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Maar veel meer teams konden een kampioensfeestje bouwen. 
Daarnaast waren er warme festiviteiten, zoals het Kampioens-
 feest, het Jaardiner in het Americain Hotel en  diverse 
mooie  toernooien. Natuurlijk waren er ook de talloze 
“gewone”voetbalpotjes, die veelal eindigden in een gezellige 
“derde helft”. En het jaar is nog niet eens om.

Ook dit jaar blijkt maar weer dat bij AFC selectie- en recreatie-
teams prima naast elkaar bestaan, nee elkaar in de clubcultuur 
juist versterken. De prestaties zijn er, maar de lol op en rond 
de velden ook. De Jeugdcommissie verricht bijzonder veel werk, 
de trainers en teammanagers zorgen voor resultaten en spel-
vreugde, de Bestuurlijke organisatie staat als een huis en talloze 
vrijwilligers vormen de ruggengraat van de club. 

De samenstellers van deze Persmap stellen zonder scrupules 
dat AFC blaakt van gezondheid. In die mening staan zij niet 
alleen. KNVB-bestuurders, vertegenwoordigers van andere 
clubs en ook de Amsterdamse wethouder Sportzaken beschre-
ven AFC, in speeches tijdens de kampioensreceptie, als een 
lichtbaken in een steeds somber stemmende voetbalcultuur.

Maar dat wil niet zeggen dat AFC zich geen zorgen maakt over 
de toekomst. Hoe blijf je op het hoogste voetbalniveau mee-
draaien met de selectieteams, terwijl de recreatieteams niet 
mogen ondersneeuwen? 
Hoe ontwikkelt zich de Topklasse? 
Doet AFC mee in de bovenste regionen of dreigt het degradatie-
spook? Behoudt de club haar plek op de Zuidas?
Hoe bewaar je de 115 jaar oude clubcultuur in een sterk ver-
anderende samenleving?

In deze Persmap vindt u de visie van AFC’ers, die de toekomst 
van hun club willen veiligstellen, ook al is die ongewis. 
Wij hopen dat u de Persmap met plezier zult lezen. De prachtige 
sfeerfoto’s zijn van Jan Otsen.

Met het adagium van AFC in gedachten: 

“Be Friends en Keep Smiling”

De samenstellers
Jan van Galen & André Wijnand

Voorwoord
Jubileumjaar AFC in veel opzichten memorabel
In alle opzichten is 2010 een memorabel jaar voor de Amsterdamsche Football Club. De oudste en grootste club van de hoofdstad bestaat niet 
minder dan 115 jaar. Het vlaggenschip, AFC1, werd glansrijk kampioen in de Hoofdklasse A en promoveerde naar de nieuwe en ambitieuze 
Topklasse, Zondag 2 werd knap kampioen in de Reserve Hoofdklasse en Zaterdag 1 maakte de vooraf aangekondigde ambitie waar door als 
eerste te eindigen in de Derde Klasse.

Alle trotse pupillen bijeen, die het afgelopen seizoen kampioen zijn geworden.



Voorzitter Machiel van der Woude:

“AFC is een prachtige mix van 
Het gaat goed met de oudste en grootste club van Amsterdam. AFC viert het 115 jarig bestaan en de tradities staan nog recht overeind. 
Zondag 1 promoveerde naar de Topklasse en ook tal van andere teams werden kampioen. De jeugdselecties spelen op het hoogste niveau. 
Het recreatievoetbal bloeit als nooit tevoren. AFC telt niet minder dan 111 teams. Er zijn ruim 1800 leden. De club wordt gesteund door 
27 AFC Vriendelijke Bedrijven. 
Machiel van der Woude is dus voorzitter van een kerngezonde vereniging. Of zitten er toch wat addertjes onder het gras aan de De Boelelaan?

Allereerst. Er is héél lang op gewacht, maar AFC 1 is op de valreep dan 
toch nog een keer kampioen geworden in de Hoofdklasse. 
Hoe belangrijk is dit voor de club?

“Er is jarenlang gehoopt op het kampioenschap en AFC kwam 
ook vaak dichtbij. Toen het zover was gingen heel wat  mensen 
uit hun bol. Maar kampioen worden in de Hoofdklasse is nooit 
echt een ‘must’ geweest. Dat gold ook voor het afgelopen 
 seizoen. Wanneer wij tweede of derde waren geworden en ons 
dus  hadden geplaatst voor de Topklasse waren we ook heel blij 
geweest. AFC wil altijd in de absolute top van het amateur-
voetbal spelen en die doelstelling zou ook dan ruimschoots 
zijn gehaald. Maar het kampioenschap heeft veel emoties los-
gemaakt binnen de vereniging en in de media zijn wij er héél 
goed uitgesprongen.” 

“Het kampioenschap is ook de kroon op het door de jaren 
heen gevoerde technisch beleid, waarin continuïteit en identi-
teit prevaleren boven ad-hoc succes. Dat heeft wel eens tot 
 gemopper geleid. Weer geen kampioen! Maar tenslotte heeft 
AFC het over al die jaren echt heel goed gedaan. Wij staan op 
de tweede plaats in de ‘overall’ ranglijst van de 181 ver enigingen 
die in de afgelopen 36 jaar uitkwamen in de Hoofdklasse 
Zondagamateurs. Verschillende verenigingen bestaan intussen 
niet meer of zijn ver afgezakt door steeds mager wordende 
resultaten. AFC dus niet en dat beleid is nu beloond met een 
kampioenschap. Dat voelt heel goed.” 
 
AFC was aanvankelijk tegen de Topklasse, maar de KNVB heeft toch 
doorgezet. Wat gaat er precies veranderen voor de club?

“Onze bezwaren tegen de Topklasse, zeker in de huidige lande-
lijke opzet, bestaan nog steeds. De Topklasse is er in de eerste 
plaats gekomen om de problemen in de Jupiler League op te 
lossen, niet om het amateurvoetbal te versterken. De Jupiler 
League kampt met grote financiële problemen en via degradatie 
naar de Topklasse probeert de KNVB de meest zwakke BVO’s 
weg te saneren.”

AFC-voorzitter Machiel van der Woude.
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recreatie- en prestatievoetbal”
“De Hoofdklasse heeft zich in de afgelopen 36 jaar bewezen. 
De top van het amateurvoetbal was breed en regionaal goed 
gespreid, zonder al te grote financiële risico’s. Die opzet wordt 
nu verlaten ten faveure van een piramidale structuur, die voor 
de zondagclubs grotere reisafstanden met zich mee brengen 
en hogere kosten. Nu de Topklasse er na veel discussie toch 
is gekomen en wij ons op overtuigende wijze hebben geplaatst, 
zullen we trachten ons ook op dit hoogste amateurniveau goed 
te handhaven.” 
“Grote veranderingen voor de club zal dit in het eerste jaar 
nog niet meebrengen, hoewel we al wel aanlopen tegen enkele 
organisatorische problemen. Zo zal nu ook af en toe midweeks 
gevoetbald moeten worden. Voor een uitwedstrijd, bijvoorbeeld 
tegen Quick’20 in Oldenzaal, zullen onze spelers en technische 
staf ‘s middags vrij moeten nemen. Soms kan dat helemaal 
niet. Op de langere termijn zullen zeker veel meer eisen gesteld 
worden aan de inrichting van het complex en de organisatie rond 
de wedstrijden, alsook aan de financiële randvoorwaarden van 
het Topklassevoetbal. De vraag is dan of we daaraan kunnen en 
willen voldoen.” 
 
Wordt het uiteindelijk toch echt semi-profvoetbal?

“Dat gevoel heb ik wel. In de komende jaren verwacht ik nog grote 
veranderingen in de opzet van het betaald- en amateurvoetbal. 
Het aantal BVO’s zal afnemen onder invloed van de economische 
omstandigheden. De gemeenten kunnen de schulden niet blijven 
aanvullen. Daar is iedereen wel van overtuigd. Verder zal de 

piramidisering van het amateurvoetbal doorzetten. De roep om 
te komen tot slechts één Topklasse wordt in de loop der tijd 
sterker. Een en ander heeft tot gevolg dat onder de Eredivisie 2 
divisies gaan ontstaan op semi-professionele basis, met spelers 
die naast hun werk of opleiding 4 tot 5 keer per week trainen 
tegen een behoorlijke vergoeding.” 

Waar moet AFC eindigen in het eerste jaar Topklasse?

“Het wordt zeker geen makkelijk jaar. De ervaring leert dat na een 
kampioenschap sprake kan zijn van een flinke terugval. Hollandia 
en Westlandia hebben dit de laatste jaren aan den lijve ondervon-
den. Toch is er reden voor optimisme. We kunnen ons zeer geluk-
kig prijzen dat de selectie vrijwel geheel intact is gebleven, zelfs 
op enkele plaatsen is versterkt. Zeer belangrijk is ook dat trainer 
Cor ten Bosch weer voor de groep staat. Dat geeft natuurlijk een 
hoop vertrouwen. Per saldo zou een plek bij de eerste acht, in het 
befaamde linkerrijtje, mogelijk moeten zijn.” 

Dat klinkt wel heel voorzichtig. 

“Eerder realistisch. Ik kan wel even roepen dat we een belangrijke 
kampioenskandidaat zijn, maar hoe reëel is dat? De verschillen 
tussen de meeste teams in de Topklasse zijn waarschijnlijk niet 
erg groot. Bovendien is het afwachten hoe de clubs afkomstig 
uit de Hoofdklassen B en C zich zullen manifesteren. Veel zal 
afhangen hoe wij uit de startblokken komen. 

Lees verder op pagina 4

Scoren wordt AFC’ers al jong bijgebracht.
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Vervolg van pagina 3

Als AFC net als vorig seizoen na 6 wedstrijden met 18 punten 
op kop staat is er natuurlijk weer heel veel mogelijk.” 

Wat voor een club is AFC over pakweg 10 jaar bij het 
125-jarig bestaan?

“AFC is op dit moment een brede club en dat willen wij graag 
zo houden. De club beschikt over drie florerende afdelingen 
(jeugd, senioren en Top), een mooie mix van jong en oud, van 
recreatie- en prestatievoetbal. Als dat bij het 125 jarig bestaan 
nog zo is kunnen we tevreden zijn. Om dit te bereiken zullen we 
vooral ook moeten investeren in de onderlinge samenhang van 
jeugd, senioren en top. De doorstroming van de jeugd naar de 
senioren en top is hierbij zeer belangrijk, de support voor ons 
eerste door de andere teams bij de thuiswedstrijden ook. Het 
zou in dit verband ook mooi zijn als nog meer jeugd trainers uit 
de eigen gelederen gerekruteerd kunnen worden.” 
“Hamvraag is natuurlijk waar je een dergelijk multifunctioneel 
complex lokaliseert. Is het mogelijk om dat te realiseren aan de 
Zuidas, als groen onderdeel van een kantoor- en woongebied van 
bijzondere allure? Zo niet, is er een andere locatie in onze ver-
trouwde buurt waar AFC met dit ‘behoeftepakket’ terecht kan? 

Staan de traditionele AFC-waarden en -normen onder druk, met name 
bij de jeugd?

“Dat vind ik als ik naar het geheel kijk niet. Onze jeugdcommissie 
verricht uitstekend werk en houdt dit belangrijke aspect goed 
in de gaten. Iedereen is er van overtuigd dat goede omgangs-
vormen, onderling respect en sportiviteit bij onze leden hoog in 
het vaandel horen te staan. Alleen op die manier blijft AFC de 

club die het al 115 jaar is. Niet voor niets wordt het behoud van 
de identiteit van de club als eerste genoemd in het beleidsplan 
van AFC. Daar zullen we strak aan vasthouden. Wangedrag 
van spelers en helaas soms ook van ouders wordt absoluut 
niet geaccepteerd. Trainers en begeleiders zullen het goede 
 voorbeeld moeten geven.”

Liggen de velden nog lang in de Zuidas of wordt het uiteindelijk het 
Amsterdamse Bos of Het Loopveld?

“Het bestuur gaat er op dit moment vanuit dat onze vereniging 
verankerd blijft in de Zuidas. 
Met de gemeente zijn hierover in het verleden afspraken gemaakt. 
Alternatieve locaties als het Amsterdamse Bos of Het Loopveld 
zijn niet direct in beeld. Maar de gesprekken met de gemeente 
gaan door onder invloed van de  economische  recessie. De 
 kantorenmarkt is ingestort als gevolg van de kredietcrisis en de 
teruglopende vraag als gevolg van het  toenemende flexwerk”. 

“Welke consequenties zal dat hebben voor de Zuidasplannen? 
Zeker is dat AFC al negentig jaar een belangrijke sportieve en 
recreatieve functie vervult in dit deel van de stad en dat wil 
blijven doen. Voor de Zuidas zou een nieuw multifunctioneel 
sportpark een belangrijke rol kunnen spelen. Uitgangspunt 
voor het AFC-bestuur hierbij is dat het complex over voldoende 
velden en infrastructuur beschikt, passend bij de omvang en 
het prestatieniveau van de club en dat de bereikbaarheid goed 
gewaarborgd is. Belangrijk is ook dat op korte termijn hierover 
duidelijkheid wordt geschapen. AFC is sinds 1996 in gesprek 
met de gemeente. Inmiddels is het huidige clubhuis, in 1962 
geopend, aan een grondige renovatie toe. Heel veel langer 
 kunnen we hiermee niet wachten”. 

Jan van Galen

Het 115-jarig sportieve adagium van AFC in beeld.
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Bestuurlijke organisatie weer paraat

Kees Gehring, die vorig jaar al wilde stoppen, maar op verzoek 
van de overige bestuursleden nog één jaar aanbleef, is nu toch 
definitief gestopt. Kees heeft een geweldige carrière bij AFC 
achter de rug. Zowel als voetballer (hij speelde meer dan 300 
wedstrijden in AFC 1), als bestuurder (25 jaar super actief) en 
dat kunnen maar weinig AFC-ers zeggen. Kees heeft bijzonder 
veel voor de club gedaan, was een perfectionist en ook een groot 
innovator. (Zie hommage op pag. 22)

Ook Edwin Geluk was op verzoek nog een jaartje aangebleven 
maar stopt nu na 20 jaar bestuursactiviteiten. Na een  glanzende 
voetballoopbaan, 259 competitie- en bekerwedstrijden in het 
1e van AFC, werd Edwin in 1990 2de penningmeester en hij 
is dat gebleven. Edwin was streng maar rechtvaardig. Op het 
gebied van waarden en  normen vervulde hij een voorbeeldfunctie. 
(Zie  hommage op pag. 22) 

Machiel van der Woude (61) begint aan zijn 8e jaar als voorzitter 
en zijn 21e jaar als bestuurslid. 
Ronald Koster (44) debuteert als secretaris in zijn 10e jaar als 
bestuurslid. 
Benno Honsdrecht (41) bekleedt voor het 2e jaar de functie van 
penningmeester. 
Ad Westerhof (58) is voor het 8e jaar vice-voorzitter, zijn 13e 
jaar als bestuurslid. 

2e secretaris Ruud Mantel (55) is voor het 4e seizoen actief in 
deze functie. 
Brian Speelman (42) is voor het 3e seizoen voorzitter van de 
jeugdafdeling. 
Bob Duis (42) begint aan zijn 2e jaar als commissaris 
TOPamateurs, zijn 4e jaar als bestuurslid en Lou Hekster 
(51), debuteert in het bestuur in de functie van commissaris 
Seniorenvoetbal. 
Lou Hekster is al vanaf 1976 lid van AFC, kent het senioren-
voetbal als geen ander en is tevens voorzitter van onze 
Supportersclub The Reds. 
Wij wensen Lou heel veel succes in zijn nieuwe functie.

Het bestuur wordt bijgestaan door circa 60 commissieleden, 
ongeveer 100 vrijwilligers, de technische en medische staf en 
een aantal “professionals”, die vrijwel dagelijks actief zijn op ons 
sportpark. 
Pachter Frans Ris en zijn collega Joop Kenter verzorgen sinds 
jaar en dag de catering. 
Pim van de Meent is  dagelijks als sportpark manager in de 
weer en last but not least zijn  verenigingsmanager Henny 
Kottmann, Theo Janssen en Yvonne Steeman  verantwoordelijk 
voor de  administratie en de  operationele ondersteuning van het 
bestuur. 

De samenstelling van het bestuur kent dit seizoen enkele opmerkelijke wijzigingen. Twee gezichtsbepalende bestuursleden (Kees Gehring 
en Edwin Geluk) beëindigen hun bestuurlijke activiteiten en daar komt één nieuw bestuurlid (Lou Hekster) voor terug. Daarmee gaat het 
bestuur terug van 9 naar 8 bestuursleden. 
Met de uitbreiding van de werkzaamheden van verenigingsmanager Henny Kottmann acht het bestuur dit een verantwoorde stap.

Bovenste rij v.l.n.r.: Lou Hekster, Bob Duis, Ruud Mantel en Brian Speelman. Onderste rij v.l.n.r.: Ronald Koster, Ad Westerhof, Machiel van der Woude en Benno Honsdrecht.
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Op 18 januari 1895 vond de oprichtings vergadering plaats in de 
kelder van een woonhuis aan de Amsterdamse Koninginneweg, 
waar na een lange discussie werd gekozen voor de naam 
“Amsterdamsche Football Club (AFC)”. Hun eerste terrein lag 
tussen de vijvers van het Vondelpark en de Oranje Nassaulaan. 
Op 8 oktober 1896 werd besloten dat AFC zou gaan uitko-
men in de rood-zwarte kleuren van Amsterdam (bron: AFC 
Honderdjarenboek, Baarn 1995). 
De oprichtingsdatum van Amsterdams oudste voetbalclub staat 
vast, omdat op 18 januari van het jaar 1900 een twintigtal 
AFC’ers bijeenkwam tijdens een diner ter gelegenheid van het 
vijfjarig bestaan van hun voetbalclub. Dat is 115 jaar later nog 
altijd een goed gebruik, want op 18 januari 2010 waren ruim 
150 genodigde prominente AFC’ers bijeen voor hun traditionele 
jaardiner. Vanaf 1897 nam AFC deel aan de competitie van de 
Amster damsche Voetbal Bond (AVB) en vanaf 1900 kwam de 
club uit in de Tweede Klasse van de Nederlandse Voetbal Bond 
(NVB). In het seizoen 1905-1906 speelde AFC met vier elftal-
len waarvan het eerste, derde en vierde kampioen werden. Aan 
het einde van dat seizoen betrok de club een nieuw terrein in de 
Watergraafsmeer bij hoeve “Goed Genoeg”. 
In het seizoen 1908-1909 haalde het eerste elftal voor de 
tweede keer een kampioenschap: in de Tweede Klasse. Daartoe 
speelde het 16 wedstrijden tegen clubs als Concordia, VVA, 
Achilles en UVV. 12 Maal werd gewonnen, 2 keer gelijk gespeeld 
en 2 keer verloren. Doelsaldo: 60 voor en 21 tegen. Echter, 
de promotiewedstrijden tegen Ajax Leiden werden verloren. 

Zeven jaar later, in 1916, begon de club aan drie glorievolle 
 seizoenen. Aan het einde van het seizoen 1916-1917 speelde 
AFC een nacompetitie voor promotie naar de Eerste Klasse tegen 
’t Gooi, Feijenoord en SVV. Deze keer werd promotie een feit. 
In de seizoenen 1917-1918 en 1918-1919 behaalde AFC twee 
keer het kampioenschap van de NVB en werd nacompetitie 
gespeeld om het kampioenschap van Nederland. In 1918 werd 
Ajax kampioen en eindigde AFC als vierde. In 1919 werd Ajax 
opnieuw kampioen, werd Go Ahead tweede en AFC derde. Qua 
ledenaantal ging het de vereniging in die periode goed. Werd 
gestart in 1895 met circa 15 leden, in 1920 heeft AFC al 466 
leden. 
Op 4 december 1920 verhuisde AFC naar Amsterdam-Zuid 
en ging drie velden aan de legendarische Zuidelijke Wandelweg 
bespelen. Dat was het begin van een moeilijke periode. Aan het 
eind van het seizoen 1920-1921 degradeerde AFC naar de 
toenmalige Overgangsklasse. 
Het seizoen daarop eindigde AFC opnieuw als laatste en degra-
deerde naar de Tweede Klasse. 
23 Jaar later, in het seizoen 1945-1946, haalde AFC voor 
de vierde keer het kampioenschap van de Tweede Klasse. De 
beslissingswedstrijd in het Olympisch Stadion tussen AFC en 
KFC werd onder het oog van 43.000 (!!) toeschouwers door AFC 
met 4-2 gewonnen. Helaas eindigde de club in de promotiecom-
petitie op de laatste plaats en werd promotie niet gerealiseerd. 
Gemeten naar ledenaantal ging het AFC in die periode niet 
slecht. Anno 1945 staat de teller op 727. 

Pionier Amsterdamsche Footba
AFC werd op de valreep van het bestaan van de Hoofdklasse toch nog een keer kampioen. In het seizoen 2010-2011 spelen The Reds in 
de nieuweTopklasse. De naam van de club was natuurlijk allang gevestigd, want wie kent de Amsterdamsche Football Club nu niet?! Toch 
is het aardig de clubhistorie in dit jubileumjaar eens bondig op een rijtje te zetten, want hoe is het allemaal begonnen, 115 Jaar geleden?

A.F.C., de hoop van het voetballend Amsterdam, na de met 2-0 gewonnenvriendschappelijke wedstrijd tegen Alcmaria Victrix in 1899.
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Routinier Said Moumane ziet goedkeurend toe hoe Mike Ruijter een vrije schop verzilverd.

In de jaren na de tweede wereldoorlog werd nimmer hoger 
geëindigd dan een tweede plaats en in het seizoen 1954-1955 
eindigde AFC zelfs op de laatste plaats! Degradatie naar de 
Derde Klasse bleef echter uit omdat in dat seizoen de betaald 
voetbalcompetitie in Nederland haar intrede deed. 
Vervolgens moest men nog zes seizoenen wachten, namelijk tot 
21 mei 1961, om uiteindelijk het kampioenschap te behalen. 
Hiermee werd een periode van 40 jaar in de Tweede Klasse 
afgesloten en werd promotie naar de Eerste Klasse een feit. 
Dit was het begin van een gouden periode. 

