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Voorwoord
AFC is meer dan een club. AFC is een thuishaven voor mensen met ambities, voor 

mensen die vermaak zoeken en voor mensen die samen willen zijn. 

Resultaten zijn belangrijk, maar elkaar door dik en dun steunen is het adagium.

Samen winnen samen verliezen samen vooruitkijken. Deze Persmap is de “winst- en 

verliesrekening” van AFC anno nu. U zult het lezen; de mooie momenten overheersen 

op alle fronten bij de start van het seizoen 2011/2012. 

Tekst De samenstellers Jan van Galen en André Wijnand  Foto Ton Post
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Hoewel AFC het met een vierde plek in de eind rangschikking prima 

heeft gedaan in het eerste jaar in de Topklasse betoogt Machiel 

van der  Woude dat er nog steeds tal van bezwaren kleven aan deze 

nieuwbakken voetbalcompetitie. 

“Natuurlijk, voor de spelers is het aantrekkelijk en als ambitieus AFC 

móet je erbij zijn”, zegt hij. Maar ook: “Voor je het weet zit je met de 

problemen, waaraan de Jupiler League kapot dreigt te gaan”. 

Tekst Jan van Galen  Foto’s Jan Otsen
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AFC-voorzitter Machiel van der Woude:

“Eerste seizoen Topklasse heeft 
laten zien waar de schoen wringt”
Het AFC-bestuur was een geharnast tegenstander  

van de Topklasse. Die houding is door die mooie 

vierde plek in het eerste seizoen dus niet veranderd?

AFC- voorzitter Machiel van der Woude “De bezwaren 

die wij eerder uitten hebben wij nog steeds. Dat kan ook 

niet anders, want het eerste seizoen van de Topklasse 

heeft precies laten zien waar de schoen wringt. Een 

 belangrijk doel van de Topklasse is degradatie uit de 

Jupiler League mogelijk te maken. Wij hebben gezien 

wat daarvan terecht is gekomen. Degradant FC Almere 

City degradeert niet omdat RBC failliet is gegaan. De 

 financiële situatie in de Jupiler League is zo penibel dat 

dit zich zo zal kunnen herhalen in de komende jaren. 

Omgekeerd is er bij de Topklasse verenigingen  nauwelijks 

belangstelling om te promoveren naar de Jupiler League.  

FC Oss wilde dat als gewezen BVO expliciet wel en is 

mede door subsidie van de KNVB gepromoveerd. Voor 

FC Oss een zaak van levensbelang, maar sportief gezien 

een gekunstelde situatie, die helemaal niet nodig zou 

zijn als de scheiding tussen de betaalde en amateur-

sectie in de praktijk nog zou bestaan. De KNVB zou er 

goed aan doen eerst de Jupiler League financieel op 

orde te  brengen. Daarna zien we wel weer. Op deze 

manier gaat het in ieder geval niet goed.”

Is de moeizame promotie/degradatieregeling het 

enige minpunt of kleven er nog meer nadelen aan 

de  Topklasse?

“Een belangrijk bezwaar betreft de grotere spreiding van 

de verenigingen. Er moet meer gereisd worden, er gaan 

minder supporters mee en er zijn minder streekderby’s. 

Het is in dit verband voor ons een geluk te noemen dat 

de spreiding zich vrijwel beperkt tot het oosten van het 

land. Op de zondag hebben de  provincies Groningen, 

Friesland, Flevoland en Zeeland niet één Topklasser.  

Brabant, Limburg en Drenthe maar één. Op de  zaterdag 

is het nog erger. Dat legt overigens meteen een  ander 

zwak punt van de Topklasse bloot. In de oude  situatie 

waren de hoofdklassen keurig verdeeld over het land met 

een veel betere kans om op het  hoogste  amateurniveau 

te spelen. 

Nu is dat voor een groot  aantal clubs in de regio 

bijna niet meer mogelijk. Komt bij dat de hoofd-

klassen nieuwe stijl minder aantrekkelijk zijn  omdat 

de  sterkste clubs in de Topklasse uitkomen. De door-

gevoerde  piramidisering van het amateurvoetbal zal 

leiden tot verdere professionalisering van de Top klasse, 

hogere budgetten, meer maatregelen. De afstand 

 tussen de Topklasse en de rest van het amateurvoetbal 

wordt  groter, met het betaalde voetbal veel kleiner.  

Het is daarbij uitkijken geblazen. Voor je het weet zit je 

ook in de Topklasse met problemen waaraan de  Jupiler 

League kapot aan dreigt te gaan, namelijk te weinig 

 toeschouwers, te weinig inkomsten en naar verhouding 

te hoge salarissen.” 

Zijn er ook lichtpunten te noemen? AFC heeft ten-

slotte in de Topklasse een prima seizoen achter de rug.

“Natuurlijk, ons eerste heeft uitstekend gepresteerd. 

Het niveau ligt hoog en als je dan vierde wordt van de 

zestien mag je heel tevreden zijn. De degradatie van 

Gemert, vorig seizoen nog Nederlands kampioen bij de 

zondagamateurs, laat zien dat het draadje dun is. 

Ik kan mij heel goed voorstellen dat onze spelers en  trainer 

Cor ten Bosch de Topklasse als een sportieve  uitdaging 

zien. Ze hebben het ook helemaal waar  gemaakt, wij 

 hebben er van genoten. De doelpunten van Sjoerd Jens, 

de hoogstandjes van Lùtzen Brink, de  inzet van Said 

Moumane en Laurens Samsom, de saves van  Raymon 

van Emmerik, en nog zo veel meer, het was grote  klasse. 

Alle energie en kwaliteit die in ons  eerste gestopt is door 

een grote groep mensen kwam er  helemaal uit. Bij dit 

alles mogen we bijzonder blij zijn met de  financiële 

ondersteuning die we mochten  ontvangen van AFC-

vriendelijke bedrijven en bord sponsoren, als mede van 

persoonlijke giften via de Stichting Keep Smiling en de 

supportersclub The Reds. Zonder die ondersteuning zou 

ons eerste op dit niveau niet kunnen presteren wat het 

heeft gedaan”. 

Waar gaat AFC eindigen in het tweede 

seizoen in de Topklasse, wat is het doel? 

“Uitgangspunt is dat AFC op het hoogste 

amateur niveau wil acteren, liefst in het linker 

rijtje. Een plek bij de  eerste 5 zou weer prach-

tig zijn. Geen gemakkelijke opgave  natuurlijk, 

want de krachtsverschillen zijn klein. Mede door 

de bijzonder zware degradatieregeling, waarbij 

drie clubs rechtstreeks degraderen en één club 

na competitie moet spelen, zal voor ieder punt 

moeten worden  geknokt. Belangrijk is dat we goed van 

start gaan, snel in het ritme komen. Dan kunnen we 

weer hoog eindigen. De selectie is immers aan gevuld 

met  enkele uitstekende spelers, die samen met de 

spelers kern die gebleven is, hopelijk het verschil kunnen 

 maken. Overigens wel  jammer dat Daryl van Mieghem 

naar Heracles is  vertrokken, al gunnen wij hem dat 

natuurlijk van harte”. 

