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INLEIDING 
Het was een veelbewogen seizoen, het seizoen 2006-2007. De door de KNVB gecultiveerde discussie over 
een TOPklasse die in meerderheid door de clubs niet gewenst wordt (het bestuur van AFC is ook niet voor). 
De talloze besprekingen van diverse AFC-functionarissen met gemeentelijke autoriteiten om te trachten AFC 
ook in de toekomst aan de Zuidas verankerd te houden, de uitsluiting van Haaglandia uit de competitie in de 
Hoofdklasse A en later hun terugkeer, de vele geruchten over belastingcontroles en aansluitend de aanslagen 
bij diverse clubs, de afschuwelijke moord op de voorzitter van Turkiyemspor Nedim Imac. De nasleep rond de 
vervelende wedstrijd tegen VVSB in Noordwijkerhout en de (zware) straf die AFC kreeg opgelegd. Lang deed 
AFC mee in de “dans” om het kampioenschap in de Hoofdklasse A maar eindigde uiteindelijk op de 5de plaats. 
De verkiezing van Peter Post in het Nederlands Amateurelftal, de grote opkomst bij de vele evenementen en 
de records bij het Kienen, de ABC-Cup en het dames-jaardiner. De duizenden persoonlijke “ups+downs” van 
alle spelers van de 101 teams die voor AFC wekelijks op de grasmat verschenen. De strijd van onze junioren 
A-1 en B-1 voor behoud in de Eerste Divisie, hetgeen beide teams uiteindelijk helaas niet lukte, de schitterende 
6de plaats in de eindrangschikking van onze junioren C-1 in de hoogste afdeling van Nederland, de beslis-
singswedstrijd van AFC 4 tegen CDW 2 voor promotie naar de Reserve 1ste klasse, de kaalslag op ons 
complex en na 45 mooie jaren de laatste thuiswedstrijd van Ons Eerste op ons “oude” hoofdveld op 7 
mei 2007. De kampioenschappen van AFC senioren 12, junioren B-2 en B-6, pupillen D-2, E-2, E-7 en E-12, 
F-1, F-2, F-4, F-6, F-7 en F-8 en daarnaast de pupillen D-3 en E-7 en de junioren A-3, B-2 (de dubbel!) en C-2 
die de strijd om de KNVB-beker winnend afsloten. Hulde en felicitaties voor alle betrokkenen. En natuurlijk kan 
de fantastische reis van onze F-2 pupillen naar Barcelona niet onvermeld blijven, als ook het voor de jongste 
AFC’ertjes van de Champions League en World Cup onvergetelijke toernooi op 24 maart in de Arena. 
Tenslotte de vele gesprekken die op initiatief van de commissie Commerciële Zaken tijdens het seizoen 
plaatsvonden teneinde via het opzetten van een AFC-Uitzendbureau te trachten in de (nabije) toekomst meer 
inkomsten te genereren. Dat alles en nog zo veel meer, naast de wekelijkse normale gang van zaken binnen 
onze club met duizenden trainingen, medische verzorging, oefen-, beker- en competitiewedstrijden (meer dan 
2.500 in totaal!), vergaderingen, de andere evenementen en de bijeenkomsten van de vele “clubs in de club” 
enz. enz. Dit alles weer mogelijk gemaakt door de meer dan 100 vrijwilligers waar AFC op kan rekenen, het 
kloppend hart van onze club. Wij hebben geprobeerd één en ander zo compleet mogelijk weer te geven, 
maar in het teken van deze tijd hebben wij tevens getracht het verslag beknopter te maken, dan de laatste 
jaren gebruikelijk was.  
Immers, meer dan 500.000 bezoekers raadpleegden onze website gedurende het achter ons liggende seizoen 
en in de 14 Schakels die dit seizoen verschenen werden de belangrijkste gebeurtenissen voor het nageslacht 
vastgelegd, keurig verzameld en opgeslagen door onze goed georganiseerde archiefcommissie. Het 
jaarverslag 2006-2007 bestaat uit de volgende hoofdstukken:  
 

2 De Algemene Vergadering 15 De overige commissies  
3 Het bestuur en de  interne organisatie 16 Supportersclub “The Reds”  
4 De technische leiding en het totaal resultaat 17 De Lieverdjes van AFC  
5 “Ons Eerste” 18 Stichting “Keep Smiling 
6 AFC 2 19 Stichting “Goed Genoeg” en de V.S.G.G. 
7 Zondag senioren 3 t/m 12 20 AFC en de Zuidas 
8 Zaterdag senioren 21 De evenementen 
9 De jonge AFC’ers 22 AFC’s dochter ACC 

10 De veteranen 23 4 Mei herdenking 
11 De commissie medische zaken 24 In memoriam 
12 P.P. en E. 25 Overschrijvingen 
13 Archiefcommissie  26 Resumé 
14 De commissie commerciële zaken en materieel    

 
 
2. DE ALGEMENE VERGADERING 
 
De jaarlijkse Algemene Vergadering vond traditioneel plaats op de laatste donderdag van de maand juni. 
Op 29 juni 2006 tekenden in de achterzaal van ons clubhuis op Sportpark Goed Genoeg 64 werkende 
leden de presentielijst. De notulen van deze vergadering werden verzorgd door tweede secretaris Ronald 
Koster en zijn gepubliceerd in Schakel nummer 1, seizoen 2006-2007, 85ste jaargang van 24 augustus 
2006. 



 
 
3. HET BESTUUR EN DE INTERNE ORGANISATIE 
Het bestuur was voor het seizoen 2006-2007 als volgt samengesteld: Voorzitter - Machiel van der Woude 
(17e jaar in het bestuur), secretaris - Kees Gehring (22), penningmeester - Nick van Ommeren (4), vice-
voorzitter - Ad Westerhof (9), 2de secretaris - Ronald Koster (6), 2de penningmeester - Edwin Geluk (17), 
voorzitter jeugdcommissie - Rinus van Leijenhorst (4), commissaris clubhuiszaken - Amel Vroege (13) en 
commissaris TOPamateurs – Henk Bijlsma (2), totaal 94 bestuursjaren ervaring. 
Amel Vroege heeft bekend gemaakt zijn bestuurswerk in verband met drukke zakelijke omstandigheden te 
beëindigen. In 1994 debuteerde hij in het bestuur. Hij was in 1992 één van de medeoprichters van 
supportersclub “the Reds” en was in 1989 de initiatiefnemer voor de inmiddels alom bekende en door de 
spelers zeer gewaardeerde jaarlijkse trainingsstage van de A-selectie op Gran Canaria. Hij was betrokken 
bij de vele festiviteiten rond ons 100-jarig bestaan in 1995, bemande enkele jaren portefeuilles als 
clubhuiszaken, technische zaken en commerciële zaken en is al jaren (mede) organisator van ons 
jaardiner. Voor alles wat Amel gedurende 13 bestuursjaren voor AFC heeft gedaan zijn wij hem veel dank 
verschuldigd. Amel heeft laten weten wel beschikbaar te blijven voor het uitvoeren van taken buiten het 
bestuur. Hulde! Rinus van Leijenhorst (voorzitter jeugdcommissie), Henk Bijlsma (commissaris TOPama-
teurs) en ondergetekende hebben onlangs aangegeven dat, zoals het er thans uitziet, 2007-2008 het 
laatste seizoen zal zijn in hun huidige functie. Mede daarom is het bestuur met het oog op de toekomst 
zeer content twee kandidaat-bestuursleden op de aankomende Algemene Vergadering voor te kunnen 
dragen, Bob Duis en Ruud Mantel. Ontzettend leuk daarbij is dat Edwin Geluk en ik Bob (en zijn tweeling-
broer Jack) tijdens hun jeugdjaren bij AFC van zeer dichtbij hebben meegemaakt. En dan nu samen in het 
bestuur. Onze voorzitter stelt Ruud en Bob in “Van de brug af gezien”, elders in deze “Schakel”, voor zover 
nodig, nader aan u voor. 
Het bestuur werd gedurende het seizoen bij de uitvoering van het beleid geassisteerd door een aantal 
professionals en meer dan 100 vrijwilligers, circa 45 commissieleden in 16 verschillende commissies, 
elftalleiders, e.a. Een groot compliment voor alle betrokkenen; bij de meeste sportverenigingen in en om 
Amsterdam bestaat een gebrek aan kader, bij AFC kunnen wij ieder jaar weer beschikken over een grote 
groep vrijwilligers, die onze club “draaiende” houden. Voor de dagelijkse werkzaamheden op Sportpark 
Goed Genoeg, zoals het wedstrijdsecretariaat, de administratie, sportparkaangelegenheden, horecazaken, 
e.a. kon gerekend worden op een aantal mensen. Te beginnen met administrateur Frans Jüch, in 2005 
zeer terecht benoemd tot lid van Verdienste, die de werkzaamheden in november 2006 overnam van Jaap 
Draisma. Jaap had deze belangrijke taak in 1998 op zich genomen, toen AFC-monument en administrateur 
Sal van Gelder tijdens de wedstrijd OSV-AFC volkomen onverwacht overleed. Op 18 januari 2006 werd 
Jaap Draisma dan ook zeer terecht benoemd tot AFC’s Lid van Verdienste. Frans Juch werd dagelijks 
geassisteerd door Yvonne Steeman. Pim van de Meent acteerde opnieuw als sportparkmanager en was 
iedere week gedurende 7 dagen op ons sportpark aanwezig (!) en Frans Ris (geassisteerd door zijn linker- 
en rechterhand Joop Kenter) tekende al weer voor het vierde jaar in successie voor de pacht van het 
clubhuis. Hans Elias was dag-in dag-uit in de weer voor onze veelgelezen website www.afc-amsterdam.nl, 
Hans van der Vlist verzorgde op onze website de alom gewaardeerde krantenpagina. De werkzaamheden 
rond de “wedstrijdtafel” werden iedere zaterdag verzorgd door Marjan en/of Theo Janssen, op zondag door 
AFC’s Erelid Chris Schröder. 
 
 
4. DE TECHNISCHE LEIDING EN HET TOTAAL RESULTAAT  
De elftalcommissie A (zondag 1 en 2), B (zondag 3 t/m 12). C (zaterdag 1 t/m 9+ 2 veteranen), de 
klassieke AFC veteranen commissie en de jeugdcommissie houden zich bezig met de “core” business van 
onze club, voetbalzaken. Hun namen en activiteiten worden beschreven in de hoofdstukken 5 t/m 10 van 
dit verslag. Bij de jeugd van AFC waren drie coördinatoren aangesteld (Henny Schipper, Martin Verburg en 
Peter Dekkers) en 45 trainers waren wekelijks  actief om alles in goede banen te leiden, waaronder “grote 
namen” als Pim van de Meent en Kees Koedood. Voor alle overige namen van de jeugdtrainers seizoen 
2006-2007 verwijs ik u gaarne naar hoofdstuk 9 van dit jaarverslag. 
AFC 1 werd getraind door Ton du Chatinier, Mohad Zaoudi was zijn assistent, Cees Thomas elftalleider 
annex keeperstrainer, Ko Grosze Nipper voor het 29ste (!) jaar in successie masseur/verzorger en Frank 
Tilmans fysio/hersteltrainer. Allen zijn voor het seizoen 2007-2008 geprolongeerd! Barry van der Glas 
functioneerde als elftalleider bij AFC 2, Martin Verburg was trainer-coach tot de winterstop, Dennis 
Purperhart er na. Oud eerste elftalspeler Michel de Bruijn functioneerde als masseur/verzorger. Hesdey 
Sanches was trainer-coach van AFC 3 met Maarten Blokland als elftalleider, Jan Vroegop behaalde als 
trainer-coach van AFC 4 een periodekampioenschap in de Reserve Tweede Klasse, een prachtige 
prestatie en oud-prof Kees Bregman was voor het eerste jaar actief bij AFC en trainde tot genoegen van de 



betrokkenen AFC 5 t/m 12; dat laatste team was de enige kampioen bij de senioren. Hulde! Een andere bij 
AFC bekende oud-prof, Dennis Purperhart, beleefde als trainer-coach van de zaterdag 1 met zijn spelers 
een heel leuk seizoen. 
AFC registreerde het seizoen 2006-2007 23 senioren-, 19-junioren-, 35 pupillen- en 24 Champions League 
en World Cup teams (die iedere zaterdagochtend in een onderlinge competitie uitkomen), totaal een record 
van 101 verschillende teams. Onze clubstatisticus en Erelid Chris Schröder leverde de volgende cijfers met 
betrekking tot de gespeelde wedstrijden. 
 