Sportpark Goed Genoeg
In 1962 verhuisde de club naar haar huidige sportpark Goed 
Genoeg. In de Eerste Klasse werd in de zestiger jaren drie 
keer het kampioenschap behaald: in 1963, 1967 en 1969! 
Om het kampioenschap van Nederland werd gespeeld tegen 
clubs als Unitas, Sneek, Sportclub Enschede en Quick Nijmegen. 
Het dichtst bij een landskampioenschap kwam AFC in 1967. 
Doch de twee finalewedstrijden thuis en uit tegen Middelburg 
werden met 0-2 en 2-1 verloren. Het aantal leden in die periode 
verdubbelde: van 727 in 1945 naar 1404 in 1970. 
In 1974 kwalificeerde AFC zich voor de nieuw ingestelde hoofd-
klasse amateurs waarin tot 1998 24 jaar onafgebroken werd 
uitgekomen. Nimmer werd het kampioen. Wel haalde het vele 
tweede plaatsen en maar liefst tien keer een periodekampioen-
schap. In 1988 haalde het tweede elftal het reserve kampioen-
schap van Nederland. In de jaren 1971 tot 1986 wordt AFC 
voor het eerst in haar bestaan geconfronteerd met een daling 
in haar ledenaantal. Anno 1986 heeft de club nog slechts 1085 
leden.
In het seizoen 1997-1998 degradeerde AFC uit de hoofdklasse. 

Na een verblijf van drie jaar in de Eerste Klasse kon aan het 
einde van het seizoen 2000-2001 het kampioenschap en de 
terugkeer naar de Hoofdklasse gevierd worden. 
De rentree in het seizoen 2001-2002 werd afgesloten met een 
derde plaats. Vanaf 2001 tot 2010 eindigde AFC steeds bij de 
bovenste zes. Eenmaal werd het tweede (06/07). 
Het grote succes komt in 2010 als AFC met negen punten 
voorsprong kampioen wordt van de hoofdklasse A. In de strijd 
om het algemeen zondagkampioenschap met De Treffers en 
Gemert haalt AFC slechts twee gelijke spelen. Zondagkampioen 
wordt Gemert. 
Opmerkelijk in deze periode zijn de sterk stijgende prestaties 
van de standaard juniorenelftallen. Van alle amateurverenigin-
gen speelt AFC het hoogst. De C1 en D1 spelen op het hoogste 
landelijke niveau; de overige elftallen één niveau lager. In de 
periode van 1986 tot 2010 groeit het ledenaantal aanzienlijk: 
van 1085 in 1986 naar 1870 in 2010. 
Samenvattend: In 115 jaar werd AFC-1 twaalfmaal kampioen: in 
1906, 1909, 1917, 1918, 1919, 1946, 1961, 1963, 1967, 
1969, 2001 en 2010. Drie keer was er degradatie: in 1921, 
1922 en 1998. In 2010 haalde het als eerste vereniging van 
Nederland de Topklasse. 
Bij haar oprichting had AFC nog geen 15 leden. Bij haar 50-jarig 
bestaan (1945) waren dat er ruim 700, bij haar 100-jarige 
bestaan (1995) heeft het ruim 1.500 leden en nu telt de club 
ruim 1.800 leden. Vanwege het tekort aan velden en accommo-
datie moeten helaas ieder seizoen honderden jongelui(in 2010: 
315 aanmelders) teleurgesteld worden om lid te worden.
Voor gedetailleerde jaaroverzichten: www.afc-amsterdam.nl. 

Bron: Archiefcommissie

ll Club al 115 jaar toonaangevend

Feestmaaltijd. 15 jaar A.F.C. in het American Hotel
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Aan het begin van het laatste jaar Hoofdklasse mochten wij 
maar liefst twaalf nieuwe spelers begroeten. Veel oudgedienden 
namen afscheid. Zo stopten clubicoon Robert Gehring en zijn 
maatje Joey Esionye na resp. 245 en 247 wedstrijden voor 
AFC 1.
Aan de vooravond van de nieuwe Topklasse was er dus veel 
werk aan de winkel voor trainer Cor ten Bosch en zijn assistent 
Murat Böke. Good old Henk Bijlsma keerde terug op de bank 
als teammanager en het Eerste begon vol goede moed aan een 
nieuw seizoen.

De voorbereiding gaf al veel hoop. De meeste wedstrijden 
 werden gewonnen en de sfeer was zonder meer prima. De 
eerste oefenwedstrijd werd gespeeld tegen Pancratius en alle 
jongens kwamen in het veld.
In het traditionele weekendje Maastricht maakten we voor het 
eerst kennis met Lutzen Brink. Hij zou pas later aanhaken, maar 
de technische commissie zag het wel zitten om hem wel alvast 
mee te nemen naar Maastricht. Het was tenslotte een kennis-
makingsweekend. Het bleek een goede keus. Nog maar net in 
het veld maakte deze geweldige voetballer duidelijk alle namen 
van de jongens te kennen. Had hij de avond ervoor alvast uit z’n 
hoofd geleerd.

Fier bovenaan
De eerste wedstrijd van de competitie was uit bij de kampioen 

van 2009: Westlandia. We konden onze borst direct nat maken 
en wij waren vooraf natuurlijk best blij geweest met een punt. 
Niets bleek minder waar. AFC speelde fris en vrij en scoorde aan 
de lopende band. Dat was nog eens een competitiestart! Maar 
we hadden een loodzware serie voor de boeg met ploegen als 
Haaglandia, VVSB en “angstgegner” Argon in het vooruitzicht. 
Het bleek allemaal minder moeilijk dan we hadden verwacht. Zes 
wedstrijden achter elkaar werden gewonnen. De gehele eerste 
seizoenshelft stond AFC fier bovenaan en daarmee werden wij 
de onbetwiste winterkampioen.

Wat vriend en vijand opviel was het scorend vermogen, een 
fenomenale keeper en de geweldige spirit in de ploeg. Geen 
moment onrust, hele goede spelers wekelijks in het veld én op 
de bank en soms dachten we dat dit ons wel eens zou kunnen 
opbreken, want iedere week stonden pure basisspelers gewoon 
reserve.

Nadat wij inderdaad tot aan de winterstop onafgebroken 
bovenaan hadden gestaan, werd een trainingskamp belegd in 
Barcelona. Deze voetbalhoofdstad van Europa was voor de 
 eerste keer de bestemming voor het jaarlijkse trainingskamp 
van de A-selectie. Met alle jongens aan boord vlogen wij met 
Transavia naar de stad van de “Sagrada Familia”. 
Bestemming Barcelona bleek een schot in de roos. De jongens 
hadden het goed naar hun zin en bleven steeds dicht bij elkaar. 

De hechte spelersgroep in extase direct na het behalen van het kampioenschap in Hoofdklasse A.

Hecht AFC 1 in laatste editie 
Nooit werd AFC kampioen in de Hoofdklasse en dat deed pijn. Maar op de valreep, in het allerlaatste seizoen dat het nog mogelijk 
was, greep AFC die zolang gekoesterde beker. Trainer Cor ten Bosch en zijn uitgekiende selectie schreven clubgeschiedenis. En hoe! 
Commissaris TOPamateurs Bob Duis maakte zijn debuut en was er vanaf de eerste minuut bij. Zijn impressie van een bewogen seizoen.
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Uitzinnig van vreugde nemen de kampioenen van AFC 1 hun succestrainer Cor ten Bosch op de schouders.

Geen eilandjes maar één geheel. Dat gaf de burger moed aan de 
vooravond van de tweede helft van de competitie. 
Jammer genoeg speelde Barcelona dat weekend op Tenerife en 
moesten de jongens het doen met een rondleiding door Camp 
Nou. Een mooie ervaring. Iedereen genoot met volle teugen.

Roet in het eten
Maar bij terugkomst gooide Koning Winter roet in het eten. 
Het eerste moest regelmatig uitwijken naar alternatieve 
 trainingsmogelijkheden. Zo gingen de boys naar het strand, 
naar de zaal en zelfs in de fitness voor een heuse “body pump 
 workout” van “personal trainer” Raymundo. De “woehaaaa” 
 kreten waren niet van de lucht. De teamspirit was zonder meer 
prima bij de competitiehervatting, maar het hechte collectief 
verloor toch een aantal wedstrijden op rij wegens gebrek aan 
ritme. Maar liefst zeven weken had de winterstop geduurd en 
dat kostte ons de nodige punten. 

De groep toonde zich uiteindelijk prima bestand tegen de 
tegenslagen, zo bleek. De wederopstanding kwam bij koploper 
Hilversum. En de echte vorm werd teruggevonden op ons eigen 
Goed Genoeg tegen Hollandia. Werden wij in Hoorn nog van 
het kastje naar de muur gestuurd, thuis kwam Hollandia er 
niet aan te pas, 7-2 tegen een swingend AFC dat daarna geen 
wedstrijd meer verloor. En dan eindelijk, na drieëndertig jaar in 
de Hoofdklasse die lang begeerde titel. De kampioenswedstrijd 
thuis tegen Omniworld stond op het programma en de jongens 
zouden aan een punt genoeg hebben. 

Nadat er ietwat nerveus begonnen werd, kregen we een penalty, 
die Sjoerd handig versierde. Uiteindelijk zou Sjoerd topscorer 
worden met 16 doelpunten, zelfs eentje meer dan hij maakte in 
zijn eerste jaar bij AFC.

Volwassen kerels stonden te huilen van geluk, een weergaloos 
feest volgde na de wedstrijd en “mystery guest” René Froger 
was de slagroom op de taart. Wát een happening en wat een 
ontlading vooral!
Nadat vervolgens voor het Nederlands kampioenschap twee 
keer heel goed werd gespeeld tegen De Treffers en Gemert, 
maar de punten een beetje uitbleven, was de pijp leeg. Op de 
voorlaatste training raakten nogal wat spelers geblesseerd en 
bleek De Treffers in de thuisreturn een brug te ver. Het algeheel 
zondag kampioenschap ging aan de neus van AFC voorbij.

Al met al was het een memorabel jaar met een geweldige groep. 
Spelers en begeleiding zijn zo dicht naar elkaar toegegroeid. Een 
mooi stel kerels met de juiste spirit, geleid door een trainer 
die net even dat verschil maakte waar wij al die jaren op heb-
ben gewacht. Het geeft de burger moed voor de naderende 
Topklasse. De groep blijft nagenoeg bij elkaar en met een aantal 
versterkingen zijn we er hopelijk klaar voor!

Op 17 juni 2010 kregen de jongens nog hun dik verdiende 
“Gouden Bal” en dat is maar voor weinigen weggelegd binnen 
onze mooie club.

Bob Duis
Commissaris TOPamateurs

tóch kampioen Hoofdklasse A
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Kampioen Zondag 2.

Op 6 september stond de eerste competitiewedstrijd op het 
programma, en wel tegen Hoofddorp thuis. Er werd met 2-0 
gewonnen.
Na deze wedstrijd volgde een 2-2 bij Blauw Wit uit, en daarna 
volgden er drie overwinningen achter elkaar met grote cijfers. 
AFC 2 was de koploper in de Reserve Hoofdklasse! Tot de 
 winterstop werden nog wel 5 punten verspeeld. Een verlies uit 
bij JOS en een gelijkspel thuis tegen Hollandia.

Na een hele lange winterstop met veel alternatieve, maar 
 nuttige trainingen werd er op 28 februari eindelijk weer 
gespeeld, en wel tegen JOS. Ook daarna ging het goed, want 
AFC 2 zege vierde vier maal op rij. Het team was nu echt 
Kampioenskandidaat. Er werd alleen nog van concurrent Argon 
verloren met 2-1, maar de riante puntenvoorsprong werd niet 
meer prijsgegeven. Omniworld en Hilversum gingen er nog aan 
en met nog 2  wedstrijden te spelen en 5 punten voorsprong kon 
het bij Hollandia te Hoorn worden afgemaakt. 

De kampioenstitel werd met een 1-4 zege op een geweldige 
wijze binnen gehaald.

En toen volgde de nacompetitie. Eerst een poule met Westlandia 
(3-3, maar het penalty schieten werd gewonnen, hetgeen 

 achteraf zeer belangrijk bleek te zijn) en Be Quick (winst AFC 
0-3). Bij Westlandia-Be Quick moest Westlandia met meer dan 
drie doelpunten verschil winnen. Zij bleven echter  steken op een 
3-0 overwinning, en voor AFC ging het sprookje door. De tegen-
stander was Excelsior ’30 uit Rijssen.
In Amsterdam werd met 4-2 gewonnen. In Rijssen wist AFC op 
slimme wijze drie maal te scoren.

Tegenstander in de Finale was Rijnsburgse Boys. De KNVB 
bleek besloten te hebben om via loting vooraf een van de 
 finalisten thuis te laten spelen. Helaas moest AFC naar het hol 
van de leeuw. Vol zelfvertrouwen werd gestreden tegen een 
sterke tegenstander. Na een 1-0 achterstand volgde de 1-1. 
Naarmate de wedstrijd vorderde leek AFC de schaal te gaan 
 binnen halen. Jammer genoeg wist Rijnsburgse Boys in het laat-
ste kwart van de wedstrijd toch te scoren en daarmee kantelde 
de wedstrijd volledig. Uiteindelijk werd er met 6-1 verloren, een 
geflatteerde uitslag. 
AFC 2 was zeer dicht bij het Kampioensschap van Nederland! 

Een geweldig seizoen met een jonge enthousiaste groep werd 
op 12 juni afgesloten.

Klaas Molenaar

Jong en enthousiast Zondag 2 
kampioen Reserve Hoofdklasse
Met een vrijwel nieuwe selectie, bestaande uit voornamelijk A1 junioren, 2 spelers van Zaterdag 1, en een speler van Zondag 3, startte 
Zondag 2 het oefenprogramma zeer bescheiden. De eerste bekerwedstrijd tegen Fortius 2 werd met 3-1 verloren. Daarna volgden een 
aantal betere wedstrijden, maar er moest nog heel wat gebeuren . . .
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Kampioen Zaterdag 1.

In de derde wedstrijd van het seizoen speelde AFC’s Zaterdag 
1 tegen Aalsmeer, de belangrijkste kandidaat voor de titel. 
De 1-0 achterstand hoeft daarom geen schande te zijn, dacht 
Dave Weinstein, toen hij in de blessuretijd naar het scorebord 
keek. Maar waar hij voorheen misschien zijn lot  geaccepteerd 
had, dook hij nu nog één keer het strafschopgebied in. 
Met zijn rug naar het doel sprong Weinstein omhoog, kneep zijn 
ogen dicht en liet de laatste voorzet van de wedstrijd op zijn 
kruin vallen: 1-1. 
Een half jaar later, in terugwedstrijd op AFC, besluit Weinstein 
om Aalsmeer nog een keer dwars te zitten. Deze keer in stijl. 
Een zoevend schot vanaf de zijlijn, in de verre kruising. Het 
enige en winnende doelpunt van de wedstrijd. Door de mooiste 
treffer van het jaar geloofde AFC definitief in het halen van de 
titel. “Die goals komen vanzelf als je lekker in je vel zit,” aldus de 
gevoelsvoetballer Weinstein.

Bij zijn komst bij Zaterdag 1, twee jaar geleden, oogde het 
 meteen nonchalant. Dat loopje. Die onbezorgde houding. 
De laconieke trap. “Ik ben fan geweest van Dave vanaf het 
moment dat hij bij ons - letterlijk - binnensjokte,” aldus ex-
ploeggenoot Nils Adriaans, die vorig jaar behalve speler ook 
assistent-trainer was. “Dat heb je wel eens, dat je met iemand 

een balletje gaat trappen en denkt: die heeft het.” Maar zonder 
rendement kan het type-Weinstein - een beetje zwervend, op 
zoek naar een eigen plek, leunend op instinct - ook een bron 
van frustratie zijn. Schakelt hij wel goed genoeg om? Is de 
bezieling er wel? Wil hij het stapje extra zetten, als de techniek 
niet voldoende blijkt voor een overwinning? Het waren terechte 
kritische vragen. Weinstein zijn talent vertaalde zich te weinig 
naar het veld.

Met de komst van teammanager Paul van ’t Wout veranderde 
het DNA van Zaterdag 1 én dat van Weinstein. Regels in 
 combinatie met ambitie brachten succes. “Ten opzichte van de 
andere jaren was er eindelijk duidelijkheid,” aldus Weinstein. 
“En we hadden een ontzettend hechte groep, waarin iedereen 
het goed met elkaar kon vinden. Dat helpt.”
AFC Zaterdag 1 heeft een nieuwe koers ingeslagen en Weinstein 
is de verpersoonlijking van die metamorfose. Afzwaaiend speler/
coach Adriaans zag het tevreden aan. “Dave staat nu als eerste 
op het trainingsveld, hij schiet met scherp in plaats van losse 
flodders én hij is beslissend. Dave heeft het in zich de zwervende 
patron van de zaterdag 1 te worden.”

Thomas Rijsman
Speler Zaterdag 1

Gedaantewisseling Zaterdag 1 
maakt team glansrijk kampioen
AFC Zaterdag 1 werd kampioen en promoveerde naar de tweede klasse. Een verslag over de gedaanteverwisseling van een ploeg 
én speler. 
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Trainer/coach Cor ten Bosch presteerde wat al zijn illustere voorgangers niet voor elkaar kregen: AFC 1 kampioen maken op het 
allerhoogste niveau, de Hoofdklasse. Dat gebeurde in het laatste jaar dat het nog mogelijk was, want het komend seizoen is de kersverse 
Topklasse het hoogste podium van het amateurvoetbal. Hoever reikt de polsstok van de succestrainer dit keer?

Laat hij maar meteen de euforie temperen, zegt Cor ten Bosch 
bij de start van het interview, hij hoort de geluiden dat AFC het 
ook wel even gaat maken in de Topklasse, maar dat is geen 
reële gedachte. “Ik ben zeker geen doemdenker, maar AFC 
gaat niet één twee drie meedoen om het kampioenschap in de 
Topklasse. 

Sommige clubs beschikken over forse begrotingen en daar lopen 
nu spelers uit de Jupiler League rond. Denk bijvoorbeeld aan FC 
Lienden, Dijkse Boys en FC Oss natuurlijk. En De Treffers heeft 
Patrick Pothuizen kunnen aantrekken, nou, die jongen speelde 
onlangs nog in de Eredivisie.”

Voor AFC zullen vooral de eerste competitieweken zwaar zijn, 
verwacht Ten Bosch. 
Er zijn nogal wat spelers langdurig geblesseerd, geschorst en 
nog herstellende van de lange en zware competitie door de extra 
serie wedstrijden om het landelijk amateur kampioenschap. 
“Maar ik zeur niet, wij hebben veel technisch vaardige spelers, 
een brede selectie en aan de teamgeest zal het ook niet liggen. 
Ik verwacht wel dat wij in het linkerrijtje eindigen. 
Als wij uiteindelijk bovenin belanden is dat mooi meegenomen”, 
concludeert hij in alle nuchterheid.

Geen toevalstreffer

Ten Bosch heeft niet overdreven lang kunnen nagenieten van het 
kampioenschap in de Hoofdklasse. Voor hij het wist speelde zijn 
team alweer een serie wedstrijden om het landelijk kampioen-
schap, en na luttele weken vakantie begon de voorbereiding op 
de nieuwe competitie met pittige trainingen en een hele serie 
oefenwedstrijden. 

Ten Bosch: “Maar ik zou liegen als ik zei dat ik niet trots ben. 
AFC heeft nu tóch dat Hoofdklassenkampioenschap binnen. Het 
is echt een win-win situatie geworden. Clubmensen blij, spelers 
blij en de trainer zeker ook blij. Het was geen toevalstreffer. We 
hebben ons als eerste geplaatst voor de Topklasse, de meeste 
wedstrijden wonnen we, we maakten de meeste goals, er zijn 
jonge spelers doorgebroken, en onze topscoorder Sjoerd Jens 
kreeg de Zilveren Schoen. Alles zat mee.”

Herinner de succestrainer er maar niet aan dat hij als coach 
- met dit laatste resultaat op zak- in 17 jaar tijd 11 maal kam-
pioen is geworden. Dan zegt hij: “Dat vinden anderen leuk om 
te melden, maar ik zal er niet over beginnen.” Maar hij geeft 
grif toe: ”Met AFC de hoofdprijs pakken is wel het mooiste en 
hoogste dat ik heb bereikt.” En dan weer wil hij het niet mooier 
maken dan het is: “De spelers hebben het zelf moeten doen. 

En laten we eerlijk zijn, na de winterstop dreigde het na een 
aantal nederlagen even helemaal fout te gaan. Gelukkig hebben 
we de boel met elkaar weer vlot weten te trekken.”

Ongewis avontuur

Ten Bosch heeft veel zin in de Topklasse en zijn spelers ook, 
maar een ongewis avontuur is het wel. Geen enkele club weet 
hoe de hazen gaan lopen. Alles is anders, qua spelniveau, de 
entourage om de wedstrijden, de media-aandacht, het verre 
 reizen naar clubs in uithoeken van het land, en ga zo maar 
door.

Ten Bosch: “Zo spelen we in Oldenzaal. Dat wordt dus om tien 
uur ’s morgens vertrekken en om tien uur ‘s avonds thuiskomen. 
Dat is voor amateurs eigenlijk van de gekke. Soms moeten we 
op een doordeweekse dag spelen. 

Cor ten Bosch, trainer/coach van AFC 1 optimistisch 

“AFC doet niet één twee drie 

Cor ten Bosch heeft veel vertrouwen in de jongste jeugd van AFC.
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Cor ten Bosch (uiterst rechts) juicht bij weer een overwinning van AFC.
Links van hem teammanager Henk Bijlsma en assistent-trainer Murat Böke met daarnaast fysiotherapeut Frank Tilmans en uiterst links verzorger Michael Olivieira

Hoe gaan we dat organiseren met die afstanden en spelers die 
gewoon werk hebben? Ook worden de regels nog steeds aan-
gepast. Het is zoeken, voor de clubs, maar ook voor de bond en 
daardoor verwacht ik wel een paar rommelige jaren. Uiteindelijk 
komt het wel goed, denk ik.”

Fysieke slag

Als Ten Bosch op verzoek alle posities in alle linies van zijn team 
naloopt komt hij tot de conclusie dat AFC er ten opzichte van 
vorig seizoen op vooruit is gegaan. Achterin verandert er niet 
zoveel, dat staat wel, de middenlinie is in de breedte versterkt 
door de komst van de dynamische oud-AFC’er Gijs Roodbeen en 
voorin is het team op papier gevaarlijker door de oud-ADO ’20 
topscoorder Patrick Krop. 
Ten Bosch: “Voetbaltechnisch gezien komen wij zeker mee in 
de Topklasse, daar ben ik niet bang voor, maar als de betere 
spelers geblesseerd raken, wordt het een fysieke slag en dan 
krijgen we het moeilijk op dit niveau.”