Als voorzitter benadruk je altijd dat AFC heel veel 

meer is dan het eerste elftal. Hoe staat het met 

de club? 

“Zonder te overdrijven kan je zeggen dat AFC anno 

2011 er goed voor staat. Dat geldt zowel voor de jeugd, 

als voor de senioren en de veteranen. 
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AFC  begint het nieuwe seizoen met 117 teams, die 

ieder op eigen niveau volop kunnen genieten van de 

voetbalsport op ons mooie sportcomplex. Veel van de 

teams bij de  senioren en de veteranen spelen al jaren 

in  ongeveer dezelfde  samenstelling en dat is wezenlijk 

voor de  continuïteit van de vereniging. Voor onze jeugd-

afdeling bestaat enorme belangstelling, maar we  kunnen 

helaas maar een beperkt deel van de vraag om lid te 

worden honoreren. Met de 85 jeugdteams die AFC nu 

rijk is is de grens bereikt. Dat geldt overigens ook voor 

de  senioren- en veteranenafdeling. Het geheel moet 

organisatorisch wèl beheersbaar blijven en in evenwicht 

zijn met de  accommodatie die beschikbaar is. Wat dat 

betreft is het goed dat we met ingang van het nieuwe 

seizoen vier extra kleedkamers hebben. De vitaliteit en 

 identiteit van onze club worden echter ook bepaald door 

de  extra activiteiten die per traditie georganiseerd worden.  

Evenementen als het Jaardiner en de Zilveren Ploegbijeen -

komst, Ridder lunch, het Kienen, de  Gouden Ballenwedstrijd,

het Be Friends Cup toernooi, Mini WK, Herfst2daagse, 

AFC Super stars-toernooi in het  Borchland-complex, het 

Kerstdiner voor de C-jeugd, en nog zo veel meer, schragen 

ons clubleven. Dat moet in de toekomst vooral zo blijven”. 

Over de toekomst gesproken, welke kansen en 

bedreigingen zijn er voor AFC?

‘Voor AFC is het buitengewoon belangrijk dat er snel 

duidelijkheid komt over het sportpark. Sinds 1995  zitten 

wij hierover al aan tafel met de Gemeente. De  bedoeling 

was dat wij op de overkapte A 10 zouden gaan  spelen, 

 aansluitend op het Beatrixpark, maar dat plan gaat niet 

door. Na de herschikking van onze  velden eind 2007 ligt 

onder invloed van de economische  malaise de  ontwikkeling 

van ons Zuidasgebied stil en vindt er  binnen de overheid 

een heroriëntatie plaats om de vaart er weer in te krijgen. 

Het wachten is nu op groen licht van het Rijk om eind 

dit jaar voor het autoverkeer van de A10 een  tunnel aan 

te leggen. Wanneer deze milieu vriendelijke beslissing in 

Den Haag is genomen zal dit zeker een impuls beteke-

nen voor de Zuidas en  consequenties hebben voor ons 

plangebied. 

Wordt deze beslissing tot nader order uitgesteld dan  zullen 

wij zèlf flink gaan investeren in ons huidige sportcomplex. 

Dit geldt in het bijzonder voor het in 1962  geopende 

clubhuis, dat nu sterk verouderd is en  organisatie en 

 administratie veel te weinig ruimte biedt. Onze club moet 

niet de dupe worden van de econo mische  malheur, en de 

daarmee gepaard  gaande  stagnatie, maar maatregelen 

treffen die nodig zijn om op Top klasse niveau en in de 

volle breedte van de  vereniging goed te kunnen functio-

neren. Dat is niet alleen belangrijk voor AFC zelf, maar ook 

voor alle bedrijven en bewoners in de directe omgeving 

van ons sportpark. Wanneer je uitgaat van een samen-

hangend geheel van activiteiten, van een geïntegreerde 

aanpak, biedt een langer verblijf aan de Zuidas onze club 

veel kansen.”  
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De samenstelling van het bestuur voor het 

seizoen 2011-2012 kent geen wijzigingen.

Machiel van der Woude (62) begint aan zijn 9e jaar als 

voorzitter en zijn 22e jaar als bestuurslid. Ronald Koster 

(45) is voor het 2de jaar  secretaris, zijn 11e jaar als 

bestuurslid. Benno  Honsdrecht (42) bekleedt voor het 

3e seizoen de functie van penningmeester. 

Ad Westerhof (59) is voor het 9e jaar vice-voorzitter, zijn 

14e jaar als bestuurslid. 2e secretaris Ruud Mantel (56) 

is voor het 5e seizoen actief in deze functie.

Brian Speelman (43) is voor het 4e seizoen voorzitter van 

de jeugdafdeling. Bob Duis (43) begint aan zijn 3e jaar 

als commissaris TOPamateurs, zijn 5e jaar als bestuurslid 

en Lou Hekster (52) fungeert voor het 2de seizoen als 

commissaris Seniorenvoetbal.

Het bestuur wordt bijgestaan door circa 60 commissie-

leden,  ongeveer 100 vrijwilligers, de technische- en 

 medische staf en een aantal  “professionals”, die  vrijwel 

 dagelijks actief zijn op ons sportpark. Pachter Frans 

Ris en zijn  collega Joop Kenter  verzorgen sinds jaar 

en dag de  catering. Pim van de Meent is  dagelijks als 

sportpark manager in de weer en last but not least zijn 

ver enigingsmanager Henny Kottmann, Theo Janssen en 

Yvonne Steeman  verant woordelijk voor de administratie 

en de  operationele ondersteu ning van het bestuur.    

Bovenste rij v.l.n.r.: Lou Hekster, Bob Duis, Ruud Mantel en Brian Speelman. Onderste rij v.l.n.r.: Ronald Koster,

Ad Westerhof, Machiel van der Woude en Benno Honsdrecht.

Wedstrijden AFC 1 Topklasse 2011-2012
21 aug. 11 JVC Cuijk UIT

28 aug. 11 FC Lienden THUIS

31 aug. 11 Hollandia THUIS

04 sep. 11 Quick ’20 UIT

11 sep. 11 HSC ’21 THUIS

18 sep. 11 WKE UIT

25 sep. 11 Argon THUIS

02 okt. 11 Achilles ’29 UIT

09 okt. 11 UNA THUIS

16 okt. 11 Haaglandia UIT

23 okt. 11 INHAAL 

30 okt. 11 VVSB UIT

06 nov. 11 FC Hilversum THUIS

13 nov. 11 HBS UIT

20 nov. 11 EVV THUIS

27 nov. 11 De Treffers UIT

04 dec. 11 FC Lienden UIT

11 dec. 11 JVC Cuijk THUIS

18 dec. 11 INHAAL 

15 jan. 12 INHAAL 

22 jan. 12 Quick ’20 THUIS

29 jan. 12 Hollandia UIT

05 feb. 12 WKE THUIS

12 feb. 12 HSC ’21 UIT

19 feb. 12 INHAAL 

26 feb. 12 INHAAL 

04 mrt 12 Achilles ’29 THUIS

11 mrt 12 Argon UIT

18 mrt 12 Haaglandia THUIS

25 mrt 12 UNA UIT

01 april 12 VVSB THUIS

07 april 12 INHAAL 

09 april 12 INHAAL 

15 april 12 FC Hilversum UIT

22 april 12 HBS THUIS

29 april 12 INHAAL 

06 mei 12 EVV UIT

13 mei 12 De Treffers THUIS

Bestuurlijke organisatie als altijd paraat

Foto Jan Otsen
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Cor ten Bosch zal - bescheiden als hij is - zeker niet te loftrompet steken 

over zijn prestaties in de afgelopen drie seizoenen bij AFC 1.

