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1. INLEIDING 
Het seizoen 2009 – 2010 zal de boeken ingaan als één van de meest succesvolle in de geschiedenis van 
AFC. Juist in het jaar dat onze club haar 115-jarig jubileum viert, slaagde ons 1ste zondagelftal erin voor 
het eerst in het bestaan het kampioenschap in de Hoofdklasse A van de zondagamateurs in de wacht te 
slepen. Een geweldig resultaat van Cor ten Bosch en zijn mannen en een prestatie die ons allen met 
vreugde maar ook met trots vervult. Helaas kreeg dit succes geen vervolg in de strijd om het kampioen-
schap bij de zondagamateurs, maar de blijdschap overheerst. Denk alleen maar even terug aan de 
explosie van vreugde toen AFC-er in hart en nieren Bobby Gehring, kort nadat hij was ingevallen, 
scoorde in de kampioenswedstrijd tegen Omniworld. Bij het succes van ons eerste bleef het niet. Ook 
Zondag 2 en Zaterdag 1 en daarnaast nog vele andere senioren- en jeugdteams toonden zich dit seizoen 
de sterkste in hun afdeling. Hulde aan al deze kampioenen.   
Naast al deze successen vonden vele andere voor onze club belangrijke gebeurtenissen plaats. Het 
moeizaam voortsudderende Zuidas-traject bij voorbeeld, en de mogelijke toekomstige gevolgen hiervan 
voor ons sportpark, de trip van ons eerste naar Barcelona, komende en gaande spelers bij ons eerste, de 
vele evenementen, onder meer bij onze bloeiende jeugdafdeling en enkele opmerkelijke wijzigingen in de 
samenstelling van het bestuur voor volgend seizoen. Hierover en over tal van andere zaken leest u in dit 
jaarverslag aan de hand van de volgende hoofdstukken:  
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2. DE ALGEMENE VERGADERING 
De jaarlijkse Algemene Vergadering vond plaats op donderdag 2 juli 2009. Op deze vergadering, 
die traditiegetrouw plaatsvond in de achterzaal van ons clubhuis op Sportpark Goed Genoeg, 
tekenden 78 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 
2009 -2010, 88ste jaargang van 19 augustus 2009. 
 
 
3. HET BESTUUR EN DE INTERNE ORGANISATIE 
Het bestuur was voor het seizoen 2009 - 2010 als volgt samengesteld: 
Voorzitter:     Machiel van der Woude (20ste jaar in het bestuur) 
Vicevoorzitter:     Ad Westerhof (12) 
Secretaris:     Kees Gehring (25), 
Penningmeester:    Benno Honsdrecht (1) 
Tweede secretaris:    Ruud Mantel (3), 
Tweede penningmeester:   Edwin Geluk (20) 
Voorzitter jeugdcommissie:   Brian Speelman (2) 
Commissaris TOPamateurs:   Bob Duis (3) 
Commissaris seniorenvoetbal:  Ronald Koster (9) 
Het bestuur kwam 23 keer officieel in vergadering bijeen en daarnaast vond vrijwel dagelijks 
onderling overleg tussen de bestuursleden plaats. Het bestuur werd bij de uitvoering van het 
beleid op het sportpark dagelijks geassisteerd door de verenigingsmanager Henny Kottmann, 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 ook dit seizoen 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 arbitrale 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 46ste jaar in successie de standen en andere statistische wetenswaardigheden van alle AFC-
teams. Vanzelfsprekend mag niet onvermeld blijven dat meer dan 50 commissieleden in de vele 
commissies (zie voor hun namen en activiteiten de hoofdstukken 5 t/m 14) en talloze trainers, 
elftalleiders en andere vrijwilligers iedere week tijd vrijmaken om de duizenden wedstrijden en 
trainingen in goede banen te leiden. 
 
 
4. HET TOTAAL BEHAALDE VERENIGINGSRESULTAAT  
In het seizoen 2009-2010 betraden bij AFC maar liefst 106 teams het veld, verdeeld over 26 
seniorenteams, 19 juniorenteams, 37 pupillenteams en 24 Champions League en World Cup 
teams. 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  56 38 8 10 122 150 63 2.18 
Zon 3 - 11 184 62 29 93 215 439 575 1.17 
Zat 1 - 11 + 4 veteranen 318 163 42 113 530* 1036 908 1.71 
Jun A 1 t/m A 3 61 30 12 19 102 150 116 1.67 
Jun B 1 t/m 2 + 1 t/m 5 zondag 148 67 18 63 215* 366 391 1.45 
Jun C 1 t/m 2 + 1 t/m 7 zondag 199 68 21 110 225 487 781 1.13 
Pup D 1 t/m D 11 217 126 19 72 369 776 506 1.70 
Pup E 1 t/m E 16 280 116 24 140 372 852 1032 1.33 
Pup F 1 t/m F 10 168 95 17 56 302 649 374 1.80 
TOTAAL seizoen 2009-2010 1631 765 190 676 2484* 4905 4746 1.52 
Seizoen 2008-2009 1581 811 209 561 2630* 5411 4009 1.66 
* betekent: punten in mindering 
         

Kampioenen seizoen 2009-2010: in totaal 22 kampioenen !    
Senioren: Zondag 1, Zondag 2, Zaterdag 1, Zaterdag 8, Zaterdag 10 en 
Zaterdag 11    
Junioren: B3 najaar en B3 voorjaar    
Pupillen Najaarscompetitie: D5, D8, D9, D10, E3, F1, F5 en F10 
Pupillen Voorjaarscompetitie: D8, E5, E7, F5, F7 en F10    
Finale KNVB beker werd bereikt door: C1 (winnaar !) en D3 (winnaar !)   
Naast bovenvermeld overzicht verzorgt Chris Schröder voor het wekelijks publiceren van de 
standen en topscorerslijsten in ons clubhuis. 
 
 
5. TOPAMATEURS 
AFC 1 en 2 vallen onder de verantwoordelijkheid van de Elftalcommissie A TOPamateurs, 
bestaande uit Bob Duis, dit seizoen voor het eerst als voorzitter, Henk Bijlsma, Jack van Gelder en 
Klaas Molenaar. Bob Duis en Klaas Molenaar berichten over de prestaties van deze belangrijke 
teams. Het seizoen 2009-2010 is in alle opzichten een geweldig jaar geweest. Beide teams werden 
kampioen. 
1e elftal 
Na een aantal oefenwedstrijden en de traditionele trip naar Maastricht, waren alle betrokkenen 
hoopvol gestemd. De sfeer in de groep was vanaf het begin bijzonder positief. Cor ten Bosch 
begon aan zijn tweede seizoen met maar liefst twaalf nieuwe gezichten en voornamelijk 
overwinningen en zag zijn team de eerste zes competitiewedstrijden geen punt verspelen. Tot 
aan de winterstop stond ons vlaggenschip onafgebroken bovenaan en werd de eerste periodetitel 
binnengesleept. Winterkampioen! Tijdens de winterstop werd voor het eerst overwintert in 
Barcelona. Bij terugkomst waren de spelers klaar om het zo succesvolle eerste deel van de 



competitie een passend vervolg te geven, echter werd roet in het eten gegooid door “koning 
winter” en speelde ons vlaggenschip pas de eerste competitiewedstrijd van de tweede helft van 
het seizoen op 7 februari 2010 bij Haaglandia en werden vervolgens wederom diverse wedstrij-
den achter elkaar afgelast. Gedurende een aantal weken waren de velden onbespeelbaar. Als 
alternatief werd uitgeweken naar de sportschool, de zaal en zelfs naar het strand van Noordwijk 
en voetvolley in Aalsmeer. Kennelijk waren de spelers toch erg uit het ritme want twee keer 
achter elkaar werd vervolgens verloren tegen resp. ADO 20 en Argon. De vorm werd echter terug 
gevonden tegen Hilversum en alleen bij Elinkwijk werd er nog verloren. De serie die volgde was 
ongeëvenaard. Negen wedstrijden zonder verlies en maar een enkel gelijk spel bezorgde AFC 
zondag 1 voor het eerst in de hoofdklasse het kampioenschap. Een prachtig feest volgde met 
René Froger als “mystery guest” en bracht bij vele AFC’ers een onbeschrijflijk gevoel van 
blijdschap.  
De eerste wedstrijd om het algeheel zondag kampioenschap werd uit tegen de Treffers gespeeld. 
Tot aan de 80e minuut stond AFC met 0-1 voor en het niveau was hoog. Door de vermoeidheid 
bij ons team slaagde De Treffers er in om gelijk te maken en de meegereisde supporters stonden 
de jongen op te wachten bij het hek met luid applaus. Misschien wel de beste wedstrijd van het 
seizoen was de volgende match tegen de latere zondag kampioen Gemert. AFC speelde tegen 
Gemert weergaloos, creëerde zelf maar liefst zeven opgelegde kansen en kwam achterin geen 
moment in gevaar. In de reguliere competitie vlogen alle ballen in de goal maar net op deze dag 
haperde de productie: 0-0. Op de laatste training, voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen De 
Treffers, ging het mis. Maar liefst vier jongens raakten geblesseerd en dat bleek toch een beetje 
te veel van het goede. In de resterende wedstrijden lukte het net niet. De trots overheerst en een 
ieder verheugt zich nu al op de wedstrijden die komen gaan in de Top klasse. 
2e elftal 
Met een vrijwel nieuwe selectie, bestaande uit voornamelijk A-1 junioren, 2 spelers van de 
Zaterdag 1, en een speler van Zondag 3, startte Zondag 2 het oefenprogramma zeer bescheiden. 
De eerste bekerwedstrijd tegen Fortius 2 werd met 3-1 verloren. Daarna volgden een aantal 
betere wedstrijden, maar er moest nog heel wat gebeuren. Op 6 september stond de eerste 
competitie wedstrijd op het programma, en wel tegen Hoofddorp thuis. Deze wedstrijd werd met 
2-0 gewonnen. Na deze wedstrijd volgde een 2-2 bij Blauw Wit, en werd er drie keer achter 
elkaar met grote cijfers gewonnen. AFC 2 was de koploper in de Reserve Hoofdklasse! Tot de 
winterstop werden nog 5 punten verspeeld. Een verlies bij JOS en een gelijkspel tegen Hollandia 
thuis. Na een lange winterstop met veel alternatieve, maar nuttige trainingen werd er op 28 
februari eindelijk weer gespeeld, en wel tegen JOS. Vier wedstrijden op rij werden gewonnen, en 
AFC 2 was nu echt een Kampioenskandidaat. Er werd alleen nog van concurrent Argon verloren 
met 2-1, maar de riante voorsprong werd niet meer prijs gegeven. Er werd gewonnen van 
Omniworld en Hilversum, en met nog 2 wedstrijden te spelen en 5 punten voorsprong kon het bij 
Hollandia te Hoorn worden afgemaakt. De kampioenstitel werd met een 1-4 zege op een 
geweldige wijze binnen gehaald. 
Toen volgde de nacompetitie. Nog een lange weg te gaan. Eerst een poule met Westlandia en 
Be Quick.  Westlandia werd een 3-3 gelijk spel, na een 2-0 ruststand voor AFC. Het penalty 
schieten werd gewonnen, hetgeen achteraf  zeer belangrijk bleek te zijn. AFC won uit tegen Be 
Quick met 0-3. De laatste wedstrijd op het programma was Westlandia - Be Quick. Westlandia 
moest met meer dan drie doelpunten verschil winnen. Zij bleven echter steken op een 3-0 
overwinning, en voor AFC ging het sprookje door. De tegenstander was Excelsior’30 uit Rijssen. 
In Amsterdam werd met 4-2 gewonnen, en de basis was gelegd. In Rijssen trachtte Excelsior met 
powerplay snel te scoren, maar het was juist AFC die op een slimme wijze wist te scoren, om 
vervolgens met 0-3 af te reizen naar Amsterdam. Onze tegenstander in de Finale was Rijnsburg-
se Boys. De KNVB bleek besloten te hebben om via loting vooraf een van de finalisten thuis te 
laten spelen. Helaas moest AFC naar het hol van de leeuw. Vol zelfvertrouwen werd gestreden 
tegen een sterke tegenstander. Na een 1-0 achterstand volgde de 1-1, en naarmate de wedstrijd 
vorderde leek AFC de schaal te gaan binnen halen. Jammer genoeg wist Rijnsburgse Boys in het 
laatste kwart van de wedstrijd na een uitval te scoren, en was in staat om de wedstrijd volledig te 
laten kantelen. Uiteindelijk werd er verloren met 6-1. Een geflatteerde uitslag. AFC 2 was zeer 
dicht bij het Kampioenschap van Nederland ! Een geweldig seizoen met een jonge enthousiaste 
groep werd op 12 juni afgesloten. 
 