Is dat niet wat al te voorzichtig gedacht? AFC werd uiteindelijk 
glorieus kampioen. Ten Bosch meent van niet: “Spelers die tot 
het einde toe moesten strijden voor een prijs, krijgen aan het 
begin van het nieuwe seizoen vaak een terugslag. Kijk naar som-
mige spelers van Oranje, die zijn ronduit zwak begonnen bij hun 

eigen club. Of neem Westlandia dat een seizoen eerder kam-
pioen werd in de Hoofdklasse en daarna moest vechten tegen 
degradatie. Bij Hollandia gebeurde eerder hetzelfde.”

Karakters

Ten Bosch vindt ook nog dit: ”Vaak wordt er over voetbal heel 
moeilijk gedaan. Ook door de zogenaamde kenners. Het is geen 
exacte wetenschap. Fantaseren over dingen die onbereikbaar 
zijn, heeft geen zin. 
Over spelpatronen kunnen mensen uren bomen, maar als je er 
de spelers niet voor hebt, houdt het snel op. Ik stop spelers vlak 
voor de wedstrijd niet vol met opdrachten. Vlak voor de aftrap 
weet iedereen waar hij aan toe is. In nabeschouwingen nemen 
wij de zaken serieus door. 

Tijdens de trainingen sleutel ik aan patronen. Ik ken de karakters 
en pas die in. Het resultaat staat voorop, tuurlijk, maar laten we 
niet vergeten dat we amateurs zijn. 
Spelplezier is de sleutel tot succes. En elkaar wat gunnen. Vorig 
seizoen was het prima in orde, ook al kwamen sommige jongens 
niet veel aan spelen toe. Als het lukt die drive dit seizoen weer 
op te pikken, kan AFC nog voor een paar aardige verrassingen 
zorgen in de Topklasse.” 

Jan van Galen

over kersverse Topklasse, maar . . .

mee om het kampioenschap”
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Bob Duis, de nieuwe teammanager.

Vraag: Vanwaar deze nieuwe functie?
Antwoord: Toen Henk Bijlsma bekend maakte dat hij zou  stoppen, 
heeft Kees Gehring mij gevraagd om teamleider te worden.
Ik deed al een aantal dingen samen met Henk en heb gedurende 
het afgelopen seizoen diverse keren op de bank gezeten. Ook 
het dagelijks bestuur en mijn commissieleden zijn unaniem van 
mening dat ik het moet gaan doen.

Vraag: Is deze nieuwe functie te combineren met je functie in 
het bestuur?
Antwoord: Deze functie combineren met een bestuursfunctie 
was nooit eerder het geval. Een leuke uitdaging en laten we het 
ook niet te ingewikkeld maken. AFC is een amateurclub met veel 
vrijwilligers en een handjevol betaalde krachten. We hebben een 
mooie groep en die blijft grotendeels bij elkaar. Leiding geven 
aan de TOPamateurs en samen doorzakken met de jongens gaat 
prima samen hoor!

Vraag: Van wie neem je wat mee als nieuwe teammanager?
Antwoord: Van mijn vader, die heeft mij altijd voorgehouden dat 
de sfeer cruciaal is. “Je wordt op donderdagavond kampioen” is 
een gevleugelde uitspraak van hem.
De keren dat ik Henk moest vervangen, heb ik ook goed in de 
keuken kunnen kijken. Zijn manier van werken met een groep en 
vooral de nadruk leggen op de saamhorigheid spreken mij erg 
aan.

Vraag: Hoe zie jij je rol als teammanager?
Antwoord: Cor ten Bosch en Murat Böke nemen de  beslissingen 
op technisch gebied. “Doordekken” en “met de punt naar 
 achteren” laat ik mooi aan de trainers over. De taak van een 
teamleider bij AFC is vooral om ervoor te zorgen dat de spelers, 
medische en technische staf goed kunnen werken.

André Wijnand

Nieuwe teammanager Bob Duis: 
Sfeer in selectie is cruciaal

Wedstrijden AFC 1 Topklasse zondag ’10-’11
22 augustus Haaglandia - AFC
29 augustus AFC - Dijkse Boys

1 september Quick ’20 - AFC
5 september AFC - FC Hilversum
12 september Argon - AFC
19 september AFC - Achilles ‘29
26 september FC Oss - AFC

3 oktober AFC - EVV
10 oktober FC Lienden - AFC
17 oktober AFC - Gemert
24 oktober inhaal
31 oktober VVSB - AFC

7 november AFC - Hollandia
14 november AFC - De Treffers
21 november JVC Cuijk - AFC
28 november AFC - Baronie

5 december AFC - Haaglandia
12 december Dijkse Boys - AFC
19 december inhaal

16 januari inhaal
23 januari AFC - Quick ’20
30 januari FC Hilversum - AFC

6 februari inhaal
13 februari AFC - Argon

20 februari Achilles ’29 - AFC
27 februari inhaal
6 maart inhaal
13 maart AFC - FC Oss
20 maart EVV - AFC
27 maart AFC - FC Lienden
3 april Gemert - AFC
10 april AFC - VVSB
17 april Hollandia - AFC
23/25 april inhaal
1 mei De Treffers - AFC
8 mei AFC - JVC Cuijk
15 mei Baronie - AFC
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Shane Arana Barrantes - Gijs Roodbeen - Sil Paddenburg - Bela Szenasi - Duncan van Moll - Dwight Gefferie - Patrick Krop. Afwezig op de foto Gideon de Graaf.

Gijs Roodbeen
Gijs erkent dat hij zijn vrienden bij AFC heeft gemist. Niets ten 
nadele van Spakenburg de club waar hij terecht kwam, maar 
daar is het wel allemaal veel zakelijker. Bovendien AFC is dichter 
bij huis en van die files had hij ook schoon genoeg. Mede door 
een langdurige blessure bracht afgelopen seizoen niet datgene 
wat hij verwachtte. Gijs had zijn beslissing al genomen; ik ga 
terug ook al verlengt Spakenburg mijn contract. Hetgeen zoals 
Gijs al verwachtte ook niet geschiedde.

Sil Paddenburg
Net als Gijs geen nieuw gezicht bij AFC, maar wel voor het 
eerst in de selectie. Sil speelt al lang sinds de jeugd bij AFC. 
Afgelopen jaar de smaakmaker van het succesvolle Tweede. 
Trainde overigens al mee met het eerste. Dat was volgens Sil 
behoorlijk aanpoten, maar pakte het snel op. Weet nog niet op 
welke positie de trainer hem het liefst ziet, maar zal  knokken 
voor een plaats. Hij beseft dat de overstap groot is, maar 
“de gevestigde krachten zijn gewaarschuwd, want ik heb altijd 
gespeeld!”

Shane Arana Barrantes
Ook Shane heeft een AFC verleden. Speelde lang geleden in de 
jeugd. Kwam eveneens als Gijs Roodbeen over van Spakenburg. 
Om persoonlijke redenen besloot hij over te stappen naar AFC. 
Bovendien kan hij het voetballen dan beter combineren met 
zijn nieuwe baan. Magid Jansen is een oude bekende van hem, 
ze speelden samen bij Omniworld. Hoopt op een leuk en mooi 
 seizoen, waarin hij veel aan spelen toekomt en verwacht dat AFC 
in het linkerrijtje meedoet. Zoals vele nieuwe gezichten valt het 
Shane op hoe goed nieuwe spelers door de bestaande groep 
worden opgevangen.

Bela Szenasi
Heeft drie jaar niet gespeeld. Keepte in Hongarije in de  hoogste 
divisie. Voertaal vooralsnog Engels. Probeert weer zo snel 
mogelijk op zijn oude niveau te komen. “Like to work my way up”. 
Kwam naar Nederland en AFC was gewoon de meest geschikte 

club voor hem met het juiste niveau. Daarnaast is hij ook de 
enthousiaste trainer van een aantal jeugdkeepers. “Do like the 
kids and some are good”. Verbaast zich over de vriendelijkheid 
in de groep. “Like a family”.

Dwight Gefferie
Kwam vorig seizoen pas later bij de selectie. Had een goed 
begin, maar viel terug. Erkent dat hij aan die wisselvalligheid 
moet werken, dat hij constanter moet worden, maar dat zal, 
volgens zijn zeggen, een mentale kwestie zijn. Heeft zich via 
een geslaagd seizoen in het tweede een plaats veroverd in de 
A-selectie. Ziet dat het eerste gegroeid is als team, dat het 
niveau hoger ligt, ook door de inbreng van de nieuwe spelers. 
Vooralsnog gaat Dwight uit van het linkerrijtje.

Patrick Krop
Herstellende van een kruisbandoperatie. Speelde in weekendje 
Maastricht zijn eerste wedstrijd sinds de operatie en is vol 
goede moed. Maar allereerst helemaal fit worden en dan gaan 
voor een basisplaats, is zijn doelstelling voor komend seizoen. 
Is bij AFC goed opgevangen en voelt zich helemaal thuis. Patrick 
geeft een paar redenen aan waarom hij van ADO’20 over-
gekomen is. AFC is een mooie club, toch een stap hoger en 
hier kan ik mij verder ontwikkelen, aldus de docent lichamelijke 
opvoeding aan het Kennemer Lyceum te Haarlem.

Gideon de Graaf
Na een reeks betaalde voetbalclubs, waaronder vele in België, 
uiteindelijk in Amsterdam beland. AFC in de buurt en als kennis 
van Darryl van Mieghem was de beslissing gauw genomen. Gaat 
ervan uit dat als je gewoon je stinkende best doet het alleen 
maar kan meevallen. Kwam later bij de groep, maar mocht 
wel direct aansluiten in het weekend Maastricht. Erkent: “Nog 
nooit zoiets meegemaakt, dat het allemaal mocht! Het weekend 
is me heel goed bevallen”. Heeft in korte tijd zijn draai bij AFC 
 gevonden en voelt zich op zijn gemak.

André Wijnand

Nieuwe gezichten A-selectie
Zoals elk jaar vertrekken en komen er spelers. Het gaat erom dat AFC zijn identiteit behoudt en op het hoogste (amateur) niveau 
mee blijft doen. De huidige selectie voldoet weer aan deze voorwaarden. Hieronder een introductie van de nieuwe gezichten, hoewel 
sommigen niet helemaal nieuw zijn. Duncan van Moll ontbreekt, die is voorlopig op wereldreis en zal veel later in het seizoen aansluiten.
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Raymon van Emmerik
1. 11-06-1980
2. 2007
3. FC Kleve, Go Ahead Eagles, DWV, Ajax, NEC
4. Amsterdams elftal
5. Keeper
6. VBO Metaal 
7. -
8. Dennis Gentenaar
9. Afscheid van Maradona
10. Café 1890
11. UB 40
12. NEC

1

Peter Post
1. 12-03-1986
2. 2003
3. Amstelveen/Heemraad 
4. Nederlands Amateurelftal onder 23
5. Verdediger
6. Master Business Studies 
7. Student
8. Robert Schilder
9. Goal Bergkamp vs Argentinië (commentaar Jack van Gelder)
10. Rivierenbuurt
11. House
12. Argentinië

3

Said Moumane 

1. 08-11-1971
2. 2001
3. FC Utrecht, FC Hilversum
4. Ned. team futsal
5. Linksachter, linkshalf
6. MBO
7. Medewerker All In Logistics
8. Maradona
9. Wereldgoal van Basten tegen Rusland, Finale EK ’88
10. Leidseplein
11. André Hazes
12. Real Madrid

5

Laurens Samsom 

1. 30-03-1986 
2. 2000
3. Swift
4. KNVB Districtselftallen onder 13, 14 en 15
5. Middenvelder
6. Bachelor Geschiedenis UvA
7. Student MA Journalistiek UvA
8. Op dit moment Iniesta
9. OS ’68: Black Power Statement & 1e Fosbury Flop
10. Albert Cuyp Markt
11. John Legend
12. Portugal

7

Steven Kenepa  

1. 02-10-1981
2 2009
3. VUC, Scheveningen, UVS, Wilhelmus, ADO Den Haag
4. -
5. Spits
6. MEAO
7. Adviseur/verkoper bij Centralpoint
8. Lionel Messi
9. Kampioenschap AFC 2009/2010
10. Supperclub
11. R&B Latinhouse
12. Barcelona

9

Sjoerd Jens  

1. 31-07-1982
2. 2009
3. AFC, WSV Apeldoorn
4. -
5. Voorhoede
6. Geneeskunde, laatste jaar
7. Student
8. Fernando Torres
9. Krajicek wint Wimbledon
10. Leidseplein
11. Top 40
12. Barcelona

11

Dwight Gefferie 

1. 25-10-1985
2. 2009
3. Jos Watergraafsmeer, FC Utrecht, sv. Marken, afc. DWS 
4. -
5. Verdediging/verdedigende middenvelder
6. HVA - Media, Informatie & Management
7. Student
8. -
9. -
10. Oud-Zuid
11. Common
12. Brazilië

2

Bertjan Wijers
1. 20-02-1986
2. 2009
3. Go Ahead Eagles, FC Twente, DWV
4. KNVB t/m O/17 
5. Centrale verdediger
6. Johan Cruyff University
7. Product Merchandiser Teamsport
8. Bergkamp
9. Euro Toernooi Groningen met FC Twente A1
10. Paradiso
11. Neder-Hop
12. Kameroen

4

Willem Scheerens  

1. 24-04-1985
2. 2008 
3. Ajax, DWV
4. NL Amateurelftal
5. Verdediger, middenvelder
6. Bedrijfseconomie VU
7. Administratief Medewerker PWC
8. Redondo
9. Afscheid Marco van Basten in vol San Siro
10. Oude Spiegelgracht
11. Buena Vista Social Club
12. Italië

6

Bob Gehring  

1. 06-11-1979
2. Vanaf 06-11-1979
3. Ajax, Wake Forest University
4. Nederlands Jeugdelftallen 14 t/m 16 jaar
5. Middenvelder
6. MA International Relations, Politics
7. Accountmanager Johan Cruyff Foundation
8. Dennis Bergkamp
9. Wereldrecord 100 meter Usain Bolt 9:58 !!
10. Plantage Buurt
11. Red Hot Chilli Peppers
12. Celtic

8

Wout Meulemans 

1. 03-12-1986 
2. 2007
3. Theole, FC Den Bosch
4. -
5. Centrale middenvelder
6. Gedrag en Samenleving UvA
7. Student
8. Zidane
9. Panenka Penalty van Zidane WK finale ’06
10. Voetbalpleintje Jekerstraat
11. The Smiths
12. Brazilië

10

Shane Arana Barrantes 

1. 05-12-1981
2. 2010
3. AFC, DWS, SV Argon, FC Omniworld BVO, SV Spakenburg
4. -
5. De hele rechterflank
6. CIOS Sport & Bewegen
7. Personal Trainer, Sales AA-drink
8. Pele
9. Goal Van Basten EK ’88
10. Geen
11. R&B, Groove’s, dance
12. Peru

12

Achter de naam van de speler is het vaste rugnummer vermeld en daaronder de volgende gegevens: 
1. geboortedatum, 2. AFC-lid vanaf, 3. vorige verenigingen, 4. vertegenwoordigende elftallen, 
5. favoriete positie, 6. opleiding, 7. beroep, 8. favoriete voetballer, 9. favoriet sportmoment, 
10. favoriete plek in Amsterdam, 11. favoriete muziek, 12. mooiste shirt.

Spelers A-selectie Topklasse
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Gideon de Graaf
1. 29-03-1986
2. 2010 
3. Kapelle, Racing Mechelen, NAC, Ajax, G.B.A.
4. - 
5. Voor de verdediging
6. VWO
7. Student
8. Xavi
9. Doelpunt Bergkamp tegen Argentinië 1998
10. -
11. Motown
12. Barcelona

26

Tatchary Langguth 

1. 19-10-1983 
2. 2009
3. EDO, DWS
4. -
5. Linksachter, linkshalf
6. MBO Administratie
7. Zakenman
8. Ricardo Izecson Dos Santos Leite: Kaka
9. Beste Speler WK Amsterdam 2009
10. Home Sweet Home
11. Jan Smit & Damaru
12. AC Milan

22

Bela Szenasi  

1. 04-09-1984
2. 2010
3. Videoton FC, Felcsut SE 
4. -
5. Keeper
6. Economic Highschool/Hungary
7. Keeperstrainer
8. Santiago Canizares
9. Netherlands-Hungary 6-1
10. IJburg
11. Michael Jackson
12. Inter Milan Away Shirt 2007-2008

25

Patrick Krop
1. 30-04-1984
2. 2010
3. SV Terrasvogels, HFC Haarlem, ADO’20
4. -
5. Aanvaller
6. HAVO, Academie Lichamelijke Opvoeding
7. Docent Lichamelijke Opvoeding
8. Ruud van Nistelrooy
9. Nederland - Duitsland (halve finale EK ’’88)
10. Heb ik nog niet
11. Nederlandstalig, Pop, van alles wat
12. AFC Ajax

14

Sil Paddenburg  

1. 19-08-1990
2. 2003
3 FC Abcoude
4. KNVB o12 o13 o16
5. Middenvelder
6. Academie Lichamelijke Opvoeding
7. Student
8. J. Mascherano
9. Liverpool CL winst VS Milan 3-3
10. SooS ALO
11. Singer/songwriter, hiphop
12. Liverpool

16

Kerwin Hartman  

1. 19-02-1987
2. 2009
3. KSV Fortissimo, Bennekom
4. -
5. Keeper
6. BA Business Studies, UvA
7. Student MA Business, UvA
8. Edwin van der Sar
9. Manchester United vs Bayern München CL Finale ’99
10. Rembrandtplein
11. Van alles
12. AFC

18

Chelton Linger
1. 14-04-1988
2. 2009 
3. DCG, Omniworld bvo
4. - 
5. Spits
6. Johan Cruyff University
7. Op zoek naar werk
8. Pipo Inzaghi
9. Champions League Finale AC Milan vs Liverpool 3-3
10. Osdorp! De Aker
11. Hip Hop
12. Het roze tenue van Juventus 03/04

20

Duncan van Moll 
1. 30-10-1979
2. 2010
3. FC Zwolle, Be Quick ‘28, FC Zwolle, S.V. Spakenburg
4. Nederlands Amateur elftal
5. Centrale middenvelder
6. VU / Windesheim, School of Management & Law
7. ‘Reiziger’
8. Diego Amando Maradona, Fernando Redondo, Zinedine Zidane
9. Winst 1e (zelfgesp.) derby IJselmeervogels-SV Spakenburg 1-5
10. Amsterdam heeft zoveel mooie plekken
11. Breed georiënteerd, van innovatief/progressief tot klassiek!
12. A.S. Roma

23

Daryl van Mieghem  

1. 05-12-1989
2. 1995
3. FC Utrecht 
4. KNVB Amsterdam 0/13
5. Aanvaller
6. Havo
7. Student Johan Cruyff University 
8. Lionel Messi
9. AFC - Omniworld 4-0
10. Leidsestraat
11. Faithless
12. AS Roma

21

Magid Jansen  

1. 10-06-1983
2. 1989
3. Ajax, AZ, Telstar, Omniworld bvo
4. -
5. Middenvelder
6. Johan Cruyff University
7. Manager Modewinkel ‘Daniele Allesandrini’
8. Riquelme
9. Actie Redondo vs Manch. United, halve finale CL 2000
10. Heb ik niet
11. Soul, R&B, Jazz
12. Juventus

15

Lutzen Brink
1. 02-09-1985
2. 2009
3. SC Heerenveen, v.v. Sneek, GSVV Knickerbockers
4. -
5. Linksbinnen
6. Msc Finance - Risk & Portofolio Management 
7. Schroothandelaar
8. Igor Korneev
9. Kampioenschap AFC 2009-2010
10. Leidseplein
11. Geen voorkeur
12. S.C. Heerenveen

17

Mike Ruijter  

1. 17-03-1990
2. 2006
3. Pancratius, FC Utrecht
4. KNVB District 0/12, 13, 14
5. Verdediger
6. MTS Bouwkunde
7. Projectbegeleider wegenbouw
8. Iniesta
9. Schoolvoetbal Finale Kampioenschap van Nederland
10. Nomads Rozengracht
11. Hip Hop
12. Barcelona

19

Gijs Roodbeen 

1. 17-02-1984
2. 2005
3. Spakenburg, AFC, FP University, Quick 1888, De Treffers, NEC
4. KNVB Oost Nederland
5. Centraal op het middenveld
6. UvA Master Europese studies
7. Student
8. Jack de Gier
9. Goal van Cees Lok in de KNVB beker 1994 tegen Ajax
10. Spuiplein
11. Whitest boy alive
12. Ouderwetse balkenshirt van NEC

13
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Informatie over de verenigin
Achilles ’29 - Groesbeek

Opgericht: 1 juni 1929
Aantal leden: 600 (6 seniorenteams, 14 jeugdteams,
1 damesteam)
Trainer: Eric Meijers, assistent trainer: Frans Derks,
keeperstrainer: Twan Centen en Theo Rikken, 
fysiotherapeut: Jos Poelen, verzorger: Bart Potjes, 
 leider: Leon Wijers
Terrein: Sportpark De Heikant, Cranenburgsestraat 
33a, 6561 AM Groesbeek, clubhuis 024-3973242
Hoofdveld: gras
Website: www.achilles29.nl 

AFC - Amsterdam

Opgericht: 18 januari 1895
Aantal leden: 1870 (26 seniorenteams, 
82 jeugdteams)
Trainer: Cor ten Bosch (3e seizoen), 
keeperstrainer: Edwin van Holten, 
fysiotherapeut: Wouter van Doorn, 
verzorger: Michael Olivieira, 
teammanager: Bob Duis
Terrein: Sportpark Goed Genoeg, De Boelelaan 50, 
1082 LR Amsterdam, clubhuis 020-6445575, 
radiokamer 020-4044043
Hoofdveld: gras
Website: www.afc-amsterdam.nl 

Argon - Mijdrecht

Opgericht: 1 juli 1971
Aantal leden: 1150 (13 seniorenteams,
57 jeugdteams, 1 G-team)
Trainer: Marcel Keizer (4e seizoen), 
assistent trainer: Raymond de Jong, 
keeperstrainer: René Ponk, herstel-/loop-
trainer: Paul Smelt, fysiotherapeut: Peter Egbers,
verzorger: Harm Oussoren, leiders: Gerard Cordes, 
Johan van Haastrecht, Jurriën Westera
Terrein: Sportpark Argon, Hoofdweg 85A, 
3641 PR Mijdrecht, clubhuis: 0297-281886, 
bestuurskamer: 0297-286078
Hoofdveld: gras
Website: www.svargon.nl 

