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Je moet vandaag de dag, corona tijd, je 

teksten juist dateren. Morgen kan alles 

anders zijn.

Afgelopen zaterdag speelden we in Alfa 

voor een zeer beperkte hoeveelheid 

publiek, onze beste set ooit tegen Orion. 

Komend weekend, zonder publiek, the 

best of four in de Supercup. Ik reken 

op winst tegen Dynamo. De moeilijke 

afweging, gaan we Europa in, hebben we 

na toezegging van financiële steun van 

de NeVoBo, met ja beantwoord. Maar of 

we in Finland zullen spelen lijkt inmiddels 

zeer onwaarschijnlijk.

Je speelt om je publiek te amuseren en 

omgekeerd haal je je spelvreugde uit hun 

aanmoedigingen. En zonder publiek geen 

recettes, die een belangrijk onderdeel 

van je begroting zijn. En sponsors die met 

hun bijdragen, financieel en in natura, 

driekwart van de begroting dekken krijgen 

niet de exposure waarop ze hebben 

gerekend en wij ze als tegenprestatie in 

het vooruitzicht hebben gesteld.

Had je een half jaar geleden een dergelijk 

scenario kunnen bedenken? Als de hemel 

naar beneden komt hebben we allemaal 

een blauwe muts zou mijn vader hebben 

geantwoord. Los van de mooie blauwe 

kleur is dit inmiddels wel het nieuwe 

normaal. 

Als topclubs, Donar, FC Groningen 

en Amysoft Lycurgus staan we na 

waarschijnlijk twee verloren seizoenen 

alle drie voor dezelfde opgave: overleven. 

Zo goed als het kan.

Dat vraagt om bezinning. Zeker, 

Groningen mag zich gelukkig prijzen met 

deze clubs. Maar alle drie hebben we, ook 

in het verleden al, langs het smalle randje 

gelopen. 

We vissen in meerdere opzichten in 

dezelfde vijver. Dat geldt zeker voor het 

zoeken naar sponsoren. Maar ook voor 

de maatschappelijke activiteiten. In deze 

tijden van nood zoeken we hulp bij de 

lokale overheden en steun in de kosten 

van onze speelaccommodaties. Op dat 

veld spelen we allemaal de bal en achter 

het bureau, de backoffice, doen we op 

grote of kleine schaal dezelfde dingen.

Dit alles schreeuwt om nauwere 

samenwerking en betere afstemming 

met elkaar. Ik ben niet vies van het 

Barcelona model, want ieder voor zich 

zijn we te klein voor tafellaken en te groot 

voor servet. 

Is corona misschien toch nog ergens 

goed voor geweest.

Groningen, 1 oktober 2010

Arie Wink

Nauwere samenwerking

VOORW
OORD

‘JE SPEELT OM JE PUBLIEK TE AMUSEREN  

EN OMGEKEERD HAAL JE JE SPELVREUGDE 

UIT HUN AANMOEDIGINGEN’
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Op zijn dertiende kwam Abe Meininger voor het eerst 
met volleybal in aanraking. Een kleine zestig jaar later 
is de geboren Groninger en getogen Fries nog altijd 
bezeten van het spelletje. Meininger heeft niet voor niets 
de bijnaam ‘Volleybalprofessor’ gekregen. Sinds een 
tijdje is de in Zuidlaren woonachtige pensionado  bestu-
urslid technische zaken Amysoft Lycurgus. 

Terug bij de club waar hij in het verleden al het nodige 

werk gedaan heeft. ‘Arjan polste mij. Hij zat een aantal 

jaren geleden bij mij op een trainerscursus. Wytze ken ik 

ook erg goed. Hij speelde in de Drentse jeugdselectie die 

ik trainde en later was ik even zijn zaakwaarnemer. Als je 

dan gevraagd wordt hoef ik niet lang na te denken.’

Grootste plannen 

Zo is Meininger terug bij de club waar hij in 1970 al voor 

het eerst binnenzeilde. Jan Beins, de Arjan Taaij uit 

die tijd, zocht contact met Meininger om te helpen. Er 

waren plannen om het grootster aan te pakken. Er ging 

meer getraind worden door het team met onder andere 

Rob Birza en wijlen Alex Posthuma. ‘Beins stopte er op 

een gegeven moment mee en toen ben ik een paar jaar 

als hoofdtrainer bij Lycurgus gebleven. We deden toen 

goed mee en hoorden bij de top vier van Nederland.’ Ook 

trainde Meininger DAK Hoogezand, die meerdere keren de 

landstitel met jongensteams behaalden.

Dat was een vervolg op zijn eerste sporen in het vak 

bij DVC in Dokkum. Als jonge puber was Meininger 

al coach, trainer en speler. Trainerspapieren had hij 

aanvankelijk niet, maar wel een boek, geschreven door 

Cees van Zweeden, met daarin veel oefeningen en 

trainingsmethodes. Daar maakte hij gebruik van.

Jong Oranje 
Het bleef niet onopgemerkt. Meininger werd benaderd 

door de Nevobo. ‘Ik was begin twintig en werd trainer van 

Jong Oranje met daarin jongens als  Ron Zwerver, Henkjan 

Held en Edwin Benne.’ De goedlachse coach vertrok bij 

Lycurgus om in Utrecht als onderwijskundige aan de slag 

te gaan. En ondertussen vervulde Meininger ook diverse 

trainersfuncties. ‘Ik ben tot 1985 samen met Joop 

Alberda bij Jong Oranje gebleven en ben onder andere ook 

drie jaar coach van Dynamo geweest.’ In die tijd was Jong 

Oranje zo goed dat een keer met 3-2 van de echte Lange 

Mannen gewonnen werd. 

ABE M
EIN

IN
GER

BESTU
U

RSLID
 TECH

N
ISCH

E ZAKEN

Abe Meininger 
kan niet zonder 
volleybal
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Een vacature bij het toenmalige Academisch 

Ziekenhuis Groningen (AZG) zorgde in 1987 voor een 

terugkeer naar het Noorden. ‘Ik zat in de HBO-raad en 

hield me onder andere bezig met vernieuwingen in het 

onderwijs. Het AZG had een mooie baan op dat gebied 

en ik kwam als beste uit de sollicitatieprocedure.’

Het trainersvak bleef onverminderd trekken. Samen 

met Alberda werden kanjers als Olof van der Meulen 

en Jan Posthuma getraind bij Animo in Sneek in 

aanloop naar hun gouden tijd als international. 

Daarna volgden Sudosa Assen, DOK Dwingeloo 

en de dames van Lycurgus. Allemaal clubs op 

Eredivisieniveau of op weg naar het hoogste niveau. 

‘Het spelletje heeft me altijd aangetrokken en nog 

steeds. Hoe bespeel je de tegenstander tactisch 

en mentaal. De sterke punten van je opponent 

uitschakelen en jezelf als team zo organiseren dat je 

gevoelsmatig met een man meer speelt.’