 
6. ZONDAG SENIOREN 3 T/M 11 
Patrick Reddering bericht namens de elftalcommissie B als volgt. 



Samenstelling B-commissie. De B-commissie bestond afgelopen seizoen uit Patrick Reddering 
(voorzitter), Max Flam (secretaris), Lars Boering (commissaris), Rogier de Boer (commissaris) en 
Seth van Straten (commissaris). Patrick Reddering en Rogier de Boer hielden zich binnen de 
elftalcommissie bezig met de begeleiding van de zondag 3 tot en met de zondag 5. Seth van 
Straten met de zondag 6 tot en met de zondag 9. En Max Flam met de zondag 10 en zondag 11. 
Lars Boering heeft de commissie halverwege het seizoen verlaten en Rogier de Boer heeft 
onlangs aangegeven zijn werkzaamheden voor de commissie te beëindigen. De overige drie 
leden zullen het nieuwe seizoen doorgaan met de B-commissie. 
Trainer/trainingen. Martin Verburg was afgelopen seizoen trainer van de zondag 3. Hij werd daarbij 
geassisteerd door  elftalleider Cocky van Duivenbode. Beiden zullen ze het komende seizoen weer 
de begeleiding van de  zondag 3 op zich nemen. De training van de overige zondagteams stond 
onder leiding van Kees Bregman. Op de zondag was Kees op de club aanwezig om de wedstrijden 
van de verschillende teams te bekijken en indien nodig te coachen. Omdat onze aanvoerders en 
spelers blij zijn met de aanwijzingen die Kees ze geeft, zal hij in het nieuwe seizoen – naast zijn 
trainersschap – deze coaching rol bij de wedstrijden blijven vervullen. 
Scheidsrechters. Dankzij de regelmatige inzet van onze eigen scheidsrechters Gerrit Altena, 
Erik Bos, Hans Elias, Herman Fritzsche, Adriaan Jeukens, Frans Jüch, Karel Kuyvenhoven, Leo 
de Nobel, Steve Ritfeld en Ap Springer was het mogelijk praktisch alle thuiswedstrijden van onze 
zondagteams te laten leiden door eigen scheidsrechters. Ook konden wij op de medewerking van 
onze eigen scheidsrechters rekenen bij de ABC/The Reds Cup 2010. Als club mogen we daarom 
zeer trots zijn op ons eigen scheidsrechterskorps! Herman Fritzsche zal het nieuwe seizoen niet 
terugkeren als scheidsrechter. Hij heeft jarenlang de wedstrijden van onze zondagteams gefloten, 
maar zet nu een punt achter zijn scheidsrechters carrière. Namens de spelers willen we Herman 
bedanken voor zijn inzet en deskundige leiding in de afgelopen jaren. 
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 
wederom voor zijn ondersteuning en adviezen. 
Administratie.  Dankzij de hulp en ondersteuning van Theo Janssen en Yvonne Steeman op de 
administratie werd ons veel werk uit handen genomen en konden we onze aanvoerders en 
spelers altijd goed informeren over diverse relevante voetbalzaken. De afgelopen weken hebben 
ze samen met onze verenigingsmanager Henny Kottmann weer veel werk verzet ter voorberei-
ding op het nieuwe voetbalseizoen. Grote klasse! 
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 Pim van de Meent en zijn vaste team tot volle tevredenheid 
uitgevoerd. Onze teams worden elke zondag uitstekend opgevangen en begeleid. En ik zeg het 
nog maar eens. In vergelijking met veel andere clubs in onze regio is de accommodatie van AFC 
altijd prima verzorgd. 
Teams 
Zondag 3 onder leiding van trainer Martin Verburg en leider Cocky van Duivenbode presteerde 
goed en is, net als het vorige seizoen, op de derde plaats geëindigd. Het team heeft vanaf de 
start van het seizoen zeer lang bovenaan gestaan. Via de nacompetitie is het helaas niet gelukt 
om te promoveren naar de reserve 1e klasse. Manus Polling en Rick Vermeulen hebben na 
jarenlange 'trouwe dienst' aangegeven te stoppen bij de zondag 3. De overige spelers gaan 
allemaal door en samen met enkele nieuwe versterkingen staat er in augustus dus weer een 
ambitieuze groep aan de start.  
Zondag 4 met de aanvoerders Raymond Pekel en Gianni Termaaten heeft een zwaar seizoen 
achter de rug. Het valt niet mee om als enige vierde elftal in een poule te spelen tegen bijna 
allemaal tweede (selectie)elftallen. Gelukkig heeft het team zich in de reserve 3e klasse weten te 
handhaven en zal de vaste kern van spelers, met weer een jaartje meer ervaring en aangevuld 
met een aantal nieuwe spelers, doorgaan.   
Zondag 5 met aanvoerder Patrick Reddering heeft een nogal wisselvallig seizoen achter de rug 
in de reserve 4e klasse. Gedurende het hele seizoen speelde het team tegen de hoger geklas-
seerde ploegen zijn beste wedstrijden. Zo werden er tegen de nummers één en drie uit de 
eindklassering in totaal negen punten behaald. Van de op papier mindere en gelijkwaardige 
ploegen werd helaas te vaak verloren. Met vier nieuwe spelers erbij heeft het team nu al veel zin 
om aan het nieuwe seizoen te beginnen. 
Zondag 6 onder leiding van aanvoerder Teun Linthorst, heeft afgelopen seizoen mede vanwege 



enkele hardnekkige blessures sportief gezien een minder seizoen gedraaid. Desondanks hadden 
de heren in de reserve 5e klasse, als een hecht vriendenteam, veel plezier. Ook komend seizoen 
zal dit team uitkomen in de regio buiten Amsterdam. Met een zeer goede opkomst bij de 
trainingen, overigens nog opzoek naar een nieuwe keeper, kijkt men uit naar het nieuwe seizoen. 
Zondag 7 is op dit moment het jongste vriendenteam bij de zondagssenioren en staat onder leiding 
van Seth van Straten. Met een fantastische aanvulling van de ‘Delftse Heren’ is er na een wat 
teleurstellende start, mede met behulp van de coach, uiteindelijk alsnog een stevige middenpositie 
op de ranglijst behaald. Met nog een BBQ en een wedstrijd tegen de voetbalvrienden uit en in 
Londen voor de boeg, kan de voorbereiding voor het nieuwe seizoen alweer bijna beginnen. Zij 
zullen opnieuw in de reserve 5e klasse uitkomen. 
Zondag 8 met aanvoerders Wytze van der Gaast en Reinder Postma is een van de vrienden-
teams dat al jarenlang samen met elkaar voetbalt bij AFC. In het afgelopen seizoen is het team in 
de reserve vijfde klasse op de achtste plaats geëindigd. De spelersgroep wordt uitgebreid met 
een aantal spelers en de ambitie is om in het nieuwe seizoen een nog beter resultaat te behalen. 
Reinder Postma stopt als aanvoerder en wordt bedankt voor het aanvoerderschap in de 
afgelopen jaren. 
Zondag 9 onder leiding van Jack Duis, heeft dit jaar sportief gezien in de reserve zesde klasse 
helaas niet alle mogelijkheden ten volle benut. Dit vriendenteam speelt al jarenlang samen en zal in 
het nieuwe seizoen in de reserve zevende klasse gaan uitkomen. Als trotse AFC'ers wensen wij de 
heren een goed zomerreces en een sportief succesvol nieuw seizoen toe! 
Zondag 10 met aanvoerder Ruben Salomon is een vriendenteam dat al jarenlang met elkaar samen 
speelt. Helaas zal het team door het vertrek van enkele spelers en het ontbreken van de noodzake-
lijke vervangers niet in dezelfde samenstelling verder gaan. De spelers die AFC trouw blijven worden 
aan andere teams toegevoegd. 
Zondag 11 onder leiding van Leen Meijaard speelt al jarenlang als vriendenteam met elkaar. Het 
team heeft een wisselvallig seizoen achter de rug en is als negende geëindigd in de reserve 
zevende klasse. 
Activiteiten 
Door de slechte weersomstandigheden begin dit jaar is het ‘Gelukkig Nieuwjaar’ toernooi op de 
kunstgrasvelden niet doorgegaan. Omdat we dit ook al het jaar daarvoor hebben meegemaakt is 
besloten om de volgende keer ook een schaduwprogramma te maken voor in de zaal. Immers 
zo'n mooie traditie als het Gelukkig Nieuwjaar toernooi kan natuurlijk in januari 2011 niet voor de 
derde keer op rij worden afgelast. Samen met de elftalcommissie C en Ronald Koster hebben we 
op 22 mei, ter afsluiting van het seizoen, de ABC/The Reds Cup 2010 georganiseerd. Mede door 
het prachtige weer, de grote opkomst van zaterdag- en zondagteams, het heerlijke Italiaans-
Duitse buffet en de finale van de Champions League (voor het eerst op de zaterdagavond) 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 ziens bij de start van het 
nieuwe voetbalseizoen 2010/2011. 
 