Baronie - Breda

Opgericht: 4 juli 1926
Aantal leden: 1200 (12 seniorenteams, 
58 jeugdteams)
Trainer: Peter Maas, assistent trainers: Michel
Hordijk, Peter Pijpers, keeperstrainer: Henk van Oers,
fysiotherapeut: Jack Havermans, verzorger: Joop 
Jongbloed, teammanager: Gerard van Raaij
Terrein: Sportpark De Blauwe Kei, Blauwe Kei 1, 
4834 AW Breda, 076-5651461
Hoofdveld: gras
Website: www.vvbaronie.com

Dijkse Boys - Helmond

Opgericht: 8 mei 1948
Aantal leden: 150 (5 seniorenteams)
Technisch manager: Jeroen Mommers, 
trainer: Wim Swinkels, assistent trainer: Tonni van 
de Wetering, keeperstrainer: Johan Kox, 
fysiotherapeut/verzorger: Bart Raaijmakers, 
leider: Robert van de Zwan 
Terrein: Sportpark Berkendonck, Berkveld 8, 
5709 AE Helmond, 0492- 510403 
Hoofdveld: gras
Website: www.dijkseboys.nl

E.V.V. - Echt

Opgericht: 26 juni 1926
Aantal leden: 550 (4 seniorenteams, 18 jeugd-
teams, 2 damesteams)
Technisch manager: Jos Klingen, trainer: Jan Lauers, 
assistent trainer: Jurgen de Haan, keepers -
trainer: Ingmar Bergmans, verzorger: Lei Triepels, 
leiders: Sjaak van Birgelen en Eric Hendrix
Terrein: Sportpark In de Bandert, Sportpad 4, 
6101 LJ Echt, 0475-486065
Hoofdveld: gras
Website: www.evvecht.nl

v.v. Gemert

Opgericht: 15 oktober 1912
Aantal leden: 1320 (14 seniorenteams, 48 jeugd-
teams, 2 damesteams)
Technisch coördinator: Tonnie Beekmans, 
trainer: Bert Ruysch, assistent trainer: Anthony 
Geurts, keeperstrainer: Theo v.d. Boogaard, 
fysiotherapeut: Rob Snoeks, 
verzorger: Coen v. Schijndel, leider: Gerrit v.d. Laar
Terrein: Sportpark Molenbroek, Sportlaan 9, 
5421 SK Gemert, 0492-362056
Hoofdveld: kunstgras
Website: www.vvgemert.nl

Haaglandia - Rijswijk

Opgericht: 1 juli 2005 (fusie FC Kranenburg en 
RVC Rijswijk)
Aantal leden: 750 (9 seniorenteams, 35 jeugdteams)
Technisch coördinator: John van Kuyeren, 
trainer: Wim Schaap, assistent trainers: Dick Sloos, 
Ger Fens, Vidjai Ganner, keeperstrainer: Dick Bos, 
hersteltrainer: Sjaak Brunt, verzorger: Koos Terol, 
leider: Marcel Rodenburg
Terrein: Sportpark Prinses Irene, Schaapweg 2, 
2285 SP Rijswijk, clubhuis 070-3944133
Hoofdveld: kunstgras
Website: www.haaglandiavoetbal.nl
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gen in de Topklasse Zondag
FC Hilversum - Hilversum

Opgericht: 30 augustus 1906
Aantal leden: 500 (7 seniorenteams, 15 jeugdteams)
Trainer: Karel Bonsink (10e seizoen), ass.trainer: 
Kay Meeuwsse, keepers trainer: Wout Posthuma, 
fysiotherapeut: Ricardo de Sanders, verzorger: Roos 
van Rossum, teammanager: Rob van der Molen
Terrein: Sportpark Crailoo, Nwe. Crailooseweg 28, 
1222 AB Hilversum, 035-6913766
Hoofdveld: gras
Website: www.fchilversum.nl

Hollandia - Hoorn

Opgericht: 1 september 1898
Aantal leden: 640 (9 seniorenteams, 17 jeugd-
teams, 1 damesteam)
Trainer: Ron van der Gracht (4e seizoen),  
assistent trainers: Rob Cramer, Peter Vissie, 
Kees Stavenuiter, keeperstrainers: Rob Verduijn, 
Eelco Zeinstra, fysiotherapeut: Alex Hoveling, 
verzorgers: Hans Schuurman, Nico Mak, 
leiders: Paul Schröder, Willem Beerepoot
Terrein: Sportpark Julianapark, Nieuwe Wal 2, 
1621 NB Hoorn, clubhuis 0229-215090
Hoofdveld: gras
Website: www.hollandia-hoorn.nl

JVC Cuijk - Cuijk

Opgericht: 1 april 1931
Aantal leden: 900 (10 senioren teams, 35 jeugd-
teams, 1 damesteam)
Trainer: Jan van Deinsen, assistent trainer: Dinand 
van Haaren, keeperstrainer: Harald Wapenaar, 
hersteltrainer: Jan Maas, verzorgers: Jan Maas en 
Marti Koenen, teammanager: Ramon Schaap, 
leider: Sjaak van Raaij
Terrein: Sportpark de Groenendijkse Kampen, 
Sportlaan 7, 5431 AP Cuijk, 0485-315657
Hoofdveld: kunstgras
Website: www.jvccuijk.nl

FC Lienden - Lienden (Betuwe)

Opgericht: 1 augustus 1930
Aantal leden: 400 (6 seniorenteams, 14 jeugd-
teams, 3 damesteams)
Coach: Hans Kraay jr, trainers: Jan Veldhuizen, 
Piet de Kruif, keeperstrainer: Sander Selhorst, 
verzorger: Wim Lentjes, leider: Paul van Driel, 
teammanager: Kees Harteman
Terrein: Sportpark de Abdijhof, Molenstraat 18, 
4033 AL Lienden, 0344-601998 (bestuurskamer)
Hoofdveld: kunstgras
Website: www.fclienden.nl

FC Oss - Oss

Opgericht: 9 april 1928
Aantal leden: geen; enkel een selectie
Trainer: Dirk Heesen, assistent trainer: Klaas Wels,
keeperstrainer: onbekend, fysiotherapeut: Rob den 
Dikken, verzorger: vacature, leiders: Frits Jacobs, 
John Reijnders 
Terrein: Heesen Yachts stadion, Mondriaanlaan 4, 
5342 CN Oss, 0412-690566
Hoofdveld: gras
Website: www.fcoss.nl

Quick ’20 - Oldenzaal

Opgericht: 12 oktober 1920
Aantal leden: 1840 (20 seniorenteams, 81 jeugd-
teams, 2 damesteams)
Trainer: René Nijhuis, assistent trainer: René Roord,
keeperstrainer: Gert Kampjes, fysiotherapeut: Jos 
van der Meché, hersteltrainer: Ger Kamphuis, 
verzorger: Gerard van der Weer, team-
managers: Alex Olde Nordkamp en Hans Niemer
Terrein: Sportpark Vondersweijde, Primulastraat 15, 
7572 AS Oldenzaal, 0541-520820
Hoofdveld: gras
Website: www.quick20.nl

De Treffers - Groesbeek

Opgericht: 1 augustus 1919
Aantal leden: 995 (9 seniorenteams, 24 jeugd-
teams)
Technisch Coördinator: Jan Peters, 
trainer: Johan de Kock, assistent trainer: Joop van 
den Ing, keeperstrainer: Rob Gebbink, 
fysiotherapeut: Sander Oosterbroek, 
verzorger: Jan van Pommeren, leider: Marc Kersten
Terrein: Sportpark Zuid, Nijerf 1, 
6562 KW Groesbeek, 024-3971600 (clubgebouw) 
024-3977049 (bestuurskamer)
Hoofdveld: gras
Website: www.detreffers.nl

VVSB - Noordwijkerhout

Opgericht: 26 oktober 1931
Aantal leden: 1080 (15 seniorenteams, 
50 jeugdteams)

Trainer: Tijs Schipper (2e seizoen), ass. trainer: Marcel
IJzendoorn, keeperstrainer: Bert Blankenspoor, 
fysiotherapeut: Pieg Hogervorst, herstel-
trainer: Han Katenberg, verzorgers: Piet v.d. Burg, 
José Wijnands, leiders: Rober Marijnen, Ed Bakker
Terrein: Sportpark de Boekhorst, Dr. Schaepmanlaan 2,
2211 AV Noordwijkerhout, 0252-373533
Hoofdveld: gras
Website: www.vvsb.nl
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Achterste rij van links naar rechts: Duncan van Moll, Bob Gehring, Michael Olivieira (verzorger), Bela Szenasi
Middelste rij van links naar rechts: Peter Post, Bertjan Wijers, Sil Paddenburg, Tatchary Langguth, Bob Duis (team mana

Voorste rij links naar rechts: Mike Ruijter, Daryl van Mieghem, Sjoerd Jens, Lutzen Brin
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i, Raymon van Emmerik, Kerwin Hartman, Edwin van Holten (keeperstrainer), Gijs Roodbeen, Dwight Gefferie.
ager), Wout Meulemans, Murat Böke (ass. trainer), Benjamin Pinto, Shane Arana Barrantes, Magid Jansen, Patrick Krop.
nk, Cor ten Bosch, Said Moumane, Laurens Samsom, Steven Kenepa, Willem Scheerens.
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Zijn jullie als bestuurslid op je hoogtepunt gestopt?
EG: “Het is wel heel bijzonder dat in het jaar dat wij stoppen AFC 
voor de eerste keer kampioen in de Hoofdklasse is  geworden. 
Kwam wel goed uit. Eerlijk gezegd vind ik 20 jaar een mooi 
afgerond getal. Bovendien mijn functie als 2e penningmeester, 
het innen van de contributies, is nu overgenomen door Henny 
Kottmann, de verenigingsmanager. Ik ben er altijd al een voor-
stander van geweest om een verenigingsmanager aan te  stellen. 
Bovendien via een automatische incasso gaat het allemaal veel 
makkelijker. Ik werkte nog met een kasboek. 
Als ik Henny bel met de vraag hoeveel leden de contributie betaald 
hebben weet hij dat niet direct. Grapje. Ik wist per dag wie wel en 
dus ook wie niet betaald hadden . . . zo ongeveer uit mijn hoofd!”. 
KG: “Natuurlijk zie ik het kampioenschap op 2 mei als een hoogte-
punt. Maar nog belangrijker is dat AFC al 115 jaar een club met 
een eigen identiteit en een eigen uitstraling is en in het verleden 
duidelijk op de kaart is gezet door vele uitstekende bestuurders. 
Gedurende de laatste 25 jaar is AFC wel gegroeid, zowel in 
omvang als in ambitie. De club staat er anno 2010 sportief, 
organisatorisch, financieel en qua clubleven zeer goed voor. 
De eerste 10 jaar was ik vicevoorzitter en bestuurslid  technische 
zaken, 15 jaar  geleden nam ik het secretariaat over van mijn 
vriend Johan de Bie. De jaren zijn omgevlogen en ik kijk er met 
veel voldoening op terug. Nu is het tijd om het stokje aan de 
volgende generatie over te dragen”. 

Wat waren voor jullie de hoogtepunten als bestuurslid van AFC? 
EG: “Voor mij zijn dat de festiviteiten rondom het 100-jarig 
bestaan: het Jaardiner in Krasnapolsky, het Veteranentoernooi 
met aansluitend het diner pal voor de Nachtwacht in het Rijks-
museum, de wedstrijd tegen FC Barcelona en onze musical in 
de Stadsschouwburg”.
KG: “Veel te veel om op te noemen. Eigenlijk bestaan de hoogte-
punten uit de honderden leuke momenten in het clubhuis of daar-
buiten, die ik met AFC’ers over de gehele breedte van de club heb 
beleefd. Het was niet alleen leuk rondom het eerste, maar ook 
bij de andere elftallen en zeker de jaren met oude gabbers van 
1988 tot 2008 in de Veteranen. Wij bewaren veel anekdotes 
en vriendschappen voor het leven. En de wedstrijden dat onze 
jongens samen in het eerste speelden, waren voor Syl en mij 
natuurlijk ook altijd hoogtepunten, zeker als er gewonnen werd.

Jullie zijn vrienden maar verschillend van karakter. Was het 
makkelijk om samen in één bestuur te zitten?
EG: Lachend. ”Ja natuurlijk, ik ben nogal toegevend en Kees 
accepteert het makkelijk als een voorstel van hem het niet haalt. 
Nee hoor, ik heb het helemaal niet als lastig ervaren. Ieder heeft 
in het bestuur zijn eigen portefeuille en doet zijn eigen verhaal. 
Alleen als een voorstel tegen mijn principes indruist, als de AFC 
cultuur en identiteit in het gedrang komt, ja dan zal ik mij tot het 
uiterste weren. Ik ken AFC van binnen en van buiten”. 

Onder daverend applaus benoemd tot Adviseur 

Clubiconen Gehring en Geluk 
Kees Gehring en Edwin Geluk, boezemvrienden sinds eind jaren zestig. Samen zeker meer dan 600 wedstrijden in het eerste (Edwin 
meer dan 300 en Kees heeft het nooit zo precies bijgehouden…), samen goed voor 45 jaar bestuur (Kees 25 en Edwin 20 jaar). 
Edwin de man die voor de contributie-inkomsten zorgde en Kees onder meer de initiatiefnemer van de Persmap, The Reds, de AFC Vriendelijke 
Bedrijven en de Stichting Keep Smiling. Een jaar geleden wilden beiden al stoppen, maar op verzoek van de overige bestuursleden werd 
er toch nog een jaartje aan vastgeplakt. Of waren 25 en 20 mooie afgeronde getallen? Tijdens de laatste Jaarvergadering was het echt 
zover. Deze twee clubiconen namen onder een daverend applaus afscheid en werden benoemd tot Adviseur voor het Leven.

Clubicoon Kees Gehring.



KG: “Edwin is als het ware op AFC geboren. Bij de opening van 
het clubhuis in 1962 stond hij als jongetje van 10 jaar in zijn 
AFC-kloffie op het toneel. Zijn vader was 1e elftalspeler en hij 
was het zelf van 1970 tot 1982. Hij was Erelid van ATC en 
sinds 2008 Erelid van AFC. Hij is in ‘a way’ de cultuur bewaker 
van onze club. Mijn vriend Geluk en ik denken over de aanpak van 
bepaalde zaken niet altijd hetzelfde, maar wij werden en worden 
het uiteindelijk altijd eens”.

Jullie zijn benoemd tot Adviseurs voor het Leven van AFC.
Hoe gaan jullie daar inhoud aan geven?
EG: “Eerlijk gezegd zegt het me niet zo veel. Ze zullen geen last 
van mij hebben. Ik blijf natuurlijk veel op AFC komen en ik blijf 
net zoals toen ik bestuurslid was om me heen kijken. Indien 
bepaalde gebeurtenissen niet kunnen dan zal ik niet nalaten dat 
te melden. Zelf direct optreden, nee dat niet meer”. 
KG: “Alle 11 Ereleden kunnen natuurlijk door het bestuur om 
advies worden gevraagd. Op de achtergrond zullen wij er waar 
nodig zijn en daarnaast blijf ik actief als secretaris van de 
Stichting Goed Genoeg en als secretaris van de Stichting Keep 
Smiling, die dit seizoen voor de spelers van de A-selectie een 
bepaalde waarderingstoelage gaat verzorgen”.

Hoe zien jullie de toekomst van AFC?
EG: “De balans moet bewaakt worden. Natuurlijk willen we zo 
hoog mogelijk spelen, ook met de jeugd, maar dat moet niet 
ten koste gaan van de identiteit van AFC. Soms heb ik wat 
betreft de jeugd wel eens mijn twijfels. Dan spelen we maar 
wat lager met de jeugd. Want wees nou eerlijk: hoeveel jeugd-
spelers  stromen uiteindelijk door naar de A-selectie? Echter het 
 grootste  probleem is de onzekerheid of we op ons sportpark 

mogen blijven. Een alternatief is niet zo gauw voor handen. We 
kunnen niet eeuwig ons clubhuis blijven oplappen. Dat moet 
nodig  gerenoveerd worden, vooral de kleedkamers. En voor de 
rest :onze club bestaat 115 jaar en we moeten het kader goed 
blijven invullen, dan voorzie ik niet gauw problemen. En wat het 
eerste betreft; we zullen zien of ons niveau voor de Topklasse 
goed genoeg is. Ik ben alleen bang dat de KNVB toch naar een 
samensmelting van de twee Topklassen toewerkt. Dan  worden 
we meer een semiprofclub, dan is de aardigheid van een 
 amateurclub, zoals ik AFC nog steeds zie, eraf”. 
KG: “Anders dan bij de meeste clubs kan AFC beschikken 
over veel vrijwilligers. Volgend jaar gaan onze gewaardeerde 
voor zitter Machiel van der Woude en vicevoorzitter Adriaan 
Westerhof, die er samen ook alweer 32 jaar op hebben 
 zitten, besturen met jonge “honden” als Ronald Koster, Benno 
Honsdrecht, Bob Duis, Ruud Mantel, Brian Speelman en Lou 
Hekster. Op dergelijke jonge bestuurders moet de club zuinig 
zijn. Gemiddelde leeftijd 46 jaar. Op die leeftijd hebben AFC’ers 
met veel kwaliteit vaak weinig tijd beschikbaar. Hun gezin en 
zakelijke carrière komen natuurlijk op de 1e en 2e plaats. Toch 
zijn ze bereid om veel voor AFC te doen en niet alleen zij, maar 
ook minstens honderd andere vrijwilligers, commissieleden en 
elftalleiders. Door hen wordt ontzettend veel werk verzet, zeker 
bij de prachtige jeugdafdeling. Daarbij is ondersteuning van alle 
vrijwilligers door een professionele organisatie van vitaal belang. 
De eerste stappen daartoe zijn reeds gezet. AFC staat als een 
huis en ik ben optimistisch dat het zo kan blijven. En al die jonge 
mensen houd ik altijd voor: als jij veel voor de club betekent, dan 
komt er ook veel van de club naar jou toe. Ik spreek uit ervaring”.

André Wijnand
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voor het Leven 
nemen tevreden afscheid

Clubicoon Edwin Geluk.
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Zondag 3 speelt opnieuw in de reserve tweede klasse. 
Afgelopen seizoen heeft het team tot aan het einde van de 
 competitie meegespeeld voor het kampioenschap, maar ook via 
de  nacompetitie is het helaas niet gelukt om te promoveren. 
Zoals zo ken merkend is voor vrijwel alle seniorenteams op de 
zondag bestaat het team uit spelers die al jarenlang lid zijn 
van AFC. In het nieuwe seizoen staat trainer Martin Verburg 
opnieuw aan het roer, gesteund door de elftalbegeleider Cocky 
van Duyvenbode. Dit seizoen is het uiteraard weer de bedoeling 
om bovenin mee te spelen voor het kampioenschap.

Bij de teams zondag 4 t/m 11 ligt het accent meer op recreatie-
voetbal. De spelers van deze teams kunnen één keer per 
week op de woensdagavond trainen onder leiding van oud-top-
voetballer Kees Bregman, die ook op zondag op AFC aanwezig 
is om de verschillende teams bij toerbeurt te coachen. Hiermee 
is in het vorig seizoen begonnen en gezien de positieve reacties 
van de spelers worden de aanwijzingen van Kees Bregman zeer 
op prijs gesteld.

Zoals reeds eerder gemeld spelen er in de seniorenteams veel 
spelers die al zeer geruime tijd het mooie AFC shirt dragen. 
Ook zien we elk seizoen dat er weer spelers terugkeren, die een 
tijdje ergens anders hebben gespeeld of door werk of reizen 

even uit beeld waren. Als club zijn we hier uiteraard trots op. 
De  evenementen die elk seizoen worden georganiseerd spelen 
bij het in stand houden van de clubbinding een belangrijke rol. 
Een goed voorbeeld van zo’n evenement is de ABC/The Reds 
Cup. Aan dit toernooi, dat elk jaar wordt georganiseerd ter 
afsluiting van het voetbalseizoen, deden op 22 mei 2010 maar 
liefst  achttien zaterdag en zondag seniorenteams van AFC mee. 
Daarna werd er in hete clubhuis met z’n allen gekeken naar de 
finale van de Champions League en met een heerlijk Italiaans-
Duits buffet (Inter-Bayern!) was het weer een ouderwets 
geslaagd toernooi.
De afgelopen maanden, tijdens de zomerstop, zijn veel teams op 
de kunstgrasvelden van AFC gewoon doorgegaan met  trainen. 
Dit is natuurlijk een prima manier om de conditie op peil te 
 houden en om ervoor te zorgen dat spelers, na een goede 
 voorbereiding in augustus, weer helemaal klaar zijn voor de 
start van het nieuwe voetbalseizoen. Uiteraard wensen wij alle 
(nieuwe) spelers veel succes. 

De B-commissie zal het komende seizoen bestaan uit Max Flam, 
Seth van Straten en ondergetekende.

Patrick Reddering
voorzitter B-commissie

Hele generaties blijven de club levenlang trouw,

Na omzwervingen keren veel o
De B-commissie houdt zich, in nauwe samenwerking met het Bestuur, bezig met de begeleiding en coördinatie van de zondagteams 
AFC 3 t/m 11. Zondag 3 dat in de reserve tweede klasse speelt, is het enige prestatieteam van de B-commissie.

Zaterdag 1, de trotse winnaar van de ABC Cup, de presticieuze beker van het toernooi, waaraan Zaterdag- en Zondagteams deelnemen.
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De zaterdag is dus hot en met drie kunstgrasvelden en de 
nog immer beschikbare vier grasvelden kunnen er gelukkig op 
de zaterdag door jeugd én senioren vele wedstrijden worden 
gespeeld. Waarbij zelfs dikwijls om 17.00 uur nog wordt 
 afgetrapt. 
Het was even wennen, maar nu wil zelfs menig team juist aan 
het einde van de dag spelen (na misschien een zware week of 
vrijdagavond!?) 
Inmiddels zijn dan de vele andere teams in ons gezellige clubhuis 
Sociëteit Goed Genoeg, u weet wel, met de kroonluchters(!), al 
begonnen aan de “oh zo belangrijke” 3e helft!

In seizoen 2010-2011 zal de Zaterdag 1, na hun overtuigend 
behaalde kampioenschap, gaan uitkomen in de 2e klasse. 
Niets moet, maar natuurlijk gaan zij weer voor een mooi,  sportief 
resultaat. En ook de andere teams hebben zich niet onbetuigd 
gelaten. Met nog drie kampioenen, te weten zat 11, zat 10 
en zat 8, alsmede 3 teams met een 2e stek en geen enkele 
degradant. Maar ja, wat wil je ook met “echte” vriendenteams. 