Zwak voor jeugd 
Meininger heeft altijd een zwak voor het opleiden van 

jeugd gehad. ‘Het is interessant om te zien hoe je 

mensen opleidt van nul tot aan de top. Dat is vanuit 

mijn rol als onderwijskundige altijd boeiend geweest 

om naar te kijken.’ Dat hij recent de talenten bij het 

Regionaal Trainings Centrum (RTC) vier jaar trainde is 

dan ook niet zo gek.

Ervaring, netwerk en passie brachten de professor 

over de hele wereld om trainingen te geven Zo werkte 

Meininger in Bahrein met Heinz Buchröder, een coach 

uit het voormalige Oost-Duitsland, om meer te weten 

te komen over de ontwikkeling van het volleybal in 

de DDR. Trainingen geeft de Zuidlaarder nog altijd. 

Momenteel onder andere in Grijpskerk.

‘Het spelletje heeft  
me altijd aangetrokken 
en nog steeds’
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Olympische Spelen 
En dan is er ook nog de functie bij de FIVB, de 

wereldvolleybalbond. ‘Ik ben naar Olympische Spelen en 

wereldkampioenschappen geweest om videoanalyses te maken 

en artikelen te schrijven.’ Schrijven over volleybal is een andere 

loot aan de activiteiten boom van Meininger. Hij schrijft veel voor 

Volley Techno, een vakblad voor trainers.

Vanuit al deze ervaringen kijkt Meininger naar de huidige situatie 

van het volleybal in het Noorden. ‘Bij de jongens kun je zeggen dat 

de verwachte groei er nooit is gekomen. In de samenwerking met 

het RTC gebeurt er wel iets, maar de jeugd haakt onvoldoende 

aan bij het niveau van Amysoft Lycurgus. Er is zeker wel talent, 

maar je moet het wel weten aan te boren. Dat is lastig.’ Bij de 

meisjes is het juist andersom. ‘We missen een top damesteam 

in de regio. Met alle talenten die de afgelopen jaren vertrokken 

zijn naar elders hadden we een meer dan eredivisiewaardig team 

kunnen hebben.’ 

Spannende toekomst 
Hoe ziet de toekomst er dan uit? ‘Spannend! Zeker door corona. 

Het opleiden van jeugd moet in samenwerking met de Nevobo, 

RTC Groningen en het Talentteam één van de speerpunten 

worden. De bond wil dat graag en dat wij daar als Amysoft 

Lycurgus een belangrijke rol in gaan spelen ben ik optimistisch 

over. Er staat een goede staf, de organisatie ontwikkelt zich 

positief en er zijn kansen om stappen te zetten. We hebben 

iedere twee weken overleg. Ik kijk kritisch naar het geheel om te 

prikkelen, maar ze zijn goed bezig hoor!’ Kijk maar naar hoe aan 

de start van het seizoen meteen al de Supercup is gewonnen.’

Niet flauw van 
En wie weet. Misschien komt het boek van Van Zweeden waarmee 

Meininger zijn trainersloopbaan in Dokkum startte nog wel een 

keer weer van pas. Feit is dat hij na bijna zestig jaar nog lang niet 

flauw is van het volleybalspel. 

‘De jeugd haakt onvoldoende 
aan bij het niveau van  
Amysoft Lycurgus’
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Bereken makkelijk en snel, de prijs van uw nieuwe kunststof kozijnen op www.hepro.nl
Contact opnemen? Bel 085 112 20 07

- FABRIEKSREIZEN - 

Neem een kijkje achter de schermen van gevestigde namen zoals Mercedes, Audi en Airbus. 
Volg het productieproces met eigen ogen of ontdek de ingenieuze kunst en de technische prestaties van 

industrialisatie in het Duitse Ruhrgebied.

Interessante fabrieksreizen met bij alle bezoeken een uniek kijkje in de keuken!
___________

BOEK NU UW FABRIEKSREIS!

Kijk voor actuele vertrekdata en prijzen op onze website www.veenstrareizen.nl of bel 0511-541809.

DE WERELD VAN TECHNIEK

2-daagse reis met bezoeken aan de Meyer Werft, Mercedes 
Bremen & Airbus Hamburg.

FABRIEKSREIS ZUIDERBUREN

2-daagse reis met bezoek aan de Audi Brussel en Brouwerij en Stoeterij Palm.

INDUSTRIEEL ERFGOED

2-Daagse busreis naar het Zollverein Essen, het Duitse 
mijnbouwmuseum en het LWL industriemuseum

FABRIEKSREIZEN

Een exclusief kijkje 
in de keuken van 

de wereld van 
techniek & 
industrie!
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Het zijn twee vrolijke gasten. Luke Herr en Jerome Cross 
vormen dit seizoen de buitenlandse inbreng bij Amysoft 
Lycurgus. Spelverdeler en diagonaal. Beiden hebben 
tot nu toe al laten zien dat het absolute smaakmakers 
zijn. De fluwelen handjes van Herr en de power van ruwe 
bolster Cross.

De 26-jarige Herr groeide op in Winnipeg, waar hij vanaf 

zijn twaalfde volleybalde. Via de Universiteit van Manitoba, 

waar Herr vijf jaar speelde kwam de spelverdeler in 

Europa terecht. Via drie jaar Netzhoppers uit Bestensee, 

een plaatsje onder Berlijn is Groningen de volgende halte. 

Dat geldt ook voor Cross. De 24-jarige Cross is groot 

geworden in Vancouver en speelt vanaf zijn dertiende 

volleybal. Hij heeft mede door zijn sprongkracht een 

spectaculaire speelstijl. Cross kwam via Camosun 

College vorig jaar bij Tirol Alpen Volleys uit Innsbrück. 

Een Oostenrijkse club op een wild card spelend in de 

Bundesliga.

Een goed woordje 
Het feit dat in het recente verleden meerdere Canadezen 

bij Amysoft Lycurgus gespeeld hebben heeft zeker 

een rol gespeeld. Jay Blankenau en TJ Sanders zijn 

vooraanstaande spelers in Canada en dan helpt een goed 

woordje over Groningen en Amysoft Lycurgus zeker mee. 

H
ERR EN

 CROSS

Luke Herr en Jerome Cross 
houden de Canadese connectie 
in stand

Superior Guest Management

www.tckl.nl
Eén applicatie voor al je zakelijke uitnodigingen.
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‘Duitsland was leuk, maar ik was echt toe aan iets anders,’ zegt 

Herr. ‘Het is inspirerend om van omgeving te wisselen en nieuwe 

teamgenoten en coaches te leren kennen. En ik zat in een klein 

plaatsje (Königs Wusterhausen, red) waar weinig te doen was. 

