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1. INLEIDING 
Na het uitstekende debuut van ons 1ste vorig seizoen in de Topklasse (4de plaats), waren de 
verwachtingen voor dit seizoen redelijk hoog gespannen. En hoewel AFC lang in de subtop bleef 
meedraaien, viel het team van Cor ten Bosch in de laatste maanden van dit seizoen, mede als gevolg 
van blessures en schorsingen, terug en eindigde ons vlaggenschip enigszins teleurstellend op een 
10de plaats. Wel handhaafde ons 1ste zich door dit alles vrij gemakkelijk in de Topklass en dat stemt 
dan weer tot gepaste tevredenheid. Zondag 2 pakte geweldig uit en werd met grote voorsprong 
kampioen van de Reserve Hoofdklasse. In de hierop volgende strijd om het Reserve kampioenschap 
van Nederland werd gewonnen van WKE en HSC’21 maar werd AFC uiteindelijk uitgeschakeld door 
Ajax Zaterdag 2. Alles bij elkaar kan zondermeer gesproken worden van een topprestatie. Ook de A1 
deed van zich spreken. Een prachtige 2de plaats met als beloning promotie naar de Landelijke 1ste 
divisie. Proficiat ! 
Ook bij de jeugd waren weer de nodige kampioenschappen te vieren: 7 in totaal waarvan 2 in het 
najaar en 5 in het voorjaar. In het hoofdstuk Resultaten seizoen 2011-2012 leest u hier meer over. 
Naast de vele, vaak goede resultaten gebeurde er natuurlijk veel meer binnen onze mooie club. Het 
Zuidas-traject, inmiddels een feest (?) der herkenning, leek ineens na een deal tussen Rijk, Provincie 
en Gemeente, in een stroomversnelling te geraken, met alle mogelijke gevolgen voor ons sportpark 
van dien. Maar de val van het kabinet Rutte gooide weer roet in het eten. Althans, de onzekerheid 
duurt hierdoor voorlopig weer even voort. Je zou er (bijna) aan gewend raken. Meer hierover leest u 
verder in dit jaarverslag in een bijdrage van onze voorzitter. In dit jaarverslag wordt uiteraard ook 
aandacht besteed aan de Topamateurs, de senioren, de jeugd, de overige commissies, de 
evenementen en nog veel meer. Over al deze zaken berichten wij aan de hand van de volgende 
hoofdstukken:     
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2. DE ALGEMENE VERGADERING 
De jaarlijkse Algemene Vergadering vond plaats op woensdag 6 juli 2011. Op deze vergadering, 
die traditiegetrouw plaatsvond in de achterzaal van ons clubhuis op Sportpark Goed Genoeg, 
tekenden 66 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 
2011 -2012, 90ste jaargang van 18 augustus 2011. 
 
3. HET BESTUUR EN DE INTERNE ORGANISATIE  
Het bestuur was voor het seizoen 2011 - 2012 als volgt samengesteld: 
Voorzitter:    Machiel van der Woude (22ste jaar in het bestuur) 
Vice-voorzitter:    Ad Westerhof (14) 
Secretaris:    Ronald Koster (11), 
Penningmeester:  Benno Honsdrecht (3) 
2de secretaris:    Ruud Mantel (5) 
Voorzitter jeugdcommissie:  Brian Speelman (4) 
Commissaris TOPamateurs:  Bob Duis (5) 
Commissaris seniorenvoetbal:  Lou Hekster (2) 
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, 
die aan het eind van dit seizoen stopt met haar werkzaamheden (Yvonne zeer bedankt voor vele 
jaren geweldige ondersteuning !) en sportparkmanager Pim van de Meent, die eveneens aan het 
eind van dit seizoen zijn functie neerlegt (Pim, zeer bedankt voor het gedurende vele jaren 
vervullen van deze belangrijke functie !) 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. 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 2011 - 2012 
In het seizoen 2011- 2012 betraden bij AFC maar liefst 115 teams het veld, verdeeld over 28 
seniorenteams, 22 juniorenteams, 41 pupillenteams en 24 Champions Leaque en World Cup 
teams. 
Kampioenen, bekerwinnaars en promovendus: in het seizoen 2011-2012 telde AFC 8 
kampioenen ! 
Senioren: Zondag 2 kampioen van de Reserve Hoofdklasse.  
Junioren: Najaarscompetitie: B4, C7. 
Junioren: Voorjaarscompetitie: C8. 
Pupillen:  Najaarscompetitie: geen. 
Pupillen:  Voorjaarscompetitie: D4, E3, E16, F9. 
De KNVB beker werd gewonnen door de E1 (2-0 winst op AFC’34). De A1 Zaterdag verloor de 
bekerfinale (2-0 verlies tegen Volendam). 
De A1 Zaterdag werd 2de in de 2de divisie en promoveert naar de 1ste divisie. 
De felicitaties gaan uit naar alle spelers, trainers en begeleiders ! 
 
5. TOPAMATEURS 
Het vlaggenschip van AFC heeft zich wederom gehandhaafd in de zondag Topklasse. Tijdens het 
seizoen werden goede wedstrijden afgewisseld met minder mooie potjes. 
Het begon allemaal met een oefencampagne tegen sterke tegenstanders, waaronder zaterdag 
topklasse ploegen als GVVV, Katwijk en FC Lisse. 
Met wisselend succes werden de nieuwe spelers ingepast en de eerste weken van het nieuwe 
seizoen waren soms positief maar ook wel eens teleurstellend. 
De eerste wedstrijd eindigde gelijk bij JVC Cuijck. Kort daarna bleek IJsselmeervogels in 
Spakenburg net een maatje te groot en werden wij al snel uitgeschakeld voor de KNVB beker. 
Vlak voor de winterstop kwam de machine goed op gang en werden een aantal goede 
wedstrijden gespeeld. Argon en UNA hadden niets in te brengen en de eerste helft van het 
seizoen werd positief afgesloten. 
Begin januari 2012 toog de gehele ploeg, inclusief technische staf en een handjevol Ere- en 
bestuursleden, richting de voetbalhoofdstad van Europa: Barcelona. 
Een geweldig trainingsweekend met o.a. een bezoek aan Espanyol tegen ”Messi FC” en 
natuurlijk het nodige vertier in het uitgaansleven, afgewisseld met pittige trainingen en 
oefenwedstrijden tegen WVHEDW en onze vrienden van EDO.   
Het trainingsweekend bleek de opmaat voor een sterke start van de tweede helft van het seizoen. 
9 punten uit 3 wedstrijden en geen enkel doelpunt tegen. Bij vlagen werd er erg goed en 
hartverwarmend gespeeld door onze jongens. 
In deze periode speelde de ploeg van trainer Cor ten Bosch zich nagenoeg veilig. Mede door de 
dadendrang van Achilles’29 en Haaglandia, die de ene zege na de andere boekten, bevond AFC 
zich te midden van een grote groep verenigingen die geen zicht meer hadden op het 
kampioenschap, maar ook niet meer konden degraderen. De spanning was voor een goed deel 
weg en dat was te merken in het verdere verloop van de competitie. AFC kwam met name in de 
uitwedstrijden niet meer toe aan het eerder in het seizoen gehaalde niveau. Nog heel even leek 



het spannend te worden, maar de uitzege op FC Hilversum, maakte duidelijk dat AFC ook 
volgend seizoen in de Topklasse zal uitkomen.  
Al met al kunnen wij tevreden zijn over de prestaties van Ons Eerste in het afgelopen seizoen. 
Met name de zeges op het hoog geëindigde WKE (2 x 4-0) mogen er zijn, maar ook de 
overwinning in Hoorn op Hollandia was uitstekend. Sjoerd Jens was wederom onze topscorer 
met 18 doelpunten. AFC heeft zich in het tweede seizoen van de Topklasse zonder al te grote 
problemen weten te handhaven en dat is een mooie prestatie. De Zondagtopklasse is niet alleen 
een bijzondere opgave door de zware concurrentie (zie o.a. de zege van zondagkampioen 
Achilles’29 op zaterdagkampioen Spakenburg), maar ook door de buitenproportioneel zware 
degradatieregeling.  
Wij danken alle vrijwilligers en leden van de technische en medische staf voor hun grote inzet. 
Ook danken wij de supporters die thuis en soms uit (ook in Emmen en Echt) Ons Eerste kwamen 
aanmoedigen.  
Voor volgend seizoen zijn wij optimistisch gestemd. AFC kan weer beschikken over een prima 
equipe en een zeer ervaren en succesvolle trainer. Wij wensen Cor ten Bosch die bij AFC zijn  5e 
jaar ingaat en de spelers heel veel succes toe. 
 