 
7.  ZATERDAG SENIOREN 
Een bijdrage van Sebo Woldringh, secretaris van de elftalcommissie C (alweer voor het 21ste 
seizoen). In seizoen 2008-2009 telden wij nog twaalf seniorenteams op de zaterdag plus nog de 
Klassieke Veteranen. Echter de zaterdag is al jaren hot en daarom mochten wij weer twee 
nieuwe teams op de zaterdag begroeten in het afgelopen seizoen. Hoe is het de elftallen, 
zaterdag 1 tot en met 11, alsmede de veteranen 1, 2 en 3, vergaan? 
Het vlaggenschip, de zaterdag 1, stond dit seizoen voor het derde achtereenvolgende jaar onder 
de technische leiding van Jeroen Brussee, geflankeerd door de nieuwe, ambitieuze elftalleider 
Paul van ’t Wout. Minimaal een periodetitel was het doel, maar het werd meer ! De zaterdag 1 is 
soeverein kampioen geworden en mag volgend seizoen gaan uitkomen in de 2e klasse. De basis 
van het goede seizoen werd gelegd in een professioneel trainingskamp in Noordwijk. Met een 
aantal versterkingen van buitenaf maar ook van binnen AFC met zondag-senioren en A-junioren, 
alsmede natuurlijk met het (oude) voetbalgogme van een Nils Adriaans, Thomas Rijsman of 
Frank Bakker, stond er mooie, brede selectie die dan ook meer dan terecht en overtuigend 
kampioen is geworden. Hulde ! 



Zaterdag 2 heeft aan zijn verwachtingen voldaan en tot het einde meegedaan om de titel in de 
reserve eerste klasse. Uiteindelijk verdienstelijk tweede geworden achter AJAX 3 en dat vonden 
deze voormalige profs waaronder een Brian Roy, Richard en Rob Witschge, Aron Winter, Michel 
Kreek, maar ook o.a. de ex-zondag 1 AFC’ers Robert Gehring, Hans Geerlings en Ken Watanabe 
eigenlijk wel prima zo.  
De zaterdag 3 van Eran Hausel c.s. kende een mooie eerste helft van het seizoen, maar haalde 
na de lange, weersgebonden winterstop nauwelijks meer punten. Uiteindelijk hebben zij zich wel 
weten te handhaven in deze reserve derde klasse.  
Ook de zaterdag 4 van Joost Harmsen c.s. speelde weer in de reserve derde klasse en hebben 
toch een beetje wisselvallig seizoen gedraaid en zijn uiteindelijk als negende geëindigd.  
Zaterdag 5 onder leiding van Maarten Blokland is het afgelopen seizoen, na hun titel in 2009, 
ook uitgekomen in de reserve derde klasse. Een achtste stek was hun deel en daar had eigenlijk 
wel iets meer ingezeten. 
De teams van zaterdag 6 tot en met zat 10 zijn allemaal in de reserve vierde klasse uitgekomen.  
Zaterdag 6 van Iain Thompson c.s. is verrassend tweede geworden na een geweldige eindsprint.  
En de zaterdag 7 van Victor de Vries c.s. heeft eigenlijk een constant seizoen gedraaid gelijk aan 
andere jaren met een uiteindelijke achtste plaats.  
De zaterdag 8 was een compleet, nieuw team en overgekomen van Jos/Watergraafsmeer. Leuk 
team met Sebastian Brokmann c.s. die zich binnen no-time helemaal thuis voelden binnen AFC. 
Iedere thuiswedstrijd werd afgewerkt om 17.00 uur en direct daarna konden wij hun dikwijls 
geestige en studentikoze verslagen lezen op onze onvolprezen website van AFC. Vanaf de 
eerste wedstrijd stonden zij bovenaan en deze plek hebben ze dan ook niet meer uit handen 
gegeven. Volgend jaar mogen ze het gaan proberen in de reserve derde klasse. 
Zaterdag 9 van Jean-Paul Lo-ten-Foe kende ook een geweldige eindsprint en in samenspraak 
met de commissie werd getracht nog zoveel mogelijk wedstrijden in te halen om zo het zich zelf 
al kampioen noemende NFC, nog een klein hakje te zetten. Helaas in de laatste wedstrijd 
kwamen zij niet verder dan een gelijkspel en zijn zo uiteindelijk toch meer dan verdienstelijk 
tweede geworden. 
Het zaterdag 10 van Jack Huiman heeft ook een mooi seizoen gedraaid en is overtuigend en 
ongeslagen (slechts 3x gelijkgespeeld) kampioen geworden met een gemiddeld aantal punten 
van 2,71 per wedstrijd en maar liefst 104 goals voor ! Het kampioenschap werd goed gevierd met 
veeeeel champagne, een dinertje bij Sama Sebo en last but not least een bezoek aan het 
Amsterdamse horeca establishment de Bubbels. Ook Zaterdag 10 promoveert volgend seizoen 
naar de reserve derde klasse. 
Het tweede, compleet nieuwe team op de zaterdag was de zaterdag 11 van Alain Leons c.s. en 
hun persoonlijke trainer Peter Post (zon 1). Eigenlijk bestond dit team voor meer dan de helft uit 
A-junioren. Echter omdat er een paar spelers senior zouden worden en zij coûte-que-coûte bij 
elkaar wilden blijven, hebben we deze AFC’ers vervroegd toegelaten tot de senioren. Welnu, ze 
hebben zich meer dan bewezen en zijn in de reserve vijfde klasse ook direct kampioen gewor-
den. 
Voormalig zami cinque onder de bezielende leiding van coach Lou Hekster had dit seizoen dan 
eindelijk de keuze gemaakt voor de veteranen. Als veteranen 1 mochten zij in een eigen, 
samengestelde competitie met gerenommeerde tegenstanders de dikwijls ongelijke strijd 
aangaan. In voorgaande seizoenen moesten zij ook dikwijls tegen 10, 15 of zelfs 20 jaar jongere 
tegenstanders spelen. Maar ja, dat waren geen voormalig eerste elftal spelers, zoals zij nu zijn 
tegengekomen. Kortom een verloren seizoen met slechts vier puntjes, waarvan drie punten 
omdat de tegenstander niet was komen opdagen. Enfin, de humor en de altijd weer gezellige 
derde helft was er niet minder om. Volgend seizoen nieuwe ronden, nieuwe kansen, in een 
andere poule. 
Veteranen 2 van “”kootsj”” Robby Lobatto had zich reeds voor de winterstop veilig gespeeld. 
Daarna was het over en zijn zij uiteindelijk als elfde van de 14 geëindigd. Mede door blessures en 
vele afzeggingen was het iedere week weer puzzelen. Ook zij gaan het volgend seizoen in een 
andere poule proberen met hopelijk nog wat nieuwe spelers erbij. 
De veteranen 3, met nog steeds “”Marko”” (Marcel Koster voor intimi) aan het roer, is als derde 
van onder geëindigd, maar hebben toch nog best wat puntjes bijeen gesprokkeld mede door hulp 
van diverse invallers die dikwijls niet te beroerd waren om een tweede wedstrijdje te spelen. 
Desalniettemin geldt ook hier dat de selectie in de breedte – met voetballers – zal moeten worden 
aangevuld. De derde helft was altijd weer uitermate gezellig ! En daar gaat het toch (ook) om ! 
Tot zover het wel en wee van zat 1 tot en met veteranen 3. In sportief opzicht met een viertal 
kampioenen én driemaal een tweede stek én géén degradanten een geweldig seizoen. Maar 



bovenal, de zaterdag blijft hot. Waar zelfs spelen om 17.00 uur voor menig team al geen (big) 
issue meer is. Het is altijd bij de thuiswedstrijden weer meer dan gezellig. Natuurlijk perfect 
ontvangen door Joop Kenter en zijn mannen. En opvallend was ook dat tegenstanders lang 
bleven hangen. Dat zegt toch (goed) genoeg?! Maar ja, alles valt of staat ook met een perfecte 
organisatie zoals daar zijn, in willekeurige volgorde: Marjan Janssen met haar wedstrijdtafel. 
Tegenstander én scheidsrechters werden op meer dan AFC-waardige wijze altijd weer perfect 
ontvangen. Over scheidsrechters gesproken: wat te denken van onze eigen referee-corps. Onder 
coördinatie van Frans Juch waren alle, ook de lagere, teams voorzien van een scheidsrechter. 
Kom daar maar eens om bij een willekeurige andere amateurclub. Frans, Peter Brans, Adriaan 
Jeukens, Steve Ritfeld, Leo de Nobel, Erik Bos, Hans Dekkers, Appie Springer en Karel 
Kuijvenhoven. Hulde ! 
En dan natuurlijk het veelvuldig contact met Theo Janssen op het wedstrijdsecretariaat. Yvonne 
Steeman op de administratie, samen met verenigingsmanager Henny Kottmann. Alles liep 
eigenlijk weer ouderwets prima. En last but not least, we mopperen wel eens op hem, maar 
sportparkmanager Pm van de Meent met zijn mannen zorgden er toch iedere week weer voor dat 
alles er picobello uitzag. Met misschien één kanttekening dat het hoofdveld er misschien wel nog 
té mooi bij lag, zo aan het einde van het seizoen. Maar ja, daar heeft Hongarije nog dankbaar 
gebruik van mogen maken. Kortom het is weer een mooi seizoen geweest en ik dank dan ook 
mijn beide commissieleden Roy van Dijk en Jack Huiman, alsmede bestuurslid seniorenvoetbal 
Ronald Koster voor de prettige samenwerking. In het afgelopen seizoen is Sebo Woldringh 
verkozen tot Lid van Verdienste van onze club. En dat lijkt ons volledig terecht. Sebo zet zich 
namelijk al 21 jaar met grote toewijding in voor de zat-commissie van AFC. Hulde ! 
 