Het is hier in Groningen een stuk beter, maar door corona is het 

lastig om te ontdekken wat de stad allemaal te bieden heeft.’

Vriendin in Groningen 
Cross is om een andere reden blij dat hij bij Amysoft Lycurgus 

onderdak heeft gevonden. ‘Ik was in Innsbrück één van de jongste 

spelers en had met de oudere jongens minder aansluiting. Bij 

Amysoft Lycurgus heb ik veel meer met leeftijdsgenoten te 

maken en daar beleef ik al veel plezier aan. Vorig jaar ging het 

in het team vaak over jonge kinderen en dat soort dingen haha, 

maar de ervaring daar was prima.’ Sinds begin oktober is Cross 

zijn vriendin in Groningen. ‘Het is de eerste keer dat we buiten 

Canada samen zijn. We kennen elkaar al sinds de lagere school, 

maar het is pas deze zomer echt wat geworden en het is echt 

hartstikke leuk.’ Herr voegt er snel lachend aan toe. ‘Dames ik 

ben beschikbaar haha.’

In het begin geeft de spelverdeler aan was het wel even lastig 

om speltechnisch de connectie met zijn ploeggenoten te vinden, 

maar dat ontwikkelde zich vrij snel positief. Cross vindt het 

prettig dat er ook teambijeenkomsten zijn om meer van elkaar, 

zowel binnen als buiten het veld te weten te komen. ‘Ik denk dat 

het een succesvol jaar wordt.’

Luke Herr. ‘We willen de beste zijn en dat motiveert om het beste 

uit mezelf te halen’

De beste zijn 
Met een ander verwachtingspatroon dan de afgelopen jaren 

weet Herr. ‘Ten opzichte van mijn vorige club is het echt anders. 

We gaan voor de prijzen en willen één van de beste teams van 

de competitie zijn. Amysoft Lycurgus is al langer gewend om te 

excelleren en heeft historie in het winnen van prijzen. We willen 

de beste zijn en dat motiveert om het beste uit mezelf te halen. 

Dat is leuk.’

Teamsport 
Meestal is het beeld dat de buitenlanders tevens de beste spelers 

zijn, maar daar plaatsen beide spelers een kanttekening bij. 

Allereerst Herr. ‘Ik wil zeker niet zeggen dat we de beste zijn. We 

hebben allemaal een andere rol en iedereen is even belangrijk 

voor het team.’ Cross sluit zich daarbij aan. ‘Volleybal is een 

teamsport. We hebben iedereen nodig om maximaal te kunnen 

presteren. Tuurlijk snappen we dat er iets van ons verwacht wordt 

en dat zullen we zo goed mogelijk doen.’ 

Dat kan Herr niet genoeg benadrukken. ‘Uiteraard willen we het 

beste van onszelf geven. Het is altijd lastig om mijn ouders en 

broer in Canada achter te laten, maar ik wil het maximale in het 

 14 |



TEAM
SPIRIT

volleybal bereiken en ga er altijd honderd procent voor. Ik wil ieder jaar 

naar een beter niveau toe en wil zo lang mijn lichaam het volhoudt 

blijven spelen. Misschien nog wel een jaar of vijftien.’ 

Jerome Cross. ‘Iedereen is erg aardig. Dat helpt enorm om me op mijn 

gemak te voelen’

Iedereen is aardig 
En zoals voor veel buitenlanders het geval is heeft de op Jamaica 

geboren diagonaal zijn ogen uitgekeken over hoeveel fietsers iedere dag 

de stad doorkruisen. ‘Ja het is wel een beetje anders dan bij ons. Zoveel 

fietsers op de weg bizar. Verder is het een prima omgeving om te zijn. 

Iedereen is erg aardig. Dat helpt enorm om me op mijn gemak te voelen.’ 

Cross heeft gelukkig nu zijn vriendin nu wel hier, maar twee broers en 

twee zussen zijn aan de andere kant van de plas. ‘Ik hoop ze in januari of 

februari te zien, maar dan moet het qua corona wel kunnen.’ Voorlopig 

biedt facetime uitkomst.

Herr is afgestudeerd gymdocent en wil dat later weer oppakken. 

Cross probeert tussen de trainingen en wedstrijden door een online 

productmanagementopleiding te volgen. ‘Het houdt mijn hoofd fris en er 

is een wereld na volleybal.’ 

Nederlands leren? 
Wat zijn de doelen voor dit seizoen? Nederlands leren misschien? 

Herr kijkt er bedenkelijk bij. ‘Ik ben drie jaar in Duitsland geweest, maar 

heb nauwelijks een woord duits geleerd.’ Cross heeft goede hoop. ‘In 

de groep wordt veel Nederlands gesproken. Het zou leuk zijn om deze 

conversaties te kunnen volgen. Het zou leuk zijn om aan het einde van 

het seizoen een paar zinnen te kunnen spreken.’ 
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“Als fanate sporter vind ik Topsport in het Noorden van belang. Dat is de reden waarom ik met mijn bedrijf @juste legal 
(contract) management Amysoft Lycurgus sponsor. Als ondernemer wil ik daarnaast bijdragen aan de mogelijkheid om 
jonge sporters in staat te stellen zich te kunnen blijven ontwikkelen naar een topniveau”

MPC Advocatuur B.V. staat voor Meetbaar, Pragma-
tisch en Consciëntieus. “En dat is zoals ik werk met oog 
voor kosten-baten en risico-inschatting ten aanzien van 
procedurewinst of –verlies”. Flexibiliteit, kennis delen, 
samenwerking, snel handelen en wederzijds respect zijn 
de pijlers onder mijn aanpak. “We leven in een tijd waarin 
de ontwikkelingen dankzij de automatisering razendsnel 
gaan. Wie op internet op zoek gaat naar -gratis- bedrijfs-
juridisch advies, kan een heel eind komen. Wat internet 
echter niet biedt, is een advies op maat. MPC Advoca-
tuur houdt zich bezig met arbeidsrecht, contractrecht en 
ondernemingsrecht. 

Om ondernemers op het terrein van contracten/contract-
onderhandelingen nog beter te kunnen adviseren heb 
ik @juste BV legal (contract) management opgericht. 
Voor maatwerk in contractrecht moet ik inzicht hebben 
in de onderneming en hun strategisch belang weten. Dit 
strategisch inzicht in de onderneming en de wensen van 
de klant zijn vereist om een juridisch zorgvuldig (inter-
nationaal) contract op te stellen, of het nu gaat om een 
leveranciers-/samenwerkings-/franchise- /overname/ 
verhuur-/IT-/arbeidscontract. Een contract wat voor 
beide partijen begrijpelijk is maar ook uitvoerbaar is’’.  
In dat verband heb ik ook Duits recht gevolgd.