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 6, 8, 9 en 12. En Seth van Straten was 
verantwoordelijk voor de zondag 7, 10, 11 en 13. Omdat er één team (zondag 13) is vertrokken 
starten we het nieuwe seizoen met 11 teams. 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 de 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 zondag was Kees de trainer/coach van de zondag 4. Hij 
deed de begeleiding van dit jonge team samen met elftalleider Gerrit Altena. Beiden zullen ze het 
nieuwe seizoen doorgaan met de zondag 4. 
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, René Reingoud, 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 het ‘Gelukkig Nieuwjaar 
toernooi` in de Emergohal en de ´Be Friends Cup` op AFC. Ap Springer heeft dit seizoen zijn 
indrukwekkende carrière als scheidsrechter van de senioren zondagteams afgesloten. Hierbij 
willen wij, mede namens de spelers, alle scheidsrechters bedanken voor hun enorme inzet. Grote 
klasse heren! 
Bestuur 
In het bestuur heeft Lou Hekster voor het tweede seizoen het seniorenvoetbal in zijn portefeuille. 
Samen met hem en de leden van de elftalcommissie C werd veel tot stand gebracht. Vooral bij de 
organisatie van de twee grote onderlinge toernooien en het plaatsen van nieuwe spelers van 
buiten en de eigen jeugd werd er weer goed samengewerkt. Wij bedanken Lou 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 o.a. wijzigingen in het wedstrijdprogramma, het aanvragen van nieuwe 
spelerspassen, opgelegde schorsingen, nog openstaande boetes en contributies. Yvonne is 
onlangs met haar werkzaamheden bij de administratie gestopt. Uiteraard willen wij haar 
bedanken voor het vele werk dat ze jarenlang voor ons heeft verzet. Het goede nieuws is dat 
Thea Verhoeven inmiddels de werkzaamheden van Yvonne heeft overgenomen. En last but not 
least willen wij natuurlijk ook Henny Kottmann bedanken voor zijn ondersteuning als 
verenigingsmanager. 
 



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 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. Door de komst van de vier nieuwe 
kleedkamers (portocabins) hoeven de teams nooit meer lang te wachten op een kleedkamer en 
kunnen ze op tijd beginnen met omkleden voor de wedstrijd. En ik zeg het nog maar weer eens. In 
vergelijking met veel andere clubs in onze regio is de accommodatie van AFC altijd prima verzorgd. 
Teams 
Zondag 3 is na terugkeer in de reserve eerste klasse op een keurige zevende plaats geëindigd. 
Dit is natuurlijk een prima resultaat. Met slechts vijf  punten minder als de uiteindelijke nummer 
drie was het een spannende competitie in de subtop. Volgend seizoen zal het team van trainer 
Martin Verburg en elftalleider Cocky van Duivenbode worden versterkt met drie spelers uit de 
huidige zondag A1. 
Zondag 4 heeft met het bereiken van een vijfde plaats in de reserve vierde klasse een goed 
seizoen achter de rug. Na de degradatie van vorig jaar is mede dankzij het enthousiasme van 
trainer Kees Bregman en elftalleider Gerrit Altena het voetbalplezier weer helemaal terug. Maar 
liefst zeven spelers uit de zondag A1 zullen aan het team worden toegevoegd. Met deze 
versterkingen is de ambitie duidelijk om voor het kampioenschap te gaan strijden. 
Zondag 5 heeft een prima seizoen gespeeld. Met name na de winterstop werden er veel 
wedstrijden gewonnen en daardoor is het team in de reserve vierde klasse op een mooie derde 
plek geëindigd. Een van de hoogtepunten was zeker ook het winnen van het AFC Gelukkig 
Nieuwjaar toernooi in de Emergohal tijdens de winterstop.   
Zondag 6 heeft sportief gezien, onder leiding van aanvoerder Thomas van der Werff een 
wisselvallig seizoen achter de rug. Door de vele geblesseerden eindigde het team op de achtste 
plaats in de reserve 5e klasse. De zomer wordt gebruikt om alle geblesseerde spelers weer fit te 
krijgen en om te werken aan de conditie. In september zal het team weer met de juiste teamspirit 
de competitie starten. 
Zondag 7 is op dit moment het jongste vriendenteam bij de zondag senioren en stond ook 
afgelopen jaar onder leiding van Seth van Straten en de empathische coach Eric Schiering. 
Opnieuw is een goede middenpositie op de ranglijst behaald, mede door blessures en een 
gebrek aan training zat de top 3 er helaas niet in. Dit team heeft de luxe van een vaste 
scheidsrechter, Erik Bos. De zomer zal in het teken van BBQ en voetbal staan. Eric heeft 
aangegeven volgend jaar niet meer door te gaan als coach, dus ook bij deze: Eric nogmaals 
bedankt voor jouw inzet! 
 Zondag 8 heeft sportief gezien een teleurstellend seizoen achter de rug in de reserve vijfde 
klasse en is op de laatste plaats geëindigd. Hierdoor degradeert het team helaas naar de reserve 
zesde klasse. Ook komend seizoen zal dit team spelen buiten de regio Amsterdam. Bloed, zweet 
en tranen hoorden er dit seizoen ook weer bij en dat resulteerde in winst van de laatste 
competitiewedstrijd. Door tijdens de zomerstop te werken aan de conditie en met de komst van 
enkele nieuwe spelers zit een plek in het linkerrijtje er volgend seizoen zeker in. Het nieuwe 
seizoen dragen de aanvoerders Marcel Schouten en Paul Bol het aanvoerderschap over aan 
Jasper Jager en zijn broer Rutger Jager. 
Zondag 9 stond afgelopen seizoen onder leiding van aanvoerder Diederick de Mos, 
overgekomen van Swift, die zich al snel helemaal thuis voelde bij AFC. Het team heeft een 
succesvol seizoen achter de rug en eindigde in de reserve vijfde klasse op de tweede plaats met 
twee punten achterstand op de kampioen Swift. Het team heeft het verzoek ingediend om 
volgend seizoen in de reserve vierde klasse te gaan spelen. 
Zondag 10 onder leiding van aanvoerder Teun Linthorst, heeft afgelopen seizoen in de 
middenmoot meegedraaid, gelukkig heeft dit de pret niet mogen drukken. Dit team heeft om 
verschillende redenen de Amsterdamse regionen verlaten en komt uit in de regio buiten 
Amsterdam. Ook het komend seizoen zullen de heren in de regio gaan voetballen. Altijd gezellig 
en altijd garant voor een mooie derde helft; hulde!  
Zondag 11 wordt al drie jaar geteisterd door het gebrek aan een vaste keeper. Het is een mooie 
groep met leuke kerels, die aardig kunnen ballen en weer terug zijn waar ze thuis horen: de 
zevende klasse (quote van Jack Duis). Dit team is geëindigd op een zeer respectabele vijfde 
plaats. Het is een lekker gemêleerd en zeer internationale groep, wat af en toe ook lastig kan zijn 



doordat spelers regelmatig in het buitenland vertoeven. Gelukkig is iedereen bereid een stapje 
meer te zetten voor de ander: Op naar het nieuwe seizoen dus! 
Zondag 12 speelt al vele jaren als vriendenteam met elkaar. Het team heeft onder leiding van de 
aanvoerder Leen Meijaard een goed seizoen achter de rug. Het team eindigde, mede door een 
bijna ongeslagen tweede seizoenshelft, met hetzelfde aantal punten als de nummer twee. Maar 
vanwege een minder goed doelsaldo uiteindelijk op een prachtige derde plaats in de reserve 
zevende klasse. 
Zondag 13 bestond het afgelopen seizoen uit een felle, competitieve, maar bovenal vriendelijke 
groep Japanners. Opmerkelijk was dat bij  iedere thuiswedstrijd de zijlijn volstond met enthousiast 
publiek, met name de knappe Japanse vrouwen zijn niet onopgemerkt gebleven. Hoe de 
Japanners het vonden: “it is great playing for AFC and we like the Dutch soccer style, but you 
guys are so tall! We can’t defend our corners…” De heren zijn op een mooie zesde plaats 
geëindigd.  
Activiteiten  
Samen met de elftalcommissie C en Lou Hekster hebben we afgelopen seizoen weer twee 
succesvolle voetbaltoernooien georganiseerd. Op 8 januari werd het 'Gelukkig Nieuwjaar' 
toernooi gespeeld in de Emergohal en op 18 mei werd het seizoen afgesloten met de 'Be Friends 
Cup' op de velden van AFC. In juni en juli gaan we starten met een nieuw initiatief onder de naam 
“Keep Smiling” zomercompetitie. In de weekends kunnen dan zowel de zaterdag- als 
zondagteams op een half kunstgrasveld onderling 7 tegen 7 spelen. 
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 vakantie en een fantastische sportzomer. 

