
JAARVERSLAG Amsterdamsche Football Club seizoen 2010 - 2011 
 
 
1. INLEIDING 
Na het geweldige kampioensjaar 2009 – 2010, waarin zowel Zondag 1, Zondag 2 als Zaterdag 
1 de kampioensvlag konden hijsen, was het de vraag wat dit nieuwe seizoen zou brengen. Het 
is immers niet ongewoon dat na zo’n succesvol seizoen een stevige terugval volgt. Gelukkig 
bleef een dergelijk scenario uit. Ons eerste zondagelftal presteerde met een vierde plaats in de 
nieuwe Topklasse boven verwachting. Gewoon een uitstekend resultaat voor Cor ten Bosch en 
zijn mannen. Zondag 2 had het soms moeilijk, moest vaak spelers door diverse 
omstandigheden missen, maar werd toch keurig vijfde en Zaterdag 1, vorig seizoen 
gepromoveerd naar de 2de klasse, handhaafde zich moeiteloos in de subtop, een niet geringe 
prestatie. Verheugend is zeker ook het grote aantal kampioenen bij de jeugd. In totaal waren 20 
jeugdteams het sterkste in hun poule, 7 in het najaar (bij de pupillen speelt men een najaars- 
en een voorjaarscompetitie) en liefst 13 in de voorjaarscompetitie. Onder Resultaten seizoen 
2010-2011 worden al deze kampioenen in dit Jaarverslag apart vermeld. Er werden uiteraard 
nog veel meer uitstekende prestaties geleverd, zo  miste de A1 op een haar na promotie naar 
de eerste divisie en werd de E4 in een zware poule zeer knap 2de, vlak na het ongeslagen 
AJAX.  
Naast deze vele goede resultaten gebeurde er uiteraard nog veel meer binnen onze 116 jaar 
oude, maar als nooit tevoren jeugdig ogende, vereniging. Ook nu weer, het begint eentonig te 
worden, sudderde het Zuidas-traject en daarmee de mogelijke toekomstige gevolgen hiervan 
voor ons sportpark, voort zonder dat er veel duidelijkheid ontstaat. Het enige prettige daaraan is 
dat AFC voorlopig kan blijven zitten waar het zit. De trip van ons eerste naar Portugal, 
komende en gaande spelers en de vele evenementen, onder meer bij onze bruisende 
jeugdafdeling. Hierover en over een groot aantal 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 1 juli 2010. Op deze 
vergadering, die traditiegetrouw plaatsvond in de achterzaal van ons clubhuis op 
Sportpark Goed Genoeg, tekenden 60 werkende leden de presentielijst. De notulen van 
deze vergadering werden verzorgd door de tweede secretaris Ruud Mantel en werden 
gepubliceerd in “De Schakel” nummer 1, seizoen 2010 -2011, 89ste jaargang van 18 
augustus 2010. 
 
 
3. HET BESTUUR EN DE INTERNE ORGANISATIE  
Het bestuur was voor het seizoen 2010 - 2011 als volgt samengesteld: 
Voorzitter:     Machiel van der Woude (21ste jaar in het bestuur) 



Vice-voorzitter:    Ad Westerhof (13) 
Secretaris:     Ronald Koster (10), 
Penningmeester:    Benno Honsdrecht (2) 
Tweede secretaris:    Ruud Mantel (4) 
Voorzitter jeugdcommissie:   Brian Speelman (3) 
Commissaris TOPamateurs:   Bob Duis (4) 
Commissaris seniorenvoetbal:  Lou Hekster (1) 
Het bestuur kwam 22 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 ook dit seizoen het 
arbitrale trio en was tevens wisselfunctionaris 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 47ste jaar in successie de standen en andere statistische 
wetenswaardigheden van alle AFC-teams. Vanzelfsprekend mag niet onvermeld blijven 
dat meer dan 60 commissieleden in de vele commissies (zie voor hun namen en 
activiteiten de hoofdstukken 5 t/m 15) en talloze trainers, elftalleiders en andere 
vrijwilligers iedere week tijd vrijmaken om de talloze wedstrijden en trainingen in goede 
banen te leiden. 
 
 
4. RESULTATEN SEIZOEN 2010 - 2011  
 
In het seizoen 2010 - 2011 betraden bij AFC maar liefst 111 teams het veld, verdeeld 
over 26 seniorenteams, 21 juniorenteams, 40 pupillenteams en 24 Champions League 
en World Cup teams. Kampioenen, bekerwinnaars en promovendus: 
In het seizoen 2010-2011 telde AFC maar liefst 21 kampioenen ! 
Senioren: Zaterdag 6, Zondag 3 promoveert naar de Reserve eerste klasse. 
Junioren:  Najaar competitie: B2 zondag, C2 zondag, C3 zondag en C4 zondag. 
Junioren:  Voorjaarscompetitie: C5. 
Pupillen:   Najaar competitie: D3, D4, E2 en E Top. 
Pupillen:   Voorjaarscompetitie: D9, E2, E3, E5, E10, E15, F2, F4, F5, F8 en F11. 
De KNVB beker werd gewonnen door: Zondag 3, A1, B2 zondag, C3 en D1. 
Zondag 3 boekte nog meer succes. Het team van Martin Verburg en Cocky van 
Duivenbode promoveerde na een bloedstollende finale tegen ZSGO/WMS 2 naar de 
Reserve 1ste klasse. Chapeau ! 
 
 
5. TOPAMATEURS 
AFC 1 en 2 vallen onder de verantwoordelijkheid van de Elftalcommissie A TOPamateurs, 
bestaande uit Bob Duis, Jack van Gelder en, dit jaar voor het eerst, Milko Vinke. Bob Duis 
en David Westerhof, teamleider van het tweede, berichten ons als volgt.  
Zondag 1 
Het seizoen 2010-2011, het eerste seizoen in de nieuwe KNVB Topklasse, begon met 
vallen en opstaan door een groot aantal schorsingen en blessures. Als gevolg van de 
wedstrijden in de nacompetitie om het Kampioenschap van Nederland seizoen 2009-
2010 was de pakkans hoger voor onze spelers m.b.t. het oplopen van gele kaarten en 
daarnaast begon het seizoen voor een aantal spelers met serieuze blessures, waarbij 



Gijs Roodbeen de grootste pechvogel was. De eerste wedstrijd in de Topklasse moest 
kampioenenmaker Cor ten Bosch direct puzzelen en speelden wij tegen Haaglandia met 
een beetje fantasie opstelling. Een keurig gelijkspel was een prima resultaat en 
midweeks stond direct de wedstrijd voor de KNVB beker tegen Kozakken Boys op het 
programma. Een fikse kater liepen wij daar op door een kansloze nederlaag en dat viel 
ons koud op ons dak. De zondag hierop volgend werd thuis tegen Dijkse Boys de eerste 
overwinning geboekt maar de volgende midweekse wedstrijd werd opnieuw een 
teleurstelling. Uit bij Quick ’20 in Oldenzaal waren de mannen van ons vlaggenschip na 
een bustocht van 160 km niet in goede doen en werd wederom verloren. Op 5 
september kwam echter de revanche tegen Hilversum (thuis) en won de ploeg met 
ruime cijfers. Toen werd al snel duidelijk dat AFC dit seizoen een goede ploeg had en 
minimaal Topklasse waardig moest kunnen zijn. Enkele ploegen waren nog een maatje 
te groot (bijv. Argon en FC Oss) maar mooie overwinningen werden behaald tegen 
Achilles ’29, FC Lienden en Gemert. AFC kwam prima voor de dag in de nieuwe 
Topklasse en onze spelers kwamen steeds beter in vorm. Ronnie “Kanonnie” van Es 
kwam er in de wedstrijd tegen FC Lienden voor het eerst bij en dat bleek een goede 
“boost” voor het zelfvertrouwen. Een mooie 1-4 overwinning voor de Reds werd dan ook 
in Lienden behaald. 
Tijdens de winterstop werd Portugal voor het eerst aangedaan. Jack van Gelder legde 
het contact met Ron Jans en een aantrekkelijke wedstrijd tegen Eredivisieclub 
Heerenveen was het resultaat. AFC 1 kwam sterk terug uit de winterstage en won 
achtereenvolgens van Haaglandia en Quick’20. Er werden al grapjes gemaakt dat de 
badjassen opnieuw besteld konden worden. De volgende wedstrijden waren echter 
minder. De Baronie stond stijf onderaan en onze jongens dachten dat klusje wel even te 
kunnen klaren, maar het weer gooide roet in het eten. Met een keiharde storm viel er 
eigenlijk niet te voetballen en de Baronnen hadden minder pech dan AFC. Die 1-2 
nederlaag luidde een slechte fase in waarbij AFC slechts 2 punten uit 6 wedstrijden 
haalde, maar de wederopstanding kwam op tijd. Thuis tegen FC Lienden werd 
(opnieuw) heel goed gevoetbald en vervolgens werd nagenoeg alles gewonnen. Alleen 
FC Oss had vlak voor tijd veel geluk in de wedstrijd op Sportpark Goed Genoeg, terwijl 
AFC werkelijk de gehele wedstrijd duidelijk beter speelde tegen de latere kampioen. De 
coach van FC Oss gaf na afloop ook eerlijk toe dat hij vond dat zijn ploeg de 
overwinning niet verdiend had. En zo eindigt AFC haar eerste jaar in de KNVB 
Topklasse op een mooie vierde plaats. Iedereen heeft genoten van een enerverend 
seizoen met meer ups dan downs. Laurens Samsom werd benoemd tot speler van het 
jaar. Een geweldige prestatie van een jongen uit onze eigen jeugdopleiding en Sjoerd 
Jens werd Algeheel Topscorer van de KNVB Topklasse. Een Topjaar voor AFC in de 
Topklasse en trots overheerst. Namens de commissie Topamateurs, Bob Duis. 
 
