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1. INLEIDING 
De eerste keer dat ondergetekende binnen het bestuur verantwoordelijk was voor de productie van het 
jaarverslag, was aan het einde van het seizoen 1995-1996, het seizoen dat ik het secretariaat van mijn 
voorganger Johan de Bie had overgenomen. Maar liefst honderd keer, vanaf het oprichtingsjaar 1895 tot 1995, 
was dit verslag op de jaarlijkse Algemene Vergadering door de secretaris voorgelezen. Maar in de maand juni 
van het jaar 1996 werd daar met instemming van het toenmalig bestuur verandering in aangebracht; het 
jaarverslag werd opgenomen in ons clubblad “De Schakel”. Daardoor kon een grotere groep dan de door-
gaans rond de 70-80 AFC’ers die de ALV bijwoont kennis nemen van de inhoud van het verslag en duurde de 
vergadering een uur korter. Dit is sindsdien het dertiende en tevens laatste door ondergetekende geprodu-
ceerde jaarverslag, want voor het seizoen 2008-2009 heeft tweede secretaris Ruud Mantel zich bereid 
verklaard de productie en eindredactie van dit verslag voor zijn rekening te willen nemen. Ook langs deze weg 
dank daarvoor, Ruud! 
 
 
2. HET SEIZOEN 2007-2008 
27 September 2007, 21 december 2007, 18 januari 2008, 26 april 2008, 12 mei 2008 en 24 mei 2008; zo maar 
een aantal data waarop voor AFC belangrijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Op 27 september 
2007 werd onder grote belangstelling ons vernieuwde complex door wethouder Carolien Gehrels in gebruik 
genomen. 21 december 2007, een record aan deelnemers bij het al meer dan 75 jaar georganiseerde 
traditionele Kienen. 18 januari 2008 noteerden wij een “all time high”van aanzittende genodigden bij het heren 
Jaardiner in het Americain Hotel en ook bij het dames Jaardiner in het Hilton werd een record opkomst 
geboekt. Op 26 april werd de junioren A-1 kampioen en keerde terug in de landelijke Eerste Divisie en op 
Tweede Pinksterdag 12 mei eindigde het eerste elftal op de vijfde plaats in de Hoofdklasse A (sinds de 
terugkeer in de Hoofdklasse in 2001 voor de zevende achtereenvolgende keer geëindigd in het linker rijtje is 
een prestatie die maar weinig clubs kunnen nazeggen). Gedurende dat zelfde weekeinde vierden in het 
clubhuis zaterdag 9 o.l.v. Rody Turpijn en zondag 12 o.l.v. Max Flam feest voor het behaalde kampioenschap 
van hun afdeling. Helaas werd voor de enthousiaste spelersgroep van AFC 12 dit kampioenschap later door 
de KNVB teruggedraaid. Op 24 mei 2008 vond na een onderbreking van één jaar vanwege werkzaamheden 
aan ons complex de mini-WK weer plaats, één van de absolute hoogtepunten uit ons verenigingsleven! Over 
de andere kampioenen dan de junioren A1 en zat 9, alsmede over bovenstaande feiten en nog heel veel meer 
andere zaken, die zich in het achter ons liggende seizoen binnen de “Amsterdamsche F.C.“ hebben 
afgespeeld, verhaalt dit verslag, dat bestaat uit de volgende overige te onderscheiden onderdelen: 
 
  3  -   De Algemene Vergadering 
  4  -   Het bestuur en de  interne organisatie 
  5  -   De technische leiding en het totaal 
          behaalde verenigingsresultaat. 
  6  -    “Ons Eerste” 
  7  -   AFC 2 en de junioren A-1 
  8  -   Zondag senioren 3 t/m 12 
  9  -   Zaterdag senioren 
10  -  De jonge AFC’ers 
11  -   De veteranen 
12  -   De commissie medische zaken 
13  -   P.P. en E. 
14  -   Archiefcommissie 
 
 

15  -   De commissie Commerciële Zaken  
16  -   De overige commissies 
17  -   Supportersclub “the Reds” 
18  -   De “Lieverdjes van AFC” 
19  -   Stichting “Goed Genoeg” en de V.S.G.G. 
20  -   Stichting “Keep Smiling” 
21  -   AFC en de Zuid-as 
22  -   De evenementen 
23  -   AFC’s dochter ACC  
24  -   Herdenking 4 mei 
25  -   In memoriam 
26  -   Overschrijvingen en  
27  -   Resumé. 
 

3. DE ALGEMENE VERGADERING 
De jaarlijkse Algemene Vergadering vond zoals gebruikelijk plaats op de laatste donderdag van de maand 
juni. Op 28 juni 2007 tekenden in de achterzaal van ons clubhuis op Sportpark Goed Genoeg 66 werkende 
leden de presentielijst. De notulen van deze vergadering werden verzorgd door scheidend 2de secretaris 
Ronald Koster en werden gepubliceerd in “De Schakel” nummer 1, seizoen 2007-2008, 86ste jaargang van 22 
augustus 2007. 
 
 
4. HET BESTUUR EN DE INTERNE ORGANISATIE 



Het bestuur was voor het seizoen 2007-2008 als volgt samengesteld: Voorzitter - Machiel van der Woude (18e 
jaar in het bestuur), secretaris - Kees Gehring (23), penningmeester - Nick van Ommeren (5), vicevoorzitter - Ad 
Westerhof (10), tweede secretaris – Ruud Mantel (1), tweede penningmeester - Edwin Geluk (18), voorzitter 
jeugdcommissie - Rinus van Leijenhorst (5), commissaris seniorenvoetbal - Ronald Koster (7), commissaris 
TOPamateurs – Henk Bijlsma (3) en commissaris Evenementen – Bob Duis (1), totaal 91 jaren bestuurservaring. 
Het bestuur kwam 23 keer officieel in vergadering bijeen en daarnaast vond vrijwel iedere dag onderling 
overleg tussen de bestuursleden plaats. Het bestuur werd bij de uitvoering van het beleid op het sportpark 
dagelijks geassisteerd door administrateur Yvonne Steeman en sportparkmanager Pim van de Meent, op zijn 
beurt weer ondersteund door mannen als Freddy, Hassan, Hesdey Sanches, e.a. Frans Jüch werd bij de 
aanvang van het seizoen aangesteld als verenigingsmanager doch begin december 2007 liet Frans het 
bestuur weten dat hij om hem moverende redenen had besloten zijn activiteiten in deze functie met onmiddel-
lijke ingang te beëindigen. De club als ook de werkzaamheden op de administratie nemen echter ieder jaar in 
omvang toe, reden waarom het bestuur onlangs besloten heeft te trachten de bezetting op de administratie op 
zo kort mogelijke termijn te versterken. 
Frans Ris, bijgestaan door zijn “linker- en rechterhand” Joop Kenter fungeerde opnieuw tot veler tevredenheid 
als pachter van het clubhuis, Marjan Janssen trad op zaterdag en haar echtgenoot Theo op zondag op als 
resp. gastvrouw-gastheer voor tegenstanders en scheidsrechters en deden dat op een voortreffelijke wijze. 
Erelid Marcel Koster begeleidde ook dit seizoen het arbitraal trio bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal, 
de Ereleden Johan de Bie en Ger van Caspel tekenden voor de ontvangst van onze gasten aan de bestuursta-
fel, terwijl tweede penningmeester Edwin Geluk, op 18 januari jl. eveneens benoemd tot Erelid, voor het 18de 
jaar in successie iedere thuiswedstrijd van AFC 1 met  zijn trouwe assistenten Frank Bouman, Jan Koomen, 
Ben Slaap en Ron Susan vanaf 12 uur ’s middags post vatte bij ons toegangshek. Hans Elias redigeerde De 
Schakel en was iedere dag actief als webmaster van de meest bezochte website van alle amateurvoetbalclubs 
van Nederland, Hans van der Vlist verzorgde op onze website de veelal geraadpleegde rubriek “amateur-
nieuws” en Chris Schröder produceerde voor het 43ste jaar in successie de standen en andere statistische 
wetenswaardigheden van alle AFC-teams. Natuurlijk kan niet onvermeld blijven dat meer dan 50 commissiele-
den in 15 verschillende commissies (zie voor hun namen en activiteiten de hoofdstukken 7 t/m 16 van dit 
verslag) en meer dan 100 elftalleiders iedere week de nodige tijd vrijmaken om de vele duizenden wedstrijden 
en trainingen per jaar van alle AFC-teams in goede banen te leiden. Bij de jeugdcommissie waren Bert 
Reimers, Martin Verburg en Kees Koedood aangesteld als coördinator teneinde de vele vrijwilligers zo 
optimaal mogelijk te ondersteunen. 
 
 
5. DE TECHNISCHE LEIDING EN HET TOTAAL BEHAALDE VERENIGINGSRESULTAAT  
De gehele staf rond AFC 1 van het seizoen 2006-2007 bestaande uit Ton du Chatinier (trainer-coach), Mohad 
Zaoudi (assistent), Frank Tilmans (fysio-hersteltrainer), Cees Thomas (elftalleider/keeperstrainer) en Ko 
Grosze Nipper (verzorger) was voor de competitie 2007-2008 geprolongeerd. Dennis Purperhart werd 
benoemd tot trainer-coach van het 2de elftal en de junioren A-1. Bij het tweede fungeerde Barry van der Glas 
als elftalleider, Michel de Bruijn als verzorger en Ernst-Pieter Knüpfer als grensrechter. Bij de junioren A-1 was 
Jos van Mieghem elftalleider en Michael Oliveira fysio.  
AFC 3 werd getraind door Hesdey Sanches met Maarten Blokland als elftalleider, Martin Verburg was de 
trainer-coach van AFC 4 ondersteund door elftalleider Cocky van Duijvenbode. De zaterdag selectie werd 
getraind door Mohad Zaoudi en Jeroen Brussee, die bij AFC debuteerde, Brian Koster fungeerde als 
elftalleider. De niet geselecteerde senioren tenslotte ontvingen training van de bekende oud-betaald voetbal-
speler Kees Bregman. Voor de namen van de grote groep van jeugdtrainers o.l.v. de jeugdcommissie en de 
eerder genoemde coördinatoren wordt u verwezen naar punt 10 van dit jaarverslag. 
Het seizoen 2007-2008 onderscheidde AFC 101 verschillende teams, 24 senioren-, 18 junioren -,  
35 pupillen, 24 Champions League en World Cup teams en de klassieke veteranen. 
Er werden 1510 competitiewedstrijden gespeeld, waarbij een verenigingsgemiddelde van 1.71  
werd behaald, verreweg het hoogste gemiddelde van de laatste 10 seizoenen! 
Clubstatisticus en Erelid Chris Schröder leverde het volgende overzicht van de gespeelde competi-
tiewedstrijden.  
 
Verenigingstotaal Gesp Gew Gel Verl Punten Voor Tegen Gemidd. 
Zon 1 en 2 + Jun A 1 69 40 11 18 131 153 85 1.90 
Zon 3 – 12 172 78 16 78 250 523 478 1.45 
Zat 1-10 + 2 veteranen 254 108 42 104 366 710 690 1.57 
Jun A 2 t/m A 5 81 29 8 44 90* 220 263 1.11 
Jun B 1 t/m B 6 98 45 18 35 150 240 233 1.53 



Jun C 1 t/m C 8 163 96 21 46 309 563 315 1.90 
Pup D 1 t/m D 12 227 138 23 66 437 950 443 1.93 
Pup E 1 t/m E 13 241 147 14 80 455 1234 637 1.89 
Pup F 1 t/m F 10 183 110 28 45 358 832 391 1.96 
Veteranen Klassiek 22 13 4 5 43 74 33 1.95 
TOTAAL 1510 804 185 521 2589* 5599 3578 1.71 
Seizoen 2006-2007 1505 644 201 660 2121* 4233 4094 1.41 
 
Kampioenen: zo 12, za 9, Jun A 1, C 6 en C 7.     
Pupillen Najaar competitie:    D4, D 5, D 12, E 3, E 7, E 11, F 1, F 4, F 5 en F 6 
Pupillen Voorjaarscompetitie: D 6, D 9,D 12, E 9, F 5 en F 10    
Periode Kampioenen : Sen 2 ( reglementair) , Jun A 1 en A 2    
Finale KNVB beker werd bereikt door Sen. 2, Jun C 1 en C 2   
Ook minder goede resultaten dienen vermeld te worden. Helaas degradeerden Sen 3 en Jun A 3.  
Hollandia werd de terechte kampioen. DCV en DWS degradeerden.   
F.C. Hilversum en het roemruchte HBS uit Den Haag (voor de 1e keer) promoveerden 
naar de Hoofdklasse.   

De eindstanden van alle AFC teams, van het eerste elftal tot en met de eigen “Champions League” en 
“World Cup” competitie, vindt u met dank aan Chris Schröder op pagina …. t/m ….. 
 
 
6. “ONS EERSTE” 
Evenals vorig seizoen de vijfde plaats in de eindrangschikking van ons eerste elftal. Sinds onze terugkeer in de 
Hoofdklasse in 2001 eindigde AFC als derde, zesde, derde, vierde, zesde en twee keer vijfde, dus ieder jaar in 
het linkerrijtje! Een prestatie van formaat. De verslagen van alle wedstrijden werden op de website en in “de 
Schakel” opgenomen en verstrekken een mooi overzicht over het verloop van de competitie. Hollandia werd niet 
alleen kampioen van de Hoofdklasse A, maar ook Kampioen van Nederland bij de zondagamateurs. Proficiat! 
Naast de 26 competitiewedstrijden speelde AFC 5 bekerwedstrijden en 12 oefenwedstrijden.  
 
 Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelsaldo 
Beker 5 2 0 3 - 6 – 9 
Oefenwedstrijden 12 5 2 5 - 25 – 19 
Competitie 26 11 7 8 40 43 – 36 
Totaal  43 18 9 16 - 74 - 54 

 
De bekerwedstrijden werden gespeeld tegen DOVO, Blauw Wit, Beursbengels, Barendrecht en FC Den 
Bosch. Het seizoen werd op 15 mei beëindigd met een boottocht door de Amsterdamse grachten, waarna de 
selectie met begeleiding door het bestuur was uitgenodigd voor een diner in een Amsterdams etablissement. 
Daar werd afscheid genomen van de scheidende spelers en begeleiders. Gideon Coronel en Wouter Kloes 
vertrekken naar Ajax zat., Christiaan Uittenbosch gaat naar de zaterdag 1 van AFC, Said Bentohami schrijft 
over naar Turkiyemspor, Garrett Mac Donald maakt volgend seizoen deel uit van de selectie van AFC 2 en 
Sjoerd Jens keert (hopelijk slechts voor één seizoen) i.v.m. zijn studie terug naar zijn oude club WSV’61 in 
Apeldoorn. Edwin van Holten (161), Hans Geerlings (162) en Laurens Bianchi (181 wedstrijden) ontvingen 
uit handen van voorzitter Machiel van der Woude een horloge met inscriptie als herinnering aan een lange 
en mooie carrière in AFC 1. Zij gaan volgend seizoen spelen in de AFC zaterdag 2 en Edwin van Holten 
wordt bij AFC de nieuwe keeperstrainer. Hetzelfde horloge werd ook uitgereikt aan trainer-coach Ton du 
Chatinier, die naar Spakenburg vertrekt en zijn assistent Mohad Zaoudi, die assistent-trainer wordt bij 
zaterdag Hoofdklasser Zwaluwen ’30 uit Hoorn. Wij wensen Ton en Mohad veel succes bij hun nieuwe clubs 
en hopen ze nog regelmatig op AFC te treffen. Alle aanwezige scheidende spelers kregen van captain 
Robert Gehring als aandenken een AFC-shirt met de handtekeningen van alle spelers. De avond werd 
afgesloten met de bekendmaking dat Sjoerd Jens was benoemd tot “speler van het jaar”, waar alle 
aanwezigen het van harte mee eens waren. Al met al was het voor onze vlaggendragers een zeer geani-
meerde en geslaagde afsluiting van het voetbalseizoen 2007-2008. Op zondag 24 mei kwam de selectie nog 
één keer bijeen voor het spelen van een jubileumwedstrijd tegen onze 100-jarige stadgenoot WVHEDW, uitslag 
2-0 voor de jubilaris en was het seizoen 2007-2008 voor AFC 1 definitief verleden tijd. 
 
 
7. AFC 2 EN DE JUNIOREN A-1 



Het eerste en tweede elftal en de junioren A-1 vallen onder de verantwoordelijkheid van de Elftalcommissie A 
TOPamateurs. Henk Bijlsma zal ook het komend seizoen zitting hebben in deze commissie, maar zal nadat hij 
vanaf het seizoen 1990-1991 twaalf jaar elftalleider is geweest van het eerste elftal en aansluitend vijf jaar 
voorzitter van de commissie TOPamateurs een “stapje terugdoen” en het voorzitterschap overdragen aan Rinus 
van Leijenhorst. Daarnaast bestaat deze belangrijke commissie uit Frank Keijzer en Johan Dol. Rinus van 
Leijenhorst informeert ons over de prestaties van AFC 2 en de junioren A1.  
Het tweede elftal heeft een goed seizoen achter de rug. Na een moeizame start volgde een uitstekende 
serie resultaten, waardoor dit team uiteindelijk tot de kanshebbers voor de titel behoorde. Helaas werden er 
in de strijd om het kampioenschap dure punten verspeeld tegen de onderste ploegen van de ranglijst. 
Hierdoor werd de titel gemist op 2 punten. De laatste competitieronde was zeer spannend, virtueel waren wij 
door de standen bij de wedstrijden van onze concurrenten zelfs kampioen, maar ADO'20 won in de laatste 
seconde en pakte de titel. Samengevat, een uitstekend seizoen, waarbij spelers beter zijn geworden en er 
onder moeilijke  omstandigheden (vele wissels van het eerste, maar ook blessures) toch goed gevoetbald 
werd. Tijdens het seizoen hebben er 2 spelers een aantal keren meegedaan bij het eerste en dat is één van 
de doelstellingen van het tweede elftal; spelers opleiden voor het eerste. Als er ieder jaar een speler wordt 
overgeheveld van 2 naar 1, dan doen wij het goed. Zo deden er ook vanaf het begin van de competitie 
spelers van de junioren A1 regelmatig met 2 mee. Een compliment aan Dennis Purperhart, Barry van der 
Glas, Michel de Bruin, Ernst Pieter Knupfer en alle spelers die ervoor gezorgd hebben dat wij met trots 
hebben gekeken naar AFC2. Door het winnen van een periodetitel heeft AFC2 zich geplaatst voor de 
districtsbeker voor standaardteams. Bovendien na een reeks van overwinningen werd de finale gehaald van 
het bekertoernooi. Twee keer dus net niet, maar gezien het spelersmateriaal voor het nieuwe seizoen zal het 
ons niet verbazen als dit wordt recht gezet. 
Dan de junioren A1. Dit team heeft een zeldzame prestatie geleverd. Na de degradatie het vorige seizoen, 
kampioen geworden en gepromoveerd naar de 1e divisie landelijk. Het niveau waar op wij willen acteren om  
de overgang en aansluiting naar AFC 1 en 2 zo klein mogelijk te houden. Vanaf de eerste competitie 
wedstrijd heeft de A1 laten zien dat zij 1 doel voor ogen hadden, n.l. promoveren. Met de vele kwaliteiten 
van de spelers in deze groep maar ook die van de trainer Dennis Purperhart is dit gelukt, al moesten wij wel 
tot de laatste speeldag wachten voordat wij de kampioensvlag konden hijsen. Veel spelers zijn doorge-
stroomd naar het 2de elftal en zelfs 2 spelers maken het volgende seizoen onderdeel uit van de A-selectie. 
Een zeer goed signaal naar onze eigen jeugd. 
 
 
8.  ZONDAG SENIOREN 3 T/M 12 
De zondagsenioren 3 t/m 12 en de zaterdag senioren, totaal 22 seniorenteams vallen onder de verantwoor-
delijkheid van de elftalcommissies B en C en de belangen van deze twee belangrijke commissies worden in 
het bestuur met verve behartigd door Ronald Koster. Patrick Reddering bericht namens de elftalcommissie 
B. 
Samenstelling B-commissie. De B-commissie bestond afgelopen seizoen uit Max Flam (secretaris), Lars 
Boering (commissaris), Rogier de Boer (commissaris) en Patrick Reddering (voorzitter). De twee laatstge-
noemden hielden zich binnen de commissie bezig met de begeleiding van het derde t/m het vijfde elftal, Lars 
Boering met het zesde, zevende en tiende elftal en Max Flam met het achtste, elfde en twaalfde elftal. De B-
commissie zal het nieuwe seizoen in dezelfde samenstelling doorgaan. 
Trainer/trainingen. Hesdey Sanches was afgelopen seizoen trainer van Zondag 3. Hij werd daarbij geassis-
teerd door elftalleider Maarten Blokland. Martin Verburg verzorgde de training van Zondag 4 met Cocky van 
Duijvenbode als elftalleider. De training van de overige seniorenelftallen stond onder leiding van Kees Bregman. 
Door zijn enthousiaste aanpak werden de trainingen elke woensdagavond goed bezocht. Hesdey, Martin en 
Kees blijven ook het seizoen 2008-2009 op hun post. 
Scheidsrechters. Dankzij de regelmatige inzet van onze eigen scheidsrechters Erik Bos, Hans Elias, Herman 
Fritzsche, Adriaan Jeukens, Frans Jüch, Leo de Nobel, John Seijes en Ap Springer was het mogelijk alle 
thuiswedstrijden van onze zondagteams te laten leiden door eigen scheidsrechters. Ook konden wij op de 
medewerking van onze eigen scheidsrechters rekenen bij het Gelukkig Nieuwjaar toernooi en onlangs weer bij 
de ABC/The Reds Cup 2008. Grote klasse! 
Bestuur. In het bestuur heeft Ronald Koster het seniorenvoetbal in zijn portefeuille. Samen met hem en de 
leden van de elftalcommissie C werd veel tot stand gebracht. Wij bedanken Ronald van harte voor zijn 
ondersteuning en adviezen. 
Administratie. Dankzij de hulp en ondersteuning van Yvonne Steeman op de administratie werd ons veel 
werk uit handen genomen en konden wij onze aanvoerders en spelers goed informeren over allerlei 
relevante voetbalzaken.  
Wedstrijdsecretariaat. Elke zondag werd de wedstrijdtafel op uitstekende wijze bemand door Theo 
Janssen. Een prima gastheer voor aanvoerders, leiders en scheidsrechters. Zijn betrokken en actieve 



bijdrage heeft ook grote waardering bij onze eigen aanvoerders. 
Sportpark. De organisatie van de kleedkamers, materialen en velden op ons vernieuwde sportpark werd 
door de inzet van alle betrokkenen tot volle tevredenheid uitgevoerd. Onze teams worden elke zondag 
uitstekend opgevangen en begeleid. 
Teams 
Zondag 3 onder leiding van trainer Hesdey Sanches en leider Maarten Blokland heeft sportief een matig 
seizoen gedraaid. Door een te kleine vaste kern van spelers en de nodige blessures kwam deze groep net 
iets te kort om zich als enige derde elftal in de reserve eerste klasse te handhaven. Vaak moest er een 
beroep worden gedaan op jonge invallers uit de A-junioren. Zo vlak voor de start van het nieuwe seizoen 
kunnen wij gelukkig melden dat er weer een complete en ambitieuze groep spelers klaarstaat. 
Zondag 4 heeft zich ondanks de ontstane personele problemen zeer knap gehandhaafd in de reserve 2e 
klasse met voornamelijk tweede elftallen als tegenstander. Regelmatig kon trainer Martin Verburg met veel 
kunst en vliegwerk een voltallig elftal op de been brengen. Voor het nieuwe seizoen staan er weer een paar 
A-junioren en nieuwe spelers voor de deur. 
Zondag 5 onder leiding van Patrick Reddering heeft door de samenvoeging met de spelers van Zondag 9 en 
het wegvallen van drie tegenstanders in de competitie een opmerkelijk seizoen achter de rug. De prestaties 
waren wisselvallig, maar uiteindelijk is het elftal op een keurige zevende plaats in de reserve 4e klasse 
geëindigd.  
Zondag 6 onder leiding van Arno van Esdonk en Arjen Visker is een vriendenteam dat elke woensdag met veel 
spelers op de training aanwezig is en dat afgelopen seizoen weer solide heeft meegedraaid in de reserve vijfde 
klasse.  
Zondag 7 onder leiding van Seth van Straten speelt al jaren als vriendenteam samen en eindigde ook afgelopen 
seizoen weer in de veilige middenmoot. Eén van de hoogtepunten was de kienavond op AFC waar vrijwel het 
hele team met vriendinnen aanwezig was. Ze kijken uit naar de volgende editie! 
Zondag 8 onder leiding van Jeroen Gerritsen en Olaf Morel is een vriendenteam dat het afgelopen seizoen een 
aantal tegenstanders in hun competitie heeft zien wegvallen. Na aanvankelijk te hebben meegespeeld om het 
kampioenschap is het team uiteindelijk op een verdienstelijke derde plaats geëindigd. 
Zondag 9 is vanwege een tekort aan eigen spelers vlak na het begin van het seizoen samengevoegd met 
Zondag 5 dat op dat moment de extra spelers goed kon gebruiken. 
Zondag 10 onder leiding van Jack Duis heeft de felbegeerde titel in de reserve zevende klasse in de wacht 
gesleept. Door het winnen van het kampioenschap en het Gelukkig Nieuwjaar toernooi is het een fantastisch 
seizoen geworden voor dit vriendenteam. 
Zondag 11 onder leiding van Ruben Salomon heeft een merkwaardig seizoen achter de rug. De helft van de 
tegenstanders viel tijdens het seizoen weg waardoor het team drie keer tegen alle overgebleven tegenstanders 
heeft gespeeld. Na het wegvallen van Kadoelen, vanwege een strafuitspraak van de KNVB, was Zon. 11 
kampioen. Echter, doordat de KNVB haar besluit herriep was Zon. 11 ineens geen kampioen meer en werd 
Kadoelen door het spelen van inhaalwedstrijden alsnog kampioen. 
Zondag 12 onder leiding van Leen Meijaard speelt al jarenlang als vriendenteam met elkaar. Het team 
eindigde op de eerste plaats in de reserve zevende klasse. Maar omdat Zeeburgia - geëindigd op de tweede 
plaats - de competitie niet in zijn geheel heeft uitgespeeld, besliste de KNVB dat Zon. 12 zich niet officieel 
kampioen mag noemen.  
Activiteiten. Samen met de elftalcommissie C en Ronald Koster hebben we afgelopen seizoen weer twee 
zeer succesvolle voetbaltoernooien georganiseerd, namelijk het ‘Gelukkig Nieuwjaar’ toernooi (voor de 
eerste keer niet in de Emergohal, maar op onze eigen kunstgrasvelden) en de ABC/The Reds Cup waaraan 
ook dit jaar weer bijna alle seniorenelftallen hebben meegedaan. 
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. Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie en tot ziens bij de start van het nieuwe seizoen. 
 
