
AVK voor meisjes & vrouwen
6 T/M 10 JUNI 2022 • COBU BOYS

Welkom op het allereerste AVK voor meisjes & vrouwen! 
Van 6 t/m 10 juni 2022, strijden de meisjes en vrouwenteams van de Amersfoortse 
voetbalverenigingen om de titel ‘Beste team van Amersfoort’. Wij als organisatie 
hopen samen met alle deelnemers, vrijwilligers en supporters, er een ongelooflijk mooi 
evenement van te maken, dat hopelijk ooit net zo opgezet gaat worden als het AVK 
voor de heren1 teams. Want wees nu eerlijk, wij dames en meisjes zijn net zo belang-
rijk als de mannen en de jongens! 
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Beste speelsters, begeleiders, ouders en supporters,

Wij heten alle speelsters van de teams, begeleiding, ouders, broers en zussen, 
opa’s, oma’s en andere belangstellenden van harte welkom bij dit AVK voor 
meisjes en vrouwen. Wij zijn blij en trots dat we dit allereerste AVK voor meisjes 
en vrouwen kunnen organiseren op sportpark Zielhorst. Alle Amersfoortse clubs 
met meisjes- en damesteams die op zaterdag aan de competitie meedoen, 
nemen deel aan dit AVK voor meisjes en vrouwen! 

NOVA Badkamers & Keukens is sponsor van de wisselbekers en prijzen. Door  
de sponsoring van Lotus taarten en M2 People hebben wij voor iedere 
jeugddeelnemer (!) een bidon als aandenken kunnen aanschaffen. Jumbo Den Blanken 
heeft geregeld dat ieder team voorzien wordt van fruit, sap en ijsjes.  
The Sports & Leisure Company (Acerbis) heeft ervoor gezorgd dat er gebruik 
gemaakt kan worden van nieuwe wedstrijdballen en dat de begeleidende staf in 
keurige herkenbare shirts kan rondlopen. Daarnaast heeft Clever Productions de 
aankondigingen en banners mogelijk gemaakt. Wij zijn deze sponsoren dankbaar 
dat zij ervoor hebben gezorgd dat wij dit allemaal kunnen realiseren. En natuurlijk 
zijn wij onze ‘buren’ HVC en Fidelitas dankbaar dat wij gebruik mogen maken van 
een speelveld en kleedkamers! 

Voor ons staan plezier en sportiviteit voorop en wij hopen dat dit dan ook het geval 
zal zijn. ‘Samen voetballen in Amersfoort’, met een goede onderlinge verstand
houding, is iets waar we als Amersfoortse verenigingen trots op mogen zijn. In dit 
kader doen wij ook een beroep op alle belangstellenden om op positieve wijze aan 
te moedigen, respect te hebben voor elkaar en beslissingen van scheidsrechters 
altijd te accepteren. 

Dit toernooiboekje bevat alle toernooiregels en speelschema’s. We hebben 
geprobeerd het speelschema voor alle deelnemende teams zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken. Daarbij hebben we rekening gehouden met de klasse waarin de 
teams hebben gespeeld in het seizoen 20212022. 

Nu alvast een woord van dank aan alle scheidsrechters, vrijwilligers en sponsoren 
die op welke wijze dan ook het mede mogelijk hebben gemaakt dat 57 teams uit 
Amersfoort, meisjes en dames, in actie kunnen komen deze week. 

Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd terecht bij de toernooiorganisatie. Voor het 
toernooi via avkdames@cobuboys.nl en tijdens de wedstrijddagen in het OnderInn 
bij de wedstrijdleiding of in de bestuurskamer op de bovenverdieping. 

Organisatie AVK voor meisjes en vrouwen 2022

Voorwoord
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De wedstrijden worden gespeeld op de velden van sportpark Zielhorst bij voetbal
vereniging Cobu Boys en enkele avonden op een extra veld van voetbalvereniging 
HVC, Sportpark Zielhorst 10 te Amersfoort.