Zondag 2 
Na een geweldig seizoen 2009-2010 onder leiding van Wessel Colijn en Joey van 
Leijenhorst, werd het afgelopen seizoen gestart met hoge verwachtingen. Enkele 
spelers vertrokken naar andere verenigen en de nodige versterkingen vanuit de A1 
kwamen erbij. Door de wens om met voldoende mensen en voldoende kwaliteit te 
starten in de nieuw gevormde Topklasse was de selectie van het eerste elftal ruim 
bemeten. Dit zorgde uiteraard voor veel concurrentie binnen de selectie van het eerste 
maar had tegelijkertijd ook gevolgen voor het tweede elftal. De eerste maanden van de 
competitie werden er regelmatig vijf spelers per wedstrijd doorgeschoven naar het 
tweede elftal. Voor ons tweede elftal waren de gevolgen van deze formatie wisselingen 
in de eerste maanden van de competitie goed zichtbaar omdat van vaste patronen 
nauwelijks sprake was. Een compliment aan het team en aan de spelers van de selectie 
van het eerste die gedurende het seizoen werden ingepast voor de wijze waarop, na 
een moeilijke star, de zaak positief werd opgepakt. Uitwedstrijden zoals bij Elinkwijk, 
waar de tegenstander een volwaardig Hoofdklasse team op de been bracht, werden 
onder andere verloren door de gevolgen van de wat trage start. Samenspel en 



teamspirit groeiden gestaag tijdens het seizoen en de resultaten werden steeds 
overtuigender. Na de winterstop werden er slechts enkele spelers per week 
doorgeschoven naar het tweede elftal. Dit had moeten bijdragen tot meer stabiliteit in de 
groep.  Echter door het wegvallen van aanvoerder Joey Singels (studie verplichtingen in 
het buitenland), Kay Bottse en Nordin Dibi (chronische blessures) en Jonathan Richards 
en Winston Telgt die wegens persoonlijke omstandigheden stopten met voetballen werd 
de selectie erg klein. Al met al werd het seizoen afgesloten met een zeer behoorlijk 
resultaat. Het tweede elftal is iedereen erg dankbaar voor alle inspanningen die er voor 
hebben gezorgd dat er iedere week een volwaardig elftal op de been werd gebracht. 
Naast de prestatie stond het plezier centraal en dat is iets waar we allemaal tevreden 
over kunnen zijn. Het seizoen werd afgesloten met een diner in Amsterdam. Na het 
diner hebben spelers en technische begeleiding, de zorgvuldig opgebouwde reputatie 
van het innemen, het gevolg van een jaar lang oefenen na de training op 
donderdagavond, tot laat in de stad in de praktijk gebracht. Gelukkig hebben we de 
foto’s nog !  
 
 
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, Max Flam en Seth van Straten. De begeleiding van de zondag 3 t/m zondag 
5 was in handen van Patrick Reddering. Max Flam hield zich bezig met de zondag 9 en 
zondag 11. En Seth van Straten was verantwoordelijk voor de zondag 6, 7, 8 en 10. 
Volgend seizoen zal er een extra seniorenteam bijkomen waardoor we in totaal met 12 
teams op zondag uitkomen. De B-commissie zal het nieuwe seizoen in dezelfde 
samenstelling doorgaan. 
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 seniorenteams stond op woensdagavond onder leiding van Kees Bregman. Op 
zondag was Kees op AFC aanwezig om wedstrijden van de zondag 4 t/m zondag 11 te 
bekijken en de spelers te coachen. Met ingang van het nieuwe seizoen zal Kees doorgaan 
met het trainen van de overige seniorenteams, maar daarnaast zal hij trainer/coach worden 
van zijn “eigen team” de zondag 4. Onze clubscheidsrechter Gerrit Altena wordt de nieuwe 
elftalleider van dit team. 
Scheidsrechters. Dankzij de regelmatige inzet van onze eigen scheidsrechters Gerrit 
Altena, Erik Bos, Hans Elias, Herman Fritzsche, Adriaan Jeukens, Frans Jüch, Rutger 
Koopmans, 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 kwamen onze scheidsrechters weer in actie bij de twee 
senioren toernooien, namelijk: `Het Gelukkig Nieuwjaar toernooi` en de ´Be Friends 
Cup`. Herman Fritzsche heeft dit seizoen zijn indrukwekkende carrière als 
scheidsrechter bij AFC afgesloten. Mede namens de spelers willen wij Herman 
nogmaals bedanken voor zijn jarenlange inzet. 
Bestuur. Bij de start van het afgelopen seizoen heeft Lou Hekster, als nieuw 
bestuurslid, de portefeuille seniorenvoetbal van Ronald Koster overgenomen. Samen 
met Lou en de leden van de elftalcommisie C hebben we veel tot stand gebracht. Vooral 
bij de organisatie van de twee grote onderlinge toernooien werd er weer goed 
samengewerkt. Wij bedanken Lou voor zijn ondersteuning en adviezen. 
Administratie . Dankzij de medewerking 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 o.a. wijzigingen in het wedstrijdprogramma, het 
aanvragen van nieuwe spelerspassen, opgelegde schorsingen, nog openstaande boetes 
en contributies. Het afgelopen seizoen hebben ze samen met onze verenigingsmanager 
Henny Kottmann weer veel belangrijk werk verricht. Bedankt daarvoor! 



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. Komend seizoen zullen we Theo echter op de zondag helaas niet 
meer terugzien als gastheer bij de wedstrijdtafel. Namens onze aanvoerders en de 
scheidsrechters bedankt voor het vervullen van deze belangrijke functie. 
Sportpark. De organisatie van de kleedkamers, materialen en velden op ons prachtige 
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. Leuk om hier alvast te melden is dat er, ijs en weder dienende, vanaf het 
nieuwe seizoen vier nieuwe kleedkamers, in de vorm van portocabins, bijkomen.  
Teams 
Zondag 3 kan terugkijken op een zeer geslaagd seizoen. In de reguliere competitie 
eindigde het team van trainer Martin Verburg en elftalleider Cocky van Duivenbode op 
de derde plaats. Maar in de laatste weken van het seizoen werden nog twee hele mooie 
prijzen gewonnen. Eerst de KNVB districtsbeker West 1 en daarna werd via de 
nacompetitie ook nog eens promotie naar de reserve 1e klasse bereikt. Kortom: een 
fantastische afsluiting van het seizoen! 
Zondag 4 heeft sportief gezien een teleurstellend seizoen achter de rug in de reserve 3e 
klasse. Ondanks de vele nederlagen in de competitie bleef de vaste kern van het team 
toch tot het einde van het seizoen met plezier trainen. Vanaf het nieuwe seizoen krijgt de 
zondag 4, in de persoon van Kees Bregman, een eigen trainer/coach. Daarnaast zal 
Gerrit Altena de rol van elftalleider gaan vervullen. Enkele nieuwe spelers en 
jeugdspelers uit onze eigen zondag A1 zullen dit team gaan versterken. 
Zondag 5 heeft een wisselvallig seizoen achter de rug in de reserve 4e klasse. Met een 
keurige eindklassering in het rechterrijtje heeft het team goed gepresteerd. Enkele 
spelers hebben besloten om met ingang van het nieuwe seizoen hun voetbalcarrière in 
de veteranen van AFC voort te zetten. Hun vervangers zijn inmiddels al aangetrokken. 
Met deze versterkingen moet een plek in het linkerrijtje er volgend seizoen zeker 
inzitten. 
Zondag 6 onder leiding van aanvoerder Teun Linthorst, heeft afgelopen seizoen aan de 
onderkant van de middenmoot meegedraaid. Gelukkig heeft dit de pret niet mogen 
drukken. Het verdient nog te worden opgemerkt dat de heren altijd in grote getale 
aanwezig zijn bij de training, hulde! Ook komend seizoen zal dit team uitkomen in de 
regio buiten Amsterdam. Men steekt qua resultaat de hand in eigen boezem en men laat 
zich typeren door de zin: woorden zijn overbodig! 
Zondag 7 is op dit moment het jongste vriendenteam bij de zondagsenioren en staat 
onder leiding van Seth van Straten en de emfatischer coach Eric Schiering. Opnieuw is 
een goede middenpositie op de ranglijst behaald, waarbij met name de tweede 
seizoenshelft indrukwekkende resultaten met zich heeft gebracht. Dit seizoen hoorde 
een rit met de officiële AFC spelersbus er ook bij, een geweldige Kienprijs. Tot slot mag 
ook de vaste scheidsrechter, Erik Bos, niet onopgemerkt blijven: Erik veel dank! De 
zomer zal in het teken van BBQ en voetbal staan; de voorbereiding voor het nieuwe 
seizoen kan alweer bijna beginnen. De zondag 7 zal opnieuw in de reserve 5e klasse 
uitkomen. 
Zondag 8 zakte na een wervelend begin van het seizoen voor de winterstop ver terug. 
De eerste titanenstrijd tegen zondag 9 werd nog gewonnen door het 8e maar de tweede 
wedstrijd is dik verloren. Ook na de winterstop was het zeer wisselvallig gesteld met het 
team. Mede door blessures, vakanties en werk was het soms puzzelen om ondanks de 
brede selectie van 19 man een team op de been te krijgen. Bloed, zweet en tranen 
hoorden er ook dit jaar weer bij, wat evenwel resulteerde in winst van de laatste 
wedstrijd dit seizoen. De zomer wordt gebruikt om te werken aan de conditie en de 
heren verwachten in september weer met een juiste teamspirit de competitie in te gaan. 
Zondag 9 heeft een prachtige vierde plaats in de reserve 5e klasse behaald. Het team is 
vorig jaar in z'n geheel overgekomen van Geuzen-Middenmeer en voelde zich al snel 



helemaal thuis bij AFC. Onder leiding van aanvoerder Thomas van der Werff zal het 
team volgend seizoen in de reserve 5e klasse gaan strijden voor de hoogste 
eindklassering. 
Zondag 10 wordt al twee jaar geteisterd door het gebrek aan een vaste keeper. Het is 
een leuke groep met leuke kerels, die aardig kunnen ballen en weer terug zijn waar ze 
thuis horen: de zevende klasse (quote Jack Duis). De teamcaptain heeft zelf negen 
maanden niet gevoetbald door verblijf in het buitenland, maar is inmiddels weer terug. 
Met een Hongaar, een Griek en een aantal Chinezen in het team is het een zeer 
internationaal gezelschap, dus in de kleedkamer spreken ze de taal van het voetbal… 
die verstaan ze allemaal. Op naar het nieuwe seizoen dus! 
Zondag 11 speelt al vele jaren als vriendenteam met elkaar. Mede door het ontbreken 
van een aantal belangrijke vaste krachten vielen de resultaten in de eerste seizoenshelft 
een beetje tegen. Maar door een bijna ongeslagen tweede helft van het seizoen 
eindigde het team toch nog als middenmotor in de reserve 7e klasse. 
Activiteiten. Samen met de elftalcommissie C en Lou Hekster hebben we afgelopen 
seizoen weer twee succesvolle voetbaltoernooien georganiseerd. Op 9 januari werd het 
'Gelukkig Nieuwjaar' toernooi gespeeld in de sporthal van Borchland en op 18 mei werd 
het seizoen afgesloten met de 'Be Friends Cup' op de velden van AFC. De 'Be Friends 
Cup' is de nieuwe naam voor het traditionele ABC Cup toernooi dat al vele jaren voor 
alle seniorenteams wordt georganiseerd. 
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 2011/2012. 
 
