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SportliefhebbersEen fantastische voorbereiding
Vandaag is het dan e!nde!!jk zover: Jonge

Kracht - Vhesse staat op het programma!

Een wedstrijd die gespeeld wordt ter

gelegenheid van het 60-jarige bestaan

van onze vereniging. Aan mij is gevraagd

of ik een stukje wilde schrijven voor deze

happening. Iets wat ik graag wil doen en

waarbij Ik ook nog even terug wi l kijken

naar het afgelopen seizoen.

mannen!! Het seizoen was daarmee nog

niet ten einde want voor het eerst in de

historie van Jonge Kracht wisten we de

Arnhem cup te winnen door Veluwe-

zoom in de finale met 3-1 te verslaan.

Een moeilijk seizoen werd zo toch op

een hele mooie manier afgesloten.

Vandaag de vervroegde start van het

nieuwe seizoen 2.05 - 2006 met een

wedstrijd tegen Vitesse. Niet zomaar

een wedstrijd, maar een wedstrijd in het

kader van het 60-jarig bestaan van voet-

balvereniging Jonge Kracht.

Hopelijk kunnen we vele van u komend

seizoen opnieuw verwelkomen tijdens

deze wedstrijden.

Jonge Kracht, eojaar, 6 oktober 1945

was voor 't Zand een heugelijke dag.

De voetbalvereniging Jonge Kracht

zag het levenslicht. Herman Hendrik-

sen als eerste voorzitter. Geert van Bon

als secretaris en San Hubers als eerste

penningmeester. In de loop der jaren is

er natuurlijk veel veranderd, maar het

gemeenschappelijke Zandse draagvlak

is al die jaren niet weg geëbd. We zijn

begin '70 verhuisd van de Polseweg naar

de Bloemstraat. In april 1960 gepro-

moveerd naar de toenmalige 1-ste klasse.

Vele hoogtepunten en dieptepunten zijn

op het pad van deze vereniging geko-

men, maar in een tijdsbestek van 60 jaar

hoort dat ook zo te zijn. Vandaag deze

wedstrijd als gevolg van de oprichting

van Jonge Kracht op 6 oktober 1945. Dit

is niet het enige wat dit jaar voor onze

leden georganiseerd is. In het voorjaar

hadden we al een Rolling Stones avond

en op vrijdag 7 oktober Is er een feest-

avond gepland. Zaterdag 8 oktober zal

er een receptie gehouden worden. Beide

in de kantine van onze sportvereniging.

Voor de jeugd zal komend seizoen de

KN\/B truck liet sportpark aandoen en ►

Als de voorbereidingen van deze wed-
strijd een voorbode is van hetgeen we
dit komend seizoen kunnen verwachten,

kijk ik met een gerust hart het nieuw
seizoen tegemoet. De voorbereidende
gesprekken met o.a. Vitesse, de sponso-
ren, de gemeente en politie zijn voor-
spoedig en professioneel verlopen. Allen
die meegewerkt hebben aan de organi-
satie rondom deze wedstrijd wil ik graag
op deze wijze bedanken.

Nu de wedstrijd J٥NGE KRACHI -

VI1ESSE!! Om die te mogen spelen is
voor ons al lemaal een hoogtepunt,
levens is het een fantastisch begin van
de voorbereiding op hopelijk een heel
mooi seizoen en een mooie gelegenheid
om ons aan het publiek te presenteren.
Onder leiding van onze nieuwe trainer
Bram van Aken en met een aantal

nieuwe jongens binnen de selectie zullen
we vanavond gaan proberen om het
Vitesse zo moeilijk mogelijk te maken.
Daarnaast zullen we vooral gaan ge-
nieten. Je speelt immers niet iedere week
tegen Vitesse. De afgelopen week heb-
ben we al een aantal keer getraind en ik
kan u verzekeren: wij hebben er allemaal
zin in!!! Vanaf deze plaats wil ik u een
hele fijne voetbalavond toewensen en
laten we er met zijn allen voor zorgen
dat het een geweldig feest wordt!!