Voor deelname gelden de leeftijdsgrenzen en dispensatieregeling van het seizoen 
20212022. De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de KNVB. 
Iedere speler toont respect voor de scheidsrechter/spelbegeleider en accepteert 
zijn/haar beslissingen. Bij eventuele geschillen heeft alleen de trainer of de team
leider het recht van protesteren bij de wedstrijdleiding. De scheidsrechter kan 
tijdstraffen (5 minuten) uitdelen. Dezelfde speler die 2 maal in een wedstrijd wordt 
beboet is de volgende wedstrijd niet speelgerechtigd. 

  Bij de MO9 meisjes (6x6) wordt er 10 minuten gespeeld op een kwart veld,  
met 5 veldspeelsters en 1 doelverdedigster. 

  Bij de MO11 meisjes (8x8) wordt er 10 minuten gespeeld op een veld met 
afmetingen volgens de KNVBregels, met 7 veldspeelsters en 1 doelverdedigster. 

  Bij de MO13 meisjes wordt er 15 minuten gespeeld,  
zonder rust met 10 veldspeelsters en 1 doelverdedigster.

  Bij de MO15 meisjes wordt er 20 minuten gespeeld,  
zonder rust met 10 veldspeelsters en 1 doelverdedigster.

  Bij de MO17 dames wordt er 20 minuten gespeeld,  
zonder rust, met 10 veldspeelsters en 1 doelverdedigster. 

  Bij de MO19 dames wordt er 20 minuten gespeeld,  
zonder rust, met 10 veldspeelsters en 1 doelverdedigster. 

  Bij de vrouwen wordt er 25 minuten gespeeld, zonder rust,  
met 10 veldspeelsters en 1 doelverdedigster. 

  Gewonnen wedstrijden leveren 3 punten op, een gelijk spel 1 punt.  
Het aantal winstpunten bepaalt de stand in de groep. Is dit gelijk dan telt het 
doelsaldo. Wanneer ook dit gelijk is telt het aantal gescoorde doelpunten.  
Is dit ook gelijk dan beslissen strafschoppen. Ieder team neemt 5 strafschoppen.

  Elk team verzamelt zich uiterlijk 5 minuten voor aanvang langs het voor hen 
bestemde speelveld. Raadpleeg voor aanvang het wedstrijdschema. 

  Het team is verplicht uniform gekleed te gaan en heeft zelf een set reserve shirts 
of hesjes ter beschikking. Het eerstgenoemde team draagt eventueel reserve 
shirts of hesjes. 

  Het eerstgenoemde team speelt thuis en trapt af. 

  Bij de MO9wedstrijden fungeert een begeleider van het eerstgenoemde team als 
‘spelbegeleider’. 

Wedstrijdbepalingen
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AMSVORDE
CJVV
COBU BOYS
HOOGLAND

HOOGLANDERVEEN
NIEUWLAND
QUICK
VOP

Deelnemende verenigingen

Brian Ouwerkerk
Arnoud van Slooten
Bastiaan Prins
Will Renjaan
Peter Veltman

Michael Haije
Johan Flipse
Rein vd Laan 
Baktosh Doroni

Damion Dekkers
Ronald Boluijt
Jerom Tiemessen

Peter vd Vorst
Wouter Duizendstra
Matthieu Ngombo

Scheidsrechters

Toernooireglement

De toernooileiding kan beslissen om bij extreme weersomstandig heden, zoals 
dreigend onweer, het toernooi stil te leggen of zelfs af te gelasten. Voetbal
vereniging Cobu Boys is niet aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van 
blessures. Er zijn elke avond EHBO’ers aanwezig op het sportpark. Door het feit 
van deelnemen, gaat iedereen akkoord met dit reglement. In alle gevallen waar 
dit reglement niet in voorziet, beslist de toernooileiding.

Jan Maarten van Riemsdijk
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MO13     Maandag 6 juni

Veld 1
18:00 CJVV MO131  Hooglanderveen MO132
18:20 Hoogland MO131  CJVV MO131
18:40 CJVV MO131  CJVV MO132
19:00 Hoogland MO131  Hooglanderveen MO132
19:20 CJVV MO131  Nieuwland MO131
19:40 Nieuwland MO131  Hooglanderveen MO131
20:00 CJVV MO131  Cobu Boys MO131
20:20 CJVV MO131  Hooglanderveen MO133
20:40 Hooglanderveen MO131  CJVV MO131