 
7.  ZATERDAG SENIOREN 
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 vierde achtereenvolgende 
jaar onder de technische leiding van Jeroen Brussee en Wessel Colijn, geflankeerd door 
elftalleider Paul van ’t Wout. Het seizoen daarvoor waren zij kampioen geworden in de 
3e klasse en dus daarom mochten zij zich opmaken voor een sportieve strijd in de 
standaard 2e klasse A. Het is het seizoen van de gelijke spelen geworden. Maar liefst 
tien maal een “Unentschieden”! Niet verloren, maar toch ook tien maal twee punten 
misschien wel laten liggen. In ieder geval hebben zij tot een paar wedstrijden voor het 
einde nog meegedaan om een hoge klassering met mogelijk nog een periodetitel in het 
verschiet, dan wel nog zicht op promotiewedstrijden. Uiteindelijk duurde het seizoen net 
iets te lang en zijn zij met lege handen geëindigd op toch een verdienstelijke zesde plek. 
Kortom, voor het eerste jaar weer in de 2e klasse, meer dan prima. De sfeer was goed 
met een leuke, brede selectie met als hoogtepunt de trip naar Barcelona in de 
winterstop. Voor het nieuwe seizoen blijft de selectie, inclusief Jeroen en Wessel, 
nagenoeg bij elkaar. Elftalleider Paul van ‘t Wout heeft afscheid genomen. Wij willen 
hem hartelijk bedanken voor zijn bijdrage in de afgelopen twee seizoenen. 
De sterren van Zaterdag 2 zijn uiteindelijk 5e geworden in de reserve 1e klasse. En dat 
vonden deze voormalige profs waaronder een Brian Roy, Richard en Rob Witschge, 
Michel Kreek, maar ook o.a. de oer-AFC’ers Robert Gehring, Hans Geerlings en Ken 
Watanabe eigenlijk wel prima zo. Zat 1 & 2 vormen geen selectie. Echter voor het 
komende seizoen zal toch bekeken gaan worden hoe de teams elkaar af en toe kunnen 
aanvullen, versterken, helpen etc.  
De zaterdag 3 van Eran Hausel c.s. kende een mooie eerste helft van het seizoen, 
maar haalde na de winterstop een stuk minder punten. Wat dat betreft een kopie van 
voorgaande jaren. Blijven trainen jongens ! De oudere garde zal komend seizoen de 



overstap gaan maken naar de veteranen. En een nieuwe lichting spelers van RAP 1 zal 
overkomen. 
Zaterdag 4 had dit jaar een nieuwe spokesman in de persoon van Jelle Folmer die het 
stokje van Joost Harmsen had overgenomen. Zij hebben een wisselend seizoen 
gedraaid met niet altijd voldoende mensen, maar uiteindelijk zijn zij als 6e toch nog net 
in het linkerrijtje geëindigd.  
Zaterdag 5, nog altijd onder leiding van Maarten Blokland, heeft sportief gezien toch een 
beetje een teleurstellend seizoen gedraaid en is 9e geworden. Komend seizoen ook hier 
nieuwe aanwas ! 
En dan mag trompetgeschal klinken want zaterdag 6 is na het kampioenschap van vorig 
jaar als zat 8, wederom kampioen geworden. Glansrijk met slechts drie gelijke spelen en 
nul nederlagen mochten zij zich terecht wederom kampioen noemen. Hulde voor de 
mannen van Sebastian Brokmann c.s. en volgend seizoen mogen zij als zat 3 de trilogie 
proberen te behalen in de reserve 2e klasse. 
De mannen van Zaterdag 7, met Jack Huiman en David Westerhof aan het roer, 
hebben zich uiteindelijk weten te handhaven en zijn 7e van de 11 geworden na een 
mooie eindsprint. Volgend jaar weer in de reserve 3e klasse en hopelijk weer in een 
meer Amsterdamse poule. 
De teams van zat 8 tot en met zat 11 zijn allemaal in de reserve 4e klasse uitgekomen. 
Zaterdag 8 van Sebastian Licht c.s. is negende geworden van de 12 en daar had 
eigenlijk wel iets meer ingezeten. Echter ook hier was het af en toe puzzelen met de 
bezetting. Daarom in het nieuwe seizoen ook hier een aantal nieuwe spelers. De 
penningmeester zal overall blij zijn! Het Zaterdag 9 van Jean-Paul Lo-ten-Foe is 
uiteindelijk zesde geworden. En wellicht toch ietwat teleurstellend na hun net 
misgelopen titel van vorig seizoen. Desalniettemin weer een constant jaar gedraaid met 
als slotapotheose het winnen van de “”Be Friends-cup””. In een spannende finale werd 
het 2-1 tegen zaterdag 1! Zaterdag 10 van Victor de Vries c.s. heeft sportief niet veel 
klaargemaakt: elfde stek, terwijl zij in het hoofd  én in de kleine ruimte (zie het indoor 
zaalvoetbaltoernooi bij Borchland) toch aardig kunnen ballen. Enfin, de lol was er niet 
minder om. Zaterdag 11 van Alain Leons c.s. was dit seizoen gepromoveerd naar de 
reserve 4e klasse na de titel van vorig jaar en is uiteindelijk als 4e geëindigd. Deze jonge 
honden hebben inmiddels als 2e jaars senioren hun draai aardig gevonden en zijn, zoals 
eigenlijk alle zaterdagteams, een echt AFC vriendenteam. 
Velen van ons zijn al op jonge leeftijd lid geworden om vervolgens opgeleid te worden 
voor de veteranen. De Veteranen 1 onder de bezielende leiding van bestuurslid 
seniorenvoetbal Lou Hekster hebben sportief gezien een veel leuker seizoen gedraaid 
dan het jaar daarvoor. You win some, you lose some, maar bovenal was er weer de lol 
in & buiten het veld, alsmede in ons clubhuis bij Frans Ris, Joop Kenter & staff. Alhoewel 
nog wel even gezegd moet worden dat het nog dikwijls puzzelen en schrapen van 
spelers was. Daarom zullen dan ook voor komend seizoen, het 25e seizoen in successie 
van zami quattro, zami cinque én V1, een flink aantal spelers uit voormalig zat 3 en zat 
8, gaan toetreden tot dit illustere gezelschap met vele bestuurs- en diverse 
commissieleden; leden van verdienste, zilveren ploegers etc., etc. Maar ja, ze worden er 
niet jonger op en de praktijk leert nu eenmaal dat je een brede selectie nodig hebt. Maar 
om met de woorden van coach Lou te spreken “”je bent zo sterk als je bank””. De 
Veteranen 2 van “”kootsj”” Robby Lobatto hadden er de voorkeur aangegeven om in de 
30+ (i.p.v. 35+) competitie te willen gaan uitkomen. Helaas vielen na de KNVB-indeling 
nog een 5-tal ploegen weg, waardoor V2 een anderhalve competitie moest gaan spelen. 
Uiteindelijk toch nog tot 18 wedstrijden met leuke tegenstanders van vooral buiten 
Amsterdam. “”Een verademing””, aldus de kootsj. De veteranen 3, met nog steeds 
“”Marko”” (Marcel Koster voor intimi) aan het roer, hebben sportief gezien hun beste 
seizoen sinds jaaaaaaaaaaaaaaaren gedraaid. En zijn als 5e van de 13 geëindigd in de 
45+ competitie. En tja, succes trekt mensen aan, dus voor komend seizoen weer nieuwe 
aanwas. Tot zover het wel en wee van zat 1 tot en met veteranen 3.  



Het seizoen is voorbij gevlogen. 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 wederom op meer dan AFC-
waardige wijze ontvangen. En onder coördinatie van Frans Juch waren alle, ook de 
lagere teams weer 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, Karel Kuijvenhoven, Wim Ringe 
en Rutger Koopmans. Hulde ! 
En dan natuurlijk het veelvuldig contact met Theo Janssen op het wedstrijdsecretariaat. 
Yvonne Steeman op de administratie, samen met verenigingsmanager Henny Kottman. 
Alles liep eigenlijk weer ouderwets prima. En dank ook weer aan onze 
sportparkmanager Pm van de Meent met zijn mannen. Het oude kunstgrasveld (veld 3) 
hebben we gelukkig zo min mogelijk hoeven in te delen. En voor het komend seizoen 
schijnt dit veld kwalitatief te worden opgepimpt. Ook hebben wij dit jaar de 17.00 uur 
wedstrijden weten te beperken. Op de een of andere manier paste het allemaal aardig in 
het schema alhoewel wij altijd afhankelijk zullen blijven van het grote aantal jeugdteams 
op de zaterdag. Kortom het is weer een mooi seizoen geweest en dank dan ook mijn 
beide commissieleden Roy van Dijk en Jack Huiman, alsmede bestuurslid 
seniorenvoetbal Lou Hekster voor de prettige samenwerking. Aldus, Sebo Woldringh, 
secretaris AFC zat-commissie.  
 