Verenigingstotaal Gesp. Gew. Gel. Verl. Punten Voor Tegen Gemidd.  
Zon 1 en 2 46 23 7 16 75 79 59 1.63  
Zon 3-12 207 83 24 100 270 603 629 1.30  
Zat 1-8+ 2 veteranen 219 97 37 85 325 579 602 1.48  
Jun A 1 t/m A 5 99 20 11 68 70 176 352 0.71  
Jun B 1 t/m B 6 126 47 23 56 161 294 274 1.28  
Jun C 1 t/m C 8 165 60 22 83 201 398 449 1.22  
Pup D 1 t/m D 11 202 76 28 98 256 522 565 1.27  
Pup E 1 t/m E 15 259 126 27 106 405 880 835 1.56  
Pup F 1 t/m F 9 160 99 18 43 315 621 289 1.97  
Veteranen klassiek 22 13 4 5 43 81 40 1.95  
TOTAAL  1505 644 201 660 2121 4233 4094 1.41  
 
De F-pupillen presteerden het beste, de A-junioren het minst. Het verenigingsgemiddelde van 1.41 is niet 
om over naar huis te schrijven, het laagste gemiddelde van de laatste vijf jaar. Hoe dan ook, voor alle 
gespecificeerde eindstanden van alle teams wordt u verwezen naar pagina’s … t/m …. van deze Schakel. 
Voor de zoveelste keer een “huzarenstuk” van onze zeer gewaardeerde clubstatisticus. 
 
 
5. “ONS EERSTE” 
In 2001 keerde AFC na een verblijf van 3 seizoenen in de Eerste Klasse terug in de Hoofdklasse. Sindsdien 
werden in 6 seizoenen door AFC 156 competitiewedstrijden verspeeld met de volgende resultaten: 
Seizoen Wedstr    Gew.    Gel.  Verl.        Punten Doelsaldo  Eindklassering 
2001-2002    26      11      10     5           43   53 –  32       3de plaats 
2002-2003    26        8        9     9           33   42 –  38       6de plaats 
2003-2004    26      12        7     7           43   42 –  27       3de plaats 
2004-2005    26      12        4   10           40   55 –  38       4de plaats 
2005-2006    26        9      10     7           37   30 –  26       6de plaats 
2006-2007    26       14        3     9           44   45 –  28       5de plaats  
Totaal    156      66       43    47          241 267 - 189 
Dit seizoen het hoogste puntenaantal van de laatste zes jaar. En in die 6 jaar twee keer een derde plaats, één 
keer een vierde , één keer een vijfde en twee keer de zesde plaats. Ieder seizoen dus geëindigd in het 
linkerrijtje van de Hoofdklasse, dat is toch meer dan een compliment waard. Natuurlijk, velen zullen denken dat 
er dit seizoen wellicht meer in had gezeten. Na de 1-0 overwinning tegen Haaglandia op 29 maart stond AFC 
aan de kop van de ranglijst met nog zes wedstrijden te gaan. Maar toen kregen wij helaas een serie van 5 
wedstrijden, waarin niet één keer gescoord werd en tja, dat soort teleurstellingen hoort ook bij voetbal. Vraag 
dat maar aan de beleidsbepalers bij clubs als Feijenoord, Barcelona, Chelsea, AZ en Bayern München, om er 
maar eens een paar te noemen. ARGON behaalde zoals in het seizoen 2004-2005 opnieuw het kampioen-
schap, gevolgd door het algemeen kampioenschap van Nederland bij de zondagamateurs. Een hele knappe 
prestatie. Proficiat! Tonegido, Excelsior’20 en FC Hilversum degradeerden. Hun plaatsen worden volgend 
seizoen ingenomen door Westlandia, stadgenoot DWS en DCV. Naast de 26 competitiewedstrijden werden 
ook beker- en oefenwedstrijden gespeeld, 43 in totaal. Tel daarbij de meer dan 100 trainingen en je kunt 
constateren dat voetballen in de Hoofdklasse amateurs, naast je maatschappelijke werkzaamheden of studie, 
meer is dan het beoefenen van een hobby.  
 
 Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelsaldo 
Beker 3 1 1 1 - 10 – 6 
Oefenwedstrijden 14 12 1 1 - 43 – 10 
Competitie 26 14 3 9 44 45 – 28 
Totaal  43 27 5 11 - 98 - 44 



Trainer-coach Ton du Chatinier maakte gebruik van de volgende spelers: Said Bentohami 8 competitiewed-
strijden (8), Murat Böke 17 (40), Laurens Bianchi 24 (161), Mauri Cabeza 26 (26), Tom Clobus 28 (28), 
Gideon Coronel 19 (19), Mike van Dord -- (7), Joey Esionye 26 (208), Hans Geerlings 15 (139), Bob 
Gehring 18 (90), Robert Gehring 22 (221), Khalid Harrak 6 (12), Yama Hashemi  19 (19), Edwin van Holten 
18 (159),  Said Moumane 23 (120), Peter Post 23 (48), Gijs Roodbeen 19 (35), Laurens Samson 10 (10), 
Rody Turpijn 11 (65),  Stefan Veenboer 13 (14), Ruben Wilson 26 (26), Mendel Witzenhausen 24 (24), 
Jarick van Zeijst – (11).  
Wilt u alle wedstrijden nog eens beleven dan kan ik u verwijzen naar onze website, balkje Zondag 1, balkje 
Verslagen/Stand. Van alle wedstrijden, van de eerste op 4 september 2006 uit tegen ARGON tot de laatste 
wedstrijd op 13 mei 2007 uit bij Hilversum treft u hier de verslagen van Amel Vroege en Ronald Koster en de 
foto’s van Ton Post. Wanneer u het uitprint krijgt u totaal 50 A4-tjes en heeft u een complete bloemlezing over 
het gehele verloop van de competitie van AFC 1 seizoen 2006-2007, opstellingen, standen en foto’s! Op 8 
maart 2007 bereikten Ton du Chatinier (ooit door Jack van Gelder bij AFC aanbevolen) en het AFC-bestuur 
een akkoord om onze overeenkomst voor het seizoen 2007-2008 te verlengen. Ook de andere heren van het 
begeleidingsteam (Mohad, Cees, Frank en Ko) werden tot tevredenheid van betrokkenen en bestuur voor het 
komend seizoen geprolongeerd. 
Zoals ieder jaar vinden er in de selectie weer een aantal wijzigingen plaats. Laten wij deze keer eerst eens 
vermelden wie er blijven. Edwin van Holten, Stephan Veenboer, Jarik van Zeijst, Joey Esionye, Said Mouma-
ne, Mendel Witzenhausen, Peter Post, Robert Gehring, Hans Geerlings, Laurens Bianchi, Gideon Coronel, 
Gijs Roodbeen, Murat Böke, Yama Hashemi, Laurens Samson en Said Bentohami maken ook volgend 
seizoen deel van de AFC’s A-selectie. 16 spelers gezamenlijk goed voor maar liefst 1234 wedstrijden! 
Over continuïteit gesproken. Zeven spelers zijn er volgend seizoen niet meer bij. Khalid Harrak (Voorland zat.), 
Mike van Dord (Young Boys), Ruben Wilson (Spakenburg), Tom Clobus en Mauri Cabeza (FC Hilversum) 
vroegen overschrijving aan. Wij wensen hen veel succes met het vervolg van hun voetbalcarrière en wie weet? 
Rody Turpijn stopt met voetballen op het hoogste amateurniveau en komt volgend seizoen in een vrienden-
team voor AFC (zaterdag 9) in het veld en Bobby Gehring zal de eerste helft van het nieuwe seizoen niet 
beschikbaar zijn. Hij verblijft tot januari 2008 in het buitenland, maar zal tijdens de winterstop weer in Nederland 
terugkeren. 
Na vele gesprekken gevoerd door ons bestuurslid Henk Bijlsma, zijn commissieleden en Ton du Chatinier 
konden zeven nieuwe spelers in de selectie worden begroet. Verdediger Wouter Kloes (19) uit AFC 2 en vanaf 
zijn zesde jaar lid van AFC, ex-AFC jeugdlid en aanvaller Robin Kieft (20 jaar en zoon van) komt over van FC 
Groningen, ex-AFC jeugdlid en linkerspits Giorgio Berkleef (21) komt over van Argon, aanvaller Ton Cussel 
(23) komt van RKC, middenvelder Wout Meulemans (21) van FC Den Bosch, aanvaller Garret MacDonald (20) 
van DCG en centrumspits Ron van Es (29) komt over van Telstar. De technische staf en het bestuur zijn zeer 
content met de A-selectie voor het komend seizoen. Een hoop ervaring (1234 wedstrijden), 12 van de 22 
spelers (dus meer dan de helft) die voor AFC jeugdelftallen zijn uitgekomen en een gemiddelde leeftijd van 26 
jaar. 
 
 
6. AFC 2, een bijdrage van elftalbegeleider Barry van der Glas. 
Met een jonge selectie heeft AFC 2 een succesvol seizoen achter de rug. In de selectie zaten zeven 
eerstejaars senioren en nog een aantal spelers die voor het tweede seizoen in de senioren speelden. Een 
vijfde plaats is dan ook een goed resultaat aangezien er maar drie punten verschil was met de nummer 3. 
Voor het eerst in drie jaar werd er van het altijd sterke Argon gewonnen en werd kampioen Turkiyemspor 
verslagen. Ook rond de winterstop, toen Dennis Purperhart het roer overnam van Martin Verburg, heeft de 
spelersgroep laten zien sterk in z'n schoenen te staan. Het mooiste resultaat is niet op de ranglijst af te 
lezen, maar wel op het veld bij ons eerste te zien. De tweede elftalspelers Laurens Samson en Said 
Bentohami hebben nog voor de winterstop de overstap naar het eerste elftal gemaakt. Beide spelers 
hebben een respectabel aantal wedstrijden voor ons vlaggenschip gespeeld. In het nieuwe seizoen zal 
Wouter Kloes vanuit het tweede aan de selectie van Ton du Chatinier worden toegevoegd. Ander 
hoogtepunt was het trainingskamp begin januari in Veldhoven waar goed is getraind en de spelers elkaar 
beter hebben leren kennen en zo ook meer naar elkaar zijn toegegroeid. De spelersgroep en de begelei-
ding bestaande uit trainer Dennis Purperhart, grensrechter Ernst Pieter Knupfer, fysio Michel de Bruyn en 
ondergetekende kunnen tevreden op het seizoen 2006/2007 terug kijken en zien met veel vertrouwen het 
nieuwe seizoen tegemoet. 
 
 
7.  ZONDAG SENIOREN 3 T/M 12 
Patrick Reddering bericht namens de elftalcommissie B als volgt. De B-commissie werd gevormd door 
Patrick Reddering (voorzitter), Max Flam (secretaris), Lars Boering (commissaris) en Ted Maros (commis-



