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1. INLEIDING 
Dit is de eerste keer dat ondergetekende de productie van het jaarverslag voor zijn rekening neemt. Een 
eer maar tevens ook een mooie uitdaging. Een eer, want dat is het altijd wanneer je wordt gevraagd iets 
voor onze fantastische club te mogen doen en een uitdaging omdat het geen eenvoudige opgave is om de 
prestaties van onze (afscheidnemende) secretaris Kees Gehring te evenaren of zelfs maar te benaderen. 
Want Kees heeft dertien jaar lang op meer dan voortreffelijke wijze de productie van het jaarverslag voor 
zijn rekening genomen. Zijn enorme kennis van de club en haar leden kwam hem hierbij altijd uitstekend 
van pas. Kees, een bijzonder woord van dank is hier op zijn plaats. 
 
 
2. HET SEIZOEN 2008- 2009 
De geweldige trips van ons eerste naar Maastricht ter voorbereiding op het nieuwe seizoen en naar Gran 
Canaria ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft, de presentatie van de opnieuw schitterende 
Persmap, de introductie van de digitale nieuwsbrief waardoor de leden nog beter en sneller geïnformeerd 
worden, de economische recessie en de gevolgen voor de Zuidas en in het verlengde hiervan de toekomst 
van ons sportpark. De vierde plaats van ons eerste en het faillissement medio februari van Türkiyemspor 
waardoor de twee gewonnen wedstrijden van ons eerste tegen deze club ongeldig werden verklaard wat 
op dat moment betekende dat ons eerste zes punten kwijt raakte en in één keer zonder te spelen van de 
tweede naar de zesde plaats tuimelde. En wat als dit niet gebeurd was …. De geweldige prestaties van de 
A1 dat zich als debutant dit seizoen wist te plaatsen voor de nacompetitie voor promotie naar de hoogste 
klasse waar zij uiteindelijk niet in slaagde door een eervolle nederlaag tegen Argon, het tweede kampioen-
schap in successie en derhalve een unieke prestatie van Zondag 9, het afscheid van een aantal bijna niet 
weg te denken spelers van ons eerste waaronder Robert Gehring, Mendel Witzenhausen, Murat Böke en 
Joey Esionye. Hierover en over tal van andere zaken die zich dit seizoen bij AFC hebben afgespeeld leest 
u in dit jaarverslag aan de hand van de volgende hoofdstukken: 
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3. DE ALGEMENE VERGADERING 
De jaarlijkse Algemene Vergadering vond ditmaal plaats op een wat ongebruikelijk tijdstip, namelijk op 
donderdag 7 augustus 2008. Op deze vergadering , die traditiegetrouw plaatsvond in de achterzaal van 
ons clubhuis op Sportpark Goed Genoeg tekenden 83 (17 meer dan het jaar daarvoor) werkende leden 
de presentielijst. De notulen van deze vergadering werden verzorgd door de 2de secretaris Ruud Mantel 
en werden gepubliceerd in “De Schakel” nummer 1, seizoen 2008-2009, 87ste jaargang van 20 augustus 
2008. 
 
 
4. HET BESTUUR EN DE INTERNE ORGANISATIE 
Het bestuur was voor het seizoen 2008-2009 als volgt samengesteld: 
Voorzitter:     Machiel van der Woude (19e jaar in het bestuur) 
Vice-voorzitter:     Ad Westerhof (11) 
Secretaris:     Kees Gehring (24), 
Penningmeester:    Nick van Ommeren (7) 
Tweede secretaris:    Ruud Mantel (2), 
Tweede penningmeester:   Edwin Geluk (19) 



Voorzitter jeugdcommissie:   Brian Speelman (1) 
Commissaris TOPamateurs:   Rinus van Leijenhorst (6) 
Commissaris seniorenvoetbal:   Ronald Koster (8) 
Commissaris Materiaal:    Henk Bijlsma (4) 
Commissaris Evenementen:   Bob Duis (2). 
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 de 
administrateurs Theo Janssen en Yvonne Steeman en sportparkmanager Pim van de Meent, die op zijn 
beurt weer ondersteund werd door zijn medewerkers. Frans Ris, bijgestaan door Joop Kenter, 
fungeerde opnieuw tot veler tevredenheid als pachter van het clubhuis, en zal dat ook komend seizoen 
blijven doen. Marjan Janssen en haar echtgenoot Theo traden op als respectievelijk gastvrouw en 
gastheer voor tegenstanders en scheidsrechters. Marcel Koster begeleidde het arbitraal trio bij de 
thuiswedstrijden van het eerste elftal, Hans Elias redigeerde De Schakel en was iedere dag actief als 
webmaster van de meest bezochte website van alle amateurvoetbalclubs van Nederland. Chris 
Schröder produceerde voor het 44ste jaar in successie de standen en andere statistische wetenswaar-
digheden van alle AFC-teams. Natuurlijk mag niet onvermeld blijven dat meer dan 50 commissieleden 
in de vele commissies (zie voor hun namen en activiteiten de hoofdstukken 7 t/m 16 en meer dan 100 
elftalleiders iedere week de nodige tijd vrijmaken om duizenden wedstrijden en trainingen per jaar van 
alle AFC-teams in goede banen te leiden. 
 
 
5. HET TOTAAL BEHAALDE VERENIGINGSRESULTAAT  
In het seizoen 2008-2009 betraden bij AFC maar liefst 107 teams het veld, verdeeld over 23 senioren-
teams, 19 juniorenteams, 38 pupillenteams, 26 Champions League en World Cup teams en de 
klassieke veteranen. Clubstatisticus en Erelid Chris Schröder leverde het volgende overzicht van de 
gespeelde wedstrijden. 
 
Verenigingstotaal Gesp Gew Gel Verl Punten Voor Tegen Gemidd. 
Zon 1 en 2  44 21 14 9 77 98 65 1.75 
Zon 3 - 11 171 60 22 89 201* 462 564 1.18 
Zat 1-10 + 2 veteranen 250 118 41 91 388* 747 689 1.55 
Jun A 1 t/m A 4 80 36 11 33 118* 178 166 1.48 
Jun B 1 t/m B 7 139 73 17 49 233* 397 317 1.68 
Jun C 1 t/m C 8 165 85 21 59 276 498 348 1.68 
Pup D 1 t/m D 14 267 160 34 73 514 1171 547 1.93 
Pup E 1 t/m E 14 259 143 28 88 457 1081 773 1.76 
Pup F 1 t/m F 10 186 101 20 65 323 707 509 1.74 
Klassieke Veteranen 20 14 1 5 43 72 31 2.15 
TOTAAL seizoen 2008-2009 1581 811 209 561 2630 5411 4009 1.66 
Seizoen 2007-2008 1510 804 185 521 2589* 5599 3578 1.71 
* betekent: punten in mindering 
         
Kampioenen seizoen 2008-2009: in totaal 26 kampioenen !    
Senioren: Zondag 9, Zaterdag 2 en Zaterdag 8    
Junioren: B1, C6 en C8    
Pupillen Najaarscompetitie: D4, D6, D8, E2, E7, E8, E9, F4 en F5 
Pupillen Voorjaarscompetitie: D4, D6, D8, D10, D11, E2, E3, E4, E7, E14 en F1    
Finale KNVB beker werd bereikt door: B1, C1 (winnaar) en D1   
Ook minder goede resultaten dienen vermeld te worden. Helaas degradeerden Zondag 4 en 6 en A3 

 
 
6. TOPamateurs 
AFC 1 en 2 en de junioren A-1 vallen onder de verantwoordelijkheid van de Elftalcommissie A TOPama-
teurs, bestaande uit Rinus van Leijenhorst, dit seizoen voor het eerst als voorzitter, Henk Bijlsma, Frank 
Keijzer en Johan Dol. Rinus van Leijenhorst bericht over de prestaties van deze 3 belangrijke teams. Over 
de prestaties van de “Top amateurs” kunnen wij tevreden zijn. Met een vierde plaats voor het eerste, 