 
8.  DE JONGE AFC’ERS 
Het seizoen 2010-2011 is enige weken gelden afgesloten en de voorbereidingen op 
komend seizoen zijn alweer gestart. Tijd dus voor een korte terugblik op de afgelopen 
periode. De selectie teams van AFC spelen voor een amateur vereniging op een 
behoorlijk hoog niveau. De B1, C1 en D1 kwamen uit in de eerste divisie. De D2 kwam 
dit seizoen voor het eerst uit in de tweede divisie, na vorig seizoen promotie te hebben 
afgedwongen in de derde divisie. De B2 heeft zich via de nacompetitie kunnen 
handhaven in de tweede divisie en de A1 en A2 hebben zelfs promotiewedstrijden 
gespeeld. Helaas strandden beide teams in de finale wedstrijd en komen zij ook komend 
seizoen uit in de tweede en derde divisie. Een aantal teams heeft de KNVB bekerfinale 
gewonnen en de D1 werd dit seizoen winnaar van de Supercup.  
Ook de andere jeugdteams hebben zich goed gemanifesteerd, wij hebben weer een 
groot aantal kampioenen kunnen feliciteren, en de teams die geen kampioen geworden 
zijn hebben vrijwel allemaal een waardevol seizoen achter de rug. Onze dank gaat uit 
naar de leiders, die zich weer met veel enthousiasme hebben ingezet voor hun teams. 
Dit geldt uiteraard ook voor onze allerjongste jeugd: de World Cup en Champions 
League, waar iedere week een groot aantal ouders actief zijn bij de interne competitie. 
En als wij het dan toch over vrijwilligers hebben: dit seizoen heeft een groot aantal 
scheidsrechters uit de eigen jeugd de leiding gehad over wedstrijden van de D- E en F 
pupillen. De overige jeugdwedstrijden werden geleid door enthousiaste ouders die ook 
allen de scheidsrechterscursus met succes hebben volbracht. Wij hopen komend 
seizoen weer een aantal nieuwe enthousiaste jeugdleden en ouders de gelegenheid te 
bieden een cursus te volgen, zodat er niet continue een beroep op de huidige 
scheidsrechters gedaan hoeft te worden. 
De evenementencommissie heeft dit seizoen met groot succes een aantal 
jeugdevenementen georganiseerd: de herfsttweedaagse, de Sinterklaasviering, het 
Kerstdiner voor de C junioren, AFC Superstars in Borchland en natuurlijk ter afsluiting 
van het seizoen het Mini WK. Ook jeugdtrainers en spelers van diverse selectieteams 
hebben zich in hun vrije dagen met veel plezier ingezet tijdens al deze evenementen. De 
toernooicommissie heeft een groot aantal externe toernooien aangenomen om alle 
jeugdteams die graag wilden deelnemen aan toernooien tegemoet te komen. Op deze 
manier hebben in het hele land (en in sommige gevallen ook in het buitenland) een 
aantal teams, veelal met groot succes, deelgenomen aan toernooien op verschillende 



niveaus. Ook de spelers van de World Cup hebben aan toernooien deelgenomen om zo 
alvast te wennen aan het spelen in de F-competitie. 
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat wij deze zomer het AFC voetbalkamp gaan 
introduceren. Het voetbalkamp, dat bedoeld is voor jongens en meisjes in de leeftijd van 
6 t/m 12 jaar, zal in juli worden gehouden bij AFC en staat onder leiding van onze eigen 
jeugdtrainers. Er hebben zich inmiddels al meer dan 200 kinderen aangemeld. Buiten 
hat plezier dat wij kinderen op deze manier kunnen bieden, zal het voetbalkamp ook een 
welkome aanvulling zijn op het budget van komend seizoen. Fantastisch dat er ook nog 
steeds AFC leden en ouders zijn die de jeugd financieel ondersteunen via het 
Lieverdjesfonds en de Sponsor Bingo Loterij !  
Voor komend seizoen is de trainersstaf vrijwel rond. De Technische Commissie zal 
worden uitgebreid om op deze manier meer aandacht te kunnen besteden aan de 
technische organisatie en structuur, handhaving van het beleid volgens het jeugdplan, 
de ontwikkeling van de jeugdtrainers en interne scouting. De Jeugdcommissie zal zich 
weer met veel plezier en toewijding inzetten voor een mooi nieuw seizoen en bedankt 
alle vrijwilligers die zich dit seizoen hebben ingezet nogmaals voor hun ondersteuning ! 
 
 
9.  DE KLASSIEKE VETERANEN  
Verslag Klassieke Veteranen seizoen 2010-2011 door André Wijnand. Allereerst gaat 
onze dank uit naar de Klassieke Veteranen vriendelijke bedrijven: Bonnit Benelux BV, 
Troostwijk, Blank en Partners, AND Automotive Navigation Data, Tank en 
Autowascentrum Zwart, Sanches Schoonmaak en Glazenwasserij, die ervoor gezorgd 
hebben dat de kosten beheersbaar bleven. Zoals te doen gebruikelijk werd na elke 
thuiswedstrijd de tegenstander ontvangen voor de derde helft, was ons jaardiner 
inclusief vrouwen weer een groot succes, dit keer gehouden in de Special Sports 
Lounge Club en zijn wij voor de derde keer in successie naar Barcelona gegaan als 
afsluiting van het seizoen, 21 deelnemers! Het verslag daarvan is reeds op de website 
geplaatst. Daarnaast hebben wij ook nog gevoetbald. Heel lang deden wij mee voor het 
kampioenschap, maar Sparta was dit jaar een maatje te groot voor ons. De Klassieke 
Veteranen kenden dit seizoen een smalle selectie, als dan ook nog een paar dragende 
spelers langdurig geblesseerd raken, kan niet anders gezegd worden dat er gezien de 
resultaten weer een goede prestatie geleverd is. Dankzij een goede samenwerking met 
Veteranen 1 konden wij diverse keren een beroep op hen doen om mee te spelen, 
hetgeen omgekeerd ook het geval was. Nieuwe gezichten dit jaar waren Remco Post, 
Jeroen Brussee als zijlijner; Nils Adriaans en Houcine Laroussiyen. De Veteraan van het 
Jaar werd Maarten Oldenhof voor zijn rol als captain: op zeer positieve wijze leiding 
geven aan zijn team zowel binnen als buiten het veld. De topscorer werd Frank Keijzer 
en de schaduwschutter Houcine Laroussiyen. Wim Husers heeft naar alle tevredenheid 
dit afgelopen jaar als coach gefungeerd, zijn contract is inmiddels verlengd. Nicolaas 
van Ommeren beheerde de financiën; Frank Keijzer zorgde o.a. voor assistentie naar de 
coach en André Wijnand hield op de achtergrond de touwtjes in handen. Voor komend 
jaar zijn er geen bedankjes ontvangen, vooralsnog ook geen nieuwe gezichten dus de 
Klassieke Veteranen gaan op dezelfde vertrouwde voet verder. 
 
 
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. Al weer 12 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), Michael Olivieira en 



sportverzorger Co Grosze Nipper. Ons Eerste vlaggenschip werd vakkundig begeleid 
door clubarts Lex Swaan, de nieuw aangetrokken fysiotherapeut Wouter van Doorn 
(Medico Fysion) en sportverzorger Michael Olivieira. De zondag senioren 2 werd 
begeleid door sportverzorger Dennis Schröder en zaterdag senioren 1 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 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 verstandige aanschaf van twee A.E.D. apparaten (Automatisch 
Elektrische Defibrillator) is ook door diverse gelederen daarmee geoefend. 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 Jan van Galen, Hans Elias en André Wijnand was 
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 bijdragen in de Schakel kwamen afgelopen jaar van 
Pim Adriaansz ( Mixed Pickles), Laurens Samsom, Maurice Loonstijn (verslaggever van 
het eerste), Johan de Bie (“Bie”zonderheden) en Wim Crouwel (medische zaken). Nieuw 
was de rubriek: Een AFC’er vertelt. Ook de jeugdcommissie droeg bij met een nieuwe 
rubriek in de vorm van een interview met een jeugdlid. Redactie was in handen van 
André Wijnand en Hans Elias, die ook voor de productie zorgde. De Schakel wordt 
ondanks dat het eerder op de website te lezen valt nog steeds naar 450 leden verstuurd 
en is volgens de penningmeester budget neutraal. Het programmablaadje AFC-Thuis 
dat een iedere bezoeker voor slechts één euro kan kopen (bijdrage trainingsfonds 
jeugd!) werd geproduceerd onder redactie van Hans Elias en André Wijnand. De alom 
geprezen AFC-website werd door webmaster Hans Elias wederom op een meer dan 
voortreffelijke wijze bijgehouden. Deze website werd weer bijzonder veel bezocht. 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 
achter het bordje “Pers”, waar hij door Hans Elias en Jan van Galen werd bijgestaan om 
de journalisten te ontvangen. De Persmap was dankzij de vele kampioenschappen 
fraaier dan ooit, niet te overtreffen. De Persmap daarentegen werd apart van deze 
commissie samengesteld en geredigeerd door Jan van Galen en André Wijnand, in 
samenwerking met Jan Otsen, die verantwoordelijk was voor de fotografie. Dank gaat uit 
naar Valentijn Jorritsma (Palteam) en naar de vele medewerkers binnen AFC (zie 
colofon in de Persmap) En nog steeds is Hans Elias de spin in het web van de Cie. P&P. 
 
 
12.  ARCHIEFCOMMISSIE 
De commissie heeft, naar eigen zeggen weliswaar, het afgelopen verenigingsjaar veel 
werk verzet. Dit seizoen had de commissie voor het eerst op de AFC-website, een eigen 
“archiefpagina”. Een hele klus, waar vooral Wim Ringe zich mee bezig heeft gehouden. 
Te hopen is dat veel in de AFC-historie geïnteresseerden, de weg naar deze 
informatiebron weten te vinden. Opvallend is dat juist van buiten de vereniging hier naar 
gekeken wordt, zoals wij uit diverse reacties reeds hebben geconstateerd. Een andere 
belangrijke gebeurtenis was het uitkomen van het boek “115 jaar competitie voetbal van 
A.F.C.-1”. Dit bevat een historisch overzicht in cijfers, woord en beeld van de resultaten 
van AFC over de periode 1895 tot en met 2010. Het boek is voortgekomen uit een 
initiatief om één centraal dossier samen te stellen met alle uitslagen en eindstanden van 
ons eerste elftal. Een hoogtepunt daarbij was de uitreiking van de eerste exemplaren 



aan enkele oud eerste elftal spelers tijdens het afgelopen jaardiner. Later werd in Oost 
Knollendam ook een exemplaar overhandigd aan de oudste, nog in ons midden zijnde 
speler die in het boek voorkomt, de inmiddels 88-jarige Henk Sonnevelt. Henk is zoals 
ook in het boek te lezen valt, onze legendarische goalgetter uit de jaren 1942 t/m 1948. 
Tot nu aan toe zijn ruim 180 boeken “aan de man” gebracht en zijn nog maar enkele 
exemplaren te koop. Mede door enige financiële hulp (met dank aan de Zilveren Ploeg 
en de Stichting Goed Genoeg) kon dit project kostenneutraal afgewerkt worden. Voor 
het overige blijft het archiveren (verzamelen, ordenen, beschrijven en beheren) een 
wekelijkse bezigheid, waarbij ook het werken thuis op de computer bijna dagelijks werk 
is geworden. Voor het komende seizoen staat vooral de (brand)veiligheid van ons 
archief centraal. De commissie hoopt op dit terrein, in goed overleg met het Bestuur en 
de Stichting Goed genoeg, de hoog noodzakelijke verbeteringen te kunnen realiseren. 
De commissie (bestaande uit Rik de Boer, Hans de Wijs en Wim Ringe) kwam 
gedurende dit seizoen negen maal officieel in vergadering bijeen. Alle leden laten weten 
het werk voor het AFC-archief het volgende seizoen graag en met plezier te willen 
voortzetten. 
 