saris). De commissie kwam tenminste een maal per maand bij elkaar en had wekelijks tijdens de voetbal-
zondagen onderling contact. Ted Maros gaat na drieënhalf jaar de B-commissie verlaten. Wij danken hem 
voor zijn bijdrage en inzet voor de club. 
Trainer/trainingen 
Het afgelopen seizoen trainde Hesdy Sanches AFC 3. Hij werd daarbij geassisteerd door de elftalleider 
Maarten Blokland. De trainer van AFC 4 was Jan Vroegop. De training van de teams AFC 5 t/m AFC 12 
stond onder leiding van Kees Bregman. De gemiddelde opkomst was goed tot zeer goed. 
Scheidsrechters 
Dankzij de regelmatige inzet van onze eigen scheidsrechters Herman Fritzsche, Hans Elias, Ap Springer, 
Seth van Straten, Leo de Nobel, Frans Jüch en Theo Bos was het mogelijk praktisch alle thuiswedstrijden 
van onze commissie te laten leiden door eigen referees. 
Bestuur 
In het bestuur heeft Ronald Koster de B-commissie in zijn portefeuille. Samen met hem werd veel tot stand 
gebracht. Wij bedanken hem voor zijn ondersteuning en adviezen. 
Administratie 
Dankzij onze proactieve administratie o.l.v. Jaap Draisma, Yvonne Steeman en Frans Jüch werd ons veel 
werk uit handen genomen en verkregen we zeer nuttige adviezen. Een betere adviesfunctie binnen onze 
club had de B-commissie zich niet kunnen wensen. 
Wedstrijdsecretariaat 
Wekelijks ondervond de B-commissie een haast onmisbare steun van Chris Schröder aan de wedstrijdtafel. 
Zijn betrokken en actieve bijdrage heeft ook grote waardering binnen de spelersgroep. 
Sportpark 
De organisatie van de kleedkamers, materialen en velden werd door de inzet van alle betrokkenen tot 
tevredenheid uitgevoerd. Onze teams worden elke zondag uitstekend opgevangen en begeleid. 
Teams 
AFC 3 o.l.v. van trainer Hesdy Sanches en leider Maarten Blokland presteerde goed en eindigde op de 
vijfde plaats in de competitie. Het is een hecht vriendenteam dat ons clubhuis regelmatig na de training en 
wedstrijd langdurig bezoekt. Het team leverde na de winterstop wekelijks spelers voor het vierde.  
AFC 4 met vrijwel allemaal nieuwe spelers en geen vaste keeper heeft tot de laatste wedstrijd moeten 
strijden tegen degradatie. Gelukkig wist het elftal o.l.v. Jan Vroegop zich in de laatste wedstrijden veilig te 
stellen in de reserve tweede klasse met als resultaat het behalen van een periodetitel. 
AFC 5 o.l.v. Ted Maros en Patrick Reddering presteerde uitstekend en speelde met veel voetbalplezier tot aan 
het einde van het seizoen voor het kampioenschap. Uiteindelijk eindigde het team als derde in de competitie. 
AFC 6 o.l.v. Arjen Visker en Arno van Esdonk heeft zich een vaste plaats verworven in onze vereniging. Dit 
hechte vriendenteam manifesteerde zich altijd positief op het veld en daarbuiten en was altijd met veel 
spelers op de training van Kees Bregman aanwezig. 
AFC 7 o.l.v. Seth van Straten speelt al jaren als vriendenteam en eindigde in de veilige middenmoot. Dit 
team kenmerkte zich wederom door een hoge trainingsopkomst en veel voetbalplezier tijdens de wedstrij-
den. 
AFC 8 o.l.v. Jeroen Gerritsen en Olaf Morel eindigde op de derde plaats in de competitie. Een knappe 
prestatie van dit team na het behaalde kampioenschap in het vorige seizoen. 
AFC 9 heeft een moeilijk seizoen achter de rug. Het team eindigde, o.a. door de smalle selectie, op de 
laatste plaats in een poule met allemaal clubs uit de regio Haarlem. 
AFC 10 o.l.v. Jack Duis speelde met wisselend succes het seizoen uit. Het team wordt met ingang van het 
nieuwe seizoen versterkt met enkele nieuwe spelers.  
AFC 11 o.l.v. Ruben Salomon eindigde ondanks een aantal goede versterkingen in de middenmoot. Het 
nieuwe seizoen wil dit team op eigen verzoek een klasse lager spelen. 
AFC 12 presteerde o.l.v. Leen Meijaard uitstekend. Het resultaat was het behalen van het kampioenschap. 
Na vijf jaar steeds dicht tegen het kampioenschap te hebben aangezeten is het dit seizoen eindelijk gelukt 
om op de eerste plaats te eindigen. 
Activiteiten 
De B-commissie had een leidende rol in het succesvolle ‘Gelukkig Nieuwjaar’ zaalvoetbaltoernooi en bij de 
recente ABC/The Reds Cup waaraan ook dit jaar weer een groot aantal spelers heeft meegedaan. Het blijkt 
wederom dat de voetbal gerelateerde activiteiten het beste aansluiten bij de vraag vanuit de spelersgroep 
van de B-commissie. 
Vrijwilligers 
De B-commissie is zuinig op haar vrijwilligers en koestert deze AFC-leden binnen de club. Wij bedanken 
iedereen voor hun inzet, want dankzij hun inspanningen is het weer een zeer geslaagd seizoen geworden. 
 
 



8.  ZATERDAG SENIOREN, een bijdrage van Sebo Woldringh.  
Wederom tien seniorenteams, te weten zaterdag 1 tot en met 8 en de (KNVB) Veteranen 1 en 2 hebben 
het afgelopen seizoen hun kunsten op en rondom de velden vertoond. 
De mannen van zaterdag 1 zijn onder de bezielende leiding van speler-coach Dennis Purperhart 
uiteindelijk als vijfde geëindigd en hebben op één puntje na de periodetitel gemist waarmee ze wellicht toch 
nog promotie naar de tweede klasse hadden kunnen afdwingen. Dennis heeft inmiddels afscheid genomen 
van de groep daar hij volgend seizoen trainer zal gaan worden van de zondag 2 en de junioren A1. Leider 
Brian Koster is samen met de zat-commissie driftig op zoek naar versterkingen en hoopt ook op medewer-
king van de zondag waar mogelijk spelers, die net niet in aanmerking komen voor een 1 of 2, prima een 
jaartje zouden kunnen rijpen in de zaterdag 1. Zij/wij houden ons aanbevolen.  
Het sterrenteam zaterdag 2 met natuurlijk nog zoveel klasse binnen de gelederen, heeft in de reserve 
tweede klasse een vijfde plek behaald. Soms hadden ze een beetje moeite om het team compleet te 
krijgen, maar ja, dan zat waarschijnlijk een Van ‘t Schip bij Oranje op de bank. 
Ook zaterdag 3 bivakkeerde nog steeds in de reserve tweede klasse maar waar captain Sebo Woldringh 
vorig jaar al bang voor was, liet inderdaad het degradatiespook zich nu snel zien. Jammer, maar chapeau 
hoe lang deze (bijna) niet-trainende en voornamelijk (bijna) 40’ers het nog hebben weten vol te houden. 
Sportief was het een (Grieks) drama in optima forma, maar de derde helft was weer ouderwets voor hen. 
Na 21 seizoenen hangt de captain, met pijn in zijn hart, zijn aanvoerdersband aan de wilgen en helaas een 
kleine shake-out aan spelers zal gaan plaatsvinden. Het is méér dan mooi geweest en ooit, over een paar 
jaar, zullen zij elkaar wel weer treffen bij de veteranen. Eran Hausel zal de (nieuwe) kar gaan trekken vanaf 
volgend seizoen. 
De elftallen 4 tot en met 7 spelen allemaal in de reserve 4e klasse. Zaterdag 4 met Hans Dekkers c.s zijn 
knap derde geworden maar helaas zijn er ieder jaar weer net een paar teams beter. Maar eens dan komt 
de tijd………. Zami Cinque onder de bezielende leiding van Lou Hekster en gesouffleerd door Roy van 
Dijk is uiteindelijk gedeeld 3e geworden. Het blijft toch een ideale mix van ervaren spelers met voetbal-
gogme en een paar jongeren met loopvermogen. 11 Overwinningen maar helaas ook 9 verliespartijen ! 
Maar wellicht dat volgend seizoen met nieuwe mannen als Honsdrecht, Bierman en Woldringh, kortom 
mannen met voetbalgogme én loopvermogen, de weegschaal nog iets meer naar boven kan doorslaan. 
Zaterdag 6 met Stephan Knol en zijn mannen spelen eigenlijk ook al jaren gedegen hun partijtje mee. Een 
keurige 5e plek net boven de middenmoot was hun deel. Het team van Michiel Folkers en de uit China 
teruggekeerde Camiel Huisman, of te wel zaterdag 7, zijn van de elf teams in hun poule uiteindelijk 7e 
geworden. Hoogtepunt van het jaar blijft toch altijd weer hun trip naar het buitenland. Dit jaar zijn zij op de 
plane naar San Francisco (VS) gestapt waar zij naar verluidt een wedstrijd hebben gespeeld tegen een 
universiteitsteam. Een ander hoogtepunt zal van de zomer ongetwijfeld nog volgen als Camiel in het 
huwelijksbootje zal stappen met zwemster Marleen Veldhuis. Zaterdag 8, het team van Maarten Blokland, 
zijn dit jaar toch tot 23 wedstrijden gekomen in hun competitie maar dit hadden er 26 moeten worden. En 
als zij deze laatste drie matches hadden gewonnen, zouden zij gelijk zijn gekomen met RKAV uit Aalsmeer. 
Inhalen ging niet meer, waarop de KNVB heeft aangegeven dat er nog één wedstrijd om het kampioen-
schap gespeeld moest worden. Echter vanaf dat moment was Aalsmeer van de aardbodem verdwenen en 
contact maken, anno 2007, was onmogelijk. Echter de aap kwam al snel uit de mouw want wat bleek, in de 
laatste wedstrijd van RKAV hebben zij zichzelf tot kampioen uitgeroepen en zou AFC zogenaamd, volgens 
berichtgeving op hun site, hebben afgezien van een beslissingswedstrijd?? Complete lariekoek en deze 
soap-story (uit Aalsmeer!) krijgt ongetwijfeld nog een staartje. 
Veteranen 1 met Adriaan Jeukens als stuwende kracht, droomde halverwege het seizoen nog van een 
heus bordesbezoek van de Stadsschouwburg, maar “at the end”” zijn zij uiteindelijk als 3e geëindigd. Naast 
het voetbal hebben zij allerlei leuke, andere activiteiten georganiseerd welke konden rekenen op een 
massale opkomst. De Veteranen 2 hebben dit seizoen een redelijk seizoen beleefd, zoals Marcel Koster 
het zelf omschrijft. Zij hebben uit 24 wedstrijden, 24 punten gehaald en ondanks de grote lijst van namen 
waren het (helaas) meestal dezelfde spelers die kwamen opdraven. Gelukkig zijn een Tarmo en Hans van 
zaterdag 4 nog dikwijls ingevallen en voor volgend seizoen kunnen zij enkele “”jonge”” veteranen goed 
gebruiken. Vanzelfsprekend waren de veteranen 2 na afloop in het clubhuis nog lang aan het nagenieten ! 
Tot zover de elftallen.  
Rest ons als zat-commissie, welke wederom dit jaar werd vertegenwoordigd door Roy van Dijk, Benno 
Honsdrecht en Sebo Woldringh, Marjan Janssen te bedanken voor haar perfecte ontvangst aan de 
wedstrijdtafel. Waarbij ook dikwijls een Chris Schröder niet ontbrak ! Naast de grote delegaties van de 
BVO’s die op zaterdag bij de jeugd komen opdraven, had Marjan toch ook nog oog voor die 1 of 2 officiële 
KNVB-scheidsrechters; leiders & aanvoerders bij de senioren. Hulde ! Ook grote dank gaat uit naar de 
“”home””referees Frans Juch, Leo de Nobel en Peter Brans, die weer menig partijtje op de zaterdagmiddag 
hebben gefloten. En natuurlijk de perfecte samenwerking met de AFC-administratie met Yvonne Steeman 
en Frans Juch mag niet onvermeld blijven. Pim & zijn crew. Alsmede de mannen van Frans Ris met Joop 



als primus inter pares die weer prima voor de inwendige mens hebben gezorgd met echte, heerlijke 
vaasjes ! Kortom, seizoen 2006-2007 zit er weer op en namens de zat-commissie wensen wij een ieder 
een prettige zomer toe en zien elkaar ongetwijfeld weer eind augustus, begin september met bovendien 
nog wéér twee nieuwe seniorenteams, waaronder een team met Rody Turpijn, die worden toegevoegd aan 
de nog immer populaire zaterdag bij AFC. Het is en blijft gezellig en zo moet het ook !  
 
