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SELECTIE 2016-2017  Max van Binsbergen, Adil Boumaaza, Cas van Cadsand,  
 Cain Emanuels, Job Frankhuizen, Sam Goldewijk, Damian da Graca,  
 Tristan de Harder, Aron Hogeveen, Birgit Koning, Yorrick van Marion,  
 Tijmen Meijer, Stijn Prenger, Lucas Wolfsen.

 Staf: Yorick de Roo, Johan Prenger, Kevin van de Hooff.

ASC NIEUWLAND
JO13-1
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HET SEIZOEN MET DE JO13-1
In dit boekje een overzicht van de spelers van het afgelopen seizoen met een stukje reflectie. 
Leuk voor nu en later! We kijken terug op een goed en leuk seizoen. Met zijn allen; spelers,  
staf en ouders, hebben we veel plezier beleefd aan het voetbalspel van JO13-1. 

HET BEGIN
Juni 2016. De selectie van de JO13-1 (voorheen D1) van ASC Nieuwland stond wat onwennig 
bij elkaar tijdens de eerste training. Tien tweede jaars en drie eerstejaars spelers van de club. 
Daarnaast een nieuwe speler via de transfermarkt bij ASC beland. Tristan kwam in het kielzog van 
zijn vader mee van VVZA. Een mooie groep gasten bij elkaar. Oefenwedstrijden tegen Hoogland  
en Hooglanderveen werden verloren. Maar tegen VVZ ’49 en CJVV werd er gewonnen. Mooi te  
zien dat het voetballend vermogen van het team een goed niveau had. Dat biedt perspectief in  
het nieuwe seizoen. Nu eerst zomervakantie. 

DE START
Na een oefenwedstrijd tegen TOV op 17/8 starten we met drie bekerwedstrijden. De eerste 
was op zaterdag 20 augustus tegen en bij NVC JO13-1 Naarden. Een pittige tegenstander die 
eigenlijk net iets te vroeg kwam. We verloren met 3-1. Vier dagen later op woensdag mochten we 
thuis spelen tegen Almere JO13-2. Het verschil was te groot en we wonnen met 6-2. De laatste 
wedstrijd in de beker was bij Zuidvogels op 30/8. Mooi weer, lekker veld maar een ontzettende 
zwakke tegenstander. Vijf minuten voor de wedstrijd hadden ze nog maar 10 spelers aanwezig.  
We wonnen uiteindelijk dik verdiend met mooi combinatievoetbal met 11-1. Klaar voor de 
competitie.

DE TRAININGEN
Yorick als hoofdtrainer en Johan en Kevin assisteren. Een mooi trio. Jong (althans 2 van de 3), 
gedreven en bovenal voetbaldieren. Kevin de Speed & Agility op de maandag. Waar coördinatie al 
niet goed voor is. Gevolgd door de techniek training van Johan. Veelal creatieve pass en trapvormen. 
Yorick gaf dan op woensdag de wedstrijd gerichte training. Met veel uitleg en instructie.  
Opbouwen, druk zetten en kantelen. Geassisteerd door Kevin. Veel overleg en afstemmen met  
z’n drieën en lekker veel variatie in de oefenstof. Het was soms echt nadenken voor de dame en 
heren, maar ze pakten het geweldig op. Tussendoor een fun training en soms pakken van de lat 
schieten met daarin een klein cadeautje. Je kon het zo gek niet bedenken of het wedstrijd element 
zat erin. En laten de ‘boys en girl’ daar nu net beter van worden. Geweldig. 
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Op de maandagavond sloten we de training vaak af met de Champions League. Vier tegen vier op 
twee grote doelen op een klein veld. Willen winnen en scoren, daar gaat het om. Als ze al niet moe 
waren dan wel na deze partij vorm. Aan het eind van het seizoen een winnaar. 