Veld 2
18:00 Cobu Boys MO131  Hoogland MO131
18:20 Hooglanderveen MO133  Nieuwland MO131
18:40 Cobu Boys MO131  Quick MO131
19:00 Nieuwland MO131  Cobu Boys MO131
19:20 Hoogland MO131  Hooglanderveen MO133
19:40 Quick MO131  Hooglanderveen MO132
20:00 Hoogland MO131  Quick MO131
20:20 Cobu Boys MO131  Hooglanderveen MO131
20:40 Hooglanderveen MO133  Quick MO131

Veld 3
18:00 Hooglanderveen MO131  Hooglanderveen MO133
18:20 Hooglanderveen MO132  Hooglanderveen MO131
18:40 Hooglanderveen MO131  Hoogland MO131
19:00 Quick MO131  CJVV MO131
19:20 Hooglanderveen MO131  Quick MO131
19:40 Hooglanderveen MO133  Cobu Boys MO131
20:00 Hooglanderveen MO132  Nieuwland MO131
20:20 Nieuwland MO131  Hoogland MO131
20:40 Hooglanderveen MO132  Cobu Boys MO131

Veld 4
18:00 Nieuwland MO131  Quick MO131
18:20 CJVV MO132  Cobu Boys MO131
18:40 Hooglanderveen MO132  Hooglanderveen MO133
19:00 CJVV MO132  Hooglanderveen MO131
19:20 Hooglanderveen MO132  CJVV MO132
19:40 CJVV MO132  Hoogland MO131
20:00 CJVV MO132  Hooglanderveen MO133
20:20 Quick MO131  CJVV MO132
20:40 CJVV MO132  Nieuwland MO131
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MO17     Dinsdag 7 juni

Veld 1
18:30 Hooglanderveen MO171  Nieuwland MO171
18:55 Nieuwland MO171  Quick MO171
19:20 CJVV MO171  Hoogland MO171
19:45 CJVV MO171  Quick MO171
20:10 Hooglanderveen MO171  CJVV MO171
20:35 CJVV MO171  Quick MO172
21:00 Hooglanderveen MO171  Quick MO171

Veld 2
18:30 Quick MO171  Hoogland MO171
18:55 Quick MO172  Hooglanderveen MO171
19:20 Hooglanderveen MO171  CJVV MO172
19:45 Hoogland MO171  Hooglanderveen MO171
20:10 Nieuwland MO171  CJVV MO172
20:35 Hoogland MO171  Nieuwland MO171
21:00 Nieuwland MO171  CJVV MO171

Veld 3
18:30 Quick MO172  CJVV MO172
18:55 CJVV MO172  CJVV MO171
19:20 Quick MO171  Quick MO172
19:45 Nieuwland MO171  Quick MO172
20:10 Quick MO172  Hoogland MO171
20:35 Quick MO171  CJVV MO172
21:00 CJVV MO172  Hoogland MO171
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Het meidenvoetbal bij CJVV 
is de afgelopen jaren flink 
gegroeid. We hebben maar 
liefst 12 meiden teams; van de 
MO9 tot de MO19. Daarnaast 
trouwens ook 2 vrouwenteams, 
waar de komende jaren flink 
in zal worden geinvesteerd, 
De ambitie voor vrouwen1 is 
om binnen een aantal jaar een 
stabiele tweedeklasser te zijn. 
Iedere zaterdag wordt er door 
alle meiden en vrouwen met 
veel plezier fanatiek gevoetbald, 
onder leiding van enthousiaste 
trainers en coaches. Daarnaast is 
er veel gezelligheid rondom de 
wedstrijden en worden er leuke 
activiteiten georganiseerd. Als je 
op zoek bent naar een gezellige 
club met enthousiaste meiden 
ben je van harte welkom om een 
keer mee te trainen