een tweede plaats voor het tweede en een vijfde plaats voor de A1 junioren hebben wij het bepaald niet 
verkeerd gedaan, bovendien werden er door deze 2 laatstgenoemde teams ook nog eens periodetitels 
behaald. 
1e elftal 
Na een gedegen voorbereiding onder leiding van onze nieuwe trainer/coach Cor ten Bosch begon de 
competitie voortvarend. Wij wonnen voor het eerst thuis van onze “angstgegner” Türkiyemspor, de 
tegenstander die ons in een later stadium de das om zou doen. Tot kort na de winterstop deden wij 
mee aan de strijd om de eerste plaats, maar daar kwam een abrupt einde aan, toen de K.N.V.B. werd 
gedwongen om het eerste elftal van Türkiyemspor uit de competitie te nemen. Hierdoor kregen wij zes 
punten in mindering terwijl een aantal concurrenten, die wel punten hadden verspeeld tegen deze club, 
deze verliespunten juist kwijtraakten. Het is jammer dat de K.N.V.B. in een zo laat stadium heeft 
ingegrepen terwijl er al eerder signalen waren dat er grote problemen waren bij deze vereniging. Of dit 
de oorzaak is geweest van een mindere periode weet ik niet, in ieder geval hebben wij daarna een 
aantal punten laten liggen waardoor wij aan het einde van de competitie geen rol van betekenis meer 
konden spelen in de strijd om de bovenste plaats. Ondanks deze laatste periode kunnen wij terugkijken 
op een geslaagd seizoen. Na de laatste wedstrijd hebben wij afscheid genomen van een aantal spelers 
zoals Mendel Witzenhausen en Murat Böke, maar ook van een tweetal op en top AFC-ers zoals Joey 
Esioney en Robert Gehring, die meer dan 10 jaar deel uitmaakten van het eerste elftal. Ook namen wij 
afscheid van onze verzorger Co Grosze Nipper, die maar liefst 30 jaar in deze functie aan ons eerste 
verbonden was. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun inzet en de manier waarop zij A.F.C. in al die 
jaren hebben vertegenwoordigd.  
2e elftal 
Deze selectie heeft een zeer moeilijk seizoen achter de rug doordat een aantal spelers van deze 
selectie door diverse oorzaken niet beschikbaar waren. Des te groter is de prestatie die dit team 
geleverd heeft, omdat bijna iedere week in een andere samenstelling moest worden gespeeld. Een 
groot compliment voor de spelers, maar speciaal voor trainer/coach Dennis Purperhart en leider Barry 
v/d Glas die het toch maar hebben gepresteerd om de spelers te blijven motiveren waardoor zij 
uiteindelijk konden eindigen op de tweede plaats en een periodetitel hebben gewonnen. Ook in het 
bekertoernooi werden zij pas in de achtste finale uitgeschakeld. Zowel Dennis als Barry zijn het 
volgende seizoen niet meer actief bij het tweede, want Dennis wordt assistent-trainer bij Chabab en 
Barry heeft besloten om het wat rustiger aan te doen. 
A1 
Ook deze selectie heeft uitstekend gepresteerd onder leiding van trainer/coach Tristan Buchinhoren en 
assistent/trainer/leider Joey van Leijenhorst. Dit team was alleen wat wisselvallig, tegen de bovenste 
(BVO) tegenstanders werd goed tot zeer goed gepresteerd, maar tegen de “kleintjes” werden onnodig 
punten verspeeld. Zeker is dat deze selectie veel kwaliteit herbergt en met veel eerstejaars A junioren 
het meer dan voortreffelijk gedaan heeft. Ik ben er ook van overtuigd dat, buiten de twee spelers die het 
volgende seizoen worden toegevoegd aan de A selectie, er zeker nog een aantal door zullen stomen 
naar het eerste team van A.F.C. Dit team zal het volgende seizoen niet meer onder de verantwoording 
vallen van deze commissie, maar onder de verantwoording van de jeugdcommissie. Ik hoop dat deze 
commissie het beleid zal voortzetten zoals de afgelopen jaren gevoerd en dan ben ik er zeker van dat 
wij ons voor de toekomst geen zorgen hoeven te maken. 
 
 
7. ZONDAG SENIOREN 3 T/M 11 
Patrick Reddering bericht namens de elftalcommissie B als volgt. 
Samenstelling B-commissie. De B-commissie werd afgelopen seizoen gevormd door Patrick 
Reddering (voorzitter), Max Flam (secretaris), Lars Boering (commissaris) en Rogier de Boer (commis-
saris). Patrick Reddering en Rogier de Boer hielden zich binnen de elftalcommissie bezig met de 
begeleiding van het derde t/m het vijfde elftal. Lars Boering met het zesde, zevende en negende elftal 
en Max Flam met het achtste, tiende en elfde elftal. Met ingang van het nieuwe seizoen zal de B-
commissie worden uitgebreid met Seth van Straten, die ook al jaren aanvoerder is van de zondag 7. 



Trainer/trainingen. Het afgelopen seizoen trainde Hesdy Sanches de zondag 3. Hij werd daarbij 
geassisteerd door Bas Polling. De trainer van de zondag 4 was Martin Verburg. De training van de overige 
zondagteams stond onder leiding van Kees Bregman. Hesdy gaat volgend seizoen genieten van een 
‘sabbatical AFC year’ en stopt daardoor als trainer van de zondag 3. Martin Verburg neemt zijn plek over. 
De zondag 4 heeft het nieuwe seizoen geen eigen trainer meer en wordt aan de groep ‘overige senioren-
teams’ toegevoegd. Kees Bregman zal deze groep (zondag 4 t/m zondag 11) wederom trainen. Ook gaat 
hij wekelijks de wedstrijden van deze teams bij toerbeurt bekijken om de spelers te coachen. 
Scheidsrechters. Dankzij de regelmatige inzet van onze eigen scheidsrechters Erik Bos, Hans Elias, 
Herman Fritzsche, Adriaan Jeukens, Frans Jüch, Karel Kuyvenhoven, Leo de Nobel, John Seijes en Ap 
Springer was het mogelijk praktisch alle thuiswedstrijden van onze zondagteams te laten leiden door eigen 
scheidsrechters. Door de uitbreiding van ons scheidsrechterskorps met Gerrit Altena en Karel Kuyvenho-
ven staan de wedstrijden van de zondagteams ook volgend seizoen weer onder deskundige leiding. Ook 
konden wij op de medewerking van onze eigen scheidsrechters rekenen bij de ABC/The Reds Super Cup 
2009. Grote klasse heren! 
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 voor zijn ondersteuning 
en adviezen. 
Administratie. Dankzij de hulp en ondersteuning van Yvonne Steeman en Theo Janssen op de 
administratie werd ons veel werk uit handen genomen en konden we onze aanvoerders en spelers 
goed informeren over allerlei relevante voetbalzaken, zoals wijzigingen in het wedstrijdprogramma, 
schorsingen, wanbetalers etc. 
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 
werden door de inzet van alle betrokkenen tot volle tevredenheid uitgevoerd. Onze teams worden elke 
zondag uitstekend opgevangen en begeleid. Zeker in vergelijking met veel andere clubs in onze regio is 
de accommodatie van AFC altijd prima verzorgd. 
Teams 
Zondag 3 onder leiding van trainer Hesdy Sanches en leider Bas Polling heeft sportief een goed 
seizoen gedraaid, dat eindigde met een derde plaats in de reserve tweede klasse. Deze eindklassering 
gaf recht op het spelen van nacompetitie, maar helaas werd het team in de eerste ronde al uitgescha-
keld. Volgend seizoen is er uiteraard weer een nieuwe kans om met dit team terug te keren naar de 
reserve eerste klasse. 
Zondag 4 heeft sportief gezien helaas een slecht seizoen gedraaid waardoor het team is gedegradeerd 
naar de reserve 3e klasse. In het seizoen 2007/2008 was handhaving in de tweede klasse al een prima 
prestatie, maar dit seizoen was het niveauverschil simpelweg gewoon te groot. Ondanks alles heeft het 
team tot het einde van het seizoen met volle inzet gestreden voor de punten en dat is zeker een 
compliment waard.  
Zondag 5 met aanvoerder Patrick Reddering heeft een succesvol seizoen achter de rug. Met 18 punten 
uit de laatste zes wedstrijden van het seizoen is het team op de vijfde plaats geëindigd in de reserve 
vierde klasse. Met de 7-5 winst, in de laatste wedstrijd op ons hoofdveld, tegen kampioen RKDES werd 
het seizoen op een fantastische manier afgesloten. 
Zondag 6 onder leiding van Teun Linthorst en Arjen Visker heeft mede vanwege enkele zware en daardoor 
langdurige blessures een sportief minder seizoen gedraaid in de reserve vijfde klasse. Dit hechte 
vriendenteam heeft er inmiddels voor het nieuwe seizoen weer een aantal nieuwe spelers bij gekregen die 
samen met de vaste kern veel zin hebben in de start van de nieuwe competitie. 
Zondag 7 onder leiding van Seth van Straten speelt al jaren als vriendenteam samen in de reserve vijfde 
klasse. Met een elfde plaats in de eindklassering is het team, zeker gezien de resultaten in de vorige 
seizoenen, niet tevreden. Met de komst van maar liefst vijf spelers van studenten voetbalvereniging Taurus 
is het team weer klaar voor het nieuwe seizoen. 
Zondag 8 onder leiding van Wytze van der Gaast en Reinder Postma is een vriendenteam dat al jaren 
lang met elkaar samen speelt. In het afgelopen seizoen is het team in de reserve vijfde klasse op de 
vijfde plaats geëindigd. De spelersgroep is inmiddels met enkele nieuwe spelers uitgebreid en de 
ambitie is uiteraard om in het nieuwe seizoen nog een beter resultaat te behalen.  
Zondag 9 onder leiding van Jack Duis heeft ook dit seizoen weer de titel in de reserve zevende klasse in 
de wacht gesleept. Het team speelde samen met onze eigen zondag 11 in dezelfde poule. In de kampi-
oenswedstrijd tegen zondag 11 ging het nog even mis, maar met in totaal 46 punten uit 17 wedstrijden is 
dit team overtuigend kampioen geworden. Veel succes volgend seizoen in de reserve zesde klasse. 
Zondag 10 onder leiding van Ruben Salomon speelt al jarenlang samen als vriendenteam. Mede door 



de vaak matige opkomst van de spelers bij de wedstrijden is het team het afgelopen seizoen op de 
zesde plaats in de reserve zevende klasse geëindigd. Ruben is nog druk bezig met het zoeken naar 
versterkingen zodat ze volgend seizoen met een bredere selectie kunnen starten. 
Zondag 11 onder leiding van Leen Meijaard speelt al jarenlang als vriendenteam met elkaar. Na jarenlang 
meegedaan te hebben in de strijd om het kampioenschap is, mede door het vertrek van hun veelscorende 
spits, het team op de achtste plaats geëindigd in de reserve zevende klasse. Volgend seizoen wil het team 
vanzelfsprekend weer bovenin meedraaien. 
Activiteiten. Door de slechte weersomstandigheden begin dit jaar is het ‘Gelukkig Nieuwjaar’ toernooi 
op de kunstgrasvelden helaas niet doorgegaan. Samen met de elftalcommissie C en Ronald Koster 
hebben we op 24 mei, ter afsluiting van het seizoen, de ABC/The Reds Super Cup 2009 georganiseerd. 
Mede door het prachtige weer, de grote opkomst van zaterdag- en zondagteams en de inzet van onze 
vrijwilligers is het een zeer geslaagd toernooi geworden.    
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 6 september bij de start van het 
nieuwe seizoen. 
 