Eerst ... worden, dan kampioen van de Hoofdklasse en vervolgens vierde 

in de Topklasse. Het is niet niks. Maar wat brengt zijn vierde seizoen bij 

de club? Cor zelf streeft naar minimaal de derde plek. 

“Je móet elk jaar een stapje hoger komen”, luidt zijn devies.

Wat is het geheim van zijn succes?

Negen ware AFC-watchers geven hun visie op deze bijzondere trainer/coach.

Tekst Jan van Galen  Foto’s Ton Post en Bob Duis
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Gedreven Trainer/coach Ten Bosch oogst veel lof

“Cor is zowel leider als makker”
Lutzen Brink, aanvoerder AFC 1

“Cor is niet de beste trainer van Nederland, bij de Rinus 

Michels Awards bleek ene Peter Wesselink dit te zijn. 

Het is echter maar de vraag of deze Peter met AFC net 

zo goed zou hebben gepresteerd als Cor de laatste  

3 jaar doet. Onder Cor is AFC een hecht team  geworden. 

Hij is echter niet de trainer die krampachtig op zijn 

 horloge kijkt of alles op de seconde na goed verloopt 

of dat de veter van de schoen wel matcht bij het shirt. 

Cor laat zich niet leiden door de waan van de dag of 

reputaties van spelers. Cor kijkt of iemand toegevoegde 

waarde heeft voor de zondagmiddag, zo simpel is het. 

Iedereen krijgt een eerlijke kans en als je goed genoeg 

bent, zit je bij de selectie. Bovenal laat onze trainer 

zich niet afschrikken om na trainingen en wedstrijden 

een goudgele te nuttigen aan de bar. Daar schijn je 

 kampioen door te worden.”

Bob Duis, teammanager AFC 1 en voorzitter 

commissie TOPamateurs 

“De grote kracht van Cor is dat hij authentiek is. In zijn 

benadering past hij nooit trucjes toe en hij is eerlijk.

Vooral tijdens wedstrijdbesprekingen en interventies in 

de kleedkamer is Cor op zijn best. Kort en duidelijk en 

daarmee weet hij de jongens te raken. 

Natuurlijk is Cor niet perfect. Hij is ook gewoon een 

van de boys en heeft het niet zo met starre regels en 

in gewikkelde moderne technieken. 

Waarschijnlijk is hij juist daarom ook geliefd bij de  

spelers, want hij is weliswaar “the boss” maar ook 

een van hen. Tot slot weet Cor altijd een goede sfeer 

te bewaken en neemt ook de  jongens die niet spelen 

 serieus.”

Maurice Loonstijn, schrijft wekelijks wedstrijd 

 verslag over AFC 1

“Als trouw volger van AFC-1 was ik toch wel verrast toen 

ik vernam dat Cor aangesteld werd als trainer. Uiteraard 

spraken zijn behaalde resultaten in het verleden mij erg 

aan; een ware kampioenenmaker. Cor heeft zich gelijk 

de club ‘eigen’ gemaakt en is niet voor niets voor het 

4e jaar onze hoofdtrainer. Cor is een winnaar en houdt 

doorgaans van attractief, aanvallend voetbal hetgeen 

AFC aanspreekt. De gedrevenheid waarmee Cor werkt 

(en dat op toch alweer 60-jarige leeftijd, mind you) met 

zowel het E-Top-team als met AFC 1 is prijzenswaardig. 

Ook in de omgang is Cor prettig en nooit te beroerd om 

tekst en uitleg te geven over bepaalde (al dan niet

tactische) keuzes. 

Jack van Gelder, oer-AFC-er, presentator/

verslag gever Studio Sport

Cor blijft voor mij altijd Corrie zoals het hoort als 

Amsterdammers onder elkaar. Ik ken onze trainer al ruim 

40 jaar. Ooit mocht ik een paar wedstrijden meespelen 

met het Amsterdams jeugdelftal tijdens het 4-bonden-

toernooi. Ook Cor zat in die selectie. Hij speelde toen bij 

Blauw Wit. Vanaf die tijd kwamen wij elkaar  geregeld 

tegen. Met name in de stad. De Bastille was onze thuis-

haven. Als speler en later als trainer is Cor altijd hetzelfde 

gebleven. Uiterlijk onverschillig, maar van binnen zeer 

gedreven. Zijn grootste kwaliteit is de team building. Hij 

is eerlijk en is zowel leider als makker van de spelers. 

Ooit zei men dat types als Du Chatinier en Ten Bosch 

niet bij AFC zouden passen, maar gelukkig zijn ook de 

grootste zwartkijkers inmiddels omgeturnd. Cor hoort 

bij AFC en is wat mij betreft na zijn periode bij het Eerste 

de aangewezen man om Technisch Coördinator van de 

gehele jeugd te worden. Als ik hem bezig zie met zijn  

E team zie ik een echt voetbaldier. Succes met jouw 

mannen dit seizoen Corrie.

Klaas Jan Bos, presentator/verslaggever 

RTV Noord- Holland Sport

“Ongeveer de eerste keer dat ik Cor ten Bosch ont-

moette was op het vliegveld van Las Palmas. AFC had 

een trainingskamp achter de rug, ik ging op vakantie. 

Mooie ontmoeting. Ras-Amsterdammer in keurig AFC-

pak tussen Hollandse vakantiegangers. Fijne vent, die 

ten Bosch. Lijkt in eerste instantie niet te passen bij AFC. 

Aan de andere kant klopt die tegenstelling wel. Volkse 

trainer bij een sjieke club. Ten Bosch, de Pep Guardiola 

van het Amsterdamse voetbal, ongeveer. Ten Bosch 

zal komend seizoen jonge jongens de kans (moeten) 

geven, spelers als Van Mieghem vertrokken immers.  
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ik anders zie; met de kwaliteiten van deze spelers zou 

ik dominanter spelen. Nóg meer voetbal brengen. Maar 

ach, zo heeft iedere trainer weer zijn eigen kijk op de 

dingen. Soms moet je je wel aanpassen als trainer, maar 

met zo’n AFC-selectie, zou ik dat nooit doen.

Ik heb begrepen dat Cor dit jaar weer een ruime en 

bovenal ook een kwalitatief goeie selectie heeft, dus dat 

wordt weer meedraaien in de top. Moet hem lukken!