Hoogland is een echt dorp. 
Ouderwets gezellig. Dit is de identiteit 
die we uitstralen en willen vasthouden 
bij vv Hoogland. Begin jaren ’70 was 

vv Hoogland al actief met vrouwenvoetbal. Mooi te 
zien dat we niet alleen gegroeid zijn met mannelijke 
leden. Inmiddels hebben we zo’n 300 meisjes en 
dames die wekelijks een balletje trappen. Natuurlijk 
proberen we op zo’n hoog mogelijk niveau te 
spelen. Net zoals bij de jongens wil ieder meisje in 
het vlaggenschip van haar club spelen. Met opleiden 
van trainers en spelers bereiken we dit. Plezier en 
sportiviteit staan vanzelfsprekend altijd voorop. 
Meisjes spelen bij vv Hoogland zolang mogelijk 
in een gemengd team. We hebben meidenteams 
vanaf MO13 t/m MO19. Bij de senioren spelen nu 
op zondag 4 vrouwenteams. vv Hoogland vindt het 
AVK meisjes een geweldig initiatief! Hiermee zetten 
we voetbal voor vrouwen nog meer op de kaart. Dat 
niet alleen: AVK verbindt Amersfoort met Hoogland. 
We nodigen Hooglanders en Amersfoorters van 
harte uit te komen kijken bij dit sportieve en 
gezellige evenement.
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MO15     Woensdag 8 juni

Veld 1
18:00 Cobu Boys MO151  Hooglanderveen MO151
18:25 Hoogland MO151  CJVV MO151
18:50 Hooglanderveen MO151  Hoogland MO151
19:15 Cobu Boys MO151  CJVV MO151
19:40 Quick MO151  Hooglanderveen MO151
20:05 CJVV MO151  Quick MO151
20:25 Cobu Boys MO151  Amsvorde MO151

Veld 2
18:00 CJVV MO152  Hoogland MO152
18:25 Hoogland MO153  Hooglanderveen MO152
18:50 Hooglanderveen MO152  CJVV MO152
19:15 Hoogland MO152  Hoogland MO153
19:40 Hooglanderveen MO152  Hoogland MO152
20:05 Hoogland MO153  CJVV MO152
20:25 Quick MO151  Hoogland MO151

Veld 3
18:00 Amsvorde MO151  Quick MO151
18:25 Quick MO151  Cobu Boys MO151
18:50 CJVV MO151  Amsvorde MO151
19:15 Amsvorde MO151  Hoogland MO151
19:40 Hoogland MO151  Cobu Boys MO151
20:05 Amsvorde MO151  Hooglanderveen MO151
20:25 Hooglanderveen MO151  CJVV MO151
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Ongeveer de helft van ons team 
voetbalt al ruim 10 jaar samen. Tien 
jaar lief en leed delen, zorgt ervoor 
dat we elkaar onwijs goed kennen. 
Het maakt ons een gezellig en hecht 
voetbalteam. Wat de uitdaging ook is, 
wij gaan hem als team aan! Op voor-
waarde dat er na de wedstrijd dan wel 
Cola-Malibu’s koud staan. 

Ons VR1 is een kleurrijke verzameling 
speelsters met verschillende leef-
tijden, persoonlijkheden en interesses. 
Zo voetballen er bij ons 2 scholieren, 4 mama’s, 1 oma, 6 verpleegkundigen/zorg-
medewerkers, 1 militair, 1 politieagente en een basisschooljuffrouw. Vrij bijzondere 
groep toch? 

Wat we allemaal gemeen hebben is onze liefde voor voetbal én de derde helft. 
Deelname aan het dames AVK past daar perfect bij. We kijken uit naar een sportief 
toernooi! Ondertussen hebben we wel vast op de club, een plekje gemaakt voor die 
dames AVK Cup 

VOP VR1 op het AVK; van scholier tot oma

ASC Nieuwland is pas sinds een jaar of vijf echt actief geworden met 
het meiden en vrouwen voetbal. Maar we kunnen met trots zeggen dat 
we aardig aan de weg aan het timmeren zijn. Inmiddels hebben wij een 
MO111, een MO131 een MO171, een MO191 en een Vrouwen 1 team.

Allemaal ploegen die enthousiast 
minimaal 1x maar vaak 2x in de 
week trainen en op de zaterdagen 
de wedstrijden spelen. Het doel is 
om in elke leeftijdscategorie mini
maal 1 team te hebben en over 
een aantal jaren selectie voetbal te 
spelen met de meiden teams. 