Juste-MPC.indd   1Juste-MPC.indd   1 26-10-2020   12:3826-10-2020   12:38
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SAMEN. in de Maatschappij is één van onze ambities in het 
nieuwe strategisch plan 2020- 2023. Als topsportclub willen wij 
nadrukkelijk maatschappelijke verbondenheid hebben met ons 
regio gebied. SAMEN. in de maatschappij organiseert tal van 
activiteiten, coördineert vele projecten en steunt diverse goede 
doelen in en rondom wedstrijden maar ook daarbuiten. 

Zodoende staat Amysoft Lycurgus nog dichterbij haar achterban 
en heeft het oog voor diverse doelgroepen in de samenleving. 
Amysoft Lycurgus in de maatschappij wil uitgroeien tot een 
maatschappelijke speler voor jeugd, ouderen en kwetsbaren in 
de Groningse samenleving. Wij willen ons blijven ontwikkelen 
en verbeteren, waardoor de activiteiten op een kwalitatief hoog 
niveau kunnen worden ondersteund en uitgevoerd. SAMEN. in 
de Maatschappij heeft als missie: “SAMEN. Maatschappelijk 
betrokken zijn, de kracht van sport benutten als de motor voor 
onze directe omgeving!” 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en expertise 
van de mensen binnen de organisatie, het imago van de club 
en de faciliteiten en mogelijkheden die wij als club hebben. 
Daarnaast worden ook de spelers en de medewerkers van de 
club ingezet om de gewenste doelen te behalen. De visie van 
Amysoft Lycurgus in de maatschappij is; ‘Onze directe omgeving 
duurzaam aanzetten tot een gezondere en actievere leefstijl, te 
beginnen bij de jeugd!’ Als topvolleybalclub zijn we de grootste 
in het volleyballandschap en we willen ook daarom een actieve 
rol spelen door onze positie in de samenleving optimaal in te 
zetten. Als trotse volleybalclub met een sterke betrokkenheid 
in de provincie Groningen is het zich bewust van haar 
maatschappelijke functie. 

SAMEN. in de Maatschappij bundelt de vele verzoeken 
die er aan Amysoft Lycurgus worden gedaan op 
maatschappelijk vlak en brengt hierin de juiste 
structuur aan. Hierdoor zorgt de organisatie 
dat het aan vele projecten en initiatieven 
kan meewerken. Amysoft Lycurgus in de 
maatschappij zal twee grote projecten 
omarmen als start en focus. Met deze 
twee projecten zijn exclusieve afspraken 
gemaakt, zodat Lycurgus zich kan 

onderscheiden en focus kan aanbrengen in haar werkzaamheden. 
Hierbij is gekozen voor de leeftijdsgroep 5 tot 18 jaar, te meer 
omdat juist deze groep in het kader van een leven lang leren en 
bewegen positieve en plezierige sportervaringen nodig heeft. 

Het betreft hier een scholentour programma in de provincie 
Groningen waarbij alle scholen in de provincie de komende jaren 
voorzien worden van inspirerende clinics. Het tweede project 
is gericht op de koppeling met een goed doel waarbij voor de 
komende twee jaar gekozen is voor het Jeugdfonds sport en 
cultuur. Als club zullen we ons nadrukkelijk inzetten voor dit fonds 
zowel qua fondswerving, alsmede activatie qua bekendheid, 
zichtbaarheid, maar ook activiteiten voor deze doelgroepen 
in en rondom wedstrijden. In beide projecten wordt intensief 
samengewerkt met het uiteindelijke doel deelnemers van deze 
projecten een stap in de goede richting te laten zetten. Naast de 
twee grote projecten waar onze overall focus ligt zullen wij zo ver 
als dat kan en mogelijk is de overige verzoeken die binnen komen 
vorm en inhoud geven.

     
     

    L
YCURGUS

     
SCHOLENTOUR
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Auke van de Kamp speelt weer voor Amysoft Lycurgus. 
De passer-loper vertrok vorige zomer en ging net over 
de grens voor Achel spelen in de Belgische hoogste 
klasse. Na een prima seizoen daar heeft publieksspeler 
Van de Kamp toch weer voor ‘zijn’ Groningen gekozen.

Er zijn meerdere redenen waarom de 25-jarige Van de 

Kamp, die zich in België tot de beste passer-lopers mocht 

rekenen, blij is om weer terug te zijn. ‘Ik heb een aantal 

maanden getwijfeld of ik langdurig in het buitenland 

spelen wel zie zitten. Groningen is toch mijn plek. Ik ken er 

veel mensen. De stad is geweldig. De club en de mensen 

eromheen zijn fantastisch en ik heb het gemist. Achel 

was leuk en ik presteerde goed, maar er is meer dan 

volleybal. Ik ben een gevoelsmens en Groningen past me 

gewoon beter. Alles is weer bij het oude en dat voelt heel 

goed.’ 

AUKE VAN DE KAMP

Auke van de Kamp: 
‘Alles is weer bij het 
oude en dat voelt goed’
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Auke van de Kamp: 
‘Alles is weer bij het 
oude en dat voelt goed’

Praktijk 
De coronacrisis speelde zeker ook mee. ‘Het gaf onzekerheid. 

Veel clubs wisten financieel niet waar ze aan toe waren en 

wachtten af.’ Er was belangstelling van diverse buitenlandse 

clubs, maar Amysoft Lycurgus wilde graag snel zaken doen. Aldus 

geschiedde. ‘Ik kan maatschappelijk ook iets gaan doen. Ik ben 

inmiddels afgestudeerd.’ Van de Kamp kan als sociaal werker aan 

de slag met een gemiddeld cijfer van 7,6. ‘De toetsen maakte ik 

altijd net voldoende. Voor mijn stage had ik een negen. Praktijk 

vond ik altijd veel leuker en daar gaat het uiteindelijk natuurlijk 

om.’

De vraag is wel of de aanvaller op korte termijn sollicitatiebrieven 

de deur uit gaat doen. ‘Ik heb het even op een lager pitje gezet. 

Het sportieve programma vraagt veel tijd en energie. Het wordt 

nu de competitie begonnen is iets rustiger, maar ik heb geen idee 

meer hoe ik het de afgelopen jaren in combinatie met mijn studie 

allemaal volgehouden heb.’

Iedere week beter 
De olijke speler is onderhand aan zijn vijfde seizoen in Groningse 

dienst bezig. ‘Ik kijk heel positief terug op de voorbereiding. Er 

zit veel groei in het team en die potentie lijkt groter te zijn dan 

eerdere jaren. Dat komt misschien omdat we een jonge ploeg zijn 

en we worden iedere week beter. En we zijn nog niet door het ijs 

gezakt, waardoor ik het gevoel heb dat de ondergrens vrij hoog is. 

Het is helemaal fijn dat we een gezellige groep hebben. We gaan 

er een mooi seizoen van maken en veel klappie klappie doen.’