Verder is Cor een fijne collega, die ook altijd klaar staat 

om de wedstrijden na te bespreken onder het genot van 

een lekker biertje. En zo hoort het ook. Ik wens hem en 

de club veel sukses toe in het nieuwe seizoen”

Machiel van der Woude, voorzitter AFC

“Past Cor ten Bosch bij AFC? Wat een vraag! Is de 

Paus katholiek? AFC staat 116 jaar voor Amsterdam, 

voor voetbal en voor een hechte club met historie en 

toekomst. Als volbloed Amsterdammer, die heel goed 

weet hoe de hazen in het amateurvoetbal al dan niet 

lopen en als trainer die grote successen boekt bij totaal 

verschillende verenigingen was Cor de ‘right man on 

the right place’ die met zijn ploeg in 2010 AFC-historie 

schreef. Een ervaren trainer met menselijke maat, onaf-

hankelijk in zijn oordeel, met oog voor talent, resultaat 

en de omgeving waarin hij werkt: zo’n topklasse trainer 

past voor 100% bij AFC, nu en in de toekomst.        

Chris Schröder, clubstatisticus en erelid AFC

“Cor kwam in 2008 bij AFC

Als opvolger van Ton du Chatinier

Het eerste jaar keek hij de kat uit de boom

Kampioen worden was natuurlijk zijn droom

31 wedstrijden met 52 punten het resultaat

2010 Kampioen en promoveren. Dat staat 

Met 32 wedstrijden met beker 70 punten 

Topklasse een vierde plaats. Dit is stunten

Ook afgelopen jaar een prachtig seizoen

33 gespeeld 55 punten. Wie kan dit hem nadoen

Op naar de 100 hoop ik die in de groep goed ligt

Een vakman, sociaal, aimabel, doet zijn plicht.”   

Cor ten Bosch geeft zijn spelers ruimte om te dollen. Hij heeft het niet zo op met starre regels. 

Waarschijnlijk is hij juist daarom ook zo geliefd bij de spelers.

Met Ronny van Es er bij (eigenlijk ook geen AFC-type), 

gaat de ploeg geen modderfiguur slaan. Kampioen 

gaan ze niet worden, maar linkerrijtje moet te doen zijn. 

ik hoop op veel spectaculaire wedstrijden. Ten Bosch 

denk ik ook.”

 

Said Moumane, oud-speler AFC 1, nu assistent- 

trainer AFC 2.

“Cor ten Bosch is een gedreven communicatieve trainer 

die midden in een groep staat, maar als het vereist is, 

kan hij boven de groep staan (afstand en nabijheid).

Zijn motto: maak spelers medeverantwoordelijk voor 

wat er binnen en buiten het teamproces omspeelt. 

Normen en waarden en wederzijds respect is een belang-

rijk begrip voor het verrichten van zijn werk. Heeft een 

winnaarsmentaliteit en dat probeert hij op zijn team/

groep te projecteren.

Hij wil altijd het maximale uit zijn team/groep halen 

en probeert ze hierdoor te prikkelen om tot goede 

 resultaten te komen.

Cor is verder een geweldige man om mee te werken 

als trainer.”

Karel Bonsink, trainer/coach FC Hilversum, 

concurrent in de Topklasse

Ja, daar vraag je me wat? Over Cor!

“Allereerst, ik ken Cor heel lang, vanaf onze DWS- 

tijd al en dat is zo’n 45 jaar geleden. Hij is een echte 

Amsterdammer, dus met de grap en de uitstraling op 

de juiste plaats!

Hij heeft al heel veel gewonnen en dat is lang niet zo 

makkelijk, als menigeen denkt. Dus een goeie trainer. 

En hij traint bovendien een van de mooiste clubs van 

Nederland. Daar kijk ik met ietwat gepaste jaloezie naar 

als ik de selekties van de afgelopen jaren in gedachten 

neem. Wat er allemaal mogelijk is bij AFC, tja, dan moet 

ik zeggen: als ik “BOER” zou zijn van deze goed gevulde 

akker, dan haalde ik er ook een goede oogst vanaf!

Laat ik ook niet te vleierig zijn, want anders denkt ie 

nog dat ik ,,verkering’’ zoek, dus heb ik een puntje dat 
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AFC

Jaardiner 

weer 

uiterst 

sfeervol

Clublied
In onze goede Amstelstad

Is lang geleén geboren

Een nietig clubje, echter dat

Veel vreugd’ en leed ons heeft beschoren.

Drie letters slechts telt hare naam,

Voor ons meer waard dan woorden,

Want A.F.C. haar naam heeft faam

Van Oost naar West, van Zuid naar Noorden.

Ik heb U lief, mijn A.F.C.,

Gij telt in aller harten mee;

Uw naam is mij een schoon symbool

Van goede geest, sportieve jool.

Te spelen onder uw banier

Is mij een eer en een plezier;

Al word ik oud, mijn geest blijft fit,

Omdat ik A.F.C. bezit!

Wij allen dienen onze club,

Als plichtsgetrouwe mannen,

Eens worden wij weer ‘runners-up’,

Jan Salie wordt voor goed verbannen.

Wij allen zweren eeuwig trouw

En zullen niet versagen,

Want wat ook ooit gebeuren zou,

Wij blijven er ons ROOD-ZWART dragen.

Ik heb U lief, mijn A.F.C.,

Gij telt in aller harten mee;

Uw naam is mij een schoon symbool

Van goede geest, sportieve jool.

Te spelen onder uw banier

Is mij een eer en een plezier;

Al word ik oud, mijn geest blijft fit,

Omdat ik A.F.C. bezit!  

Said Moumane neemt afscheid als speler

Bestuur en ereleden zingen uit volle borst het AFC Clublied mee tijdens het Jaardiner in Hotel Americain. 

Achter tweede van links; oud-voorzitter Dick van der Klauw, die ons in het afgelopen seizoen helaas is ontvallen.

Said Moumane gaat bij zijn

aller laatste wedstrijd voor AFC 1 

op de schouders. Na een lange, 

lange  carrière in het eerste nam 

hij  geëmotioneerd afscheid. 

Maar Said gaat niet verloren voor de 

club, want vanaf dit seizoen is Said 

assistent-trainer van het Tweede.
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Daryl van Mieghem (21) speelde zijn gehele jeugd voor AFC. 

In het seizoen 2008-2009 maakte hij de overstap van de A1 naar 

de senioren en werd direct toegevoegd aan de A selectie. 

Daar kon Daryl wennen aan het  seniorenvoetbal op niveau. 

Het seizoen erna volgde het kampioenschap in de Hoofdklasse A, 

waarin Daryl een belangrijk aandeel had.

Scouts wisten hem te vinden en inmiddels is hij ingelijfd door Heracles.

Tekst Bob Duis  Foto’s Heracles en Ton Post
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Aan het begin van het afgelopen seizoen excelleerde 

Daryl direct vanaf de eerste wedstrijd tegen Dijkse Boys. 

Met 2 doelpunten en een dijk van een wedstrijd waren 

alle ogen op hem gericht. 

Het wemelde op Goed Genoeg van de scouts en de 

sportmedia hadden lovende woorden voor de acties van 

de snelle buitenspeler van AFC. Maar al die  aandacht 

heeft Daryl lang naast zich neergelegd.