Op het AVK 2022 zijn we verte
genwoordigd met maar liefst 4 
teams en we kijken er erg naar 
uit om ons te meten met de 
andere Amersfoortse meiden en 
vrouwen teams. 
We bedanken Cobu Boys alvast 
voor de organisatie en hun 
gastvrijheid!
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VROUWEN     Donderdag 9 juni

Veld 1
18:30 Cobu Boys Vr1  Hooglanderveen Vr1
19:00 Hoogland Vr1  VOP Vr1
19:30 Hooglanderveen Vr1  CJVV Vr1
   
20:15 Cobu Boys Vr1  Hoogland Vr1
20:45 Hoogland Vr1  Hooglanderveen Vr1
21:15 Hoogland Vr1  CJVV Vr1

Veld 2
18:30 CJVV Vr2  Cobu Boys Vr2
19:00 Nieuwland Vr1  CJVV Vr2
19:30 Hoogland Vr2  CJVV Vr2
   
20:15 Nieuwland Vr1  Cobu Boys Vr2

Veld 3
18:30 Hoogland Vr2  Nieuwland Vr1
19:00 Cobu Boys Vr2  Hoogland Vr2
19:30 VOP Vr1  Cobu Boys Vr1
   
20:15 VOP Vr1  CJVV Vr1
20:45 CJVV Vr1  Cobu Boys Vr1
21:15 Hooglanderveen Vr1  VOP Vr1
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Wij zijn het supergezellige MO15 van Amsvorde,  
de leukste club van Amersfoort!
We zijn met 15 meisjes. We winnen regelmatig, 
maar we lachen altijd. We zijn blij dat we weer lekker  
kunnen voetballen en hebben veel zin in het AVK!!

Veel voetbalgroetjes: Maud, Maudje, Mare, Jozien, Karlijn, Rose, 
Isa, Lana, Mirthe, Luca, Mies, Veerle, Ella, Tess en Yara.

De meiden van AFC Quick 1890 zijn ook weer van de 
partij. Onze meidenteams blijven groeien en daarom 
doen we dit jaar met meerdere teams mee; MO19 
t/m MO19. Deze meiden worden graag uitgedaagd 
in het voetbal. We zijn dan ook erg blij dat dit jaar 
ook kampioen schappen worden georganiseerd voor 
meiden in Amersfoort. 

We hebben er zin in!
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MO09     Vrijdag 10 juni

MO11     Vrijdag 10 juni

Veld 1A 18:00 CJVV MO91  Quick MO091
Veld 1B 18:00 Hooglanderveen MO92  Hooglanderveen MO91
Veld 1A 18:15 CJVV MO91  Hooglanderveen MO91
Veld 1B 18:15 Quick MO091  Quick MO102
Veld 1A 18:30 Hooglanderveen MO92  Quick MO102
Veld 1B 18:30 CJVV MO91  Quick MO091
Veld 1A 18:45 Hooglanderveen MO91  Quick MO091
Veld 1B 18:45 Hooglanderveen MO92  CJVV MO91
Veld 1A 19:00 Quick MO102  CJVV MO91
Veld 1B 19:00 Hooglanderveen MO91  Hooglanderveen MO92

Veld 2A 18:00 CJVV MO112  Hooglanderveen MO114
Veld 2B 18:00 CJVV MO113  Hooglanderveen MO113
Veld 2A 18:15 Hooglanderveen MO114  CJVV MO113
Veld 2B 18:15 Hooglanderveen MO113  Quick MO101
Veld 2A 18:30 CJVV MO112  Hooglanderveen MO113
Veld 2B 18:30 Quick MO101  CJVV MO113
Veld 2A 18:45 Quick MO101  CJVV MO112
Veld 2B 18:45 Hooglanderveen MO113  Hooglanderveen MO114
Veld 2A 19:00 CJVV MO113  CJVV MO112
Veld 2B 19:00 Quick MO101  Hooglanderveen MO114
Veld 2A 19:30 Quick MO091  Hooglanderveen MO92
Veld 2B 19:30 Quick MO102  Hooglanderveen MO91