Patrick Reddering 
 
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 onder de technische leiding van Jeroen 
Brussee en Wessel Colijn, geflankeerd door elftalleider Tim de Groot. Wederom uitkomende in de 
standaard 2e klasse A en zij hebben lang uitzicht gehad op een mooie eindklassering. 
Halverwege het seizoen stonden zij nog (gedeeld) eerste maar in de 2e helft van het seizoen zijn 
toch de punten gemorst en zijn zij uiteindelijk 5e geworden. En is helaas ook geen periodetitel 
behaald. 
Komend seizoen zal toch de lat weer hoog worden gelegd met als doel promotie naar de 1e 
klasse. Dit zal dan moeten gebeuren onder leiding van Wessel daar van Jeroen na vijf (5!) jaar 
afscheid is genomen. In deze periode heeft Jeroen met z’n mannen twee jaar geleden de titel 
bemachtigd en overall kunnen we spreken van een meer dan succesvolle periode. Jeroen is in 
deze periode een echte AFC’er geworden, een clubman die komend seizoen in een meer brede 
functie voor de selecties behouden zal blijven. Hulde ! 
De toppertjes van Zaterdag 2 zijn uiteindelijk 7e geworden in de reserve 1e klasse. Negen keer 
gewonnen, maar ook 11x verloren?! Het was dus vaak alles of niets want op papier kon er een 
allemachtig, prachtig knap elftal worden opgesteld met voormalige profs waaronder een Kenneth 
Perez, Ronald de Boer, Brian Roy, Richard en Rob Witschge, Michel Kreek etc. etc. maar o.a. 
ook met de oer-AFC’ers Robert Gehring, Hans Geerlings en Ken Watanabe. Maar ja, niet iedere 
week konden de sterren aanwezig zijn wegens verplichtingen elders. De zaterdag 3 (voormalig 
zat 6) van Sebastian Brokmann zijn na hun 2e kampioenschap op rij doorgestoten naar de 
reserve 2e klasse. Uiteindelijk zijn zij als 9e geëindigd, maar hebben toch weer een leuk seizoen 
gehad in deze sterke klasse. De elftallen zaterdag 4 tot en met zaterdag 7 zijn allemaal 
uitgekomen in de reserve 3e klasse met wisselend succes. Zo is Zaterdag 4 van Eran Hausel als 
vierde geëindigd en hebben lang uitzicht gehad op meer. Een groot aantal trouwe spelers hebben 
aan het begin van het seizoen de overstap gemaakt naar veteranen 1. En een nieuwe lichting 
spelers van RAP 1 waren overgekomen. 
Zaterdag 5 van Jelle Folmer hebben sportief gezien een moeilijk seizoen gehad. En in de een na 
laatste wedstrijd hebben zij degradatie weten te voorkomen. Komend seizoen zal Coen Doolaard 
het stokje van Jelle gaan overnemen. Zaterdag 6, nog altijd onder leiding van Maarten Blokland, 
zijn, net als vorig seizoen, als 9e geëindigd. Ook hier zit toch eigenlijk meer in het vat. 
De mannen van Zaterdag 7, met Jack Huiman en David Westerhof aan het roer, hebben zich 
uiteindelijk weten te handhaven en zijn, ook net als vorig seizoen, 7e geworden. Volgend jaar 



weer in de reserve 3e klasse en hopelijk nu eindelijk in een meer Amsterdamse poule. Want met 
alle ‘verplaatsingen’ hebben zij het Gooi en omgeving nu wel eens gezien. 
De teams van zat 8 tot en met zat 11 zijn allemaal weer in de reserve 4e klasse uitgekomen. 
Zaterdag 8 van Sebastian Licht is 5e geworden en hebben een prima seizoen gedraaid. Met als 
hoofdprijs het winnen van de middageditie van het traditionele “”Gelukkig Nieuwjaar-toernooi”” in 
de Emergo-hal te Amstelveen. Met deze titel wonnen zij een training van zondag 1 trainer Cor ten 
Bosch. Het Zaterdag 9 van Jean-Paul Lo-ten-Foe en zaterdag 10 van Victor de Vries waren dit 
seizoen bij elkaar in de competitie ingedeeld. De onderlinge derby’s zijn, naar verluidt, onbeslist 
geëindigd en in de rangschikking is respectievelijk zat 9 als 4e en zat 10 als 6e geëindigd. 
Daarnaast is zat 9 runner-up geworden bij het zaalvoetbaltoernooi in de ochtend. Een gratis 
knipbeurt bij Kees Bregman voor de hele selectie was hun prijs !  Zaterdag 11 van Alain Leons 
zijn dit seizoen keurig als 4e geëindigd en stiekem hopen of dromen zij nog een keer van 
promotie naar de reserve 3e klasse. En dat moet toch zeker een keer gaan lukken. Wie weet, 
komend seizoen?! 
Velen van ons zijn al op jonge leeftijd lid geworden van ons aller AFC om vervolgens opgeleid te 
worden voor de veteranen. De Veteranen 1 onder leiding van ‘the one and only’, bestuurslid 
seniorenvoetbal, Lou Hekster hebben afgelopen seizoen een aardige verjonging gekregen vanuit 
zat 3 en zat 8, (alhoewel de gemiddelde leeftijd nog altijd 48,3 jaar luidt !) Met de nieuwe, jonge 
honden hadden zij in tegenstelling tot voorgaande jaren minder personele problemen. Er was 
enige scepsis om acht man aan te trekken “kom ik nog wel te voetballen??’ maar achteraf blijkt 
dat we met een selectie, van op papier 30 man, je iedereen broodnodig hebt in deze 35+ 
competitie. Sportief gezien zijn zij keurig 6e geworden van de 14 ploegen en hebben uiteindelijk 
zelfs 24 wedstrijden mogen spelen. ‘Kijk daar krijg je nog eens geld voor je contributie’, aldus 
penningmeester Benno Honsdrecht. 
De Veteranen 2 van “”kootsj”” Robby Lobatto waren weer teruggekeerd van 30+ naar de 35+ 
competitie. En hebben wellicht niet optimaal gepresteerd binnen de lijnen (11e stek), maar buiten 
de lijnen was het altijd weer bijzonder “”Werelds”””.  
De veteranen 3, met nog steeds “”Marko”” (Marcel Koster voor intimi) aan het roer, hebben het 
sportieve succes van het jaar daarvoor niet helemaal kunnen doortrekken. Een 10e plek was hun 
deel “”Maar ja, het lijkt wel of de tegenstanders steeds jonger worden en zich niet altijd houden 
aan de 45+ grens??”” 
Tot zover het wel en wee van zat 1 tot en met veteranen 3. En 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. Hulde, hulde ! En dan 
natuurlijk het veelvuldig en prettige contact met Theo Janssen op het wedstrijdsecretariaat, 
alsmede met verenigingsmanager Henny Kottman. Dank ook weer aan onze sportparkmanager 
Pim van de Meent en Hassan. Ga er iedere week maar weer aan staan op zo’n krankzinnige 
drukke zaterdag. Maar gelukkig hadden we ook de beschikking over extra (porto) kleedcabines. 
Dus dat kwam goed en gelukkig kwam het ook weer (redelijk) goed met Pim die halverwege het 
seizoen werd getroffen door een beroerte. Tja, dat was even schrikken. 
Kortom het is weer een mooi seizoen geweest waarbij zeker niet onvermeld mag blijven de “”Be 
Friends-cup””, welke ieder jaar aan het einde van het seizoen, samen met de B-cie, wordt 
georganiseerd. Dit toernooi viel samen met CL-finale tussen Chelsea en Bayern München. Het 
buffet bestond dan ook niet geheel toevallig uit English beef & trilpudding en schnitzel & 
Apfelstrudl. Het was nog lang onrustig op sociëteit Goed Genoeg. Ook mag nog vermeld worden 
dat aan het einde van het seizoen is gestart met de “”Keep Smiling””-cup. Een aantal teams van 
de zaterdag en de zondag blijven gedurende de zomermaanden lekker doorballen en spelen een 
onderlinge, laagdrempelige competitie. De eerste geluiden zijn zeker positief. 
Tot slot. Dank aan mijn beide commissieleden Roy van Dijk en Jack Huiman, alsmede bestuurslid 
seniorenvoetbal Lou Hekster voor de prettige samenwerking in het afgelopen seizoen. Aldus,  

Sebo Woldringh, secretaris AFC zat-cie 
 
8.  DE JONGE AFC’ERS 
Het seizoen 2011-2012 is afgesloten en de voorbereidingen op komend seizoen zijn alweer 
gestart. En dit keer was het een heerlijk seizoen met een korte winter en nauwelijks 
afgelastingen, perfecte omstandigheden voor de voetballiefhebber!  
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 en nu gaat de A1 volgend seizoen ook op dit 