O.a. IJsselmeervogels wilde hem graag naar Spakenburg 

 lokken, maar Daryl nam zich voor dat hij alleen in zou 

gaan op een  aanbieding van een club uit de Eredivisie.

Daryl’s verstandige geduld is beloond en een  geweldige 

club, Heracles Almelo, heeft hem gestrikt met een 

 contract tot 2013 en een optie van nog eens een jaar. 

Ook de jeugdopleiding van AFC verdient een pluim, 

natuurlijk, want die leverde dit talent af.

Daryl heeft het intussen prima naar zijn zin bij Hercales. 

“De eerste 2 weken waren enorm spannend, aan gezien 

ik in deze periode een contract moest afdwingen. In 

mijn eerste 3 wedstrijden heb ik gelukkig gescoord. 

Ik ben goed opgevangen en voel me er zeker thuis.  

In de voorbereiding merkte ik goed mee te kunnen op 

dit niveau. Hopelijk bewijs ik mij in de eredivisie en gaan 

wij met Heracles eindelijk europees voetbal halen.”

AFC wenst Daryl alle succes in zijn nieuwe avontuur. 

In ieder geval heeft Heracles er een aantal fans uit 

Amsterdam bij gekregen.  

Gedroomde stap naar profcarrière is gemaakt

Daryl van Mieghem “kind” 
van AFC tekent bij Heracles 
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Joost Heij (20 jaar) speelde in de jeugd bij AGOVV. Daarna 

maakte hij de overstap naar CSV Apeldoorn, inmiddels 

uitkomend in de Hoofdklasse. Zijn studie sportmarketing 

aan de Hogeschool van Amsterdam bracht hem  dichter 

bij AFC. Vanaf oktober zal Joost ook in Amsterdam 

wonen waardoor zowel studie als voetbal 10 minuten 

verwijderd zullen zijn van zijn nieuwe ‘home’. Zijn am bitie 

is door te groeien tot spits van AFC, achter Ronny van 

Es. Daarnaast wil hij zijn studie afronden, genieten en 

een leuke tijd hebben. Hij omschrijft AFC als traditionele 

club waar alles tot in de puntjes geregeld is en noemt de 

wijze waarop alles verzorgd is professioneel. In het begin 

moest Joost zich een beetje aanpassen aan het niveau, 

dat hij – ook op trainingen – als hoogstaand typeert. 

Mike Derlagen (25 jaar) speelde al bij veel grote clubs; 

AZ, FC Zwolle en HFC Haarlem. Vorig jaar stond hij in de 

basis bij Young Boys uit Haarlem. In het dagelijks leven 

is hij sales-medewerker bij PC Ware in Amsterdam, een 

softwarebedrijf dat licenties verkoopt. Hij wil proberen 

bij AFC zoveel mogelijk te gaan spelen. Hij voorziet 

goede resultaten en schat in dat we gaan meedraaien 

bovenin het linkerrijtje. Volgens Mike is AFC anders 

dan zijn vorige clubs onder meer door de wijze waarop 

zaken geregeld worden en zijn. Hij noemt onder meer 

de weekend-stage in Noordwijk top. Daarnaast de trai-

nings- en wedstrijdkleding. Mike geeft aan dat de con-

currentie hoog is en dit seizoen een kwalitatief sterke 

groep aan zal treden in het 2e seizoen Topklasse.

De nieuwe spelers van de A-selectie voor de AFC-bus. 

Vlnr: Daan Sutorius (AFC 2), Joost Heij (CSV Apeldoorn), Mitchel Dijkstra (AFC A1), Jasper de Haer (Argon), Yusuf Sarica (FC Chabab), Arsenio 

Nieuwe gezichten A-selectie
Zoals elk jaar vertrekken en komen er spelers. Het gaat erom dat AFC zijn identiteit 

 behoudt en op het hoogste (amateur) niveau mee blijft doen. De huidige selectie voldoet 

weer aan deze voorwaarden. Hieronder een introductie van de nieuwe gezichten,  hoewel 

sommigen niet helemaal nieuw zijn.

Tekst Maurice Loonstijn  Foto Bob Duis
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Arsenio Dihalu (19 jaar) speelde vorig jaar de sterren 

van de hemel in onze eigen A1. Daarvoor speelde hij 

ondermeer 3 jaar bij AZ en een seizoen bij SC Cambuur. 

Overdag werkt hij in Aalsmeer bij de bloemenveiling, 

maar zijn ambitie is toch nog steeds om het profvoet-

bal te behalen. Eerst wil hij proberen een basisplek af te 

dwingen en geeft aan belangrijk te willen zijn voor het 

elftal door het geven van assists en het maken van doel-

punten. Ook hij roemt de wijze waarop alles is verzorgd 

(het begint eentonig te worden, maar dit is nou eenmaal 

zoals de ondervraagden antwoordden). Hij wil zelf veel 

leren en ervaring opdoen en die kennis mee te nemen 

en te gebruiken.

Yusuf Sarica (25 jaar) kwam over van het eveneens 

Amsterdamse FC Chabab. Daarvoor speelde hij bij 

Ado’20, Quick Boys, HFC Haarlem en eerder bij een 

 profclub in Turkije. 

Hij begon aan een studie commerciële economie maar 

rondde deze studie niet af door zijn voetbalambities. 

Toch werkt hij als sportbegeleider bij Stichting Sport 

Supporting van de gemeente Haarlem. Zijn ambities zijn 

groot: hij wil kampioen worden met AFC, goed preste-

ren en een bijdrage leveren aan dat gewenste resultaat. 

Ten opzichte van eerdere clubs is ook hij onder de indruk 

van de door hem als traditionele club omschreven AFC. 

Hij geeft verder aan dat de groep breed is en vooral op 

de trainingen zie je dat de selectie sterk is.

Mitchell Dijkstra (18 jaar) was vorig jaar keeper van 

onze eigen A1 en viel daar op. Hij doorliep de tot 2008 

de jeugdopleiding van FC Utrecht. 

Naast zijn HBO-studie commerciële economie aan de 

Johan Cruyff University werkt hij een dag in de week 

op de financiële admini stratie van de Rijksacademie van 

Beeldende Kunsten in Amsterdam. Hij wil uiteindelijk 

eerste doelman worden en mooie successen behalen. 

Hem zijn de sfeer, tradities, gezelligheid en entourage 

tot nu toe opgevallen. Hij ziet AFC als goede ploeg 

meedoen om het kampioenschap en wil zelf veel leren 

komend seizoen.

Michael Lanting (26 jaar) speelde bij clubs in de kop 

van Noord-Holland (HCSC, ZAP, WGW) en kwam over 

van bevriende club Hollandia. Ook niet zo vreemd voor 

iemand die geboren is in Den Helder. Overdag werkt 

hij als administratief medewerker bij Politie Amsterdam-

Amstelland. Michael wil het beste uit zichzelf halen bij 

AFC, bovenin meedraaien en zoveel mogelijk spelen. 