DE COMPETITIE
We speelden in de 1ste klasse 9. Je zou het seizoen kunnen samenvatten met: “Te groot voor het 
servet, maar te klein voor het tafellaken”. Tegen de top drie: Seastum, Quick en Hooglanderveen 
konden we voetballend mee. Er werd hard gewerkt en gestreden, maar op het moment suprême, 
ging het verdedigend fout of maakten wij de doelpunten niet. De andere teams waren minder en 
vele wedstrijden wist het team dan ook om te zetten in winst. Hoewel GVVV uit en CJVV thuis  
(zal dat door de vele V’s komen?) nog wel lastig waren en onnodig puntverlies opleverde. Echter je 
zag het team groeien. Individueel maar zeker ook als geheel. Ze gingen beter voetballen.  
Met in de winterstop duels tegen hoofdklassers Houten en AS80. In beide gevallen prima voetbal 
en zeker niet de mindere. Een teken dat we op de goede weg waren. De jongens konden elkaar 
steeds beter vinden. Druk zetten en omschakelen was vaak een probleem voor de tegenstander. 
Spakenburg heeft dat op een doordeweekse avond in februari ondervonden. In het voorjaar pakten 
we de competitie weer op. In tegenstelling tot de eerste helft zo af en toe door blessures of een 
weekendje weg een afwezige. Het voetballen was nog steeds in orde, met soms overtuigende 
winstpartijen maar soms ook onnodig puntverlies. Met af een toe een speler uit de JO11-1,  
JO12-1 of JO13-2 zijn we uiteindelijk op een mooi 4de plek in de competitie geëindigd.  

Een groot compliment voor het team. 

DE TOERNOOIEN
Op 20 mei ons eigen ASC toernooi (wat goed en belangrijk dat dit georganiseerd wordt) met 
als tegenstander Horst, VRC, Zwart Wit en Fortius. De eerste drie partijen geen probleem. 
Gemakkelijke overwinningen. Dus de ‘finale’ tegen Fortius uit Amsterdam. Hoofdklasse.  
Puike partij. Aan elkaar gewaagd. Fanatieke supporters en een aanwezige trainer bij de 
tegenstander. Harry, onze scheids, zal er nog weleens aan terug denken. Helaas konden we  
de wedstrijd niet omzetten in winst. Een mooie 2de plek uiteindelijk. 



AVK KAMPIOEN 2017
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Vijf dagen later naar Alphen aan de Rijn voor het John Heitinga toernooi. Lekker weer, goede 
organisatie en leuke teams. Westfriezen, ARC (2x) en Alphense boys. Onze boys waren de eerste  
2 games meer met luchtkussens en Tikki Takki Touzani bezig dan met voetballen. Na een 
opbeurende speech van de coaches pakten ze in de laatste 2 wedstrijden in de poule wel de  
winst en wisten ze ook de finaleronde, tegen Hercules om plek 5, binnen te slepen. 

Op zaterdag 3 juni mochten we naar Ermelo voor het Young Eagles toernooi. Eerste wedstrijd 
VVOP geen probleem. De tweede maakten we een misser tegen Horst. De derde tegen Jonathan 
verdient gewonnen. De eerste plek zat er niet meer in maar wel de eer van onze jongens. 
Tegen DHL (De Hollandse Leeuw) uit Delft maakten ze weer waar waartoe ze in staat zijn.  
Tegen goede / betere ploegen gewoon meedoen. Een fysieke wedstrijd zonder doelpunten.  
Maar een goede partij voetbal. Weer een 2de plaats. 

De afronding met het team op het AVK bij Quick. Dinsdag 6 juni tegen gastheer Quick en CJVV.  
Dit seizoen reeds drie keer verloren van Quick, maar in dit half uurtje ging het zoals gewenst.  
Mooi en goed voetbal en 1-0 winst. Tegen CJVV bleef de wedstrijd onbeslist 1-1. Gelukkig verloor 
CJVV van Quick zodat we drie dagen later mee mochten doen met de finale ronde. Op vrijdagavond 
speelden we tegen VOP onze halve finale. Krachtsverschil te groot in ons voordeel. Ondanks een 
schreeuwende coach van de tegenpartij. Uiteindelijk 3-0. Tegen wie? Hoogland als torenhoge 
favoriet? Nee, Cobu Boys wist de strafschoppen beter te nemen. De finale. Mooie ervaring 
en prachtig moment voor de jongens. Veel publiek op de tribune en een tegenstander die we 
voetballend de baas waren. Terecht wonnen we met 2-0 door twee goals van Adil.  
Vreugde alom en op deze manier nemen we op gepaste wijze afscheid van het seizoen. 