hoogste niveau mee doen. Ook de andere jeugdteams hebben hard aan de weg getimmerd. Zo 
werden de B4 en C7 najaarskampioen en de C8 voorjaarskampioen tezamen met de D4, E3, E16 
en de F9.  En dan niet te vergeten, de E1 die de finale van de KNVB beker haalde en deze met 
2-0 won. Nog belangrijker is dat spelers zich op alle niveaus hebben kunnen ontwikkelen en 
plezier hebben kunnen beleven aan de trainingen, de competitie en niet te vergeten de mooie 
activiteiten zoals  de herfsttweedaagse, de Sinterklaasviering, het Kerstdiner voor de C junioren, 
AFC Superstars in Borchland en natuurlijk ter afsluiting van het seizoen het Mini WK. De 
evenementen commissie heeft voortreffelijk werk gedaan en mooie herinneringen voor de jeugd 
van AFC gecreëerd. 
Er was een jeugdspeler die aan het einde van seizoen per brief aan de Jeugdcommissie ter 
afscheid schreef dat AFC altijd voor hem klaar stond als hij iemand nodig had, en bood als dank 
spontaan voor de toekomst zijn medewerking aan als vrijwilliger bij al deze activiteiten. Het is een 
goed teken wanneer iemand na vertrek de binding met de club wil behouden. Een dergelijke 
binding kan alleen maar tot stand komen met talloze vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld onze prima 
scheidsrechters, maar ook dankzij trainers, coördinatoren en vele anderen die bereid zijn verder 
te gaan dan hun formele verantwoordelijkheden. De Jeugdcommissie wil een ieder hartelijk 
danken voor hun toewijding in het afgelopen seizoen. 
Het voetbalkamp beleeft in 2012 alweer zijn tweede seizoen en was zo succesvol dat er al snel 
een 2de editie in dezelfde zomerperiode gepland moest worden. Hier ontstaat alweer de 
zoveelste AFC traditie. Aan het einde van dit seizoen heeft de Jeugdcommissie veel vragen 
gekregen over het gevoerde selectiebeleid naar aanleiding van stappen die we hebben genomen 
om nog zorgvuldiger dit beleid uit te voeren. 
Ieder jaar vanaf april komen de trainers en coördinatoren voor de uitdagende taak voor het 
komende seizoen weer alle jeugdspelers in te delen. Ervaring leert dat dit proces bij spelers en 
ouders veel vragen oproept. Een goede reden om een aantal zaken op een rij te zetten, zodat 
een ieder in ieder geval een duidelijk beeld heeft van de wijze waarop de indelingen bij AFC tot 
stand komen. Vandaar iets meer aandacht hiervoor in dit jaarverslag: 
Het doel van AFC is ernaar te streven zoveel mogelijk jeugdspelers (ieder op zijn niveau) te 
ontwikkelen in een plezierige en veilige omgeving. Spelplezier staat hierin altijd voorop. 
Spelplezier en "opleiden tot de veteranen" zijn twee belangrijke redenen om ook goed naar de 
team samenstelling te kijken. De ervaring leert dat spelers die in een evenwichtig team spelen 
vaak meer plezier hebben op het veld.  
Gedurende het seizoen hebben de coördinatoren en jeugdtrainers van AFC een groot aantal 
wedstrijden en trainingen bekeken. De trainers hebben de spelers geëvalueerd en op basis van 
deze gegevens hebben de coördinatoren een voorlopige indeling gemaakt.  
Bert Rijmers (sinds enkele weken niet meer werkzaam bij AFC) heeft dit seizoen alle 
selectieteams geëvalueerd samen met de huidige trainers (en in het geval van de keepers de 
keeper trainers) die het hele seizoen met de spelers hebben gewerkt. De nieuwe trainers die het 
komende seizoen met deze teams gaan werken hebben ook input gegeven. Vervolgens is hier 
een advies uitgekomen van de coördinator over de in te delen selectiespelers. Dit advies is de 
basis van de nieuwe team samenstellingen voor de selectieteams.  
Martin Verburg, Jorn Rakers en Guido den Dikken, de overige coördinatoren van de jeugd, 
hebben samen met de trainers die de spelers dit seizoen hebben getraind de overige teams in 
hun categorie geëvalueerd. De spelers die hen zijn opgevallen hebben inmiddels met hogere 
teams meegetraind om zo te kunnen beoordelen of ze de stap kunnen maken naar een hoger 
team. Ook hebben er oefenwedstrijden plaats gevonden om een aantal spelers nog een keer te 
kunnen bekijken. Verder is er gesproken met de leiders van de teams. Op basis van al deze 
bevindingen zullen de coördinatoren tot een voorlopige indeling komen voor hun categorie.  
Op deze wijze worden in alle zorgvuldigheid AFC spelers geëvalueerd en alleen waar 
noodzakelijk nieuwe spelers toegelaten. Uiteindelijk zijn alle jeugdspelers hierbij het meeste 
gebaat. 

De Jeugdcommissie  
 
9.  DE KLASSIEKE VETERANEN  
De competitie waarin de Klassieken spelen is zoals bekend een wilde competitie waar de KNVB 
niets over te zeggen heeft. Dus een competitie met eigen regels. Waar altijd door alle 
deelnemende verenigingen over vergaderd wordt. Bijvoorbeeld over de 5-0 regel. Die regel houdt 
in dat bij het afzeggen van een wedstrijd 5-0 verlies geldt totdat de wedstrijd alsnog gespeeld is. 
Wat blijkt nu dat als de niet doorgegane wedstrijden met een 5-0 uitslag uit de eindstand worden 



geschrapt?  De Klassieken niet op de 4e maar op de 2e plaats geëindigd zijn. Zowaar een mooie 
prestatie, nee, een kampioensploeg hadden we niet. Kampioen HBS was gewoon veel te sterk. 
De samenstelling van de spelers is divers, het aantal spelers te gering, denk aan blessures of 
aan andere verplichtingen. Frank Keijzer zorgde ervoor dat wij met dank aan gastspelers altijd 
konden spelen. Nicolaas van Ommeren zorgde meer dan voortreffelijk voor de financiën. Maarten 
Oldenhof was als aanvoerder de drijvende kracht zowel op het veld als in de kleedkamer. Dat 
gekoppeld met het voetbalinzicht van onze coach Wim Husers, die vaak op onnavolgbare ( 
humor) wijze zijn team aanmoedigde en als de beste de uitslag na afloop wist te relativeren, 
zorgde ervoor dat wij op een prima seizoen kunnen terugkijken. Dat Wim ‘ Veteraan van het Jaar’ 
is geworden is niet alleen daaraan te danken maar ook omdat zijn rol als coach niet na het laatste 
fluitsignaal ophoudt. Een bindende kracht binnen het team! Onze topscorer dit jaar was Nils 
Adriaans en onze schaduwschutter  Houcine Laroussiyen. De prijzen werden uitgereikt tijdens 
onze jaarlijkse buitenlandse trip. Dit keer niet naar Londen of Barcelona, maar naar Mitten im Pot 
van Willy Lippens. (Voor verslag zie website AFC) Een ander hoogtepunt afgelopen jaar was de 
wedstrijd tegen het reünie-elftal van 1989. Ook hiervan heeft op de website een uitgebreid 
verslag gestaan. En dan komend seizoen. Mijn rol wordt overgenomen. Na 29 jaar actief voor de 
Klassieke veteranen, waarvan de laatste zeven als voorzitter, geweest te zijn, is het tijd om 
afscheid te nemen, maar terug te komen als supporter. Het waren prachtige jaren, ik zou ze voor 
geen goud gemist willen hebben. Het is mooi geweest, heel mooi. 

André Wijnand 
 
10.  DE COMMISSIE MEDISCHE ZAKEN 
Bij aanvang van het seizoen 1999 nam Wim Crouwel het initiatief de Medische Commissie in het 
leven te roepen. Deze commissie beoogt toezicht te houden 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. Daarnaast bestond de behoefte aan een interne opleiding voor alle nieuw 
aangetrokken sportverzorgers/sters voor A.F.C.  
Alweer 13 seizoenen stellen de commissieleden hun professionele kennis ter beschikking . De 
Medische Commissie bestond dit seizoen uit de leden Lex Swaan arts, fysiotherapeut Wim 
Crouwel (voorzitter) en de Topsport verzorgers Michael Olivieira en Co Groszenipper. Ons eerste 
vlaggenschip werd vakkundig begeleid door clubarts Lex Swaan, de van Feyenoord jeugd nieuw 
aangetrokken Jan Loenen en sportverzorger Michael Olivieira. De zondag senioren 2 werd 
begeleid door sportverzorger Dennis Schröder en de zaterdag senioren 1 door fysiotherapeute 
Mariëlle Marelis. De A.F.C. Top-jeugd werd paramedisch begeleid door: Dennis Schröder de jun. 
A1, Cor Middelkoop welke is overgekomen van R.O.D.A.’23 de jun. B1, Aukje Spoelstra alweer 7 
jaar de jun. C1 en Floor Monas de jun. D1. De reguliere kolom van de Medische Commissie in 
ons clubblad de Schakel, blijkt een moderne communicatie over en weer met ouders van onze 
jeugd en/of trainers, daar waar het ging om vragen m.b.t. de algemene gezondheid of preventie. 
Omdat begin dit seizoen de voormalig fysiotherapeut Frank Tilmans aangaf ook met het 
maandagavond inloopspreekuur te stoppen, heeft de Medische Commissie onze fysiotherapeute 
Mariëlle Marelis bereid gevonden dit initiatief, op maandagavond 18.00 -19.00 uur,  te 
continueren in haar praktijk aan de A.J. ernststraat 167. Zoals te doen gebruikelijk is elk jaar het 
volledig medisch team te gast op een voor hen bijzondere plek. Werd dit vorig seizoen afgesloten 
op het Ajax medisch domein, de Toekomst, zo werd dit seizoen het jaar afgesloten met een 
rondleiding georganiseerd door ‘oud” AFC lid Dennis Gebbink, op het sportpark van Only Friends 
in Amsterdam Noord. Als een club als A.F.C. door haar diverse commissies te vergelijken is met 
een “gezond” bedrijf, dan functioneerde ook 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 ontvangst van de pers bij de thuiswedstrijden van het eerste en de Persmap 2011-
2012. De redactie van de Schakel was in handen van André Wijnand en de productie werd 
verzorgd door Hans Elias. Naast de trouwe medewerkers was een nieuwe medewerker, Bobby 
Gehring, zeer succesvol met zijn rubriek. Echter een paar nieuwe rubrieken kwamen door diverse 
oorzaken niet van de grond. Het programmablaadje AFC- Thuis werd geproduceerd onder 
redactie van Hans Elias en André Wijnand. De laatste werd halverwege het seizoen vervangen 
door Michael van Os. De alom geprezen AFC- website werd door webmaster Hans Elias 