Ten opzichte van eerdere clubs onderscheidt AFC zich 

door haar clubcultuur en maakte hij zijn keuze ook 

 doordat hij vindt dat AFC altijd getipt wordt als titel-

kandidaat en het meedraait in de hogere regionen van 

het amateurvoetbal. 

Mede doordat volgens hem bij onze club een bepaalde 

beleving aanwezig is, ingegeven door de sterke clubcul-

tuur. Door training ziet hij de selectie beter en sterker 

worden en meent hij dat zo goed als voor iedere positie 

een dubbele bezetting aanwezig is.

Daan Sutorius (19 jaar) trainde vorig seizoen als enige 

tijd mee met AFC 1 en kent dus al redelijk wat team-

genoten beter. 

Helemaal nieuw is hij dus niet aangezien hij al sinds 2005 

lid is van onze vereniging. Hij speelde eerder bij AMVJ en 

Amstelveen Heemraad. 

Aan de Vrije Universiteit van Amsterdam studeert hij 

rechten maar weet nog niet wat hij daarmee later wil 

doen. 

Hij wil basisspeler proberen te worden en te blijven. 

Daan geeft aan dat het team waaruit hij dit jaar deel van 

uitmaakt het beste team tot nu toe is.

Jasper de Haer (27 jaar) kwam over van ‘angstgegner’ 

Argon uit Mijdrecht, waar hij 13 jaar voetbalde. 

Doordat hij in Amsterdam is komen te wonen, op loop-

afstand van onze club, had hij al langer de wens om bij 

AFC te gaan spelen waarbij hij zijn werk bij een sport-

marketingburo dat clinics en evenementen organiseert 

beter kon combineren met zijn passie voor voetbal. 

Hij wil zo hoog mogelijk eindigen en spreekt de ambitie 

uit om kampioen te worden met AFC. 

Inmiddels heeft Jasper kennisgemaakt met onze ver-

eniging en genoot hij onder meer van het super-  

weekend in Huis ter Duin in Noordwijk. 

Hem zijn de breedte van de selectie en het hoge niveau 

opgevallen en ziet concurrentie door 20 volwaardige 

spelers van de selectie.  

Dihalu (AFC A1), Mike Derlagen (Young Boys) en Michael Lanting (Hollandia).
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Shane Arana Barrantes

 1. 05-12-1981

 2. 2010

 3. AFC, DWS, SV Argon, FC Omniworld BVO, SV Spakenburg

 4. -

 5. Vertegenwoordiger AA drink Noord-Holland

 6. Fitness & Golf

 7. Pele

 8. FC Barcelona

 9. Geen

 10. Algeheel Zondagkampioen met SV Argon

 11. Bali

Spelers A-selectie Topklasse
Achter de naam van de speler is het vaste rugnummer vermeld en daaronder de volgende gegevens: 

1. geboorte datum, 2. lid van AFC sinds, 3. vorige clubs in volgorde van begin tot AFC, 4. gespeeld in vertegenwoor digende 

elftallen, 5. studie en/of beroep, 6. naast voetbal andere sport en/of hobby, 7. welke voetballer is jouw voorbeeld, 

8. favoriete voetbalclub, 9. favoriete positie in het veld, 10. hoogtepunt als voetballer, 11. favoriete vakantie.