KEEPER CAS: Onze keeper die het vanaf het begin erg naar zijn zin 
had. Rustig, mooie reflex en goede uitstraling. Kan echter bij bladeren 
in zijn doelgebied of supporters achter het doel ook last van stress 
krijgen. Het opbouwen, inspelen van de bal krijgt hij steeds beter 
onder de knie. Is de vorm van de dag aanwezig heb je een topkeeper 
aan hem. Na de voetbal- en keeperstraining op maandag ook nog ff 
knuffelen met zijn vriendin. Wat een energie. Gaat zeker goed komen 
volgend jaar.CAS

VERDEDIGER SAM: Heeft de stap vanuit de D2 hogerop prima 
opgepakt. Was het voor Sam in het begin wennen, op dit moment 
maakt hij zijn plek in de defensie meer dan waard. Kan met zijn 
snelheid en kracht veel corrigeren in het belang van het team.  
Wil na een verkeerde inspeelbal nog wel eens gaan mopperen in 
zich zelf. Een leerpunt. Kan met zijn opgaande lijn in het voetballen 
zeer zeker van waarde in zijn nieuwe team. Een supporter en 
taxichauffeur heeft hij al vanuit Vathorst. Zijn vader. Mooi stel.

VERDEDIGER CAIN: Je hebt slimme verdedigers, harde verdedigers 
en tactische verdedigers. Cain heeft van alle drie ruimschoots in huis. 
Rustig als het kan, overtuigend indien nodig en hard als het moet.  
En hij doet het met een glimlach op zijn gezicht. Je zou haast zeggen 
de ideale schoonzoon. Nu nog een chickie! De nieuwe trainer krijgt er 
een goede en plezierige speler bij. We blijven je volgen.

SAM

CAIN
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DE REFLECTIE
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VERDEDIGER LUCAS: Gedreven. Enthousiast. Altijd 100% 
inzet. Zowel op de training als in de wedstrijd. Zelfs met een lichte 
hersenschudding (Jonathan uit) gaat hij door. Maar ook een aspirine 
helpt dan niet Lucas! Is in de kleedkamer als 2de aanvoerder verbaal 
aanwezig. Maakt graag een dolletje, heeft vaak nog een laatste 
opmerking of pept het team op. Een fijne gast. Gaat met een goed 
linker been de JO15 selectie versterken.

LUCAS

VERDEDIGER JOB: Een echte verdediger? Kan op het middenveld 
ook aardig ballen. Al zijn de afstanden dan wellicht iets te groot.  
Zelfs in de aanval zou hij niet misstaan. Als targetman in de spits. 
Maar is het sterkst op de flanken in de achterhoede. Groot, sterk, 
technisch en een goed overzicht. Wil soms bij een dribbel zijn acties  
te lang doorvoeren. Is de meester van de penalty’s bij oefensessies 
op de training en daarom onze specialist op het veld. Van Job gaat  
de nieuwe trainer zeker plezier hebben. 

VERDEDIGER MAX: Als 1ste jaars D speler een rustige speler.  
Moest zijn plekje vinden. Multi inzetbaar. Na een goed begin een 
pas op de plaats halverwege om uiteindelijk ijzersterk het seizoen 
af te sluiten. Het liefst centraal achterin. Ziet het spel goed en zoekt 
de vrije man. Max zou nog sterker in de duels kunnen worden en 
kopduels durven aangaan. Maar daar kan hij met zijn trainers mooi 
aan werken volgend seizoen in de JO13-1. 