 
8.  DE JONGE AFC’ERS 
Het seizoen 2009-2010 ligt al weer achter ons en zoals gebruikelijk wordt op het moment van het 
schrijven van dit verslag al weer druk gewerkt aan volgend seizoen. Toch nemen we even de tijd 
om terug te kijken naar de afgelopen periode. Een aantal zaken was nieuw en die zullen we eerst 
de revue laten passeren. De wens om de keeperstraining bij AFC verder vorm te geven kon 
worden ingevuld. Onder leiding van een nieuwe keeperscoördinator is in de eerste helft van het 
seizoen gestart met de selectiekeepers, maar na de winterstop konden ook de overige keepers 
specifieke training krijgen. Dat dit een succes is geweest blijkt alleen al uit het grote aantal 
jongens dat ook voor volgend jaar gekozen heeft om onder de lat te staan. Een concept dat dus 
ook komend seizoen wordt doorgezet.  
Ook nieuw was dat bij de selectieteams zowel de A1, de B1, de C1 als de D1 hun opwachting 
maakten in de eerste divisie van hun leeftijdsklasse. Een bijzondere positie voor een amateur-
club. Alleen de A1 moet volgend jaar en stapje terug doen (zij konden door de samenvoeging van 
de competities hun plek niet behouden), de overige teams handhaafden zich prima op dit niveau. 
En ook de tweede selectieteams in de jeugd presteerden dit jaar uitstekend. Voor de E top stond 
een pilot op het menu met een negen tegen negen competitie op een veld waar gespeeld werd 
vanaf de randen van beide strafschopgebieden. Een leuke competitie met als direct gevolg dat de 
KNVB volgend seizoen een officiële pilot start in ons district waarbij 32 verenigingen volgens dit 
concept gaan spelen.  
Dat AFC een flink aantal spelers heeft is bekend, maar sinds afgelopen seizoen prijzen we ons 
ook gelukkig met een team jeugdscheidsrechters uit eigen jeugd die iedere week de wedstrijden 
bij de D E en F pupillen fluiten. En aanvullend daarop hebben een aantal volwassenen uit de club 
een cursus gevolgd om de oudere jeugd te fluiten. Een lang gekoesterde wens om dit structureel 
te organiseren is hier mee in vervulling gegaan. 
Groter in aantal en minstens zo belangrijk zijn alle overige teams in de jeugdafdeling. Het is 
eerder gezegd, winnen is niet altijd het hoogste doel, maar ook hier konden we toch veel 
kampioenen begroeten. Wat te denken van de volgende winnaars: D5, D9, D10, E3, E5, E7, F1 
en F7. De volgende teams werden zelfs twee keer kampioen: B3, D8, F5 en F10. Daarnaast 
wisten onze C1 en D3 de KNVB-Beker te winnen. De teams die geen kampioen konden worden 
hebben grotendeels toch een heel leuk seizoen meegemaakt, waarbij ook alle waardering uitgaat 
naar de leiders van die teams. Het wordt wel eens vergeten maar actieve en goede leiders 
maken een seizoen voor de spelers vaak tot een succes. Gelukkig heeft AFC een groot aantal 
van dit soort actieve en enthousiaste vrijwilligers. Ook bij de Champions League en World Cup 
steunen de trainers met name op zaterdag op deze leiders. Het succes en spelplezier in  deze 
competitie was dit jaar groot. 
Onze evenementencommissie draaide weer op volle toeren. Met de start in de herfstvakantie 



middels de herfst-twee-daagse, maakten zij zich op voor zonder uitzondering  succesvolle en 
drukbezochte evenementen. Het Sinterklaasfeest voor de allerjongsten, Het kerstdiner voor de C 
junioren, ons Superstarts Spektakel in Borchland en als afsluiting een zeer zonnige mini WK. Met 
veel hulp, creativiteit en doorzettingsvermogen kon na ieder evenement met tevredenheid worden 
teruggeblikt. Voor volgend seizoen is de trainersstaf zo goed als rond. Vrijwel alle trainers gaan 
volgend jaar door bij AFC en dat is goed voor de continuïteit. Een aantal trainers heeft vorig jaar 
aanvullende trainerscursussen succesvol gevolgd en daarmee kan de kwaliteit alleen maar 
toenemen. Naast de trainers steunt de jeugdcommissie ieder jaar weer op onze coördinatoren die 
in en buiten de schijnwerpers de grote jeugdafdeling in goede banen leiden. De samenstelling 
van de jeugdcommissie zal naar verwachting volgend jaar worden uitgebreid met twee leden. Bij 
een grote vereniging als AFC is veel te doen en ook voor de toekomst is het goed als meer 
mensen zich hiervoor willen inspannen.  
Naast alle inspanningen die al genoemd zijn is ook financieel iets extra´s gedaan. Met het 
herleven van het Lieverdjesfonds konden wij zaken realiseren die niet binnen het reguliere 
budget passen. Vaak komen de opbrengsten ten gunste van de evenementen, maar ook kleinere 
zaken konden wij op die manier faciliteren. Onze dank gaat dan ook uit naar de AFC leden of 
ouders die het fonds afgelopen seizoen hebben ondersteund. Voor volgend jaar hebben wij in dat 
kader tijdens de mini WK nog een andere nieuwe bron van inkomsten gelanceerd, de sponsor 
bingo loterij.  Want ook daarvan komt een deel van de opbrengst direct terecht bij AFC. Volgend 
seizoen zullen wij hier nog meer aandacht aan besteden. Dat is nodig, want budgetten worden 
krapper en op deze wijze kunnen we de kwaliteit hoog houden.  
Het is u wellicht opgevallen dat in dit verslag geen namen genoemd zijn. Dat is bewust gedaan. 
Gedurende het jaar zijn zoveel mensen in touw om alles te regelen dat het noemen van een paar 
namen geen recht doet aan al die anderen. Want naast de al eerder genoemde vrijwilligers, 
commissies en technische functionarissen hebben wij dit jaar ook ondersteuning ontvangen van 
onze fysio´s, de wedstrijdtafel, de administratie, de groundsmen en last but not least het culinaire 
team van onze pachter. 
De moraal van het verhaal. Het seizoen 2009-2010 was een periode waarin AFC met zijn jeugd 
op veel vlakken actief en goed heeft gedraaid. Dat wil uiteraard niet zeggen dat er geen zaken 
zijn die beter kunnen. Ambities blijven er genoeg. De jeugdcommissie is er van overtuigd dat wij 
met de inzet van allen die bij de jeugdcommissie betrokken zijn volgend jaar weer een stap 
kunnen vooruit kunnen zetten om de jeugd van AFC een optimale voetbaltijd te geven.  
 
 
9.  DE KLASSIEKE VETERANEN  
Verslag Klassieke Veteranen seizoen 2009-2010 door André Wijnand. Vorig jaar schreef ik het 
volgende over het seizoen 2008-2010:. “Een seizoen met tegenstellingen. Eerste helft van het 
seizoen matig voetbal. Na de kerst de wederopstanding, goed gespeeld, geen wedstrijd meer 
verloren, uiteindelijk een tweede plaats” Over het afgelopen seizoen kan ik met dezelfde aanhef 
beginnen alleen dat het nu andersom was. De eerste helft bovenaan, maar de tweede helft brak 
het toch op dat de groep niet groot en misschien kwalitatief niet goed genoeg was om het seizoen 
blijvend te domineren. Niettemin een volkomen verdiende derde plaats in de eindrangschikking 
was ons deel. Overigens gedurende het gehele kalenderjaar 2009 geen wedstrijd verloren! De 
klassieke veteranencompetitie kent een nieuwe start. Aan het begin van het seizoen starten we 
met een 7 aside toernooi, georganiseerd door één van de deelnemende clubs. Twee jaar geleden 
is HVV ermee begonnen, afgelopen jaar was KHFC aan de beurt. Daar behaalden we een 
verdienstelijke tweede plaats. De tegenstander Sparta had nog een appeltje met ons te schillen. 
Ja wat wil je als je de heren van Sparta in een invitatiewedstrijd met 4-1 van de mat poetst, terwijl 
er toch echt een behoorlijk aantal oud-profs bij Sparta meedeed.  
Onze zgn. socialiteiten waren dit jaar wederom een groot succes. De opkomst (plus vrouwen en 
kinderen) na afloop van een wedstrijd zowel in het begin als aan het eind van het seizoen was 
groot. Net zoals bij ons eigen jaardiner, maar met vrouwen! Prima georganiseerd door Pieter 
Scholten en Maarten Oldenhof. De slagroom op de taart was natuurlijk onze tweede trip naar 
Barcelona. Dit seizoen geen wedstrijd tegen onze Engelse vrienden, maar tegen de derde club 
van Barcelona: FC Europa. Rob Ruis heeft een meer dan prima verslag van deze zevende 
buitenlandse reis van de klassieke veteranen op de website van AFC gezet. De wedstrijd werd 
met 2-1 gewonnen, maar dat terzijde. Zoals te doen gebruikelijk wordt het seizoen op een 
informele wijze afgesloten. Tijdens welke afscheid wordt genomen van diverse spelers. Van 
Lennard Parlevliet en Henny Kottmann moesten we in het begin van het seizoen al afscheid 
neem. Lennard is zijn vriendin naar Dubai nagereisd. Henny vanwege onwillige kuitspieren. Wim 