 
8.  ZATERDAG SENIOREN 
Een bijdrage van Sebo Woldringh, secretaris van de elftalcommissie C (alweer voor het 20ste seizoen). Met 
twaalf seniorenteams op de zaterdag plus nog de Klassieke Veteranen is het weer een mooi, druk en 
sportief seizoen geweest. Hoe is het de elftallen vergaan? 
Het vlaggenschip, de zaterdag 1, stond dit seizoen voor het tweede achtereenvolgende jaar onder de 
technische leiding van Jeroen Brussee, samen met leider Brian Koster. Eigenlijk al een aantal jaren 
wordt voorzichtig gemikt op promotie naar de 2e klasse zonder “”echt te moeten””. Een direct kampi-
oenschap is misschien wat veel gevraagd, maar niet onmogelijk. Edoch, middels een van de drie 
periodetitels zou het misschien toch een keer moeten kunnen lukken. Een aantal spelers was 
overgekomen van de zondag of zijn vanuit de A-junioren doorgestoten. Daarmee zou de zaterdag 1 
natuurlijk prima als een springplank kunnen fungeren voor spelers die na een of twee jaartjes rijpen de 
overstap naar de zondag kunnen maken. Maar bovenal is de zaterdag 1 ook een gezellig team 
waarvan de harde kern inmiddels al weer heel wat jaren samenspelen. Het samenspelen ging echter 
met wisselend succes met uiteindelijk nog wel een solide 5e plek in de eindrangschikking. Helaas ging 
de 3e periodetitel net aan hun neus voorbij, anders had er misschien nog een leuk toetje ingezeten. 
Daarentegen werd wel de ABC-Super-Reds-Cup in de wacht gesleept, met Sandro Pique als terechte 
speler van het zeer geslaagde toernooi voor alle zondag- en zaterdagseniorenteams. Komend seizoen 
zal Paul van ‘t Wout het leidersstokje van Brian Koster gaan overnemen om samen met Jeroen 
Brussee, vol ambitie, te gaan voor promotie naar de tweede klasse. 
De eerste kampioen van de zaterdag is de zaterdag 2 geworden. Vanaf het begin van het seizoen 
hebben de””toppertjes”” bovenaan gestaan. Maar ja, met namen als Hans Geerlings, Ken Watanabe, 
Brian Roy, Richard Witschge, Ruud Gullit, Stanley Menzo, Aron Winter, Danny Muller en eigenlijk 
allemaal stuk voor stuk knappe voetballers waren ze het eigenlijk aan hun stand verplicht. Volgend jaar 
in de reserve eerste klasse en naar verluidt zullen de ex-Ajacieden Rob Witschge en Michel Kreek, 
maar bovenal oer-AFC’er Robert Gehring, hun opwachting in dit sterren-ensemble gaan maken. 
De zaterdag 3 van Eran Hausel c.s. hadden enkele jonkies erbij gekregen. Samen met een paar 
oudgedienden, doorspekt met voetbalgogme, zijn zij keurig vijfde geworden in de reserve derde klasse.  
Ook de zaterdag 4 van Joost Harmsen c.s. speelt in de reserve derde klasse en zijn na hun kampioen-
schap van vorig seizoen uiteindelijk zevende geworden als een goede middenmoter. 
De teams van zat 5 tot en met zat 10 spelen allemaal in de reserve vierde klasse. Het roemruchte zami 
cinque onder de bezielende leiding van coach Lou Hekster moest direct aan het begin van het seizoen 
al afscheid nemen van twee teams in hun competitie waardoor het competitieverloop toch een beetje 
een rommelig beeld heeft gegeven met uiteindelijk slechts 17 wedstrijden. Desalniettemin sportief 
gezien behaalde zaterdag 5 met een gemiddelde leeftijd van 46 jaar (!) een keurige vijfde plaats. Vele 
hoogtepunten, die dikwijls prozaïsch zijn beschreven op de AFC-website door scribent Nicky Hekster, 
invalscribent Ronald Koster, alsmede door Tom Egbers, die een prachtig verslag heeft geschreven over 
de uitwedstrijd tegen Z.O.B. (Set-to-bee), welke door zat 5 in Kafkaëske ambiance met 1-2 werd 
gewonnen. Heroïsch, je moet erbij geweest zijn! 
Andere hoogtepunten waren de 60e verjaardag van Bert de Rooy en de Abrahamvieringen van 
Meindert Huisman, Roy van Dijk, Hans Hulst en bovenal van coach Lou Hekster die ook nog eens de 
“”kantineheld”” van Amstel Bier is geworden waardoor zat 5 met z’n allen naar de bekerfinale van 
Heerenveen-Twente in de Kuip mochten. Dieptepunten vormden helaas het overlijden van de vaders 



Hekster sr. en Woldringh sr. Maar gelukkig was zami cinque tot grote steun aan hun teamgenoten, 
compleet met de donkerblauwe AFC-zaterdag 5-das, goed vertegenwoordigd bij de uitvaart. Top ! Het 
seizoen werd weer ouderwets afgesloten in partyhouse Thalia in de Jordaan alwaar Nicky Hekster  
terecht, de lang verwachte “”gouwe”” schoen in ontvangst mocht nemen. Volgend jaar dan eindelijk de 
overstap naar de veteranen! Een nieuw tijdperk met mooie tegenstanders als Kon. HFC v1 én Ajax v1 
zal aanbreken. 
Zaterdag 6, met hun nieuwe aanvoerder Iain Thompson, hebben weer een keurige zesde stek behaald 
in een grote competitie met 14 teams. Al jarenlang speelt dit team in nagenoeg dezelfde samenstelling 
en ook hun trainingsopkomst op de maan- en/of woensdag is nog steeds prima. Het seizoen hebben zij 
in stijl afgesloten in………Istanbul!  
Ook zaterdag 7 is zo’n team dat al heel lang met elkaar samenspeelt. Helaas was het voor de mannen 
van Victor de Vries sportief gezien een matig seizoen, maar dat heeft de pret niet mogen drukken. 
De tweede kampioen van de zaterdagsenioren is de zaterdag 8 geworden. Maarten Blokland c.s. zijn 
vanaf dag één titelkandidaat geweest en dat hebben ze dan ook helemaal waargemaakt. Bij DVVA uit 
werd vijf minuten voor tijd de bevrijdende gelijkmaker gescoord waardoor ze zich met één puntje  
kampioen mochten noemen en dus klaar waren voor een gezellige grachtentocht. Naar verluidt is het 
nog lang onrustig geweest in de binnenstad. Volgend jaar zullen zij als zaterdag 5 in de reserve derde 
klasse gaan uitkomen. 
Zaterdag 9, eigenlijk de oude zat 4, kende eigenlijk weer een wisselend seizoen. Ieder jaar hebben zij 
weer de gezonde ambitie om kampioen te worden. Maar helaas dit seizoen was er voor hen niet meer 
dan een plek als goede middenmoter weggelegd. De mannen van Hans Dekkers c.s. hebben hun 
seizoen weer afgesloten bij de toernooien in Veenendaal bij DOVO en in het Limburgse Grathem. 
De jonkies van zaterdag 10, van mede-commissielid Jack Huiman, speelden vorig jaar nog in de 
reserve 5e klasse maar hebben nu een keurige 4e plaats behaald in de reserve vierde klasse. Al zat er 
misschien wel meer in. Deze oud A-junioren hebben inmiddels hun draai gevonden bij de senioren.   
Het teamuitje, bestaande uit een etentje en aansluitend bezoek aan de chique Amsterdamse nachtclub 
de Jimmy Woo, was een groot hoogtepunt met de nodige alcoholische versnaperingen, danspasjes, 
goede geintjes en uiteraard ook dames… 
Veteranen 1 van “”kootsj”” Robby Lobatto hebben zich weer prima gemanifesteerd. Iedere week, 
voorafgaand aan hun thuis- of uitwedstrijd, kwamen zij bijeen op het Gelderlandplein voor een heuse 
sportmaaltijd. En verder lieten zij mogelijk geïnteresseerden meedelen in hun vermakelijke verslagen 
op de AFC-website waar steevast zoon Randy tot “”man of the match”” werd uitgeroepen. 
De veteranen 2 met nog steeds “”Marko”” (Marcel Koster voor intimi) aan het roer hebben sportief 
gezien een prachtige derde plek behaald. Eerlijkheidshalve dient gezegd te worden dat hulp van een 
aantal flink scorende youngsters uit andere teams hebben bijgedragen aan hun successen. Alhoewel zij 
dit zelf wel zullen bagatelliseren. Bovendien moet je het voetbalgogme van onze “”oudste”” veteranen 
natuurlijk niet onderschatten! Tot zover het wel en wee van zat één tot en met vet twee. 
De zaterdag is en blijft “”hot”” met een enorme aantrekkingskracht op teams van binnen AFC en van 
daarbuiten. Seizoen 2009-2010 zullen wij weer twee (2!) nieuwe teams mogen gaan begroeten, te 
weten een voormalig A-juniorenteam en een studentikoos elftal van Jos/Watergraafsmeer. Daarmee zal 
het nog gezelliger en vooral drukker gaan worden op de zaterdag. Waarmee ongetwijfeld ook de 
intensiteit van de bespeling van de (kg)-velden nog meer zal toenemen. Maar ja, dat is een luxe 
probleem voor AFC én de zat-commissie, die dit jaar weer uit Roy van Dijk, Jack Huiman en Sebo 
Woldringh heeft bestaan, samen met ondersteuning vanuit het hoofdbestuur in de persoon van Ronald 
Koster. Een zat-commissie die verder trots is op een geweldig “”referee-corps”” met Frans Juch, als 
primus inter pares, samen met Leo de Nobel, Peter Brans, Adriaan Jeukens, Appie Springer, Karel 
Kuijvenhoven en Erik Bos. Welke andere amateurclub heeft nu standaard vijf of zes home-referees 
iedere zaterdag ter beschikking? Hulde! Ook de ontvangst van de tegenstanders en KNVB-
scheidsrechters is weer perfect verzorgd geweest op meer dan AFC-waardige wijze, door Marjan 
Janssen. En last but not least moet natuurlijk de prettige en professionele samenwerking genoemd 
worden met de AFC-administratie, vertegenwoordigd door respectievelijk Yvonne Steeman en Theo 
Janssen. Alsmede Pim van de Meent en z’n crew en Frans en Joop c.s. voor de altijd prettige derde 
“”helft””. Ja, ga er maar aan staan. Meer dan 50 wedstrijden (jeugd & senioren) op de zaterdag geeft 
een hoop geschuif, gesteggel, gepuzzel, gemekker. Maar bovenal een groot “”gewin”” waar we, als 
AFC’er(s), trots op mogen en moeten zijn. 
 