 
9.  DE JONGE AFC’ERS, een bijdrage van Rinus van Leijenhorst, voorzitter van onze onvolprezen 
jeugdcommissie. 
Voor het eerst heeft de jeugdcommissie de voorlopige teamindelingen van onze 56 in KNVB-
competitieverband spelende jeugdteams voor het seizoen 2006-2007 in de laatste week van mei 2006 via 
onze website bekend kunnen maken. Hiertoe hadden wij besloten gezien het feit dat het in het verleden 
een veel gehoorde klacht van teleurgestelde leden was, dat er in september geen gelegenheid meer is om 
overschrijving naar een andere vereniging aan te vragen. Een ander voordeel is dat iedereen aan het 
begin van het nieuwe seizoen weet waar hij aan toe is en dat er daardoor weinig onrust heerst bij de teams. 
Het seizoen 2006-2007 begon stroef doordat wij geconfronteerd werden met de situatie dat niet alle 
trainingsvelden gebruikt konden worden. Gelukkig hielp onze dochtervereniging ACC ons uit de brand en 
konden wij beschikken over hun prachtige velden en fantastische accommodatie. Vanaf oktober mochten 
wij weer op onze trainingsvelden en was het improviseren voorbij. Het kwam regelmatig voor dat er wel 
acht teams op hetzelfde tijdstip gebruik moesten maken van het kunstgrasveld, vanzelfsprekend een 
ongewenste situatie.  
De leden van de jeugdevenementen commissie waren ook dit seizoen weer sterk bezig en er werden 
diverse activiteiten georganiseerd, zoals de Herfst2daagse, het Sinterklaasfeest, zaalvoetbaltoernooi voor 
de A - en B - junioren, het fantastische Superstars in Borchland en een zaalvoetbaltoernooi voor de D - 
pupillen. Helaas was er dit seizoen geen plaats voor het prachtige Mini WK, wegens de werkzaamheden op 
ons sportpark, maar ook vanwege het feit dat een groot aantal jeugdleden tijdens Pinksteren op vakantie 
was. Het Mini WK wordt nu op 25  augustus aanstaande georganiseerd. In tegenstelling tot voorgaande 
jaren hebben wij het leiderstoernooi op 14 april georganiseerd, in plaats van op de laatste vrijdag in mei. 
Deze editie is een enorm succes geworden met een zeer grote opkomst van de leiders met hun partners en 
kinderen. De leidersavond zullen wij daarom het volgende seizoen wederom in april organiseren.  
De resultaten van de selectieteams waren grillig, de A1 - en de B1 - junioren degradeerden beiden uit de 
Landelijke eerste Divisie. Hierbij viel op dat de A1 kwaliteit tekort kwam, maar bij de B1 speelden andere 
oorzaken een rol. Daarentegen presteerde de C1 boven verwachting en eindigde het in de allerhoog-
ste afdeling tussen uisluitend Betaald Voetbal Organisaties op een prachtige zesde plaats, een fantastische 
prestatie. Weer een categorie jonger wist de D1 pupillen zich netjes te handhaven in de sterke Topklasse. 
De A2 en de C2 eindigden in het linkerrijtje en de C2 won hierbij ook nog eens de KNVB Beker. Een 
prestatie van formaat werd neergezet door de B2 junioren, die het kampioenschap behaalden in de derde 
divisie en zodoende promoveren naar de Landelijke tweede Divisie, verder wonnen zij ook nog de KNVB 
beker. Volgend seizoen spelen zij net zo hoog als de B1 junioren. Ook de A3 junioren, de D3 pupillen en de 
E7 pupillen wonnen de KNVB Beker, vooral de prestatie van de E7 pupillen onder leiding van Jan 
Roedema is geweldig. Zij wonnen in de halve finale van AFC E3 (broedermoord) en wonnen vervolgens in 
de finale van de E3 pupillen van DOVO uit Veenendaal. Alsof dit allemaal nog niet genoeg was werd dit 
team ook nog najaarkampioen. Er waren natuurlijk meerdere kampioenen: de B6 junioren (een fantastische 
vriendenploeg), D2 pupillen naar de Hoofdklasse onder de bezielende leiding van Benno Nihom en Lou 
Hekster. De F4 pupillen werden zowel najaar- als voorjaarkampioen.  De F2, F6, F7 en de F8 pupil-
len werden najaarkampioen en de E2, E12 en de F1 pupillen  voorjaarkampioen . De prestaties van de 
overige teams waren op de A4, A5, B3 en B4 junioren na over het algemeen goed.  
De wedstrijden op zaterdagochtend van de Champions League en World Cup waren weer een lust voor het 
oog. Het blijft een fantastische happening met al deze enthousiaste kinderen, ouders en grootouders. Wij 
nemen dit seizoen afscheid van een aantal functionarissen. Henny Schipper stopt als coördinator maar 
gaat verder als hoofd van de scouting, Erwin Keller heeft gekozen voor zijn maatschappelijke carrière, 
Laurens Samsom neemt helaas een “sabbatical year”, John Stevens gaat de A1 van Hollandia trainen in 
zijn woonplaats Hoorn en Peter Dekkers stopt om zijn zoon die bij AZ gaat voetballen goed te kunnen 
blijven volgen. Peter blijft wel betrokken bij de jeugdafdeling als lid van de Interne Scouting. Nieuw als 
coördinator voor het volgend seizoen is Bert Rijmers, die verantwoordelijk wordt voor alle selectieteams. 
Kees Koedood wordt verantwoordelijk voor de onderbouw (E - en F - pupillen, Champions League en 
World Cup) en Martin Verburg wordt, evenals dit seizoen, verantwoordelijk voor de overige D pupillen, A, B 
en C junioren.  
Dave Baars en Dennis Riesener blijven voor ons de looptraining verzorgen. De trainers van de diverse 
teams worden elders in de Schakel vermeld. Doordat AFC een erkend leerbedrijf is, heeft de jeugdoplei-



ding ook dit seizoen weer gebruik gemaakt van een aantal stagiaires. Een unieke kans voor enthousiaste 
studenten om te kunnen werken in een plezierige omgeving en op deze manier de nodige praktijkervaring 
op te doen. Een groot probleem dit seizoen was de organisatie rondom de scheidsrechters. Vaak waren er 
niet genoeg scheidsrechters voor alle teams. Wij doen hierbij dan ook wederom een beroep op ouders, 
leden en jeugdleden die geïnteresseerd zijn om een wedstrijd te fluiten, om zich bij de jeugdcommis-
sie aan te melden. Voor kleding, drinken, eten, etc. wordt uiteraard gezorgd. Tenslotte rest mij niets anders 
dan Michael Tugendhaft, John Parsser, Klaas Molenaar, Peggy de Hond, Wiebe Westerhof, Thea 
Verhoeven, Frits Stoffels, Bob Duis, Rene Toonen, Dennis Bijlsma, Yolande Meurs, Brian Speelman, 
Evelyn Tugendhaft, Floor Wellens, Olivier Poederbach, alle trainers, leiders, scheidsrechters en overige 
vrijwilligers en mijn collega-bestuursleden te bedanken voor hun fantastische inzet en geweldige steun, 
waardoor er in het hele land met veel respect over de jeugdafdeling van AFC wordt gesproken.  
 
 
10.  DE VETERANEN, een bijdrage van André Wijnand.  
Na in de laatste twee seizoenen het kampioenschap behaald te hebben, terwijl twee seizoenen daarvoor 
het kampioenschap door omstandigheden gemist werd, nu een seizoen in de luwte? Was de ploeg minder 
scherp dan de jaren daarvoor? Was er verzadiging opgetreden? Of beginnen de jaartjes te tellen als er 
geen nieuwe, lees jonge, Veteranen zich aanmelden? Laten we eerlijk zijn, in de openingsvergadering van 
het seizoen, altijd voor aanvang van de eerste thuiswedstrijd, was er al verschil van mening. De ene helft 
riep: ‘Nee, we gaan weer voor het kampioenschap’. Terwijl de andere helft meer de gedachte uitte: ‘Ik wil 
gewoon een leuk seizoen hebben’. Over één ding was men het met elkaar eens: ‘Van verliezen houden we 
niet, dus we spelen om te winnen, maar niet ten koste van alles’. Dus een makkelijk seizoen? Nee, er 
waren wat strubbelingen, er waren wat incidenten. Laten we het erop houden dat het een seizoen van 
uitersten was. Aan de ene kant twee spelers, die gedurende het seizoen vertrokken, aan de andere kant de 
saamhorigheid en de humor in de kleedkamer, zoals na afloop van de verloren wedstrijd tegen Concordia. 
Dan zie je dat de Veteranen weer een hecht team aan het vormen zijn.  
Voetbal bij de Veteranen is en blijft meer dan voetbal alleen. Het sociale karakter wordt benadrukt door het 
organiseren van, zoals wij dat noemen, socialiteiten. Zoals na afloop van een wedstrijd allemaal blijven 
eten, met de vrouwen en de kinderen. Een hele tafel alleen maar met jonge kinderen! Alleen dit jaar alweer 
drie gezinsuitbreidingen. Qua voetbal hebben we toch lang bovenin meegedaan. De KHFC is dit jaar de 
terechte kampioen. Voor het eerst in 40 jaar! In hun kampioenswedstrijd tegen AFC speelden wij zeer 
verdienstelijk 0-0, we hadden kunnen winnen, maar zij ook in de laatste tien minuten. De ontvangst na 
afloop was ouderwets gezellig. Het seizoen werd in stijl afgesloten. Na afloop van onze wedstrijd tegen 
Quick een prima georganiseerde barbecue op het terras. Dan denk je nu is het seizoen afgelopen. Nee, 
sinds vorig seizoen is er ter afsluiting nog een aparte bijeenkomst bij één van de spelers thuis. Daar 
worden de prijzen uitgedeeld. Wie is er topscorer? Wie heeft de meeste assists? En nieuw: wie is de 
Veteraan van het Jaar? Geen van de spelers heeft te kennen gegeven te willen stoppen. Onze zijlijners 
Karel van Osch, Paul Koster, Jan Hein Lans, Jos Lonnee, Harry Schoemaker en Wouter Amesz houden 
het, na vele jaren tot de Veteranen behoord te hebben, helaas voor gezien. Een apart woord van afscheid 
voor onze grensrechter Jaap Pluim. Ongeveer 27 jaar op onnavolgbare wijze de vlag gehanteerd. De 
organisator van misschien wel het grootste veteranentoernooi, dat ooit in Nederland is gehouden. Namelijk 
tijdens het 100-jarig bestaan. Men heeft het er nog over! Jaap, zoals je schreef in je afscheidsbrief: ”het is 
mooi geweest”. Dit seizoen ook. 
 
 
11.  DE COMMISSIE MEDISCHE ZAKEN 
In het jaar 1999 nam Wim Crouwel het initiatief de Medische Commissie in het leven te roepen. Alweer acht 
seizoenen verrichten deze leden belangrijk werk. Wim Crouwel brengt ons op de hoogte. De Medische 
Commissie bestond uit de leden Lex Swaan arts, de fysiotherapeuten Wim Crouwel, Frank Tilmans en 
topsportverzorger/masseur Ko Grosze Nipper. Deze commissie houdt toezicht op de algemene hygiëne in 
en rondom de kleedkamers, het behandelen van blessures van de senioren, en een preventieve gezond-
heidstaak bij onze jeugdleden. De AFC topjeugd werd dit seizoen paramedisch begeleid door Sandra v.d. 
Moere (jun. A-1), Kirsten Kampman (jun. B-1), Aukje Spoelstra (jun. C-1), Michael Oliviera (sen. zat.1) en 
Michel de Bruijn (sen. zon.2). Deze laatste is oud speler van het eerste elftal en door de AFC interne 
paramedische opleiding  met lof aan de senioren toegevoegd. Ook nieuw was Melanie Rodriquez, welke de 
overige zaterdagjeugd ter zijde stond. Ons boegbeeldelftal werd vakkundig begeleid door clubarts Lex 
Swaan, fysiotherapeut Frank Tilmans en onze topsportverzorger Ko Grosze Nipper. Door open te staan 
voor e-mail contact m.b.t. diverse medische vragen, geeft de Medische Commissie blijk van een moderne 
interactie met ouders en trainers van onze “immer-in-beweging-zijnde” vereniging. Tevens werd halverwe-
ge het seizoen op advies van de MC een hart-defibrillator aangeschaft. Deze werd door ons Erelid Marcel 



Koster gefinancierd. Als AFC vergelijkbaar is met een “gezond” bedrijf, functioneert de Medische Dienst 
daarin wederom als een geolied radertje.  
 