Lange Mannen 
In de zomerperiode trainde de afgelopen paar jaar fysiek 

beduidend sterker geworden Van de Kamp volop mee met het 

Nederlands team. ‘Dat was heel leuk. Ik vind het altijd fantastisch 

om op Papendal te zijn en het was superfijn om structuur te 

hebben in de coronatijd.’ Hoe liggen de kansen op een toekomst 

bij de Lange Mannen? ‘Het hangt er mede van af wat een aantal 

oudere spelers gaat doen, die gaan misschien wel stoppen. 

Als ik mijn niveau vasthou en naar het buitenland kan maak ik 

misschien wel kans.’

Afdwingen 
Het woord buitenland kwam er wat aarzelend uit tijdens het 

gesprek. ‘Laat ik het zo zeggen. Ik wil graag in de positie komen 

dat ik zo goed ben dat ik de optie heb om mogelijk voor het 

buitenland te kiezen, maar pin me er niet op vast. Ik moet het zelf 

wel eerst afdwingen en dan zie ik wel waar ik zin in heb. Vandaag 

is leuk en morgen maken we er weer iets van.’ 

‘We gaan er een mooi seizoen van 
maken en veel klappie klappie doen’
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Maintenance 

Pressure Equipment

Piping Fabrication

Process Modules

Projects

Structures

Onderhoud 

Apparatenbouw

Piping Fabricage

Skidbouw 

Projecten

Constructies

PMF Mechanical The Netherlands   

Phone +31 (0)595 431 729

Email info@pmfmechanical.nl

Website www.pmfmechanical.nl

Uithuizen PMF Pressure Equipment BV 

Delfzijl PMF Mechanical Service BV 

Zuidbroek DJK Zuidbroek BV

Emmen PMF Industrial Services BV 
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Selectie Amysoft Lycurgus seizoen 2020-2021

Nr. 1 – Sam Gortzak
Spelverdeler
15-03-1995

1,90 m

Bij Amysoft Lycurgus
sinds 2015
Vorige club:  

Talent Team Papendal

Nr. 2 – Luke Herr
Spelverdeler
18-07-1994

1,96 m

Bij Amysoft Lycurgus
sinds 2020

Vorige clubs:  
Manitoba University, 

Netzhoppers 

Nr. 3 – Jerome Cross
Diagonaal

24-02-1996
1,96 m

Bij Amysoft Lycurgus
sinds 2020

Vorige clubs: 
Camosun College,  

Hypo Tirol AlpenVolleys

Nr. 4 – Jaron Spiegelaar
Libero

03-05-2000
1,88 m

Bij Amysoft Lycurgus
sinds 2020

Vorige clubs: VC Action, 
Lycurgus Heren 2,  

Sudosa Assen

Nr. 5 – Auke van de Kamp
Passer-loper
31-07-1995

2,02 m

Bij Amysoft Lycurgus
sinds 2020, 2015-2019

Vorige clubs: 
Talentteam Papendal, 

Abiant Lycurgus, 
Tectum Achel

Nr. 8 – Steven Ottevanger
Libero

07-01-1995
1,83 m

Bij Amysoft Lycurgus
sinds 2018

Vorige clubs: VC Sneek, 
Talent Team, 

Vallei Prins Volley

Nr. 9 – Erik van der Schaaf
Passer-loper
12-12-1993

1,90 m

Bij Amysoft Lycurgus 
sinds 2018

Vorige clubs: Smashing ‘72, 
VV Zaanstad, 

Seesing Personeel Orion 

Nr. 10 – Jesper van Muijden
Middenaanval

1995
2,01 m

Bij Amysoft Lycurgus
sinds 2020

Vorige clubs: 
Madjoe, Compaen, 

Talentteam Papendal, 
VoCASA
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Nr. 13 – Hossein Ghanbari
Middenaanvaller

19-08-1990
2,04 m

Bij Amysoft Lycurgus
sinds 2017

Vorige clubs: 
Clubs in Iran

Nr. 18 – Dennis Borst
Middenblokkeerder

01-02-1992
1,98 m

Bij Amysoft Lycurgus
sinds 2016

Vorige clubs: 
Landstede Volleybal, 

Abiant Lycurgus, Prins VCV

Nr. 21 – Bennie Tuinstra
Passer-loper
13-09-2000

2,00 m

Bij Amysoft Lycurgus
sinds 2019

Vorige clubs:
Tourcoing Lille Métropole 

Volley-Ball,  
TT Papendal/Arnhem

Gerard Smit
Assistent coach

Bij Amysoft Lycurgus
sinds 1988

Technische en begeleidingsstaf

Arjan Taaij
Trainer-coach

Bij Amysoft Lycurgus
sinds 2011

Malou Alferink
Fysiotherapeute

Bij Amysoft Lycurgus
sinds 2016

Nr. 11 – Geoffrey van Gent
Diagonaal

23-10-1996
1,97 m

Bij Amysoft Lycurgus
sinds 2018

Vorige clubs: Olhaco, 
Donitas 
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A D V O C A T E N

Gespecialiseerd in:
•  Arbeidsrecht
•  Ontslagrecht
•  Ziektewet, WIA, Wajong

foto: Miranda Drenth

Door deze unieke combinatie kunnen 
zowel werkgevers, werknemers als 
uitkeringsgerechtigden worden 
bijgestaan op een breed terrein.

 Noordersingel 7 | 9401 JV Assen        0592 20 00 03 
info@lmadvocaten.nl         www.lmadvocaten.nl

LM advocaten: mr. Marion Arends en mr. Louise van der Veen

Dé webshop voor 
optimale sportprestaties!

PREFERRED MEDICAL SPORT SUPPLIER

Scan de code en 
bezoek de webshop!

Hèt platform voor bewegend Groningen

ALLES OVER SPORTEN IN DE 
GEMEENTE GRONINGEN VIND JE OP

www.sport050.nl
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Waarom EBN Bouwadvies?
• Goede prijs-kwaliteitverhouding

• Transparante werkwijze

• Afspraak is afspraak

• Landelijke dekking

• Breed ervaren bouwkundigen

W  at doet EBN Bouwadvies?

Detacheren van bouwkundig specialisten 

(outsourcing) bij onder meer woningbouwverenigingen, 

aannemers en grote ingenieursbureaus. Berekenen van 

(complexe) bouwkundige calculaties ten behoeve van 

nieuwbouw en/of verbouw/renovatie projecten. Het uitvoe-

ren van bouwtechnische keuringen voor de aan -en verkoop 

van een pand. 0 -en trillingsmetingen voor aannemers bij 

nieuwbouw en renovatieprojecten.

U 

kent ons wellicht van Expertise Bureau Noord. Vanuit 

ons specialisme schade-expertise voor verzekeraars, 

volmacht houders en eigen risicodragers, zijn we doorge-

groeid naar een volwaardig bouwkundig ingenieursbureau. 