En wat te denken van Veteranen 1? By far “het kader-team” van 
AFC met de meeste commissie- en bestuursleden, Nobelprijs-
winnaar, leden van verdiensten, zilveren ploegers, etc.

De Zat-cie bestaat ook dit seizoen weer uit Roy van Dijk, Sebo 
Woldringh en Jack Huiman. Zij zullen tezamen met het kers-
 verse (senioren)-bestuurslid Lou Hekster, sportparkmanager 
Pim van de Meent c.s., verenigingsmanager Henny Kottmann, 
wedstrijdsecretaris Theo Janssen, Yvonne Steeman (AFC-adm.),
Marjan Janssen (wedstrijdtafel) en het scheidsrechtercorps 
onder leiding van primus inter pares Frans Jüch, alsmede 
nog vele, vele anderen, weer trachten er een mooi seizoen 
van te maken. Maar dat moet lukken met onze beter bekende 
Amsterdamsche “Fuif” Club.
 
Met sportieve groet, en tot ziens op de zaterdag,

Sebo Woldringh
Secretaris zat-cie

 maar . . .

ud-spelers op AFC-nest terug
In 1986 (time flies) maakten ondergetekende en zijn vrienden de overstap van de zondag- naar de zaterdagsenioren. Dit betekende voor 
de corpsstudentjes dat zij automatisch als laagste team moesten beginnen. Zami Quattro was een feit . Met vier elftallen is het vanaf dat 
moment hard gegaan op de immer populairder wordende zaterdag. 
Met beleid gegroeid en inmiddels heeft de C-commissie, beter bekend als de Zat-cie, dan ook reeds de prettige zorg voor maar liefst 
14(!) seniorenteams. Van vlaggenschip zaterdag 1 tot en met team 11 en de Veteranen 1, 2 en 3.

De “harde” kern van Veteranen 1 bij het AFC Jaardiner op 18 januari 2010 in Americain Hotel. In het midden op de voorste rij een trotse Sebo Woldringh, die zojuist benoemd is tot 
Lid van Verdienste. Uiterst links Lou Hekster, het kersverse bestuurslid Seniorenvoetbal en uiterst rechts de kersverse secretaris van het bestuur Ronald Koster.
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De selectie is, zoals gebruikelijk voor een tweede elftal, op 
veel plaatsen gewijzigd. Slechts 5 spelers van vorig seizoen 
zijn bij het Tweede elftal gebleven. De selectie is aangevuld 
met  spelers uit eigen jeugd en enkele spelers van buitenaf. Er 
staat het komende seizoen een Tweede elftal dat aanvallend, 
 attractief en sportief voetbal gaat proberen te spelen. 
Behalve een groot aantal spelers heeft ook Joey van Lijenhorst 
een overstap gemaakt naar een andere vereniging. Vanaf dit 
seizoen zal hij actief zijn bij Ajax als assistent-trainer van de 
zaterdag 1. 
Zijn functie bij AFC wordt overgenomen door David Westerhof. 
Hij assisteert Wessel Colijn tijdens trainingen en is tevens 
elftalleider.

David, die vele jaren bij AFC werkzaam was als jeugdtrainer, 
heeft enkele jaren zelf in het tweede elftal gespeeld en was 
aanvoerder toen Wessel Colijn dit elftal al trainde.

Een fysiotherapeut bij een tweede elftal is een luxe en daarom 
zijn we blij met Dennis Schroder. Dennis, inmiddels al enkele 
jaren actief binnen AFC, zal ook aankomend seizoen de vaste 
fysiotherapeut zijn bij het tweede. Zijn deskundigheid en 
 gedrevenheid  zorgen voor fysieke balans binnen het team. 

De zijlijn wordt ook dit jaar weer bewaakt door Ernst-Pieter 
Knüpfer die zijn sporen al ruim heeft verdiend en naast zijn tech-
nische kwaliteiten al jarenlang een zeer betrouwbaar onderdeel 
is van de begeleiding van dit jonge team. 

Door de promotie naar de (nieuw ingevoerde) Topklasse 
is de selectie van ons Eerste iets groter dan gebruikelijk. 
Doorstroming vanuit het Tweede elftal zal daarom tijdens het 
seizoen niet makkelijk gaan. Daarom ligt het accent bij het 
Tweede, nog meer dan anders, op het opleiden van spelers die 
mogelijk aan het einde van het seizoen de overstap wel  kunnen 
maken naar het Eerste. Ook zullen eerste elftalspelers die 
geblesseerd zijn of die te maken hebben met een teruggang in 
vorm in het Tweede team aan bod komen.

Selectie en staf hebben voldoende vertrouwen in het nieuwe 
seizoen. De doelstelling is het veroveren van een periodetitel en 
het meespelen om de bovenste plaatsen. Tenslotte hebben we 
wat te bewijzen na vorig jaar.
Noblesse oblige! U bent op de zondagochtend van harte welkom 
om de potentiële eerste elftal spelers te bewonderen. 

David Westerhof

AFC zondag 2
Reserve Hoofdklasse A
Ook dit seizoen zal het Tweede Zondag onder leiding staan van Wessel Colijn. Wessel begint aan zijn vierde seizoen bij AFC en is met 
zijn diploma Trainer Coach 1 uitermate geschikt om  spelers beter te maken en voor te bereiden om een  volgende stap te maken. Zijn 
betrokkenheid om met getalenteerde  jongens te werken is groot.

AFC Zondag 2
Reserve 
Hoofdklasse A

ADO’ 20
Argon
Blauw Wit A’dam
DCG
EDO
Elinkwijk
Hollandia
Hoofddorp
Hoogland
Jos/Watergr.meer
de Zouaven

Bovenste rij van links naar rechts: Romeo Forster, Daan Sutorius, Matthijs van Hooven, Szenasi Bela, Verzorger Dennis Schreuder, Grensrechter Ernst Pieter Knüpfer, 
Marco Kooyman, Joey Singels, Sonny de Jong, Kay Bottse, Mauritsio Helstone.
Onderste rij: Winston Telgt, Jonathan Richard, Micheal Malmberg, Trainer coach Wessel Colijn, Assistent/teammanager David Westerhof, Essam Jansen, 
Anthony Koswal, Nordin Dibi.
Op de foto ontbreken: Kerwin Hartman, Robert Molenaar, Sander Havermans.
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Van de 22 competitiewedstrijden werden er afgelopen  seizoen 
17 gewonnen. De smaak van winnen is Zaterdag 1 zo goed 
be vallen, dat de doelstelling voor het volgende seizoen 
 onveranderd  ambitieus is. Zwart op wit staat dat de ploeg weer 
wil promoveren, zonder dat het karakter van een vriendenploeg 
in gevaar mag komen. Het recept daarvoor lijkt afgelopen 
 seizoen gevonden. De  technische staf heeft met enkele gerichte 
versterkingen, het idee dat de ingrediënten weer voorhanden 
zijn om ook een klasse hoger, bovenin mee te draaien. 

Nieuw in de ploeg zijn Soufian Ben Abdeslam (DCG Zondag), 
Ramon Scholten (UD), Jens Vonk (RAP), Yama Hashemi (NVC), 
Floris van Bodegraven (HFC Haarlem, na faillissement naar 
Velsen) en Thijs Gerritsen (A1 AFC). Keeper Peter van der 
Linden trainde al een tijdje mee. Het zijn stuk voor stuk spelers 
die gewend zijn aan spelen op een hoog niveau. Enkelen hebben 
ook al een AFC-verleden achter de rug. De clubcultuur is daar-
door gewaarborgd. 

De nieuwe spelers moeten het verlies opvangen van Nils 
Adriaans (gaat naar de Klassieke Veteranen), Raymond Cuijpers 
(stopt), Jeroen Bertens (wonen en werken in Jakarta), Flip de 
Jong (wereldreis), Harro Kras en Kevin van ’t Wout (beiden 
geblesseerd). De laatste twee spelers verdienen een extra 
groot compliment. Van ’t Wout omdat hij nog steeds heel 

betrokken is bij het team, ondanks zijn ernstige blessure. 
Kras voor zijn verdiensten voor het team, de afgelopen jaren. Hij 
was regelmatig topscorer, altijd fit en mentaal ijzersterk als het 
spannend werd. Een kouwe kikker in het strafschopgebied, die 
door een gescheurde kruisband vroeger dan gepland zijn voetbal-
schoenen tijdelijk aan de wilgen hangt. Zijn opvolgers staan al 
klaar. Met name aanvallend lijkt Zaterdag 1 meer  armslag te 
hebben gekregen. Behalve winnen zal ook  aantrekkelijk voetbal 
een uitgangspunt zijn. 
Voor het vierde seizoen op rij zal fysiotherapeute Marielle 
Marelis de ploeg proberen fit te houden. Net als vorig jaar zullen 
de wedstrijdverslagen op de website van de club, van beeld-
materiaal worden voorzien door huisfotograaf Tom Poederbach, 
de vader van keeper Olivier. 

Voor het eerst in jaren zal Zaterdag 1 in de voorbereiding op 
het nieuwe seizoen geen trainingskamp beleggen. Naar goed 
voorbeeld van Zondag 1, zal het team wel in de koude winter-
maanden een warmer oord proberen op te zoeken, al schuilt 
daarin ook een gevaar: tijdens de strenge winter van afgelopen 
jaar was de zaterdagselectie regelmatig in het besneeuwde en 
spekgladde Amsterdamse Bos te vinden. Beter kon het succes 
van vorig seizoen niet worden uitgebeeld. 

Thomas Rijsman

AFC zaterdag 1
2e klasse A
AFC Zaterdag 1 werd kampioen en speelt komend seizoen in de tweede klasse. De honger naar succes is nog niet gestild. 
 

AFC
Zaterdag 1
2e klasse A

Aalsmeer
Amstelveen
Castricum
DVVA
Haarlem/Kenn.land
Hellas Sport
Jong Hercules
Monnickendam
Overbos
TOB
Voorland
ZOB
Zandvoort

Bovenste rij van links naar rechts: Thomas Rijsman, Jorik Dopmeier, Sandro Pique, Jens Vonk, Thomas Heemskerk, Sander van Haarlem, Louis Stam. 
Middelste rij: Tim de Groot (grensrechter), Steffan van Slooten, Martijn Stronks, Wessel Colijn (technische staf) Peter van der Linden, Milan de Wijs, 
Paul van ’t Wout (teammanager). 
Onderste rij: Floris van Bodegraven, Frank Bakker, Ben Abdeslan Souffian, Jeroen Brussee (technische staf), Yama Hashemi, Dave Weinstein, Jasper Blonk.
Op de foto ontbreken: Marielle Marelis (fysio) Olivier Poederbach, Christiaan Uittenbosch, Harro Kras, Thijs Gerritse, Ramon Scholte en Stefan Snijders.
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Dankzij de promotie in het voorgaande jaar mocht de A1 het afgelopen seizoen weer strijden tegen een serie aansprekende tegenstanders 
in de Landelijke 1e Divisie A.

Selectievoetbal en recreatievo
Het jeugdgedeelte in persmapeditie van dit jaar ziet er iets anders uit dan in voorgaande jaren. De selectieteams presenteren zich met 
foto zonder tekst, vandaar dat we in dit epistel ook aandacht geven aan het wel en wee van deze teams. Met een terugblik en met kijkje 
in de toekomst. Maar de jeugdafdeling is zoveel groter dan deze teams. We zullen dus de terugblik uitbreiden tot de hele jeugdafdeling 
van AFC, want er is genoeg te vertellen over de ontwikkelingen in het jubileumjaar van onze vereniging. 

Een club waar ieder weekend ongeveer 2500 mensen betrokken 
zijn bij de jeugd, als je alle supporters, leiders, trainers, etc. 
meetelt. Dat levert veel verhalen op natuurlijk, dus we zullen 
ongetwijfeld wel iets vergeten. Maar we doen een poging. 

Divisievoetbal

Bij de selectieteams startte het seizoen met een uniek gegeven. 
Alle eerste teams van de A junioren tot en met de D pupillen 
maakten hun opwachting in de (landelijke) eerste divisie. Uniek 
voor AFC en uniek in Nederland. 

De D1 had die positie te  danken aan een promotie in het vooraf-
gaande seizoen. Het nieuwe team van trainer Jeroen Coersen, 
die geassisteerd werd door Arend Jan Kranenburg, mocht zich 
opmaken voor een strijd tegen aansprekende tegenstanders en 
flinke busreizen voor mannen van 12/13 jaar.

Een pittige opdracht die uiteindelijk met een fantastisch 
resultaat werd afgerond. Een zesde plek achter Sparta, 
Ajax, Feijenoord, Utrecht en AZ was meer dan waar vooraf 
op gerekend was. Minstens zo mooi was de winst op het 
Volkswagen Masters toernooi in de ArenA in december. De 
hoofdprijs, een reis met internationaal toernooi in Madrid, 
zal voor veel spelers het hoogtepunt in hun voetballeven zijn. 

Al denken de meesten nu natuurlijk nog dat het Nederlands Elftal 
haalbaar is. En wie weet . . .

Je zou het met de mooie promotie naar de Topklasse van ons 
eerste niet meteen denken, maar het hoogst spelende AFC 
team is al een paar jaar de C1 in de landelijke eerste divisie. 

Met ervaring in deze divisie wist trainer Joost van Dam wat de 
spelers te wachten stond. Een keurige zesde plek stond garant 
voor prolongatie. Komend seizoen staat een nieuwe trainer aan 
het roer, aangezien Joost de overstap maakt naar Ajax. Om met 
Johan de Bie te spreken: “AFC-ers kom je overal tegen”.

Onze B1 beleefde ook de primeur in de eerste divisie. Trainer 
Maarten van der Schaaf moest het team langs negen profclubs 
en twee amateurs loodsen. Het bleek een zware opgave met een 
goede achtste plek als resultaat.

Lijfsbehoud

Het vlaggenschip van de jeugd, de A1, stond vorig seizoen onder 
leiding van Wim Kieft en Laurens Samsom. In deze  competitie 
was, door een samenvoeging van divisies in het komende 
 seizoen, een zesde plek noodzakelijk voor lijfsbehoud. 

Jong geleerd, oud gedaan: aannemen, schieten, scoren.
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etbal Jeugd even belangrijk
Ondanks alle inspanningen van team en begeleiding werd dit 
helaas niet behaald. Jammer, maar geen ramp. We raken een 
beetje gewend aan alle hoge plaatsingen van onze selectie-
teams, maar de realiteit is dat wij ons niet ieder seizoen met 
alle teams  zullen kunnen meten in competities met een hoog 
aantal Betaald Voetbal Organisaties. Wat rest is natuurlijk wel 
weer een mooie uitdaging voor de komende A1 teams. 

Het gaat helaas te ver om ook alle ontwikkelingen rond de 
 tweede selectieteams over het voetlicht te brengen. 
Zij presteerden goed, handhaafden zich in hun competities of 
promoveerden zelfs (D2). 

De trainersstaf voor volgend jaar op alle bovenstaande teams 
kent een aantal verschuivingen en maar 1 nieuwe trainer. 
Een continuïteit waar we tevreden mee mogen zijn. 

Een experiment met gevolgen

Bijzondere aandacht verdient onze E-top. In samenwerking met 
zeven andere verenigingen werd na het seizoen 2008/2009 
besloten om gezamenlijk een experiment aan te gaan: het 
“9 tegen 9” voetbal. De directe aanleiding was het besluit van 
de KNVB om de reguliere 11 tegen 11 competities voor deze 
leeftijdsgroep op te heffen.

Vier amateurverenigingen en vier BVO’s besloten daarop om 
een tussenvorm uit te proberen, die overigens in zuidelijke 
landen in Europa al meer ingeburgerd is. Een spel dat gespeeld 
wordt vanaf de randen van de beide 16-meter gebieden. 

Ook de breedte van het veld wordt iets verkleind en met pionnen 
afgezet. Buitenspel doet niet mee en zo ontstaat een tussen-
vorm tussen het kleine pupillenveld en het “grote mannen” veld. 
Trainer Nathan Wiener was bij AFC de eerste architect om onze 
jongens in dit ontwerp te laten spelen. Dat alle begin moeilijk is 
bleek bij de start van de competitie. Aan het einde draaide AFC 
echter op volle toeren mee. 

Het concept is inmiddels als proef ook door de KNVB omarmd. 
Het resultaat is dat dit jaar 32 verenigingen in district West 
1 een 9 tegen 9 competitie zullen spelen met tweedejaars 
E-pupillen. De spelregels zijn zoals wij die al kennen, alleen zal 
het doel een meter breder zijn dan de gewone pupillendoeltjes. 
Onze hoofdtrainer Cor ten Bosch zal dit seizoen de E-top onder 
zijn hoede nemen.

2500 

Aan het begin van dit verhaal heeft u kunnen lezen dat ongeveer 
2500 mensen ieder weekend op 1 of andere manier betrokken 
zijn bij de jeugdteams van AFC. En hoewel de selectieteams 
vaak veel publiek trekken, zijn zij niet de oorzaak van dit grote 
aantal mensen. 
Dat aantal vindt zijn oorsprong in de vele overige teams die AFC 
heeft. Teams waar resultaat en spelplezier hand in hand moeten 
gaan. Teams die de ruggengraat vormen van de jeugdafdeling 
en waar het grootste aantal trainers en vrijwilligers wekelijks 
zijn best voor doet. Bij elkaar scoorden deze teams ruim 2500 
doelpunten! 

AFC-jeugd heeft oog voor de bal.
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In dit weergaloze aantal doelpunten zijn de scores van onze 
jongste spelers uit de Champions League en World Cup nog niet 
eens meegeteld. Wie af en toe de tijd neemt om op zaterdag-
morgen even stil te staan bij hun veld, kan beamen dat die score 
misschien nog wel hoger is. Het enthousiasme van spelertjes en 
ouders is een voorbeeld voor menig team. 

Al het bovenstaande toont weer aan dat selectievoetbal en 
recreatievoetbal bij AFC even belangrijk zijn. Het is onzinnig om 
hier een rangorde in aan te brengen. Beide zijn pijlers onder 
onze jeugdafdeling en zouden zonder elkaar waarschijnlijk minder 
succesvol zijn dan met elkaar.

Arbitrage

Het WK in Zuid-Afrika is afgelopen. Iedereen zal zijn eigen 
favoriete momenten hebben als herinnering. “De” redding van 
Maarten Stekelenburg hoort daar zeker bij. Het liet maar weer 
eens het belang van een betrouwbare sluitpost zien. Omdat wij 
graag ook onze eigen Stekelenburgjes in een AFC shirt zien, is 
vorig jaar de keeperstraining in een nieuw jasje gegoten. 

Onder leiding van keeperscoördinator John de Lange zijn 
 ervaren en minder ervaren keepers getraind op hun vakgebied. 
De  ervaringen gedurende het afgelopen seizoen zijn positief 
genoeg om deze opzet voort te zetten. 

Over het WK gesproken. Naast alle doelpunten, bijna doel-
punten, reddingen, en overtredingen blijft het belangrijkste wat 
we overhouden van dit toernooi misschien wel de arbitrage. 

Het gedoe met buitenspel, bal wel of niet over de lijn of de 
 overtreding die wel of niet een rode kaart tot gevolg had  moeten 

hebben, bleek voer voor een internationale discussie met Blatter 
als leidend (of lijdend) voorwerp. De discussie over technische 
hulpmiddelen hebben we bij AFC ook niet opgelost. 

Wel  hebben we vorig seizoen een forste stap voorwaarts 
gezet met onze eigen scheidsrechters. Onder de bezielende 
 aanvoering van Dennis Bijlsma en AdrIaan Jeukens is een groot 
aantal jeugdspelers ieder weekend te bewonderen als scheids-
rechter bij de wedstrijden van onze pupillen. En ook een aantal 
ouders staat nu op zondag onze juniorenwedstrijden in goede 
banen te  leiden. Het wordt wel eens vergeten, maar deze vrijwil-
ligers zijn broodnodig. Zonder scheidsrechter ziet een wedstrijd 
er toch heel anders uit . . .

Noblesse Oblige

Misschien weet u waar het is. Het nisje naast de standenborden 
in ons clubhuis. Vroeger stond daar een telefoon in en nu staat 
daar een prijs. De Rinus Michels Award die een aantal jaren 
geleden door de KNVB is toegekend aan AFC voor de beste 
jeugdopleiding van een amateurclub. Een erkenning die later 
extra is geïllustreerd met een “ster” van de KNVB. 

Een  erkenning die tot stand is gekomen dankzij al het boven-
staande. Maar ook de evenementen, de medische verzorging en 
de huiswerkbegeleiding dragen daar aan bij. 

Een mooie erkenning en tegelijkertijd een enorme stimulans om 
het komende seizoen qua plezier en resultaat het optimale te 
bereiken. 

Wiebe Westerhof

Jong geleerd, oud gedaan: actie, reactie.
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AFC A1 en B1

Met tegenstanders die vrijwel allemaal uit het profvoetbal 
komen is de competitie voor spelers, begeleiding en supporters 
spannend en altijd inspirerend.

Afgelopen seizoen stond een nieuwe trainer aan het roer van de 
C1. Nieuw voor de C1 dan, want Joost van Dam heeft al heel 
wat ervaring binnen AFC.

Zoals wel vaker het geval is geweest was met name de start 
in de competitie lastig. Het wennen aan het hogere niveau 
kost nu eenmaal tijd. Naarmate het seizoen vorderde bleef het 
succes niet uit. De punten werden in rap tempo verzameld en 
 uiteindelijk eindigde de C1 zelfs in het linkerrijtje. Een groot 
compliment waard. Om het seizoen nog meer glans te geven 
werd ook de bekerfinale nog gespeeld én gewonnen.

Groot sportief succes op het NIKE toernooi in België bleef 
uit, maar wat een enorme ervaring was het om daar tegen al 
die internationale toppers te spelen. Als enige Nederlandse 
 vertegenwoordiger was het een passend einde van een  uitstekend 
seizoen.

Dit jaar staat dezelfde trainer weer voor de taak om de C1 door 
het jaar heen te loodsen.
En hoewel we er bijna aan gaan wennen, moeten we ons blijven 
realiseren hoe zwaar de opgave is waar de C1 nu weer voor 

staat. Met het samengaan van jeugdopleidingen van BVO´s zal 
het niveau alleen maar hoger worden in deze divisie en dus de 
taak om ons te handhaven zwaarder.

Met de huidige selectie in het achterhoofd is er alle reden om 
met vertrouwen het seizoen tegemoet te zien. Kom af en toe 
eens kijken op de zaterdagmiddag. Het team kan uw steun zeker 
gebruiken en u bent verzekerd van een pot jeugdvoetbal op het 
allerhoogste niveau! 