 
12.  P.P. & E.  
Jan van Galen was het afgelopen seizoen de nieuwe voorzitter van de commissie Pers, Publiciteit en 
Evenementen. Hier volgt zijn verslag. 
De eerste serieuze klus van het nieuwe seizoen is voor de commissie PP& E steevast het maken van de 
Persmap. En daar komt veel bij kijken, zo werd mij snel duidelijk. Eerst worden de onderwerpen bedacht, 
dan de verhaallijnen uitgezet en vervolgens worden schrijvers benaderd, die op hun beurt moeten 
accelereren, want de deadline is er sneller dan je denkt. Hans Elias fotografeerde nagenoeg alle selectie-
teams, de trainersstaf, nieuwe aanwinsten en de geïnterviewden. Een heidens karwei, want krijg al die 
lieden maar eens in juiste kleding, op de juiste plek en op de afgesproken tijd bijeen. “Founding father” van 
de Persmap Kees Gehring was voor het laatst de drijvende kracht achter deze 24ste editie. Zijn opvolger 
(ondergetekende) zal er alles aan doen het mooie initiatief van Kees in ere te houden. De andere animator 
was jarenlang Hans Elias. Hij bundelde en stroomlijnde de laatste 7 jaar alle bijdragen. Onze onvolprezen 
drukker Palteam zorgde voor de rest. Helaas, ook Hans stopt met zijn werkzaamheden voor de Persmap. 
Dat de Persmap er weer mocht zijn is geen zelfgenoegzame AFC- borstklopperij, want de buitenwereld 
vond dat ook. Pers, bedrijfsleven, gemeente, de andere clubs uit onze competities, iedereen weet dit AFC- 
podium op juiste waarde te schatten. 
Dat geldt ook voor de ontvangst aan onze perstafel bij de thuiswedstrijden van het eerste. Leuk te merken 
dat met name  jonge sportverslaggevers genieten van “good old” Pim Adriaansz en zijn “wise cracks” en 
feitenkennis. Da’s nou een man waar je wat aan kunt vragen, zie je ze denken. Dat vinden ze ook van 
clubstatisticus Chris Schröder. Intussen tekende Wim Ringe weer voor het vertrouwde AFC Thuis.  Ook dat 
is een klus. Wim pakt “zijn” blad journalistiek aan. Vlak voor de deadline maakt hij adequate interviews met 
hoofdrolspelers  van AFC en de komende tegenstander. Chris – wie anders- levert de statistieken en 
Yvonne Steeman, Frans Jüch en tot voor kort Jaap Draisma zorgen geruisloos voor de productie. Hans 
Elias droeg als vanouds de verantwoordelijkheid voor de Schakel en de website. Hij verricht dagelijks een 
grote hoeveelheid werk. Beter gezegd, hij is er fulltime mee bezig en nog duidelijker, zijn vrouw ziet hem 
alleen bij het avondeten, want voorts zit Hans op zijn werkkamer monnikenwerk te verrichten. Op 5 juni kon  
Hans met gepaste trots melden dat de 1,5 miljoenste bezoeker was gepasseerd op onze site. Tussen 1 
januari en 5 juni ontvingen wij  al ruim 245.000 bezoekers. De AFC website blijkt een vraagbaak voor de 
héle voetbalamateurwereld, maar zeker ook voor de KNVB en de pers en niet in de laatste plaats door de 
tijdrovende, maar actuele nieuwsbijdragen van Hans van der Vlist. De AFC- site was zeer up to date, 
durven wij te zeggen en de fotografie van Ton Post bij de thuiswedstrijden bleek een visuele verrijking.  
De Schakel kon weer rekenen op bijdragen van Johan de Bie (sappig en lezenswaardig) Pim Adriaansz  
(erudiet en geestig) , de medische staf (preventief en opvoedkundig). De bestuursleden schreven in de drie 
wekelijkse rubriek “Red actueel” om de beurt  een visie op hun portefeuille. André Wijnand portretteerde 
weer scherp een keur aan AFC coryfeeën. Bijzonder, eigenzinnig, soms ook ietwat tegendraads en zeker 
goed geschreven waren  de wedstrijdverslagen van Ronald Koster, Amel Vroege en Nick van Ommeren 
over ons eerste.  Die stukken stonden natuurlijk ook op de site en werden gretig gelezen. 
Was er dan geen kritiek op het werk van de commissie PP& E? Natuurlijk wel! De presentatie van de 
Persmap had wat origineler gemogen en de geluidsinstallatie werkte slecht waardoor sommige interviews 
voor de zaal de mist in gingen. Naast veel loftuitingen vonden nogal wat bezoekers dat de gerestylede AFC 
website beter kon. De “knoppen” voor de diverse “menu’s” werkten aanvankelijk niet adequaat en het 
schakelen naar submenu’s mislukte regelmatig. Sommigen konden niet zonder hulp van de webmaster bij 
het plaatsen van hun teamverslag. Onder leiding van Hans Elias werden de klachten geïnventariseerd, 
gerubriceerd en vervolgens geëvalueerd met kenners binnen de club en daarbuiten. Daar vloeide uit voort 
dat AFC-er en communicatiedeskundige Frans Dankaart verbeteringen ter hand nam. Hans Elias c.s. 
besloten intussen ook dat de site bij het begin van het seizoen 2007/ 2008 nog gebruiksvriendelijker en 
fraaier moet worden.  Ook daarmee ging Frans Dankaart aan de slag, geruggensteund door Jan Otsen, 
eveneens een gekend AFC-er en expert. Hij maakt nieuwe banners. Via de site wordt u op de hoogte 
gehouden. 
De commissie organiseerde op vrijdag 20 april een clubfeest, onder de welluidende slogan “Noppen en 
naaldhakken”. Rogier de Boer, Henk Foppen en Bobby Gehring zorgden voor mooie prijzen en daverend 
entertainment. Frans Ris en de zijnen deden de rest. De opkomst viel helaas tegen; 126 betalende gasten 
kwamen er. Maar de sfeer was bijzonder goed en er werd uitbundig gedanst. Het oude “Bollenbal” was 
enige jaren niet doorgegaan wegens geringe belangstelling. Met dit feest wilde de commissie vooral de 
spelers en hun vrouwen of vriendinnen plezieren. De “gevestigde” orde heeft al de nodige feesten door het 
jaar heen. De club wil graag de jongere senioren wat meer aan zich binden. Maar op de avond zelf werd 



duidelijk dat een traditie nog niet is gezet. De evenementencommissie gaat zich beraden op een  reprise. 
Hamvraag is: aan welk type feest is er bij AFC werkelijk behoefte? Wordt vervolgd! 
 
 
13.  ARCHIEFCOMMISSIE, een bijdrage van Pim Adriaansz. 
Het is inmiddels 15 jaar geleden, dat verkiezing van de archiefcommissie voor het eerst vermeld werd op 
de agenda van de jaarvergadering. In die achterliggende periode is een omvangrijke documentatie 
opgezet, die niet alleen toeneemt door aanwas uit het heden, maar ook door schenking van documenten uit 
het verleden. Een archief dient uiteraard toegankelijk te zijn voor raadpleging. Een opgezet computerbe-
stand wijst de weg naar het verleden en heden van AFC. Het archief wordt met enige regelmaat geraad-
pleegd door zowel AFC-ers als buitenstaanders (zoals de sportmedia en andere voetbalclubs). Een 
opvallend bijverschijnsel van de moderne gedigitaliseerde maatschappij is,  dat het aanbod van nieuwe 
foto's (in documenten) helaas aanmerkelijk dalende is. In de 'commissie' die is ingesteld voor de realisering 
van het nieuwe clubhuis is – mede ter behartiging van het archiefbelang – Rik de Boer (bouwkundige) 
toegevoegd aan Bob Neseker. De archiefcommissie  bestond onveranderd uit Pim Adriaansz, Rik de Boer 
en Hans de Wijs. Gedurende het voetbalseizoen zijn de heren archivarissen iedere eerste maandagavond 
van elke maand aan het werk in het archief; vaak ook nog op andere avonden tussendoor. De commissie-
leden stellen zich weer herkiesbaar voor een nieuwe termijn.  
 
 
14.  DE COMMISSIE COMMERCIELE ZAKEN EN MATERIAAL 
AFC’s vice-voorzitter Ad Westerhof, Tim Timmerman, Dennis de Wit en Meindert Huisman vormen deze 
belangrijke commissie en Ad Westerhof leverde de volgende bijdrage. 
Na een lange voorbereiding heeft het bestuur van AFC nog juist voor de Algemene Vergadering de start van 
het AFC-Uitzendbureau bekend kunnen maken. De eerste berichten hierover zijn positief. De gedachte achter 
het AFC-Uitzendbureau is om leden, familie, kennissen en overige betrokkenen bij onze club middels een 
“eigen” uitzendbureau tijdelijk werk te bezorgen bij o.a. de bedrijven uit het netwerk van AFC. Dat kan zijn bij 
AFC-Vriendelijke bedrijven en bordsponsoren, maar ook daarbuiten zal het uitzendbureau actief zijn. AFC is 
via de Stichting Goed Genoeg een samenwerking met Nedflex in dit project aangegaan. Laatstgenoemde is 
een gerenommeerde uitzendorganisatie die deze vorm van samenwerking al eerder gestalte heeft gegeven bij 
clubs als FC Zwolle, Vitesse, FC Den Bosch en andere BVO’s en amateurverenigingen. De netto  opbrengst 
van het uitzendbureau zal voor 50% ten goede komen aan AFC. Dus het AFC-Uitzendbureau kunt u zien als 
een nieuw AFC-Vriendelijk bedrijf. De dagelijkse gang van zaken is in handen van Nedflex, evenals het 
ondernemersrisico. Het AFC-Uitzendbureau is inmiddels gehuisvest in de portecabin van “the School” op ons 
sportpark. Bent u of ben jij geïnteresseerd in tijdelijk werk, schrijf dan in. Het kost niets en wie weet vindt het 
AFC-Uitzendbureau die prachtige en uitdagende tijdelijke baan voor u/jou! Uiteraard wil het AFC-
Uitzendbureau graag in contact komen met bedrijven die tijdelijk werk hebben. U kunt het AFC-Uitzendbureau 
(Susan Brouwer) bereiken onder telefoonnummer 06-29396139 en mailadres susan@individu.nl  
Naast deze “majeure” ontwikkeling ziet ook de toekomst van de AFC-Vriendelijke bedrijven er florissant uit. 
Weliswaar beëindigde de Fortis Bank haar financiële ondersteuning, maar wij kunnen op dit moment opnieuw 
reeds twee nieuwe AFC-Vriendelijken verwelkomen. Kottmann & Co Accountancy en Belastingadviseurs (Arno 
Kottmann is de vader van ons jeugdlid Daan en neef van  oud-eerste elftalspeler en trainer Henny Kottmann) 
wordt na jarenlang Schakel-adverteerder te zijn geweest met ingang van het aankomend seizoen AFC-
Vriendelijk en Hausel Makelaardij (van Eran Hausel uit Zaterdag 3) en Millenaar zullen tezamen als één AFC-
Vriendelijk bedrijf onze club gaan ondersteunen. Wij heten hen hartelijk welkom. Wij danken de Fortis Bank 
voor haar ondersteuning gedurende de afgelopen jaren en verwachten dat Kottmann & Co en Hausel en 
Millenaar zich snel thuis zullen voelen binnen het netwerk van de AFC-Vriendelijken. Op gezette tijden 
ontmoeten vertegenwoordigers van de AFC-Vriendelijke bedrijven elkaar. Is het niet tijdens de thuiswedstrijden 
aan en bij de bestuurstafel, dan wel bij het jaardiner. De groei van de bordsponsors is dit jaar spectaculair 
verlopen. Op het kunstgrasveld aan de zuidzijde van het clubhuis zijn het afgelopen seizoen veel nieuwe 
borden geplaatst, maar er is nog steeds plaats! Zorg dat u er bij bent en er bij blijft. Met een reclamebord 
ondersteunt u de club en wordt uw onderneming gezien door de circa 3.000 mensen die ons sportpark iedere 
week bezoeken. Ook kunt u zich aanmelden als adverteerder in ons clubblad “de Schakel” en het programma-
boekje “AFC-Thuis”.   
De laatste jaren is het werk van de onze commissie sterk uitgebreid. Voor de dagelijkse gang van zaken zoals 
het informeren van bedrijven over de mogelijkheden AFC te ondersteunen draagt Tim Timmerman zorg, 
daarbij geassisteerd door Yvonne Steeman. Ook de verdere introductie van het AFC-Uitzendbureau in onze 
club zal worden begeleid door Tim Timmerman en bestaande contacten worden onderhouden door de gehele 
commissie. Hans Brouwer schuift bij onze bijeenkomsten regelmatig aan als klankbord en daar zijn wij als 
commissie erg blij mee. De commissie Commerciële Zaken wil namens het bestuur van AFC iedereen die 



onze club financieel ondersteunt hartelijk danken.  
De commissie van Materiaal, dit seizoen bestaande uit Dennis de Wit, Fred ten Nijenhuis, Michael Tugendhaft 
en ondergetekende had het afgelopen seizoen een hectische start met nogal wat problemen met late 
leveringen van onze kledingleverancier Quick. Toen de oneffenheden eenmaal waren glad gestreken verliep 
het seizoen verder voorspoedig. De commissie van Materiaal inventariseert thans, in nauwe samenwerking 
met de commissie Commerciële Zaken, de mogelijkheden voor de toekomst. Binnenkort zal het AFC-bestuur 
over één en ander worden geadviseerd. Wordt vervolgd!  
 