Een schade-expertisebureau en een bouwkundig ingenieurs- 

bureau hebben absoluut raakvlakken, maar hebben toch

zeer verschillende disciplines. De sterk toegenomen vraag 

naar bouwadviezen vereist een juiste, professionele focus. 

Daarom hebben wij ons bedrijf gesplitst in Expertise Bureau 

Noord (schade-expertise) en EBN Bouwadvies. EBN Bouwad-

vies is dan ook de nieuwe loot aan de stam. Een professio-

nele organisatie waarin alle bouwadvies gerelateerde op-

drachten verwerkt worden.

Wie bouwt zekerheid in?

Met ruim 30 bouwkundige specialisten is EBN 

Bouwadvies een breed ervaren partner om mee 

samen te werken. Onze specialismen strekken 

van bouwkundige adviezen t/m herbouwwaarde 

taxaties. Onze opdrachtgevers komen zowel uit 

het bedrijfsleven, overheden als uit particuliere 

omgeving. EBN Bouwadvies ontzorgt uw orga-

nisatie. Maar ook u, als particulier, die van de 

hoed en de rand wil weten. U bent van harte 

welkom op onze vestiging te Eelde.

Voor meer informatie:

EBNBOUWADVIES.NL

wij bouwen zekerheid in

Machlaan 5
9761 TK Eelde

ebnbouwadvies.nl
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Drachten  |  Groningen  
tel: (0512) 582 900  |  e-mail: info@verkley.nl   

Word (leerling) monteur bij Verkley! 

Ga naar www.verkley.nl 

Buiten aan het werk en leren tegelijk? 

Verkley is infra-aannemer voor kabels en leidingen 

Al meer dan 50 jaar een begrip in Noord Nederland 

uw  partner  in
Jaarrekening
Belastingadvies
Salarisadministratie
Administratieve dienstverlening
Interim management     

Waanderweg16a, Emmen • telefoon: 0591 - 65 22 60

•

www.cseadmin.nl

•
•
•
•

Accountancy.

Lonen & salarissen.

Fiscaal & juridisch.

Fusies & overnames.

Werk uit handen geven 
aan MTN loont. 
Plan vandaag nog uw afspraak. 
Tel: 050 – 5258500
Mail: info@mtn-groningen.nl

UW BAKEN IN 
FINANCIËLE ZAKEN.

www.mtn-groningen.nl
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Transport
Op en overslag

Ritsema
Bornholmstraat 4

9723 AX Groningen
Tel.050-3138600

RITSEMARITSEMA
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Jesper van Muijden is de benjamin in de selectie van Amysoft 
Lycurgus versterken. De 19-jarige middenman kwam over van 
VoCASA uit Nijmegen. De oudste van een tweeling. Svend is 14 
minuten jonger. Niet eeneiig, maar de wereld vindt wel dat ze 
veel op elkaar lijken. Jesper ging net al broer Niels volleyballen 
en Svend koos voor een andere sport. 

De Noord-Hollander miste de volledige voorbereiding van 

Amysoft Lycurgus vanwege zijn selectie voor Jong Oranje. 

Augustus en september werden gebruikt om de talenten zo goed 

mogelijk voor te bereiden op het EK in Tsjechië eind september. 

Van Muijden en co werden zesde. 

Wel op naam 
Na een verplichte quarantaine van tien dagen sloot Van Muijden 

half oktober aan bij de groep. Hij miste daardoor ook de finale 

en het winnen van de Supercup begin oktober. ‘Ik krijg de prijs 

officieel volgens mij wel op mijn naam, maar je wilt erbij zijn 

natuurlijk. Jammer dat het niet zo was, maar ik heb voor het 

Nederlands team ook alles gegeven.’

Derde keer EK 
Net voor het begin van de Supercup finale sloot Jong Oranje 

het EK af. Het was alweer de derde keer dat Van Muijden in zijn 

leeftijdsklasse Nederland mocht vertegenwoordigen. ‘In 2017 

ging het vanwege een voedselvergiftiging in het team helemaal 

mis. In 2018 werden we vierde. Bennie Tuinstra was daar ook 

bij en nu zesde. Zesde van Europa is een mooi resultaat denk ik. 

We wonnen van Duitsland, maar Rusland en Wit-Rusland waren 

gewoon te sterk. Tegen Frankrijk waar we om plek vijf met 3-2 

verloren hadden we het net iets beter kunnen doen.’

Van Muijden geldt als één van de talentvolle volleyballers op de 

middenpositie in Nederland. ‘Om te kunnen groeien is Amysoft 

Lycurgus wel een kans om aan te grijpen. Ik was in eerste 

instantie verrast toen coach Arjan Taaij contact met me opnam. 

Maar het is duidelijk dat ik deze kans niet wil laten lopen.’

Maximaal 
Geboren in Hoorn en getogen in Enkhuizen begon Van Muijden op 

8-jarige leeftijd met volleyballen bij de plaatselijke club Madjoe. 

Via Compaen in Oostzaan, twee jaar Talentteam Papendal en een 

jaartje VoCASA is Van Muijden nu neergestreken in Groningen. 

‘Ik ben een ambitieuze jongen en ga altijd voor het maximale 

resultaat. Ik wil winnen en als het niet lukt frustreert mij dat wel 

eens.’ 

Het opdoen van nieuwe ervaringen kijkt de twee meter lange 

speler naar uit. ‘Ik word derde middenman en kan veel van Dennis 

Borst en Hossein Ghanbari leren denk ik. Zij hebben veel meer 

ervaring en daar kan ik veel aan hebben. Bovendien is het ook 

proeven hoe het is om bij een topclub in Nederland te spelen en 

met de bijbehorende stress en spanning om te leren gaan.’

Niveau verbeteren 
Vanaf half oktober maakt Van Muijden echt deel uit van de groep 

en hij heeft grote plannen. ‘Ik wil basisspeler worden en uiteraard 

met het team voor de prijzen gaan. Ik wil mijn niveau van het 

spel verbeteren om later de stap naar het buitenland te kunnen 

maken.’

Met inmiddels drie jaar CIOS in de pocket gaat Van Muijden 

topvolleybal en een vervolg geven aan deze sportopleiding in 

Groningen combineren. 

Jesper Van 
Muijden gaat 
altijd voor 
het maximale 
resultaat
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Ga voor meer informatie naar 
www.2corpus.nl

ADRES 
Laan Corpus den Hoorn 101 - 9728 JR

Een sportieve en zakelijke
ontmoetingsplek

Parkeren? Dat kan hier gratis!