 
13.  DE COMMISSIE COMMERCIELE ZAKEN 
Een bijdrage van commissievoorzitter en vice-voorzitter Ad Westerhof. De tegenzittende 
economie, ook wel recessie geheten, heeft net als vorig seizoen de commerciële 
commissie nogal bezig gehouden. Met kunst- en vliegwerk en geïmproviseerde 
maatwerkoplossingen zijn we er uiteindelijk in geslaagd om een geringe groei in de 
inkomsten te bewerkstelligen. Net als vorig jaar kon ook dit jaar een aantal sponsors niet 
meer aan de verplichtingen jegens AFC voldoen of nog erger: ging failliet! Vervelend 
voor ons, maar buitengewoon triest voor het bedrijf, haar werknemers, leveranciers en 
afnemers. Echter door het gevoerde beleid gedurende vele jaren heeft AFC haar 
belangen breed gespreid, waardoor dit soort van tegenslagen enigszins konden worden 
opgevangen. Daarnaast heeft een vijftal AFC-Vriendelijke bedrijven te kennen gegeven 
Keep Smiling financieel te willen ondersteunen en tegelijkertijd haar bijdrage 
substantieel te verhogen. Daardoor heeft Keep Smiling (tenslotte ook gewoon AFC, voor 
meer info zie elders in dit jaarverslag) een solide basis gekregen. Dat is weliswaar goed 
voor de financiële huishouding van Keep Smiling, het fonds waaruit de 
”waarderingstoelage” voor de selectiespelers wordt geput, maar tegelijkertijd neemt de 
noodzaak toe om reguliere sponsors daarvoor in de plaats te vinden. Tel daarbij het 
vertrek van Search als AFC-Vriendelijk bedrijf (maar liefst acht jaar hebben wij genoten 
van hun financiële ondersteuning, waarvoor grote dank) en u begrijpt dat de commissie 
aan de bak kon. Met de komst dit seizoen van Deko aannemers, Club Sportive 
(trainingsfaciliteiten in natura voor ons eerste elftal), RTV NH (tv-uitzendingen) en op de 
valreep nog twee prachtige AFC-Vriendelijke bedrijven t.w. Hampshire Inn Hotel 
Maastricht en ABNAMRO, die het aflopende contract opnieuw heeft verlengd, is de 
conclusie dat de commissie daar aardig in is geslaagd. Kortom fantastisch nieuws zou je 
zeggen. 
Desondanks zijn er ook enige zorgen over de absolute (en procentuele) toename van de 
sponsorgelden in onze AFC begroting. Daarmee neemt ook de kwetsbaarheid toe en het 
risico dat AFC steeds afhankelijker wordt van deze (externe) geldstromen. Tijdens de 
periodieke vergaderingen van de commissie is vooral hierover veel gesproken. Onze 
voorlopige conclusie is dat afhankelijkheid niet negatief hoeft te zijn, zolang je er voor 
kiest en het je niet overkomt. Maar de thans ontstane situatie stijgt uit boven de 
bevoegdheid van onze commissie omdat hier de continuïteit van AFC en het beleid van 
de hele vereniging in het geding zijn. De commissie geeft het bestuur in overweging om 
het beleid ter zake van sponsoring en de uitvoering daarvan aan te passen, zodanig dat 
enerzijds er een balans blijft bestaan tussen onze identiteit en het ambitieniveau van 
AFC en anderzijds de financiële continuïteit gewaarborgd is.  
Voor de uitvoering van de sponsorwerkzaamheden doet de commissie de suggestie om 



meerdere personen -op dagelijkse basis- actief te laten participeren, aangezien 
inmiddels gebleken is dat het werk door een persoon (Tim Timmerman) te veel 
omvattend is en de kwetsbaarheid daarenboven te groot. Het dagelijks werk van de 
commerciële commissie, uitgevoerd door Tim Timmerman, is in de loop der jaren 
aanzienlijk toegenomen. Te denken valt hierbij aan alle (periodieke) contacten met 
bestaande en potentiële sponsors, assistentie bij de financiële afhandeling, het bestellen 
van reclameborden, vlaggen, advertenties, de administratieve follow-up, etc., etc. Ten 
einde het bestuur en haar adviseurs de mogelijkheid te geven om geheel vrij van 
bestaande structuren en personen dit nieuwe beleid te ontwikkelen en daarna hier 
invulling aan te geven, treden alle leden van de commerciële commissiebij de komende 
Algemene Vergadering terug. 
Een Korte Terugblik. Onze commissie is sinds 2003 actief en kijkt terug op een prachtige 
periode met soms mooie en ook soms onverwachte resultaten. De groei van zo’n 18 
naar 30 AFC-Vriendelijke bedrijven, het grote aantal bordsponsors, de adverteerders, de 
ballengevers etc., etc. is niet uitsluitend het werk van deze commissie maar vooral tot 
stand gekomen door de steun, introductie, samenwerking en volhardendheid van vele 
AFC-ers en sympathisanten. Met de geweldige steun van Yvonne Steeman,Theo 
Jansen en de verenigingsmanager Henny Kottmann is heel veel bereikt. Gemiddeld 
waren de vergaderingen serieus te noemen, soms scherp, maar uiteindelijk altijd 
plezierig. 
Activiteiten. In het najaar werd er een succesvolle sponsorborrel annex stamppotavond 
georganiseerd. Met een praatje van de aanvoerder Lutzen Brink en een “Meet en Greet” 
met de spelers van onze selectie voldeed deze zeer goed bezochte avond aan de hoog 
gespannen verwachtingen. Voor, tijdens en na de thuiswedstrijden van ons eerste elftal 
ontmoetten onze sponsors elkaar in de ‘bestuurshoek’ of in de daarvoor omgebouwde 
Radiokamer. 
Tenslotte. Met een sinds de aanvang bijna ongewijzigde samenstelling (Tim 
Timmerman, Dennis de Wit, Meindert Huisman (Alderd v.d. Zwaard gedurende een 
seizoen), adviseur Hans Brouwer en Ad Westerhof) heeft de commissie het seizoen 
2010-2011 traditiegetrouw half Mei afgesloten met een rijke lunch, aangeboden door de 
vaste adviseur. 
 
 
14. DE SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE 
Afgelopen seizoen waren 17(!) AFC-scheidsrechters op de zaterdag en zondag voor de 
lagere senioren elftallen actief. Regelmatig werden ook jeugdwedstrijden geleid door één 
van deze referees. Dit team werd na de winterstop aangevuld met Wim Ringe en George 
Wijnberg die de KNVB Basis Opleiding Scheidsrechter volgden. Herman Fritzsche nam in 
mei jl. op bijzondere wijze afscheid na zijn jarenlange verdienste als scheidsrechter. Hans 
Elias, Adriaan Jeukens, Frans Jüch, Ab Springer en Reinier te Groen (scheidsrechter bij 
AFC-jeugd) voldeden onlangs aan de eisen gesteld aan de applicatie ‘Omgaan met 
Beïnvloedingsfactoren en Weerstanden’ van de KNVB. De scheidsrechterscommissie 
bestaat uit Erik Bos, Peter Brans, Frans Jüch (voorzitter) en Leo de Nobel. De 
scheidsrechterscommissie draagt Seth van Straten (B-commissie-lid en aanvoerder AFC7-
zondag voor om met ingang van het seizoen 2011/2012 de plaats van Peter Brans over te 
nemen. Namens AFC scheidsrechterscommissie, Frans Jüch, Leo de Nobel, Erik Bos, 
Peter Brans.  
 
 
15.  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 Wim Ringe, Frank Keijzer en Maarten Blokland met als 



plaatsvervangende leden Nicolaas van Ommeren en Jos Lonnee, in de 
KENNISMAKINGScommissie hadden 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 
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 supportersclub The Reds is op 5 mei 1993 
opgericht ter ondersteuning  van de toppositie die onze ZONDAG 1 vanaf  1962 inneemt 
in de hoogste regionen van het Nederlands amateurvoetbal. Het bestuur bestond dit jaar 
uit : Lou Hekster (voorzitter), Peter van den Dungen jr. (penningmeester), Bob Duis 
(secretaris), Ronald Koster, Benno Honsdrecht en Dennis Bijlsma. De supportersclub 
bestaat uit leden van de club die jaarlijks een extra vaststaand bedrag doneren naast de 
normale contributie. Supportersclub The Reds bestaat dit seizoen uit 85 leden. Het 
bestuur van s.c. the Reds waardeert zeer dat deze leden jaarlijks deze extra financiële 
bijdrage leveren omdat deze sponsorgelden een essentieel deel  zijn van de totale 
exploitatie van ZONDAG1. Supportersclub The Reds is dan ook trots dat ons 
vlaggenschip zo fantastisch gepresteerd heeft  tijdens het eerste jaar in de Topklasse. 
Tijdens het afgelopen seizoen hebben wij helaas niet onze (bijna) traditionele 
discussieavond kunnen organiseren omtrent een speciaal voetbal thema. Echter voor 
het komend najaar 2011 is deze altijd zeer succesvolle thema-avond reeds gepland. Om 
onze leden enigszins te verwennen, heeft het bestuur van The Reds in het najaar bij een 
thuiswedstrijd de vaste bezoekers op de Dijk tijdens de tweede helft verrast met het 
serveren van warme kroketten. Deze ludieke actie hebben wij tijdens het voorjaar 
herhaald, maar dan met heerlijke ijsjes.  Deze geste werd wederom zeer geapprecieerd.  
 