Husers vindt het mooi geweest, althans dat zegt zijn lichaam. Maurice Blank gaat terug naar zijn 
oude team zat 2. Jasper Wegman vertrekt in november naar Argentinië voor een droomproject 
waar hij geen nee tegen kan zeggen. Guido Smits heeft andere plannen voor de zaterdagmiddag, 
golf? Guido heeft overigens weer de prijs voor de topschutter (doelpunten plus assists)  in de 
wacht gesleept en Maurice die voor de schaduwschutter. Heren, veel dank voor jullie inzet en we 
zien jullie graag terug. 
Rob Ruis zal na ongeveer 25 jaar de veteranen verlaten. Na zijn actieve periode als speler heeft 
hij op meer dan uitmuntende wijze de laatste vijf jaar het secretariaat van de klassieke Veteranen 
waargenomen en heeft de laatste twee jaar ook als coach gefungeerd. Wij zijn hem dan ook zeer 
erkentelijk en hopen hem regelmatig als zijlijner te mogen begroeten. Verder gaat onze dank uit 
naar Jean Bollen, onze vaste scheidsrechter, die op voortreffelijke wijze onze wedstrijden leidde. 
Daar waren ook de tegenstanders het over eens. Frank Keijzer, onze penningmeester, zorgde 
ervoor dat we weer niet failliet zijn gegaan, overigens wel met dank aan onze Klassieke 
Veteranen vriendelijke bedrijven: Blank & Partners,  Bonnit; BP Tankstation Zwart en Troostwijk. 
Seizoen afgelopen, nee, nog één wedstrijd, op 26 juni tegen het Amerikaanse team van Eric 
Visser, oud- eerste elftalspeler, die eind jaren 70 naar Amerika vertrok.  
 
 
10.  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 beoordelen en behandelen van blessures van onze voetballende leden in het algemeen en 
een preventieve gezondheidstaak bij onze jeugdleden in het bijzonder. Voorts is een interne 
opleiding opgezet van diverse voor A.F.C. functionerende sportverzorgers alsmede een  
inloopspreekuur. Al reeds elf 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), Frank Tilmans en sportverzorger Co Grosze Nipper. Ons Eerste vlaggen-
schip werd vakkundig begeleid door clubarts Lex Swaan, fysiotherapeut Frank Tilmans en 
sportverzorger Michael Olivieira. De zondag senioren 2 werd begeleid door sportverzorger 
Dennis Schröder en zaterdag senioren 1 door fysiotherapeute Mariella 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 Floor Monas (jun. D1). De reguliere kolom 
van de Medische Commissie in ons clubblad de Schakel heeft tot een moderne interactie geleid 
met ouders van onze jeugd en/of trainers, daar waar het ging om vragen m.b.t. algemene 
gezondheid. Na 13 jaar ons A.F.C. te hebben verrijkt, heeft fysiotherapeut Frank Tilmans om 
moverende reden helaas aangegeven na het bereiken van de Topklasse, te stoppen met zijn 
werkzaamheden. Een bijna onmogelijke maar uitdagende taak voor de M.C. om voor deze uiterst 
belangrijke functie een opvolger te zoeken. 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.  
 
 
11.  PERS EN PUBLICITEIT  
De commissie bestaande uit Kees Gehring, Hans Elias en André Wijnand is verantwoordelijk 
voor de publicatie van het clubblad de Schakel, het programmablaadje AFC-Thuis, de AFC-
website, de AFC nieuwsbrief en de ontvangst van de pers bij de thuiswedstrijden van het eerste. 
De Persmap daarentegen werd en wordt apart van deze commissie samengesteld en geredi-
geerd door Jan van Galen en André Wijnand, in samenwerking met Jan Otsen, die verantwoorde-
lijk is voor de fotografie, maar valt natuurlijk wel onder de door AFC voortgebrachte media. Vaste 
rubrieken in de Schakel kwamen weer van de hand van Pim Adriaansz (Mixed Pickles), Ronald 
Koster en Bob Duis, (wedstrijdverslagen van het eerste), Johan de Bie (“Bie”zonderheden) en 
Hans de Bie (diverse onderwerpen). Redactie was in handen van Kees Gehring en Hans Elias, 
die ook voor de productie zorgde. Nieuw was dit jaar de keuze of men de Schakel digitaal of per 
post zou willen ontvangen. Slechts ongeveer 200 leden krijgen de Schakel nog per post thuis 
gestuurd. Hetgeen natuurlijk een geweldige besparing op de kosten betekent. Het programma-
blaadje AFC-Thuis dat een iedere bezoeker van een thuiswedstrijd van het eerste voor slechts 
één euro kan kopen (bijdrage trainingsfonds jeugd!) werd geproduceerd door Hans Elias met 
bijdragen van André Wijnand. De alom geprezen AFC-website werd door webmaster Hans Elias 
op een meer dan voortreffelijke wijze bijgehouden. Deze website wordt zeer druk bezocht. Net zo 
goed als je dagelijks je mailbox opent, doe je dat in feite nu ook met deze website om het laatste 



nieuws te vernemen. De fraaie wedstrijdfoto’s van het eerste kwamen weer van Ton Post. Hans 
Elias tekende eveneens voor de productie en inhoud van de digitale AFC-nieuwsbrief. Pim 
Adriaansz nam bij de thuiswedstrijden van het eerste nog steeds plaats aan het hoofd van de 
tafel met het bordje “Pers”, waar hij o.a. door Hans Elias werd bijgestaan om de journalisten te 
ontvangen. De Persmap werd wederom aan het begin van het seizoen op grootse wijze door het 
bestuur gepresenteerd. Met de hulp van Valentijn Jorritsma van Palteam en van de vele AFC 
medewerkers, 14 man in totaal zie Colofon in de Persmap, werd het weer een persmap waar 
AFC zich op een meer dan voortreffelijke wijze mee weet te presenteren. Kees Gehring stelt zich 
niet herkiesbaar als voorzitter van deze commissie en zal indien de ledenvergadering haar 
goedkeuring daaraan hecht, opgevolgd worden door André Wijnand. Hans Elias, in feite de spin 
in het web van de AFC-media, zie al zijn hierboven genoemde werkzaamheden, gaat gelukkig 
nog door, want zo langzamerhand is deze man onvervangbaar geworden. 
 
 
12.  ARCHIEFCOMMISSIE 
Voor het eerst een seizoen, zonder onze nestor Pim Adriaansz. Het moge duidelijk zijn dat Pim 
voor het in beeld brengen van de historie van ons aller AFC en voor het opzetten van een 
deugdelijk en bruikbaar archief, zijn sporen ruimschoots heeft verdiend. De commissie, dit 
seizoen verstekt met Wim Ringe, was op diverse fronten actief. In de eerste plaats met het 
bijhouden en ordenen van het archief, een steeds voortdurende bezigheid. Het is daarbij een 
verheugend feit dat steeds meer AFC-ers, stukken van allerlei aard aan ons toevertrouwen. 
Hierdoor wordt ons archief niet alleen completer, maar ook waardevoller. Door de ontdekking en 
aanschaf van de “Encyclopaedia of Football in Holland, since 1888” zijn wij (weer) in het bezit 
gekomen van alle competitie uitslagen van AFC, vanaf 1900. De nog ontbrekende uitslagen uit 
de AVB periode (van 1897 t/m 1899) hebben wij inmiddels via het Nationale Archief in Den Haag 
voor 90% weten te achterhalen. Momenteel is de commissie bezig met het samenstellen van een 
overzicht, met daarin alle uitslagen en eindstanden vergezelt, voor zover aanwezig in ons archief, 
van een foto van het eerste elftal. Deze gegevens zijn in eerste instantie bedoeld voor het 
completeren van het archief. De laatste 15 jaren staan inmiddels op de jubileum website. Over de 
eerste 100 jaar hopen wij, binnen enige tijd, met een “special uitgave” te komen. Te vermelden 
verder dat de commissie in samenwerking met Hans Elias (met Wim Ringe als aanjager) bezig is 
een eigen archief-pagina op de AFC-website te realiseren. Een ieder kan dan eenvoudig zien wat 
er in het AFC-archief aanwezig is. Daarnaast zal er van sommige onderwerpen nadere informatie 
te vinden zijn of men kan in de historie duiken. De leden van de commissie zijn overigens altijd 
bereid, aan AFC-ers die daar belangstelling voor hebben, nadere informatie te verstrekken of 
vragen te beantwoorden die met ons (archief) werk te maken hebben. De commissie (bestaande 
uit Rik de Boer, Hans de Wijs en Wim Ringe) kwam gedurende dit seizoen tien maal in vergade-
ring bijeen, daarbij nog vermeld, dat het bezig zijn voor AFC, thuis met de computer, bijna 
dagelijks werk is geworden. De commissieleden laten weten dat zij het werk voor het AFC-archief 
het volgende seizoen met plezier voort willen zetten. 
 