BEL ONS
+31 (0)6-28362156

MAIL ONS
info@2corpus.nl

•  Huurrecht

•  Incasso

•  Insolventierecht

•  Ondernemingsrecht

•  Vastgoedrecht

•  Aansprakelijkheidsrecht

•  Arbeidsrecht

•  Bestuursrecht

•  Contractenrecht

•  Energierecht

•  Gezondheidsrecht

BENK Advocaten: betrokken, bereikbaar, betrouwbaar.
Wij zijn werkzaam in de volgende rechtsgebieden:

Stedumermaar 10

9735 AC Groningen

T 050 313 64 16

E info@benkadvocaten.nl

I www.benk.nl

info@mkbverzekeringen.nl  |  www.mkbzorg.com  |  050 - 3012651

ASSURANTIËNSCHOLTENS

Collectieve verzekeringen
voor bedrijven.
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www.agrilandassurantieadvies.nl

Balthasar Bekkerwei 70, Leeuwarden  •  058 20 10 151 PARTNERKANTOOR VAN

Uw adviseurs: 

Wilco de Boer: 06 - 50 66 02 44

René van der Meer: 06 - 25 05 41 44

Feite Roelevink: 06 - 11 88 84 88

Frits Biegel:   06 - 27 08 81 29

Bereken makkelijk en snel, de prijs van uw nieuwe kunststof kozijnen op www.hepro.nl
Contact opnemen? Bel 085 112 20 07
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De 20-jarige Jaron Spiegelaar is geen onbekende bij 

Amysoft Lycurgus en een echte nieuweling kun je hem 

niet noemen. De in Nieuw-Buinen opgegroeide libero 

maakte zelfs op 14 februari 2018 in de laatste reguliere 

wedstrijd van het seizoen op 17-jarige leeftijd al zijn 

debuut. 

In Apeldoorn werd toen na een inhaalrace met 3-2 

verloren van Dynamo. Spiegelaar draaide de afgelopen 

jaren mee in het talentenprogramma en speelde de 

afgelopen twee seizoenen bij Sudosa Assen, in het eerste 

jaar Topdivisie. Afgelopen seizoen Eerste Divisie. ‘Ik wil 

graag hard werken en laten zien dat ik er veel voor doe. Ik 

ga er altijd voor en wil graag passie uitstralen.’ 

Intensiteit omhoog 
Spiegelaar is een jongen uit de regio. In de spelersgroep 

kun je hem er goed bij hebben en dat zal los van zijn 

talent voor de technische staf ongetwijfeld een reden 

geweest zijn om Spiegelaar een kans te geven als libero. 

‘Ik wil het graag proberen. Ik heb ambitie en wil het 

hoogst mogelijke bereiken. Het bevalt me zeer goed tot 

nu toe. De intensiteit is natuurlijk flink omhoog gegaan 

en het is aanpoten om het niveau bij te houden. Het zijn 

vooral de hoeveelheid trainingen die het zwaar maken, 

maar wel leuk.’

Jaron Spiegelaar 
kun je er goed bij hebben

JARON SPIEGELAAR
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Wat leert de student commerciële economie aan de Johan 

Cruyff Academy tot nu toe vooral? ‘Het is met name de techniek 

vertalen naar de snelheid van de bal. Ik weet natuurlijk hoe ik een 

perfecte pass moet spelen, maar met de snelheden waarmee de 

jongens hier slaan is een goede uitvoering een stuk lastiger. Het 

is vooral veel doen.’

Ander kaliber 
De oefenduels tegen Roeselare hebben tot nu toe de meeste 

indruk gemaakt. ‘Dan speel je toch tegen de Europese top. Dat 

is toch een ander kaliber dan ik de afgelopen twee jaar met 

Sudosa tegen pak ‘m beet Donitas speelde.’ Ondertussen heeft 

de libero zijn draai aardig gevonden. ‘Het is een fijne groep. Luke 

en Jerome zijn ook leuk. Ik ben de moeilijkste niet en kom er vaak 

wel aardig tussen.’

Diabetes 
Spiegelaar moet altijd ergens rekening mee houden. Vanaf 

zijn dertiende heeft hij diabetes. ‘Ik moet iedere dag mijn 

suikerspiegel meten, insuline spuiten en qua voeding rekening 

houden met hoe de dag er qua trainingen uitziet.’ Tegenwoordig 

kun je een sensor op de arm plakken om de glucosewaarde snel 

te meten. Dat is een verlichting omdat niet steeds bij een meting 

in de vinger geprikt hoeft te worden om met een druppel bloed de 

waarde te meten, maar suikerziekte is er altijd. ‘Het is onmogelijk 

om iedere training of wedstrijd een goede bloedsuiker te hebben, 

maar over het algemeen gaat het gelukkig best goed.’

Voor de periode in Assen sloeg de aanwinst de ballen voor 

Lycurgus Heren 2 tegen de grond als passer-loper. Op zijn 

veertiende debuteerde Spiegelaar in het eerste van de 

plaatselijke volleybaltrots VC Action om een jaar later al 

basisspeler te zijn in de Promotieklasse. Bij de club waar vader 

Hans tot recent voorzitter was. Zijn vijf jaar oudere broer Sander 

is ook naar Lycurgus verkast, maar speelt in een lager team bij de 

vereniging. Vader en moeder komen vaak kijken. Als het kan ook 

bij uitwedstrijden en vriendin Beau is ook al op de tribune van het 

Alfa-college gesignaleerd.

Vaste waarde 
Zijn ambitie is glashelder. ‘Mijn droom is om in het buitenland te 

spelen, maar of dat realistisch is zal moeten blijken. Voor nu is 

het doel om op langere termijn een vaste waarde in het team te 

worden.’

ENERGIE  & 
 Bravoure

‘Ik ben de moeilijkste  
niet en kom er vaak 
wel aardig tussen’
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ADVOCATENKANTOOR HAREN
Raadhuisplein 16
9751 AN Haren
T (0)50 537 50 10
E info@vandermaas-verhoog.nl

ADVOCATENKANTOOR STADSKANAAL
Kievit 2
9502 WG Stadskanaal
T (0)599 745010
E info@vandermaas-verhoog.nl

Het advocatenkantoor voor ondernemers
Betrokken, bereikbaar, betrouwbaar
Als ondernemer kunt u te maken krĳgen met uiteenlopende zaken. Van snelle groei,
huurproblemen en wanbetalers tot aanvaringen met de Belastingdienst.
Van der Maas & Verhoog Advocaten begeleidt en adviseert u in goede en slechte tĳden.
We gaan altĳd voor een jarenlange samenwerking. Dan leren we elkaar immers goed kennen,
en dat werkt wel zo prettig.

Ervaring en jong talent
Bĳ Van der Maas & Verhoog Advodaten werkt een dynamische mix van ervaring en jong talent.
Dat houdt ons scherp en zorgt voor nieuwe inzichten. Kritisch, analytisch, nuchter en creatief.