Onder de vertrouwde leiding van trainer Ron Zoon treedt de 
eerstejaars C2 weer aan in de derde divisie A. De trainer krijgt 
dit jaar assistentie van jeugdtrainer Michael Lippens. 

De overstap van D pupillen naar het niveau van deze divisie is 
een flinke stap. En ondanks het succes van deze spelers in het 
vorige seizoen, zullen zij het niet makkelijk krijgen. 
De groep is echter zo samengesteld dat wij alle vertrouwen 
hebben in het verloop van het seizoen waarin zij veel ervaring 
kunnen opdoen.

Brian Speelman

Al weer voor het derde jaar in successie trad de C1 van AFC vorig seizoen aan in de hoogste landelijke divisie voor C junioren. 
Hiermee was de C1 wederom het hoogst spelende team van onze vereniging in de Landelijke 1e Divisie A.

Junioren B1
Landelijke 
1e Divisie A

AGOVV
Ajax B2
Almere City FC
de Graafschap
Excelsior
FC Twente
FC Zwolle
Hollandia
Quick ’20
Vitesse/Agovv
Zeeburgia

Achterste rij van links naar rechts: Daniël Jacobus, Jonathan Kooman, Tambas dos Santos, Joey Pouw, Sefa Izmir, Cerezo Ottenhof.
Middelste rij: Gianni Wijngaarde, Murat Eyidogan, Dennis Schröder (Fysio), André Gerritsen (Teammanager), Nathan Wiener (Assistent Trainer/Coach), 
Alfons Agbolosoo, Laurens Jolink
Voorste rij: Desley Groenewegen, Elias Bouazzaoui, Daryl Gerritsen, Benno Nihom (Trainer/Coach), Willem Deetman, David van Paridon, Feretti Hehl, 
Daan Schroder (Mascotte). Op de foto ontbreken: Lorenzo Schaasberg, Maikel Keur, Samuel Frank & Ahmet Eyidogan (Assistent-Scheidsrechter)

Junioren A1
Landelijke 
2e Divisie A

Almere City FC
Be Quick 1887
Excelsior ’31
FC Volendam
FC Zutphen
IJsselmeervogels
Olde Veste ’54
Quick
UVS
Westlandia
Young Boys

Achterste rij van links naar rechts: Stellios Saridakis, Jack van Moerkerk, Remco Bakker, Emilio Claver, Madjer Lukoki, Bas de Ruiter en Floris Dokkum.
Middelste rij van links naar rechts: John Sijes (assistent scheidsrechter), Floris Knol, Dion Thomas, Mitchel Dijkstra, Djair Kuyt, Camiel Kesser, Marco Ouwehand en 
Michael Olivieira (verzorger).
Voorste rij van links naar rechts: Wessel Westerhof, Mitchell Theuns, Arsenio Dihalu, Jethro Abram (trainer/coach), Wiebe Westerhof (teamleider), Soufian El Ouahabi, 
Giovanni Boon en Wibout de Vetten.
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AFC C1 en D1

Pupillen D1
Landelijke 
1e Divisie A

ADO Den Haag
AZ
Ajax
Alphense Boys
DWS
Excelsior
FC Utrecht
Feyenoord/Excelsior
Sparta Rotterdam
Spijkenisse
Zeeburgia

Achterste rij van links naar rechts: Chima Bosman, Patrick Engelmoer, Marwan Akhamrane, Daan van de Wind, Maurits Knoop, Embre Dalkiran, Maarten de Lange.
Middelste rij: Peter Dekkers (teamleider), Soufiane Oukar, Mohammed Altaiy, Maksim van Ingen, Oscar Vrijhoef, Renato Drieenhuizen, Dyllan Ahinful, Branco Bolsius, 
Michel Polderman (grensrechter).
Voorste rij: Tommy Dekkers, Boris Polderman, Delano Patrick, Maarten van der Schaaf (trainer/coach), Dennis Buteneers, Maarten Verhaar, Hans Weehuizen.
Op de foto ontbreekt: Aukje Spoelstra (verzorgster).

Junioren C1
Landelijke 
1e Divisie A

Ajax
Almere City FC
AZ
Elinkwijk
FC Utrecht
FC Volendam
FC Zwolle
Groningen/Cambuur
Heerenveen/Emmen
FC Twente
Vitesse/Agovv

Achterste rij van links naar rechts: Henriquet Mukelenge, Jelle de Lange, Annas Ahannach, Joshua Sanchez en Justin Bakker.
Middelste rij: Arend Jan Kranenburg (trainer) Philip Plaisier, Kyle Saffrie, Arjan Savok, Lewis Montsma, Cani Yilmaz en Floor Monas (verzorgster).
Voorste rij: Kurzat Cil, Dion Bruijn, Jeroen Coersen (Trainer/coach), Daniel Miedema en Dario Lovecchio. Niet op de foto: Derinio Manhoef en Ebrar Yildirim
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Bonnit Benelux B.V.
Bonnit Benelux B.V. is in 1975 gestart als verkoop-
organisatie van breigoedfabrikant South Ocean Knitters 
Ltd, een onderdeel van Novel Enterprises Ltd, Hong Kong. 
South Ocean Knitters heeft productie in landen als China, 

Bangladesh, Vietnam, Thailand e.a. In 35 jaar heeft Bonnit in de Benelux 
een aanzienlijk marktaandeel opgebouwd als leverancier van grootwinkel-
bedrijven, inkoopcombinaties, filiaalbedrijven en private labels.Bonnit richt 
zich op “customer fit” productontwikkeling voor fully fashioned breigoed voor 
dames, heren en kinderen.
Wilt u meer weten, zie www.bonnitbeneluxbv.eu

ABN AMRO
AFC staat voor kwaliteit, discipline en  resultaat. 

Eigenschappen van een organisatie waar ABN AMRO zich graag bij 
aansluit. Wij vinden AFC een fantastische vereniging en daarom  willen 
wij deze “community” graag ondersteunen. Als sponsor van AFC zijn wij 
ervan overtuigd dat dit een succesvol jaar zal worden. Onze zakelijke 
dienstverlening richt zich ook op succes, maar dan dat van de onder-
nemer. Dit doen wij door onze kennis van de financiële diensten en 
markten optimaal ter beschikking te stellen aan het midden- en groot-
bedrijf, zowel nationaal als internationaal. Onze persoonlijke benadering 
zorgt er uiteindelijk voor dat iedere ondernemer zich thuis kan voelen 
bij ABN AMRO. De Entree 99-197, 1000 AB Amsterdam, 020-6289528 
www.abnamro.nl

Centralpoint.nl
Centralpoint.nl is een online aanbieder van com-
puterproducten en biedt consumenten, zzp’ers, 

(semi)overheden en bedrijven meer dan 400.000 artikelen van bijna 1.500 
merkfabrikanten. Centralpoint.nl is sinds 2007 opgenomen in de Deloitte 
Technology Fast 50 en is daarmee een van de 50 snelst groeiende tech-
nologiebedrijven van Nederland. Klanten vinden op www.centralpoint.nl niet 
alleen de nieuwste, populaire types van een product, maar ook de minder 
bekende. Naast de snelheid en het gemak van kopen via het internet ken-
merkt Centralpoint.nl zich door zijn persoonlijke contact met de klant. Door 
een uniek geautomatiseerd systeem zorgt Centralpoint.nl voor levering bin-
nen 24 uur tegen scherpe prijzen. De Wi-Fi verbinding in de sociëteit van 
AFC wordt u GRATIS aangeboden door Centralpoint.nl.
Meer informatie vind u op: www.centralpoint.nl

Kottmann & Co B.V. 
Persoonlijk contact, wederzijds vertrouwen en 
directe lijnen zijn de uitgangs punten van Kott-

mann & Co Accountancy en belasting adviseurs. Als zelfstandig ondernemer 
kent Arno Kottmann de prak tische vraagstukken en zeker ook de onzeker-
heden die verbonden zijn aan het ondernemerschap. Vanaf de start van 
onze onderneming in 2001 is onze  cliëntenkring voortdurend gegroeid met 
ondernemers uit de meest  uiteenlopende bedrijfs takken. Wij streven er 
dan ook naar om u zo breed mogelijk van dienst te zijn, zodat u met al uw 
 administratieve, financiële en bedrijfstechnische  vragen bij ons terecht kunt. 
En indien nodig maken wij gebruik van ons relatie netwerk van  specialisten, 
op zowel juridisch en fiscaal gebied, om u zo optimaal mogelijk van dienst te 
kunnen zijn. Ook als  particulier kunt u bij ons terecht voor het verzorgen van 
uw  aangifte inkomstenbelasting. Voor een vrijblijvend gesprek of  informatie 
kunt u contact  op nemen met ons  kantoor. Amsterdamseweg 508-a,
1181 BX Amstelveen, 020-3455855, www.Kottmann-co.nl

NIKE Teamsport NL
Nike werkt samen met topvoetballers als 
Cristiano Ronaldo en Wesley Sneijder, met 

clubs als Barcelona en Arsenal en landenteams zoals Brazilië en Oranje. 
Zij zijn nauw betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe voetbalschoenen, 
ballen en kleding. De spelers en clubs testen schoenen en ballen en delen 
hun bevindingen met Nike. Die feedback wordt gebruikt om de Nikefootball 
collectie te verbeteren. En wie kan je betere feedback geven dan de beste 
voetballers ter wereld? Nike’s drang naar innoveren en verbeteren is 
 makkelijk te verklaren: betere voetbalschoenen, ballen en kleding helpen 
voetballers op elk niveau beter presteren.
Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, 035-6266453. www.nike.com

POUW
Pouw is één van de grotere Peugeot-dealers 
in Nederland. Met meerdere vestigingen in 

groot Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp, Lisse, Leiderdorp en Noordwijk 
hebben we een naam hoog te houden. Van onszelf en van het merk dat we 
vertegenwoordigen. Dat vraagt om serieuze inzet. Om brede kennis. En de 
energie om het elke dag opnieuw weer te bewijzen. Maar laat dat nou nét 
zijn waar we ons lekker bij voelen.
Bij Pouw werken we volgens de mobiliteitscirkel. Een breed palet aan com-
plementaire diensten. Naast de verkoop van nieuwe Peugeot’s is Pouw ook 
specialist op het gebied van Lease, verzekeringen en financiering, verhuur, 
autoschade en occasions. Pouw is een bedrijf waar u terecht kunt voor alles 
dat met comfortabel autorijden te maken heeft. Een proactieve, professi-
onele organisatie met aandacht voor persoonlijke wensen en met verstand 
van zaken, zodat u compleet zorgeloos de weg op kunt. En daarbij zorgen 
onze medewerkers voor een uiterst persoonlijke benadering.
Kijk voor al onze diensten op www.pouwpeugeot.nl
Pouw. Trots op Peugeot!

Heeren Makelaars
Gevestigd in Oud Zuid, is gespecialiseerd in de 
aan- en verkoop van woningen, appartementen 

en bedrijfsonroerend goed in de regio Amster dam. Ook voor hypotheken, 
taxaties en huur/verhuur bent u bij ons aan het juiste adres. Ons kantoor 
is aangesloten bij NVM, MVA, Funda en Fiabci wat kennis en kwaliteit 
 waarborgt. Heeren Makelaars B.V., Stadionweg 75, Hoek Minervaplein, 
1077 SE Amsterdam, 020-4702255, www.heerenmakelaars.nl

Trifium Financiële Raadgevers
Is een gespecialiseerd advies bureau op het 
gebied van hypothecaire geldleningen,  pen sioen 

vraagstukken en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zowel de 
 zakelijke als particuliere markt. 
Roemer Visscherstraat 41, 1054 EW Amsterdam, 020-6722109
www.trifium.nl

Amstel
Amstel & AFC, beide geboren en getogen in Amsterdam en 
inmiddels uitgegroeid tot nationale begrippen. Twee organi-
saties die topklasse ambiëren en uitstralen! Amstel is er als 

nationaal voetbalbiermerk trots op vriend te zijn van AFC en gezamenlijk 
Amsterdam te vertegenwoordigen in de Topklasse!
Amstel is marktleider binnen amateurvoetbal, met een speciaal programma 
voor clubs genaamd “De 3e helft”, waarbij clubs meer omzet uit hun 
kantine halen en leden, bestuurders en vrijwilligers profiteren van onze 
partnerships met onder andere de KNVB & Ajax. Hiernaast heeft Amstel 
dit jaar TEAMLINK geïntroduceerd, de online tool waarmee voetballers op 
de hoogte zijn van wanneer de wedstrijden zijn, wie er moet rijden en wie 
het volgende rondje Amstel Bier moet halen! Neem ook eens een kijkje op 
www.de3ehelft.nl of www.amstel.nl.
Amstel wenst AFC alle succes in de Topklasse komend seizoen!

Mitsubishi De Jong BV 
Hartelijk welkom bij Mitsubishi De Jong, uw 
Mitsubishi dealer voor Amsterdam en Flevoland. 
Alle autorijders wensen een betrouwbare auto 

en willen een beroep kunnen doen op een net zo betrouwbaar autobedrijf. 
Bij ons bent u aan het goede adres, want wij garanderen de zekerheid die u 
wenst. Onze missie is ons te onderscheiden in het voorzien van de wensen 
en behoeften van de klant. 
Wij besteden daarom veel aandacht aan het opleiden en trainen van onze 
medewerkers. De kennis en de talenten die we in huis hebben worden benut 
om onze relaties optimaal van dienst te zijn. Wij willen uw ideale mobiliteits-
partner zijn om u de continuïteit en betrouwbaarheid te bieden die u wenst. 
Als geen ander zijn wij er ons van bewust hoe waardevol tijd is in deze 
razendsnelle maatschappij. Maar evenzeer realiseren we ons hoe belangrijk 
kwaliteit is, belangrijker nog dan kwantiteit. Bij alles wat we onder nemen
is ons uitgangspunt dan ook: onze Service is uw (Bedrijfs) Zekerheid!
Mitsubishi De Jong BV, 020-3123170, www.mitsubishi-dejong.nl

AFC Vriendelijke Bedrijven maken 
gezonde financiële basis mogelijk
Zij stellen zich graag aan u voor:
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Sterel c.s.
Ondernemers met vragen op juridisch gebied 
vinden de antwoorden bij de ervaren mede-

werkers van Sterel c.s. Door een pro-actieve aanpak te combineren met 
een grondige kennis van ondernemerschap, biedt het hoogopgeleide team 
een bewezen alternatief voor de grote multidisciplinaire kantoren. Onze 
transparante en eigentijdse werk wijze kenmerkt zich door kennis, ambitie 
en efficiëntie. Uw uitdaging wordt onze uitdaging en door met u mee te 
denken komen we tot de  passende oplossing van uw probleem. “Denken in 
maatwerk” is dan ook onze lijfspreuk. Sterel c.s. is op 1 februari 2004 opge-
richt door Frank Sterel, tot op dat moment partner Ondernemingsrecht bij 
een van de grootste multidisciplinaire kantoren in Nederland. Sterel c.s. 
heeft in middels vestigingen in Amsterdam, Abcoude (Sterel c.s. Van 
Donkers goed) en Hoofddorp (Schoemakers, Reijnen & Takken). Het kantoor 
in Hoofddorp (Haarlemmermeer) heeft bovendien als eerste notaris kantoor 
in Neder land een vestiging op Schiphol en vormt daarmee voor de buiten-
landse ondernemer een toegangspoort naar Holland. 
Daarmee is de organi satie uitgegroeid tot de huidige omvang van ruim 
zestig medewerkers, waaronder (kandidaat-) notarissen, juristen en onder-
steunende medewerkers. Velen van hen deden ervaring op bij de grote 
multidisciplinaire kantoren. Sterel c.s. werkt vanuit drie secties: 

Het zwaartepunt van onze praktijk ligt op Ondernemingsrecht en 
Commercieel Vastgoed. Onze snel groeiende sectie Estate Planning 
richt zich behalve op de ondernemer ook op de vermogende particulier. 
We werken nauw samen met kantoren op het gebied van de (inter-
nationale) advocatuur, fiscaliteit en accountancy. Hoewel veel van onze 
cliënten zich in het nationale en internationale midden- en grootbedrijf 
bevinden, zijn clienten van elk type of omvang welkom bij Sterel c.s.
Paasheuvelweg 16, 1105 BH Amsterdam ZO, 020-5646121
www.sterelcs.nl 

Bouwfonds Ontwikkeling
Bouwfonds Ontwikkeling is al meer dan 60 jaar 
actief en is één van de grootste gebiedsontwik-

kelaars van Europa. In de loop der jaren hebben we in Nederland meer dan 
250.000 woningen gerealiseerd en ook in de Amsterdamse regio hebben 
wij in diverse samenwerkninsgcombinaties op dit moment meer dan 1.000 
woningen in aanbouw. Bouwfonds richt zich op de ontwikkeling van integrale 
woongebieden en kleinschalig commercieel vastgoed. We zetten hierbij 
in op nauwe samenwerking en slimme coalities met kopers, overheden, 
maatschappelijke organisaties en andere marktpartijen. Dankzij die geïnte-
greerde aanpak opereren we vanuit draagvlak en betrokkenheid. Met onze 
concepten en gebiedsontwikkelingen streeft Bouwfonds Ontwikkeling naar 
een optimaal rendement op het gebied van wonen, comfort en duurzaam-
heid. Op die manier creëren we vooruitgang voor alle betrokken partijen.
Bouwfonds Ontwikkeling is onderdeel van Rabo Vastgoedgroep. 
Leidsevaart 590, 2014 HT Haarlem, 023-5306603, www.bouwfonds.nl

Intersport DUO 
Sinds de oprichting in 1985 is Intersport DUO 
uitgegroeid tot een begrip op het gebied van 

sportartikelen. In de moderne vestigingen vindt u een een enorm assorti-
ment sportartikelen van alle topmerken.
Klantvriendelijkheid, persoonlijk advies, kwaliteit en goed opgeleide medewerkers
zijn de succesfactoren. Door de aansluiting bij de Intersport groep kunt u 
 profiteren van veel extra voordelen zoals een uitgebreide internationale 
service, een zorgvuldig samengesteld ruim assortiment en aantrekkelijk 
prijsvoordeel! Alle filialen van Intersport DUO zijn uitgerust met een Fit For 
Feet foot scan. Deze snelle en gratis scan helpen u bij het selecteren van 
de perfecte schoenen voor elke sport. 
Ervaar deze service en bezoek één van de filialen in Uithoorn, Amstelveen, 
Aalsmeer, Mijdrecht en Amsterdam-Buitenveldert voor een vrijblijvend 
advies. Vanaf maart 2011 wordt bovendien een ruim 1000 m2 vestiging 
geopend in het centrum van Haarlem.
Intersport DUO ook uw sportspecialist!
De complete AFC-clubkleding  collectie vindt u bij: Intersport DUO, 
Gelderlandplein 44, 1082 LB Amsterdam-Buitenveldert, 020-6442442, 
www.intersportduo.nl

Abeln Advocaten
Abeln is met 15 advocaten groot genoeg voor 
de groten en klein genoeg om voldoende efficiënt 

en daadkrachtig te zijn. Abeln kiest voor een oplossingsgerichte aanpak. 
Abeln werkt voor ondernemingen en particulieren op gebied van 
 contracten, commerciële afspraken, incasso’s, onroerend goed, schade 
en  verzeke ringen en human resources. Samengewerkt wordt onder meer 
met MKB-Amsterdam. Het kantoor is gevestigd in het centrum van 
Amsterdam (naast het Concertgebouw). 

Daarnaast is er dit jaar een vestiging in Parijs: voor de Nederlandse onder-
nemer die naar Frankrijk gaat en voor Franse bedrijven die in Nederland 
zaken doen.
Abeln heeft specifieke ervaring met het  werken met een vaste prijs-
afspraak; u weet van tevoren wat u gaat betalen. 
Postbus 75800, 1070 AV Amsterdam, 020-4712345, www.abeln.nl

ING
ING is geen onbekende in het voetbal. Sinds 
1996 is de bank als sponsor verbonden aan de 

KNVB en per 1 januari 2010 is de ING de nieuwe hoofdsponsor van Oranje. 
ING is met ruim 8,9 miljoen rekeninghouders een van de grootste en meest 
toonaangevende financiële dienstverleners van Nederland. ING biedt klanten 
gemak, waar voor hun geld en persoonlijk advies. Particuliere en zakelijke 
klanten kunnen bij de ING terecht voor financiële producten op het vlak van 
betalen, sparen, lenen, hypotheken en beleggen. Daarnaast bemiddelt de 
ING in verzekeringen en pensioenen. 
Uw eigen persoonlijke adviseur.
Kiest u bij ING Private Banking voor Vermogens Beheer of Vermogens 
Advies, dan heeft u uw eigen persoonlijke adviseur. De adviseur helpt u om 
uw doel helder te formuleren en vertaalt de ING beleggingsvisie naar uw 
beleggingsstrategie. Elk kwartaal ontvangt u een overzichtelijke rapportage 
van de ontwikkelingen van uw vermogen en bepaalt uw adviseur samen met 
u of er wijzigingen nodig zijn. Uw persoonlijke adviseur monitort uw porte-
feuille, voert orders en wijzigingen voor u uit en is altijd beschikbaar voor 
uw vragen.Voor beleggingsadvies kunt u een afspraak maken met de per-
soonlijk adviseur, maar u kunt ook direct bellen met de ING Beleggingslijn 
op 0900-0664.
Rembrandt Tower, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, 0900-0933, www.ing.nl

Kappé International
Kappé International is een in 1950 opgericht familie-
bedrijf en is uitgegroeid tot één van  ’s werelds groot-

ste retailers in parfum, cos metica, zonnebrillen en drogisterij-artikelen. 
In Nederland worden  winkels op de luchthaven Schiphol geëxploiteerd en 
tevens vormen groothandels activiteiten een deel van de activiteiten. Op 
Schiphol zijn 16 winkels  waarvan het merendeel zich in het See Buy Fly 
shopping center bevinden. In de luxe parfumerieën bestaat het assortiment 
uit alle bekende en  gerenommeerde parfum- & cosmeticamerken.
Daarnaast vindt men een drogisterij en meerdere zonnebrillenwinkels. 
Kappé bestaat voor en door mensen. Men werkt professioneel met eigen-
tijdse technieken, maar bij alles blijft de mens voorop staan. Haar missie is:
‘Professionalism with a human face’.
Postbus 3065, 2130 KB Hoofddorp, 020 4058400, www.kappe.nl

Meeùs - verzekeringen, pensioenen, hypotheken
“Het sieraad van een huis zijn de vrienden die 
er verkeren”, is te lezen op de website van AFC. 