Foto’s Karel Delvoye

1 2

3 4

5 6

7 8

9

11

Raymon van Emmerik

 1. 11-06-1980

 2. 2007

 3. FC Kleve, Go Ahead Eagles, DWV, Ajax, NEC

 4. Amsterdams elftal

 5. VBO Metaal

 6. -

 7. Dennis Gentenaar

 8. -

 9. Keeper

 10. -

 11. -

Dwight Gefferie

 1. 25-10-1985

 2. 2009

 3. Jos Watergraafsmeer, FC Utrecht, sv. Marken, afc. DWS

 4. -

 5. Student

 6. Gitaar spelen

 7. -

 8. -

 9. Rechtsback

 10. -

 11. -

Peter Post

 1. 12-03-1986

 2. 2003

 3. Amstelveen/Heemraad 

 4. Nederlands Amateurelftal onder 23

 5. UvA: Master Business Studies

 6. Golf, Fitness 

 7. Robert Schilder

 8. FC Barcelona

 9. Centrale verdediger 

10. Kampioenschap AFC Hoofdklasse A 2009/2010

 11. Zuid-Afrika, Botswana en Zambia

Mike Ruijter

 1. 17-03-1990

 2. 2006

 3. Pancratius, FC Utrecht

 4. KNVB District O/12, 13, 14

 5. MTS Bouwkunde

 6. Gelukkig zijn

 7. Messi

 8. FC Barcelona

 9. 3/4

 10. Kampioenschap met AFC seizoen 2009/2010

 11. Gran Canaria

Mike Derlagen

 1. 14-07-1986

 2. 2011

 3. OSV, Hellas Sp., AZ, FC Zwolle, HFC H’lem, Young Boys

 4. -

 5. Accountant Executive bij PC-Ware

 6. Vissen, Pokeren

 7. Xavi (FC Barcelona)

 8. FC Barcelona

 9. Linksback

 10. Kampioen met Jong AZ

 11. Ibiza

Willem Scheerens

 1. 24-04-1985

 2. 2008

 3. DWV, Ajax, DWV

 4. Nederlands amateur elftal

 5. Consultant bij PwC

 6. Films

 7. Redondo

 8. Ajax, AFC en DWV

 9. Verdedigende middenvelder

 10. Kampioen worden met AFC

 11. Italië

Wout Meulemans

 1. 03-12-1986

 2. 2007

 3. Theole, FC Den Bosch

 4. -

 5. Studie Alg. Sociale Wetenschappen UvA

 6. Tennis

 7. Zidane

 8. Ajax

 9. Centrale middenvelder

 10. Kampioenschap Hoofdklasse

 11. Stedentrip

Gideon de Graaf

 1. 29-03-1986

 2. 2009

 3. NAC-Racing Mechelen, RAFC-Capellen

 4. -

 5. -

 6. Squash, Tennis, Golf

 7. Zidane, Xavi

 8. Barcelona

 9. Verdedigende middenvelder

 10. Speler van het toernooi met Ajax

 11. Ischia (Italië) 

Ron van Es

 1. 22-05-1978

 2. 2010

 3. Telstar, H’lem, Rigave, Telstar, Panthrakikos AE Paphos, Doxa Dramas

 4. -

 5. Spelersmakelaar

 6. -

 7. -

 8. Barcelona

 9. Spits

 10. Promotie Eredivisie Griekenland met Rigave en Panthrakikos

 11. Noord Griekenland

10Lutzen Brink

 1. 02-09-1985

 2. 2009

 3. SC Heerenveen, v.v. Sneek, GSVV Knickerbockers

 4. -

 5. Commodity trader

 6. Golf, biljart en reizen

 7. Igor Korneev

 8. SC Heerenveen

 9. Mid-mid

 10. Kampioenschap AFC in de hoofdklasse

 11. Backpacken

Sjoerd Jens

 1. 31-07-1982

 2. 2009

 3. WSV, AFC, WSV

 4. -

 5. Arts-onderzoek AMC

 6. Golf en tennis

 7. Fernando Torres

 8. Machester United

 9. Spits

 10. Kamp. hoofdkl. 09-2010/Topscorer Topklasse 10-2011

 11. Een safari

12
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13Gijs Roodbeen

 1. 17-02-1984

 2. 2005

 3. Spakenburg, AFC, FP University, Quick 1888, De Treffers, NEC

 4. KNVB Oost Nederland

 5. European Studies: Identity and Integration

 6. Reizen

 7. Dirk Kuijt

 8. NEC

 9. Centraal op het middenveld

 10. Voetbal in Amerika mee mogen maken

 11. Per auto op de bonnefooi naar Frankrijk gaan

15Magid Jansen

 1. 10-06-1983

 2. 1989

 3. AFC, Ajax, AZ, Telstar, Omniworld

 4. Ned. elftal onder 15 en onder 16

 5. Mode winkel

 6. Kickboksen

 7. Redondo

 8. Barcelona

 9. Linkshalf

 10. Kampioenschap AFC

 11. Ibiza

17Michael Lanting

 1. 08-01-1985

 2. 2011

 3. HRC, WGW, ZAP, HCSC, HSV de Zuidvogels, Hollandia

 4. -

 5. Hulpverlening

 6. Muziek en reizen

 7. Sneijder/Davids in zijn beste dagen

 8. Barcelona

 9. Middenveld centraal (verdedigend)

 10. Promotie naar Topklasse/Stage Detroit Ignition (USA)

 11. Aruba en Curaçao

19Jasper de Haer

 1. 14-10-1983

 2. 2011

 3. CSW, SV Argon

 4. -

 5. Account Manager

 6. Tennis 

 7. -

 8. Barcelona

 9. Centrale verdediger

 10. Algeheel Landskampioen (SV Argon)

 11. Strandvakantie

22Arsenio Dihalu

 1. 28-03-1992

 2. 2010

 3. Hellas Sport, AZ, SC Cambuur

 4. NL O15

 5. Zakenman

 6. Nope! 

 7. Xavi

 8. Barcelona

 9. 10 (hangend achter de spitsen)

 10. Kampioen AZ C1, trainingskamp Portugal SC Cambuur

 11. Suriname

14Duncan van Moll

 1. 30-10-1979

 2. 2010

 3. FC Zwolle, Be Quick ’28, FC Zwolle, S.V. Spakenburg

 4. Nederlands Amateur elftal

 5. School of Management & Law - VU/Windesheim

 6. Muziek, drummen

 7. Diego Amando Maradona, Fernando Redondo, Zinedine Zidane

 8. Barcelona

 9. Centrale middenvelder

 10. -

 11. Reizen voor een langere periode

16Yusuf Sarica

 1. 30-11-1985

 2. 2011

 3. Hfc Edo, Schoten, Dco, Quick Boys, HFC H’lem, Beykoz, ADO ’20, fc Chabab

 4. -

 5. Sport begeleider

 6. Tennis en Formule 1 

 7. Ronaldo de Lima

 8. FC Barcelona

 9. Aanvaller, aanvallende middenvelder 

 10. 2 Jaar voetballen in het buitenland 

 11. Turkije

18Kerwin Hartman

 1. 19-02-1987

 2. 2009

 3. KSV Fortissimo, VV Bennekom

 4. -

 5. Student Business Studies

 6. Snowboarden

 7. Edwin van der Sar

 8. FC Barcelona

 9. Doelman

 10. Winnen van de Districtsbeker

 11. Trip door Zuid-Amerika

20Daan Sutorius

 1. 27-09-1991

 2. 2006

 3. AMVJ, Amstelveen Heemraad

 4. KNVB onder 15, 16, Ned. Amateurelftal onder 16

 5. Student Rechtsgeleerdheid

 6. Tennis

 7. Dennis Bergkamp

 8. Ajax

 9. Linkshalf

 10. Geselecteerd voor Ned. Amateurelftal onder 16

 11. Australië

23Joost Heij

 1. 08-06-1991

 2. 2011

 3. AGOVV Apeldoorn, CSV Apeldoorn

 4. KNVB elftallen district oost

 5. Studie Sportmarketing/Commerciële economie

 6. Fitness en tennis

 7. Robin van Persie

 8. Ajax

 9. Centrale spits

 10. Goals in zaterdag Topklasse

 11. Spanje en Egmond aan Zee

25Mitchel Dijkstra

 1. 17-09-1992

 2. 2005 en 2009

 3. SV Diemen, AFC Amsterdam, FC Utrecht

 4. KNVB 14, 15 en 16

 5. Johan Cruijff University

 6. Training geven

 7. Edwin van der Sar

 8. Ajax

 9. Keeper

 10. Winnen van de Nike Cup met FC Utrecht in 2006

 11. Spanje

KEEP SMILING
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 Informatie over de verenigin
Achilles ’29 - Groesbeek

Opgericht: 1 juni 1929

Aantal leden: 600 (7 seniorenteams, 14 jeugdteams,

1 damesteam)

Trainer: Eric Meijers, assistent trainer: Frans Derks en 

Willem Korsten, keeperstrainer: Twan Centen,

team manager: Vincent Esveld en Stefan Kersten, 

leider: Leon Wijers, fysiotherapeut: Jos Poelen, 

 verzorger: Bart Potjes, 

Terrein: Sportpark De Heikant, Cranenburgsestraat 33a,

6561 AM Groesbeek, clubhuis 024-3973242

Hoofdveld: natuurgras

Website: www.achilles29.nl 

AFC - Amsterdam

Opgericht: 18 januari 1895

Aantal leden: 1990 (28 seniorenteams, 89 jeugdteams)

Trainer: Cor ten Bosch, assistent trainer: Murat Böke, 

keeperstrainer: Edwin van Holten, 

teammanager: Bob Duis, verzorgers: Michael Olivieira 

en Jan Loenen, materiaalman: Hans van Rossum

Terrein: Sportpark Goed Genoeg, De Boelelaan 50, 

1082 LR Amsterdam, clubhuis 020-6445575, 

radiokamer 020-4044043

Hoofdveld: natuurgras

Website: www.afc-amsterdam.nl

Argon - Mijdrecht

Opgericht: 1 juli 1971

Aantal leden: 1150 (13 seniorenteams, 

40 jeugdteams, 1 G team)

Trainer: Jimmy Simons, assistent trainer: Rob de Haan,

keeperstrainer: René Ponk, herstel-/looptrainer: Paul 

Smelt, fysiotherapeut: Peter Egbers, 

verzorger: Harm Oussoren, leiders: Gerard Cordes,

Johan van Haastrecht, Marcus de Jong en Hans Slagboom

Terrein: Sportpark Argon, Hoofdweg 85A, 

3641 PR Mijdrecht, clubhuis: 0297-281886, 

bestuurskamer: 0297-286078

Hoofdveld: natuurgras

Website: www.svargon.nl

De Treffers - Groesbeek

Opgericht: 1 augustus 1919

Aantal leden: 1145 (9 seniorenteams, 24 jeugdteams)