Ondanks de problemen die we hebben
gehad en de positie op de ranglijst
tijdens de winterstop hebben we ons
toch maar weer verzekerd van een jaar
Ie klasse voetbal. Door veel mensen

werden we al afgeschreven maar samen
met de gehele begeleiding, onder leiding
van Roy v/d Hoek, zijn we ervoor gegaan
en hebben we keihard gewerkt met als
resultaat handhaving: een topprestatie Komend seizoen, nogmaals ons jubi-

leumjaar, ontvangen we in competi-
tieverband zes nieuwe verenigingen
In de eerste klasse E op ons sportpark
ten opzichte van vorig jaar. Achil les'12,
AfC'65, Dos '19, Eienden, WAVV en onze

zustervereniging RKHVV. Qua Inde-
ling een aantrekkelijk gebeuren, zeker
gezien de derby tegen RKHVV en de
streekderby tegen De Bataven. Sluit
daarbij aan de nieuwkomer Elenden, dan
verwachten we van deze zes wedstrijden
aantrekkelijke en spannende middagen.

ا

Jan-Willem Eentjes
Aanvoerder Jonge Kracht 1

!1

Jonge Kracht - vitesse 14 Jonge Kracht - vitesse 3JONGE KRACHT 60 iaar! JONGE KRACHT 60 jaar!



Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door:
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WIJ GAAN GENIETEN Ỉ za! er een sportdag in de Brink
georganiseerd worden. Het jubüeum
seizoen s!uiten we af met een 24-uurs

toernooi.

٥ok maak ik van deze ge!egenheid ge-
bruik mijn dank uit te spreken naar a,!e
sponsoren die Jonge Kracht een warm
tiart toedragen. Kijkend naar de ve!e
rec!ameborden die ons hoofdve!d om-

ringen is deze dank zeker op zijn p!aats.
!n het bijzonder Jansen Jotaa! Wonen,

die a! meer dan 25 jaar hoofdsponsor
van onze voetba!vereniging is. Vandaag
hopen we het 1-ste in een nieuwe
k!ed¡ng!!jn te kunnen presenteren.

Het spelen van een oefenwedstrijd tegen
een voetbalorganاsatاe als Vitesse is

natuurlijk voor Jonge Kracht een enorme

uitdaging en een groot evenement. Het 60-

jarig jubileum en natuurlijk niet te vergeten,
het winnen van de Arnhem Cup, hebben er

toe geleid dat Vitesse vanavond onze tegen-

stander is. Hoewel de beloning voor het

winnen van de Arnhem Cup is doorgescho-

ven naar volgend jaar. Dus ook dan spelen

we weer tegen Vitesse.

tloneel meer stuk maken dan opbouwen,

omdat we direct vol aan de bak moeten. Wij

hebben de afgelopen week drie keer ge-

traind om zodoende toch weer een beetje te

compenseren en balgevoel op te doen. Aan

de andere kant zijn deze wedstrijden voor

onze selectie natuurlijk ook ontzettend leuk.

Veel publiek, sfeer en een tegenstander die
aanspreekt. Het leuke van deze wedstrijden

is altijd het commentaar achteraf. Spelers

zien dan pas het verschil tussen de amateurs

en de profs. Zowel op technisch- als tactisch

gebied. Vaak ervaren spelers dit niet als ze

op de tribune zitten in het Gelredome. Ech-
ter wanneer ze zelf in het veld staan wordt

er pas ervaren dat alles op een veel hoger

tempo plaats vindt dan bij de amateurs.

ا

Namens het bestuur wens ik alle aan-

wezigen een prettige en sportieve Jonge
Kracht-Vitesse toe.

fheo Aaldering
Voorzitter Jonge Kracht.

Vitesse zit inmiddels in de 2de week van

tiaar voorbereiding op de competitie en

zij doen deze week veel wedstrijdritme op

tegen verschillende amateurverenigingen.