wederom op een meer dan voortreffelijke wijze bijgehouden. Good old Pim Adriaansz neemt bij 
de thuiswedstrijden van het eerste nog steeds achter het bordje ‘Pers’ plaats aan het hoofd van 
de tafel, waar hij door Hans Elias werd bijgestaan om de journalisten te ontvangen. De Persmap 
2011-2012 werd dankzij een geheel nieuwe vormgeving fraaier dan ooit. De Persmap werd voor 
de laatste keer samengesteld en geredigeerd door Jan van Galen en André Wijnand. Dank gaat 
uit naar Valentijn Jorritsma van Palteam en naar de vele medewerkers binnen AFC.( zie colofon 
in de Persmap)  En nog steeds is en blijft Hans Elias de spin in het web van de Cie P&P. Jan van 
Galen is gedurende het seizoen al afgetreden. Ook André Wijnand treedt nu af, eveneens als 
redacteur van de Schakel. 
 
12.  ARCHIEFCOMMISSIE 
Voor de archiefcommissie was 2012 een belangrijk jaar. Na intensief overleg met het bestuur 
werd een (financiële) modus gevonden voor de aanschaf van nieuwe, brandvertragende 
archiefkasten. De kasten waar wij tot nu toe over beschikten waren deels in zeer slechte staat. Ze 
waren nauwelijks meer afsluitbaar en hadden een brandwerendheid van nul komma nul. Mede 
door enkele kleine bouwkundige aanpassingen kon met de nieuwe kasten een nieuwe verbeterde 
opstelling gemaakt worden. Het opbergsysteem is daarbij enigszins aangepast, door de kasten 
meer per categorie in te delen. Dit betekende wel veel werk, maar het geheel heeft nu een meer 
duidelijke structuur gekregen. Als commissie zijn wij erg blij met deze aanpassingen. Een tweede 
belangrijke ontwikkeling, was het openen van een eigen webpagina op de website van AFC. Een 
ieder kan nu op eenvoudige wijze inzicht krijgen in zaken die in het archief zijn opgenomen. In 
voorbereiding is nog het openen op de website van een uitgebreid (digitaal) fotoarchief en beeld- 
en geluidarchief. Over digitalisering in het algemeen, krijgt de commissie binnenkort advies van 
derden. Verder ziet de commissie het als haar taak, de geschiedenis van AFC op alle mogelijke 
manieren uit te dragen, zoals onder-andere  middels een artikelenserie in de Schakel of het 
beantwoorden van vragen van eigen leden of van derden en andere verenigingen. 
Eveneens dient vermeld dient te worden, dat na het overlijden van onze veel geprezen 
clubstatisticus Chris Schröder, veel materiaal door zijn twee zoons aan de archiefcommissie is 
overgedragen, hetgeen door ons in dank is aanvaard. Het beheren en het archiveren blijft een 
voortgaande inzet vergen, immers elke dag komt er nieuw materiaal bij. 
De commissie bestaande uit Rik de Boer, Hans de Wijs en Wim Ringe zal met plezier, als de 
vereniging hier mee instemt, dit werk blijven voortzetten.  
 
13.  DE COMMISSIE COMMERCIELE ZAKEN 
Op 11 december 2011 is de nieuwe commerciële commissie van start gegaan. Samenstelling: 
Judith Schulp, Chris van Hattum, Eran Hausel, René van Schajik, Roy van Dijk en Erik Braun 
(voorzitter). Met de onvermoeibare en onmisbare ondersteuning van onze verenigingsmanager 
Henny Kottmann staat er een goede mix van oude, bekende AFC'ers en nieuw bloed. 
De commissie hoeft niet vanaf 0 te beginnen. Qua sponsoring staat er natuurlijk al het een en het 
ander bij AFC in de grote groep bedrijven die zich in het verleden - niet in de laatste plaats als 
resultaat van de inspanningen van de vorige commerciële commissie en ook daarvoor al - aan 
AFC hebben verbonden. Maar de tijden zijn onzeker, er is altijd verloop in sponsors - en gezien 
onze ambities is de inbreng van sponsoren natuurlijk broodnodig. In het afgelopen jaar hebben 
we het vertrek gezien van AFC Vriendelijke Bedrijven Sapph, Mitsubishi de Jong en OTX. Vanuit 
de commissie en de club betreuren wij hun vertrek zeer, natuurlijk vanuit het standpunt van AFC - 
maar ook omdat we weten dat zo'n keuze ook nu niet alleen uit luxe is genomen. 
Daar tegenover staan inmiddels wel 2 nieuwe AFC Vriendelijke Bedrijven, Gassan Diamonds en 
Frankendael. Wij heten deze bedrijven uiteraard van harte welkom en rekenen op een vruchtbare 
samenwerking. Uiteraard blijft het een uitdaging voor onze commissie om nog meer nieuwe 
sponsoren voor ons te interesseren! Daartoe wordt nu ook met een heel aantal potentiële 
sponsoren gesprekken gevoerd. Dat zijn vooral bedrijven die geïnteresseerd zijn in het netwerk 
van AFC, naast hun betrokkenheid bij de club en bij ons voetbal. 
Het voeren van gesprekken met potentiële AFC Vriendelijke Bedrijven, (bord-) sponsoren en 
adverteerders heeft een belangrijk deel van de tijd van onze commissie gevergd. Nu zijn wij bezig 
met het opstellen van een plan voor de komende 3-5 jaren. Hoofdlijnen daarin zullen zijn de 
oprichting van een AFC-business club, waarmee we de groep van bedrijven die verbonden is aan 
AFC verder willen vergroten, naast meer aandacht voor de bedrijven die nu al sponsor zijn. 
Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid een toonaangevend, internationaal (jeugd-) 
voetbaltoernooi te organiseren op AFC, voor teams die worden gesponsord door sponsors van 
AFC. Aan het begin van het nieuwe seizoen zullen wij het bestuur een voorstel voorleggen. 



Een ander element van dat plan is de uitvoering van dit alles. Om dit goed te doen en het vol te 
kunnen houden, moet wellicht worden overwogen - met mate - extra ondersteuning te 
organiseren. Ook op dit punt zal de commissie met voorstellen komen.  
Ambitie van de Commerciële Commissie blijft om op een goede manier bij te dragen aan de 
sportieve en sociale ambities van AFC. Concreet: tenminste behoud van de huidige financiële 
bijdrage vanuit sponsors aan onze mooie club.  
 
14. DE SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE  
Het seizoen 2011/2012 kon AFC beschikken over 16 eigen gediplomeerde scheidsrechters. Op 3 
wedstrijden na kon er gedurende het hele seizoen(!) steeds een beroep worden gedaan op ons 
eigen corps. Wegens de goede contacten van onze vereniging en de innemende leiding aan 
onze wedstrijdtafel meldden zich spontaan 2 KNVB-scheidsrechters om voor onze club eventueel 
beschikbaar te zijn. Ab Springer nam voor de winterstop op gedenkwaardige wijze afscheid als 
scheidsrechter van het seniorenvoetbal. Leo de Nobel stelt zich niet herkiesbaar als lid van de 
Scheidsrechterscommissie. De commissie stelt AFC-lid Karel Kuijvenhoven voor als zijn 
opvolger.  

Namens AFC scheidsrechterscommissie, Frans Juch, Erik Bos, Seth van Straten. 
 
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, Nicolaas 
van Ommeren en Maarten Blokland met als plaatsvervangende leden Frank Keijzer, Jos Lonnee en 
Edwin Geluk, in de KENNISMAKINGScommissie hadden zitting Hans Honsdrecht, Sebo Woldringh, 
Ger van Caspel, Brian Speelman, Steve Bierman, Frans Jüch, Leo de Nobel, 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 uit de leden Fred ten Nijenhuis en Wiebe Westerhof en tenslotte de 
SCHEIDSRECHTERScommissie, die uit Eric Bos, Leo de Nobel, Seth van Straten en Frans Jüch 
bestond.  
 