 
9.  ZATERDAG SENIOREN 
Een bijdrage van Sebo Woldringh, secretaris van de elftalcommissie C. Met twee nieuwe - state of the art – 
kunstgrasvelden kon het seizoen 2007-2008 qua hoeveelheid velden al niet meer stuk. Immers ook de oude 
(gras)velden 4, 5 en 6 bleven, ondanks allerlei Zuidas perikelen, gewoon beschikbaar. Maar die velden heeft 
de zaterdag ook hard nodig, want naast de enorme bezetting door de jeugd, hebben wij dit seizoen nog weer 
twee nieuwe seniorenteams, t.w. zat 9 en zat 10, erbij gekregen. Waarmee de zat-commissie de verant-
woording heeft voor in totaal twaalf seniorenteams op de populaire zaterdag. En dan vallen daar de 
klassieke veteranen nog buiten. Hoe is het de elftallen vergaan? 
Het vlaggenschip zaterdag 1 stond dit seizoen onder technische leiding van Jeroen Brussee, die het stokje 
had overgenomen van Dennis Purperhart. Een aantal trouwgedienden, aangevuld met jonge, nieuwe spelers 



van buitenaf máár ook juist van binnen AFC (!) vormden dit seizoen een aardige selectie in de derde klasse. 
De KNVB had zat 1 ingedeeld in een meer Utrechtse poule wat in eerste instantie op enige weerstand en 
scepsis stuitte maar uiteindelijk toch prima heeft uitgepakt. Zozeer zelfs dat zat 1 heeft verzocht ook komend 
seizoen weer in deze regio te mogen uitkomen. In de eindklassering zijn zij uiteindelijk zesde geworden en 
wellicht dat daar iets meer in had gezeten. Daarentegen voor komend seizoen wordt de lat weer een stukje 
hoger gelegd en zullen zij in ieder geval voor een periodetitel gaan ! Om in de woorden van Jeroen te 
spreken ”De chemie binnen de groep was uitstekend. En van reservespeler tot vedette (?) schikte een ieder 
zich in z’n rol. De trainingen werden twee keer per week goed bezocht en de sfeer was echt meer dan 
prima”. Dat beloofd wat voor het nieuwe seizoen. Niet onvermeld mag blijven de laatste wedstrijd van oer-
AFC’er Nils Adriaans, die z’n kicksen aan de wilgen heeft gehangen. In ieder geval voor wat betreft het 
voetballen op het hoogste niveau. 
De zaterdag 2, met de ”mooie” jongens, op voetbalgebied dan wel te verstaan, zijn in reserve tweede klasse 
keurig in de middenmoot geëindigd. Met zoveel voetbalgogme aan boord was het dikwijls niet lastig de 
punten te pakken. Maar toch ook is er negen keer verloren en dat had meer de maken met een onvoltallige 
bezetting bij een uitwedstrijd dan dat de tegenstander nu zoveel sterker was. Enfin, naar verluid komen er 
weer een paar toppertjes bij en gaan ze nog lekker een jaartje door in de reserve tweede klasse.  
Zaterdag 3 was na 21 jaar ontdaan van zijn captain Sebo Woldringh en Eran Hausel heeft het stokje mogen 
overnemen. Vorig seizoen gedegradeerd vanuit de tweede klasse en met enige jonkies erbij hebben ze toch 
een beetje een moeizaam seizoen gedraaid en zijn zij uiteindelijk tiende geworden. Echter de gezelligheid 
was er, als vanouds, niet minder om. 
De elftallen zaterdag 4 tot en met zaterdag 9 kwamen allemaal uit in de reserve vierde klasse. Zaterdag 4 
heeft, alle ambities ten top, sportief een niet al te best seizoen gekend en zij zijn elfde geworden, maar niet 
gedegradeerd. Met vlagen werd er prachtig gevoetbald, maar ja, zonder vaste keeper, was het dikwijls 
behelpen. Komend seizoen is een keeper gevonden en zullen ze er weer voor gaan. Het seizoen hebben zij 
met twee leuke toernooien in Veenendaal en Grathem (Limburg) afgesloten.  
Zami Cinque staat nog steeds onder de bezielende leiding van ”coach” Lou Hekster. Met enige aanvulling 
vanuit voormalig zat 3 werd toch voorzichtig aan een goed seizoen gedacht, in resultaat dan. Echter de 
goedgebekte mannen hadden het moeilijk met voetbal en vooral de start was dramatisch, terwijl toch in de 
voorbereiding géén punt was gemorst. Misschien een beetje overmoed? Echter later in het seizoen begon 
het toch nog ouderwets te lopen en zijn zij uiteindelijk kampioen geworden van het rechter rijtje! Het seizoen 
werd, nu al historisch, afgesloten in feestzaal Thalia, midden in de Jordaan met een diner dansant. Hans de 
Wit ontving terecht de gouden schoen en de gouden pump ging naar Karin van Doesburg, vrouwlief van 
Ron. De zaterdag 6 onder leiding van Stephan Knol en Reinoud van Servellen hebben een solide zevende 
plek veilig gesteld. Maar hoogtepunt was natuurlijk dat uit hun gelederen dé miss Kien naar voren is 
gekomen. Het Kienen, traditioneel de laatste vrijdag voor de Kerst, is dit jaar wederom een ongekende 
happening in Volendamse sferen geweest. Uit meer dan 200 kelen galmden het yepah, yepah, yepah (van 
BZN) en uiteindelijk werd ook de lieftallige vrouw van speler Eric Euwes tot ”miss Kien” gekroond. Vervol-
gens mocht (nee herstel: moest) zij bij het eerst volgende seniorentoernooi, t.w. het ”Goed Nieuwjaarstoer-
nooi” komen opdraven voor de ceremonie protocollaire, wat zij met verve volbracht. Maar dat was dan ook 
niet zo gek omdat zaterdag 6 aardig in de prijzen viel en zo bleven de kussen dus binnen de eigen, 
vertrouwde mannen. 
Zaterdag 7 is ook al zo’n team dat al jaren in dezelfde samenstelling speelt. Michiel Folkers en zijn mannen 
zijn zelfs verdienstelijk 4e geworden. Bij de toernooien, i.t.t. andere jaren, hadden ze dit seizoen echter 
minder succes. Maar ja, die boog hè, die boog. Tevens mag het celebrity huwelijk van Camiel Huisman met 
topzwemster Marleen Veldhuis natuurlijk niet onvermeld blijven. 
De zaterdag 8 van Maarten Blokland is ook vierde geworden. In potentie had er misschien wel meer in 
gezeten, maar dikwijls was een kleine selectie debet aan het puntenverlies. 
Dan de zaterdag 9 !!!. Een nieuw team, overgekomen van Swift met enkele oud-AFC’ers en good-old Rody 
Turpijn. Vanaf dag één kampioenskandidaat en dit hebben ze ook waar gemaakt. In hun laatste wedstrijd 
werd op het hoofdveld in verzengende hitte naaste concurrent Hoofddorp 2 met 1-0 verslagen en konden de 
champagnekurken knallen. Volgend jaar zullen zij het nieuwe vierde gaan worden in de reserve derde klasse 
en hierdoor zullen hoogstwaarschijnlijk de elftallen in nummering moeten doorschuiven. 
Ook de zaterdag 10 was een nieuwe team met een mix van overgekomen A-junioren en oud AFC’ers. Uniek 
toch als de zaterdag of de zondag senioren de jeugdleden weten te behouden en hun een plaatsje kan 
geven. Immers luidt niet het adagium dat er vanuit de jeugd wordt opgeleid voor de veteranen? Overigens 
zijn de mannen van Jack Huiman keurig vierde geworden in hun poule in de reserve vijfde klasse. En 
misschien had er zelfs wel meer ingezeten als de selectie op sommige momenten iets breder was geweest. 
Veteranen 1 en veteranen 2 spelen ook al sinds jaar en dag hun potjes in nagenoeg dezelfde opstellingen. 
Sportief was het voor V1 een iets minder seizoen. Misschien kwam dit wel door het wegvallen van Adriaan 
Jeukens, die uit fysiek oogpunt het voetballen moest laten. Daarentegen was hij wel zo sportief de fluit op te 



pakken en menig wedstrijd op de zaterdag én ook op de zondag te fluiten. Chapeau! Marcel Koster blijft de 
drijvende kracht achter V2 en zij kunnen terugkijken op een mooi seizoen waarbij enige jonkies van het 
vierde, welke overigens allang een respectabele veteranen leeftijd hebben bereikt, nog voor de nodige 
(doel)punten hebben gezorgd. Het seizoen hebben zij in stijl met partners op de golfbaan afgesloten. Tot 
zover de 12 seniorenelftallen van de zaterdag ! 
Rest ons nog Marjan Janssen te bedanken, die dikwijls samen met haar man Theo, weer op voortreffelijke 
wijze de wedstrijdtafel heeft vóór-gezeten. Ga er maar aan staan, naast een enorme toevlucht aan alles wat 
met de jeugd te maken heeft, ook nog eens de aanvoerders, scheidsrechters en tegenstanders op AFC-
waardige wijze te ontvangen. Hulde ! Waar we ook heel blij mee zijn is de inzet van de scheidsrechterscom-
missie. Onder aansturing van Frans Juch hebben wij toch met grote regelmaat gebruik kunnen maken van 
de volgende referees: Peter Brans, Leo de Nobel, Appie Springer en Adriaan Jeukens. Maar ook de prettige, 
administratieve samenwerking met Yvonne Steeman, mag zéker niet onvermeld blijven. En natuurlijk Pim & 
zijn crew danken wij voor hun inzet en medewerking, alsmede Ronald Koster, die vanuit het bestuur 
verantwoordelijk is voor het senioren voetbal en ons met raad en daad heeft bijgestaan. En tot slot, Frans 
Ris en Joop c.s. hebben ons natuurlijk weer prima vanuit het clubhuis verzorgd! Kortom, seizoen 2007-2008, 
is definitief voorbij en namens de zat-commissie, die ook dit jaar weer heeft bestaan uit Roy van Dijk, Benno 
Honsdrecht en ondergetekende wensen wij een ieder een prettige zomer toe en wij zien elkaar ongetwijfeld 
weer in augustus/september a.s. bij de eerste trainingen of bekerwedstrijden. 
 
 
9.  DE JONGE AFC’ERS 
De grootste afdeling van AFC wordt bemand door de jeugdcommissie. Scheidend voorzitter Rinus van 
Leijenhorst, volgend seizoen voorzitter van de elftalcommissie A TOPamateurs, informeert ons over het “wel en 
wee” van deze belangrijke sectie binnen AFC.  
Na de voorrondes van de bekercompetitie begon de competitie seizoen 2007-2008 in de tweede week van 
september. In eerste instantie had AFC met 56 jeugdteams ingeschreven, 2 teams moesten daarna helaas 
worden teruggetrokken. Bij de pupillen werd er voor de meeste teams weer een najaar competitie gespeeld 
en dit leverde ons maar liefst tien kampioenen op en wel de D4, D5, E6, E7, E9, E11, F1, F4, F5 en F6. Een 
prachtig resultaat. Maar ook de teams die geen kampioen werden deden het goed en eindigden op een paar 
teams uitgezonderd, allemaal in het linker rijtje. Belangrijk om te vermelden is dat het aantal trainers en 
assistent-trainers dit seizoen wederom is toegenomen, waardoor de persoonlijke aandacht voor iedere 
speler nog verder verbeterd kon worden.  
Mede door de kunstgrasvelden en het aantal beschikbare trainers werd de opkomst bij de trainingen ten 
opzichte van voorgaande jaren hoger. Tijdens de herfstvakantie werd opnieuw de Herfst2daagse georgani-
seerd en dit was een groot succes, ook dankzij de inspanningen van veel vrijwilligers en leden van de 
technische staf. Het Sinterklaasfeest is dit jaar voor het eerst alleen georganiseerd voor de spelers van de F 
pupillen, Champions League en World Cup en was heel gezellig mede dankzij de zeer grote opkomst. De 
chocoladeletters werden zoals vele jaren beschikbaar gesteld door Michael Tugendhaft en John Parsser. 
Het inmiddels traditionele kerstdiner voor C-junioren was opnieuw een feest. Een zeer goede opkomst, een 
fantastisch diner en een leuk spelprogramma. Dit alles georganiseerd door onze eigen evenementen 
commissie (Evelyn Tugendhaft, Floor Wellens en Olivier Poederbach) ondersteund door enkele leden van 
de jeugdcommissie. In het nieuwe jaar begonnen een paar jeugdleden met “de sixes”. Een traditie om op 1 
januari in een oliebollensfeer onderling op ons sportpark een toernooi te spelen, zowel voor veteranen, 
senioren als junioren. Het is jammer dat niet alle jeugdleden hiervan op de hoogte zijn, slechts een aantal 
jeugdspelers deden mee. Ik beveel het alle junioren van harte aan om de eerstvolgende keer aanwezig te 
zijn om lekker op nieuwjaarsdag een balletje te trappen en de geneugten van oudejaarsavond eruit te lopen.  
Natuurlijk ontbrak “Superstars” niet in januari. Een evenement waar veel kinderen (en ouders) naar uitkijken 
en dat wordt gehouden op Borchland. Van muurvoetbal tot bowlen, het is teveel om op te noemen waardoor 
de kinderen zich geen moment vervelen. Dit evenement bevat veel hoogtepunten, maar wat op mij de 
meeste indruk heeft gemaakt is de warming up. Voor de 2e opeenvolgende keer was het Carlos Lens, die de 
kinderen en ouders in extase bracht. Een fantastische dag, waar je als kind en ouder(s), maar ook als 
functionaris met heel veel plezier op terug kijkt en wat een onuitwisbare indruk achterlaat. Ook het toernooi 
voor de A en B junioren, dit keer gespeeld op ons sportpark, in plaats van in de zaal, kon zich verheugen in 
een goede opkomst met een zeer sportief verloop. Eind januari werd de competitie hervat en begonnen de 
pupillen aan de voorjaarscompetitie. Een aantal andere teams was druk verwikkeld in de strijd om promotie 
of degradatie. Een mooi voorbeeld hiervan de A1 junioren en de A3 junioren, de eerste deed mee om het 
kampioenschap in de 2e divisie landelijk en de laatste probeerde het hoofd boven water te houden in de 
Hoofdklasse met louter A1 teams van gerenommeerde amateurverenigingen.  
Aan het eind van het seizoen konden wij de balans opmaken: A1, C6, C7, D5, D6, D9, E3 en F5 waren 
kampioen geworden! Helaas heeft de A3 junioren het uiteindelijk niet gered, maar een groot compliment 