Mede door de resultaten van het afgelopen

seizoen is Vitesse weer ontzettend populair

in onze regio en daar buiten. Het ver-

wachtingspatroon zal voor de club groter

zijn dan aan het begin van afgelopen

seizoen, waarin het uiteindelijk een zeer ver-

dienstelijke 7de plaats behaalde. Door een

zeer goed aankoopbeleid, goede begelei-

ding en teamspirit, heeft Vitesse een prima
seizoen actiter de rug.
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Het zal voor ons in deze wedstrijd belangrijk

zijn om vanuit een goede organisatie te

spelen, leder foutje wordt afgestraft. Jeveel

spelers voor de bal, te grote ruimtes tussen

de linies, slordige inspeelballen, geen rug-

dekking etc, betekent een mogelijkheid of

kans voor Vitesse. De doelstelling voor deze

wedstrijden is vooral om er van te genieten.

En natuurlijk proberen we om een zo'n goed

mogelijke uitslag neer te zetten, waarbij we
minimaal een keer willen scoren.
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Het is in de voorbereiding op onze competi-

tie niet altijd ideaal om zo vroeg al te spelen

tegen Vitesse. In dergelijke wedstrijden

moeten de spelers onbewust veel van hun

krachten aanspreken en we zullen condi-
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Bram van Aken

Hoofdtrainer Jonge Kracht
mef؛
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JONGE KRACHT 60 ¡aar! Jonge Kracht - Vitesse 12 JONGE KRACHT 60 laar! Jonge Kracht - Vitesse 5
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خها1 Zelf heb ik als speler twee keer tegen Vitesse^?^'
mogen spelen en we verloren toen met 8-1

en 11-1. laten we vandaag maar proberen śt"'■
hier onder te blijven. Daarnaast moeten we ،

natuurlijk geen averij oplopen binnen onze i
Vitesse.
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Beste sportvrienden en sportvríendinneni

Namens de hoofdsponsor lansen lotaa!

Wonen, heet ik u van (larte we!kom op

sportpark Scha!kshof voor de wedstrijd van

longe Kracht - BVO v!tesse, vandaag op 15

ju!¡ 2005.

stuurs!eden van longe Kracht. Het ver-

n¡euwde bestuur van longe Kracht ¡S nauw

betrokken met de hu¡dige d¡rectie van
lansen lotaa¡ Wonen. Een aanta¡ ¡eden van

de vor¡ge gene-rat¡e lansen heeft gespee¡d

¡n het eerste e¡fta¡, de n¡euwe generat¡e

staat ook nu weer hun mannetje b¡j de A 1, B

1 en D 1 en w¡e weet, ¡n de nab¡je toekomst,
m¡s5ch¡en ook we¡ ¡n het eerste e!fta¡. Zo z¡et

u dat gesch¡eden¡s 2¡ch büjft herha¡en.

,1
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MeubeL· ا
Een unieke wedstrÍjd op een h¡stor¡sch то-

ment, n¡ het 60-j'ar¡g jubüeum van onze
"roo¡e" c¡ub, wat voor Hu¡ssen betekent,

een 50c¡a¡e ¡nvu¡¡¡ng van 5port¡v¡te¡t door

de jaren heen. Met veren¡gde kracht en ¡n-

spann¡ng ¡s naar deze wedstrjd toege¡eefd.

De ¡nzet d¡e ge¡everd ¡s door Matthew v.d.

Woerdt, N¡C0 Ne¡jenhu¡s, los Eerden en

ondergetekende, hebben d¡t a¡s organ¡sat¡e

mogeüjk gemaakt. Natuurüjk was d¡t niet te

reaüseren zonder de hu¡p van de ta¡r¡jke

vr¡jw¡ü¡gers van de veren¡g¡ng, h¡ervoor onze

harteüjke dank.