Keiharde sportfanaten
Advocaten zĳn net mensen. Er werken een aantal regelrechte sportfanaten bĳ ons.
Wielrennen in barre oorden, zwemmen en hardlopen over lange afstanden, en zelfs een
triatleet die 6 dagen per week sport. Ook andere sporters en sportclubs dragen we een warm
hart toe. Dat is de reden waarom wĳ Lycurgus sponsoren. Goed bezig mensen!
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studio Bert Gort grafische vormgeving
 Schans 1, Grijpskerk • Telefoon 0594 51 29 27
 info@studiobertgort.nl • www.studiobertgort.nl
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Gevestigd aan de Van Ketwich Verschuurlaan 98 te Groningen

Ons telefoonnummer 050-5281047

Maat & Van der Veen
Accountants én Adviseurs
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In Groningen zijn we er 
voor je

Bij SNS zijn we er voor onze klanten. Zeker nu. Onze winkels zijn op afspraak 
geopend. Maar je kunt ons natuurlijk ook bellen, mailen of je vraag stellen via 
onze SNS Eén-tweetje app.

Heb je vragen? Over je woonlasten, bijvoorbeeld, of over hoe het nu verder moet 
als ondernemer? Ga dan met ons in gesprek. Blijf er vooral niet mee rondlopen.

We staan voor je klaar. Want dat vinden we bij SNS, juist in deze tijd, heel normaal.

Dat vinden wij juist nu heel normaal

Groningen, Dierenriemstraat 106
Groningen, Kajuit 248c
Groningen, Oude Ebbingestraat 66
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Amysoft Lycurgus steunt 
Jeugdfonds Sport & Cultuur 
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Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gronin-
gen is een belangrijke maatschappelijk 
partner van Amysoft Lycurgus voor SA-
MEN. in de maatschappij. De Supercup 
winnaar 2020 vindt het belangrijk dat 
álle kinderen mee kunnen doen, ook als 
hiervoor thuis te weinig geld is. 

Of het nu gaat om een volleyballidmaat-

schap of de contributie/lesgeld voor voet-

bal, turnen, judo, dans- of muziekles; het 

Jeugdfonds zorgt ervoor dat er geen kin-

deren aan de zijlijn hoeven te staan. Daar-

om heeft Amysoft Lycurgus ervoor gekozen 

om met het logo van het Jeugdfonds op 

de wedstrijdbroekjes te spelen en daarmee 

aandacht te vragen voor dit goede doel.

Vitaliteit superbelangrijk 

Trainer/coach Arjan Taaij legt uit waarom 

is gekozen voor het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur Groningen als maatschappelijk 

partner. ’Als coach en sportleraar vind 

ik het super mooi dat we dit project 

aanpakken. Vitaliteit is superbelangrijk. 

Dat kunnen we ondersteunen met sport 

en bewegen. Als volleybalman wil ik het 

volleyballen daar graag voor inzetten. We 

presteren goed en hebben spelers die 

de kans hebben gekregen om hun talent 

te ontwikkelen. SAMEN. is ons maat-

schappelijk thema. We willen SAMEN. 

met het Jeugdfonds Sport & Cultuur iets 

terugdoen door kinderen te inspireren en 

enthousiast te maken. Daar leveren wij 

graag onze bijdrage aan.’

Meer aanvragen 
Niet alleen de volleybalwereld krijgt als 

gevolg van COVID-19 te maken met 

aanpassingen en richtlijnen. Vanwege de 

Corona-crisis verwacht het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur ook een groei in het 

aantal aanvragen te gaan zien. Met name 

ouders die werkzaam zijn in bijvoorbeeld 

de horeca of cultuursector, maar ook  

ZZP’ers die hun opdrachten zien teruglo-

pen. Alle ouders die, eventueel tijdelijk, te 

weinig geld hebben om hun kind(eren) te 

laten sporten of aan cultuuractiviteiten 

mee te laten doen, kunnen gebruik ma-

ken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.   

Meer kinderen bereiken 
Rob Schuur, sinds deze zomer voorzitter 

van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gro-

ningen, is blij met het partnerschap met 

Amysoft Lycurgus. ‘Door gebruik te kun-

nen maken van de exposure van Amysoft 

Lycurgus hoopt het Jeugdfonds nog meer 

kinderen uit haar doelgroep te kunnen 

bereiken. En het is natuurlijk geweldig dat 

deze kinderen hiermee ook top-volleybal-

wedstrijden kunnen bezoeken. De naams-

bekendheid van het Jeugdfonds zal zeker 

toenemen dankzij deze samenwerking.’

Amysoft Lycurgus zal dan ook op ver-

schillende manieren en momenten tij-

dens het seizoen aandacht besteden aan 

het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gronin-

gen. Naast het uitdragen van hun maat-

schappelijke betrokkenheid onder andere 

door middel van het Jeugdfonds-logo op 

de wedstrijdbroekjes zal het team ook tij-

dens de scholentour (volleybalclinics op 

basisscholen), in hun uitingen en richting 

de businessclub aandacht vragen voor 

het fonds.

 EN MAAK KANS OP FANTASTISCHE PRĲZEN

S T E U N
J E U G D S P O R T  G R O N I N G E N

Doe mee
voor slechts € 10,-

w w w . s t e u n j e u g d s p o r t g r o n i n g e n . n l

IN SAMENWERKING MET:

KOOP JE LOT NU VIA: 
WWW.STEUNJEUGDSPORTGRONINGEN.NL
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Siersteenlaan 438
9743 ES Groningen

www.bloemenshopvanderlaan.nl
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DTN Services steunt de FC Groningen jeugdopleiding, u ook?

Kijk voor meer informatie op www.fcgroningen.nl/opleiding/vrienden 

www.dtn.nu  |  085-4873460  |  sales@dtnservices.nl  |  Groningen  |  Leusden

Voor alle 

salarisverwerkingen

en -adviezen

 42 |





amysoft
voor kalkvrij water

openingstijden
op werkdagen van 9.00 - 17.30 uur
zaterdagen van 10.00 - 16.00 uur

showroom
De Hoogte 5  Leek
0594 587 600

amysoft.nl

Amysoft waterontharders zorgen voor 
aangenaam comfort en gemak in huis. 
Kalkaanslag op sanitair en in huishoudelijke 
apparatuur is definitief verleden tijd. 
Zelfs bestaande kalkaanslag verdwijnt.
 
Ervaar de Amysoft waterontharder
in onze showroom in Leek. Wij laten 
u het verschil tussen hard en zacht 
water zien, voelen en proeven. 
Op afspraak komen wij ook 
vrijblijvend bij u thuis. 

Amysoft waterontharders
• kalkvrij sanitair
• behoud van apparatuur
• beter voor uw huid en haar
• goed voor het milieu
• makkelijk te plaatsen

lycurgus en 
zacht water