 
9.  DE JONGE AFC’ERS 
Verreweg de grootste afdeling van AFC wordt bemand door de jeugdcommissie. Voorzitter Brian 
Speelman informeert ons over het “wel en wee” van deze zeer omvangrijke en belangrijke sectie binnen 



AFC. Na een EK in juni 2008 waar veel AFC-ers – ook uit de jeugd – elkaar troffen in Bern, begon in 
augustus 2008 het nieuwe seizoen. Traditiegetrouw startten de selectieteams in augustus met trainen 
en een paar weken later was het hele circus op Sportpark Goed Genoeg weer in volle gang. Na het 
aftreden van een aantal commissieleden stond een vernieuwde jeugdcommissie voor de taak om het 
werk van Rinus van Leijenhorst en zijn team te evenaren. Onder voorzitterschap van Brian Speelman 
bestond de commissie dit seizoen uit Benno Honsdrecht, Floor Wellens, René Toonen, Peggy de Hond 
en Wiebe Westerhof. Zij werden daarbij ondersteund door Anjo Vorstenbosch. 
Hoewel voetbal het voornaamste is leent dit verslag zich ervoor om eerst de evenementen bij de jeugd 
aandacht te geven. Ook hier kwam een verandering in de opstelling. Na een jarenlange geweldige 
prestatie werd in de evenementencommissie afscheid genomen van Evelyn Tugendhaft, Floor Wellens 
en Olivier Poederbach.  Hun plaats werd ingenomen door Jocelyn Nassenstein, Monique Westerhof, 
Benno Nihom en Peggy de Hond. De eerste proeve van hun kunnen kwam tijdens de herfsttweedaag-
se, waar ook onze jeugdcoördinatoren en enkele trainers hun ondersteuning leverden.  Het Sinterklaas-
feest in december voor F pupillen en de spelers van de Champions League en de World Cup, was 
wederom een groot succes. Mede door de muzikale omlijsting van trainer Kees Koedood en zijn band. 
Voor het C-junioren kerstdiner werd dit jaar gekozen voor een ander concept. Passend bij de leeftijd 
van de bezoekers stond een keur van populaire hedendaagse rappers op het podium van  het 
clubgebouw. De spelers, sommigen met date, leken eerst wat onwennig maar kwamen uiteindelijk “los”. 
Het jaarlijkse Superstars in Borchland kende een top-opkomst. Hoewel het organisatorisch een flinke 
job is, is dit toch niet meer weg te denken van onze agenda. De vele ouders die ook ieder jaar hun 
steentje bijdragen tekenen de betrokkenheid van deze nieuwe AFC-ers bij hun club. 
De afsluiting van het jaar zat in twee weekenden die kort op elkaar zaten. Uiteraard de mini WK waar 
dit jaar onder een uitbundige zon de opening werd omlijst door een swingende Antilliaanse band. Niet 
alleen door deze band, maar ook door de aanwezigheid van zoveel AFC-ers met een verschillende 
achtergrond, bleek weer eens dat onze jeugdafdeling een echte afspiegeling is van de Amsterdamse 
samenleving. Samen sporten en samen spelen, ongeacht afkomst, is een groot goed binnen AFC waar 
we trots op mogen zijn. Integratie door sport is nog altijd een effectieve manier van samenleven. Het 
laatste evenement dit jaar was de organisatie van het Rinus Michels toernooi waar de prijzen werden 
uitgereikt door niemand minder dan Frank Rijkaard. Veel tekst over de evenementen, maar dat 
illustreert dan ook het belang hiervan. (Top-)voetbal is een pijler van onze jeugdafdeling, maar het is de 
intentie van de jeugdcommissie om dat hand in hand te laten gaan met andere zaken die onze 
jeugdleden bindt aan AFC. 
De voetbalprestaties bleven dit seizoen niet uit. De selectieteams presteerden vrijwel allemaal boven 
verwachting. De A1 handhaafde zich uitstekend in de eerste divisie, de B1 wist door een kampioen-
schap promotie af te dwingen naar de eerste divisie, de C1 speelde voor het derde jaar in successie in 
de hoogste afdeling  en bereikte het linkerrijtje en ook de D1 promoveerde dit jaar naar de hoogste 
klasse. Een bijzonder resultaat, dat voor volgend jaar de lat erg hoog legt. Alle overige selectieteams 
wisten zich te handhaven en voldeden daarmee aan de doelstelling. Bij de niet-selectieteams regende 
het dit seizoen ook kampioenen. Wat te denken van de volgende winnaars: B1, C6, C8, D4, D10, D11, 
E3, E4, E8, E9, E14, F4 en F5. De volgende teams werden zelfs twee keer kampioen in dit seizoen: 
D6, D8, E2 en E7. Onze C1 wist daarbij nog de districtsbeker en de supercup te winnen. Het is 
onmogelijk om alle teams kampioen te laten worden en dat hoeft ook niet. Veel teams kwamen net een 
paar punten te kort voor de eindoverwinning en anderen moesten – soms door een zware indeling - tot 
het uiterste gaan om de punten te pakken. Alle AFC-jeugdteams hebben echter gepresteerd naar 
vermogen en met volle inzet. Daarbij werden zij vaak aangemoedigd door enthousiaste familieleden die 
ook van tijd tot tijd als scheids- of grensrechter hun bijdrage leverden. Het behoeft geen betoog dat ook 
dat heel belangrijk is en blijft. De jongsten onder onze leden troffen we ook dit jaar weer aan op de 
woensdagmiddag en de vroege zaterdagochtend in onze befaamde Champions League en World Cup. 
Voor velen is dit één van de mooiste visitekaartjes van AFC en het is inderdaad een feest om deze 
spelers te aanschouwen. 
Het presteren van alle teams is o.a. mogelijk dankzij de aanwezigheid van de fysio’s die worden 
aangestuurd door Wim Crouwel. Naast de “eigen fysio” op een aantal selectieteams is ook sinds een 
aantal maanden hun dagelijkse aanwezigheid op het sportpark een forse stap vooruit. Deze faciliteit, 
naast het vertrouwde inloopspreekuur, is bestemd voor alle spelers. Het komende seizoen blijft de 
bezetting in de jeugdafdeling grotendeels ongewijzigd. De jeugdcommissie zal door de overstap van 
haar penningmeester naar het bestuur een vacature moeten invullen, maar blijft verder intact. Dit geldt 
ook voor de evenementencommissie. Aan de coördinatoren wordt naast de huidige bemanning (Bert 
Rijmers, Martin Verburg en Emiel Neter) na een paar jaar afwezigheid Jan Verhagen toegevoegd, 
waardoor we met dit gezelschap op volle sterkte zijn. De meest trainers blijven de vereniging trouw en 
wij hopen ook weer een beroep te kunnen doen op de vele vrijwilligers die als contactpersoon, leider, 



etc. ieder week in touw zijn. Op die manier waarborgen wij de continuïteit. De keeperstraining zal 
volgend jaar een extra impuls krijgen met een nieuwe coördinator, John de Lange, die dit belangrijke 
onderdeel in het voetbal onder zijn hoede zal nemen. 
Komend seizoen zal de jeugdcommissie zich ook buigen over de doelstellingen in het beleidsplan. Om 
enerzijds zo hoog mogelijk te voetballen en anderzijds de cultuur binnen de vereniging te behouden, 
moet van tijd tot tijd gelaveerd worden. Daarbij realiseren wij ons ook dat AFC met de komst van 
nieuwe bestuurders, commissieleden, trainers, vrijwilligers én leden verandert. Nieuwe tijden brengen 
ook nieuwe ideeën met zich mee. Ruimte hieraan geven en tegelijkertijd de kernwaarden beschermen 
is een uitdagende taak voor de komende jaren. Het seizoen 2008-2009 is een intensief seizoen 
geweest, dat alleen maar zijn successen heeft mogen vieren dankzij de vele mensen die de jeugdactivi-
teiten hebben ondersteund. Als gehonoreerde kracht of als vrijwilliger. De jeugdcommissie dankt hen 
allen voor hun inzet en bijdrage aan het eindresultaat.  
 
