zinderende finale 
werd het team van de zondag-2 verslagen. 
De zaterdag-3 mag zich voor de 8e 
keer Swift-zomerkampioen noemen 
en zoals bekend moet de winnaar het 
volgende seizoen de organisatie op zich 

nemen, maar daar zijn ze inmiddels 
wel aan gewend, zodat we ook in 2021 
weer heerlijk kunnen doorspelen in de 
zomer. De kantine werd speciaal voor 
ons opengesteld. Hierdoor konden we 
op al deze middagen na de wedstrijden 
nog even, in het zonnetje, nagenieten 
onder het genot van een drankje en 
een hapje uit onze kantinekeuken. Dat 
maakt een voetbalmiddag toch wel echt 
compleet. 

Chris Griffioen
Namens de organisatie (Zat 8)





VROUWEN-1

VROUWEN-2

verloren seizoen vast te houden. Aan 
hun alleenstaande hooligan zal het in 
ieder geval niet liggen. Het enige wat 
nog roet in het eten kan gooien, is het 
ontbreken van een goede (correctie: 
gezellige) trainer die dit sterk staaltje 
vrouwelijke eigenwijsheid naar het 
kampioenschap kan leiden.

Voormalig vrouwen-1 heeft 
zich in de verplichte 
corona-lockdown ontpopt 
tot het team vrouwen-2. 

Met een nieuw uit-tenue, de vrouwelijke 
Gianluigi Buffon op goal, een elftal aan 
nieuwe generatie langs de lijn én een 
oefenduel tegen Ajax-Only Friends zijn 
ze vastberaden de koppositie van het 

Ook in de derde helft laten ze zien 
uit welk hout ze zijn gesneden, waarna 
ze als winnaars hun geluk zoeken in de 
mooiste kroeg van Amsterdam: Café 
Kiebert.

Wietske
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In ons derde seizoen is er veel 
gebeurd. We kwamen de velden op, 
in onze gesponsorde hoodies en er 
werd veel gescoord en gelachen. Een 
ongeslagen seizoen, dat hadden we nog 
nooit mee gemaakt. Met 99 doelpunten 
voor en 9 tegen eindigde de competitie 
helaas vervroegd. Waarom? Dat weet u 
ook wel.

Drie jaar geleden startten 
wij A.V.V. Swift Vrouwen-2.                                                                              
In het eerste seizoen 
eindigden wij als 4e en 

in het tweede seizoen als 3e. Na ons 
tweede seizoen werden we wel de 
halve veldjescup winnaressen. Ook 
begon vanaf het tweede seizoen onze 
kledingsponsor ‘Hotshots’. 

Ondanks dat we het seizoen 2019-
2020 geen “officieel” kampioen werden, 
voelden wij ons toch kampioen en 
hebben we dit met een feestje gevierd. 
Nu mogen wij, vanaf dit seizoen, 2020-
2021, de teamnaam Vrouwen-1 dragen.
We zijn trots op elkaar en houden van 
elkaar. Een hecht team, waar veel liefde 
in zit. “Ik voel vlinders voor jou…” 

Rosa + Sidney 
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V roeger vond je mensen 
van veertig oud en die 
van vijftig al helemaal! 
Gelukkig weten wij, 
als Vrouwen 35+, 

inmiddels wel beter. Wat heerlijk, zo’n 
Vrouwen 35+ competitie. Kom je vanuit 
de seniorencompetitie, dan is het eerst 
even wennen. Zeven tegen zeven op een 
half veld? Is dat niet nep? Maar dan kom 
je erachter dat dit misschien nog wel 
leuker is. Met zes teamgenoten op het 
veld kom je veel vaker aan de bal. Als 
verdediger kan je met regelmaat mee 
naar voren. Daarnaast, de sportieve en 
enthousiaste dames blijven over!

Swift Vrouwen 35+ is best een 
gevarieerd team. Dames met kinderen, 
carrièrevrouwen en expats, of een 
combi hiervan, vullen de basis. 
Een groot deel van onze dames is 
eind dertig of net veertig jaar oud, 
maar ook de vijftigplussers zijn goed 
vertegenwoordigd. Dan niet te vergeten 

onze rots in de brandig 
van zestig, die ons 
allemaal doet hopen 
dat we op die leeftijd 
ook nog zo mee kunnen 
voetballen.