Veld 3A 18:00 CJVV MO111  Hooglanderveen MO111
Veld 3B 18:00 Quick MO111  Nieuwland MO111
Veld 3A 18:15 Hooglanderveen MO111  Nieuwland MO111
Veld 3B 18:15 Quick MO111  Hooglanderveen MO112
Veld 3A 18:30 CJVV MO111  Quick MO111
Veld 3B 18:30 Hooglanderveen MO112  Nieuwland MO111
Veld 3A 18:45 CJVV MO111  Hooglanderveen MO112
Veld 3B 18:45 Quick MO111  Hooglanderveen MO111
Veld 3A 19:00 CJVV MO111  Nieuwland MO111
Veld 3B 19:00 Hooglanderveen MO111  Hooglanderveen MO112
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In 2007 speelden er een paar meisjes tussen de jongens bij de (toen nog) F-jes. Deze 
meisjes werden toen ze door mochten naar de E door Erik Roest bij elkaar gezet en 
als meisjesteam speelden zij mee in de jongenscompetitie. Een groot deel van de 
meiden bleef lang bij elkaar en op een gegeven moment kwam er zelfs een team bij 
en hadden we een MO17-1 en MO17-2. De MO17-1 werd MO19 en MO17-2 werd 
MO17-1 en inmiddels is er wel wat veranderd in de samenstelling van de teams maar 
in beide teams zitten nog steeds meiden die destijds in de F-jes zijn begonnen.

Dit eerste team behaalde 4x een kampioenschap, jarenlang mede onder leiding van 
Erik Roest en speelde een tijd in de hoofdklasse. Door wisselingen (meiden gingen 
studeren en stopten) ging het team daarna iets lager spelen en inmiddels staat Piet 
Ouwerkerk alweer wat jaartjes als trainer voor deze groep en is hij ook betrokken 
bij Dames 2, een team dat niet alleen veel op het veld, maar ook in de kantine te 
vinden is.

Een paar jaar geleden kwamen er ook wat jongere meisjes die zich aanmeldden. 
In de zomer groeide dat aantal ineens zo, dat bij de start van de competitie een 
MO11 kon worden ingeschreven. Dit team is nu onze MO13. En sinds vorig seizoen 
is er ook een samengesteld team ST Cobu Boys/VOP, waarbij meiden van beide 
verenigingen als 1 team zijn ingeschreven. Deze meiden kunnen heel goed samen 
en hebben een hoop plezier. Heel mooi hierbij is dat zij ondanks de vele verliezen 
het afgelopen jaar, altijd optimistisch en vrolijk blijven, ook door een enthousiast 
stel ouders die de moed er steeds weer inhouden.

Inmiddels trainen er ook wat meisjes mee in de JO10 en wij hopen natuurlijk dat 
hieruit binnenkort een MO11 mag ontstaan! Bij Cobu Boys is het bestuur steeds 
meer begaan met deze dames en krijgen zij meer en meer de aandacht die ze 
verdienen. Beide damesteams presteren lekker in de competitie, waarbij dames 1 
op de tweede plaats staat en helaas net geen kampioen kon worden en dames 2 
ook lekker bovenin meedraait. 

De beide meisjesteams presteren iets minder, maar hebben daardoor niet minder 
plezier in wat ze doen en lachen samen heel wat af.

Vanaf het seizoen 2022-2023 heeft Cobu Boys ook een vrouwen 7vs7 team die op 
de vrijdagavond hun wedstrijden zullen spelen en is men druk bezig om een 3e 
damesteam op de been te krijgen. Hiervoor kunnen wij nog wat speelsters plaatsen.

Cobu Boys was al een aantal jaar bezig met het proberen neer te zetten van een 
AVK voor meisjes (toen had Cobu Boys nog geen dames elftal), maar drie jaar 
geleden hebben we ook echt de stap genomen om een AVK te gaan organiseren. 
Helaas is dit AVK tot twee keer toe gecanceld door Corona, maar konden we het 
daardoor nu wel uitbreiden van een AVK voor meisjes, naar een AVK voor meisjes 
en vrouwen! En daar zijn we trots op!