voor de inzet en instelling van de spelers en begeleiding van dit team. Fantastisch was natuurlijk de promotie 
van de A1 junioren naar de eerste divisie Landelijk. Na 1 jaar weer terug in de divisie waar wij het vorige 
seizoen uit waren gedegradeerd. Een tweetal spelers van deze selectie maken een hele grote stap en 
trainen het volgende seizoen al mee met de A selectie en een groot aantal spelers zijn overgegaan naar de 
B selectie van het tweede elftal! Een stimulans voor de AFC jeugd, die hierdoor ziet dat de eigen jeugd bij 
AFC een serieuze kans krijgt. De afsluiting van het seizoen was natuurlijk het Mini WK, ook dit jaar weer 
meer dan voortreffelijk georganiseerd.  
Voor mij persoonlijk waren het kampioenschap van de A1 junioren en natuurlijk ook de toekenning van het 
KNVB certificaat op 23 september van het vorig jaar voor onze jeugdafdeling, dit als enige amateurvoetbal-
club in geheel Noord-Holland (!) twee mooie afscheidscadeaus, want ik stop als voorzitter van de jeugd-
commissie. Het volgend seizoen ga ik een andere functie bekleden binnen het bestuur, waar ik zeer naar 
uitkijk. Met heel veel plezier heb ik de afgelopen vijf jaar leiding gegeven aan de jeugdafdeling, maar alleen 
was dit natuurlijk niet mogelijk. Ik heb hierbij veel steun gehad aan Michael Tugendhaft en John Parsser. 
Beiden hebben mij enorm gesteund door dik en dun. Ik heb van hen geleerd en ben dankbaar dat ik met 
deze twee fantastische mensen heb mogen samenwerken. Uiteraard wil ik ook Klaas Molenaar bedanken 
voor zijn toewijding, enorme inzet en technische adviezen. Ook mijn collega bestuursleden wil ik bedanken 
voor hun onvoorwaardelijke steun. Het gaat te ver (ruimtegebrek) om iedereen voor het voetlicht te plaatsen 
en hierbij wil ik dan alle overige functionarissen van de laatste vijf jaar met wie ik heb samengewerkt 
bedanken voor hun inzet, steun en vriendschap. Dat geldt zeker ook voor Frans Ris, Joop Kenter, Yvonne 
Steeman en Marjan en Theo Janssen. Helaas heb ik niet de gelegenheid gehad om van een ieder persoon-
lijk afscheid te nemen, omdat het jaarlijkse etentje met alle jeugdfunctionarissen jammer genoeg door 
omstandigheden niet is doorgegaan. Ik wens mijn opvolger Brian Speelman heel veel succes en ik wil 
nogmaals iedereen bedanken voor de fantastische tijd. Als laatste wil ik mijn vrouw Gerda bedanken, want 
zonder haar steun had ik nooit zoveel tijd aan mijn fantastische hobby kunnen besteden. 
 
 
11.  DE VETERANEN  
Een bijdrage van André Wijnand, voorzitter van de zgn. Klassieke AFC-Veteranen. Het seizoen begon eind 
augustus met het ONEC toernooi. Dit toernooi, dat eens in de vier jaar gehouden wordt, kent 19 deelnemen-
de clubs, die allemaal, tijdens de oprichting in 1995, Om en Nabij de Eeuw Club waren. De eerste editie 
werd door ons gewonnen, de laatste werden we slechts zevende. Het toernooi kwam dus duidelijk te vroeg. 
Niettemin onze competitiestart was overdonderend. Echter tegen de winterstop waren we weggezakt naar 
de vierde plek. De uiteindelijk behaalde tweede plaats, weer achter KHFC, mag zeer verdienstelijk genoemd 
worden. Onze Engelse vrienden, the Theydon Boys, hebben we dit seizoen twee keer mogen begroeten. 
Eerst gingen wij in september op bezoek, alweer ons vijfde, om aldaar na een zwaar bevochten (2-3) 
overwinning The Challenge Shield weer mee terug naar huis te nemen. Deze trip kenmerkte zich door een 
geweldige teamspirit. In mei kwamen zij naar ons toe. Vrijdag werd er gegolfd en op zaterdag werden zij 
door ons van de hoofdmat gepoetst. Het feest s ´avonds was er niet minder om. De uitslag is dan, zeker na 
een paar “pints”, niet meer zo belangrijk. Al met al het was weer een zeer geslaagd weekend.  
Bijzonder geslaagd waren ook weer onze socialiteiten: ons eigen jaardiner met dames, het eten na afloop 
van een wedstrijd met dames en met kinderen, en seizoensafsluiting bij een veteraan thuis. Dit keer bij Wim 
Husers. Tot “Veteraan van het Jaar” werden dit keer Kees Gehring en Henk Bijlsma gekozen, Johan Dol 
kreeg wederom de Topscorersprijs en Daniel van Meer, die voor de Schaduwschutter. De nieuwe gezichten 
dit seizoen waren bestuurslid Nicolaas van Ommeren en Han Trimbach, die zich beiden moeiteloos hebben 
aangepast, zowel op het veld als daarbuiten, een welkome versterking. Afscheid namen wij van Hesdey 
Sanches, te druk op zaterdag voor AFC; Daniel van Meer, naar Spanje vertrokken en van Kees en Henk, 
beiden d.m.v. de organisatie van een fraaie afscheidswedstrijd annex feest op 25 april jl. gestopt als actief 
voetballer, maar zij blijven wel als zijlijner bij de Veteranen betrokken. Het seizoen laat zich kenmerken door 
de goede onderlinge sfeer en regelmatig redelijk tot goed voetbal ( dit laatste volgens onze uitstekende 
scheidsrechter Jean Bollen). Ook de verstandhouding met onze tegenstanders was meer dan goed te 
noemen, zeker na afloop. Al met al was het een mooi seizoen! 
 
 
12.  DE COMMISSIE MEDISCHE ZAKEN 
In 1999 nam Wim Crouwel het initiatief de Commissie Medische Zaken op te richten. Alweer 9 seizoenen 
stellen de leden van deze commissie, Lex Swaan arts, de fysiotherapeuten Wim Crouwel (voorzitter) en 
Frank Tilmans en topsportverzorger Ko Grosze Nipper hun professionele kennis ter beschikking. Deze 
commissie houdt toezicht op de algemene hygiëne in en rondom de kleedkamers, het behandelen van 
blessures van de senioren en een preventieve gezondheidstaak bij onze jeugdleden. De AFC Topjeugd 
werd dit seizoen paramedisch begeleid door Michael Olivieira (jun. A-1), Kirsten Kampman(jun. B-1), Aukje 



Spoelstra(jun.C-1), Sandra v.d. Moere (jun.D-1) Melanie Rodriquez en Marielle Marelis (sen. Zat.1) en 
Michel de Bruijn (sen. Zon.2). Ons eerste vlaggenschip werd vakkundig begeleid dor clubarts Lex Swaan,  
en deze werd hierin bijgestaan door fysiotherapeut Frank Tilmans en masseur/verzorger Ko Grosze Nipper. 
De artikelen van deze commissie in de Schakel heeft geleid tot een open e-mail contact en interactie door 
antwoord te verstrekken op  vragen van onze leden en/of ouders van jeugdleden omtrent gezondheid in het 
algemeen en blessures in het bijzonder.  Het gratis inloopspreekuur voor leden van AFC op de maandag 
avond is mede door deze inspanning  niet meer weg te denken. Als AFC door al haar commissies vergelijk-
baar is met een “gezond” bedrijf, functioneert de Medische Dienst daarin als een geolied radertje.  
 
 
13.  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 twee grootste klussen aan het begin van het nieuwe seizoen waren 
voor de commissie P&P het volledig restylen van de AFC website en het maken van de Persmap. In de 
zomer werd daar al hard aan gewerkt. Allereerst de persmap. De 25ste editie mocht er best zijn, volgens 
velen. Geheel in stijl van de vorige edities werd het een informatief blad, samengesteld door André Wijnand 
en ondergetekende. De bijdragen waren van goed niveau. Jan Otsen maakte prachtige foto’s, Youp van “t 
Hek schreef een eigenzinnige column, vader en zoon Paul en Ronald Koster berichtten over het golfen 
binnen de AFC gelederen en Machiel van der Woude schreef een heldere beschouwing over de Zuidas-
perikelen. Tal van anderen leverden bijdragen over nog meer van facetten binnen de club. De Persmap werd 
gepresenteerd tijdens de officiële in gebruikneming van de nieuwe hoofdtribune (zie elders in dit verslag). 
Drukkerij Palteam leverde weer prima werk. 
Ook verzorgde de commissie P & P op deze dag de vertoning van de AFC- documentaire  “Afscheid van een 
hoofdveld”, gemaakt door Morton Hill Media. Daarin is te zien hoe de laatste speeldag op het oude 
hoofdveld verliep en hoe de penaltystip werd uitgegraven en verplaats naar het nieuwe hoofdveld. Tal van 
AFC- prominenten komen aan het woord over de lange en roemruchte periode van het “oude” veld. 
Webmaster Hans Elias en zondag 12 speler Frans Dankaart warende drijvende klacht achter de totale 
restyling van de AFC website. In de lente en zomer werd eerst volop gebrainstormd over de vernieuwingen 
en na rijp beraad werden de veranderingen doorgevoerd. Jan Otsen maakte vervolgens een aantal prachtige 
“banners”. Na het aanpakken van een paar kinderziektes werd de website van AFC alom geroemd, zeker 
ook door andere, concurrerende clubs en de sportpers. De AFC site wordt ongekend goed bezocht- wij 
werden in dit seizoen dik meer dan 500.0000 maal bezocht en daarmee komt de teller al totaal op meer dan 
2 miljoen hits. Er is geen amateurclub die dit kan navertellen.  
Buitengewoon veel interesse is er voor onze rubriek amateurnieuws en zeker ook voor het spraakmakende 
hoekje transfers en geruchten. Drijvende kracht daarachter is Hans van der Vlist, die er een dagtaak van 
maakt alle nieuwtjes te traceren en bij elkaar te plaatsen. Maar de “helicopterview” en redactie van de 
website is in handen van Hans Elias, die zijn werk niet alleen goed doet, maar er ook veel liefde en energie 
in stopt. Ton Post maakte weer prachtige foto’s bij verslagen van Zondag 1. Die verslagen zijn veelal van 
hoog niveau, met dank aan Amel Vroege en Ronald Koster. Nieuwe scribent was Bob Duis, maar onder 
pseudoniem schreef B.G. ook heel aardige stukjes. Johan de Bie’s sappige rubriek Bie’sZonderheden werd 
als altijd  gretig verslonden. Pim Adriaansz legde zijn column “Mixed Pickels” weer op erudiete wijze in.  
AFC staat er bij de media redelijk goed op. Dat wordt mede bepaald door de ontvangst aan de perstafel bij 
de thuiswedstrijden van het eerste. Leuk is het te merken dat met name de jonge reporters genieten van 
“good old” Pim Adriaansz, met zijn feitenkennis en scherpe, maar ook geestige analyses. Intussen zit Wim 
Ringe ook al weer jaren aan de perstafel en informeert hij de verslaggevers op adequate wijze. Wim maakte 
ook dit seizoen weer het vertrouwde AFC-Thuis. Dat is een hele klus. Chris –wie anders- levert de statistie-
ken en de nijvere Yvonne Steeman zorgde ook nog eens steevast voor de productie. 
 