 
10.  DE VETERANEN  
Verslag Klassieke Veteranen seizoen 2008-2009 door André Wijnand. Een seizoen met tegenstellin-
gen. Eerste helft van het seizoen matig voetbal, resulterend in een plaats ergens in het beruchte 
rechterrijtje. Na de kerst de wederopstanding, goed gespeeld, geen wedstrijd meer verloren, uiteindelijk 
een tweede plaats. Het gehele seizoen in een goede sfeer gespeeld, zowel onderling als naar de 
tegenstander, als naar de scheidsrechter. De thuiswedstrijden werden weer prima geleid door Jean 
Bollen, waarvoor onze dank. Ons jaarlijkse diner in november moest helaas geannuleerd worden 
wegens gebrek aan belangstelling, maar daarentegen de opkomst bij de laatste thuiswedstrijd om na 
afloop gezamenlijk te eten was weer overweldigend. Alleen al de tafel met alle kinderen en dat zijn er 
veel, is prachtig om te zien. Dat was ook de dag dat Wim Haagsma onwel werd. Dankzij kordaat 
ingrijpen van Pim van der Meent en Pieter Scholten werd veel erger voorkomen. Dan zie je aan de 
reacties dat voetbal niet meer is dan een heel leuke tijdspassering, maar in feite  totaal onbelangrijk. 
Normaal gesproken was het onze beurt om naar Engeland te gaan om voor de 12e keer tegen The 
Theydon Boys uit Theydon Bois te spelen. Echter Daniel van Meer, ook (niet zo) oud veteraan is in de 
buurt van Sitges gaan wonen. Dus wij niet naar Engeland maar naar Spanje. De Engelsen vonden dat 
een prima idee en kwamen dus ook. Dat wij met 8-3 hebben gewonnen, ach dat was in feite bijzaak. 
Een geweldig weekend, waarin dit Klassieke Veteranenteam geschiedenis heeft geschreven, geen 
teambuidingscursus kan hier tegenop. Lees het verslag op de website van AFC geschreven door onze 
‘rookie’ Brian Koster. Als afsluiting van het seizoen hadden we dit keer een cricketclinic plus BBQ op 
ACC, een geweldige happening, met dank aan Marcel de Wijs van ACC. Tijdens deze afsluiting werden 
de jaarprijzen uitgedeeld. Topschutter (doelpunten plus assists): Guido Smits, Schaduwschutter: Frank 
Keijzer en de hoogste onderscheiding Veteraan van het Jaar: Pieter Scholten. Zoals elk jaar stoppen 
een paar veteranen: onze dank voor hun jarenlange inzet gaat uit naar Wim Haagsma; Joey Zebeda; 
Ad Westerhof ( zeker weten Ad?) en Theo Husers. Komend seizoen verwelkomen we Brian Koster en 
Jasper Wegman. Seizoen afgelopen? Nee, op 27 juni spelen we een invitatiewedstrijd tegen Sparta. Al 
met al een mooi seizoen, waaruit eens temeer is gebleken dat tot de Klassieke Veteranen te behoren 
meer is dan voetbal alleen! 
 
 
11.  DE COMMISSIE MEDISCHE ZAKEN 
Tijdens het seizoen 1999 nam Wim Crouwel het initiatief de Medische Commissie in het leven te 
roepen. Deze Commissie houdt toezicht op de algemene hygiëne in en rondom de kleedkamers, het 
behandelen van blessures van onze voetballende leden in het algemeen en een preventieve gezond-
heidstaak bij onze jeugdleden in het bijzonder, o.a. het maandagavond inloopspreekuur als wel de 
interne opleiding van de diverse sportverzorgers. Alweer tien seizoenen stellen de commissieleden hun 
professionele kennis ter beschikking. De M.C. bestond dit seizoen uit de leden Lex Swaan arts, de 
fysiotherapeuten Wim Crouwel (voorzitter) en Frank Tilmans en Top-sportverzorger Co Grosze Nipper. 
Deze laatste heeft na 30 jaar begeleiding van de A-selectie feestelijk afscheid genomen. Co Grosze 
Nipper blijft wel behouden voor de M.C. en de commissie heeft het Bestuur geïnformeerd omtrent zijn 
vervanger. 
Ons Eerste vlaggenschip werd vakkundig begeleid door clubarts Lex Swaan en werd hierin bijgestaan 
door fysiotherapeut Frank Tilmans en sportverzorger Co Grosze Nipper. Het tweede zondag senioren 
elftal werd begeleid door fysiotherapeut Sebastian Even en het eerste zaterdag senioren elftal door 
fysiotherapeute Marielle Marelis. De A.F.C. Top-jeugd werd dit seizoen paramedisch begeleid door 
sportverzorgers Michael Olivieira (jun. A1), Dennis Schröder (jun.B1), Aukje Spoelstra (jun.C1) en 
fysiotherapeut  Dennis van der Welle (jun.D1). De reguliere M.C. kolom in de Schakel heeft geleid tot 



een moderne interactie met ouders van onze jeugd en/of trainers, daar  waar het ging om vragen m.b.t. 
algemene gezondheid. Ook werd op advies van de M.C. een tweede A.E.D. (Hartdefibrillator) t.b.v. de 
horeca aangeschaft en werden betreffende functionarissen hierin geschoold. Als een club als A.F.C. 
door haar diverse commissies te vergelijken is met een “gezond” bedrijf dan functioneerde de Medische 
Commissie daarin wederom als een geolied radertje. 
 
 
12.  P & P.  
Jan van Galen was het afgelopen seizoen voorzitter van de commissie Pers en Publiciteit. Hier volgt 
zijn verslag. Allereerst de persmap. De 26ste editie was qua fotografie en vormgeving de beste tot nu 
toe, vonden velen. Geheel in stijl van de vorige edities werd het wederom een informatief blad, 
samengesteld door André Wijnand en ondergetekende, maar de foto’s van Jan Otsen vormden de kers 
op de taart. Ook aan de lay-out werd door onze huisdrukker Palteam veel werk besteed. Tal van 
prominente AFC-ers leverden bijdragen over allerlei actuele facetten binnen de club. De Persmap werd 
gepresenteerd bij de eerste thuiswedstrijd van het eerste. Webmaster Hans Elias was weer buitenge-
woon actief. De door hem bestierde website wordt alom geroemd, zeker ook door de concurrerende 
clubs en de sportpers. De AFC site wordt ongekend goed bezocht- tot eind mei alleen dit seizoen al 
door 793.161 (!) bezoekers. Aantal paginaweergaves: 3.874.249. De homepage- logisch- was het 
populairst, gevolgd door “kranten en websites”- waarvoor wij de nooit aflatende Hans van der Vlist 
hartelijk danken. Maar “AFC jeugd” kreeg eveneens veel aandacht. Bezoekers kwamen er uit 124 
verschillende landen. Ton Post maakte weer mooie foto’s bij verslagen van Zondag 1. De Schakel 
verscheen “slechts” elf maal, minder dan voorheen, maar daar stonden negen Nieuwsbrieven 
tegenover. 
De wedstrijdverslagen van het eerste werden passievol, kritisch en goed geschreven door Bob Duis. 
Johan de Bie’s sappige rubriek Biezonderheden is een ware nieuwsbron van binnenuit en wordt nog 
altijd gretig verslonden. Pim Adriaansz legde zijn column “Mixed Pickels” weer op erudiete wijze in. Nog 
even over de Nieuwsbrief; zo’n 300 leden hebben zich nog altijd niet opgegeven voor ontvangst per 
mail. Wel doen zouden wij zeggen, want de Nieuwsbrief is altijd actueel. “Good old” Pim Adriaansz 
ontving met Jan van Galen iedere thuiswedstrijd de pers. AFC Thuis werd dit jaar op leuke en adequate 
wijze gemaakt door Hans Elias en André Wijnand.  
 
 
13.  ARCHIEFCOMMISSIE 
Een bijdrage van Pim Adriaansz, voorzitter van deze commissie. In het afgelopen verenigingsjaar ging de 
archiefcommissie, als gebruikelijk tijdens het seizoen, elke eerste maandag van de maand in conclaaf 
en bovendien menigmaal tussendoor bij zich extra aandienende werkzaamheden. Het was inmiddels 
het 16-de seizoen sinds de instelling als permanente AFC-commissie. De toegankelijkheid van het 
archief wordt jaarlijks voor (zowel interne als externe) raadpleging vereenvoudigd door voortschrijdende 
digitalisering. De commissie ontving driemaal extern bezoek. Collega-archivarissen van HBS (Terus 
Kuchlin) en Unitas (Marcel ter Wal) kwamen ervaringen uitwisselen. Het derde bezoek was dat van 
onderzoeker Jef Borkent in verband met zijn op een Zandvoortse stoeprand aangetroffen collectie 
documenten betreffende onze eerste erevoorzitter Gerard (Schaf) Scheepens en diens kinderen. Dat 
leidde over en weer tot informatie van veel wederzijds onbekende feiten. En zeer recent slaagde de 
commissie erin de oudste in ons bezit zijnde  "photo" (1899: AFC uit vriendschappelijk tegen Alcmaria 
Victrix) te kunnen voorzien van de namen der geportretteerden door de link met een opgedoken schrift, 
dat op zijn beurt aangemerkt mag worden als een voorloper van de originele Mixed Pickles boeken. De 
archiefcommissie bestond uit Pim Adriaansz (voorzitter), Rik de Boer en Hans de Wijs. De twee laatst 
genoemden stellen zich herkiesbaar; de eerst genoemde niet meer. Halverwege het seizoen gaf hij dat 
intern al te kennen zodat het aangezochte nieuwe commissielid, Wim Ringe, zich tijdig kon inwerken en 
zich nu formeel kandidaat stelt. De commissie stelt voor Rik de Boer te benoemen tot de nieuwe 
voorzitter.  
 