Sinds twee jaar 
is Judith Kats onze 
trainer. Zelf speelt ze 
in de 3e divisie en met 
haar kennis van zaken 
heeft ze ons flink wat 
techniek en inzichten 
bijgebracht, waardoor 
we gedurende de 
afgelopen jaren echt zijn 
gegroeid. Samen met 
onze altijd enthousiaste en fanatieke 
coach, Luis Pereira, heeft dit ervoor 
gezorgd dat we steeds beter op elkaar 
ingespeeld raken en we daarmee ook 
steeds een tandje fanatieker worden. 
Afgelopen seizoen stonden we nét op 
het punt om na de nummer twee ook de 

D e schoenen hangen 
niet aan de wilgen! 
Ze liggen niet in het 
vet, maar worden 
nog gewoon gepoetst 

en op vrijdagavond aangetrokken. 
Voetballende 35 plussers zijn 
liefhebbers van het spelletje en van 
het sociale gebeuren eromheen. Zo 
ook bij Swift 35+ 2; met een gemiddelde 
leeftijd van ruim 51 jaar en ruim twee 
eeuwen voetbalervaring zijn wij geen 
jonge honden meer, maar zo af en toe 
gedragen wij ons er wel naar; Puur 
plezier.

Het afgelopen jaar is een bijzonder 
jaar geweest, eigenlijk was het maar 
een half jaar. Wij doen mee met de 
competitie van de KNVB, wat inhoudt 
dat we in een poultje van 4 op ieders 
complex een vrijdagavond heerlijk 
voetballen. Dit gebeurt voor de 
winterstop, als dat nog bestaat, en dit 
herhaalt zich weer vanaf maart.

In de tussenliggende periode hebben 
wij een eigen, aanvullende competitie 
opgezet met voornamelijk Amsterdamse 
teams, die 8 keer per jaar echt te weinig 
vinden. Zo doen vv Legmeervogels (de 

derde helft winnen zij altijd), Zeeburgia 
(allemaal trainers, althans dat denken 
zijzelf), WVHEDW (een heerlijk mooi 
team dat onze gemiddelde leeftijd zeker 
passeert), en sv Ouderkerk (een team 
vol stylisten), al jaren mee. DVVA, DRC 
en De Dijk completeren deze groep. In 
het veld is er mooie rivaliteit en ja, ieder 
team wil gewoon winnen; niet door vals 
of gemeen te spelen, maar door slimmer 
te zijn. Na afloop kunnen wij natuurlijk 
niet direct naar huis. ‘Thuis’ is dit 
namelijk niet gewend. Deze avonden 
worden altijd gezamenlijk afgesloten.

April hebben wij dit kalenderjaar 
niet voetballend bereikt. De reden 
hiertoe is bij iedereen wel bekend. Nu, 
bij het schrijven van dit stukje, staan 
wij al bijna 5 maanden stil. Ik weet 
zeker dat iedereen weer gretig is om in 

swift vrouwen 35+

swift mannen 35+

nummer één uit onze pool te verslaan, 
maar toen brak Corona uit. Hoewel 
we natuurlijk ook voor de gezelligheid 
voetballen, wordt het komend seizoen 
er óók een van revanche!

Lisa Bos

augustus de schoenen aan te trekken. 
In afwachting van welke opzet de KNVB 
dit jaar in petto heeft, zullen wij op de 
vrijdagavonden toch maar eens moeten 
gaan trainen. Hierover hebben wij al 
meerdere jaren gesproken en …….. 
gesproken. Nu is het de hoogste tijd 
om dit serieus aan te pakken en op te 
pakken. Waar een virus toch toe kan 
leiden, de ogenschijnlijke jonge honden 
aan het trainen krijgen, 

Wij kijken met veel plezier uit naar 
ons zesde 35 plus seizoen.

Jan Maarten, Bram, Rein, Vincent 
(de vorige captain), Bart (de nieuwe 
capitano), Ruud, Frank, Franc, David, 
Jan (mogelijk onze eerste vaste 
supporter), Hans (mogelijk onze tweede 
vaste supporter), Emile, en Rob.
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H istorie: In november 
2018 werd ’t levenslicht 
voor deze vorm van 
Football geboren.                                                         
Voor ouderen vanaf 

55e jaar, die graag nog lekker tegen 
een balletje wilden “trappen”. In ’t 
begin waren er maar 4 à 5 deelnemers. 
Toen werd besloten om in maart 2019 
het alsnog te proberen en dat werd 
één groot succes; de groep groeide 
uit tot 16 personen, mensen met 
allemaal verschillende achtergronden, 
waaronder één vrouw.