 
17.  STICHTING “KEEP SMILING” 
Het bestuur van deze Stichting, Ad Westerhof (voorzitter), Kees Gehring (secretaris) en 
Henk Bijlsma (penningmeester) leverde de volgende bijdrage voor AFC’s jaarverslag. 
Toen op 22 mei 1961 het Kampioenschap in de Eerste Klasse A van het seizoen 1960-
1961 werd behaald, keerde AFC  na een periode  van 40 jaar terug op het hoogste 
amateurniveau. In de jaren 1918 en 1919 speelde AFC nog wedstrijden om het 
Kampioenschap van Nederland tegen clubs als AJAX, NAC, GO AHEAD en BE QUICK 
Groningen, maar in 1920 en 1921 degradeerde onze club twee maal achtereen. In het 
seizoen 1954-1955 eindigde AFC zelfs op de laatste plaats in de Tweede Klasse, maar 
er volgde geen degradatie, omdat met ingang van dat seizoen het Betaald Voetbal in 
Nederland werd ingevoerd, waar de Algemene Vergadering van AFC zich overigens 
destijds tegen had uitgesproken.  
1961 was het begin van de sportief meest succesvolle periode uit AFC’s 116-jarige 
geschiedenis want  ook in de jaren 1963, 1967 en 1969 werd in de KNVB Eerste klasse 
amateurs het Kampioenschap behaald en werden er wederom wedstrijden om het 
Kampioenschap van Nederland  gespeeld, nu tegen clubs  als MIDDELBURG, SC 
ENSCHEDE, UNITAS, v.v. SNEEK en QUICK NIJMEGEN. In 1974  kwalificeerde AFC 
zich voor de nieuwe Hoofdklasse en al deze  successen tussen 1961 en 1974  werden 
behaald met spelers die, zoals het heet, louter “voor de eer” speelden. Ondergetekende 
heeft het als speler van  AFC’s A-selectie van 1966 t/m 1982 van dichtbij mogen 
meemaken. Twee consumptiebonnen na afloop van een wedstrijd en een etentje 
wanneer er uit 5 wedstrijden 11 punten werden gehaald. Tenminste, dat was altijd de 
humor van de kleedkamer. Maar de meeste spelers uit de 60-er / 70-er  jaren zijn altijd 
AFC’er gebleven en kijken op die periode terug  als de mooiste tijd van hun leven. In 



“onze” tijd waren er natuurlijk ook wel clubs in de regio waar vergoedingen werden 
toegekend, maar als AFC-er dacht je er niet aan om van club te veranderen, dat was 
onbestaanbaar. 
Toen AFC op 6 oktober 1962 als eerste klasser verhuisde van de Zuidelijke Wandelweg 
naar de De Boelelaan waren er op het nieuwe sportpark Goed Genoeg geen 
reclameborden rondom het hoofdveld, speelde men in eigen shirtjes, broekjes en 
kousen en zonder rugnummers,  zoals het echte amateurs betaamt. Maar andere tijden, 
andere wetten! In de loop van de jaren zestig werd begonnen met het plaatsen van 
reclameborden en dat werd gezien de grote achterban van AFC al snel een succes. De 
spelers kregen een tenue van de club met een nummer op het broekje en in het jaar 
1971 werd er naast de trainer voor het eerst ook een verzorger aangesteld,  terwijl vanaf 
1973 de A-selectie  ieder jaar in Augustus voor een kennismakings-weekend naar 
Enschede afreisde om deel te nemen aan het landelijk bekende “Twentse Ros”-toernooi. 
En zo ging  AFC met haar tijd mee.  
Vanaf begin jaren tachtig werd het echter steeds moeilijker om te concurreren met clubs 
die hun spelers vergoedingen toekenden  en begon (het bestuur en  technische leiding 
van) AFC, naast onze mooie club en het  aantrekkelijke  hoofdveld, aan spelers die 
“doorkwamen”vanuit de eigen jeugd en aan spelers die geïnteresseerd waren om voor 
onze vereniging  te komen spelen ook het AFC- netwerk aan te bieden. Er werd 
bijvoorbeeld door AFC’ers geprobeerd voor een speler een baan te zoeken/vinden, of 
een woning, er werd geholpen bij vervoer, een buitenlandse reis of bij studiekosten. 
Maatwerk via ons netwerk, dat was de slogan in die jaren.   
Teneinde meer financiële middelen voor de hele club en voor de begeleiding van het 
eerste elftal te genereren werd in 1986 een start gemaakt met de AFC-vriendelijke 
bedrijven en in 1992 werd daartoe  supportersclub “The Reds” opgericht. En zo kon ook 
AFC meer en meer voor de spelers van de A-selectie gaan betekenen. Vanaf 1989 ging 
de A-selectie  20 jaren in successie dankzij financiële steun van s.c. “The Reds” tijdens 
iedere winterstop voor een trainingsstage naar de Canarische Eilanden en alle spelers 
en begeleiders die in de loop der jaren deze trips hebben meegemaakt, hebben het er 
nu nog over. 
In 1998 degradeerde AFC onvoorzien uit de Hoofdklasse en was de doelstelling om 
d.m.v. een kampioenschap in de Eerste Klasse zo snel mogelijk naar de Hoofdklasse 
terug te keren. In 1999 bevestigde het bestuur van s.c. “the Reds” het verzoek van het 
AFC-bestuur om vanaf dat seizoen de contributies van de spelers van de A-selectie voor 
hun rekening te nemen en in het seizoen 2000-2001 behaalde AFC o.l.v. trainer Ton du 
Chatinier het Kampioenschap in de Eerste Klasse, met daarbij automatisch promotie en 
terugkeer op het hoogste niveau.  
Vanaf 2003 ontvangen de spelers van de penningmeester van AFC een maandelijkse 
netto onkosten/ reiskostenvergoeding, binnen de  door de KNVB en de fiscus bepaalde 
grenzen. Maar in het jaar 2005 waren het bestuur en de technische leiding van AFC van 
mening dat er opnieuw stappen moesten worden gezet om het verschil tussen de 
faciliteiten bij andere clubs en bij AFC te verkleinen, wilden wij onze toppositie (in de 
loop der jaren opgeklommen tot de nummer 2 op de ranglijst aller tijden) kunnen 
behouden. Inmiddels was op 18 januari 2003 bij de 108ste verjaardag van AFC in het 
Amsterdamse Apollo-Hotel door 11 clubgenoten het comité “Keep Smiling” opgericht, 
teneinde  een verdere  bijdrage te leveren om de spelers van de A-selectie van AFC  zo 
optimaal mogelijk te begeleiden. Bij de aanvang van het seizoen 2005-2006 werd 
besloten dit comité om te zetten een Stichting en passeerde op 17 augustus 2005 bij 
notaris Jager en Stuyt de oprichtingsakte, waarbij het bestuur bestond uit Ad Westerhof 
(voorzitter), Kees Gehring (secretaris) en Henk Bijlsma (penningmeester). 
In samenwerking met het AFC-vriendelijk bedrijf Peugeot de Jong werd via de Stichting 
“Keep Smiling” gedurende het seizoen 2006-2007 aan 12 spelers van de AFC A-selectie 
een Peugeot 207 beschikbaar gesteld tegen een voor de betrokken spelers 
aantrekkelijke eigen bijdrage, van welke regeling ook in de seizoenen 2007-2008 en 
2008-2009 door een aantal spelers gebruik werd gemaakt. Voor het seizoen 2009-2010 



werd deze samenwerking echter beëindigd, omdat belastingautoriteiten de regeling met 
de spelers  beoordeelden als genoten inkomen en derhalve inkomstenbelasting wilden 
gaan opleggen. 
Met ingang van het seizoen 2010-2011 besloot het bestuur van AFC over te gaan tot het 
toekennen  van een zgn. “waarderingstoelage” aan de spelers van AFC’s A-selectie, die 
door de Stichting “Keep Smiling” werd uitbetaald met inhouding van loonbelasting en 
sociale lasten, in 10 maandelijkse gedeeltes van augustus 2010  t/m mei 2011. Het 
benodigde totaalbedrag  werd door “Keep Smiling” ontvangen  van de AFC-vriendelijke 
bedrijven Troostwijk, Cheung Shin Holland, Tank en autocentrum Zwart, OTX Logistics 
en Bonnit Benelux en daarnaast via donaties van tien verschillende AFC’ers. Er is voor 
het komend seizoen 2011-2012 sprake van continuïteit, want de betrokken 15  
clubgenoten  hebben dezelfde bijdragen/donaties toegezegd als voor het seizoen 2010-
2011, waar de besturen van AFC en van “Keep Smiling” hen zeer erkentelijk voor zijn. 
Heeft u na het lezen van deze bijdrage voor het jaarverslag van AFC interesse in- of 
vragen over  “Keep Smiling”, meldt u dan s.v.p. bij één van de bestuursleden van AFC 
en Ad Westerhof, Henk Bijlsma en/of ondergetekende zullen direct met u in contact 
treden. 
 
 
18.  STICHTING GOED GENOEG EN DE V.S.G.G. (VERENIGING SPORTPARK GOED 
GENOEG). 
Een bijdrage van secretaris Kees Gehring. De Stichting Goed Genoeg huurt 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 2011-2012 is het contract met pachter 
Frans Ris  voor de tiende keer in successie verlengd. 
 
 
19.  AFC EN DE ZUIDAS 
Hieronder schetst onze voorzitter Machiel van der Woude de laatste ontwikkelingen ten 
aanzien van de Zuidas en de plannen voor een nieuw sportpark. In het afgelopen 
verenigingsjaar is er tussen de Gemeente en AFC, vertegenwoordigd door Ad 
Westerhof, Bob Neseker, Nicolaas van Ommeren en Machiel van der Woude, en 
ondersteund door Kees Gehring en Quintus Abeln, veel gesproken over het toekomstige 
sportpark van AFC. Al dit overleg heeft nog niet geleid tot nieuwe afspraken. De 
besprekingen staan goed beschouwd in het teken van de economische crisis die de 
geplande ontwikkelingen op de Zuidas in ernstige mate frustreert. Sinds 2008 ligt de 
ontwikkeling van het gebied stil en vindt er een heroriëntatie plaats om de vaart er weer 
in te krijgen. Het alles omvattende dokmodel, met spoor en auto’s ondergronds heeft 
plaats gemaakt voor een meer gefaseerde aanpak, waarbij eerst de weg onder de grond 
wordt gelegd en wellicht (veel) later het spoor. Het wachten is thans op de 
voorkeursbeslissing van het Rijk die wordt vastgelegd in een structuurvisie, met de 
hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling voor zowel de infrastructuurbundel als de 
stedenbouwkundige ontwikkeling van het zogenoemde Zuidasdok. De Gemeente is 
ervan overtuigd dat de beslissing eind 2011 genomen wordt, maar dit optimisme is al 
eerder gebruuskeerd door het economisch tij.  
(Auto)tunnel of niet, de Gemeente heeft voor ons plangebied (Ravel) in het afgelopen 
seizoen het roer drastisch omgegooid. Het door de Gemeenteraad goedgekeurde plan 
voor Ravel dat voorzag in een uitgebreid bouwprogramma voor woningen, kantoren en 