 
13.  DE COMMISSIE COMMERCIELE ZAKEN 
Een bijdrage van commissievoorzitter en AFC´s vicevoorzitter Ad Westerhof. Met de recessie en 
de onder druk staande inkomsten is AFC in het seizoen 2009/2010 zeer goed weggekomen. Het 
aantal AFC-vriendelijken steeg uiteindelijk van 25 naar 27. In deze tijd een bijzondere vermelding 
waard. Met het vertrek van Sudtours einde van dit seizoen nemen we afscheid van een 
jarenlange trouwe ondersteuner. Directeur Hans Mosselman is een andere weg ingeslagen en wij 
wensen hem daarbij veel succes. Vooral ons oud bestuurslid Rinus van Leyenhorst heeft 
gedurende vele jaren de sponsoring van Sudtours gezicht gegeven. Ook hij is over gestapt en 
heeft een nieuwe zakelijke uitdaging gevonden. Wij danken hen voor hun inzet bij onze 
vereniging. 
Begin van het seizoen hebben we NDI verwelkomd als nieuw AFC Vriendelijk bedrijf. Wij hopen 
dat dit bedrijf, dat gevestigd is in het WTC, zich inmiddels thuis voelt bij AFC en nog jaren lid blijft 
van onze `familie`. Tijdens het seizoen hebben we de bestaande jarenlange relatie met Amstel 
verdiept en verdere invulling gegeven als AFC Vriendelijk bedrijf. We zijn er trots op dat AFC 
zulke mooie sponsors heeft. Ook het komende seizoen staan er weer een aantal gesprekken op 
stapel waaruit wij verwachten mooie resultaten te kunnen halen. Onze financiële huishouding kan 
allang niet meer zonder deze input en met onder andere het bereiken van de topklasse komt de 
begroting steeds meer onder druk te staan. Niet alleen de kostenpost verband houdende met de 



topklasse maakt dat er behoefte bestaat aan meer sponsors maar denk bijvoorbeeld ook eens 
aan de noodzaak om de club organisatorisch op peil te houden en de kosten die dat met zich 
mee brengt. Ten aanzien van de bordsponsors stonden de inkomsten enorm onder druk. Een 
aantal ging failliet ofwel kon niet meer aan de verplichtingen aan AFC voldoen. Jammer voor ons 
en triest voor die bedrijven. Gelukkig is onze commissie er in geslaagd om een aantal waardige 
opvolgers te vinden alhoewel we nog lang niet `uitverkocht` zijn. Met de wedstrijdballen ging het 
dit seizoen prima. Ook voor het komende jaar zijn de wedstrijdballen weer in de aanbieding en 
dat in de Topklasse! Aan de adverteerders, een bijzondere groep  trouwe ondersteuners, 
past bijzondere dank. De schakel is digitaal, (hoewel een behoorlijk deel van de leden het 
papieren exemplaar nog ontvangt, ook in de toekomst) en de vrees bestond dat we daardoor een 
aantal adverteerders zouden verliezen. Omdat ook ons digitale clubblad met alle advertenties 
wordt verspreid bleef een sterke daling van deze inkomsten gelukkig achterwege. U ziet dat 
sponsoring van AFC toch ook een kwestie van gunnen is. Om die reden zou ik willen oproepen 
om onze sponsors te laten weten dat ze zeer welkom zijn in onze club. Het komende seizoen 
zullen we deze groep meer en meer gaan betrekken bij ons aller AFC. 
Tijdens het spontane kampioensfeest in ons clubhuis bood Fred Gehring -voorman van het AFC 
Vriendelijke bedrijf Hilfiger- de drank aan. Ik kan u uit eigen waarneming vertellen dat dit niet 
tegen dovemansoren werd gezegd. Zelden is er zoveel geconsumeerd in ons clubhuis. Ook 
de lichtreclame op ons dak is van dit AFC Vriendelijke bedrijf. Op 17 juni werd ons eerste elftal in 
verband met het kampioenschap in het zonnetje gezet. Vele AFC-vriendelijken waren getuige van 
een prachtig spektakel, AFC waardig. Ook het komende seizoen gaan we er weer hard tegen 
aan. Een beetje hulp kunnen we echter wel gebruiken. Dus als u een `lijntje`naar een nieuwe 
sponsor heeft horen we dat graag.  
Ook het afgelopen seizoen tekende Tim Timmerman voor de dagelijkse gang van zaken. Samen 
met zijn mede-commissieleden Dennis de Wit, Meindert Huisman en Aldert van der Zwaard 
werden bergen werk verzet en vele contacten gelegd en nog belangrijker een aantal belangrijke 
contracten getekend. Met de zeer welkome ondersteuning van Yvonne Steeman, Theo Jansen 
en verenigingsmanager Henny Kottman ziet de commerciële commissie met plezier terug op een 
geslaagd seizoen. Uiteraard worden alle werkzaamheden voorzien van advies door onze vaste 
adviseur Hans Brouwer. Traditiegetrouw werd het seizoen vergader technisch afgesloten met een 
rijke lunch, aangeboden door de adviseur. De commerciële commissie kijkt als altijd met veel 
plezier en vertrouwen vooruit naar het komende seizoen. 
 
 
14.  DE OVERIGE COMMISSIES 
Naast de hierboven vermelde commissies werd het bestuur van AFC ondersteund door de volgende 
commissies: 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 en Wiebe Westerhof, de KAScommissie bestond uit Jos Lonnee, Frank 
Keijzer en Nicolaas van Ommeren met als plaatsvervangende leden Maarten Blokland en Wim 
Ringe. In de KENNISMAKINGScommissie hadden naast voorzitter en Erelid Ger van Caspel zitting, 
Sebo Woldringh, Dennis Bijlsma, Brian Speelman, Steve Bierman, Peggy de Hond, Patrick 
Reddering, Wiebe Westerhof, Rene Toonen en Floor Wellens, de commissie SOCIALE ZAKEN 
bestond uit de Ereleden Johan de Bie, Ger van Caspel, Jan van Dijk en Edwin Geluk, de commissie 
van MATERIAAL met de leden Fred ten Nijenhuis en Wiebe Westerhof en tenslotte de SCHEIDS-
RECHTERScommissie, die uit Eric Bos, Peter Brans, Leo de Nobel en Frans Jüch bestond.  
 
 
15.  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 onze club vanaf 21 mei 1962 inneemt in de 
hoogste regionen van het Nederlandse amateurvoetbal. Het bestuur bestond dit seizoen 
wederom uit: Lou Hekster (voorzitter), Peter van den Dungen jr. (penningmeester), Bob Duis 
(secretaris), Ronald Koster, Benno Honsdrecht en Dennis Bijlsma. De supportersclub heeft dit 
seizoen 86 leden. Het bestuur van The Reds is trots dat deze leden allen jaarlijks een extra 
financiële bijdrage leveren, waardoor het bestuur van AFC in staat wordt gesteld zaken te 
realiseren die binnen de exploitatie anders niet mogelijk zouden zijn. In tegenstelling tot de 
voorgaande seizoenen heeft het bestuur van The Reds besloten, om met ingang van dit 
afgelopen seizoen, de binnenkomende gelden bijna volledig te benutten voor de  ondersteuning 
van ons vlaggenschip ZONDAG1. Ook wij konden niet weten dat dit direct zou leiden tot het 



kampioensschap, anders hadden wij deze beslissing al enkele seizoenen eerder genomen! Het 
recreatieve zaterdag- en zondagsenioren voetbal bij AFC is een zeer belangrijke groep binnen 
onze vereniging. Ook dit seizoen hebben wij daarom het altijd druk bezochte en succesvolle 
toernooi ‘de ABC-The Reds Cup’ financieel ondersteund. 
Op 26 november 2009 jl. heeft de supportersclub een druk bezochte Thema-avond georgani-
seerd voor haar leden en genodigden. Het thema ‘elektronische hulpmiddelen voor de scheids-
rechter – een bittere noodzaak?’ werd o.l.v. Tom Egbers bediscussieerd met  de voorstanders 
Mario van den Ende & Ton Oijers en tegenstanders Bep Thomas & Richard de Wilt (regisseur bij 
de NOS). Het publiek mengde zich gewillig in deze discussie over dit actuele onderwerp. Een 
zeer geslaagde avond! Om onze leden tijdens thuiswedstrijden van ons eerste enigszins te 
‘verwennen’ heeft het bestuur van The Reds in het najaar de vaste supporters op de Dijk, 
eenmalig tijdens de tweede helft, verrast met het serveren van kroketten. Hetzelfde hebben wij 
herhaald tijdens het voorjaar, maar dan met ijsjes. Deze ludieke acties werden zeer gewaar-
deerd. Voor de verre uitwedstrijden tijdens de Kampioenencompetitie naar ‘de Treffers’ uit 
Groesbeek en ‘v.v. Gemert’ uit Gemert, heeft de supportersclub per wedstrijd een bus ter 
beschikking gesteld voor alle AFC’ers. De lange rit was door de gezelligheid in de bus nauwelijks 
merkbaar. Deze geste was een groot succes! Wij zijn in gesprek met het bestuur van AFC om 
een financiële modus te vinden, zodat bij de verre uitwedstrijden tijdens het volgende seizoen in 
de Topklasse, deze ‘service’ aan alle AFC’ers opnieuw aangeboden kan worden. 
 
 
16.  STICHTING “KEEP SMILING” 
Een bijdrage van secretaris Kees Gehring. 18 Januari 2003, op de 108ste verjaardag van AFC, werd 
door een aantal AFC’ers het comité “Keep Smiling” in het leven geroepen ter ondersteuning van de 
spelers van AFC’s A-selectie bij studie, vervoer, huisvesting en/of hun maatschappelijke carrière. Op 
17 augustus 2005 werd dit comité via het  passeren van een notariële akte omgezet in een Stichting. 
Het bestuur wordt gevormd door Ad Westerhof (voorzitter), Kees Gehring (secretaris), Henk Bijlsma 
en Dennis de Wit. Voor het seizoen 2010-2011 heeft de KNVB de regels richting het amateurvoetbal 
veranderd. Nu AFC zich dit seizoen heeft gekwalificeerd voor de Topklasse, heeft het bestuur van 
AFC onlangs besloten over te gaan tot het toekennen van een zgn. waarderings-toelage voor de 
circa 20 selectiespelers van gemiddeld € 3.000,= bruto per seizoen. De uitbetalingen zullen, na 
inhouding van loonbelasting en sociale lasten, buiten bezwaar van de clubkas van AFC worden 
verricht door de Stichting “Keep Smiling”. Het bestuur van de Stichting “Keep Smiling” heeft zich er 
van verzekerd dat het totaal voor het seizoen 2010-2011 benodigde bedrag van circa € 60.000,= 
door een aantal AFC-Vriendelijke founders van “Keep Smiling” is gegarandeerd. Het bestuur van 
AFC en het bestuur van “Keep Smiling” is deze bedrijven/personen dan ook veel dank verschuldigd  
 
 
17.  STICHTING GOED GENOEG EN DE V.S.G.G. (VERENIGING SPORTPARK GOED 
GENOEG). 
Een bijdrage van secretaris Kees Gehring. De Stichting Goed Genoeg is de huurder van het 
Sportpark Goed Genoeg van de Gemeente Amsterdam. Het bestuur bestaat uit Machiel van der 
Woude (voorzitter), Kees Gehring (secretaris), Bob Neseker (penningmeester), Ad Westerhof, 
Nicolaas van Ommeren en Benno Honsdrecht (leden), terwijl Jan van Dijk en Johan de Bie in het 
verleden benoemd zijn tot “adviseur voor het leven” van de Stichting. Een afvaardiging van dit 
bestuur voerde ook in het achter ons liggende seizoen diverse gesprekken met gemeentelijke 
instanties over de toekomst van ons Sportpark aan de Zuidas. Bovengenoemde AFC’ers vormen 
tevens het bestuur van de VSGG (Vereniging Sportpark Goed Genoeg), dat het contract met de 
pachter van het clubhuis opmaakt en de contacten hierover onderhoudt. Voor het seizoen 2010-
2011 is het contract met pachter Frans Ris  voor de negende keer in successie verlengd. 
 