 
14.  DE COMMISSIE COMMERCIELE ZAKEN 
Een bijdrage van commissievoorzitter en AFC’s vice-voorzitter Ad Westerhof. Ook het afgelopen seizoen 
was het een hectisch jaar voor de commerciële commissie. Enerzijds omdat met de grote groep AFC-
Vriendelijken de broodnodige contacten onderhouden werden en anderzijds omdat als gevolg van de 
kredietcrisis alertheid geboden is. Met de toetreding van de nieuwe kledingsponsor Nike werd invulling 
gegeven aan de wens om AFC voor langere tijd te binden aan een vooraanstaand, eerste klas merk. 
Het was even wennen, die nieuwe /oude vertrouwde kleur, maar de invulling door Nike met alle outfits 



geeft veel vertrouwen voor de toekomst. De selectie werd -voor buiten het veld- geheel aangekleed 
door Oger en Tommy Hilfiger. Kijk, daar zijn we trots op. Drie absolute wereldmerken die zich aan ons 
AFC binden, dat is uniek! Tommy Hilfiger tekende overigens opnieuw ook voor de dakreclame op ons 
clubhuis. Dank daarvoor aan Fred Gehring. 
Het seizoen begon wat ons betreft met een schitterende ontvangst (borrel en diner) waar alle AFC-
Vriendelijken, het bestuur en enkele gasten in het ING House de gelegenheid kregen om met elkaar te 
praten over wat ons zoal bezig houdt. Op deze unieke locatie met vorstelijk uitzicht op de Zuidas en de 
ring genoten de aanwezigen van een zeer goed verzorgde avond. De commerciële commissie bestond 
het seizoen 2008-2009 uit Tim Timmerman, Dennis de Wit, Meindert Huisman en Ad Westerhof die het 
voorzitterschap bekleedde. Hans Brouwer tekende ook dit jaar voor zijn adviseurschap. Halverwege het 
seizoen kwam Aldert van der Zwaard (tot dan toe contactpersoon AFC-Vriendelijk bedrijf) de commissie 
versterken. De commissie vergaderde veel en intensief over de invulling van haar taken, over de 
bezetting, over de continuïteit van de AFC-Vriendelijken voor onze club, over de administratieve 
ondersteuning, over de mogelijkheden en kansen, maar vooral over alle praktische zaken als nieuwe 
borden, advertenties en natuurlijk over wie wanneer contact heeft/houdt met de bedrijven die AFC 
financieel ondersteunen c.q. gaan ondersteunen. Bij aanvang van het seizoen 2008-2009 is Mitsubishi 
de Jong AFC-Vriendelijk geworden waardoor het aantal AFC-Vriendelijken op 25 is gekomen. Het 
aantal bordsponsors nam weer toe en als je rond de velden kijkt is het een fraaie opsomming van 
gerenommeerde bedrijven, groot en klein, jong en ouder maar in alle opzichten fantastisch. 
Tim Timmerman tekent voor de dagelijkse gang van zaken en zal in de nabije toekomst voor deze 
taken worden bijgestaan door Aldert van der Zwaard. De administratieve ondersteuning  was ook dit 
jaar weer in handen van Yvonne Steeman en Theo Janssen. De commissie dankt beiden voor hun 
inzet. Veel van het werk van de commissie werd ondersteund door Pim van de Meent ,een op dit vlak 
stille, maar uiterst nuttige aanvulling. Tenslotte kon de commissie weer vertrouwen op de hulp, inzet en 
ideeën van onze secretaris Kees Gehring. Dank daarvoor! Een bijzonder en traditioneel einde van het 
seizoen werd ook dit jaar gevierd met een rijke lunch aangeboden door onze adviseur Hans Brouwer. 
Met veel onderling plezier kijkt de commissie vol vertrouwen naar het komende seizoen. 
 
 
15.  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 Ronald Koster, Rinus van Leijenhorst en Brian Speelman, 
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, Patrick Reddering, 
Johan Dol en Wiebe Westerhof, de KAScommissie bestond uit Peter van den Dungen Jr., Jos Lonnee en 
Frank Keijzer met als plaatsvervangende leden Maarten Blokland en Hans Honsdrecht, in de KENNISMA-
KINGScommissie hadden naast voorzitter Erelid Ger van Caspel zitting Rinus van Leijenhorst, Sebo 
Woldringh, Johan de Bie, Dennis Bijlsma, Brian Speelman, Steve Bierman, Peggy de Hond en Patrick 
Reddering, de commissie SOCIALE ZAKEN met 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 Henk Bijlsma en 
tenslotte de SCHEIDSRECHTERScommissie, die uit Eric Bos, Peter Brans, Leo de Nobel en Frans Jüch 
bestond.  
 
 
16.  SUPPORTERSCLUB “THE REDS”  
Een bijdrage van voorzitter Lou Hekster. 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 in de 
hoogste regionen van het Nederlandse amateurvoetbal. Het bestuur bestond dit seizoen wederom uit 
Lou Hekster (voorzitter), Benno Honsdrecht (penningmeester), Bob Duis (secretaris) en Ronald Koster, 
Peter van den Dungen jr., Dennis Bijlsma en Brian Speelman (allen lid). “s.c. 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. 
Tijdens het afgelopen seizoen hebben wij een succesvolle busreis georganiseerd naar de uitwedstrijd 
van ons eerste tegen F.C. Hilversum. Wij zijn voornemens dit het komende seizoen meerdere keren te 
gaan herhalen om de binding met het eerste team te versterken. Het verwennen van de vaste The 
Reds supporters bij de thuiswedstrijden van Zondag 1 achter het vijandelijke doel, zoals wij het 
afgelopen seizoen gedaan hebben met het uitdelen van warme croquetten tijdens de tweede helft tegen 
V.V.S.B., zal ook frequenter gaan plaats vinden. Recent heeft het "s.c. the Reds" bestuur besloten om 
weer volledig aandacht te gaan schenken aan datgene waarom wij ooit zijn begonnen met "s.c. The 



Reds" t.w. de binnenkomende gelden voor 100% benutten ter ondersteuning van ons vlaggenschip. 
Met de nu zekere komst van de Topklasse, zullen wij ons weer volledig op het eerste elftal gaan 
richten, dat komend seizoen gaat strijden om de eerste vier plaatsen en deze financiële ondersteuning 
hard nodig heeft. Tijdens het afgelopen seizoen hebben wij geen traditionele Thema-avond kunnen 
organiseren. Echter voor het komend najaar staat weer een thema-avond gepland, waarin wij 
gaan discussiëren over de hulpmiddelen die scheidsrechters eventueel zouden kunnen gebruiken bij de 
wedstrijden. 
 
 
17.  STICHTING “KEEP SMILING” 
Al weer meer dan 6 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.  
Het AFC-Vriendelijke bedrijf Peugeot de Jong, heeft ook in het achter ons liggende seizoen in samenwer-
king met “Keep Smiling” aan verschillende spelers van de A-selectie voor 10 maanden via een huurover-
eenkomst een Peugeot 207 beschikbaar gesteld, waar de betrokken spelers een voor hen aantrekkelijke 
eigen financiële bijdrage aan leveren. 
 
 
18.  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 in mei 2009 tot tevredenheid van de VSGG en pachter 
Frans Ris voor het seizoen 2009-2010 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. 
 
 
19.  AFC EN DE ZUIDAS 
Onze zeer gewaardeerde voorzitter Machiel van der Woude bericht ons het volgende. In het afgelopen 
verenigingsjaar is rond dit voor AFC uiterst belangrijke onderwerp veel, maar tegelijkertijd ook weinig 
gebeurd. In feite herhaalt de geschiedenis zich. Vanaf de start verloopt dit project met horten en stoten, 
waarbij het einddoel wel gedefinieerd, maar niet zeker is. AFC heeft zich samen met de Gemeente 
ingezet om onze vereniging te verankeren in het Zuidasgebied. Daarbij is 10 jaar geleden gekozen voor 
een plan, waarbij verschillende functies via een doksituatie kunnen worden gerealiseerd. Onder de 
noemer intensief ruimte gebruik werd besloten tot een sportpark boven op een parkgebouw en tunnel 
over de A 10.  Die keuze werd door AFC omarmd vanwege de parkachtige opzet van het nieuwe 
complex, mede mogelijk door de aansluiting op het Beatrixpark. Vanaf het begin was duidelijk dat het 
ging om een zeer complex project, in ruimtelijk, infrastructureel en financieel opzicht. Met afbreukrisico 
dus. Voor AFC zou het flinke overlast met zich meebrengen, voor ATC viel zelfs het doek. Het schuiven 
met velden en de gewijzigde infrastructuur onder en rondom ons sportpark waren en zijn voor een grote 
sportvereniging in vol bedrijf als de onze geen sinecure.  
Deze ontwikkelingen gingen gepaard met discussie over de eindsituatie, die nog steeds niet is 
afgerond. Over knelpunten als windhinder en schaduwwerking door toedoen van de  hoogbouw rond de 
velden, de afmetingen van het sportpark, de verkeer- en parkeersituatie in de toekomst en milieupro-
blemen. En natuurlijk over het al dan niet doorgaan van het dok, waarin de infrastructuur (spoorrails en 
ringweg) ondergronds wordt aangelegd. Over al deze zaken zijn op 18 april 2006 afspraken gemaakt 
door Gemeente en AFC, in een overeenkomst die door de inspanning van de commissie Kranenburg 
tot stand is gekomen. Een belangrijke bepaling uit deze overeenkomst luidt dat vóór 31 december 2006 
het besluit genomen moet zijn door Gemeente, rijksoverheid en private partijen of het dokmodel al dan 
niet door zal gaan. Deze datum is niet gehaald en het is thans zeer de vraag of het dok er in de 
oorspronkelijke opzet op redelijke termijn zal komen. Private partijen zijn immers door de veranderde 
marktomstandigheden afgehaakt, de beoogde veiling van de verschillende kavels is afgelast. In plaats 
van de infrastructuur in te graven, onderzoekt de rijksoverheid in 2009 de mogelijkheid de infrastructuur 
te overkappen. Dit in zijn ogen te lage ambitieniveau heeft geleid tot het terugtreden van Zuidasdirec-
teur Jan Stoutenbeek per 1 augustus 2009. Jan was 10 jaar lang zeer intensief betrokken bij het 