voorzieningen op onze velden en een verplaatsing van AFC naar het Parkgebouw in het 
aanpalende plangebied Vivaldi en het dokgebied, is definitief van de baan. Er zal door 
de Gemeenteraad een nieuw besluit genomen moeten worden, met, als het aan 
wethouder Van Poelgeest van ruimtelijke ordening ligt, een ander bouwprogramma en 
een complex voor AFC met 5 kunstgrasvelden op rij, haaks op en direct aan de A 10. 
Over dit nieuwe plan heeft het AFC-bestuur 2 maal bestuurlijk overleg gehad met de 
wethouders Van Poelgeest en Van der Burg van sport, is enkele malen gesproken met 
het bestuur van Stadsdeel Zuid en is ter voorbereiding regelmatig gesproken met de 
Dienst Zuidas. In al dit overleg heeft AFC laten weten dat onze club nu over 7 velden 
beschikt, de club in de loop der tijd sterk is gegroeid en dat het aanbod van 5 velden 
tegen deze achtergrond niet passend is.  Zeker zo belangrijk is dat de voorgestelde 
configuratie van velden onaantrekkelijk is en niet de parkachtige uitstraling heeft die 
Gemeente en AFC in 2006 hebben afgesproken voor het inmiddels door de Gemeente 
afgeblazen sportpark over de A 10 heen.  
Zijn er in al die gesprekken geen alternatieven ter sprake gekomen? Zeker wel. Van 
AFC-zijde zijn het Amsterdamse Bos en het zuidelijk deel van het Amstelpark genoemd 
als locatie van het toekomstige sportpark. De Gemeente kon zich hier om uiteenlopende 
redenen niet in vinden. Van gemeentezijde werd als alternatief Het Loopveld in 
Amstelveen voorgesteld als toekomstige locatie van ons sportpark. Het bestuur van AFC 
was en is van mening dat een dergelijk plan pas bespreekbaar is als er een 
representatieve toegangsweg voor auto’s aan de Amsterdam-zijde wordt gecreëerd en 
als Het Loopveld beter te bereiken is via het openbaar vervoer. Een patstelling dus aan 
de onderhandelingstafel die AFC trachtte te doorbreken via een nieuw plan in het 
Zuidasgebied. In dit plan (het zgn. kantelmodel) zou AFC van ons huidige sportpark aan 
de westzijde (kant Beethovenstraat) 3 velden inleveren en aan de aan andere kant 
(zuidoostzijde) 2 nieuwe velden terug krijgen, alsmede een nieuw clubhuis. Om dit 
complex te realiseren zou het wel noodzakelijk zijn dat de sporthal wordt afgebroken en 
dat verder geen bebouwing plaats vindt in dit zuidoostelijk deel van de Zuidas (Vivaldi). 
De Gemeente heeft ook dit voorstel van AFC van de hand gewezen. Het zou niet 
passen in de ambitie van de stad. De sporthal blijft tot tenminste 2014 staan en er is, om 
het gebied levendig te houden (!), naast de sporthal studentenhuisvesting voorzien voor 
de periode 2013-2022. Het kantelmodel is aldus tot 2022 niet uitvoerbaar en derhalve 
van de baan. Het bestuur vindt deze aanpak van de Gemeente, tegen de achtergrond 
van de grote sportieve en recreatieve functie van AFC, zeer teleurstellend. Maar ook 
onbegrijpelijk gelet op de grote leegstand in Amsterdam. Waarom nu juist op deze plek 
grootschalige studentenhuisvesting?  
De vraag is hoe we nu verder gaan. AFC zal zich constructief  blijven opstellen en de 
gesprekken met de Gemeente voortzetten in hoop dat 16 jaar (!) onderhandelen ten 
slotte zal leiden tot een nieuw sportpark dat past bij een Topklasse-club. Van veel 
belang hierbij is de eerder opgeworpen vraag of de voorkeursbeslissing van het Rijk 
eind 2011 genomen wordt en de milieuvriendelijke ondertunneling van de A 10 (voor het 
autoverkeer) ter hand wordt genomen. Wordt die beslissing wederom uitgesteld resp. 
naar de (verre) toekomst gefaseerd dan ontstaat er voor het Zuidasgebied een nieuwe 
situatie met ook repercussies voor de planontwikkeling inzake Ravel/Vivaldi en dus ook 
voor AFC. De stad Amsterdam heeft zich in de loop van de geschiedenis vele malen 
opnieuw uitgevonden (denk aan de gestrande plannen inzake cityvorming en de IJ-
oever) onder invloed van de complexe werkelijkheid. Dat zou ook voor een deel voor het 
grootschalige Zuidas-project kunnen gelden. Een flexibele aanpak is (dan) noodzakelijk, 
inspelend op de mogelijkheden die het gebied zelf biedt. AFC is anno 2011 een 
financieel gezonde en sportief florerende voetbalvereniging, waar ca. 200.000 mensen 
per jaar genoegen aan beleven. Reden genoeg om AFC vertrekpunt (in plaats van 
restpost) te laten zijn in de planontwikkeling van dit Zuidasgebied, waar onze club al 
sinds 1921 actief is.  
 
 



20.  DE EVENEMENTEN  
Jaarlijks kent onze club weer een groot aantal evenementen, sommigen zijn eenmalig, 
maar vele kennen een lange historie. Er zijn evenementen voor de jeugd, voor de senioren, 
voor specifieke categorieën en evenementen voor de hele vereniging. Een groot aantal 
wordt hieronder kort beschreven. 
Op zaterdag 14 augustus 2010 vond, als uitvloeisel van het door AFC behaalde 
kampioenschap in de Hoofdklasse A, de kampioensreceptie in ons clubhuis plaats. 
Verschillende sprekers voerden het woord. De Amsterdamse wethouder van sport Eric van 
der Burg feliciteerde AFC met het behaalde kampioenschap en prees de club voor haar 
verdiensten voor de Amsterdamse sport. Rob Stenacker, die namens de KNVB sprak, 
roemde naast de prestaties de gastvrijheid en noemde AFC een voorbeeld voor het 
Amsterdamse amateurvoetbal. Ed Degenkamp voerde namens de HET het woord en 
feliciteerde onze club namens alle Hoofdklasse-, Eerste klasse- en Tweede klasse 
verenigingen uit de regio. Argon-voorzitter Eric de Graaff prees AFC in zijn speech als de 
terechte kampioen, die in menig opzicht het voorbeeld is voor de concurrerende clubs. Na 
de receptie oefende ons eerste tegen een jong team van AJAX, de strijd tussen de 2 beste 
clubs van Amsterdam eindigde onbeslist: 3-3. Dit seizoen werd, voor het eerst zonder 
presentatie, de 28ste Persmap verzonden. Ook dit jaar weer samengesteld door het 
kundige team van Jan van Galen, Jan Otsen en André Wijnand. Zonder overdrijven kan 
worden gesteld dat er opnieuw sprake was van een prachtig boekwerk met mooie 
verhalen, schitterende foto’s en veel gegevens, zoals altijd aangeleverd door Chris 
Schröder. Op vrijdag 5 november 2010 kwamen circa 120 Zilveren Ploegers bijeen voor 
de traditionele bijeenkomst van AFC-ers die 25 jaar of langer lid zijn. De organisatie van 
deze geweldige avond was zoals altijd weer in vertrouwde handen van Tafelvoorzitter 
Johan de Bie, bijgestaan door Hans Honsdrecht en Hans de Wijs. 7 nieuwe Zilveren 
Ploegers werden geïnstalleerd, te weten: Henk Foppen, Marcel Foreman, Edwin Ludwig, 
Rob Overweg, Ad Westerhof, Machiel van der Woude en Cor Wijdogen. Zij slaagden er 
moeiteloos in aan de aanwezigen uit te leggen waarom het altijd zo goed toeven is bij AFC. 
Op 23 december 2010 (aanvankelijk gepland op 17 december maar vanwege barre 
weersomstandigheden voor het eerst in de geschiedenis uitgesteld) vond opnieuw een 
hoogtepunt plaats, namelijk het traditionele Kienen, en wel voor de 14de 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 evenement dat 
jaarlijks nog aan populariteit wint, mede door de vaak hilarische wijze waarop dit steeds 
weer wordt gepresenteerd. Ditmaal gaven de presentatoren een perfecte imitatie van de 
Toppers . Er waren meer dan 200 kieners afgekomen op dit spektakel en zij genoten van 
mooie spijzen en dito prijzen. De Nieuwjaarsreceptie, gehouden op 2 januari 2011, mag 
uiteraard niet in dit overzicht ontbreken. Meer dan 150 leden en donateurs, al of niet 
vergezeld van partner waren in ons door Frans Ris en Joop Kenter gezellig en smaakvol 
aangeklede clubhuis aanwezig om hun clubgenoten een voorspoedig en sportief Nieuwjaar 
toe te wensen. Voorzitter Machiel van der Woude, sprak de aanwezigen toe. Hij blikte terug 
op het kampioensjaar 2010, schetste de huidige situatie, blikte vooruit op de toekomst en 
wenste een ieder namens het bestuur een gezond, sportief en mooi 2011 toe.  
Eén van de hoogtepunten voor ons eerste is de jaarlijkse trip naar een zonnige 
bestemming, ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft, ditmaal naar Portugal. 
Commissaris TOPamateurs Bob Duis had een aantrekkelijk programma opgesteld waarin 
naast enkele pittige trainingen wedstrijden tegen Heerenveen en ADO’20 op het 
programma stonden. Uiteraard kwam ook plezierige ontspanning ruimschoots aan bod. De 
traditionele ‘Silver Spoon’, voor de beste speech, werd gewonnen door Sil Paddenburg. Op 
18 januari 2010 vierde AFC haar 116e verjaardag met het traditionele Jaardiner net als in 
de 3 voorafgaande jaren in de prachtige zaal van het American Hotel aan het Leidse Plein. 
De circa 180 aanwezigen genoten met volle teugen van deze avond. Onder de bezielende 
leiding van tafelpreses Nicky Hekster werd er voortreffelijk gegeten en gespeecht en 
ontving Henk Bijlsma voor het vervolg van zijn activiteiten als teammanager in het 
kampioensjaar de mr. Henne Boskamp Nobelprijs en werd door de aanwezigen 