 
15.  DE OVERIGE COMMISSIES 
De commissies vormen als het ware de ruggengraat van AFC. Hebben andere clubs vaak grote moeilijkheden 
om vrijwilligers te vinden, bij AFC zijn er gelukkig nog altijd voldoende leden die bereid zijn een deel van hun 
vrije tijd beschikbaar te stellen. Naast de hierboven reeds vermelde negen commissies onderscheidt AFC nog 
acht commissies. 
De TECHNISCHE commissie bestaande uit Henk Bijlsma, Ronald Koster en Rinus van Leijenhorst, de 
STRAFcommissie werd gevormd door mr. Ernst Seunke jr., mr. Ron Limburg, Bas Rachman en mr. Quintus 
Abeln als plaatsvervangend lid, de commissie van BEROEP met Roy van Dijk, Michael Tugendhaft, Ted Maros 
en Johan Dol, de KAScommissie bestond uit Wim Ringe, Hans Honsdrecht en Peter van den Dungen Jr. met 
als plaatsvervangende leden Jos Lonnee en Chris de Valk, de KENNISMAKINGScommissie onder voorzitter-
schap van Erelid Ger van Caspel met Rinus van Leijenhorst, Sebo Woldringh, Johan de Bie, Dennis Bijlsma, 
Brian Speelman, Steve Bierman en Chris Schröder, de commissie SOCIALE ZAKEN met drie oud-
bestuursleden, de Ereleden Johan de Bie, Ger van Caspel en Jan van Dijk en tenslotte de twee dit seizoen 
nieuw geïnstalleerde commissie van MATERIAAL met de leden Dennis de Wit, Fred ten Nijenhuis en Michael 
Tugendhaft en SCHEIDSRECHTERScommissie die uit Frank de Munnik, Ted Maros, Eric Bos en Frans Jüch 
bestond. Onze erkenning voor al deze AFC’ers voor het vele werk dat zij gedurende dit seizoen opnieuw 
geheel belangeloos voor onze club hebben verricht. 
 
 
16.  SUPPORTERSCLUB “THE REDS”, een bijdrage van Lou Hekster. 
Supportersclub the Reds heeft het afgelopen seizoen haar beleid verder kunnen doorvoeren met betrek-
king tot het breder positioneren van de sponsorgelden voor onze club AFC. Naast de vaste afdracht van 
het sponsorgeld aan het AFC bestuur is s.c. the Reds sinds vorig seizoen vaste sponsor van de bekende 
eindejaarsevenementen binnen AFC te weten de MINI WK voor de jeugd (zal dit keer plaatsvinden op 25 
augustus 2007!) en de ABC Cup voor de senioren (16 mei jl.). Dit komt mede tot uiting op alle T-shirts met 
het s.c. the Reds logo op de mouw, welke gratis aan elke deelnemer wordt uitgereikt. Tijdens het afgelopen 
jaardiner heeft ondergetekende na zijn wervingsspeech spontaan 5 nieuwe leden kunnen noteren, wat het 
ledental boven de 100 leden bracht! Bij de ABC Cup heeft s.c. the Reds nieuwe flyers uitgedeeld om ons 
kenbaarder te maken bij een nieuwe groep AFC leden, met als resultaat opnieuw 2 nieuwe leden! Ook 
volgend seizoen wil s.c. the Reds haar werk op dezelfde wijze continueren, gesteund door haar trouwe 
leden. Wellicht kunnen dan ook weer enkele nieuwe leden worden genoteerd. Oktober vorig jaar heeft ons 
bestuurslid Herman Drenkelford te kennen gegeven zijn rol als secretaris vanwege privé redenen te 
beëindigen. Zijn taak is inmiddels overgenomen door ons nieuwe lid Bob Duis (zoon van medeoprichter van 
s.c. The Reds,  Rob Duis). 
 
 
17.  DE LIEVERDJES VAN AFC 
Teneinde voor de jeugd van AFC extra gelden te genereren waarmee zaken kunnen worden gerealiseerd die 
binnen de AFC- exploitatie normaal gesproken niet mogelijk zijn, werd op 7 december 1998 het initiatief 
genomen om een fonds onder de naam “de Lieverdjes van AFC” in het leven te roepen. Inmiddels is dit fonds 
overgegaan in een stichting, waarvan het bestuur thans bestaat uit Ad Westerhof en Bob Neseker. Wanneer u 
het leuk zou vinden om financieel iets extra’s ten behoeve van de jeugd van AFC beschikbaar te stellen, kunt u 
contact opnemen met één van bovenstaande AFC’ers. De op 12 februari jl. op 87-jarige leeftijd overleden 
Dingeman Stoop, oud-voorzitter van FC Amsterdam (ook wel bekend onder “de Lieverdjes”) heeft de stichting 
vele jaren met een genereuze gift ten behoeve van AFC’s jeugdafdeling verblijd. De naam van deze Stichting 
is dus bewust gekozen en doet ons blijvend herinneren aan de jaarlijkse bijdrage van de heer Stoop en het 
plezier daardoor voor de Lieverdjes van AFC. 
 
 
18.  STICHTING “KEEP SMILING” 
Op 18 januari 2003, op de 108ste verjaardag van AFC, werd door 11 AFC’ers een comité opgezet onder de 



naam “Keep Smiling” ter begeleiding en ondersteuning van de spelers van AFC’s A-selectie bij studie, vervoer, 
huisvesting en/of hun maatschappelijke carrière . Aan het begin van het seizoen 2005-2006, op 17 augustus 
2005 is dit comité met instemming van het AFC-bestuur eveneens omgezet in een Stichting, welke akte 
gepasseerd is bij notaris Jager & Stuijt. Het bestuur bestaat thans uit Ad Westerhof (voorzitter), Kees Gehring 
(secretaris), Henk Bijlsma (penningmeester) en Dennis de Wit. In samenwerking met directeur/ eigenaar van 
AFC-Vriendelijk bedrijf Peugeot de Jong, Alderd van der Zwaard, speler van AFC veteranen 2, is het voorbije 
seizoen aan 12 spelers van AFC’s A-selectie via deze stichting een Peugeot 207 beschikbaar gesteld tegen 
een voor de betrokken spelers zeer aantrekkelijke eigen bijdrage; e.e.a. was mogelijk omdat de auto’s aan 
beide zijden voorzien zijn van het logo van Peugeot de Jong. 
 
 
19.  STICHTING GOED GENOEG EN DE V.S.G.G. (VERENIGING SPORTPARK GOED GENOEG). 
De Stichting Goed Genoeg is op 11 april 1959 opgericht als (aankomend) huurder van het destijds nieuw te 
realiseren Sportpark Goed Genoeg van de Gemeente Amsterdam. Het bestuur van de Stichting Goed Genoeg 
wordt thans gevormd door Machiel van der Woude (voorzitter), Kees Gehring (secretaris), Bob Neseker 
(penningmeester), Ad Westerhof en Nicolaas van Ommmeren (lid). Jan van Dijk en Johan de Bie zijn in het 
verleden benoemd tot “adviseur voor het leven”. Van der Woude, Gehring, Neseker, Westerhof en Van 
Ommeren vormen eveneens het bestuur van de Vereniging Sportpark Goed Genoeg, die het contract met de 
pachter van ons clubhuis Frans Ris onlangs voor het seizoen 2007-2008 heeft verlengd. 
 
 
20.  AFC EN DE ZUIDAS 
Voorzitter Machiel van der Woude bericht ons over de laatste stand van zaken. Wie een tijdje niet op Goed 
Genoeg is geweest zal zijn ogen niet geloven. Juni 2007 is het voormalige hoofdveld en het WeTra-veld 
omgetoverd in één grote zandbank. Vrachtauto’s rijden af en aan, verschillende kraanwagens verplaatsen 
de grond van de ene naar de andere plek. Niets herinnert meer aan de vertrouwde overdekte tribune. De 
vaart, zoveel is duidelijk, zit er goed in. Dat moet ook wel, want per 1 september aanstaande dient het 
vernieuwde Sportpark gereed te zijn. Met 2 “state of the art”  kunstgrasvelden, een ander, voor het clubhuis 
gelegen hoofdveld, met een nieuwe overdekte - en onoverdekte tribune, en met de vertrouwde toeschou-
werdijkjes, met lichtmasten op 5 velden, die een optimaal gebruik van ons park mogelijk maken. Een 
inspanning van jewelste, waaraan belangrijke, historische beslissingen ten grondslag hebben gelegen. Het 
in 2000 genomen besluit om AFC te verankeren in de Zuidas en de overeenkomst in 2006 met de 
Gemeente over een in 2015 op te leveren sportpark op basis van het zogenaamde dokmodel. In feite zijn 
wij nu bezig met de afronding van de tweede fase van het project, de eerste fase kreeg al in 2004 gestalte 
met de aanleg van het eerste kunstgrasveld. De derde fase, die loopt tot 2010, betreft de aanleg van een 
nieuw clubhuis en 2 kunstgrasvelden in/op het parkgebouw en de aanleg van een kunstgrasveld op de 
plaats, waar zich nu de universiteitshal bevindt, de vierde en laatste ontwikkelfase betreft de aanleg van 2 
kunstgrasvelden op het dok, over de A 10 heen, met aansluiting op het Beatrixpark. Als wij deze plannen 
bezien zijn de huidige veranderingen op ons complex nog niet eens zo ingrijpend!  
Hoewel er in het verleden dus belangrijke besluiten genomen zijn, ligt nog niet alles vast voor de toekomst. 
Zo is pas in 2010 definitief bekend of het dokmodel doorgaat en zullen in de laatste maanden van 2007 
beslissingen genomen worden op basis van o.a. de resultaten van een windstudie (kan er op deze hoogte, 
tussen zeer hoge bebouwing gevoetbald worden?), de vormgeving van ons complex in de tussenfase na 
2010 en de maten van ons nieuwe park, gemeten aan de maatvoering van het parkgebouw. Maar 
vooraleerst richt alle aandacht zich op de realisatie van de 2 kunstgrasvelden en de ‘aankleding’ van het 
nieuwe hoofdveld, vooraf aan het nieuwe seizoen. In verschillende commissies werkte AFC hiertoe 
gedurende het seizoen 2006-2007 intensief samen met de gemeente. In het “uitvoeringoverleg” over de te 
verrichten werkzaamheden was AFC vertegenwoordigd door Kees Gehring, Bob Neseker en Pim van de 
Meent, op beleidsniveau (het zogeheten “koffieoverleg”) door Ad Westerhof, Nicolaas van Ommeren en 
Machiel van der Woude. Daarnaast richten Bob Neseker en Rik de Boer in een aparte werkgroep nu reeds 
hun aandacht op het te ontwikkelen programma van eisen voor het nieuwe toekomstige clubhuis. Al met al 
een hele klus, die met veel inzet is resp. zal worden uitgevoerd, ten behoeve van een goede toekomst voor 
onze mooie club.  
 