16.  SUPPORTERSCLUB “THE REDS”  
Een bijdrage van voorzitter Lou Hekster.  
De supportersclub The Reds van onze mooie voetbalvereniging is op 5 mei 1993 opgericht ter 
ondersteuning van de toppositie die ons vlaggenschip AFC Zondag 1 vanaf 1962 inneemt in de 
hoogste regionen van het Nederlandse 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. The Reds telt dit seizoen 79 leden. Het bestuur van s.c. 
The Reds waardeert het zeer dat deze leden jaarlijks de zo belangrijke extra financiële bijdrage 
doneren omdat deze sponsorgelden een essentieel deel zijn van de totale exploitatie van de 
selectie van AFC Zondag 1. De leden en het bestuur van s.c. The Reds zijn dan ook trots dat ons 
vlaggenschip zich ook het 2de seizoen in de Topklasse heeft kunnen handhaven.  
Het bestuur van s.c. The Reds gaat ervan uit dat het haar ledental het komende seizoen weer 
kan gaan uitbreiden. Tijdens het afgelopen seizoen heeft het bestuur geen activiteit in de vorm 
van een discussieavond omtrent een speciaal voetbal thema georganiseerd. Echter voor het 
komende najaar 2012 is deze altijd succesvolle thema-avond reeds gepland. Om onze leden en 
andere AFC-ers een oprechte blijk van waardering te geven voor haar ondersteuning het 
afgelopen seizoen heeft het bestuur van s.c. The Reds na de rust van de laatste thuiswedstrijd 
tegen 'de Treffers' vele toeschouwers getrakteerd op een heerlijk Magnum ijs. Deze ludieke geste 
werd zeer geapprecieerd. 
 
17.  STICHTING “KEEP SMILING” 
Een bijdrage van secretaris Kees Gehring. 
Op 17 augustus 2005 is deze stichting gepasseerd bij notariskantoor Jager en Stuijt en het 
bestuur bestond sinds de oprichting en voor het seizoen 2011-2012 uit Ad Westerhof (voorzitter), 
Kees Gehring (secretaris) en Henk Bijlsma. 14 verschillende AFC’ers ondersteunden Keep 
Smiling voor het seizoen 2011-2012 financieel, waarvan de bedrijven Troostwijk, OTX Logistics, 



BP Zwart, Chen Shin Holland en Bonnit Benelux als AFC-Vriendelijk bedrijf. Het binnenkomende 
geld werd beschikbaar gesteld aan het bestuur van AFC, dat voor het seizoen 2011-2012 via de 
commissie Topamateurs aan de spelers van de A-selectie van AFC een “waarderingstoelage” 
toekende, die door de Stichting Keep Smiling maandelijks werd uitbetaald, nadat loonbelasting en 
sociale lasten was ingehouden en afgedragen. Het bestuur van Keep Smiling wil alle “Smilers” 
ook langs deze weg hartelijk danken voor hun bijdragen in het achter ons liggende seizoen. 
Vindt u het leuk om voor het seizoen 2012-2013 toe te treden tot deze groep van eminente 
AFC’ers, dan wordt dat zeer gewaardeerd en kunt u contact opnemen met Ad Westerhof, Henk 
Bijlsma en/of Kees Gehring. 
 
18.  STICHTING GOED GENOEG EN DE V.S.G.G. (VERENIGING SPORTPARK GOED 
GENOEG). 
Een bijdrage van secretaris Kees Gehring. 
De Stichting is vanaf 6 oktober 1962 de huurder van het sportpark Goed Genoeg van de 
Gemeente Amsterdam. Het bestuur van de Stichting en van de V.S.G.G. werd voor het seizoen 
2011-2012 gevormd door Machiel van der Woude (voorzitter), Kees Gehring (secretaris), Bob 
Neseker (penningmeester) en Ad Westerhof, Nicolaas van Ommeren, Benno Honsdrecht en 
Ronald Koster (leden). Jan van Dijk en Johan de Bie werden in het verleden benoemd tot 
“Adviseur voor het leven”. Pim van de Meent functioneert vanaf het seizoen 1998-1999 voor de 
Stichting Goed Genoeg als sportparkmanager, maar werd op 24 januari jl. helaas getroffen door 
een lichte beroerte. Na revalidatie is “good-old” Pim weer op de goede weg. Ook langs deze weg 
Pim, van harte beterschap. Een afvaardiging van het bestuur voerde regelmatig overleg met 
autoriteiten over de toekomst van ons sportpark en het bestuur van de V.S.G.G. verlengde 
onlangs het contract met pachter Frans Ris voor het seizoen 2012-2013, die daarmee met zijn 
staf aan het elfde seizoen in successie begint. 
 
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 gaan de gesprekken tussen Gemeente (Dienst Zuidas) en AFC, 
vertegenwoordigd door Bob Neseker, Nicolaas van Ommeren, Ad Westerhof en Machiel van der 
Woude en ondersteund door Kees Gehring en Quintus Abeln, ‘gewoon’ door. Zoals bekend 
praten de Stichting Goed Genoeg (SGG) en AFC al sinds 1995 over een toekomstig sportpark 
omdat het huidige complex wat betreft de ligging en qua omvang niet (geheel) past in de plannen 
van de Gemeente. 17 jaar overleg heeft nog steeds niet geleid tot een definitief plan, zelfs een 
stip aan de horizon ontbreekt. Toch is er in de afgelopen jaren wel het een en ander gebeurd. Wij 
herinneren ons het Cadeau voor de Zuidas, in welk plan het Beatrixpark werd uitgebreid met een 
Sport & Care Park van ongekende kwaliteit, een groene Noord-Zuid verbinding, cascadegewijs 
over de A 10 heen. De verwachting is dan dat de bouw van het nieuwe clubhuis van AFC en de 
voorzieningen onder de velden in 2001 zou starten. In 2003 kon onze vereniging het clubhuis 
betrekken. De realiteit blijkt weerbarstiger. Vooruitlopend op een overeenkomst met de 
Gemeente moeten de tennisbanen en daarmee onze dochter ATC plaats maken voor een 
kunstgrasveld dat in 2004 werd geopend door de toenmalige wethouder Hester Maij. De aanleg 
van dit veld leidt een jaar lang tot heel veel bouwoverlast. In 2006 wordt de overeenkomst 
ondertekend door wethouder Stadig en SGG/AFC en kan het project, zo lijkt het, eindelijk worden 
gerealiseerd. Het hoofdveld wordt in 2007 verplaatst, incl. nieuwe tribunes, en er worden 2 
nieuwe kunstgrasvelden aangelegd. Het wachten is nu op de aanleg van het Parkgebouw en het 
Dok met tunnels voor auto en treinverkeer. Het blijft, alle garanties en beloftes ten spijt, bij 
wachten. Ondanks de grote belangstelling van de (deels malafide) bouwwereld voor dit gebied 
(lees het onthutsende en prijswinnende boek over ‘ De vastgoedfraude’  van Vasco van der 
Boom en Gerben van der Marel en het vervolg hierop ‘De vastgoedfraude voor de rechter’) 
verdwijnen de plannen voor het Parkgebouw en het Dokmodel, mede onder invloed van de 
stagnerende economie en crisis op de kantoormarkt. Voor de toch al moeizame ontwikkeling van 
de Zuidas tot een ‘europees toonaangevend zakendistrict’ een kleine ramp. Maar nieuwe plannen 
worden gesmeed, met een veel kleiner dok (alleen voor wegverkeer) en met meer woningen. In 
deze planvorming is nog steeds een plek voor AFC voorzien, maar lang niet meer zo ambitieus 
en ingebed in een parkachtige omgeving zoals in 2006 overeengekomen. Mede door het feit dat 
niet langer de noord-zuid verbinding centraal staat (immers het spoor blijft bovengronds), maar 
de verbinding tussen het oostelijk en westelijk deel van de Zuidas, wordt ook het toekomstig 
Sportpark van AFC oost-west gesitueerd. 5 velden op rij, haaks op het spoor, met weinig ruimte 



