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Voetbalkampen Nederland 

Tot en met 2017 werden er in de zomer telkens twee voetbalkampen georganiseerd, in Ede en in 

Urk. Omdat het voetbalkamp in Ede niet op de voorwaarden van AF kon worden voortgezet (namelijk 

met het evangelie), werd na goed overleg besloten om het kamp hier vanaf niet meer te organiseren.  

In plaats van in Ede, werd in CJVV uit Amersfoort een nieuwe plek gevonden waar we een 

voetbalkamp konden draaien. 

Het eerste voetbalkamp in Amersfoort, bestond uit 30 kinderen. Diverse Duitse en Nederlandse 

coaches werkten aan dit kamp mee. Het was een prachtig kamp, waarbij we werden gezegend met 

schitterend weer. Ook was er voor het eerst een clinic met freestyler Josh (Joshua Agteres), wat 

overigens zeer goed in de smaak viel. Josh deed niet allen trucs en panna’s, maar hij deelde ook iets 

over zijn eigen leven en hoe de Heer in zijn leven is gekomen. Na de tijd was iedereen, kinderen, 

ouders en de coaches, laaiend enthousiast over dit voetbalkamp. 

Alle kinderen kregen een shirt van de clubsponsor; Bouw- en aannemersbedrijf Schoonderbeek uit 

Amersfoort. 

       
Freestyler Josh in Amersfoort                                                          De coaches in Amersfoort 

 

Het voetbalkamp in Urk begint inmiddels traditie te worden. Na ruim 110 aanmeldingen, werd de 

aanmeldingslink stopgezet, omdat er anders te weinig coaches zouden zijn. Ook dit jaar was het weer 

een prachtig voetbalkamp en ook hier gaf freestyler Josh zijn visitekaartje af. 

Een aantal nieuwe coaches verleenden hun medewerking, en ook na dit kamp was weer zegenrijk en 

een groot succes. Hier kregen de kinderen ook weer een mooi shirt, gesponsord door de trouwe 

sponsors Flynth en Brouwer Transport. 

 
Voetbalkamp Urk 

 

Futsalteam Urk 



In 2018 werd het eerste futsalteam  van Ambassadors Football in Urk opgestart. Na Arnhem (waar 3 

teams KNVB spelen) nu dus ook op Urk. Dit team heeft wel wat opstartproblemen, maar het is wel 

heel zegenrijk. Het team doet mee aan een eigen competitie met alleen teams uit Urk. Vóór de 

wedstrijd wordt in de kleedkamer iets gedeeld vanuit de bijbel en wordt er samen gebeden. Ook 

mensen die dit misschien niet zo gewend zijn, kunnen hierdoor groeien en maken kennis met het 

delen van persoonlijke dingen, onder andere op geloofsgebied. Prachtig om te zien dat ook hier sport 

en evangelie een hele mooie combinatie zijn. Door ons sportief op te stellen, mogen we in de 

plaatselijke sport ook iets betekenen. 

 

1e clinic Amersfoort 

Na het succesvolle kamp bij CJVV in Amersfoort, werd er in november 2018 bij dezelfde club een 

clinic georganiseerd voor de leeftijdsgroep 7-12 jaar. Dit is dezelfde leeftijdsgroep als het 

voetbalkamp en er namen ook veel kinderen deel aan de clinic die in de zomer ook op het 

voetbalkamp waren. Er waren echter ook een aantal nieuwe gezichten bij, waaronder meerdere 

moslim kinderen. Tijdens de 3-uur durende clinic werd een hoop gelachen, lekker gevoetbald, maar 

ook het evangelie op een eenvoudige manier uitgelegd.  

 

Futsalteams Arnhem 

Ook in 2018 hebben wij weer met 3 zaalvoetbal teams in de 4e klasse KNVB gespeeld als team AFC 1-

3 bij Olympic in Duiven. Team 1 en 2 zijn bovenin geëindigd in de competitie en team 3 onderaan. 

Respect naar elkaar en de tegenstander staan bij ons centraal en daardoor ontstaan hechte teams en 

spelers veranderen in hun gedrag. En door te bidden op het veld aan het begin van elke wedstrijd 

mogen wij zo Gods licht laten schijnen. 

 

Voetbalkampen Amerika 

In totaal 6 coaches reisden afgelopen zomer af naar de Verenigde Staten om daar als coach mee te 

helpen met de kampen. De Nederlandse coaches werden verspreid over het hele land, waar ze zelf 

mochten groeien in geloof, maar ook vele kinderen tot zegen mochten zijn.  

Het is schitterend om te zien, dat het evangelie aan deze kinderen uitgedeeld wordt. Op deze manier 

worden duizenden kinderen bereikt. De coaches verbleven, zoals gebruikelijk, in gastgezinnen en ook 

met de gastgezinnen waren weer veel goede gesprekken en werd en bijzondere band opgebouwd. 

Vaak kwamen er tranen aan te pas bij het afscheid. 

 

Community Dieren gestopt 

Na een aantal jaren van community (op vrijdagavond voetballen en iets delen) in Dieren, kwam er in 

2018 een eind aan deze activiteit. De grootste reden was dat er weinig animo meer voor was. 

De tijd dat deze community actief was, is deze activiteit toch en grote zegen geweest voor degenen 

die er aan deelnamen. Nanne en Maud worden hartelijk bedankt voor hun leiding van deze 

community. 

 

Community Urk 13-15 jr 

Waar een deur dichtgaat, doet de Heer weer een raam open. Waar de community in Dieren stopte, 

werd in Urk een community opgestart. En wel voor de leeftijdscategorie van 13-15 jaar. Na een wat 

moeizame start (bij sv Urk op het veld), waarbij er eerst tussen de 6 en 10 kinderen kwamen, komen 



er de laatste keren ongeveer 17 jongens en meisjes naar deze community. Eén keer per twee weken 

komt deze groep op vrijdag bij elkaar. Met het slechte weer wordt er uitgeweken naar een sporthal.  

Tijdens de pauze wordt er iets over het evangelie gedeeld en ook is er aandacht voor een stukje 

karaktervorming. 

Hopelijk blijft deze groep groeien en zullen zij straks als (assistent) coach actief zijn bij de 

voetbalkampen van Ambassadors Football, in binnen- en buitenland. 

        
Community Urk 13-15 jaar in de zaal                                                    Op het veld 

 