 
21.  DE EVENEMENTEN  
Vele evenementen staan er ieder jaar bij AFC op de agenda; daar staat onze club om bekend. Al deze 
evenementen, door de gehele club heen, voor de jongetjes van het “Borchland spektakel” tot de oude AFC-
notabelen van het “Ridder-maal” zijn uitgebreid beschreven via ons clubblad de Schakel en/of onze veel 
bezochte website www.afc-amsterdam.nl . Hieronder volgt een korte samenvatting van de 22 verschillende 



evenementen die zich tussen 7 september 2006 en 16 mei 2007 binnen de grote AFC-familie hebben 
afgespeeld. 
De 24 ste Persmap presentatie 
Donderdagavond 7 september 2006 vond traditioneel in de week voor de eerste competitiewedstrijd van het 
nieuwe seizoen de presentatie van de Persmap plaats in een zeer goed gevulde achterzaal van ons clubhuis. 
Presentator Jan van Galen stelde alle spelers van de A-selectie aan de aanwezigen voor en interviewde 
trainer-coach Ton du Chatinier. Tevens interviewde hij ons oudste lid en schoonvader van onze voorzitter, Lou 
van Kranendonk en de eveneens aanwezige Jack van Gelder. Het bestuur bood de aanwezigen een hapje en 
een drankje aan en het bleef nog lang gezellig in ons clubhuis. 
De Herfst2daagse.  
De weergoden waren ons op 25 en 26 oktober goed gezind. Ongeveer 150 D-, E- en F-pupillen waren 
aanwezig en werden getrakteerd op veel voetbalplezier. De coördinatoren hadden een aantal spelvormen 
georganiseerd waarbij natuurlijk het onderlinge toernooi niet ontbrak. Vanaf 10.30 uur tot 15.30 uur waren 
er activiteiten en door de inzet van trainers en jeugdselectiespelers genoten deze jonge AFC’ers met volle 
teugen en gingen om 15.30 uur voldaan naar huis. Tijdens de pauze werd er door iedereen geluncht in ons 
clubhuis.  
Lunch Ereleden 
Vorig seizoen werd door Erelid Rob Duis het initiatief genomen om één keer per jaar met de 10 Ereleden die 
AFC “rijk” is en de voorzitter van AFC voor een lunch bijeen te komen en het “wel en wee”van onze oude club 
onder de loep te nemen. Dit seizoen was Johan de Bie de gastheer en vond de voortreffelijke lunch op 3 
oktober 2006 plaats in Restaurant “Groot Paardenburg” in Ouderkerk aan de Amstel.  
De Zilveren Ploeg-avond 
AFC’ers die langer dan 25 jaar lid zijn kunnen zich aanmelden voor de “Zilveren Ploeg”. Anno 2007 registreert 
deze ploeg 220 leden! Traditiegetrouw komen deze “Ploegers”de eerste vrijdagavond van de maand november 
in ons clubhuis bijeen voor een gezamenlijke borrel en diner. Op 3 november 2006 werden door tafelvoorzitter 
Johan de Bie 6 nieuwe leden benoemd (Peter van den Dungen Jr., Nicky Hekster, Theo en Wim Husers, Henk 
Huisman en Patrick Reddering) en 6 AFC’ers (Hans Loonstijn, Ton Balk, Ron Prins, Peter Roosenschoon, Ben 
Slaap en Duco Ohm) werden vanwege hun 50-jarig lidmaatschap tot Ridder geslagen. Daarmee komt het 
aantal ooit benoemde Ridders op 149, waarvan er thans 61 in leven zijn. Alle 12 clubgenoten kregen de 
gelegenheid te vertellen waarom zij zo lang lid van AFC zijn (gebleven), altijd een ontzettend leuk onderdeel 
van deze avond, waarop het echte “AFC-gevoel” heel duidelijk aanwezig is. De 128 deelnemers spraken van 
een zeer geslaagde avond met dank aan de organisatoren Johan de Bie, Hans Honsdrecht en Hans de Wijs 
en aan clubhuisuitbater Frans Ris. 
Het Sinterklaasfeest 
Al tientallen jaren maakt op de laatste woensdagmiddag voor 5 december Sinterklaas met zijn gevolg voor 
honderden jongetjes zijn opwachting in de achterzaal van ons clubhuis. Zo ook op 29 november 2006. 
Voorafgaand aan deze traditionele happening vond het pepernoten-toernooi plaats. Vele zwarte pieten 
waren aanwezig met zakken vol pepernoten en sommigen bleken ook nog heel aardig te kunnen voetbal-
len. Alle deelnemers ontvingen aan het einde van de middag van Sint en zijn Pieten een grote chocolade-
letter. 
Het Kerstdiner voor C-junioren  
Het traditionele Kerstdiner voor onze C-junioren was op 21 december 2006 wederom een succes, dankzij 
de inzet van de jeugdevenementencommissie en het heerlijke 3-gangen menu bereid en geserveerd door 
het personeel van onze pachter. De opkomst was fantastisch en bijna alle C-junioren waren met de 
begeleiding van de teams aanwezig. Dit jaar was er tussen de "gangen" door een voetbalquiz georgani-
seerd, die werd gewonnen door de spelers van de C3 junioren met als prijs een avondje bowlen. 
Het traditionele Kienen 
Ieder jaar is de opkomst groter. Dit jaar een absoluut record van meer dan 200 aanwezigen! Deze traditie 
binnen onze club op de laatste vrijdagavond voor Kerstmis dateert al uit de jaren 30 van de vorige eeuw en 
wordt gedurende de laatste 10 jaar voortgezet door de inzet en creativiteit van Ron van Doesburg, Lou en 
Nicky Hekster, Hans Hulst, Roy van Dijk en bestuurslid Ronald Koster. Hulde! Dit jaar stond op 22 december 
2006 het Kienen in het teken van de wintersport en was het complete organisatiecomité verkleed als Tiroler 
skileraren. Benieuwd of zij in 2007 het record opnieuw gaan verbeteren. 
De klaverjasdrive 
Ook al zo’n traditie die niet meer weg te denken is, altijd op de donderdagavond tussen Kerst en Oud en 
Nieuw. Donderdag 28 december 2006 met circa 60 deelnemers onder leiding van Frank Reddering (al sinds 
het jaar 1970) met steun van Frans Ris en Joop Kenter. De prijzen waren voor de AFC’ers Michael en Johanna 
Kahn (1), Arjen Coorengel en Sander Hommel (2) en Jan Otsen en Jan Sandberg (3). 
De sixes 
Deze 6 tegen 6 wedstrijden op een half veld op de eerste dag van het nieuwe jaar werden al op de Zuidelijke 



Wandelweg gespeeld. Nog altijd, ook op 1 januari 2007, staan de sixes op het programma, maar de 
belangstelling is niet erg groot. Circa 20 jaar geleden, toen de organisatie nog in handen was van onze veel te 
vroeg overleden clubvriend Tonny Disselkoen waren er meer dan 100 deelnemers. Hoe gaan wij dat weer 
terugkrijgen, wie neemt deze uitdaging aan en de organisatie op zich? Voor de archiefcommissie: het team 
bestaande uit Jasper Groothuis, Quincy Speelman, Dino van Essen, Gilbert Ruis, Sebo Woldringh en 
Ronald Koster mocht dit jaar met de eer gaan strijken en kon de fijne luchtjes, beschikbaar gesteld door 
sponsor Kappé, mee naar huis nemen. 
De nieuwjaarsreceptie 
Voor het derde achtereenvolgende jaar niet op de eerste dag, maar op de eerste vrijdag van het nieuwe jaar. 
Vrijdagavond 4 januari 2007 sprak Machiel van der Woude zijn nieuwjaarstoespraak uit, was er evenals vorig 
jaar geweldige muziek van Big Band The Caledonians met zang van o.a. onze jeugdtrainer Kees Koedood, die 
aan het einde van de avond werd bijgestaan door niemand minder dan saxofonist Hans Dulfer, in een ver 
verleden nog prominent lid van AFC’s voormalige honkbalclub ABC. Het was een zeer geslaagde avond. 
Het senioren Zaalvoetbaltoernooi 
Het Gelukkig Nieuwjaar zaalvoetbaltoernooi vond dit jaar plaats op zondag 7 januari 2007. Opnieuw werd 
in de Emergohal in Amstelveen op twee velden gespeeld door 16 teams, verdeeld over de gehele dag. De 
winnaar van het ochtendprogramma werd zondag 5 en in de middag was zondag 4 de sterkste ploeg. 
Voorzitter Machiel van der Woude nam zoals gebruikelijk de prijsuitreiking voor zijn rekening. Ook dit jaar 
werden de prijzen ter beschikking gesteld door onze trouwe sponsors Kappé International en 
www.klassewijn.nl. De organisatie van dit geslaagde toernooi was in handen van Patrick Reddering, Max, 
Flam, Natalie Thijssen en Thea Verhoeven.   
Nieuwjaarstoernooi A en B junioren 
Na een onderbreking van twee jaar werd er voor de A- en B-junioren dit jaar ook weer een “Gelukkig 
Nieuwjaar” zaalvoetbaltoernooi georganiseerd in de Sporthallen-Zuid en wel ’s avonds op 8 januari. Het 
toernooi was geslaagd en werd gewonnen door de junioren A-3 en B-2. Met dank aan Martin Verburg en de 
scheidsrechters Frans Juch, Erik Bos, Frank de Munnik en Benno Nihom. 
De trip naar Gran Canaria 
Al weer voor de 18de keer in successie stonden in januari van het nieuwe jaar vijf dagen voor de A-selectie 
in het teken van een trainingskamp op het zonnige Gran Canaria, ter voorbereiding op de 2e seizoenshelft 
in de Hoofdklasse A van 8 t/m 13 januari. Murat Böke, Mike van Dord, Joey Esionye en Mauri Cabeza 
reisden helaas niet af wegens werk- of studieverplichtingen, 19 spelers plus begeleiders en een aantal 
bestuurs- en ereleden namen deel aan deze reis. De thuisbasis voor het trainingskamp was voor de 
tweede maal het Riu Clubhotel Gran Canaria. Dit all-inclusive hotel bleek vorig jaar een “upgrade” te zijn 
ten opzichte van het oude vertrouwde BuenAventura Playa, waar vele spelers uit de periode 1999-2005 zo 
veel goede herinneringen aan bewaren. Er werd op een prachtig kunstgrasveld een oefenwedstrijd 
gespeeld tegen de plaatselijke trots Casa Postores, die door AFC met 1-7 werd gewonnen. Bij de 
traditionele openingsavond in “la Casa Vieja” werd de “Silver Spoon” voor de beste tafelrede van de bij 
deze reis debuterende spelers overtuigend gewonnen door Laurens Samson. AFC kan ook dit jaar 
terugkijken op een fantastisch trainingskamp waarbij de dank uitgaat naar Rinus van Leijenhorst en 
Sudtours voor de perfecte organisatie van deze reis, die mede mogelijk werd gemaakt door een financiële 
bijdrage van de leden van onze supportersclub “the Reds”. 
Het jaardiner 
18 Januari 2007, AFC 112 jaar! 157 AFC’ers hadden positief op de officiële uitnodiging van het bestuur 
gereageerd. Vijf van hen moesten helaas door de barre weersomstandigheden op het laatste moment 
verstek laten gaan. Toch nog 151 genodigden werden door tafelpreses Karel van Osch in het door Nelly en 
Amel Vroege in zwart/rode kleuren aangeklede Congrescentrum Amstelveen welkom geheten. Er waren 
mooie speeches van voorzitter Machiel van der Woude en captain Robert Gehring. Wouter Amesz werd 
benoemd tot AFC-Ridder, Quintus Abeln ontving de mr. Henne Boskamp Nobelprijs en Bob Neseker werd 
benoemd tot Erelid. Jaap Draisma stopte na 8 jaar als administrateur van AFC omdat hij  verhuisd is naar 
Zwolle. Voorzitter Machiel bood lid van Verdienste Jaap als dank voor alles wat hij in vele jaren voor de 
club heeft gedaan een passend cadeau aan en introduceerde Jaap’s opvolger Frans Jüch. Jan van Galen 
debuteerde met het spelletje “petje op-petje af”, 15 vragen over de lange geschiedenis van AFC, welk spel 
gewonnen werd door Doby Polak. Lou Hekster hield een wervende speech voor AFC’s supportersclub en 
noteerde 5 nieuwe leden! Het geslaagde jaardiner werd beëindigd met ons in een nieuw arrangement 
gestoken clublied “ik heb u lief mijn AFC”. Daar waren alle aanwezigen het van harte mee eens. 
Het damesjaardiner 
Eveneens op 18 januari, al vele jaren in het Amsterdamse Hilton Hotel, het damesjaardiner. Ondanks het 
extreem slechte weer, toch een recordopkomst, 145 dames aan tafel. Sylvia Gehring en Agnes Reddering 
stonden stil bij het verdrietige heengaan van hun vriendin Henny Somers, die zo vele jaren intens bij de 
organisatie van dit diner betrokken was en er werd een ontroerende brief van Henny’s zoon voorgelezen. 