 
14.  ARCHIEFCOMMISSIE 
Een bijdrage van Pim Adriaansz, voorzitter van deze commissie en “still going strong”. De archiefcommissie 
van AFC, ook dit verenigingsjaar bestaande uit Pim Adriaansz (voorzitter), Rik de Boer en Hans de Wijs, 
vergaderde onveranderd in principe iedere eerste maandagavond van elke maand tijdens het seizoen in de 
achterzaal van ons clubhuis (voor de archiefruimte); en vaak ook nog in 'tussendoortjes'. Archivering houdt in 
het beheer van AFC-kenbronnen, zoals onder meer jaarverslagen, Schakels, ledenlijsten, programmabla-
den, foto’s, media, documenten en voorwerpen. Met als doel toegankelijkheid voor directe raadpleging door 
belangstellenden uit AFC en daarbuiten. En op termijn door latere geschiedschrijvers. Velen weten inmiddels 
de weg naar het archief - na afspraak, dat wel - te vinden. Gebruik van e-mail is daartoe vaak de opening. 
Verheugend was in dit opzicht het contact met de jonge maar professionele archivaris Marcel ter Wal van het 
aloude Gorinchemse Unitas, die alle historische ontmoetingen tussen zijn en onze club in woord en beeld 



aanleverde. Een nadere persoonlijke kennismaking op Goed Genoeg zal volgen in het begin van het 
komende seizoen. Een nieuw aandachtspunt is het aangaan van een relatie tussen de archiefcommissie en 
de AFC website. Contacten daarvoor zijn al gelegd tussen webmaster Hans Elias en Rik de Boer, die als 
laatste commissielid onlangs maatschappelijk gepensioneerd is en als archivaris praktisch het dichtst bij de 
huidige digitalisering staat. De drie in de aanhef vermelde commissieleden stellen zich uiteraard weer gretig 
herkiesbaar voor een nieuwe termijn.  
 
15.  DE COMMISSIE COMMERCIELE ZAKEN EN MATERIAAL 
AFC’s vicevoorzitter Ad Westerhof, Tim Timmerman, Dennis de Wit en Meindert Huisman vormen deze 
belangrijke commissie en de voorzitter van deze commissie Ad Westerhof leverde de volgende bijdrage. Aan 
deze commissie is tevens de Commissie Materiaal gelinkt waarin zitting hadden Dennis de Wit, Fred ten 
Nijenhuis en Michael Tugendhaft. Vanuit het bestuur zag Ad Westerhof toe op de gang van zaken. De 
activiteiten van beide commissies worden hieronder gezamenlijk behandeld  aangezien er sprake is van een 
grote mate van verwevenheid en synergie zowel wat betreft de onderwerpen als ook de betrokken personen. 
In meer gebruikelijk Nederlands zou je kunnen stellen dat de bloedgroepen goed op elkaar aansluiten. 
Vorig jaar konden wij melding maken van de start van het AFC-uitzendbureau. Met veel inspanning lijkt het 
erop dat de gedegen voorbereiding zijn vruchten gaat afwerpen. Het aantal vacatures is enorm gegroeid 
,vooral uit de bron van onze AFC-Vriendelijke bedrijven. Dat ging dus goed. De invulling van de vacatures uit 
het AFC-ledenbestand met aanhang ging en gaat nog steeds moeizaam. Wil het uitzendbureau een 
doorslaand financieel succes worden dan zal ook daar serieuze invulling aan moeten worden gegeven. Een 
mooie opdracht voor komend jaar. 
Na een lange voorbereiding werd op de verjaardag van onze vereniging op 18 januari 2008 een zesjarig 
contract getekend met onze nieuwe kledingsupplier NIKE. Een en ander gefaciliteerd door ons AFC-
Vriendelijk bedrijf DUO-Sport. Tegelijkertijd namen we afscheid van Quick (Brandfusion) die ons gedurende 
drie jaar op voortreffelijke wijze heeft voorzien van wedstrijd- en trainingskleding. Ook de overgang is soepel 
verlopen en wij zijn Quick/Brandfusion en met name de heer Ronald Krijger directeur van Brandfusi-
on dankbaar voor zijn inzet de afgelopen drie jaar. De overeenkomst met NIKE  houdt een verruiming van de 
sponsoring in en alle selectie teams zullen worden gekleed door NIKE. Daarnaast wordt er ondersteuning 
gegeven bij (jeugd)evenementen. Het nieuwe shirt is te koop  in de winkels van DUO-Sport evenals de rest 
van de outfit zoals broek, kousen, trainingspak etc. Voor AFC-leden zijn er kortingen en voor een team geldt 
een zogenaamde teamkorting van 15% (zie ook de website). Het is onze bedoeling dat ieder team zo 
spoedig mogelijk geheel in deze nieuwe outfit op de velden te zien zal zijn. Naast het werk van velen binnen 
en buiten AFC is een bijzonder woord van dank aan ons lid van Verdienste  Jack van Gelder zeker op zijn 
plaats. Vanaf het allereerste begin tot en met de keuze van het shirt is hij betrokken geweest en het resultaat 
is buitengewoon mooi. Chapeau! 
Bij de  AFC-Vriendelijke bedrijven hebben de volgende mutaties plaats gevonden: Quick en Desso hebben 
te kennen gegeven hun ondersteuning te willen beëindigen. Wij danken beide bedrijven voor hun bijdrage 
gedurende de afgelopen jaren en wensen hen veel succes in de toekomst en wellicht tot ziens. Naast NIKE 
trad ook het notariskantoor Sterel op 1 januari jl. toe tot het genootschap van AFC-Vriendelijken en op de 
valreep kunnen wij melden dat Communicatie & Co ook besloten heeft AFC-Vriendelijk te worden. Laatstge-
noemd bedrijf specialiseert zich in de invulling van vaste- en tijdelijke krachten op het gebied van communi-
catie, PR en woordvoering. Op onze website kunt u alle AFC-Vriendelijke bedrijven vinden met een link. 
Meer dan de moeite waard om eens een bezoekje te brengen. Ons AFC-Vriendelijk bedrijf Tommy Hilfiger 
verschaft AFC reeds vanaf 1999 een belangrijke extra bron van inkomsten d.m.v. hun dak reclame op ons 
clubhuis en dat zal ook volgend seizoen voor het tiende jaar in successie weer het geval zijn!! 
Iedereen die het sportpark geregeld bezoekt valt de toename van het aantal borden op. Voor AFC, net als 
de AFC-Vriendelijken overigens, van zeer groot belang. Het plaatsen, verhangen, repareren en acquireren 
van de borden is nagenoeg een dagtaak. Bosman Letters tekent  daarbij voor het technische gedeelte van 
de uitvoering. Naast deze vormen van reclame kent AFC ook de adverteerders in ons clubblad “de Schakel” 
en de adverteerders in ons twee wekelijks programma boekje “AFC-Thuis”. Coördinatie van deze werk-
zaamheden vindt plaats vanuit onze administratie op ons sportpark, waar Yvonne Steeman dagelijks tevens 
de administratie verzorgt voor de commerciële commissie. Dat lijkt niet alleen te veel, dat is ook te veel. 
Vandaar de recente oproep op onze website en in “de Schakel” om serieuze ondersteuning op dit "zenuw-
centrum". Wij verwachten dat deze vacature op korte termijn kan worden ingevuld. Het afgelopen jaar is er 
veel contact geweest met de diverse AFC-Vriendelijken, bestaand of nieuw, met de huidige  en nieuwe 
bordsponsors en adverteerders. Bijna een dagtaak! Wij prijzen ons gelukkig dat Tim Timmerman, secretaris 
van de commerciële commissie, die taken op zich heeft genomen en zeer goed heeft uitgevoerd. Terecht dat 
hem voor al die inzet de mr. Henne Boskamp  Nobelprijs 2008 ten deel viel. Chapeau! 
Net als ieder jaar treffen de AFC-Vriendelijke bedrijven elkaar een keer per jaar uitgebreid om bij te praten 
en met elkaar van gedachten te wisselen over AFC en de actualiteit. Dat alles onder het genot van een 



bescheiden hapje en drankje. Een mooie gelegenheid ook om onze ondersteuners te bedanken voor hun 
(financiële )bijdrage. De commissie heeft het afgelopen jaar veelvuldig vergaderd. Daar was door alle 
ontwikkelingen met uitbreiding en wisseling van sponsors en de nieuwe kledingsponsor alle aanleiding toe. 
Het seizoen werd als gebruikelijk afgesloten tijdens een mooie lunch op uitnodiging van onze adviseur Hans 
Brouwer. Uiteraard kan het werk van de commerciële commissie niet worden gedaan zonder de inzet van 
velen. Naast de eerder genoemde Tim, ook van deze plaats onze dank aan Dennis de Wit en Meindert 
Huisman, aan Yvonne Steeman en Hans Brouwer. 
De commissie Materiaal kende dit jaar een rustig jaar maar moest aan het eind van het jaar vol in de 
versnelling om de afspraken met NIKE verder invulling te geven. Niet altijd even makkelijk maar een prima 
seizoen en uiteindelijk is iedereen tevreden(nou ja bijna iedereen). Dank voor de inzet van de commissiele-
den en met name Fred ten Nijenhuis voor zijn geduld en incasseringsvermogen. Voorts uiteraard Michael 
Tugendhaft, die het afgelopen seizoen namens de jeugdcommissie zitting had en voorzitter Dennis de Wit 
die met mij o.a. de contacten onderhield met  Quick, DUO-Sport en NIKE. Tenslotte een woord van dank aan 
onze sportparkmanager Pim van de Meent die op het gebied van onze materialen een beslissende sleutelrol 
speelde. Alles overziend is er niets treffender dan het gezegde : Every cloud has a silver lining!! 
 
 
16.  DE OVERIGE COMMISSIES 
Naast de commissies vermeld onder punt 7 t/m 15 van dit verslag werd het bestuur van AFC ondersteund door 
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, Patrick 
Reddering en Johan Dol, de KAScommissie bestond uit Hans Honsdrecht, Peter van den Dungen Jr. en Jos 
Lonnee, in de KENNISMAKINGScommissie hadden naast voorzitter Ger van Caspel zitting Rinus van 
Leijenhorst, Sebo Woldringh, Johan de Bie, Dennis Bijlsma, Brian Speelman en Steve Bierman, de commissie 
SOCIALE ZAKEN met drie  oud-bestuursleden, de Ereleden Johan de Bie, Ger van Caspel en Jan van Dijk, de 
commissie van MATERIAAL met de leden Dennis de Wit, Fred ten Nijenhuis en Michael Tugendhaft en 
tenslotte de SCHEIDSRECHTERScommissie, die uit Eric Bos, Frans Jüch en Peter Brans bestond.  
 
 
17.  SUPPORTERSCLUB “THE REDS”  
AFC’s supportersclub “the Reds” is op 5 mei 1993 opgericht ter ondersteuning van de toppositie die de 
Amsterdamsche Football Club vanaf 21 mei 1962 inneemt (toen promotie naar de eerste klasse amateurs door 
een 3-1 overwinning op CELERITUDO werd bewerkstelligd) in de hoogste regionen van het Nederlandse 
amateurvoetbal. Het bestuur bestond dit seizoen uit Lou Hekster (voorzitter), Jos Lonnee (penningmeester), 
Bob Duis (secretaris) en Ronald Koster, Peter van der Dungen jr., Dennis Bijlsma en Brian Speelman (lid). 
“The Reds” kent thans rond de 100 leden, die ieder jaar een extra financiële bijdrage leveren, waardoor het 
bestuur van AFC in staat wordt gesteld zaken te realiseren, die binnen de exploitatie van AFC anders niet 
mogelijk zouden zijn, zoals de jaarlijkse trainingsstage van de A-selectie tijdens de winterstop op Gran 
Canaria, als ook de organisatie van de ABC-Cup en de Mini-WK aan het einde van ieder voetbalseizoen. Op 
14 februari organiseerde het bestuur van “the Reds” een zeer geslaagde thema-avond “Topklasse, voor of 
tegen?”, zie het evenementen-overzicht onder onderdeel 22 van dit verslag. Oud eerste elftalspeler Jos 
Lonnee, vanaf 1994 penningmeester van “the Reds”, heeft  aangegeven dat hij na 14 jaar zijn taak wilde 
overdragen aan een jongere AFC’er en die heeft het bestuur van “the Reds” weten te vinden in de persoon van 
Benno Honsdrecht. Beste Jos, ook langs deze weg, namens alle leden van s.c. “the Reds” hartstikke bedankt 
voor dit belangrijke werk gedurende vele jaren en Benno, veel succes! 
 