voor tribunes en clubhuis en vrijwel geen ruimte tussen de velden. Van de geweldige ambitie, 
zoals opgetekend in het Cadeau voor de Zuidas, is niet veel meer over. De discussie hierover 
met de Gemeente heeft er toe geleid dat ook een alternatief sportpark in ogenschouw is 
genomen op ’t Loopveld, waar o.a. RAP, AMVJ, hockeyvereniging VVV, een golfclub  en onze 
dochter ACC spelen. Hier zou AFC kunnen beschikken over een (veel) ruimer opgezet sportpark 
met meer velden.  
Tot zover de geschiedenis in vogelvlucht waarin AFC steeds weer wordt geconfronteerd met 
nieuwe plannen, die weer niet doorgaan of uiterst traag verlopen. In het afgelopen 
verenigingsjaar wordt de discussie over ons toekomstig sportpark weer geïntensiveerd. Het leidt 
ook tot aandacht in de pers (‘Crisis om velden’, een uitgebreid artikel in De Telegraaf d.d. 24 
februari 2012) waarin wethouder Van Poelgeest en de voorzitter van AFC aan het woord komen) 
en aandacht in de Gemeenteraad via vragen van het raadslid Benjamin op 8 maart 2012 (mede 
op basis van de schriftelijk reactie van de Stichting Goed Genoeg/AFC d.d. 21 februari 2012 op 
de overeenkomst tussen Rijk, Provincie en Gemeente over een afgeslankt Dok)  en een 
uitgebreid antwoord van de wethouders Ruimtelijke Ordening en Sport op 13 maart, waarin nog 
eens wordt aangegeven dat een verplaatsing van AFC naar de door haar aangegeven 
voorkeurslocaties (Amsterdamse Bos en Amstelpark) geen optie is en wordt ingegaan op de 
bezwaren van AFC tegen ’t Loopveld (matige ontsluiting, de ver-/ gebondenheid van AFC met 
Amsterdam en met de locatie in Zuid, bezwaren van de gebruikers van ’t Loopveld tegen de 
komst van AFC) en tegen het zogeheten ontwikkelingsmodel Ravel (5 velden is te weinig, geen 
parkachtige setting, langdurige aanleg van het park). Wat betreft ’t Loopveld merkt de gemeente 
op dat uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat op de locatie van ’t Loopveld een ruim 
opgezet en hoogwaardig complex met 7 velden mogelijk is, die ook voor de bestaande 
verenigingen een meerwaarde kan hebben. Wat betreft Ravel wordt o.a. opgemerkt dat het 
gepresenteerde sportpark gaat om een hoogwaardig en representatief sportpark waarin de met 
AFC gemaakte afspraken voor een nieuw clubgebouw, 2 tribunes en voldoende 
parkeerfaciliteiten worden gehonoreerd. In vervolg op de brief van SGG/AFC d.d. 21 februari 
stuurt AFC op 30 april nog een reeks schriftelijke vragen over de inpassing van het sportpark van 
AFC in het Ontwikkelingsmodel Ravel en over de haalbaarheidsstudie ’t Loopveld. Op 31 mei 
ontvangt AFC de antwoorden op de gestelde vragen. Ze zullen in het komende verenigingsjaar 
mede de input vormen voor de discussie binnen de vereniging waar en onder welke voorwaarden 
AFC in de toekomst wil en kan gaan spelen: op een centraal gelegen, goed bereikbaar complex 
in de hoogstedelijke omgeving van de  Zuidas of op een meer perifeer gelegen, parkachtig 
complex op  ’t Loopveld. Wordt dus vervolgd, maar daar zal niemand van opkijken!  
 
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 31 december 2011 werd, na afloop van de wedstrijd AFC-Hollandia, voor de 29ste keer de 
Persmap gepresenteerd. Ook dit jaar weer samengesteld door Jan van Galen, en André Wijnand. 
Opnieuw, zoals wij van de samenstellers inmiddels gewend zijn, een geweldig boekwerk met mooie 
verhalen, schitterende foto’s en veel gegevens. Jan en André hebben aangegeven dat dit hun 
laatste keer was, een groot compliment voor vele jaren schitterend werk is hier dan ook op zijn 
plaats. Kees Gehring heeft inmiddels aangegeven de coördinatie van de nieuwe persmap op zich te 
nemen. Een mooie taak, waarmee wij hem veel succes toewensen.   
Op vrijdag 4 november 2011 kwamen liefst 118 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. 9 nieuwe Zilveren Ploegers werden geïnstalleerd, te weten: Tom 
Egbers, Robert Gehring, Brian van Gelder, Gerard Hogers, Kees Kerker, Maurice Koster, Emiel 
Neter, Michael Reddering en Roland Ribberink. Zij brachten, in vaak kleurrijk taalgebruik en 
gelardeerd met de nodige anekdotes, duidelijk over het voetlicht waarom zij onze club al zo lang 
trouw zijn. Tevens werden deze avond vanwege hun 50-jarig lidmaatschap Mannes Kinsbergen en 
Jack van Gelder benoemd tot AFC-Ridder. 
 
Op vrijdag 23 december 2011 vond opnieuw een hoogtepunt plaats, namelijk het traditionele 
Kienen, en wel voor de 16de 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 ook deze keer zorgde voor een uitpuilende sociëteit, mede door de 
vaak humoristische wijze waarop dit steeds weer wordt gepresenteerd. Dat kienen volgens de 
organisatoren niet mag worden onderschat bleek wel uit het Cruyffiaanse motto dat dit keer aan het 
evenement werd meegegeven: “het blijft natuurlijk een spelletje, wie je heel uitgekiend moet spelen”. 
Er waren meer dan 250 kieners afgekomen op dit spektakel in de hoop één of meer van de veelal 
spectaculaire prijzen in de wacht te slepen..  
De Nieuwjaarsreceptie, gehouden op 4 januari 2012, 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 afgelopen jaar, schetste de huidige situatie, blikte uiteraard 
vooruit op de toekomst en bracht een toost uit op een gezond, sportief en mooi 2012.  
Eén van de hoogtepunten voor ons eerste is de jaarlijkse trip naar een zonnige bestemming, ter 
voorbereiding op de 2de seizoenshelft, ditmaal naar Barcelona. Commissaris TOPamateurs Bob 
Duis had een aantrekkelijk programma opgesteld waarin naast enkele pittige trainingen wedstrijden 
tegen EDO uit Haarlem en WV-HEDW op het programma stonden. Uiteraard kwam ook plezierige 
ontspanning ruimschoots aan bod. De traditionele ‘Silver Spoon’, voor de beste speech, werd 
gewonnen door Michael Lanting.  
Op 18 januari 20110 vierde AFC haar 117e verjaardag met het traditionele Jaardiner net als in de 4 
voorafgaande jaren in de prachtige zaal van het American Hotel aan het Leidse Plein. De circa 160 
aanwezigen genoten met volle teugen van deze avond. Onder leiding van de voortreffelijke 
tafelpreses Nicky Hekster werd er uitstekend gegeten en gespeecht, werd de mr. Henne Boskamp 
Nobelprijs uitgereikt aan Rik de Boer en werd bestuurslid Ronald Koster benoemd tot Lid van 
Verdienste. Een langdurig applaus viel beiden ten deel. Speeches waren er verder van onze 
voorzitter Machiel van der Woude, captain van ons eerste Lutzen Brink en voorzitter van de KNVB 
Bernard Fransen. De avond werd traditioneel afgesloten met het uit volle borst meezingen van ons 
clublied: “Ik heb u lief mijn AFC”. Voor de uitstekende organisatie tekenden Ad Westerhof en Edwin 
Geluk. Uiteraard vond op dezelfde avond ook het Dames-jaardiner plaats, ook ditmaal in het 
Hiltonhotel.  Voor de 2de keer onder de bezielende leiding van Cilia Bruin, Paula de Jonge, Anette 
Kouwenhoven en Cecile Smits-van Oyen kwamen 150 dames samen en beleefden in Jordanese 
sfeer een prachtige avond.  
Een bijzonder evenement is uiteraard ook de Ridderlunch, die op 4 april 2012 voor de 7de keer werd 
gehouden en waaraan kan worden deelgenomen door AFC-ers die 50 jaar of meer lid zijn. 5 nieuwe 
ridders werden geïnstalleerd, te weten Ger Bogaers, Henk Dik, Edwin Geluk, Dé Hurwitz en Wim 
Ringe, die het begeerde naamschildje kregen overhandigd door voorzitter Machiel van der Woude. 
Allen presenteerden zich met een boeiend verhaal en daarna werd genoten 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. Ditmaal op vrijdag 11 mei en nu dus voor de 
50ste keer. Het traditionele sportieve gevecht om de fel begeerde Edelfok-bokaal werd in verband 
met dit jubileum  overgeslagen en de vakjury was unaniem: de prijs kwam dit maal toe aan Wouter 
Amesz als dank voor het vele malen mede-organiseren van dit festijn. “Opperstier” Rein Minor nam 
na 25 jaar afscheid als voorzitter en champagne, bloemen, speeches en luidruchtig gestampvoet der 
stieren vielen hem ten deel. Henk Foppen volgt Rein op als “Opper stier” zodat deze traditie nog tot 
in lengte van jaren kan blijven voortbestaan. Het samenzijn der stieren werd ook dit jaar gevierd met 
een zeer gezellig etentje in eigen stal. 
Op 19 mei vond op ons sportpark het Be Friends Cup toernooi (voorheen ABC The Reds-cup) 
voor zaterdag- en zondagsenioren plaats. 15 teams met in totaal ruim 150 spelers deden mee aan 
dit zeer geslaagde toernooi dat gewonnen werd door Zaterdag 1. 
Op 30 mei werd de traditionele Gouden Ballenwedstrijd gespeeld, tussen ons 1ste en een ploeg 
samengesteld uit oud-eerste elftalspelers. In aansluiting op de wedstrijd, die door ons 1ste niet al te 
verrassend werd gewonnen, stond een buffet op het programma. Na het buffet, werden de spelers 
die AFC 1 gaan verlaten, door de voorzitter toegesproken. Mike Derlagen werd gekozen tot speler 
van het seizoen 2011-2012.  
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 Christian Eriksen) waren de AFC Superstars op 14 januari 2012 op Borchland, 
waaraan circa 350 jonge AFC-ers meededen en op 9 juni 2012 de MINI-WK, waaraan bijna 400 (!) 
jeugdspelers meededen en dat uiteindelijk na strafschoppen gewonnen werd door Nederland, de 
absolute hoogtepunten. 