voorgesteld Pim Adriaansz, alias Pickelaar, op grond van zijn vele verdiensten voor onze 
club te benoemen tot Erelid. Een langdurig applaus viel beiden ten deel. Speeches waren 
er verder van onze voorzitter Machiel van der Woude, de nieuwe captain van ons eerste, 
Lutzen Brink en Rik de Boer die namens de Archiefcommissie het boek: 115 jaar 
competitievoetbal AFC 1 presenteerde. 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 eerste keer 
onder de bezielende leiding van Cilia Bruin, Paula de Jonge, Anette Kouwenhoven en 
Cecile Smits-van Oyen kwamen 150 dames samen die kunnen terugzien op een prachtige 
avond. Een bijzonder evenement is uiteraard ook de Ridderlunch, gehouden op 5 april 
2011 en waaraan kan worden deelgenomen door AFC-ers die 50 jaar of meer lid zijn. 2 
nieuwe ridders werden geïnstalleerd, te weten Doby Polak en Rokus Hoogendoorn, die 
beide het begeerde naamschildje kregen overhandigd door voorzitter Machiel van der 
Woude. Beiden presenteerden zich met een boeiend verhaal en daarna 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 fel begeerde Edelfok-bokaal 
(die op geen enkel dressoir zou misstaan) werd dit jaar gehouden op 13 mei. Onder leiding 
van “Opperstier” Rein Minor en kassier Wouter Amesz werden dit jaar de krachten 
gemeten op de putting green van het Amstelpark, op fietsafstand van ons sportpark. Bas 
Rachman toonde zich de sterkste, gevolgd door Wouter Amesz en Ruud Mantel die 
verdienstelijk tweede respectievelijk 3de werden. Het sportieve samenzijn werd afgesloten 
met een zeer gezellig etentje in ons clubhuis, alwaar diverse sprekers op vaak humorvolle 
wijze het woord voerden.  
Op 17 mei werd de traditionele Gouden Ballenwedstrijd gespeeld, tussen ons eerste en 
een ploeg samengesteld uit oud-eerste elftalspelers en gecoacht door niemand minder dan 
Ton du Chatinier. In aansluiting op de wedstrijd, die door ons eerste met ‘maar liefst’ 3-0 
werd gewonnen, stond een buffet op het programma. Na het buffet, stond voorzitter 
Machiel van der Woude stil bij het tragische overlijden van Michael Koomen, zoon van ons 
lid Jan en echtgenote Tineke Koomen. Hierna werd een minuut stilte in acht genomen. 
Vervolgens werden de spelers die AFC 1 gaan verlaten, door de voorzitter toegesproken. 
Achtereenvolgens werden Sil Paddenburg, Tatchary Langguth, Steve Kenepa en Bertjan 
Wijers in het zonnetje gezet, en ook schonk de voorzitter aandacht aan de niet aanwezige 
Patrick Krop, Bela Szenasi en Chelton Linger. Helaas kon ook de 10 (!) seizoenen voor 
AFC 1 uitgekomen Said Moumane op deze avond vanwege vakantie niet aanwezig zijn. 
De voorzitter sprak over Said mooie en respectvolle woorden en zegde de aanwezigen toe 
dat Said op een ander moment die aandacht zal krijgen die bij zijn afscheid past. Op 18 
mei vond op ons sportpark het Be Friends Cup toernooi (voorheen ABC The Reds-cup) 
voor zaterdag- en zondagsenioren plaats. Liefst 20 teams met in totaal 225 spelers deden 
mee aan dit zeer geslaagde toernooi dat verassend gewonnen werd door Zaterdag 9.  
Ook voor de jeugd viel er dit seizoen wat evenementen betreft weer genoeg te beleven. 
Naast de herfst 2-daagse, het Pepernotentoernooi en het kerstdiner voor C-junioren 
(met als mistery guest Ajacied Florian Jozefzoon) waren de AFC Superstars op 8 januari 
2011 op Borchland, waaraan ruim 330 jonge AFC-ers meededen en op 28 mei 2011 de 
MINI-WK, waaraan meer dan 350 jeugdspelers meededen en dat werd gewonnen door 
Brazilië, de absolute hoogtepunten. 
 
 
21.  AFC’S DOCHTER ACC 
Onze dochtervereniging Amsterdamsche Cricket Club (ACC), dat zich 2 seizoenen geleden 
plaatste voor de destijds nieuwe Topklasse, doet het dit seizoen tot nu uitstekend. Op het 
moment van schrijven van dit verslag staat ACC met stadgenoot VRA zelfs bovenaan en 
lonkt in de verte de 9de landstitel. De laatste titel dateert overigens alweer van 1954. Ook 
verder floreert de club. 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 



eveneens tot de top in Nederland. Wij wensen het bestuur en alle leden van de club veel 
succes en sportief plezier gedurende het resterende verloop van het huidige seizoen 
 
 
22.  4 MEI HERDENKING 
Op woensdag 4 mei om 18.00 uur vond de traditionele Dodenherdenking op ons sportpark 
plaats om de clubgenoten van AFC en ACC te herdenken die slachtoffer werden van de 
terreur van de Duitse bezetter. 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 clubgenoten die ons tijdens de 2de wereldoorlog zijn ontvallen. Dit jaar 
verzamelden zich ongeveer 30 aanwezigen die luisterden naar een toespraak van onze 
voorzitter Machiel van der Woude, die onder meer sprak over het feit dat de oorlog ook bij 
AFC en ACC gepaard ging met veel persoonlijk oorlogsdrama. Kransen werden bij het 
monument gelegd door de voorzitters van AFC en ACC, Machiel van der Woude en Guido 
Dukker.  
 
 
 23.  IN MEMORIAM 
Tot groot verdriet van nabestaanden en AFC-vrienden moest in het afgelopen seizoen 
afscheid worden genomen van de volgende AFC-ers. Op 30 juni 2010 overleed op 79-
jarige leeftijd Bert van Essen, vader van ons lid Peter van Essen en grootvader van onze 
jeugdleden Dino en Roy, op 1 juli 2010 overleed mevrouw Greet Bijlsma- Van Buuren (84), 
moeder van ons Lid van Verdienste Henk Bijlsma, grootmoeder van onze leden Dennis en 
David en overgrootmoeder van onze jeugdleden Dillon, Dani en Guy, op 3 juli 2010 
overleed AFC-Ridder Jacques Mellegers (85), op 16 juli 2010 AFC-Ridder Gerard van 
Poorten (78), en op 20 juli 2010 AFC-Ridder Piet Vaal (76). Op 5 september 2010 overleed 
op 86-jarige leeftijd mevrouw Sija Colijn-Hanff, echtgenote van AFC-Ridder Coen Colijn, op 
3 oktober 2010 August Landvreugd (74), vader van ons lid, oud eerste elftalspeler en ex-
trainer Ulrich landvreugd en op 21 december 2010 overleed mevrouw Ron Laarhoven-Smit 
(89), weduwe van ons overleden lid Ger Laarhoven en moeder van Zilveren Ploeger en 
Nobelprijswinnaar Fred Laarhoven. Op 18 maart 2011 overleed op 54-jarige leeftijd 
mevrouw Marion Nooy, dochter van AFC-Ridder Tom Nooy en echtgenote Els, op 22 
maart 2011 overleed Hans Boskamp (78), speler van ons eerste elftal midden jaren ’60 van 
de vorige eeuw, op 1 april 2011 AFC-Ridder Pierre Eskes(86), op 27 april 2011 AFC-
Ridder Hans Rooze (75) en op 14 mei 2011 kwam op veel te jonge leeftijd (31) door een 
tragische gebeurtenis om het leven Michael Koomen, zoon van ons lid Jan en zijn 
echtgenote Tineke Koomen. Op 10 juni 2011 werden wij opgeschrikt door het overlijden op 
80-jarige leeftijd van onze oud-voorzitter jeugdcommissie, oud-penningmeester, oud-
vicevoorzitter en oud-voorzitter en Erelid Dick van der Klaauw. En op 15 juni 2011 overleed 
na een kort ziekbed op 73-jarige leeftijd mevrouw Diny Dukker-Zuyderland, echtgenote van 
ons Zilveren Ploeglid Hans Dukker. Al deze AFC’ers zullen in onze herinneringen blijven 
voortleven. 
 
 
24.  RESUMÉ 
Het seizoen 2010 – 2011 behoort tot het verleden. Een goed seizoen, in vele opzichten. 
Met opnieuw veel prachtige evenementen, mooie resultaten en veel spelvreugde. Maar ook 
met soms teleurstellingen en verdrietige gebeurtenissen op het persoonlijke vlak. Wat dat 
betreft is een grote vereniging als AFC, met ruim 1800 leden, ook een afspiegeling van het 
gewone leven.  
AFC wil graag een club zijn waarbij zowel prestaties aan de ene kant, als sfeer, 
gezelligheid en tradities aan de andere kant een belangrijke rol spelen. Dit kan elkaar wel 
eens bijten. Belangrijk is daarom dat de vele honderden AFC-ers, waarvan een groot deel 
al heel lang lid is, zich in voldoende mate moeten kunnen blijven herkennen in hun club. 
Het is aan het bestuur en de commissies om hierin de balans te vinden en deze te blijven 



bewaken. AFC staat er gelukkig in grote lijnen uitstekend voor. En dit kan niet worden 
gezegd van alle voetbalclubs in de regio. Wat aantal leden betreft steken wij met kop en 
schouders boven alle andere Amsterdamse clubs uit en ook dit jaar moesten wij weer veel 
jeugdige kandidaat-spelertjes teleur stellen omdat er geen plaats voor hen is. De prestaties 
van vele teams zijn uitstekend te noemen en daarnaast spelen velen binnen onze 
vereniging voor de sfeer en de gezelligheid. En voor al deze teams doen wij het. En laten 
wij er voor blijven zorgen, dat AFC tot in lengte van jaren aantrekkingskracht zal blijven 
uitoefenen op al diegenen, die actief en/of passief, willen genieten van onze mooie 
voetbalsport.   
Wat kunnen wij van volgend seizoen verwachten. Er zijn wat mutaties in ons eerste; enkele 
spelers vertrokken, anderen stopten, althans op het hoogste niveau. Nieuwe spelers zijn 
gekomen en onze succesvolle trainer Cor ten Bosch blijft. Zoals het er nu uit ziet zullen wij 
ook in het 2de seizoen in de Topklasse weer met een meer dan representatief team voor de 
dag gaan komen. Helaas, het is eerder in dit Jaarverslag al uitgebreid aan de orde 
gekomen, blijft de onzekerheid rond ons sportpark. Het bestuur zal niets nalaten om het 
belang van AFC in dit traject zo goed mogelijk te blijven behartigen. Wij zullen ook in het 
nieuwe seizoen 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. En 
zeker niet in de laatste plaats zullen wij er naar blijven streven een aantrekkelijke partner te 
worden en te blijven voor AFC-vriendelijke bedrijven en andere sponsors. Kortom, er is 
genoeg werk aan de winkel. Het bestuur in ongewijzigde samenstelling is er klaar voor. 
Maar het bestuur kan het natuurlijk niet alleen. Samen met de vele deskundige en 
enthousiaste commissieleden en andere vrijwilligers zullen wij AFC ook het komende 
seizoen zo goed mogelijk blijven ondersteunen. Wij zien het nieuwe seizoen dan ook met 
veel vertrouwen tegemoet. 
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 
komende seizoen.  
 
Namens het bestuur van AFC, 
 
Ruud Mantel, tweede secretaris. 
Amstelveen, 15 juni 2011. 