JOB

MAX
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MIDDENVELDER DAMIAN: Ieder team heeft een speler nodig  
die iets speciaals heeft. Damian is het cement onder de jongens.  
Met zijn grappen, humor en mooie karakter heeft hij een belangrijke 
rol in de groepsdynamiek. Buiten dat is hij een goede voetballer die 
vaak, net als een schaker, al weet waar de bal komt of heen gaat. 
Is op het middenveld echt op zijn plek, hoewel hij in de spits ook uit 
de voeten kan. Zal volgend jaar ook zeker van waarde zijn voor zijn 
nieuwe team.DAMIAN

MIDDENVELDER TIJMEN: Wat een schotkracht heeft hij met zijn 
linkerbeen! Dit jaar heeft hij dan ook menig doelpunt van buiten de 
16meter gemaakt. Fysiek staat Tijmen ook zijn mannetje. Niet bang 
om het duel op het middenveld aan te gaan. Gelukkig zien we hem 
zijn rechtervoet steeds meer gebruiken om te passen en schieten. 
En als hij dat blijft ontwikkelen zit er nog veel groei in de voetbal 
mogelijkheden van deze goeie gast. 

MIDDENVELDER ARON: Kreeg bij een wedstrijd van de ‘nieuwe’ 
JO13-1 van de trainer de opdracht om op 80% te gaan voetballen. 
Uit respect voor de tegenstander. Dat zegt veel over Aron.  
Altijd ervoor gaan en altijd hard werken. Acties maken en voetballend 
zit het wel eens tegen, maar opgeven komt in zijn woordenboek niet 
voor. Hij zou zijn bescheidenheid meer van zich moeten afgooien.  
Dan kunnen we nog meer genieten van zijn voetbalkwaliteiten en 
mooie mens Aron. 

TIJMEN

ARON
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MIDDENVELDER STIJN: Het was voor hem even zoeken naar  
zijn plekje tussen de ‘grote’ jongens. Maar toen dat eenmaal  
gelukt was moesten de jongens soms naar hem zoeken op het  
veld. Klein, behendig en snel. Kappen en draaien als specialiteit.  
Echt genieten van hem op trainingen en wedstrijden. Helaas vanaf 
maart geblesseerd aan zijn hak. Maar inmiddels de eerste minuten 
weer gemaakt op weg naar een mooi seizoen in de JO13-1  
volgend jaar. STIJN

AANVALLER YORRICK: Een echte rechtsbuiten. Of links mag 
ook. Snel, sterker nog, razend snel. Weinig tegenstanders die hem 
bijhouden. Heeft dan ook nog een mooie passeeractie en weet dan 
ook nog vaak de vrije medespeler te vinden. Is in het zelf afronden 
nog al eens ongelukkig. Tegen Roda ’46 Leusden door de weeks was 
hij top. Zelf 3x scoren en 3x een assist. Dit is de Yorrick die we in zijn 
nieuwe team graag zien. Gaat zeker goedkomen.

AANVALLER BIRGIT: De dame tussen de heren. Maar ze staat 
zeker haar mannetje. Misschien onwennig bij de start, maar 
voetbalkwaliteiten komen altijd naar boven. Zo ook bij Birgit. En dat 
zien we richting het eind van het jaar steeds beter. Zelf bij de KNVB 
hebben ze haar ontdekt. Sterk, technisch en inzicht, op ons lijstje. Top! 
Pijn aan de hak de laatste maanden. Wel trainen of niet. Steeds een 
afweging maken. En dat is niet altijd makkelijk. Zowel bij ASC JO13-1 
als in Zeist gaan we veel plezier aan haar beleven.