 
18.  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 weer weinig gebeurd. In feite herhaalt de geschiedenis zich voor de zoveelste 
keer. Vanaf de eerste gesprekken in 1996 (!) verloopt dit project met horten en stoten, waarbij 
planning, ontwikkeling en realisatie niet in evenwicht zijn. De economische crisis en de stagne-
rende kantoormarkt zijn de laatste jaren een belangrijke vertragende factor. AFC heeft zich vanaf 
het prille begin samen met de Gemeente ingezet om onze vereniging te verankeren in het 



Zuidasgebied. Daarbij is ruim 10 jaar geleden gekozen voor een ambitieus plan, waarbij 
verschillende functies via een doksituatie synchroon zouden kunnen worden gerealiseerd. Onder 
de noemer intensief ruimte gebruik werd besloten tot een sportpark boven op een 
park(eer)gebouw 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 
en het gegeven dat AFC al sinds 1920 deel uit maakt van Amsterdam Zuid.  
Vanaf de start was het duidelijk dat het hier ging om een even ambitieus als complex project. 
Ruimtelijk, infrastructureel en financieel dienden veel horden genomen te worden. Een project 
met het nodige afbreukrisico dus. Voor AFC zou de lange ontwikkeling van het plan, waarbij met 
de velden geschoven zou worden, veel overlast met zich meebrengen, voor onze tennisdochter 
ATC viel in de eerste fase het doek. Maar de eindsituatie, verankerd in de overeenkomst tussen 
gemeente en AFC van 18 april 2006, zou (zo was de verwachting) al die overlast rechtvaardigen. 
Inmiddels is duidelijk dat het oorspronkelijke dokmodel geen doorgang zal vinden. Private partijen 
hebben hun medewerking opgezegd, de beoogde veiling van de verschillende kavels is afgelast. 
Het project is getemporiseerd, het parkgebouw als trap naar het Dok en Beatrixpark is voorlopig 
(?) niet aan de orde. De bebouwing van het plangebied Ravel, waar AFC thans voetbalt, is 
voorlopig uitgesteld. Wel zijn er in 2009 nieuwe plannen gelanceerd voor een wat eenvoudiger, 
minder kostbaar dok, dat door het Rijk en Gemeente gezamenlijk gefinancierd gaat worden. Eind 
2010 wordt hiertoe naar verwachting van het Projectbureau Zuidas in Den Haag een definitieve 
beslissing genomen. Maar er bestaat ook een kans, gegeven de draconische bezuinigingen die 
ons land te wachten staan, dat de besluitvorming wederom vertraging oploopt.  
De vraag is uiteraard wat een en ander betekent voor de toekomst van AFC. Duidelijk is dat ons 
clubhuis niet meer voorziet in de behoeften van deze tijd. Dat geldt voor het gebrek aan 
kleedkamer-capaciteit,  vergader- en opslag ruimtes, de ontvangst van onze gasten, enz., enz. 
Een drastische verbouwing én uitbreiding van ons clubhuis is noodzakelijk. Een andere optie is 
nieuwbouw zoals al langer in de planning zit, als onderdeel van een nieuw resp. vernieuwd 
sportpark. Het bestuur wil snel duidelijkheid, want doorgaan op dezelfde voet wordt steeds 
lastiger gegeven de omvang van de club en het prestatieve niveau van de hoogste elftallen. Op 
zeer korte termijn zal gesproken worden met de Gemeente over de plannen van AFC ter zake. 
Uitgangspunt hierbij is verankering in de Zuidas. Dat biedt het meeste perspectief. Randvoor-
waarden hierbij zijn dat onze vereniging in volle omvang uit de voeten kan op het hoogste 
amateurniveau, in een milieuvriendelijke omgeving, goed bereikbaar voor al onze  leden (van 
jong tot oud) en gasten. Op die manier kan AFC ook in de toekomst de belangrijke functie 
vervullen in de Amsterdamse sportwereld die het thans inneemt. Ad Westerhof, Kees Gehring, 
Nicolaas van Ommeren, Bob Neseker, Quintus Abeln en uw voorzitter, geadviseerd door Arnold 
Diemer zullen zich in het nieuwe seizoen net als in de afgelopen periode weer met hart en ziel 
inzetten voor het best mogelijke resultaat. Onze mooie club is dat 1000% waard!  
 
 
19.  DE EVENEMENTEN  
Jaarlijks kent onze club weer een groot aantal evenementen, waarvan vele een 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 wordt hieronder kort beschreven. 
Op zondag 13 september 2009 werden de eerste exemplaren van de 27ste jaarlijkse Persmap 
uitgereikt aan 2 prominenten in het Nederlandse damesvoetbal, Daphne Koster en Marleen 
Molenaar, respectievelijk aanvoerster en manager van het nationale damesvoetbal bij het Europese 
kampioenschap in Finland. De uitreiking ging vooraf aan de eerste thuiswedstrijd van ons eerste 
tegen Elinkwijk. Jan van Galen, André Wijnand en Jan Otsen kregen door onze voorzitter terecht 
veel lof toegezwaaid want ook deze Persmap was weer een geweldig boekwerk met interessante 
verhalen, prachtige foto’s en veel statistische gegevens, deze laatste uiteraard afkomstig van Chris 
Schröder. Op 6 november 2009 kwamen meer dan 100 Zilveren Ploegers bijeen voor de 
traditionele bijeenkomst van  AFC-ers die 25 jaar of langer lid zijn. De organisatie van deze 
geweldige avond was weer in vertrouwde handen van Tafelvoorzitter Johan de Bie, bijgestaan door 
Hans Honsdrecht en Hans de Wijs. 5 nieuwe Zilveren Ploegers werden geïnstalleerd, te weten: Theo 
van Seggelen, Rob Ruis, Ruud Mantel, Charles Thomas en Henk Steinvoorte. Zij slaagden er met 
verve in aan de aanwezigen uit te leggen waarom AFC zo’n fantastische club is. Deze avond liet 
eens te meer zien dat AFC niet alleen een voetbalvereniging is maar ook een sociale gemeenschap 
waar het uitermate gezellig toeven is. Op 26 november 2009 organiseerde The Reds een thema-
avond met als onderwerp: “zijn elektronische hulpmiddelen voor de scheidsrechter een bittere 
noodzaak?”. Deze bijzonder geslaagde avond begon met een introductie van Reds-voorzitter Lou 