Walking football
een nieuwe vorm van bewegen

Op vrijdagen van 10:00 tot 11:30 
uur; een warming-up en 2 á 3 partijen 
Football van ieder 15 min, daarna het 
sociale gebeuren met koffie/thee en 
dan komen de verhalen los van de 
voorgaande dagen.

De oorsprong vond plaats in 
Engeland; de bakermat van het voetbal. 
Inmiddels zijn er in Nederland +/- 
330 van deze ‘walking football’ clubs, 
gevestigd door het hele land. De 
doelstelling van het ‘walking football: 
Laagdrempeligheid, iedereen kan 
meedoen en iedereen is welkom; je 
hoeft niet persé gevoetbald te hebben, 
het gaat om het ontmoeten, met name 
ouderen die weinig sociale contacten 
hebben komen uit hun isolement! 

Rennen is niet toegestaan en ballen 
ter hoogte van de heupen, worden een 
indirecte vrije trap tegen. Géén keeper, 
in Engeland waar ik speelde, mag men 
via de boarding kaatsen en men speelt 
wel met een keeper op doel.

Het hoogtepunt was op 28 februari 
dit jaar, in verband met het 110-jarig 
bestaan van de club. Wij organiseerden 
voor het eerst een Walking Football-
toernooi met acht deelnemende teams 
(uit Den Haag, Purmerend, Hoorn). Het 
werd een groot succes, ons eerste team 
werd zelfs tweede. 

Helaas heeft het Covid-19 virus véél 
schade aangericht, ook wij mochten 
niet meer voetballen. Gelukkig heeft, 
naar mij bekend is, tot nu toe niemand 
van de oudjes het virus opgelopen. In 
september hopen wij weer bij avv Swift 
van start te gaan en natuurlijk zijn 
nieuwe leden ook van harte welkom. 

Weet jij iemand -man of vrouw-? 
Neem dan contact op met ‘mister 
avv Swift’ Cor Verhoeff of met 
mij. corverhoeff@planet.nl of  
h.van.hoek9@outlook.com

Herman van Hoek



Jo Horn
Voorzitter

Hans Witkop
Secretaris

Vacature
Lid

Vacature
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DE KLACHTENCOMMISSIE

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. 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. Meestal lost zich dat vanzelf op 
of grijpt de scheidsrechter in. Daarnaast 
hebben trainers, coördinatoren, 
teamleiders en bestuursleden een eigen 
verantwoordelijkheid om in te grijpen of 
te bemiddelen, wanneer er onwenselijk 
gedrag vertoond wordt.

In een aantal gevallen doet zich een 
situatie voor waarin een klacht wordt 
ingediend over het optreden van een 
speler, een coach of een supporter/
ouder.

De aangewezen instantie hiervoor 
binnen Swift is de klachtencommissie. 
Deze ziet erop toe dat de Gedragscode 
Waarden en Normen wordt nageleefd. 
De gedragscode bevat regels en 
gedragingen, waaraan iedereen binnen 
de club zich dient te houden; elk lid van 
Swift, ouders en bezoekers. Gezonde 
competitie, sportiviteit en plezier staan 
altijd bovenaan. De gedragscode en 
klachtenregeling is te bekijken op de 
website van Swift.

De officiële 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 Swiftgebouw en daarbuiten, op 
trainingen, tussen ouders en trainers 
etc. Maar ook alle zaken die niet onder 
het tuchtrecht van de KNVB vallen, 
zoals de gele en rode kaarten. Dit alles 
onder het motto: Sportiviteit bij Swift 
geldt op het veld en 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 en de 
klachtencommissie vallen. 

Wanneer er sprake is van ongewenst 
gedrag bestaat de mogelijkheid om in 
eerste instantie contact op te nemen 
met een van de vertrouwenspersonen 
van Swift. Desgewenst kan in of na 
overleg een klacht worden ingediend 
bij de commissie. Wie dat wil kan 
rechtstreeks een klacht indienen bij de 
klachtencommissie.

Hoe gaan wij te werk. Op de website 
is een klachtenformulier beschikbaar 
dat moet worden ingevuld om de 
klacht bij de klachtencommissie te 
kunnen indienen. 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 variëren 
van het geven van een waarschuwing 
tot intrekking van de inschrijving. De 
klachtencommissie brengt het bestuur, 
de betrokken partijen, 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.

Tot slot; in het komend seizoen zal 
de klachtencommissie moeten worden 
aangevuld. De zittende leden zijn aan 
het einde van hun termijn gekomen. 
Geïnteresseerden kunnen via het 
e-mailadres contact opnemen.