Als oudste sponsor is Meeùs (en rechtsvoorgangers) als vriend al ruim 
20 jaar betrokken bij het wel en wee van de AFC. 
Niet alleen waar het sponsoring betreft, streeft Meeùs naar langdurige 
relaties. We doen dit dagelijks als toonaangevend, onafhankelijk inter-
mediair bij ons advies aan relaties op het gebied van verzekeringen, 
 pensioenen en hypotheken.
Als professionele partner zoeken wij naar transparante oplossingen, 
 optimaal toegesneden op de specifieke situatie van onze klanten. 
Deskundig, klantgericht en betrokken. 
Meeùs beschikt, als één van de grootste intermediairs, over een grote 
inkoopkracht en landelijke spreiding via een groot kantorennetwerk waarbij 
het accent ligt op de locale aanwezigheid: de grootste dichtbij. 
Meeùs is onderdeel van AEGON.
Gelderlandplein 75 E, 1082 LV Amsterdam, 020-3011200. 
Voor meer informatie kijk op www.meeus.com of mail naar 
info.amsterdam@meeus.com.

OTX Logistics BV
OTX Logistics is een internationaal logistieke 
dienstverlener met 66 eigen kantoren over de 
gehele wereld. De dienstverlening richt zich 

voor een groot deel op de fashion/retail branch en bestaat uit: door-to-door 
transport per zee- en luchtvracht, distribution en warehousing, orderpic-
king, wegtransport, douane zaken en sample processing. 
In Nederland opereert OTX vanuit een vijftal vestigingen: Hoofddorp (air), 
Rotterdam (ocean), Moerdijk (ware housing/distribution), Helmond (fashion/
retail orderpicking) en Enschedé (wegtransport).
OTX is trots op de samenwerking met tal van AFC-vriendelijke bedrijven. 
Rijnlanderweg 766F, 2132 NM Hoofddorp, 020-6550010
www.otxlogistics.com
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Oger Fashion
Sinds 1989 heeft Oger een droom verwezenlijkt door 
Nederland het mooiste op het gebied van heren  -

mode aan te bieden met de daarbij behorende service op internationaal 
niveau. Zijn wens was en is nog steeds om de Nederlandse man bewus-
ter te maken van zijn uiterlijk en hem daarmee ook aansluiting te laten 
vinden met zijn innerlijk. Hij noemt dat ook wel het kleden van de ziel.
‘Oger’ staat synoniem voor succes. Klanten krijgen het winnaargevoel wan-
neer ze met de juiste adviezen hun garderobe hebben aangeschaft die hun 
persoonlijkheid onderstreept. Oger neemt de klant een zorg uit handen. De 
missie ‘de beste zijn in persoonlijke dienstverlening naar klanten bij het aan-
koopproces’ vormt de basis hiervoor. Oger maakt klanten ‘Latijnser’, meer 
bewust van hun uiterlijk en vindt daarmee ook de aansluiting met hun innerlijk. 
Klanten ervaren in toenemende mate dat aankopen doen leuker wordt wan-
neer je beseft hoe groot de impact is van de juiste kleding voor de juiste man.
Tegenwoordig biedt Oger met ‘The RED’ pakken v.a. 298 euro en maat -
werk v.a. 498 euro. En naast de eigen ‘Dressed for Success’ lijn, verkoopt
Oger vooral Italiaanse topmerken zoals Attolini, Borrelli, Brioni, Brunello 
Cucinelli, Caruso, Corneliani, Etro, Isaia, Jacob Cohen, Maffeis, Moncler 
en Santoni. Boven de winkel bevindt zich de ‘Boardroom’; een exclusieve 
ruimte waar klanten op afspraak ontvangen worden om zich in alle rust en 
privacy te laten adviseren. Behalve pakken en colberts kunt u bij Oger ook 
terecht voor shirts, dassen, informal wear, schoenen en accessoires zoals 
manchetknopen en geuren. Bovendien bevindt zich enkele deuren verder 
Oger Donna. Verdeeld over 3 verdiepingen kunnen de dames hier terecht 
voor een uitgebreide collectie van de mooiste merken als Brunello Cucinelli, 
Etro, Rivamonti, Agnona, Piazza Sempione, Jacob Cohen en Woolrich.
Oger: PC Hooftstraat 75-81, 1071 BP Amsterdam, 020-6768695, www.oger.nl 
Oger Donna: P.C. Hooftstraat 93, 1071 BR Amsterdam, 020-6736036, www.oger.nl

Search
Search is een internationaal opererend ingenieurs- en 
adviesbureau, laboratorium en opleidings instituut. 

Tot onze opdrachtgevers behoren woningcorporaties, industrie, vastgoed-
ondernemingen, aannemers en overheden. Wij zijn hen 24 uur per dag, 7 
dagen in de week van dienst. Onafhankelijk, efficiënt en pragmatisch. Tot 
de uitgesproken specialismen van Search behoort de complete directie-
voering over complexe bouw-, sloop- en saneringsprojecten. Maar ook 
voor bouwkundige inspecties, asbest-, bodem- en  luchtkwaliteitonderzoek 
weten opdrachtgevers ons te vinden. Daarnaast is Search dé  koploper op 
het gebied van duurzaamheid. We worden  ingeschakeld voor  advisering op 
diverse duurzaamheidstrajecten en delen onze kennis via duurzaamheids-
trainingen en workshops. Tot slot verzorgen we als kennis instituut een 
breed scala aan praktische trainingen op het gebied van  veiligheid, BHV, 
asbest, milieu en EPA. Klassikaal én digitaal.
Contact: Petroleumhavenweg 8, 1041 AC Amsterdam, 020-5061616,
Meerstraat 7, Postbus 83, 5473 ZH Heeswijk (N.Br.), 0413-292982, 
Stavangerweg 21-23, 9723 JC Groningen, 050-5712490
search@searchbv.nl - www.searchbv.nl - www.duurzaamheid.nl

NDI-ICT
NDI levert ICT-diensten vanuit 4 verschillende 
vestigingen aan 500 zakelijke klanten in de 

Randstad. We nemen de ICT geheel of gedeeltelijk uit handen, zodat onze 
klanten zich kunnen concentreren op wat er voor hen echt toe doet. We 
leveren o.a. telefonie, internet, remote office en ook complexere zaken 
als IT beheer of softwareontwikkeling op maat. Met ruim 40 enthousiaste 
collega’s en ruim 15 jaar ervaring is uw ICT bij ons in goede handen. We 
helpen graag, zeven dagen per week en 24 uur per dag als dat nodig is.
Geïnteresseerd? Bel ons voor een afspraak op 020-442 1900 of mail ons 
op interesse@ndi.nl of kijk eens op www.ndi.nl.
We komen graag bij u langs om te bespreken hoe we u het beste kunnen helpen.

Troostwijk Groep
Troostwijk is in Nederland  marktleider op het 

gebied van  waardebepalingen en contra-expertises. De activiteiten van 
de Troostwijk Groep om vatten verzekeringstaxaties, bedrijfseconomische 
 taxaties (OG en RG), Real Estate consultancy, kunsttaxaties (Apresa), contra-
expertise bij brand- en bedrijfsschade, bouwkundige opnamen (bbci Frijwijk)
en meetactiviteiten (De Meetdienst). De diverse werkmaatschappijen  werken 
weliswaar zelfstandig, maar in het belang van de klant en de opdracht vindt 
ook vaak samenwerking plaats. Deze samenwerking biedt de mogelijkheid 
om alle aanwezige kennis zoveel mogelijk aan te wenden. De kwaliteit 
van de diensten wordt mede hierdoor op peil gehouden en informatie kan 
voortdurend worden geactualiseerd. Troostwijk dankt haar internationale 
slagvaardigheid mede aan het uitgebreide wereldwijde kantorennetwerk dat 
opereert onder de naam Arca-Laudis. (www.arcalaudis.com)
Anderlechtlaan 181, 1066 HM Amsterdam, 020-6666666, www.troostwijk.nl

Tommy Hilfiger
Als een van ’s werelds toonaangevende lifestyle-

merken levert Tommy Hilfiger consumenten over de gehele wereld fashion, stijl 
en kwaliteit. Het merk stelt Classic American Cool centraal en geeft klassieke 
Amerikaanse designs een updated touch. Het bedrijf heeft zich over de gehele 
wereld kunnen uitbreiden dankzij een select wereldwijd  distributienetwerk voor 
de core brands, waaronder Tommy Hilfiger Menswear en Womenswear en 
Hilfiger Denim. Het merk is te vinden in toonaangevende warenhuizen en gespe-
cialiseerde winkels, evenals in het wereldwijde netwerk van eigen winkels dat 
zich steeds verder uitbreid. 
Op dit moment distribueert het bedrijf de producten in meer dan 65 landen in 
Noord-Amerika, Europa, Midden- en Zuid-Amerika en Azië-Pacific en bezit het 
ongeveer 1000  winkels over de gehele wereld. Sinds Tommy Hilfiger in 1985 als 
menswear designer van start ging, heeft het merk zijn krachtige ontwerpfilosofie 
uitgebreid met Womenswear, Hilfiger Denim, Tailored, Sport (Ski, Swim, Golf en 
Fitness & Training), Childrenswear, Bodywear, Footwear, Eyewear, Fragrance, 
Bags, and Home. Tommy Hilfiger heeft in Nederland Freestanding stores in 
Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Groningen, Maastricht, Rotterdam 
en Utrecht en Freestanding Hilfiger Denim stores in Amsterdam, Rotterdam, 
Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Den Bosch, Haarlem en Sluis. 
Hoofdkantoor: Stadhouderskade 6, 1054 ES Amsterdam, 020-5899888 
www.tommy.com

Communicatie & Co
Communicatie & Co is een recruitment- en 
uitzendbureau voor vaste en tijdelijke banen in 

de (corporate) communicatie. Zusterbedrijven Marketing & Co en Redactie 
& Co doen hetzelfde voor respectievelijk marketeers en redacteuren annex 
tekstschrijvers. De specialisatie op functiegroepen stelt ons in staat om 
sneller betere kandidaten voor te stellen dan algemene bureaus. Om dit 
te onderstrepen vragen we nooit om exclusiviteit - net als in het voetbal: 
‘may the best team win’ - en werken we altijd op basis van ‘no cure no pay’. 
Uit principe wíllen we niet betaald worden als we geen goede oplossing  kunnen 
leveren. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit laatste niet vaak het geval 
is: met zo’n 50.000 professionals in onze bestanden hebben we al vele grote 
en kleine organisaties kunnen helpen hun capaciteitsproblemen op te lossen.
Tesselschadestraat 11, 1054 ET Amsterdam, 020-5218700, www.commco.nl

Cheng Shin Holland bv
CSTstaat voor Cheng Shin Tire uit Taiwan. Bij het 
bedrijf werken meer dan 20.000 mensen en is inmid-

dels een van de tien grootste rubberproducenten ter wereld. Cheng Shin Tire 
is de grootste fabrikant van fietsbanden in de wereld en maakt producten 
in veel andere categorieën waaronder autobanden, vorkheftruckbanden, 
vracht wagenbanden, motor- en scooterbanden etc. CST banden worden 
gedistribueerd in meer dan 150 landen. De Europese vestiging is gevestigd 
in Amstelveen op enkele minuten van het AFC terrein. De gebroeders Duis 
die verantwoordelijk zijn voor de Europese verkoop, marketing en product 
ontwikkeling van CST en Maxxis fietsbanden zijn al hun hele leven AFCers.
Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen, 020-6402620, www.cstbanden.nl

BP Tank- en Wascentrum Zwart
Voor al uw motorbrandstoffen inclusief LPG. Grote 
shop (120 m2) met een Petit Bistro waar u terecht 

kunt voor heerlijk vers ge bakken broodjes. Uw auto als nieuw in onze hypermo-
derne wasstraat van ruim dertig meter lang. Ook kunt u met uw auto terecht 
in één van onze vijf “doe het zelf” wasboxen.
Ookmeerweeg 501, 1067 MP Amsterdam, 020-6104494, www.bpzwart.nl

SAPPH INTO SPORTS
IF YOU AINT GOT THE BALLS... YOU WONT GET THE SCORE
‘Wij focussen met name op de voetbalVROUWEN’

Wie business bedrijft, weet het natuurlijk als geen ander. If you aint got 
the balls... you wont get the score. Het snelst groeiende lingeriemerk van 
Europa, adverteerde met de slogan tijdens het WK Voetbal. U weet wel, 
SAPPH. Dat bescheiden lingeriemerk met die metershoge billboards langs 
de snelweg, waarop dames als Inge de Bruijn te zien zijn in sexy lingerie. 
De onconventionele marketing binnen de ondermode-branche leverde het 
lingeriemerk overnight success op. Behalve PROUD TO BE LOUD, is SAPPH 
proud to be sponsor van AFC. Rob Heilbron, marketing-directeur en mede-
eigenaar van SAPPH: ‘AFC zit bij mij om de hoek. Ik ken er veel mensen 
en weet dat je er leuk zaken kunt doen. SAPPH gaat niet zozeer voetbal 
 sponsoren, dus AZ, niet gelijk gaan bellen, maar tegen AFC wilde ik geen 
‘nee’  zeggen. AFC is gewoon een veel te leuke club! Met ook nog eens een 
hele  interessante nieuwe doelgroep voor ons natuurlijk: de voetbalVROUWEN.’
En wat vinden ze bij AFC van de nieuwe aanwinst binnen het  illustere 
rijtje AFC Vriendelijke Bedrijven? Tim Timmerman: ‘Of ik niet bang ben 
dat het de voetballers zal afleiden, de billboards SAPPH? Natuurlijk! 
Maar als het zich beperkt tot de tegenpartij, hoor je ons niet klagen.
Zonder dollen, een voetbalclub trekt altijd mannen-merken aan. Met SAPPH 
 hebben we eindelijk iets in huis gehaald dat ook leuk is voor de vrouwen.’ 
Meer info: www.sapphlingerie.com
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“We are the champions!”
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Topscorers en assists 2009-2010
   goals assists

Sjoerd Jens  16 11
Steve Kenepa  12 4
Chelton Linger  10 3
Magid Jansen 8 12
Laurens Samsom  3 5
Peter Post  3 
Daryl van Mieghem  2 7
Willem Scheerens  2 2
Mike Ruijter  2 2
Wout Meulemans  1 7
Lutzen Brink  1 3
Bertjan Weijers  1 
Bobby Gehring  1 
Tatcharry Langguth   3
Benjamin Pinto   1
Said Moumane   1
Dwight Gefferie  1
Eigen doelpunt tegenstander 4

Minimaal 100 gespeelde wedstrijden sinds 1988

 1 Rokus Hoogendoorn jr. 251
 2 Joey Esionye  247
 3 Robert Gehring 245
 4 Said Moumane  203
 5 Roy Tular 192
 6 Ronald van de Meent  186
 7 Laurens Bianchi  181
 8 Erwin Smit  173
 9 Joey Zebeda  163
 10 Hans Geerlings  162
 11 Edwin van Holten  161
 12 Peter de Waal  153
 13 Mohad Zaoudi  153
 14 Eshwin de Bruijn 133
 15 Peter Post  133
 16 Dennis Gebbink 132
 17 Ulli Landvreugd  132
 18 Nils Adriaans 130
 19 Dennis Purperhart  120
 20 Frank Aboikoni  105
 21 Bobby Gehring  105
 22 Frank Keijzer  101
 23 Ken Watanabe  101

Feiten en cijfers AFC 1 2009-2010
verzorgd door Chris Schröder

Assistklassement AFC 1 sinds 1989

 1 Robert Gehring 58
 2 Ulli Landvreugd 45
  Ronald van de Meent 45
 4 Dennis Purperhart 36
 5 Patrick Steenkist 33
 6 Laurens Bianchi  23
  Sjoerd Jens  23
 8 Eshwin de Bruijn 22
 9 Joey Zebeda 20
 10 Roy Tular 19

Topscorerklassement AFC 1 sinds 1984

 1 Eshwin de Bruijn 90
 2 Dennis Purperhart 67
 3 Robert Gehring 47
 4 Johan Dol 47 
 5 Patrick Steenkist 43 
 6 Orlando Patrick 35 
 7 Sjoerd Jens 31 
 8 René Franken 28 
 9 Roy Tular 27 
 10 Frank Aboikoni 27

Minimaal 10 seizoenen in AFC 1
 Aantal 
 seizoenen Spelers Periode

 17 Ernst Seunke  1964-’67+’68-’82
 16 Kees Gehring 1966-1982
 13 Jos Kemna 1962-1975
  Frans van den Bor 1965-1978
  Cees Thomas Jr 1978-’87+’88-’92
 12 Edwin Geluk 1970-1982
  Bas Rachman 1970-1982
  Eddy Meijer 1976-1988
 11 Jaap Draisma 1962-1973
  Rokus Hoogendoorn Jr 1987-1998
  Willem de Ridder 1971-1982
  Joey Esionye 1998-2009
  Robert Gehring  1998-2009
 10 Nol Kulkens 1962-1972
  Hans van Dijk 1970-1980
  Henny Kottmann 1974-1984

Eeuwige ranglijst Hoofdklasse t/m 2010:
    Gesp Gew Gel Verl Punten

 1 De Treffers (Groesbeek) 936 469 251 216 1657
 2 AFC (Amsterdam) 856 344 244 268 1275
 3 Elinkwijk (Utrecht) 830 337 244 249 1255
 4 Geldrop 726 304 209 213 1121
 5 HSC ’21 (Haaksbergen) 650 287 178 185 1039
 6 TOP (Oss) 674 276 191 207 1019
 7 DWV (Amsterdam) 726 269 212 245 1019
 8 Quick ’20 (Oldenzaal) 702 265 207 230 1002
 9 Rheden 650 256 217 177 985
 10 Achilles ’29 (Groesbeek) 650 261 195 194 978

Kampioenengalerij seizoen 2009-2010:

Kampioenen Kampioen Najaar Kampioen Voorjaar

AFC 1  Jun B3   Jun B3

AFC 2  Pup D5   Pup D8

AFC Zat 1  Pup D8   Pup E5

AFC Zat 8  Pup E3   Pup E7

AFC Zat 10  Pup F1   Pup F5

  Pup F5   Pup F7

  Pup F10   Pup F10

KNVB Beker  

Jun C1
Pup D3

Eindstand Hoofdklasse A in 2009-2010      

AFC  26 18 3 5 57 64-29 
Argon 26 14 6 6 48 42-28 
Hilversum 26 14 4 8 46 42-34 
Haaglandia  26 13 5 8 44 43-37 
VVSB 26 11 5 10 38 37-32 
Hollandia  26 9 9 8 36 39-41 
HBS 26 10 6 10 36 36-39 
ADO’20 26 9 8 9 35 33-30 
Elinkwijk  26 8 7 11 31 40-39 
FC Chabab 26 7 9 10 30 32-32 
Feijenoord  26 8 5 13 29 33-45 
Westlandia  26 7 7 12 28 34-43 
TONEGIDO 26 7 6 13 27 38-59 
Omniworld  26 6 2 18 20 24-49

Speler van het jaar

1975 Bas Rachman 
1976 Kees Gehring 
1977 Rob Mathijse 
1978 Frans van den Bor 
1979 Nico Leloux Jr 
1980 Edwin Geluk 
1981 Willem de Ridder

1982 Michael Berman
1983 Eddy Meijer 
1984 Ernst Seunke 
1985 Cees Thomas 
1986 Wim Lenglet 
1987 Fred ten Nijenhuis
1988 Rob Ouderland 
1989 Rokus Hoogendoorn Jr
1990 Fred Berrier 

1991 Peter van Essen
1992 Orlando Patrick 
1993 René Franken 
1994 Nick van Rossum
1995 Meindert Huisman
1996 Roy Beukenkamp
1997 Frank Keijzer 
1998 Mark Janssen 
1999 Joey Zebeda 
2000 Roy Tular 

2001 Erwin Smit  
2002 Robert Gehring
2003 Joey Esionye  
2004 Edwin van Holten
2005 Hans Geerlings
2006 Said Moumane
2007 Laurens Bianchi
2008 Sjoerd Jens
2009 Mendel Witzenhausen
2010 Raymon van Emmerik
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“Kwestie van adem blijven halen en contributie betalen”

AFC telt bijna 70 koene Ridders

Inmiddels voldoen een kleine 70 AFC-ers aan de norm van 50 
jaar lidmaatschap. 
Reeds bij het aantal Zilveren Ploegleden (tenminste 25 jaar lid; 
thans in totaal ca 240 leden) valt af te leiden, dat het genoot-
schap der Ridders, zich in de komende jaren mag verheugen 
in uitbreiding. Niet in de laatste plaats, omdat de verhuizing 
van de Zuidelijke Wandelweg naar de Boelelaan en de daarmee 
gepaard gaande groei van AFC ook ongeveer 50 jaar geleden 
plaatsvond. 
Trouw aan de club is een absolute voorwaarde en zie de regels 
van het clublied: ‘zweren wij allen trouw te blijven’.

Als aller eerste AFC Ridder staat per 1948 in het 100-jaren 
boek genoteerd J.C.A. van Ooy, in zijn dagen de nestor van de 
club.
De Ridder die thans het langst lid is van AFC is Wil 
Brommelcamp, 88 jaar jong en lid sinds 1934. Hij wordt 
gevolgd door de 6 jaar jongere Dick Moesbergen.

Velen kijken naar het jubileumpunt van 50 jaar lidmaatschap uit. 
Helaas raakt men soms de tel kwijt en claimt te vroeg er ook 
bij te horen.

Gelukkig zijn de lijnen naar de Archiefcommissie zeer kort en bij 
controle van oude bulletins blijkt al spoedig het juiste jaartal.
Sinds 2006 komen de Ridders jaarlijks begin april bijeen voor 
een informele lunch op het clubhuis. 
Daar komen de oude  makkers, die lang geleden streden in het 
rode shirt met zwarte V bijeen en halen soms oude en zeer 
sterke verhalen op. 

De animo om aanwezig te kunnen zijn is zeer groot. Slechts 
de voorzitter van AFC is als niet-Ridder bij de lunch aanwezig 
en geeft een algemene up-date over de steeds wisselende 
ontwikkelingen van ons razend snel groeiende en bloeiende 
vereniging.

Max de Bruin

Nagenoeg alle koene AFC Ridders in het voorjaar bijeen op het zonnige dakterras van Sociëteit Goed Genoeg.
In het midden vooraan de trotse AFC-voorzitter Machiel van der Woude, die als enige niet-Ridder aanwezig mocht zijn.