Hekster die Tom Egbers aankondigde als presentator. Onder diens kundige leiding werd met een 
panel bestaande uit niemand minder dan Mario van den Ende, Ton Ojers en Bep Thomas 2 uur lang 
uitvoerig gediscussieerd over de voors en tegens. Memorabel beeldmateriaal ondersteunde deze 
discussie. Op 18 december 2009 opnieuw een hoogtepunt, namelijk het traditionele Kienen, en wel 
voor de 13de 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 fantastisch 
evenement dat jaarlijks nog aan populariteit wint, mede door de humorvolle wijze waarop dit steeds 
weer wordt gepresenteerd. Ditmaal was zelfs de achterzaal te klein om alle, op de prachtige prijzen 
beluste, AFC-ers van een plaats te voorzien. Als deze ontwikkeling zich doorzet zal hiervoor in de 
toekomst naar de Arena moeten worden uitgeweken.  
De Nieuwjaarsreceptie, gehouden op 3 januari 2010, mag uiteraard niet in dit overzicht ontbreken. 
Meer dan 200 leden en donateurs, al of niet vergezeld van partner waren in ons door Frans Ris en 
Joop Kenter smaakvol aangeklede clubhuis aanwezig om hun clubvrienden een gelukkig en sportief 
Nieuwjaar toe te wensen. Vice-voorzitter Ad Westerhof sprak, bij afwezigheid van Machiel van der 
Woude, de aanwezigen op gloedvolle wijze toe. Hij blikte terug op 2009, besprak het wel en wee van 
ons AFC, blikte vooruit in de toekomst en wenste een ieder namens het bestuur een gezond, sportief 
en mooi 2010 toe. Een van de hoogtepunten voor ons eerste was ieder jaar weer de trip naar de 
Canarische Eilanden die, ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft, 20 jaar lang werd georgani-
seerd. Ditmaal werd gekozen voor een andere bestemming en wel Barcelona. Oud-speler Rutger 
Hoorn en commissaris TOPamateurs Bob Duis hadden een aantrekkelijk programma opgesteld 
waarin pittige trainingsarbeid en plezierige ontspanning elkaar in hoog tempo afwisselden. Gezien de 
geweldige prestaties in de tweede helft van dit seizoen mag deze trip een succes worden genoemd. 
Op 18 januari 2010 vierde AFC haar 115de verjaardag met het traditionele Jaardiner net als in de 2 
voorafgaande jaren in de prachtige zaal van het American Hotel aan het Leidse Plein. Nadat 
(toenmalig) burgemeester Job Cohen onze club in verband met het 115-jarig jubileum met een kort 
bezoek had verblijd, genoten de circa 170 aanwezigen met volle teugen van deze avond. Onder 
leiding van de weer uitstekend op dreef zijnde tafelpreses Nicky Hekster werd er voortreffelijk 
gegeten en gespeecht en ontving André Wijnand voor zijn jarenlange activiteiten op diverse fronten 
de mr. Henne Boskamp Nobelprijs en werd door de aanwezigen voorgesteld Sebo Woldringh voor 
zijn vele jarenlange verdiensten voor onze club te benoemen tot Lid van Verdienste. Een langdurig 
applaus viel hen ten deel. Voortreffelijke speeches waren er verder van onze voorzitter Machiel van 
der Woude en de nieuwe captain van ons eerste, Benjamin Pinto. De avond werd traditioneel 
afgesloten met het uit volle borst meezingen van ons clublied: “Ik heb u lief mijn AFC”. Uiteraard 
vond op dezelfde avond ook het Dames-jaardiner plaats, ook ditmaal in het Hiltonhotel. Voor de 
laatste keer onder de bezielende leiding van Silvia Gehring, Agnes Reddering en Ingrid Husers 
kwamen circa 150 dames samen die kunnen terugzien op een zeer geslaagde avond. Silvia, Agnes 
en Ingrid dragen het stokje nu over aan een nieuw team. Silvia en Agnes hebben lange tijd de regie 
gevoerd over het Dames-jaardiner, de laatste jaren samen met Ingrid. Voor deze inspanning zijn wij 
deze dames zeer dankbaar. 
Een bijzonder evenement is uiteraard ook de Ridderlunch, gehouden op 6 april 2010 en bestemd 
voor AFC-ers die 50 jaar of meer lid zijn. Dit zijn er inmiddels 69 in totaal en een groot deel hiervan 
was ook aanwezig. 2 nieuwe ridders werden geïnstalleerd, te weten: Ernst Seunke en Ron Susan, 
die beide het begeerde naamschildje kregen overhandigd. Zowel Ernst als Ron hielden een speech 
waarin leuke herinneringen werden opgehaald. Onder leiding van tafelpreses Max de Bruin genoten 
allen daarna 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 Edelfok-bokaal, door velen gewild, door 
anderen gevreesd,  werd dit jaar gehouden op 23 april. Onder leiding van “Opperstier” Rein Minor en 
inner der penningen Wouter Amesz werden dit jaar de krachten gemeten op één van de tennisbanen 
van Sportpark Buitenveldert. Oud-eerste elftalspeler Joey Essionye toonde zich de sterkste en 
mocht het “prachtige” beeld mee naar huis nemen. Op 22 mei vond op ons zonovergoten sportpark 
het traditionele toernooi om de ABC The Reds-cup voor zaterdag- en zondagsenioren plaats. Liefst 
18 teams deden mee aan dit zeer geslaagde toernooi dat gewonnen werd door Zaterdag 1, dat in de 
finale Zondag 3 met penalty’s net voor bleef.  
Ook de jeugd kwam dit seizoen wat evenementen betreft weer goed aan haar trekken. Naast de 
herfst 2-daagse, het Pepernotentoernooi en het kerstdiner voor C-junioren (met als mistery 
guest Ajacied Jan Vertonghen) waren de AFC Superstars op 16 januari 2010 op Borchland, 
waaraan ruim 325 jonge AFC-ers meededen en op 5 juni 2010 de MINI-WK, waaraan bijna 400 
jeugdspelers meededen en dat werd gewonnen door Japan, de absolute hoogtepunten. 
 



 
20.  AFC’S DOCHTER ACC 
Onze dochtervereniging Amsterdamsche Cricket Club (ACC) stond het afgelopen seizoen voor de 
enorme opgave zich te plaatsen voor de nieuwe Topklasse. Reeds begin augustus was die plaatsing 
een feit, een prima prestatie gezien het feit dat ACC het jaar daarvoor net was gepromoveerd naar 
het hoogste niveau. Hiermee heeft ACC zich weer gemeld bij de top acht van het Nederlandse 
cricket. De club floreert: de aantallen bij zowel de jeugd als de senioren nemen toe, en sociaal is de 
club een centrum van activiteit. Het veld en de accommodatie behoren tot de top in Nederland. Het 
vlaggenschip heeft het op het moment van schrijven van dit verslag lastig in de zeer competitieve 
Topklasse, maar de aansluiting met de middenmoot lonkt na de winst op HCC, de kampioen van 
2008. Alle andere teams spelen momenteel in de top drie van hun competitie, dus een wederom 
succesvol seizoen lonkt. Wij wensen het bestuur en alle leden van de club veel succes en sportief 
plezier gedurende het resterende verloop van het huidige seizoen 
 
 
21.  4 MEI HERDENKING 
Op dinsdag 4 mei om 18.00 vond de traditionele Dodenherdenking op ons sportpark plaats om de 
clubgenoten van AFC en ACC die ten offer vielen aan de terreur van de Duitse bezetters te 
herdenken. De 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 de namen van degenen die ons tijdens 
de tweede wereldoorlog zijn ontvallen. Dit jaar verzamelden zich ongeveer 35 aanwezigen die 
luisterden naar een toespraak van onze voorzitter Machiel van der Woude die met respect sprak 
over diegenen die zich tot het laatst bleven verzetten tegen het kwaad. Kransen werden bij het 
monument gelegd door Machiel van der Woude namens AFC en Voorzitter Guido Dukker namens 
ACC.  
 
 
22.  IN MEMORIAM 
Scheidend secretaris Kees Gehring vervult in deze zijn laatste droevige plicht. “Gedurende het 
seizoen 2009-2010 zijn tot groot verdriet van hun dierbaren én van hun AFC-clubvrienden de 
volgende AFC’ers ons ontvallen. Op 14 oktober 2009 overleed na een lang ziekbed AFC-Ridder en 
oud eerste elftalspeler Paul Meijer (79), op 21 oktober 2009 op de veel te jonge leeftijd van 56 jaar 
ons lid Rijk Lam en op 5 januari 2010 de oudste in leven zijnde AFC’er Guido Kiemenay (95). Wij 
zullen aan deze AFC’ers onze eigen herinneringen bewaren en via deze herinneringen zullen zij in 
onze gedachten blijven voortleven”. 
 
 
23.  RESUMÉ 
Hiermee komt een eind aan het gedenkwaardige seizoenseizoen 2009-2010. Een seizoen waarin wij 
ons 115-jarig bestaan vierden met veel fantastische evenementen. Waarin meer dan 100 teams aan 
de competitie meededen en waarin ons eerste, hetzij nog meer eens herhaald, voor het eerst in de 
historie kampioen werd van de Hoofdklasse A bij de zondagamateurs. De vraag kan gesteld worden 
of het bij AFC vooral gaat om de prestaties, of zijn sfeer, gezelligheid, traditie en identiteit aspecten 
die de boventoon zouden moeten voeren. Dat kan voor iedereen verschillen. Feit is dat al deze 
elementen onderdeel uitmaken van AFC en in feite de club maken tot wat hij is. Belangrijk is dat de 
vele honderden AFC-ers, waarvan een groot deel al heel lang lid is, zich in voldoende mate moeten 
blijven herkennen in hun club. Het is aan het bestuur en de commissies om hierin de balans te 
vinden en deze te blijven bewaken.  
Gelukkig staat AFC er in veel opzichten uitstekend voor. En dit in tegenstelling tot talloze andere 
amateur- verenigingen en BVO’s die zowel organisatorisch als financieel in zwaar weer verkeren. Wij 
zijn qua ledental groter dan ooit en oefenen veel aantrekkingskracht uit op jeugdige voetballertjes, 
waarvan wij er helaas ieder jaar weer een aantal moeten afwijzen. De prestaties van vele teams, het 
is hierboven uitvoering beschreven, zijn voortreffelijk. Daarnaast spelen velen binnen onze 
vereniging voor de sfeer en de gezelligheid. Al deze teams zijn ons even dierbaar. En laten wij er 
voor blijven zorgen, hoe graag wij soms ook willen winnen, dat wij vooral ook blijven scoren op 
sportiviteit en goed gedrag.  
Wat kunnen wij van volgend seizoen verwachten. Niet al te veel mutaties in ons eerste; ook de 
succesvolle trainer Cor ten Bosch blijft. Dit geeft vertrouwen voor de nieuwe uitdaging die Topklasse 
heet met veel sterke tegenstanders en busreizen naar ‘verre oorden’. Maar ook de onzekerheden 
rond ons sportpark blijven op de agenda. Het bestuur zal er alles aan doen om het belang van AFC 



in dit traject zo goed mogelijk te behartigen. Natuurlijk speelt ook de noodzakelijke en steeds 
verdergaande professionalisering van de interne organisatie een rol en zullen wij weer veel aandacht 
geven aan de jeugd, maar uiteraard ook aan de senioren. Dit geldt zowel voor de selectie- als voor 
de meer recreatief ingestelde teams. Last but not least zullen wij in deze economisch lastige tijden 
proberen een aantrekkelijke partner te worden en te blijven voor AFC-vriendelijke bedrijven en 
andere sponsors. 
Dit alles vormt uiteraard een grote uitdaging voor een bestuur dat in gewijzigde samenstelling het 
nieuwe seizoen ingaat. De ervaren en zeer deskundige bestuursleden, Kees Gehring en Edwin 
Geluk, stoppen ermee na vele jaren onze club op bestuurlijk niveau te hebben ondersteund 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 bestuursle-
den buitengewoon veel dank verschuldigd voor hun geweldige inzet gedurende vele jaren. Ronald 
Koster, al vele jaren bestuurslid, zal de plaats van Kees Gehring als eerste secretaris gaan innemen 
en Lou Hekster, voorzitter van The Reds en een ras-AFC-er, komt als nieuwe commissaris 
Seniorenvoebal het bestuur versterken. Wij wensen hen veel succes toe in hun nieuwe functie. Maar 
het bestuur kan het natuurlijk niet alleen. Samen met de vele deskundige en enthousiaste commis-
sieleden en andere vrijwilligers zullen wij AFC ook het komend seizoen naar vermogen blijven 
ondersteunen. Wij zien het nieuwe seizoen dan ook met veel vertrouwen tegemoet zien. Ten slotte 
wil ik graag alle AFC-ers die een bijdrage aan dit Jaarverslag hebben geleverd hartelijk bedanken en 
hoop en vertrouw op een voortzetting van deze samenwerking in het nieuwe seizoen. Namens het 
bestuur van AFC, 
 
 
Ruud Mantel, tweede secretaris. 
 
Amstelveen, 16 juni 2010. 