YORRICK

BIRGIT
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AANVALLER TRISTAN: Je hebt soms spelers die je niet direct kunt 
peilen. Zo ook Tristan. Kwam van VVZA, dus we moesten even aan 
elkaar wennen. Voetballen kan hij. Creatief. Mooie passeerbeweging. 
Afronden op soms fabuleuze wijze. Een echte linksbuiten. In zijn doen 
en laten is hij soms wat druk, praat veel en ziet alles al voordat de 
rest er oog in heeft. Heeft soms een arm om de schouder nodig. 
Tristan is gewoon een fijn joch waar ze in de JO15 veel voetbalplezier 
aan gaan beleven. TRISTAN

AANVALLER ADIL: Sterk aan de bal. Afschermen en daarmee 
zichzelf vrijspelend of een pass naar een teamgenoot. Kan heel 
goed spelen, maar komt er niet altijd uit. Weet dat ook heel goed 
van zichzelf. Is in de loop van het jaar steeds meer in het belang van 
het team gaan spelen. Adil ging meer meters maken, kreeg meer 
balcontacten en vond de vrije man makkelijker. Scoorde daardoor zelf 
wat minder, maar hield ondanks dit toch een beter gevoel over aan 
de wedstrijd. Kijk naar dit soort spitsen is een nieuwe trainer altijd op 
zoek. 

ADIL
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TRAINER YORICK: een natuurtalent? Wellicht. Hoe dan ook voor 
hem was het een eerste jaar met de jongens onder 13-1. Hij zat 
er vanaf het begin bovenop. Dit gaan we doen, dat verwacht ik en 
gewoon je taken uitvoeren. Altijd een teambespreking voor een 
wedstrijd. Uitleg en instructie tijdens de trainingen. Spelers zijn 
leergierig en luisteren. Mooi om te zien. Mag ook volgend jaar van 
Vincent (coördinator, die zo af en toe langs kwam) de JO13-1 trainen. 
Yorrick gaat tussendoor op vakantie en laat zijn assistenten het 
overnemen. Kwestie van vertrouwen. Dat de communicatie vanuit 
het buitenland lastig is omdat zijn mobiel in de Middellandse zee ligt 
is een kleine bijkomstigheid. 

YORICK

1STE ASSISTENT JOHAN: Rustig observerend en genietend van 
technisch voetbal en het spelletje van de boys. Geeft op maandag  
de training op ‘eigenwijze’ waarin creatieve pass en trapvormen met 
veel pionnen uitgezet werden. Het leek wel of hij soms zelf niet meer 
uit zijn aantekeningen kwam. Een mooie aanvulling op de jonkies.  
Vullen elkaar goed aan. Wil ook volgend jaar weer de spelers naar een 
hoger plan brengen. 

2DE ASSISTENT KEVIN: Jong en onervaren maar ademt voetbal uit 
en heeft zeker een mening. Staat dicht bij de doelgroep en gaat ook 
op deze manier met de jongens om. Geeft op maandag de Speed & 
Agility training. Coördinatie en behendigheidstraining. Dat doet Kevin 
met enthousiasme en plezier en de jongens pakken dit ook zo op. 
Zonder dat ze het wellicht doorhebben worden ze er beter van.  
Kevin heeft een mooie groei laten zien dit jaar en zou zelf wel een 
team kunnen leiden en coachen. Gelukkig voor Yorick en Johan blijft 
hij bij de JO13-1. 

JOHAN

DE STAF

KEVIN
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DE SUPPORTERS
Een trouwe club, ’s morgens vroeg verzamelen, koffie langs de lijn of een bakkie in de kantine. 
Positieve betrokkenheid. Voetbalhumor en filosoferen over de toekomst. Dank voor jullie  
sportieve steun. 

DE LEIDERS
Simon regelt wedstrijden en zaken er omheen en Linda verzorgt de communicatie m.b.t. trainingen, 
wedstrijden en uitjes. Onopvallend werk misschien, maar o zo belangrijk voor de trainers en ouders. 
En dat hebben ze beiden voortreffelijk gedaan. Nooit was er informatie achterstand en iedereen 
wist van hoe laat verzamelen of wat er verwacht werd. Een maal kwam Jonathan Jo12-1 niet 
opdagen. Maar ook dat ging bij de herkansing goed. Bedankt Linda en Simon.

Wij zien de toekomst van onze spelers met vertrouwen tegemoet en hopen een positieve bijdrage 
te hebben gegeven aan de ontwikkeling van ze allemaal!

Yorick, Johan en Kevin.
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