AFC heeft bij de jeugdopleiding in het achterhoofd dat het uiteindelijke eindstation voor deze voetballende jongelingen toch de Veteranen 
zijn, zo valt regelmatig te lezen. Er is echter een afdeling binnen de club, die nog verder reikt en waar zover bekend geen opleiding voor 
bestaat, namelijk de afdeling RIDDERS. 
Slechts twee uitgangspunten dienen zij die deze status willen bereiken in het vizier te houden: adem blijven halen en contributie blijven 
betalen. Wie hier 50 jaar lang aan kan blijven voldoen, mag zich vervolgens - na te zijn geïnstalleerd - RIDDER van AFC noemen.
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EREGALERIJ AFC 1895 - 2010
EREVOORZITTERS †

1926 G.N. Scheepens  1972 G.H.H. Kappelhoff

1904 J.Th. ter Veer
1905 H.A. Brass
1905 G.N. Scheepens
1907 B. Schrage
1909 W. van Amstel
1915 J.C.A. van Ooy 
1915 A. van Seventer

1915 P.H. Vermeulen
1916 A.J.J.M. van Gessel
1921 W.G.M. Köhler
1924 J.F. Scheepens
1925 J.G.M. Bosch
1925 I.H. Galavazi
1929  A.P. Bos

1932  A.F. de Vilder
1935 D.J. Bessem
1938  J.J.C.M. Lungen
1945  N.A. Scheepens
1948  A. Mets
1950  A.P.J.H. Eysvogel
1950  J.F.R. Nestelroy

1953 Jb. van Nek
1955  J.N. Holtzappel
1957  G.Th. van Nigtevegt
1960  E.W. van Teunenbroek
1962 G.H.H. Kappelhoff 
1970 C. van Peperzeel
1970 H.O. van Rijn 

1970 W.G. Staats
1970  J.H. Wijnand 
1972 C. Kerker sr
1975 A. Waayer
1976  D.J.F. Hermens
1985 S. van Gelder

1952  G. H. Hauber
1953 G.Th. van Nigtevegt
1955 J. á Cohen
1955 J.H. Esser
1955  J.L. v.d. Voort
1955 J.H. Wijnand
1957  M. de Bruin Mzn.

1958  M. de Granje 
1958  G. Stallmann 
1963 S. de Boer 
1963  G.H. Elserman 
1963 C. Kerker sr
1963 J. Meyer
1963 C. van Peperzeel

1963  J. Prent
1963  J. Roodenburgh
1963 W.G. Staats
1963  C.F. de Vilder
1963  S. de Waal
1966  A. van der Valk
1967  J.T. Steensma

1970  M. Gerrits 
1970  J. Hurwits
1971  A. Waayer 
1972  W. Brusse 
1972  C.J.D. Sierhuis 
1975  T. ten Oosten
1975  C.A. Quint 

1981  J.L. Bonnet
1985 A.G. Glas
1990 A. Rimini
1990  B.J. Slaap sr
1992 C. Jochems
1992 G. Trebert
1995 H.W. van Teunenbroek

1948  J.C.A. van Ooy
1949  J.F. Scheepens
1958  P. Helmig
1959  I.H. Galazavi
1963  J.P. Hofstee
1963 S.L. Wit
1964 J.G. Börnemann
1967  A.J.J.M. van Gessel
1967  J.J.F. van Gessel
1969  C.E. Alandt
1969  A.G. Knopper
1969  Jb. van Nek
1969  J.C. Oost-Indië
1969  M.C. van Trigt sr
1969  J.H. Wijnand
1971 G.D. Breethoff
1971  W. Brusse
1971 G.H.H. Kappelhoff
1971  N. Neseker

1972  A. Mets
1974  D.J. Bessem
1974  G.J. Bosch
1974  J.H. Kuhlwilm
1974  J.A. Tacke
1975  R. van Nek
1975  W. Neseker
1975 H.O. van Rijn
1975  W.G. Staats
1976  W. van der Brink 
1976  H. van de Grampel
1976  J.F. Scheepens
1976  J. Snelleman
1977  D. Spits
1978  J. van Koperen
1978  H.J. Weverink
1980  W. van Dijkhuizen
1980  P. Nauta
1980  J.E. Stahl

1980  A. Waayer
1981  B. Bonkink
1982  D.J.F. Hermens
1982  A. de Jong
1982  Ch. Kleyn
1982  F. Nesvadba
1982  G.Th. van Nigtevegt
1982  Th. van Nigtevegt
1982  L. Nijdam
1982  C. van Peperzeel
1982  W.F. Stallmann
1982  J. Suurbeek
1982  C.P.W. Thonus
1982  A. van der Valk
1982  P.G. Verhaaf
1982  J.L. van der Voort
1983  N.J. Bijl
1983 G. Burger
1983 F.J. van Dijk

1983  B. Dorenbos
1983 F.W. Heineman
1983  P. Mieghout
1984  J.F. Bakker
1984  H. van de Bosch
1984  D. Cijfer
1984  J.H. Hannema
1984  L.N. Kalsbeek
1984 L. van Kranendonk
1984 J. Meijer
1984  J.J. Spelter
1985  G.T. Nijman
1987  O. Sterman
1988  M. Gerrits
1988  N. Leloux sr
1988  T. Wiggemansen
1989 A. Rimini
1990  A. Kraal
1991  C.A. Quint

1992  C. Geluk
1992  N. Kalsbeek
1992 P. Meijer
1992 Jac. Mellegers
1992  J T. Steensma
1993  Th. van Emden
1993  P. van Ruyven
1993 H.W. van Teunenbroek
1993 L. Woudstra
1994  J.A. Vermeulen
1995  R.H. Molenaar
1995  J.A. Galavazi
1996  H.J. van Weelde
1997  D. Perton
1997 P. Vaal
1999 J. Hendriks
2003 G.J. van Poorten
2003 C.G. Tromp
2004 G.W. Endel

1975  J.L. van Dijk
1975  A. van Soomeren

1990  M.L. Koster
1991  R. Akkerman sr

1995  Joh. de Bie
1995  K. Gehring

1995  D.L. van der Klaauw
1998  R.E. Duis
2003 G. van Caspel

2005  Chr. Schröder
2007 B. Neseker
2008 E. Geluk

1929  D.J. Bessem †
1930  J. Buijs †
1930  N. Neseker †
1931  F.C. van Dijk †
1931  W.C. Köhler †
1932 I.H. Galavazi † 
1932  J.J.C.M. Lungen †
1933  A P. Bos †
1933  W. Brusse †
1934  G. Kromschröder †
1934  E.J. Rood †
1935  J.H. Wijnand †
1936  W.C. Raamsdonk †
1937  A.P.J.J. Eijsvogel †
1938  J.J.C.M. Lungen †
1939  B.P. Bonkink †
1940  J.H. Esser †
1941  J.F. Nestelroy †
1942  J.M.H. Broeksmit †
1943  B. Dorlas †

1944  C. Emeis †
1945  D.J. Bessem †
1946  M.C. van Trigt †
1947  H.F. van de Hurk †
1948 niet uitgereikt
1949  S. de Waal †
1950  G.Th. van Nigtevegt †
1951  J.N. Holtzappel †
1952  J.P. Hofstee †
1953  J. á Cohen †
1953  W. van de Parel †
1954  E.W. v. Teunenbroek †
1955  W.G. Staats †
1956 J.D. Scheepstra †
1957  B.P. Bonkink †
1957  D.J. Disselkoen †
1958  C. Kerker sr. †
1959  M. Gerrits †
1959  P. v. Velden Erdbrink † 
1960  A.J. Bos †

1961  B.J. Slaap sr. †
1961  H.W. v. Teunenbroek †
1962  C. van Peperzeel sr. †
1963  H. Timmerman †
1964  R. Akkerman sr.
1965  W. Bückert †
1966  J.N. Holtzappel †
1967  B. Wildeboer
1968  C.J.D. Sierhuis †
1969  H.O. van Rijn †
1970  Chr. Schröder
1971  N. Leloux sr. †
1972  G. van Dijk †
1972  C. Kerker sr. †
1973  Th. van Emden †
1974  A. Kulkens
1975  F.H. Haubrich
1976  W. van Vliet †
1977  A. Rimini †
1978  P. van Ruyven †

1979 A.J. Brokmann †
1980  A.O. van Raalte
1980 P. Roosenschoon
1981  J. van Gelder
1982  K.A. Baarschers
1983  J W. Ridderikhoff †
1984  M.S. Kinsbergen
1985  J.L. van Dijk
1986  H. de Bie
1986  K.G. Prior †
1987  K. Gehring
1988  H.J. Boskamp †
1989  E.F. Seunke
1990  N.S. Hekster
1991  mevr. J. Bonnet-Berk
1992 R.E. Duis
1993  J.L. Bonnet †
1993  H. van der Jagt
1994  W.J. Crouwel
1995  J. Beerman

1995  T. Boonstra
1996  R. Anderson
1996  E. Somers †
1997  F. Laarhoven
1998  H.G. Elias
1998  P. van de Meent
1999  J. Koomen
2000 J.F. Draisma
2001 R. Voskamp
2002 J.P.C. Verhagen
2003  D.L. van der Klaauw
2004 D. Bakker
2004 N.J. Grosze Nipper
2005 P. Brans
2006  D.A. Speelman
2007 Q. Abeln
2008 T. Timmerman
2009 H. Fritzsche
2009 A. Springer
2010 A.J. Wijnand

ERELEDEN †

LEDEN VAN VERDIENSTE †

AFC RIDDERS †

ERELEDEN

LEDEN VAN VERDIENSTE

1986  W.F. Brommelcamp
1990 D. Moesbergen
1990  G.A. Graanboom
1992  G. Horn
1993  R. Akkerman sr
1993  F. van Klinken 
1993  A. van Soomeren sr
1993  K.J. van Stuyvenberg
1994  J.C. Vogel
1994  H.A. de Wijs sr
1995  M.M. de Bruin sr
1995  H. Woudstra
1997  H.P. van den Bergh

1997  M.L Koster
1997  B. Neseker
1998  H.L. Rooze 
1998  G.J.N. Wijnand
1999  R.E. Duis
1999  H. de Groot
1999 J. Wildschut
2000 Joh. de Bie
2000 C. Bouwens
2000 C.P.W. Colijn
2000 H. Honsdrecht
2000 A. Reddering 
2000 Chr. Schröder

2000 B. Wildeboer
2001 B.J. van den Bergh
2001 J.L. van Dijk
2002 W. Adriaansz
2003 R. Domhof
2003 R. de Jong
2003 W.A. van Oort
2003 G. Smit
2003 T. Swart 
2004 H. de Bie
2004 J.F. Draisma
2004 E.L. Janus sr
2004 A. Kulkens

2004 J.H. Lans
2004 R. Leeser
2004 D.A. Speelman
2006 W. Amesz
2006 T. Balk
2006 J. Lonnee
2006 H. Loonstijn
2006 T. Nooij
2006 E.D. Ohm
2006 E. Pais
2006 R. Prins
2006 F. Reddering
2006 R. Ridderikhoff
2006 P. Roosenschoon

2006 B.J. Slaap
2007 W.F. de Boer
2007 G.A. van Caspel
2007 P. v.d. Heydt
2007 J.C. Kemna
2007 H.L. Rodenburg 
2007 J.L. Slaap
2008 R. Oud
2009 P. Eskes
2009 H. Fritzsche
2009 D. Kappelhoff
2009 C. Onsman
2010 E. Seunke
2010 R. Susan

DE AFC NOBELPRIJS, VANAF 1989 DE MR. HENNE BOSKAMP NOBELPRIJS IS UITGEREIKT AAN:

1970 Joh. de Bie
1975  W. Adriaansz
1975 R.E. Duis
1975  B. Wildeboer
1977  F.H. Haubrich

1980 M.L. Koster
1981 Chr. Schröder
1985 K.A. Baarschers
1985 J. Benoni
1985  P. Roosenschoon
1986  H.A. de Wijs sr

1989  J.L. Slaap
1990  W.F. de Boer
1995 G.A. van Caspel
1995  H. van der Jagt
1995  J. Mulder
1996 H. de Bie 

1996  J. van Gelder
1997 E. Geluk
2000 M.A. van der Woude
2002 J.H. Bijlsma
2002 R.H. van Dijk 
2002 B. Neseker

2005 F. Jüch
2006 J. Draisma
2006 H.G. Elias
2008 A. Vroege
2009 A. Westerhof
2010 S. Woldringh

AFC RIDDERS
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Adverteerders in de Schakel en AFC-Thuis:
Accuraat Verhuur 020-6410920
All-In Logistics  020-3168668
Anggrek Bloemsierkunst  020-6791372
Beds & Bedding  020-6434950
Bellini Ristorante Italiano  020-6448390
Bosman Sorée 020-6629666
Bronwasser Collection  020-6441460
Buro Leerhulp  020-6427542
De Logie, Wijnkopers sinds 1848  020-6626208
DO-iT Real Estate  020-4411027
Façonnable  020-6642361
Fritzsche Autoschade  020-6937399
HB Alarmsystemen  020-6595559

Heeren Makelaars  020-4702255
Henk Burger Makelaardij  020-6403853
Hergo, de slager met een koksmuts  020-6304666
Incassobureau IPB  020-6937223
ING  020-5620334
I.W.I. Bert de Rooij  06-10940938
Kottmann en Co, Accountancy  020-3455855
Moorman Mannen Mode  020-6441162
OGER  0299-471151
OSB Diensten 0800-5552220
OTX  020-6550010
Palteam Drukkerij  020-4950435
Paul Gehring Lijsten  020-6451566

Pouw Peugeot  088-0014100
Rogge Belastingadviesbureau  020-6750889
Sama Sebo Indonesisch Restaurant  020-6628146
Small Talk, Coffee Corner/Eating House  020-6620029
Smit/Cruyff, de specialist in voetbal  020-6231735
Stadion Sport  020-6791734
The Sound Shop 020-6409111
Trifium Financiële Raadgevers  020-6722109
Troostwijk Group B.V.  020-6666666
Verhaal Trainingen & Ontspanning  020-4720224
De Verlichting  020-4045845
Wagenaar Poelier Traiteur  020-6415577

De bordsponsors zijn: 
All Sports  020-6471323
All-In Logistics  020-3168668
Amstel Bier  020-4804100
Amstelborgh/Borchland  020-5633333
Andantino  020-6621311
Apresa  020-6666666
Arcalaudis  020-6666666
Beds & Bedding  020-6434950
Black Rock  020-5495200
B & L Sportsmanagement 020-6304331
BMW 020-4604696
Bonnit 020-6457551
Bosman Letters  020-6629803
Bovo Tours  071-3319107
Breitling  020-6596453
Brõring Slaapcomfort B.V.  020-3013660
Henk Burger Makelaardij  020-6403853
Café 1890  020-6445906
CBA Printers  020-6421987

Central Point Europe B.V. 020-3472323
Dura Vermeer  020-4681361
Eefje Voogd Makelaardij  020-3050560
Gassan Diamonds  020-6225333
Gatorade  030-2426753
Gielissen Interiors & Exhibitions  020-5811411
Gusto di Casto  020-6448903
Heeren Makelaars  020-4702255
v.d. Helm Transport & Opslag B.V.  015-2573340
De Kredieter  020-5753320
Lou Hekster Agenturen  020-6642361
De Jong Groep 020-6767666
Van Maarschalkerwaart Makelaardij 020-6714334
Meijers Registermakelaar in Assurantiën 020-6420524
Metal Arts 020-6150870
Midreth Bouwbedrijf  0297-233733
NDI-ICT 020-4421900 
New York Pizza  020-3473882
Nyenburgh Vermogensbeheer 020-6972066

Oostenrijk Touringcars B.V. 020-6952511
Oranjewoud  036-5308118
Patkel (Steigerbouw) 0297-349440
Peter Bruin Makelaardij 020-6768020
Pouw Peugeot 088-0014100
Primosite 033-4325344
Ruitenheer 020-6975560
Redactie & Co 020-4897078
Sapph 033-4968620
Select Catering 020-6475888
SPIRIT Hosting and Promotions 020-6451145
Stedekroon Vastgoed 020-5679900
The School 020-6445575
Tommy Careca 06-25545887
Trifium Financiële Raadgevers 020-4702255
U M W Management B.V. 020-5754646
Van Keulen Hout en Bouwmaterialen 020-6650075
Verhaal Trainingen en Ontspanning 020-4720224
Wilgenhaege Vermogensbeheer B.V. 023-5542623

Onze adverteerders in 2010-2011
Naast de AFC Vriendelijke Bedrijven krijgt AFC al vele jaren steun van adverteerders, zowel in ons clubblad ‘de Schakel’ en in ons 
programmablad AFC-Thuis als met een reclamebord rondom onze velden.
Zonder deze extra inkomsten is het onmogelijk AFC te laten functioneren als een Topclub in het Nederlandse amateurvoetbal. 
Wij bedanken alle AFC Vriendelijke Bedrijven, adverteerders en sponsors voor hun steun.

Van Emmerik Speler van het Jaar

Raymon van Emmerik, keeper van AFC 1 is uitgeroepen tot Speler van het jaar.
Met zijn miraculeuze reddingen pakte hij heel wat punten voor zijn ploeg.
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Samenstelling
& redactie:  Jan van Galen en André Wijnand

Fotografie: jan@otsen.nl en Cees van Hoogdalem, e.a.

Bijdragen van: Johan de Bie, Max de Bruin, Bob Duis, Hans Elias,
 Ruud Mantel, Klaas Molenaar, Patrick Reddering, 
 Thomas Rijsman, Tim Timmerman, David Westerhof,
 Wiebe Westerhof en Sebo Woldringh

Correcties:  Edwin Geluk

Statistieken:  Chris Schröder

Vormgeving: Valentijn Jorritsma (Palteam)

Druk:  Palteam Duivendrecht

Colofon

Sportpark Goed Genoeg De Boelelaan 50, 1082 LR Amsterdam 020-6445575

Secretariaat Postbus 71793, 1008 DG Amsterdam 020-6611513

Administratie AFC administratie@afc-amsterdam.nl Fax 020-6611959

Internet www.afc-amsterdam.nl 0297-761406

Bestuur
Voorzitter Machiel van der Woude 020-6623867
Secretaris Ronald Koster 020-4977917
Penningmeester Benno Honsdrecht 06-15015894
Vice-voorzitter Ad Westerhof 020-6444217
2e Secretaris Ruud Mantel 020-6401900
Commissaris jeugdzaken Brian Speelman 06-53139933
Commissaris seniorenvoetbal Lou Hekster 020-6401303
Commissaris TOPamateurs Bob Duis 06-46160111

Elftalcommissie A TOPamateurs
voorzitter  Bob Duis  06-46160111
 Jack van Gelder  06-53130376
 Milko Vinke  020-6409962

Elftalcommissie B (zondag)
voorzitter  Patrick Reddering  06-47806481
secretaris  Max Flam  06-47806481
 Lars Boering  06-51147503
 Seth van Straten  06-30888444

Elftalcommissie C (zaterdag)
voorzitter  Roy van Dijk  023-5248924
secretaris  Sebo Woldringh  023-5492900
 Jack Huiman  06-38541459

Jeugdcommissie
voorzitter  Brian Speelman  06-53139933
 Wiebe Westerhof  06-54736036
 Peggy de Hond  06-48205116
 Floor Wellens  06-44236713
 René Toonen  06-52044823
 Dennis Bijlsma  06-22245977
 Jos van Moerkerk 06-51707560
 Michel Middenhof 06-51362635
ondersteuning  Anjo Vorstenbosch  06-55384042

Klassieke Veteranencommissie
voorzitter  André Wijnand  0297-522668
 Frank Keijzer  023-5643182
 Nicolaas van Ommeren  020-6465980

Commissie Medische Zaken  Wim Crouwel  020-6440070
 Michael Olivieira  020-6001833
 Lex Swaan  020-6731337

Commissie Commerciële Zaken
voorzitter  Ad Westerhof  020-6444217
 Tim Timmerman  020-6415637
 Meindert Huisman  020-6433703
 Dennis de Wit  0297-566653
 Alderd van der Zwaard  06-12966455

Commissie Pers en Publiciteit
voorzitter  André Wijnand  0297-522668
 Jan van Galen  020-6463310
 Hans Elias  0297-761406

Commissie Sociale Zaken
voorzitter  Johan de Bie  0297-582372
 Ger van Caspel  020-6457230
 Jan van Dijk  020-6445519
 Edwin Geluk  020-6433722

Strafcommissie
voorzitter  Ernst Seunke  023-5244230
 Ron Limburg  072-5899703
 Bas Rachman  020-6407793
(plv. lid)  Quintus Abeln  020-6275400

Commissie van Beroep 
voorzitter  Roy van Dijk  023-5248924
 Patrick Reddering  06-47806481
 Wiebe Westerhof 06-54736036

Archiefcommissie
voorzitter  Rik de Boer  023-5281970
 Hans de Wijs sr.  020-6442638
 Wim Ringe 020-6832081

Commissie van Materiaal
 Fred ten Nijenhuis  06-53487485
 Wiebe Westerhof 06-54736036

Scheidsrechterscommissie
 Frans Jüch  020-6415902
 Eric Bos  06-47252892
 Peter Brans  020-6937434
 Leo de Nobel  020-3452208

Kascommissie  Frank Keijzer  023-5643182
 Maarten Blokland  06-18887550
  Wim Ringe  020-6832081
plaatsvervangend lid  Jos Lonnee  010-5215307
plaatsvervangend lid  Nicolaas van Ommeren  06-29552965

Kennismakingscommissie
voorzitter  Steve Bierman  020-4044482
 Sebo Woldringh  023-5492900
 Dennis Bijlsma  020-6402879
 Brian Speelman  06-53139933
 Peggy de Hond  06-48205116
 Wiebe Westerhof  06-54736036
 René Toonen  06-52044823
 Floor Wellens  06-44236713
 Patrick Reddering  06-47806481

Clubstatistieken  Chris Schröder  020-6152751
Redactie Schakel André Wijnand  0297-522668
Productie Schakel Hans Elias  0297-761406
Verenigingsmanager  Henny Kottmann  06-54946477
AFC Ledenadministratie  Yvonne Steeman 020-6611513
AFC Wedstrijdzaken  Theo Janssen  020-6611513
Wedstrijdtafel zaterdag  Marjan Janssen  020-6618316
Wedstrijdtafel zondag  Theo Janssen  020-6618316
Pachter clubhuis  Frans Ris  020-6445575
Supportersclub ‘The Reds’  Lou Hekster  020-6401303
Webmaster  Hans Elias  0297-761406
Zilveren Ploeg  Johan de Bie  0297-582372
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