Historie meisjes- en vrouwenteams Cobu Boys
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MO19     Vrijdag 10 juni

Veld 1
19:30 CJVV MO191  Hoogland MO191
19:55 Hoogland MO191  Hooglanderveen MO191
20:20 CJVV MO191  Hooglanderveen MO192
20:45 CJVV MO191  ASC Nieuwland MO191
21:10 CJVV MO191  Hooglanderveen MO191

Veld 3
19:30 Hooglanderveen MO191  Hooglanderveen MO192
19:55 Hooglanderveen MO192  ASC Nieuwland MO191
20:20 ASC Nieuwland MO191  Hooglanderveen MO191
20:45 Hooglanderveen MO192  Hoogland MO191
21:10 Hoogland MO191  ASC Nieuwland MO191

VV Hooglanderveen doet dit jaar met 15 teams mee aan het AVK. Van 
Dames 1 tot onze MO92. Meiden voetballen op alle niveaus met heel veel 
plezier bij Hooglanderveen. Als Hooglanderveen vinden we het ook heel 
leuk dat er een AVK voor meiden wordt georganiseerd en doen heel graag 
mee. De MO191 en MO192 zijn 2 talentvolle teams met meiden tussen 

de 17 en 19 jaar. Beide teams zijn in de eerste seizoenshelft kampioen geworden in hun 
klasse. De M171 en MO151 zijn ook teams die al jaren samen voetballen en ieder jaar 
stappen zetten in hun ontwikkeling. De MO152 is een nieuw team wat is samengesteld uit 
nieuwe spelers en spelers van andere verenigingen en bestaande spelers die steeds beter 
samen spelen. De MO13 bestaat uit 3 elftallen. De MO131 is nadat ze in de 1e seizoens
helft begonnen zijn in de 2e klasse, de 2e seizoenshelft in de middenmoot geëindigd in 
de 1e klasse. De MO132 en MO133 bestaan uit spelers die voor het eerst dit seizoen op 
een groot veld spelen en daar behoorlijke stappen in hebben gezet. Ons talententeam is 
de MO111. Dit team speelt op het hoogste niveau en is dit seizoen in alle competities 
kampioen geworden. De MO112 is dit seizoen 1x kampioen geworden in de 2 klasse en 
de overige competities in de middenmoot geëindigd. De MO113 en MO114 zijn teams 
die bestaan uit meiden die voor een groot deel dit seizoen of vorig seizoen begonnen zijn. 
In de laatste competitiefase kunnen zij 
beide nog kampioen worden in de 3e 
klasse. De kleinste meiden die voet
ballen bij ons in de MO91 en MO92. 
Waarbij de MO91 ook hun mannetje 
staan in de jongenscompetitie. De 
MO92 meiden voetballen dit seizoen 
voor het eerst en hebben dit seizoen 
goede maar ook minder goede resul
taten behaald, maar ze worden steeds 
beter onder leiding van hun trainer.
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Dani Hagenbeuk is een Nederlands 
professioneel gamer. Hij is onderdeel van 
het ESport team van AFC AJAX en komt 
uit in de Edivisie. Hij werd Nationaal 
Kampioen FIFA 17 in 2016, Nationaal 
Kampioen FIFA 17 EDivisie in 2017 en 
2018. Behaalde in 2017 de tweede ronde 
van het WK FIFA en was winnaar van het 
Internationale FIFA Toernooi “The Ultimate 
Clash’ in 2017. 

Dani is een geboren en getogen 
Amersfoorter en kan zelf ook aardig 
voetballen (ASC Nieuwland). Hij zal samen 
met Sebas de Jong op maandag aanwezig 
zijn en wellicht zijn gezicht ook op de 
andere dagen nog laten zien. 

Volg Dani op instagram @danihagenbeuk.

Sebas de Jong en Dani Hagenbeuk

Sebas de Jong zal samen met 
Dani Hagenbeuk aanwezig zijn 
tijdens het toernooi. Sebas 
verzorgt de prijsuitreiking van de 
MO13 en komt misschien op de 
andere dagen ook nog wel langs. 

Wil je meer weten van Sebas? 
Volg hem op op instragram: 
@alleenmaargezelligheid.

Sebas is een lokale bekendheid. 
Deze Amersfoorter is Video 
Creator & YouTube Streamer en 
heeft 105 K abonnees. Rang bij 
FIFA 22 Weekend League best 
Rang 1. 

Daarnaast is hij ook nog speler in 
de selectie van Cobu Boys.



Slot op vrijdag 10 juni