Henny’s plaats binnen de organisatie zal worden ingenomen door Ingrid van Zielst. Er was naast dit 
verdriet ook veel plezier en er waren zeer enthousiast ontvangen optredens van een wannabee Robbie 
Williams en de groep Timeless. De aanwezigen lieten bij het afscheid weten nu reeds uit te kijken naar 
volgend jaar! 
De AFC Superstars 
Op zaterdag 20 januari namen op Borchland circa 350 jeugdspelers deel aan dit grote spektakelstuk. De 
warming-up vond plaats onder leiding van de meest bekende personal trainer van Nederland, Carlos Lens. 
Vervolgens werd er strijd geleverd op de onderdelen midgetgolf, afwerken op doel, muurbal (voetbalsquash), 
partijspel, mikken in doelgaten, tafeltennis, enz. enz. Tussen de onderdelen was er een gezamenlijke lunch. 
Voorafgaand aan de prijsuitreiking werden de najaarskampioenen (E-7, F-2, F-4, F-6, F-7 en F-8) gehuldigd 
door niemand minder dan Frits Barend en als klap op de vuurpijl verzorgde Barbara Barend de prijsuitreiking 
van de Superstars! Alle deelnemers kregen als herinnering een AFC-bal aangeboden. Grote dank aan de 
organisatoren, medewerkers en sponsoren van dit topevenement, een fantastisch hoogtepunt en visitekaartje 
voor AFC. 
Het “Ridder-maal” 
Op donderdag 5 april kwamen 47 “AFC-Ridders” (50 jaar of langer lid) in ons clubhuis bijeen om tijdens een 
door Frans Ris voortreffelijk verzorgde lunch (zeer) oude herinneringen op te halen. Het werd een geslaagde 
middag met dank aan de organisatoren Max de Bruin sr., Hans Honsdrecht en Johan de Bie. Heren “Ridders”, 
de volgende lunch kunt u vast in uw agenda noteren, dinsdag 1 april 2008, en dat is geen grap! 
Leiderstoernooi avond. 
De laatste jaren was het gebruikelijk deze avond te organiseren op de vrijdag voor de Mini-WK, maar vorig 
jaar viel de belangstelling helaas tegen. Vandaar dat was besloten om de afsluiting van het seizoen voor 
alle leiders te vervroegen naar zaterdag 14 april. Het resultaat, 125 deelnemers, een grote opkomst! Met 
dank aan de organisatoren Evelyn Tugendhaft, Floor Wellens, Olivier Poederbach en Martin Verburg kan, 
gezien de vele positieve reacties van de leiders, worden teruggezien op een zeer geslaagde avond. 
 
De Mini WK 
Dit fantastisch jaarlijkse evenement voor onze allerjongsten betekent altijd de afsluiting van het seizoen. De 
jeugdcommissie heeft echter op 9 mei o.a. als gevolg van de ingrijpende werkzaamheden op ons sportpark 
besloten de Mini WK niet aan het einde van het oude-, maar aan het begin van het nieuwe  voetbalseizoen te 
houden. Zaterdag 25 augustus komt in het teken te staan van de feestelijke opening van een nieuw voetbalsei-
zoen voor AFC’s jongste jeugd op een spiksplinternieuw sportpark Goed Genoeg! 
Het Stierenbal 
In het jaar 1962 kwam een aantal “grote” AFC’ers zoals Henk Kappelhoff, Cor Kerker, Theo van Emden 
e.a. tot de ontdekking dat zij allen hetzelfde sterrenbeeld droegen en de “Vereniging van Edelstieren der 
Stamboekclub AFC” was geboren. Ieder jaar in mei komt dit genootschap thans onder leiding van 
“opperstier” Rein Minor en zijn assistent Wouter Amesz bijeen voor een ”bull fight”, een hap en een snap. 
Telkenmale worden ook enkele gasten uitgenodigd, die belangrijk werk voor AFC verrichten. Op 11 mei 
werd op locatie Borchland van AFC’s oud-eerste elftalspeler Etienne Spee door 31 deelnemers met “pijl en 
boog” geschoten in de strijd om de “edelfokbokaal”, die werd gewonnen door de uitgenodigde AFC-
penningmeester Nick van Ommeren. Nick is volgend jaar dus weer van de partij, want hij zal zijn prijs 
moeten verdedigen. 
Diner bestuur 
Op maandagavond 14 mei kwamen de leden van het AFC-bestuur bijeen in restaurant Lute in Ouderkerk, om 
een aantal oud-bestuursleden “uit te eten” en hen een leuke herinnering aan hun bestuursjaren aan te bieden. 
Dick van der Klaauw, Johan de Bie, Ger van Caspel en Fred ten Nijenhuis stelden deze uitnodiging zeer op 
prijs en kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond. 
De ABC-Cup 
Woensdagavond 16 mei werd ter afsluiting van het seizoen weer de traditionele ABC/The Reds Cup 
gespeeld. Dit onderlinge toernooi (zes tegen zes op een half veld) voor alle lagere senioren teams werd dit 
jaar voor de tweede keer gesponsord door onze supportersclub The Reds. In totaal deden er 16 teams van 
de zaterdag en zondag mee. Na de poulewedstrijden bleven Zat.6, Zon.3, Zon.5 en Zon.8 over voor een 
finale plaats. Het was uiteindelijk Zon.3 dat door de 1-0 winst op Zon.8 deze tweede versie van de 
ABC/The Reds Cup 2007 won. Het heerlijke Indische buffet, de gezellige sfeer en de spannende UEFA-
Cup finale zorgden voor een geweldige avond met een recordopkomst van 160 deelnemers! 
 
 
22.  AFC’S DOCHTER ACC 
ACC, opgericht op 5 maart 1921, heeft na vele jaren in het Amsterdamse Bos in mei 2004 een prachtig nieuwe 
clubhuis en 3 mogelijk nog mooiere kortgeschoren cricketvelden op het Loopveld in gebuik genomen. Een 



topaccommodatie, hoofdklasse waardig! De seizoenen 2004 tot en met 2006 verbleef ACC echter in de Eerste 
klasse, maar vorig jaar werd tot grote vreugde van vele betrokkenen promotie naar de Hoofdklasse bewerkstel-
ligd. Daar zal ACC het in het seizoen 2007 niet gemakkelijk krijgen, maar wij wensen in voorzitter Max de Bruin 
jr., secretaris (en grensrechter van AFC 2 !) Ernst Pieter Knüpfer en vicevoorzitter Guido Dukker geheel ACC 
veel succes! In het verleden kende AFC naast ACC nog 2 dochters. Honkbalclub ABC, opgericht op 22 mei 
1934, kon bogen op een bloeiende sportieve periode op het hoogste niveau in Nederland, doch moest wegens 
teruggelopen belangstelling haar activiteiten in 1997 beëindigen.  
Tennisvereniging ATC werd opgericht op 2 december 1970. Honderden AFC’ers bewaren onvergetelijke 
herinneringen aan de 70-, 80- en 90-tiger jaren op en rond die 3 tennisbanen op Goed Genoeg. Helaas werd in 
2004 de club de dupe van de grote verschuivingoperatie, die nodig was om AFC aan de Zuidas te behouden. 
ACC is derhalve anno 2007 AFC’s enige officiële dochter, doch wij registreren daarnaast nog een aantal clubs 
in de club”, zoals de VBC (iedere donderdagavond actief), de Bridge Club (iedere dinsdagavond) en ook de 
“Club van 8”, “Heeren Heeren”, Zami Cinque, “Twee voor Twaalf” enz. enz. 
 
 
23.  4 MEI HERDENKING 
De meeste evenementen konden zich gedurende het achter ons liggende seizoen in een grote opkomst 
verheugen. Dit kan helaas niet gezegd worden van onze traditionele 4 mei herdenking. Ieder jaar neemt de 
belangstelling af. Het bestuur onderkent dit en wil graag deze tendens doorbreken en ook deze traditie 
voortzetten. Volgend jaar zal daartoe een duidelijke en aansprekende oproep in de Schakel verschijnen. Op 4 
mei 2007 waren 31 belangstellenden aanwezig. De voorzitters van AFC en ACC legden een krans bij het 
monument op ons sportpark en Machiel van der Woude hield een herdenkingstoespraak, waarbij hij o.a. stil 
stond bij de door onze clubgenoten getoonde moed tijdens de bezettingsjaren. 
 
 
24.  IN MEMORIAM 
Ook gedurende het seizoen 2006-2007 hebben wij tot veler verdriet afscheid moeten nemen van een aantal 
(prominente) clubvrienden: ons lid van Verdienste en AFC-Ridder Henk van Teunenbroek (77), Zilveren 
Ploeger Freek van Doesburg (85), lid van Verdienste en AFC-Ridder Lex Rimini (81), Erelid en AFC-Ridder 
Cor Kerker (90), ons lid Dingeman Stoop (87), o.a. vele jaren voorzitter van de FC Amsterdam, lid van 
Verdienste en Zilveren Ploeger Cees Jochems (73), lid van Verdienste en AFC-Ridder Jan Meijer (86) en 
mevrouw Herma Steensma-van Hal (79), weduwe van ons lid van Verdienste en AFC-Ridder Jan Steensma. 
Allen hebben veel voor AFC betekend en een ieder zal zijn eigen goede herinneringen aan deze overleden 
clubgenoten bewaren. 
 
 
25.  OVERSCHRIJVINGEN 
Voor een aantal functionarissen van iedere voetbalclub is de maand mei altijd een hectische periode. Hoe 
dichter de datum van 31 mei nadert hoe spannender het wordt. Vraag het maar aan de leden van onze  
verschillende elftalcommissies, de jeugdcommissie, de kennismakingscommissie en aan Frans Jüch en 
Yvonne Steeman. Bij AFC konden 105 nieuwe kandidaat-leden worden ondergebracht, plus de circa 60 
nieuwe World Cup- en Champions League-spelertjes, die volgend seizoen debuteren. Hun namen zullen in de 
eerste Schakel van het nieuwe seizoen worden opgenomen. Totaal derhalve circa 165 nieuwe leden. Er 
werden 35 leden en donateurs met contributieachterstand afgevoerd en 136 leden werden of gescout door een 
BVO(dit jaar 26), of vroegen overschrijving aan naar een andere vereniging of stopten met voetbal. In ieder 
geval, de rust is weergekeerd. 
 
 
26.  RESUMÉ 
En daarmede komt een einde aan dit jaarverslag, het twaalfde in successie sinds ik binnen het bestuur bij ons 
honderdjarig bestaan in 1995 de eervolle functie van secretaris van mijn vriend Johan de Bie overnam. Zoals in 
hoofdstuk 3 van dit verslag is aangegeven heb ik mijn collega bestuursleden onlangs laten weten dat ik met het 
jaarverslag over het seizoen 2007-2008 mijn werkzaamheden in deze functie zal  beëindigen. In mei 1982 
betekende het legendarische degradatieduel EDO-AFC mijn laatste wedstrijd in de Hoofdklasse, in 1983 en 
1984 was ik met zeer veel plezier naast trainer Doby Peters elftalleider van “Ons Eerste” en vanaf 1985 maak 
ik deel uit van het bestuur. Aan alles komt een einde, ook aan deze periode van bijna 25 jaar. En bovendien, 
zoals het al honderden keren eerder gepasseerd is in de geschiedenis van onze op 18 januari 2008 113 jaar 
oude Amsterdamsche Football Club, ook op deze post is het straks tijd voor verjonging en vernieuwing. Ik hoop 
dat aan het einde van het volgend seizoen mijn opvolger aan een periode kan beginnen die hem net zo veel 
voldoening zal verschaffen als ik zelf aan mijn activiteiten voor AFC heb ondervonden. De jaren zijn omgevlo-



gen! Maar eerst, en dat alweer over 2½ maand, gaan wij het voetbalseizoen 2007-2008 met elkaar beleven en 
wel met een groter aantal teams (106) dan ooit tevoren. 25 Seniorenteams en het ongelofelijke aantal van 81 
jeugdteams; 24 Champions League en World Cup teams, die in een ontzettend leuke onderlinge competitie 
spelen, 10 F-, 14 E- en 12 D-pupillen, 9 C-, 7 B- en 5 A-junioren teams. De indelingen van alle A-junioren 
tot en met F-pupillen team zijn in deze Schakel reeds opgenomen. Een geweldige prestatie van de leden 
van onze jeugdcommissie en rechtstreeks betrokkenen! 
Wij kijken uit naar ons vernieuwde complex met 2 “state of the art” kunstgrasvelden, een nieuw hoofdveld met 
nieuwe tribunes, verlichting op alle velden, een vernieuwde entree, een nieuwe radiokamer, nieuw hekwerk en 
nieuwe bestrating. Tientallen besprekingen en heel veel denkwerk is hieraan voorafgegaan en het bestuur is 
ontzettend benieuwd hoe één en ander er begin september uit zal zien.  
In de inleiding van dit verslag is aangegeven dat wij hebben geprobeerd het jaarverslag enigszins te comprime-
ren; welnu, het verslag over het seizoen 2005-2006 nam 21 pagina’s in beslag, dit jaar ..? Ik dank alle 
clubgenoten die een bijdrage hebben geleverd en breng van harte woorden van dank uit aan mijn medebe-
stuursleden voor de prettige samenwerking en natuurlijk ook aan iedereen die zich dit seizoen voor onze AFC 
heeft ingezet. De club is het waard!  
 
Namens het bestuur wens ik alle AFC’ers en supporters een fijne vakantie! 
 
Kees Gehring, secretaris.  
 
Amstelveen, 18  juni 2007.  