Zuidasgebeuren en heeft met mijn voorganger Dick van der Klaauw, samen met Ron Voskamp, de 
basis gelegd voor het plan om AFC te verankeren binnen de Zuidas. Daarvoor onze dank.  
De vraag is uiteraard wat een en ander betekent voor de toekomst voor AFC. De gedachte dat AFC 
nog eens 50 jaar op de huidige plaats kan voetballen is niet al te serieus te nemen. De plannen om een 
groot deel van ons sportcomplex, het zogenoemde plangebied Ravel, te bebouwen zijn in een 
vergevorderd stadium. Dit kan uiteraard alleen als voor AFC een andere, passende locatie is gevonden. 
Mogelijk binnen de Zuidas, maar misschien ook op een andere plek in Amsterdam Zuid. Uitgangspunt 
daarbij is dat AFC in volle omvang uit de voeten kan op het hoogste amateurniveau, in een milieuvrien-
delijke omgeving, goed bereikbaar voor de leden en onze gasten. Op die manier kan AFC ook in de 
toekomst een belangrijke functie vervullen in de Amsterdamse sportwereld. Met dit kompas zijn in het 
afgelopen verenigingsjaar Ad Westerhof, Kees Gehring, Nicolaas van Ommeren, Bob Neseker, Quintus 
Abeln en uw voorzitter, geadviseerd door Arnold Diemer, druk met de gemeentelijke vertegenwoordi-
gers in de weer geweest en is in verband met de Ravelplannen ingesproken in de raad van het 
stadsdeel Zuideramstel en de Gemeenteraad. Dit allemaal in de hoop en verwachting dat Gemeente en 
AFC tezamen tot een nieuw sportpark komen waar we naar hartenlust en met trots onze ambities voor 
lange tijd kunnen waarmaken.  
 
 
20.  DE TOPKLASSE  
Onze voorzitter Machiel van der Woude licht dit spraakmakende onderwerp toe. De kogel is door de 
kerk. De Algemene vergadering van de KNVB heeft op 6 juni 2009 besloten in het seizoen 2010/2011 
te starten met de Topklasse. Dit op basis van een voorstel van de KNVB waarbij sprake is van 2 
klassen, één voor het zaterdagvoetbal en één voor de zondag. Het AFC-bestuur heeft zich in de 
afgelopen jaren verzet tegen de komst van de Topklasse en heeft op het laatst nog getracht via een 
tussenvoorstel te redden wat er nog te redden was. Helaas tevergeefs. De belangrijkste bezwaren 
tegen de Topklasse waren: 1. de vermenging van het betaald- en amateurvoetbal en de financiële 
risico’s die hiermee gepaard gaan, 2. het dictaat van de zaterdagverenigingen om hun wedstrijden altijd 
op zaterdag af te werken en 3. de ontkenning van het gegeven dat de hoofdklasse in haar huidige 
regionale opzet een succesformule is. Door te kiezen voor twee landelijke topklassen is een van de 
bezwaren van tafel. Daar zijn andere bezwaren voor in de plaats gekomen, te weten de langere 
reistijden en de verminderde regionale binding en het verlies aan derby’s. Verder zal ook de doorstroom 
vanuit de hoofdklassen minder zijn dan bij varianten met 3 of 4 topklassen. Opvallend is het feit dat de 
KNVB de regionale factor volledig over boord heeft gezet. Uit het in opdracht van de bond uitgevoerde 
onderzoek van bureau Hypercube bleek juist dat het regionale karakter de meest bepalende succesfac-
tor van de Topklasse zou zijn. Een overtuigend bewijs van het feit dat het onze bond vooral te doen 
was om een vangnet aan te brengen voor BVO’s die niet langer welkom zijn in de Jupiler League. Te 
betreuren is dat het bestuur van de sectie amateurvoetbal hierin is meegegaan. Belangrijkste argument 
dat hierbij gebruikt is betreft de verbetering van de kwaliteit van het amateurvoetbal. Op dit argument is 
veel af te dingen. In de huidige opzet is de kwaliteit regionaal verdeeld over de hoofdklasseclubs. Door 
kwaliteit te onttrekken aan de hoofdklasse zal het niveau op topklasseniveau iets stijgen, maar op het 
onderliggende hoofdklasseniveau dalen. In zijn algemeenheid zeker geen verbetering.  
Belangrijk punt is ook dat de invoering van twee topklassen de jeugdopleiding bij de clubs zal schaden. 
Nu is het al zo dat bij veel BVO’s de jeugdopleiding wordt afgeschaft resp. tot een minimum wordt 
teruggebracht. Dat zal bij de topklasseverenigingen op den duur niet anders zijn. Verder is het zeer de 
vraag of deze ontwikkeling de doorstroom van jeugdspelers naar het hoogste amateurniveau niet zal 
remmen. De meeste clubs zullen geen risico’s willen nemen en teruggrijpen naar spelers afkomstig uit 
de Jupiler League. Bij elkaar geen positieve zaak voor het Nederlandse voetbal. Maar gedane zaken 
nemen op dit moment geen keer. Aan het eind van het komende seizoen promoveren de nummers 1 
t/m 4 van iedere hoofdklasse rechtstreeks, terwijl de nummers 5 en 6 (6 x 2 verenigingen) om zes 
plaatsen spelen. De nog twee resterende plaatsen zijn gereserveerd voor twee degradanten uit de 
Jupiler League. Wat betekent een en ander voor AFC? Allereerst is het de vraag of we ons bij de eerste 
vier kunnen spelen. Dat is in het afgelopen seizoen gelukt, maar de concurrentie zal komend seizoen 
mogelijk nog zwaarder zijn. Belangrijker nog is de vraag of AFC ook in de toekomst in de Topklasse wil 
spelen. Is onze vereniging daartoe bereid en in staat? Veel zal afhangen van de vraag welke eisen 
gesteld zullen worden aan deelname aan de Topklasse. Daarover is het laatste woord nog niet gezegd. 
AFC blijft de gang van zaken op de voet volgen en naar bevind van zaken handelen.   
 
 
21.  DE EVENEMENTEN  
AFC kent ieder jaar weer een groot aantal evenementen, waarvan vele een hele lange historie kennen. Zo 



zijn er evenementen voor de jeugd, voor de senioren, voor specifieke categorieën en evenementen voor de 
hele vereniging. Een groot aantal passeren onderstaand in vogelvlucht de revue. 
De uitreiking op 7 september 2008 van het eerste exemplaar van de Persmap voorafgaand aan de eerste 
thuiswedstrijd van ons eerste, geproduceerd door Jan van Galen en André Wijnand en uitgereikt door onze 
vice-voorzitter Ad Westerhof aan niemand minder dan Danny Blind is zeker het vermelden waard. Op 7 
november 2008 vond de traditionele bijeenkomst van de Zilveren Ploeg plaats, voor AFC-ers die 25 jaar of 
langer lid zijn. Meer dan 125 Zilveren Ploegers waren aanwezig op deze avond waarvan de organisatie 
weer in  handen was van Tafelvoorzitter Johan de Bie, Hans Honsdrecht en Hans de Wijs. 4 nieuwe 
Zilveren Ploegers werden geïnstalleerd, te weten: Pim van de Meent, Alphons Peters, Richard de Metz en 
Randy Lobatto. Deze avond was eens te meer het bewijs dat AFC niet alleen een voetbalclub is maar ook 
een sociale gemeenschap waar het meer dan plezierig toeven is. Op 19 december 2008 weer een 
hoogtepunt, namelijk het traditionele Kienen, en wel voor de 12de keer in successie georganiseerd door het 
Kien Dream Team bestaande uit Ronald Koster, Nicky en Lou Hekster, Roy van Dijk, Hans Hulst en Ron 
van Doesburg. Een geweldig, niet meer weg te denken, evenement, niet in het minst door de fantastische 
prijzen die er te winnen zijn en de altijd humorvolle presentatie van genoemde ras-AFC-ers.  
Uiteraard mag de Nieuwjaarsreceptie, gehouden op 9 januari 2009, in dit overzicht niet ontbreken. Meer 
dan 200 leden en donateurs, al of niet vergezeld van partner waren aanwezig om hun clubvrienden een 
gelukkig nieuwjaar toe te wensen in een, met dank aan Frans Ris en Joop Kenter, geweldige ambiance. 
Een van de hoogtepunten voor ons eerste is ongetwijfeld de trip naar de Canarische Eilanden die, ter 
voorbereiding op de tweede seizoenshelft, nu al voor de 20ste keer werd georganiseerd. Het werd opnieuw 
een zeer geslaagd 5-daags trainingskamp voor A-selectie en begeleiding met een aantal pittige trainingen, 
een oefenwedstrijd tegen Spakenburg en uiteraard ruimte voor ontspanning. Op 18 januari 2009 vierde 
AFC haar 114de verjaardag net als vorig jaar met het traditionele Jaardiner in de prachtige zaal van het 
American Hotel aan het Leidse Plein. Onder leiding van tafelpreses Nicky Hekster werd er voortreffelijk 
gegeten en gespeecht en ontvingen Herman Fritzsche en Ap Springer voor hun jarenlange scheidsrech-
tersactiviteiten de mr. Henne Boskamp Nobelprijs en werd door de aanwezigen voorgesteld Ad Westerhof 
voor zijn vele jarenlange verdiensten voor onze club te benoemen tot Lid van Verdienste. Een langdurig 
applaus viel hen ten deel. Barbara Susan, dochter van Zilveren Ploeger Ron Susan en zijn sympathieke 
echtgenote Ellen, voerde weer op voortreffelijke wijze de regie over diner en bediening. De avond werd 
traditioneel afgesloten met het zingen van ons clublied: “Ik heb u lief mijn AFC”  en daar valt niet op af te 
dingen. Uiteraard vond op dezelfde avond ook het Dames-jaardiner plaats, ook ditmaal in het Hiltonhotel. 
Onder de bezielende leiding van Silvia Gehring, Ingrid Husers en Agnes Reddering kwamen circa 150 
dames samen die kunnen terugzien op een zeer geslaagde avond.  
Een bijzonder evenement is uiteraard ook de Ridderlunch, gehouden op 7 april 2009 en bestemd voor 
AFC-ers die 50 jaar of meer lid zijn. Dit zijn er 67 in totaal en hiervan waren er maar liefst 55 aanwezig. vier 
nieuwe ridders werden geïnstalleerd, te weten: Pierre Eskes, Herman Fritzsche, Co Onsman en Daan 
Kappelhoff. Onder leiding van tafelpreses Max de Bruin genoten allen van een zeer gezellige en smakelijke 
lunch. Reeds sinds 1962 komt een illuster gezelschap AFC-ers, allen onder het sterrenbeeld stier, bijeen 
voor het Stierenbal, een sportief en culinair samenzijn. Het traditionele sportieve gevecht om de Stieren-
bokaal, door de deelnemers zeer gewild en door hun partners zeer gevreesd, ging dit jaar vanwege de 
slechte weersomstandigheden niet door. Rein Minor fungeert sinds jaar en dag tot ieders tevredenheid als 
opperstier. Op 24 mei vond op ons zonovergoten sportpark het ABC the Reds Supercup Toernooi plaats. 
Liefst 21 teams deden mee aan dit zeer geslaagde toernooi dat gewonnen werd door Zaterdag 2.  
Ook de jeugd kwam dit seizoen qua evenementen weer goed aan haar trekken. Naast de herfst 2-daagse, 
het Sinterklaasfeest, oftewel het Pepernotentoernooi en het kerstdiner voor C-junioren waren de AFC 
Superstars in januari, ook wel bekend onder de naam Borchland-spektakel, waaraan ruim 350 (!) jonge 
AFC-ers meededen en op 23 mei 2009 de MINI-WK, waaraan ook honderden jeugdspelers meededen en 
dat werd gewonnen door Brazilië, de absolute hoogtepunten. 
 