 
18.  DE LIEVERDJES VAN AFC 
Op 7 december 1998 werd door een aantal AFC’ers het initiatief genomen om een fonds onder de naam “de 
Lieverdjes van AFC” in het leven te roepen, hetgeen enkele jaren later is overgaan in een stichting, waarvan het 
bestuur bestaat uit AFC’s vicevoorzitter Ad Westerhof en de penningmeester van de stichting Goed Genoeg, 
Bob Neseker. Ons lid, de op 12 februari 2007 overleden Dé Stoop, oud-voorzitter van FC Amsterdam (ook 
bekend onder de naam “De Lieverdjes”) heeft de stichting jarenlang verblijd met een genereuze gift ten behoeve 
van de grote jeugdafdeling van AFC. De naam van de stichting is destijds dan ook om die reden bewust 
gekozen. Wanneer iemand die dit verslag leest het eveneens leuk zou vinden om financieel iets extra’s voor de 
AFC-jeugd beschikbaar te stellen, dan kan contact worden opgenomen  met één van bovenstaande AFC-
functionarissen of één van de overige AFC-bestuursleden. 
 
 



19.  STICHTING “GOED GENOEG” EN DE V.S.G.G. (VERENIGING SPORTPARK GOED GENOEG). 
De Stichting Goed Genoeg (opgericht 11-4-1959) is huurder van het Sportpark Goed Genoeg van de Gemeente 
Amsterdam. Het bestuur wordt gevormd door Machiel van der Woude (voorzitter), Kees Gehring (secretaris), 
Bob Neseker (penningmeester), Ad Westerhof en Nicolaas van Ommeren (lid), die vele gesprekken voerden 
met verschillende instanties over de toekomst van het sportpark van AFC aan de Zuidas. Zij vormen tevens het 
bestuur van de Vereniging Sportpark Goed Genoeg, die het contract met de pachter van het clubhuis opmaakt. 
Dit contract is reeds in april 2008 tot tevredenheid van de VSGG en pachter Frans Ris voor het seizoen 2008-
2009 verlengd en ondertekend. Jan van Dijk en Johan de Bie zijn in het verleden benoemd tot “adviseur voor het 
leven” van de Stichting en de VSGG. 
 
 
20.  STICHTING “KEEP SMILING” 
Al weer meer dan 5 jaar geleden, op AFC’s verjaardag op 18 januari 2003 werd door een aantal AFC’ers het 
comité “Keep Smiling” opgezet ter ondersteuning van de spelers van onze A-selectie bij studie, vervoer, 
huisvesting en/of hun maatschappelijke carrière. Op 17 augustus 2005 werd dit comité omgezet in een Stichting 
waarvan de notariële akte op die dag passeerde bij een notariskantoor. Het bestuur van deze Stichting bestaat 
uit Ad Westerhof (voorzitter), Kees Gehring (secretaris), Henk Bijlsma en Dennis de Wit. Aldert van der Zwaard, 
DGA van het AFC-Vriendelijke bedrijf Peugeot de Jong, heeft ook het achter ons liggende seizoen in samen-
werking met “Keep Smiling” aan 8 spelers van de A-selectie voor 10 maanden via een huurovereenkomst een 
Peugeot 207 beschikbaar gesteld, waar de betrokken spelers een voor hen aantrekkelijke eigen financiële 
bijdrage aan leveren. 
 
 
21.  AFC EN DE ZUIDAS 
Onze zeer gewaardeerde voorzitter Machiel van der Woude bericht ons over de laatste stand van zaken. De 
Zuidas is in de afgelopen maanden veel in het nieuws geweest. Deze nieuwswaarde heeft alles te maken 
met de stagnerende economie en de broosheid van de plannen rond het zogeheten dokmodel. De partijen, 
de Gemeente voorop, zoeken naar oplossingen om de Zuidas in de toekomst het zo gewenste elan te 
geven. Het optimisme van enige tijd geleden heeft plaats gemaakt voor meer sceptische geluiden. Wat 
betekent dit alles voor AFC? Zoals bekend heeft onze vereniging een overeenkomst met de Gemeente, 
getekend op 23 mei 2006. Hierin is vastgelegd dat AFC rond 2016 kan beschikken over een complex dat 
zich gedeeltelijk op de overtunnelde A 10 bevindt. Het nieuwe sportpark spreidt zich uit van de De Boelaan 
tot aan het Beatrixpark, telt vijf velden, en een groot clubhuis dat deel uitmaakt van het aan te leggen 
Parkgebouw. Op dit gebouw worden twee velden aangelegd.  
Zeker is inmiddels dat het genoemde jaar van oplevering (2016) niet haalbaar is. Nu al loopt men jaren 
achter op de planning. Neemt niet weg dat op 23 september 2007 de tweede ontwikkelingsfase op ons 
sportpark is afgerond. Na de eerste fase, de aanleg van een kunstgrasveld op onze drie tennisbanen, bleek 
het in de tweede fase noodzakelijk om ons fraaie hoofdveld te onttakelen, de twee velden voor ons clubhuis 
op te schuiven in westelijke richting, twee kunstgrasvelden aan te leggen, het veld voor het clubhuis in te 
richten als hoofdveld met een fraaie overdekte en een overdekte tribune, paden aan te leggen, etc. Een 
geweldige klus die geklaard is in vijf maanden. Een diepe buiging naar allen die hieraan een bijdrage hebben 
geleverd. De medewerkers van de Gemeente, van de Grontmij, Pim van de Meent en zijn staf, Tim 
Timmerman en de AFC-bestuursleden die veel tijd hebben besteed aan de benodigde commissiewerkzaam-
heden: Kees Gehring, Nicolaas van Ommeren, Ad Westerhof en Erelid Bob Neseker.  
Niet onvermeld mag blijven dat ook Frans Ris als pachter een behoorlijke steen heeft bijgedragen aan het 
welslagen van een en ander. Na de feestelijke opening door sportwethouder Carolien Gehrels van het 
vernieuwde sportpark, bijna een jaar geleden, die ook werd bijgewoond door het bestuur van ons stadsdeel 
en de heer Habold namens de KNVB is de snelheid uit het Zuidasproject verdwenen. De realisatie van het 
Parkgebouw met daarin ons nieuwe clubhuis is sterk vertraagd. Wel is gewerkt aan reallocatie van ons 
parkeerterrein en daar kunnen wij om veiligheidsredenen blij om zijn. Verder zijn aan kant van de De 
Boelelaan werkzaamheden verricht ten behoeve van de aan te leggen Boelegracht.  
Komt van uitstel ten slotte afstel? Dat is op dit moment beslist niet te overzien. Uiteraard houdt het bestuur 
van AFC de vinger aan de pols. Zo werd recent geconstateerd dat de PvdA tijdens de beraadslagingen in de 
Gemeenteraad een amendement indiende waarin B & W worden uitgenodigd onderzoek te doen naar de 
mogelijkheid van een nieuw, groter sportpark voor AFC elders in Amsterdam, waardoor FC Buitenveldert 
verplaatst zou kunnen worden naar onze velden. Dit amendement kon rekenen op brede steun en is dus 
zeer serieus te nemen. Of AFC plaats zal maken voor buurman/vrouw Buitenveldert staat alleen nog in 
sterren beschreven. Duidelijk is wel dat AFC al 86 van 113-jarige geschiedenis in Amsterdam-Zuid speelt en 
dat beslist wil blijven doen. Volgend jaar, wanneer dit hoofdstuk in het jaarverslag 2008-2009 aan de orde is, 
weten wij misschien (iets) meer.  



 
 
22.  DE EVENEMENTEN  
Debuterend bestuurslid Bob Duis, dit seizoen o.a. actief met de coördinatie van de evenementen en debuterend 
2de secretaris Ruud Mantel assisteerden ondergetekende met het overzicht van- en de verslaggeving over de 
vele verschillende “officiële” evenementen die dit seizoen binnen AFC hebben plaatsgevonden, alsmede met 
informatie over de merchandising-activiteiten, die door Bob Duis werden geïnitieerd. 
Opening nieuwe complex en uitreiking Persmap 
De eerste thuiswedstrijd van het seizoen kon helaas niet op ons vernieuwde complex worden gespeeld. De 
bouwwerkzaamheden waren nog niet geheel afgerond, dus leek het het bestuur verstandiger om de eerste 
thuiswedstrijd uit te spelen. Onze vrienden van Elinkwijk bleken bereid om onze uit en thuis wedstrijden om 
te ruilen. Zo geschiedde dat ons eerste elftal niet eerder dan 23 september 2007 haar eerste thuiswedstrijd 
speelde en wel tegen stadgenoot DWV. Vanaf 12.00uur werden de genodigden door het bestuur verwel-
komd en wij hadden geluk met het prachtige weer. Buiten speelde een looporkestje in AFC tenue en het 
programma begon met de uitverkiezing van Laurens Bianchi tot speler van het seizoen 2006-2007. 
Aansluitend overhandigde de heer Fred Habold, erelid van de KNVB, ons als 5e amateurvereniging van 
Nederland officieel het KNVB-certificaat voor onze jeugdopleiding, dit als enige amateurclub van Noord-
Holland. Vervolgens werd een exemplaar van de Persmap van het seizoen 2007-2008, voor het eerst 
geproduceerd door Jan van Galen en André Wijnand, overhandigd aan Machiel van der Woude.  Een film 
over onze laatste wedstrijd op het oude hoofdveld, eveneens geproduceerd door dezelfde Jan van Galen 
werd vertoond en de Champions League en Worldcup jeugd speelden voorwedstrijden op het nieuwe 
hoofdveld en dat was ontzettend leuk om te zien. Wethouder Carolien Gehrels opende het vernieuwde 
sportpark “Goed Genoeg” officieel; samen met onze voorzitter Machiel van der Woude werd de aftrap 
verricht en kon de wedstrijd beginnen. Gelukkig wonnen wij deze eerste thuiswedstrijd van het nieuwe 
seizoen en bleef het nog lang gezellig in ons clubhuis. 
Zuidascup  
Op initiatief van het projectbureau Zuidas werd de Zuidascup dit jaar op 28 september 2007 op ons 
vernieuwde sportpark gespeeld. Deze “sixes” wedstrijden worden ieder jaar georganiseerd zodat  de 
bedrijven op en rondom de Zuidas elkaar beter kunnen leren kennen. Dit jaar werd AFC op het veld 
vertegenwoordigd door leden van het bestuur. Zo geschiedde dat een groot deel van het bestuur nu niet 
strak in pak aan de bestuurstafel vergaderde maar op het nieuwe kunstgras aan de bak moest. Aansluitend 
werd een Indisch buffet geserveerd en konden de deelnemers van de vele teams elkaar ontmoeten. Al met 
al een geslaagde middag. 
De Herfst2daagse  
Onder de in deze tijd van het jaar gebruikelijke wisselende weersomstandigheden vond de herfst2daagse dit 
seizoen plaats op 16 en 17 oktober. De eerste dag met mooi weer, en vele D- E- en F- pupillen genoten dan 
ook met volle teugen van een carrousel aan oefeningen, spelvormen en partijtjes. Een groot deel van de dag 
namen de activiteiten onder begeleiding van trainers en selectiespelers van C- en B-junioren in beslag. De 
tweede dag, met een iets korter programma, verliep regenachtig. Desondanks werd opnieuw met veel 
enthousiasme en overgave aan het trainingsprogramma meegedaan. Moe maar voldaan keerden de 
jongens op het eind van de dag huiswaarts. Op beide dagen werd, zoals wij dat gewend zijn, de lunch op 
uitstekende wijze verzorgd door Frans Ris en zijn staf.   
De Zilveren Ploeg-avond   
Op 2 november 2007 werd de traditionele bijeenkomst (altijd op de eerste vrijdagavond van november) van de 
Zilveren Ploeg voor AFC’ers die 25 jaar of langer lid zijn, gehouden. AFC kent anno 2007 maar liefst 228 
“Ploegers”! Een hoge opkomst, 134 van hen waren aanwezig. De organisatie bestaande uit Johan de Bie, 
tevens tafelvoorzitter en de twee Hansen, Honsdrecht en De Wijs, installeerde 4 nieuwe “Ploegers”, Ronald van 
de Meent, Jan de Moor, Erwin Smit en Sebo Woldringh Sr.. Tevens werden op deze gezellige avond 7 AFC’ers 
tot Ridder (50 jaar lid) geslagen: Jacques Mellegers, Hans Slaap, Rik de Boer, Ger van Caspel, Hans Rooden-
burg, Peter van der Heijdt en Jos Kemna. “Het gaat goed met AFC”, schreef Pickelaar Pim Adriaansz in zijn 
recensie in “de Schakel” over deze avond, want  “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst ”. 
Goed Genoeg Open 
Ook op 2 november 2007 vond voor de twintigste (!) keer in successie de “Goed Genoeg Open” golfwedstrijd 
plaats voor AFC’ers, ACC’ers, oud AFC’ers en hun partners, dit jaar op de baan van Purmerend. Er waren 68 
deelnemers, de winnaar van het “rode jasje” was dit jaar Gerard Spanjaard en de organisatie was in handen van 
Sandra Drenkelford, Ron van Doesburg, Bas Rachman en Ronald Koster. 
Het Sinterklaasfeest 
Al sinds vele vele jaren maakt Sinterklaas er een goede gewoonte van op de laatste woensdag voor zijn 
verjaardag AFC te bezoeken. En op 28 november was ons clubhuis dan ook volgestroomd met zo’n 150 
jonge AFC-ertjes die met vol verwachting kloppende harten voor het podium plaats namen. Onder muzikale 