¡

E!kaar respecteren ¡n sport¡٧¡te¡t en ¡oyaüt-

e¡t, rege¡mat¡g met e¡kaar over¡eggen от

tot betere afspraken te kunnen komen voor

be¡de partjen, dat ¡S het gehe¡m van een

¡angdur¡ge samenwerk¡ng tussen c¡ub en

hoofdsponsor. w¡j hebben het doorzett¡ngs-

vermogen от te gaan naar het vo!gende

jubüeum en spreken de wens u¡t dat longe

Kracht z¡ch mag büjven handhaven ¡n de

eerste k!asse, met de amb¡tle te st¡jgen naar
de hoofdk!asse.

A!s hoofdsponsor zijn we ru¡m 25 jaar

verbonden aan longe Kracht. A!s we terug

kjken kunnen we conc!uderen, dat er vee¡

overeenkomsten z¡jn tussen lansen lotaa¡

Wonen en longe Kracht, ¡n de t¡jd van toen

en nu. w¡j, a¡s lansen Totaa¡ Wonen, z¡jn ook

k!e؛n begonnen en ¡nm¡dde¡5 u¡tgegroe¡d tot

een ondernem¡ng met b¡jna 100 mede-

werkers, longe kracht ¡s begonnen met een

ger¡ng aanta¡ ¡eden en ¡nm¡dde¡5 u¡tgegroe¡d

tot een c¡ub met ru¡m 800 ¡eden. De vor¡ge
d¡٢ect¡e van lansen lotaa¡ Wonen had een

nauwe samenwerk¡ng met de vor¡ge be-

lot 5¡ot ¡lopen w¡j u te mogen begroeten ¡n

onze woonwlnke¡, waar de koffie a¡t¡jd k¡aar

staat. Maar nu gaan we eerst ge-

nieten van deze wedstrijd en wensen longe
Kracht alsmede vitesse een succesvol seizoen

2005/2006 toe.
Profijt Meubel
Karstraat 95
6851 DG Hulssen

ااجاً 026-  326 99 08
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Met sportieve groet.
Directie lansen lotaal Wonen

Erik lansen
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moo!e meube!en voor m!nder ge!d ¡1
longe Kracht - Vitesse 7JONGE KRACHT 60 jaar!
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VITESSEJ.NGE KRACHT
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1.Hara!dWapenaar(keeper)I.BoukeNeijenhuis
2. stاjท Vreven2. Christ؛aan de Haan (keeper) Nüï

.

3. Abubakar! Yakubu3. Jan w!!!em Lentjes Ruud Kno!4. Roy van Bruggen .4ص
5. Purre! Fränke!5. Kasper Kokke
6. Aleksandar Rankovic

7. Youssouf Hersi

6. Tom van de Ve!de

7. Ramon Derksen

8. Theo Janssen8. Ramon Janssen

9. !gor Gluscevic
10. Matthew Amoah

9. Ronald Helbling
10. Kevin Walsh

II.EtiënneEsajas
14. Michael Jansen

II.MikeGoossens

12. Ellis Orgenia
15. Michael Dingsdag13. leon Teering
16. Remco van der Schaaf14. Etienne Vermeulen

17. Richard Knopper15. Sebastiaan Rohde

19. Fred Benson16. Gert Jan Brinkman

20. Peter van den Berg17. Jorg Vermaas
21.Eldridge Rojer18. Peter van Dort

22. Gino Coutinho19. Mark Janssen

23. Euciën Dors

STAF 24. Tim de Meersman

25. Siebe BiondelleHoofdtrainerBram van Aken

26. Onur KayaRoy van der Hoek Assistent trainer

27. HesdeySuartKeeperstrainerJacco Wouters

28 .Gil l SwertsleiderHenk Kemperman
leiderBob Scholten

STAFleiderHennie Scholten

HoofdtrainerEdward SturingleiderFons Kemperman
Pieter Hulstra Assistent trainerleiderAndre van Bruggen
lambert Jager KeeperstrainerFred Eelman, Gerda lentjes Verzorgers

J.nqe Kracht-vitesse 9JONGE KRACHT 60 jaar!Jonge Kracht-Vitesse 8JONGE KRACHT 60 jaar!