 
21.  AFC’S DOCHTER ACC 
Onze dochtervereniging ACC vierde afgelopen jaar alweer haar 90-jarig bestaan. Sinds de 
vereniging in 1921 ontstond, heeft ze een rijke historie opgebouwd. Het lustrum werd uitgebreid 
gevierd op een prachtige dag in juli, waarbij alle leden in oud-Engelse kleding naar het veld 
kwamen. Voorzitter Guido Dukker sprak de aanwezigen toe, en belichtte daarbij uitgebreid de 
belangrijke rol van AFC in de 90-jarige geschiedenis. De club floreert op de prachtige velden op 
het Loopveld. In alle geledingen, jong en oud, is het lustrum uitbundig gevierd. De jeugdaantallen 
nemen jaar-na-jaar toe, en het familiekarakter van de vereniging doet het goed bij de jonge 
gezinnen in Amsterdam en Amstelveen. 
ACC1 speelde een uitstekend seizoen en leek goed op weg naar de 9de landstitel, de eerste 
sinds 1956. Week na week voerden ACC en stadgenoot VRA schouder aan schouder de tabellen 
aan en al vroeg in het seizoen plaatste ACC zich definitief voor de finales om het 
landskampioenschap. De best-of-three finalewedstrijden werden regelmatig onderbroken door de 
regen, en ACC won zowaar de eerste wedstrijd met grote overmacht. De tweede ging afgetekend 
naar de tegenstander, waarna pas op 11 september de derde en laatste wedstrijd de beslissing 
moest brengen. Het werd een tumultueuze en door heftige regenbuien onderbroken wedstrijd. 
Desondanks werd het veld omzoomd door vele ACC en AFC-ers die in grote getale waren 
opgekomen. ACC kwam slechts tot 98 runs, maar knokte zich weer in de wedstrijd, en de 
tegenstander wankelde door het verlies van vele wickets. Op de stand van 97 ging de voorlaatste 
VRA-er uit, en kon het nog steeds alle kanten op. Na een reeks dubieuze scheidsrechterlijke 
beslissingen en hoog oplopende emoties verloor ACC uiteindelijk helaas de wedstrijd. ACC 
voelde zich bestolen, maar was tegelijkertijd trots voor het eerst in lange tijd zó dichtbij de 
landstitel geweest te zijn. Een in alle facetten historisch seizoen voor onze dochtervereniging. 
Het seizoen 2012 is ACC wederom sterk begonnen. Tijdens het schrijven van dit verslag, na 4 
wedstrijden, voert ACC ongeslagen de ranglijst van de Topklasse aan.  
 
22.  4 MEI HERDENKING 
Op vrijdag 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 meer dan 40 aanwezigen, 
waaronder een aantal spelers van de A-selectie, 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 diepe sporen naliet. Machiel noemde de namen van de AFC-ers, die vanwege hun afkomst, als 
militair of verzetsstrijder de dood vonden. 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 vrienden moest in het afgelopen seizoen afscheid worden 
genomen van de volgende AFC-ers: 
Op 19 augustus 2011 overleed op 69-jarige leeftijd ondersteunend lid van onze vereniging Jan 
Hulscher, op 27 augustus 2011 overleed op 78-jarige leeftijd mevrouw Rosa Maria van Stuijvenberg-
Maeder, echtgenote van AFC-Ridder Karel van Stuijvenberg, op 9 september 2011 overleed op 91-
jarige leeftijd ons lid Pieter Worm, op 24 oktober 2011 overleed op 77-jarige leeftijd Erelid, AFC-
Ridder en clubstatisticus Chris Schröder, op 11 november 2011 overleed op 90-jarige leeftijd ons lid 
Cor du Buy, op 8 december 2011 overleed op 66-jarige leeftijd Zilveren Ploeger Rob Ruis en op 28 
december 2011 overleed mevrouw Truus Akkerman-van Ark, echtgenote van ons Erelid en oud-
voorzitter Rein Akkerman, moeder van Zilveren Ploeger Rein jr. en grootmoeder van ons lid Jasper. 
Op 3 januari 2012 overleed op 73-jarige leeftijd ondersteunend lid van onze vereniging Hans 
Bergsma, op 17 januari 2012 overleed op 87-jarige leeftijd AFC-Ridder Coen Colijn, op 19 februari 
2012 overleed op 74-jarige leeftijd ons lid Ton Cassee en op 7 april 2012 overleed op 78-jarige 
leeftijd mevrouw Kinnie van Teunenbroek-Koffieberg, weduwe van ons Lid van Verdienste, AFC-
Ridder, Nobelprijswinnaar en oud-bestuurslid Henk van Teunenbroek. Al deze AFC’ers zullen in 
onze herinneringen blijven voortleven. 
 
24.  RESUMÉ 
Het seizoen 2011-2012 zit erop. Goede resultaten werden afgewisseld met mindere prestaties. Dat 
is inherent aan de sport, maar over het geheel genomen mogen wij zeer tevreden zijn. Naast de 



prestaties van de topteams en de overige selectieteams, die als vanzelfsprekend veel aandacht 
krijgen, zijn er natuurlijk de vele, meer recreatief ingestelde teams, meer dan 100 in getal ! Deze 
teams koesteren wij net zo zeer want uiteindelijk gaat het erom dat de vele bij AFC voetballende 
spelers en spelertjes plezier beleven aan hun sport. Op welk niveau dan ook. 
AFC oefent in de Amsterdamse regio (en ook wel daarbuiten) een grote aantrekkingskracht uit en 
heeft over belangstelling dan ook niet te klagen. Jaarlijks moeten vele kandidaat-leden worden 
afgewezen omdat de club veel meer teams eenvoudigweg niet kan verwerken (zo beschikte AFC het 
afgelopen seizoen bij de pupillen over 19 E-teams !). Bij dit alles blijft het natuurlijk een grote 
uitdaging voor het bestuur om ervoor te waken dat al deze AFC-ers deel blijven uitmaken van een 
club waar prestaties belangrijk zijn maar waar sfeer, gezelligheid, sportiviteit en niet te vergeten de 
vele tradities er minstens net zo veel toe doen. En dat is niet eenvoudig want ook AFC ontkomt niet 
aan maatschappelijke tendensen, zoals verruwing in de omgangsvormen en vervaging van normen 
en waarden. Het is dan ook niet voor niets dat de Jeugdcommissie het komend seizoen strakker 
uitvoering gaat geven aan het eerder vastgestelde beleid dat er in het kort om neer komt dat, zeker 
ook bij de selectieteams, het aannemen van nieuwe spelers wordt beperkt ten gunste van reeds bij 
AFC voetballende spelers. Een ontwikkeling waar het bestuur blij mee is. 
Wat brengt ons volgend seizoen. Wat ons 1ste betreft: enkele bepalende spelers gaan ons verlaten 
maar daar komen goede spelers voor in de plaats. Het bestuur ziet dan ook voldoende reden om het 
volgend seizoen met vertrouwen tegemoet te zien en wenst Cor ten Bosch daarbij in zijn inmiddels  
5de jaar als hoofdtrainer veel succes toe. Ten aanzien van (de toekomst van) ons sportpark: ook in 
het nieuwe seizoen zal het bestuur er alles aan doen om het belang van AFC zo goed mogelijk te 
behartigen. Daarnaast blijft er aandacht voor de verdere professionalisering van de interne 
organisatie en krijgen wij de beschikking over een nieuwe website met veel meer mogelijkheden. 
Onverminderd aandacht zal er natuurlijk ook zijn voor de senioren en de jeugd, en dan bedoelen wij 
niet alleen de selectieteams maar alle teams ongeacht op welk niveau zij spelen, want allen zijn ons 
even dierbaar. 
Om dit alles in goede banen te leiden is er uiteraard geld nodig. Het is dan ook van groot belang om, 
samen met onze nieuwe Commerciële Commissie, ervoor te zorgen om juist in deze economisch 
zware tijden, een aantrekkelijke partner te worden en te blijven voor AFC-vriendelijke bedrijven en 
andere sponsors. Alle bedrijven die ons ook het afgelopen seizoen weer hebben gesteund zijn wij 
uiteraard buitengewoon dankbaar.    
Uiteraard kan het bestuur het niet alleen. Samen met de vele deskundige en enthousiaste 
commissieleden en andere vrijwilligers en uiteraard met de voor AFC werkzame professionals, 
zullen wij AFC het komend seizoen naar vermogen ondersteunen. Wij zien het nieuwe seizoen dan 
ook met vertrouwen tegemoet. 
Aan alles komt een eind dus ook aan dit jaarverslag. Graag wil ik alle AFC-ers die een bijdrage aan 
dit jaarverslag hebben geleverd hartelijk dankzeggen en ik hoop en vertrouw op een uitstekende 
samenwerking in het nieuwe seizoen. AFC is het meer dan waard !    
Namens het bestuur van AFC, 

Ruud Mantel, 2de secretaris. 
Amstelveen, 6 juli 2012. 