begeleiding van Kees Koedood en zijn band werd het een grandioze happening voor de kleintjes. Toen ook 
scheidend jeugdcommissievoorzitter Rinus van Leijenhorst een liedje ten gehore bracht, moest zelfs even 
gevreesd worden voor het dak, maar dat dit hield het nog net. Voorafgaand aan dit festijn werd het bekende 
pepernotentoernooi gespeeld. Dit toernooi werd op enig moment ruw verstoord toen een groot aantal Zwarte 
Pieten het veld betraden, maar toen deze royaal snoepgoed begonnen uit te delen, werden nog slechts 
lachende gezichten gesignaleerd. Wij hopen van harte dat Sinterklaas ook volgend jaar weer bij AFC te gast 
zal zijn.  
Het Kerstdiner voor C-junioren  
Het jaarlijkse Kerstdiner voor C-junioren werd dit seizoen gehouden op 1 december. Opnieuw was de 
opkomst verheugend groot en de jongens hadden (al of niet met behulp van hun ouders) bijzonder hun best 
gedaan om er op hun “Kerstbest” uit te zien. Tussen de gangen van een heerlijke 3-gangenmaaltijd 
(recepten verkrijgbaar bij Frans Ris) door, werd ook dit jaar weer een voetbalquiz gehouden die door de C1-
junioren werd gewonnen. Mede dankzij de inspanningen van de jeugdevenementen commissie was er 
sprake van een zeer geslaagde avond.   
Het traditionele Kienen  
Een bomvolle achterzaal van ons clubhuis op 21 december 2007; meer dan 250 rechtstreeks of indirect aan 
AFC gelieerde aanwezigen waren op “het Kienen” afgekomen. Zij kunnen terugzien op een absolute TOPavond 
met fantastische prijzen in Volendamse sfeer (“yeppa, yeppa, yeppa”). Ieder jaar is de opkomst groter en de 
sfeer beter, mede dankzij onze clubhuis-uitbaters Frans Ris en Joop Kenter, die het geheel perfect aanvoelen. 
En dan te bedenken dat deze traditie binnen AFC bestaat sinds het jaar 1921!! Dank aan Ronald Koster, Nicky 
en Lou Hekster, Ron van Doesburg, Roy van Dijk en Hans Hulst voor de organisatie en de ieder jaar weer 
andere formule en hoeveel AFC’ers zullen er straks op 19 december van dit jaar wel niet aanwezig zijn?? 
De klaverjasdrive   
Sinds het jaar 1970, dus dit jaar voor de 38ste keer in successie, vindt ieder jaar op de vrijdagavond tussen Kerst 
en Nieuwjaar in ons clubhuis een klaverjasdrive plaats, destijds een initiatief van Frank Reddering, die nog altijd 
de organisatie voor zijn rekening neemt. Dit jaar kwamen op vrijdag 28 december 30 koppels, die aan AFC 
verbonden zijn, bijeen. Als eerste eindigden Jan van Galen-Martin Bakker, op de tweede plaats Jan Otsen-Evert 
Peeters en als derde Frank Kramer-Bob van den Bergh. 
De sixes  
Een lange traditie binnen AFC is dat er op de eerste dag van het nieuwe jaar op onze velden onderlinge “six-a-
side” wedstrijden worden gespeeld; dat dateert al uit de periode die AFC doorbracht aan de roemruchte 
Zuidelijke Wandelweg. De laatste jaren liep de belangstelling jammer genoeg terug, maar op 1 januari 2008 kon 
organisator Ronald Koster meer dan 35 deelnemers noteren, mede omdat Joey van Leijenhorst een aantal 
jeugdleden enthousiast had gemaakt. 
De nieuwjaarsreceptie  
Op vrijdagavond 4 januari 2008 ontving het bestuur de leden en donateurs plus “aangetrouwden” in ons door 
Frans Ris en Joop Kenter gezellig versierde clubhuis. Circa 200 aanwezigen toonden belangstelling voor de 
Nieuwjaarstoespraak van voorzitter Machiel van der Woude en wensten hun clubgenoten een voorspoedig 
2008. Evenals de twee jaren ervoor werd de receptie opgeluisterd met een aantal sessies van de big band “the 
Caledonians” met zang van AFC’s jeugdtrainer en coördinator Kees Koedood. Het bestuur denkt na over een 
nieuwe formule, waardoor er op vrijdagavond 2 januari 2009 meer AFC’ers naar Goed Genoeg zullen komen om 
elkaar een goed 2009 te wensen. 
Het Gelukkig Nieuwjaarstoernooi  
Dit traditionele AFC evenement werd dit jaar op sportpark “Goed Genoeg” geïntroduceerd, in plaats van het 
zaalvoetbal toernooi in de Emergohal. Gezien het feit dat wij inmiddels beschikken over prachtige kunstgras 
velden, kan zo’n toernooi prima op ons eigen terrein plaatsvinden en dat gebeurde dan ook op zondag 6 
januari 2008. Zestien teams hadden zich ingeschreven en speelden op de nieuwe velden met een zonnetje 
erbij en de temperatuur van een graadje of acht was ook prima. Max Flam en Sebo Woldring tekenden voor 
de organisatie en de prijzen werden uitgereikt door “Miss Kien” en onze voorzitter Machiel van der Woude. 
Lars Boering, Patrick Reddering, Rogier de Boer, Jeroen Hilbrink en Benno Honsdrecht waren tevens bereid 
om de organisatie te ondersteunen en droegen bij aan een perfect verlopen toernooi waar iedereen 
enthousiast over was. De uiteindelijke winnaar AFC zondag 10 kon op de foto en nam de beker gretig in 
ontvangst. 
De trip naar Gran Canaria  
Van 5 t/m 9 januari 2008 verbleef de A-selectie, voor het 19de jaar in successie, op Gran Canaria als voorberei-
ding op de tweede seizoenshelft. Maar liefst zes trainingen stonden gepland en twee oefenwedstrijden (tegen 
tweede klasser VELO, 3-1 winst en tegen s.c. Feijenoord, 0-1 verlies) werden gespeeld. Garret McDonald 
ontving de prijs voor de beste speech van alle debutanten, alles uitgebreid door Laurens Samson in “de 
Schakel” beschreven d.m.v. een aantrekkelijk en uitgebreid verslag, waarbij hij namens de spelersgroep en 
begeleiding de leden van .s.c. “the Reds” en de directie van Sudtours bedankte voor het mogelijk maken van 



deze opnieuw zeer geslaagde trainingsstage. 
Ook het tweede en derde elftal gingen dit jaar tijdens de winterstop in trainingskamp. Het tweede, aangevuld met 
enkele spelers uit de junioren A1, van 5 t/m 12 januari naar Turkije in de plaats Kemer en het derde van 11 t/m 
13 januari in Eindhoven. Beide stages werden uitgebreid in “de Schakel” nummer 8 van 23 januari 2008 
beschreven; die van het tweede door Tim Schings en Tim Arnold, het derde door Frans Ris.  
Het jaardiner  
Op vrijdag 18 januari 2008 vierde de Amsterdamsche Footbal Club haar 113de verjaardag in het Americain 
Hotel aan het Leidseplein, in het hart van Amsterdam! Volgens de 168 aanwezige genodigden (een record) had 
het bestuur daarmede in de roos geschoten en de initiatiefnemers Ad Westerhof en Edwin Geluk werden 
gecomplimenteerd. Tafelpreses Karel van Osch had zijn taak overgedragen aan Zilveren Ploeger Nicky Hekster, 
hetgeen niet eerder dan tijdens het diner tot ieders verrassing bekend werd gemaakt. De traditionele speeches 
van voorzitter Machiel van der Woude en aanvoerder Robert Gehring werden goed ontvangen en Ad Westerhof 
introduceerde NIKE als nieuwe kledingsponsor voor de komende 6 seizoenen. Edwin Geluk werd benoemd tot 
Erelid, Amel Vroege tot lid van Verdienste, aan Tim Timmerman werd de mr. Henne Boskamp Nobelprijs 
toegekend en ondergetekende ontving uit handen van KNVB-afgevaardigde Rob Stenacker de Gouden 
Bondsspeld van de KNVB. Barbara Susan, dochter van de ook aanwezige en trotse Ron Susan, was namens 
het Americain Hotel verantwoordelijk voor de regie en uitvoering van deze avond en dat deed zij voortreffelijk. 
Dat deze locatie voor onze verjaardag maar het begin mag zijn van een nieuwe en lange traditie! 
Het damesjaardiner  
Ook het feestelijke diner voor onze dames in het Hilton Hotel in Amsterdam scoorde een record opkomst van 
meer dan 150 aanwezigen. Het verrassingsoptreden was dit jaar van “the living jukebox” en de organisatie 
bestaande uit Agnes Reddering, Ingrid Husers en Sylvia Gehring hoopt gezien de vele zeer positieve 
reacties op en na afloop van deze avond volgend jaar op een nog grotere opkomst. 
De AFC Superstars  
Op zaterdag 19 januari 2008, één dag na de 113de verjaardag van onze club, werd door bijna 400 (!) jonge 
AFC-spelers, allen spelend in de Champions League, de World Cup en de F- en E-pupillen, meegedaan aan 
dit jaarlijkse sportspektakel. Ook dit jaar weer gehouden bij Amstelborgh/Borchland onder de rook van de 
Amsterdam Arena. Eerst werden de koude spieren op swingende wijze losgemaakt onder leiding van Carlos 
Lens en vervolgens werd de hele dag strijd geleverd op een groot aantal sportieve onderdelen zoals 
midgetgolf, afwerken op doel, bowlen, zaalvoetbal etc. Tussen de onderdelen door was voor een prima 
lunch gezorgd. Aan het eind van de dag werd tot prijsuitreiking overgegaan. Maar eerst werden de najaar 
kampioenen (tien teams!) door niemand minder dan AZ-speler Julien Jenner in het zonnetje gezet. Alle 
deelnemers keerden ten slotte tevreden huiswaarts. De meesten zonder prijs, maar niemand met lege 
handen, want alle deelnemers kregen bij het verlaten van Borchland een echte AFC-shawl uitgereikt. Een 
woord van dank aan de organisatoren, leiders en sponsors van dit andermaal grootse jeugdevenement is 
zeker op zijn plaats.  
Reds supportersclub thema avond “Topklasse, voor of tegen?” 
Dit jaar stond op 14 februari 2008 de thema avond van onze supportersclub in het teken van het thema 
Topklasse. Een actueel thema en daarom een grote opkomst. 160 mensen in de achterzaal van het clubhuis 
met 4 voetbalcoryfeeën achter de discussietafel. Hans Kraay sr, Ton Oijers, Arian van der Vuurst (voorzitter 
IJsselmeervogels) én onze voorzitter Machiel van der Woude stonden garant voor een boeiende discussie-
avond. NOS coryfee en AFC’er Tom Egbers presenteerde de avond en er werd de gehele avond zeer 
boeiend over het actuele onderwerp gesproken. Het publiek kreeg de gelegenheid om vragen te stellen en 
deed dat ook volop. Het bestuur van onze supportersclub had  in samenwerking met pachter Frans Ris 
lekkere hapjes en drankjes geregeld en journalisten van o.a. het Parool en AT5 waren naar de discussie-
avond gekomen. De volgende dag was ieder uur een special op het journaal van AT5 en in het Parool een 
dubbele pagina met een uitgebreid artikel en interviews. Al met al een meer dan geslaagde thema avond, 
mede dankzij presentator Tom Egbers en onze gasten achter de tafel. 
Het “Ridder-maal”  
Twee jaar geleden werd een nieuwe traditie aan het rijke scala waar AFC over beschikt toegevoegd; op de 
eerste dinsdagmiddag van april een lunch voor de AFC-Ridders in het clubhuis. Dit jaar voor de derde keer 
in successie viel deze bijeenkomst van AFC-prominenten op 1 april en 50 van de 68 in leven zijnde 
“Ridders” (AFC’ers die langer dan 50 jaar lid zijn van onze club) waren aanwezig. De organisatie was in 
handen van Max de Bruin, die de tafel leidde, en Johan de Bie en Hans Honsdrecht. Het werd een gezellige 
middag, smakelijk voorbereid door Frans Ris en Joop Kenter. 
Leiderstoernooi avond  
Op vrijdagavond 11 april vond de jaarlijkse leidersavond plaats. Alle leiders en trainers die zich het 
afgelopen seizoen hebben ingezet voor de jeugd van AFC waren door de jeugdevenementen commissie 
uitgenodigd voor een onderling toernooi met aansluitend een heerlijke Indische rijsttafel. De opkomst was 
opnieuw groot en er kan worden teruggezien op een bijzonder geslaagde avond. 