De leden van de klachtencommissie

"Sportiviteit bij Swift geldt op het veld en daarbuiten."
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ONZE SPONSOREN SEIZOEN 2020-2021

HOOFDsponsor     
ING

clubsponsor - platinum
Nedstede Real Estate Management
Voetbalshop.nl

CLUBsponsor - GOUD
De Berg Investments
De Vriendenloterij
Oostenrijk Touringcars

Bordsponsor
AA-Drink
Accuraat verhuur                                        
Albert Heijn G.v.d.Veenstraat     
Alproned 
Anggrek Bloemsierkunst    
BCMD IT Cloud Solutions               
Bedrijfsadvies Alphen aan den Rijn         
Beemster Kaas                                                     
BetterMatter
Bidfood
Bouwbedrijf de Jonge
BP Solutions
Cannibale Royale
Coffee@Work                                                   
Coja Snackbar
De Vriendenloterij                                          
Handelsbanken Amsterdam-zuid  
Het Amsterdamsche Voetbal         
ING
Intersafe
Jaap Admiraal makelaardij              
Juffrouw Jansen                               
Kumpany
L’Arena Italiaans Restaurant          
Meester Smeets
Meijer CnF Accountants
Miranda van Commenee
Nedstede Real Estate Management        
Oostenrijk Touringcars                        
PCI Nederland                                     
Rederij ’t Smidtje                                   
Royal City Vastgoed Beheer
sc Olympia 2020 Amsterdam           
Spaghetteria Olympiaplein                                         
Sport Medisch Centrum Amsterdam                                                                                       
VDM Cleanwise                                                                                                                         
Voetbalshop.nl  

CLUBsponsor - ZILVER
Bidfood                                   
Beemster Kaas
Coffee@Work                                
Handelsbanken A’dam-zuid       
Intersafe                                     
Jaap Admiraal makelaardij       
Juffrouw Jansen
L’Arena Italiaans Restaurant
Meijer CnF Accountants             
Royal City Vastgoed Beheer
sc Olympia 2020 Amsterdam

Baniervlagsponsor  
Albert Heijn G. v.d.Veenstraat 
Bidfood                                              
De Berg Investments
ING                                                    
Nedstede Real Estate Management
Oostenrijk Touringcars           
Rederij ‘t Smidtje                           
Voetbalshop.nl                 

Wedstrijdbal zaterdag-1
Bedrijfsadvies Alphen a/d Rijn    
Bidfood
Bouwbedrijf de Jonge
Disseldorp bouw
ING       
Intersafe
Jaap Admiraal makelaardij
Jaap Obdam
Juffrouw Jansen
Jupiler
Leo van Roemburg
Nedstede Real Estate Management
Oostenrijk Touringcars
Polca – Pate Grand Mere
Royal City Vastgoed Beheer
Ruud van Leuffen
sc Olympia 2020 Amsterdam
VDM Cleanwise
Voetbalshop.nl
Vrienden zaterdag-1                      
Willem Maubach
Wolfgang Hommes

CLUBsponsor - BRONS 
Alproned 
BCMD IT Cloud Solutions  
Bedrijfsadvies Alphen a/d Rijn
Bouwbedrijf de Jonge
BP Solutions
Inergy Analytical Solutions
Meester Smeets
STROOM in de pijp
VDM Cleanwise

Shirtsponsor-alle teams
ING 
Voetbalshop.nl

Shirtsponsor SENIOREN 
SELECTIE-TEAMS 
De Berg Investments 
L’Arena Italiaans Restaurant 
Meijer CnF Accountants   
Oostenrijk Touringcars  

Shirtsponsor-
jeugdteams
BCMD IT Cloud Solutions    
BP Solutions 
Coaching to Empower
Doorkoen
Dynamic Credit 
FabFilter 
Inergy Analytical Solutions 
Juffrouw Jansen 
Miranda van Commenee
MO2 
Nedstede Real Estate Management
Renokan
STROOM in de pijp 
Technical Valley

Shirtsponsoren-
senioren
Burgermeester
C’s Food and More
Cafe Kiêbert
Cannibale Royale / Disco Doll
Fuente 
Gideon Italiaander
Hotshots Amsterdam                                                                  
Rijschool ‘Opa’
Sport Eventjes
Tosti Bar -het huis van iemand anders 
Urologie Amsterdam                                         

Verenigingsgids - adverteerders: Zie hiervoor alle advertenties in deze verenigingsgids
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