 
22.  AFC’S DOCHTER ACC 
Het gaat nog steeds heel goed met onze “dochtervereniging”, de op 5 maart 1921 opgerichte Amsterdam-
sche Cricket Club, ACC. ACC behaalde het kampioenschap en promoveerde naar de hoogste klasse, de 
Hoofdklasse. Ook de jeugdafdeling van ACC deed het uitstekend, beide Onder  9 teams van ACC 
behaalden de landelijke finale, en dus werd ACC Onder 9 kampioen van Nederland. De jeugdafdeling 
verdubbelde in aantal, met menig AFC-ertje, dus ook de toekomst van de jeugdafdeling ziet er rooskleurig 
uit. De club barst van de ambities en wil definitief afscheid nemen van de “heen en weer” van de afgelopen 
20 jaar. Dat heeft zich vertaald in het aantrekken van één van de beste coaches van de afgelopen jaren en 
een "allrounder" international maakte de overstap. Het eerste elftal maakte een prima start, op het moment 
van schrijven van dit verslag bezet ACC zelfs de derde plaats in de Hoofdklasse en lijkt het ruimschoots af 



te stevenen op behoud in de klasse, waaruit dit jaar maar liefst drie clubs degraderen in verband met de 
vorming van een Topklasse. Wij wensen het bestuur en alle leden van de club veel succes en sportief 
plezier gedurende het resterende verloop van het huidige seizoen 
 
 
23.  4 MEI HERDENKING 
Op maandag 4 mei om 18.00 vond de traditionele Dodenherdenking op ons sportpark plaats voor de 
omgekomen AFC-ers en ACC-ers. Deze herdenking vindt altijd plaats aan het einde van het pad tussen 
onze velden 1 en 2 en de nieuwe kunstgrasvelden. Hier staat een monument met namen van AFC-ers die 
ons tijdens de tweede wereldoorlog zijn ontvallen. Dit jaar verzamelden zich ruim 45 aanwezigen die 
luisterden naar een toespraak van onze voorzitter Machiel van der Woude die sprak over “die gruwelijke, 
onvoorstelbare oorlog”. Kransen werden bij het monument gelegd door Machiel van der Woude namens 
AFC en Voorzitter Guido Dukker namens ACC.  
 
 
24.  IN MEMORIAM 
Scheidend secretaris Kees Gehring liet ons weten dat tot verdriet van nabestaanden en AFC-vrienden 
in het achter ons liggende seizoen afscheid moest worden genomen van de volgende AFC’ers. Op 22 
juli 2008 overleed AFC-Ridder Piet van Ruijven in de ouderdom van 89 jaar, op 31 augustus Zilveren 
Ploeger Rob Dukker (74), op 1 oktober mevrouw Annie Geluk (89), weduwe van oud-eerste elftalspeler 
en AFC-Ridder Chris Geluk en moeder van tweede penningmeester en Erelid Edwin Geluk en op 1 
december overleed mevrouw Anneke de Wijs (70), echtgenote van oud-bestuurslid, Ridder en lid van 
Verdienste Hans de Wijs. In 2009 overleed op 20 februari AFC-Ridder Cas Tromp (74), op 5 maart 
Henk Huisman (75), lid van de Zilveren Ploeg, op 10 april mevrouw Len de Zwart (64), donateur en 
weduwe van Zilveren Ploeger Wim de Zwart, op 16 april mevrouw Lous van Poorten (76), echtgenote 
van AFC-Ridder Gerard van Poorten en op 17 mei Sebo Woldringh Sr. (76), lid van de Zilveren Ploeg. 
Al deze AFC’ers zullen bij een ieder die goede herinneringen aan hen bewaart, via deze herinneringen 
blijven voortleven.  
 
 
25.  RESUMÉ 
Hiermee komt een eind aan het seizoen 2008-2009. Een seizoen waarin weer veel gebeurde, soms 
vervelende zaken en gebeurtenissen waar wij helaas niet altijd invloed op hebben, maar ook veel 
onzekerheden die wij mee zullen nemen naar het volgend seizoen. Denk maar aan de zuidasperikelen en 
de ongewisse toekomst van ons sportpark. En de TOPklasse: ja, die gaat er nu toch echt komen of wij dat 
nu leuk vinden of niet. Maar de boventoon blijft toch voeren dat wij er, en dit in tegenstelling tot vele andere 
verenigingen, in veel opzichten uitstekend voorstaan. Wij zijn qua ledental groter dan ooit en oefenen een 
ongekende aantrekkingskracht uit op vele jeugdige voetballertjes, waar van wij er helaas ieder jaar weer 
een aantal moeten afwijzen. De prestaties van vele teams, het is hierboven uitvoering beschreven, zijn 
uitstekend. Dat geldt voor ons eerste maar ook voor ons tweede, de A1 en vele andere teams. Daarnaast 
beschikt onze vereniging over een groot aantal teams voor wie de prestaties minder op de voorgrond 
treden (hoewel ook in die categorieën af en toe een kampioenschap wordt meegepikt) en die bij AFC 
spelen voor de sfeer en de gezelligheid. Deze teams koesteren wij net zo zeer, sterker nog, zonder deze 
teams was ons bestaansrecht zeer twijfelachtig geweest. En voor allen geldt, wellicht meer dan ooit: laten 
wij ervoor zorgen dat wij in een maatschappij die zich vooral kenmerkt door tegenstellingen en verharding 
een toonbeeld blijven van sportiviteit en goed gedrag. Alleen dan kunnen wij onze goede naam in vele, vele 
jaren zorgvuldig opgebouwd, in ere houden.  
Wat brengt ons volgend seizoen: veel mutaties in ons eerste als gevolg van stoppende en vertrekkende 
spelers. Hier komen nieuwe spelers voor in de plaats, waaronder ook uit de eigen opleiding. Wij zijn 
benieuwd naar hun prestaties. Ook de Zuidas komt weer op de agenda. Het bestuur zal er alles aan doen 
om de positie van AFC in dit geheel van verschillende belangen zo veel mogelijk te versterken. En wij gaan 
door met een verdere professionalisering van de interne organisatie. Ook gaan wij weer hard aan de slag 
om ons veelgeprezen jeugdbeleid op hoog niveau te houden en zullen wij, ook in deze economisch 
moeilijke tijden proberen aantrekkelijk te blijven voor AFC-vriendelijke bedrijven en sponsors. 
Dit alles vormt uiteraard een grote uitdaging voor een bestuur dat in kleinere samenstelling het nieuwe 
seizoen ingaat. De ervaren en zeer deskundige bestuursleden, Kees Gehring, Edwin Geluk, Nicolaas van 
Ommeren en Henk Bijlsma stoppen ermee maar zijn uiteraard niet weg en hebben zich bereid verklaard 
hun taken goed over te dragen en, indien nodig, de zittende bestuursleden met raad en daad bij te staan. 
Wij zijn  de vertrekkende bestuursleden bijzonder veel dank verschuldigd voor hun grote inzet gedurende 
vele jaren. Benno Honsdrecht komt als nieuwe penningmeester het bestuur versterken. Maar het bestuur 



kan het natuurlijk niet alleen. Samen met de vele commissieleden en talloze vrijwilligers zullen wij de klus 
gaan klaren. Ten slotte wil ik graag alle AFC-ers die een bijdrage aan dit Jaarverslag hebben geleverd 
hartelijk bedanken en hoop en vertrouw op een uitstekende samenwerking met een ieder in het nieuwe 
seizoen. Onze club is het meer dan waard! 
 
Namens het bestuur van AFC, 
 
 
Ruud Mantel, tweede secretaris. 
 
Amstelveen, 16 juni 2009. 