Het Stierenbal  
De “Vereniging van Edelstieren der Stamboekclub AFC” werd in 1962 opgericht door wijlen onze clubgenoot 
Theo van Emden, die vele jaren als opperstier fungeerde, welke positie in 1988 door ons lid Rein Minor werd 
overgenomen. Eén keer per jaar komen de AFC-stieren bijeen, dit jaar derhalve voor de 47ste keer in successie. 
Op 16 mei verzamelden 21 AFC-stieren bij hockeyclub Amsterdam in het Amsterdamse Bos en beleefden op 
deze mooie plek een bijzonder gezellige avond met een leuke borrel op het terras met uitzicht over de prachtige 
velden en een smakelijk diner in het fraaie clubhuis. De prijs om de “Edelfok”-bokaal werd gewonnen door 
Benno Honsdrecht, die bleek ook als hockeyer zeer goed uit de voeten te kunnen. 
De ABC-Cup  
Woensdag 21 mei werd ter afsluiting van het seizoen voor de senioren weer de traditionele ABC-Cup 
gespeeld. De belangstelling was bijzonder groot getuige het feit dat maar liefst 20 zaterdag en zondag 
seniorenteams zich hadden ingeschreven. Het was uiteindelijk Zaterdag 1 die de finale won en daardoor de 
felbegeerde wisselbeker en een etentje in ons clubhuis in de wacht sleepte. Na afloop verzamelde het 
grootste deel van de deelnemers zich in ons clubhuis om zich te goed te doen aan een heerlijke maaltijd en 
de finale van de Champions League. De laatste actie van Edwin van der Sar was een perfecte afsluiting van 
een zeer geslaagd toernooi.   
De Mini WK  
Al sinds vele jaren geldt dit grootse evenement voor de jeugd van AFC als afsluiting van het seizoen. Vorig 
seizoen echter kon, door de verbouwingen op ons sportpark, de Mini WK geen doorgang vinden. Alsof ze 
besloten hadden dat dit gecompenseerd moest worden, zorgden de weergoden op zaterdag 24 mei 2008 
voor werkelijk fantastisch zomerweer. Het toernooi werd vanuit een gigantische open auto door voorzitter 
Machiel van der Woude, vicevoorzitter Ad Westerhof en eerste elftalspeler en amateur-international Peter 
Post geopend, door vanuit een enorme wereldbol vele honderden rode en zwarte ballonnen los te laten. De 
spelers van de Champions League en de World Cup hadden ‘s ochtend hun eigen programma, met onder 
andere penalty’s schieten, shoot-out en partijtjes. De D-, E- en F-pupillen speelden vrijwel de gehele dag een 
toernooi. Zij waren per categorie ingedeeld in landenteams en moedigden, tussen hun eigen wedstrijdjes 
door, hun “landgenoten” in de andere categorieën aan. Uiteraard was het culinaire gedeelte niet vergeten, 
want in vrijwel alle door moeders be“mande” kraampjes waren pizza’s, poffertjes, hotdogs en suikerspinnen 
verkrijgbaar. Vaders deden dienst als teamleider of scheidsrechter. De eindzege ging verdiend naar Brazilië, 
met Duitsland als tweede en Nederland als derde. Ook voor degenen die niet in de prijzen vielen was het 
een geweldige dag, met prachtig weer, een goede en sportieve sfeer, spannende wedstrijden en niet te 
vergeten een geweldige organisatie als voornaamste ingrediënten. Een dag om trots te zijn dat je AFC’er 
bent! 
Merchandising seizoen 2008-2009 
Tijdens het afgelopen seizoen werden diverse nieuwe artikelen ontwikkeld. Uitgangspunt van het AFC 
bestuur is niet om geld te verdienen aan deze producten maar om leuke AFC producten te presenteren die 
het AFC gevoel tot uiting brengen. Tijdens het begin van het seizoen hebben wij ons eerst geconcentreerd 
op winter artikelen en zijn prachtige AFC shawls en mutsen geïntroduceerd. Deze artikelen zijn door een 
kleine 100 clubgenoten aangeschaft en regelmatig te zien langs onze velden. Het volgende artikel dat werd 
gelanceerd was een bekend product: de AFC paraplu in de kleuren rood/zwart. Kort geleden zijn daar 
werkelijk prachtige AFC ballen bij gekomen in de maat 3 voor de kleintjes en maat 5 voor de volwassenen. 
Tot slot is er een leuke nieuwe ontwikkeling: er is een heerlijke AFC wijn in de maak (rood, wit en rosé) en 
daar zal in de loop van het komende seizoen, zo tegen de feestdagen, meer over bekend worden gemaakt. 
 
 
23.  AFC’S DOCHTER ACC 
Bij het schrijven over onze “dochtervereniging” op zondagavond 20 juli 2008 gaat het heel goed met de op 5 
maart 1921 opgerichte Amsterdamsche Cricket Club. Er zijn in de eerste klasse van de Nederlandse Cricket 
Club op dit moment 14 wedstrijden gespeeld en ACC staat eerste op de ranglijst met vier punten voorsprong op 
nummer twee. Zou ACC deze plaats met nog 4 wedstrijden te spelen tot het einde van het seizoen kunnen 
vasthouden, dan keert de club in één jaar terug naar de Hoofdklasse, het hoogste platform van cricket in 
Nederland. Dat zou recht doen aan de fraaie accommodatie waar de club aan Het Loopveld met drie prachtige 
cricketvelden en een gezellig clubhuis met terras over beschikt. Wij wensen in de nieuw benoemde voorzitter 
van ACC Guido Dukker en secretaris Ernst-Pieter Knüpfer (tevens grensrechter van AFC2!) alle leden van de 
club veel succes en sportief plezier gedurende het resterende verloop van het huidige seizoen! 
 
 
24.  HERDENKING 4 MEI 
Aan het einde van het pad tussen onze velden 1 en 2 en de nieuwe kunstgrasvelden staat een monument met 
daarop de namen van AFC’ers die ons tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn ontvallen. Dat monument staat er al 



sinds het jaar 1962, toen het sportpark Goed Genoeg in gebruik werd genomen. Voor die tijd stond het 
monument op een prominente plaats bij de velden aan de Zuidelijke Wandelweg. Ieder jaar verzamelt een groep 
AFC’ers zich bij dit monument om 2 minuten stilte in acht te nemen. De voorzitters van AFC en ACC legden er 
op 4 mei 2008 een krans en AFC-voorzitter Machiel van der Woude hield vervolgens een herdenkingstoe-
spraak, die integraal in “de Schakel” werd opgenomen. 
 
 
25.  IN MEMORIAM 
De eerste helft van het achter ons liggende seizoen bleef AFC verschoond van verdrietig nieuws, maar na de 
winterstop werd de club geconfronteerd met de volgende leden die ons zijn ontvallen. Op 15 januari 2008 
overleed na een kort ziekbed ons lid van de kascommissie Chris de Valk, slechts 74 jaar oud. Ruim een week 
later, op 24 januari, moesten wij, eveneens na een kort ziekbed, afscheid nemen van ons lid van de Zilveren 
Ploeg en distributeur van de AFC-affiches, de 87 jaar oude Herman Houtman. Op 2 april ontvingen wij het 
volkomen onverwachte nieuws dat onze oudste AFC-Ridder (74 jaar lid!) en schoonvader van onze voorzitter, 
Lou van Kranendonk een dag nadat hij in het ziekenhuis was opgenomen in de ouderdom van 88 jaar was 
overleden. Deze markante AFC’ers waren tot op het laatste moment altijd als trouwe supporter bij de thuiswed-
strijden van het eerste elftal aanwezig. Tegen het einde van het seizoen overleed op 26 mei onze AFC-Ridder 
Jan Hendriks, die de laatste jaren AFC vanaf de zijlijn volgde. Onze club zal deze AFC’ers missen en een ieder 
zal zijn/haar persoonlijke herinneringen aan Chris, Herman, Lou en Jan bewaren en via deze herinneringen 
zullen zij in onze gedachten blijven voortleven. 
 
 
26.  OVERSCHRIJVINGEN 
31 Mei is voor een aantal functionarissen van iedere voetbalclub altijd een zeer spannende datum, zo ook bij 
AFC. Immers, dat is de datum dat alle overschrijvingen van en naar de clubs bij de KNVB officieel geregistreerd 
moeten zijn. Bij AFC kon administrateur Yvonne Steeman per 31 mei 2008 149 nieuwe kandidaat-leden noteren 
(zie elders in deze Schakel) en 118 bedankjes. Daarnaast zullen straks in de eerste Schakel de namen van circa 
60 nieuwe World Cup en Champions League spelertjes worden vermeld, die konden worden toegelaten. Helaas 
moesten vele andere jonge voetballertjes wegens plaatsgebrek worden teleurgesteld. Derhalve zal AFC bij de 
aanvang van het nieuwe seizoen circa 1800 leden en donateurs registreren en is daarmee de grootste 
voetbalclub van Amsterdam. 
 
 
27.  RESUMÉ 
Met deze constatering is het voetbalseizoen 2007-2008 verleden tijd. Het was een roerig seizoen, waar 
belangrijke zaken zoals de realisatie van de Topklasse, de ontwikkelingen rond de Zuidas en belastingcontroles 
bij amateurclubs naast de “day to day business” van een grote voetbalclub als AFC, veel aandacht vroeg van uw 
bestuur. Dat zal ook volgend seizoen het geval zijn, want veel blijft bij AFC altijd hetzelfde, maar er zijn ook ieder 
jaar belangrijke wijzigingen te constateren. 
Komend seizoen bijvoorbeeld een nieuwe trainer van het eerste elftal met een nieuwe assistent en een nieuwe 
keeperstrainer en 7 nieuwe spelers in de A-selectie van “buiten” plus 4 uit de “eigen kweek”, een nieuwe 
voorzitter van de commissie TOPamateurs en van de jeugdcommissie, een nieuwe penningmeester van 
dezelfde jeugdcommissie en van het bestuur van onze supportersclub “the Reds”, een nieuwe commissaris van 
materiaal in het bestuur, circa 150 nieuwe leden plus in augustus circa 60 nieuwe Champions League + World 
Cup spelertjes, mutaties bij de zeer gewaardeerde AFC-Vriendelijke bedrijven, nieuwe bordsponsoren en onze 
nieuwe kledingsponsor NIKE, waarmede AFC als vervanger van Quick een overeenkomst is aangegaan voor de 
komende 6 (!) seizoenen, gerealiseerd door een introductie van ons lid van Verdienste Jack van Gelder in 
samenwerking met de commissie Commerciële zaken. De outfit van NIKE keert terug naar het AFC-shirt van de 
50- en 60-er jaren van de vorige eeuw; meer wijnrood dan felrood met op het shirt een traditionele boord. “Very 
classic!” De nieuwe c.q. oude kleur rood zal dan ook terugkeren in ons clubwapen, de omslag van “de Schakel”, 
de Persmap, “AFC-Thuis”, enz. enz. Een grote verandering en bovendien, welke voetbalclub zou nou niet met 
het befaamde kledingmerk NIKE in zee willen gaan? 
Natuurlijk zullen er ook gedurende de zomermaanden o.l.v. sportparkmanager Pim van de Meent de nodige 
veranderingen en verbeteringen op ons fraaie sportpark worden aangebracht en worden wij straks bij de 
aanvang van het nieuwe seizoen, niet te vergeten, geconfronteerd met een nieuw gerealiseerde parkeerplaats 
voor AFC’ers en een nieuwe entree aan de zuidzijde, waardoor de levensgevaarlijke situatie met de bussen van 
de RAI definitief tot het verleden behoort; iets waar het bestuur zich jaren voor heeft ingespannen. Tot slot 
bestaan er voor het nieuwe seizoen binnen het bestuur plannen om in overleg met onze webmaster te komen 
tot een digitale AFC-Nieuwsbrief, als aanvulling op onze alom geroemde website, waardoor onze 86-jaar oude 
“Schakel, die komt binden, d’oude club aan d’oude club vrinden”, minder frequent zal kunnen verschijnen. 



Tevens buigt het bestuur zich over de vraag, hoe kunnen wij meer publiek (leden, jeugdleden, ouders en 
supporters) betrekken bij de thuiswedstrijden van ons eerste elftal? Wordt vervolgd. 
Aan het einde van het vorig seizoen heb ik aangegeven dat ik bij de Algemene Vergadering seizoen 2007-2008 
in het kader van de gewenste verjonging van het bestuur mijn werkzaamheden als secretaris van de AFC zou 
willen overdragen. Tweede secretaris Ruud Mantel heeft zijn eerste jaar in het bestuur als zeer prettig ervaren, 
heeft ons laten weten dat hij een omvangrijker takenpakket niet uit de weg gaat, doch verklaarde in de loop van 
het seizoen niet beschikbaar te zijn voor de positie van eerste secretaris. Ik ben verheugd dat nu ons eveneens 
nieuwe bestuurslid Bob Duis, die ik vanaf zijn geboorte van zeer nabij ken, zich onlangs bereid heeft verklaard 
mij in deze functie op te volgen. Daarom heb ik met zijn verzoek, ondersteund door voorzitter Machiel van der 
Woude en de overige bestuursleden, om daar iets meer tijd voor te nemen en de overdracht aan het einde van 
het seizoen 2008-2009 te laten plaatsvinden, direct ingestemd. 
Voor nu dank ik alle AFC-functionarissen die een bijdrage hebben geleverd aan dit verslag, natuurlijk ook dank 
aan mijn medebestuursleden en AFC-vrienden Bob, Henk, Rinus, Ronald, Ruud, Edwin, Ad, Nick en Machiel 
voor de prettige samenwerking en ik moedig de vele vrijwilligers van AFC aan hun zeer gewaardeerde 
werkzaamheden voor onze goede oude club ook het komend seizoen met hetzelfde elan voort te zetten. De 
club heeft het nodig en het wordt zeer gewaardeerd! 
 
Namens het bestuur van AFC 
 
Kees Gehring, secretaris.  
 
Amstelveen, 21 juli 2008. 