Trainer: Johan de Kock, assistent trainer: Joop van den 

Ing, keeperstrainer: Rob Gebbink, leider: Marc Kersten, 

technisch coördinator: Jan Peters, fysiotherapeut: 

Martin Wijdeveld, verzorger: Jan van Pommeren, 

Terrein: Sportpark Zuid, Nijerf 1, 6562 KW Groesbeek, 

024-3971600 (clubgebouw)

024-3977049 (bestuurskamer)

Hoofdveld: gras

Website: www.detreffers.nl

E.V.V. - Echt

Opgericht: 26 juni 1926

Aantal leden: 550 (5 seniorenteams, 18 jeugdteams, 

1 damesteam)

Trainer: Jan Lauers, keeperstrainer: Ingmar 

Bergmans, technisch manager: Jos Klingen, 

leider: Sjaak van Birgelen, 

verzorger: Lei Triepels

Terrein: Sportpark In de Bandert, Sportpad 4, 

6101 LJ Echt, 0475-486065

Hoofdveld: natuurgras

Website: www.evvecht.nl

Haaglandia - Rijswijk

Opgericht: 1 juli 2005 (fusie FC Kranenburg en 

RVC Rijswijk)

Aantal leden: 900 (8 seniorenteams, 44 jeugdteams)

Trainer: Edwin Grunholz, assistent trainer: Ger Fens, 

keeperstrainer: Dick Bos, leider: Marcel Rodenburg, 

hersteltrainer: Sjaak Brunt, 

fysiotherapeut: Corné van Geest, 

verzorger: Koos Terol 

Terrein: Sportpark Prinses Irene, Schaapweg 2, 

2285 SP Rijswijk, clubhuis 070-3944133

Hoofdveld: kunstgras

Website: www.haaglandiavoetbal.nl

HBS - Den Haag

Opgericht: 7 oktober 1893

Aantal leden: 910 (13 seniorenteams, 50 jeugdteams)

Trainer: Corné van Doorn, assistent trainers: Jurgen 

Färber, Mart Groot, keeperstrainer: Raymond Mulder, 

teammanagers: Diederik Visee, Joop Westdijk, 

fysiotherapeut: Jeroen Coster

Terrein: Sportpark Craeyenhout, Daal en Bergseweg 2,

2506 CC Den Haag, 070-3681960

Hoofdveld: natuurgras

Website: www.hbs-craeyenhout.nl

FC Hilversum - Hilversum

Opgericht: 30 augustus 1906

Aantal leden: 500 (5 seniorenteams, 13 jeugdteams)

Trainer: Karel Bonsink, assistent trainer: Leon Romer, 

keeperstrainer: Wout Posthuma, 

teammanager: Rob van der Molen, 

Verzorgers: Eric Gouw, Guy van de Hazel

Terrein: Sportpark Crailoo, Nwe. Crailooseweg 28, 

1222 AB Hilversum, 035-6913766

Hoofdveld: natuurgras

Website: www.fchilversum.nl
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gen in de Topklasse Zondag
Hollandia - Hoorn

Opgericht: 1 september 1898

Aantal leden: 700 (11 seniorenteams, 17 jeugdteams)

Trainer: Ron van der Gracht, 

assistent trainer: Kees Stavenuiter, 

keeperstrainer: Eelco Zeinstra, 

teammanager: Paul Schröder, 

verzorgers: Hans Schuurman en Nico Mak

Terrein: Sportpark Julianapark, Nieuwe Wal 2, 

1621 NB Hoorn, clubhuis 0229-215090

Hoofdveld: natuurgras

Website: www.hollandia-hoorn.nl

HSC ’21 - Haaksbergen

Opgericht: 21 juni 1921

Aantal leden: 1035 (11 seniorenteams, 32 jeugdteams, 

2 zaalvoetbalteams en 1 damesteam)

Trainer: Paul Krabbe, assistent trainer: Jeroen Kiepman, 

keeperstrainer: Frank Ensink, leider: Ronald Schutten, 

fysiotherapeut: Huub Hodes, verzorgers: Ellen Slotman 

en Jeroen Somhorst

Terrein: Sportpark Groot Scholtenhagen, 

Scholtenhagenweg 29a, 7481 VN Haaksbergen, 

053-5723051, 053-5740675 (alleen op zondag)

Hoofdveld: kunstgras

Website: www.hsc21.nl

JVC Cuijk - Cuijk

Opgericht: 1 april 1931

Aantal leden: 930 (12 senioren teams, 43 jeugdteams)

Trainer: Jan van Deinsen, assistent trainer: Dinand van 

Haaren, keeperstrainer: Jochem Gerrits, 

teammanager: Ramon Schaap, leider: Sjaak van Raaij, 

verzorgers: Jan Maas en Marti Koenen 

Terrein: Sportpark de Groenendijkse Kampen, 

Sportlaan 7, 5431  AP Cuijk, 0485-315657

Hoofdveld: kunstgras

Website: www.jvccuijk.nl

FC Lienden - Lienden (Betuwe)

Opgericht: 1 augustus 1930

Aantal leden: 400 (5 seniorenteams, 16 jeugdteams,

1 damesteam)

Trainer: Jan Veldhuizen, assistent trainer Peter Hofstede,

keeperstrainer: Sander Selhorst, teammanager: Rob 

Blijleven, leider: Paul van Driel, fysiotherapeut: Glenn 

van der Veen, verzorger: Wim Lentjes, 

Terrein: Sportpark de Abdijhof, Molenstraat 18, 

4033 AL Lienden, 0344-601998 (bestuurskamer)

Hoofdveld: kunstgras

Website: www.fclienden.nl

Quick’20 - Oldenzaal

Opgericht: 12 oktober 1920

Aantal leden: 1855 (21 seniorenteams, 81 jeugd-

teams, 2 damesteams)

Trainer: Wiljan Mossing Holsteyn, assistent trainer: 

Henry Kuipers, keeperstrainer: Gert Kampjes, 

teammanagers: Alex Olde Nordkamp en Hans Niemer, 

fysiotherapeut: Jos van der Meché, herstel-

trainer: Ger Kamphuis, verzorger: Gerard van der Weer 

Terrein: Sportpark Vondersweijde, Primulastraat 15, 

7572 AS Oldenzaal, 0541-520820

Hoofdveld: natuurgras

Website: www.quick20.nl

UNA - Veldhoven

Opgericht: 7 november 1929

Aantal leden: 1025 leden (12 seniorenteams, 42 jeugd-

teams)

Trainer: Bas Gösgens, assistent trainer: Dragan 

Thijssens, keeperstrainer: Mark Sleddens, teammana-

ger: Tiny van Boekel, leider: Erwin van Oudenhoven, 

fysiotherapeut: SportMax, verzorger: Martie van de Rijt

Terrein: Sportpark Zeelst, Sportlaan 3, 5502 ED 

Veldhoven, 040-2533700

Hoofdveld: kunstgras

Website: www.vvuna.nl

VVSB - Noordwijkerhout

Opgericht: 26 oktober 1931

Aantal leden: 1050 (15 seniorenteams, 

54 jeugdteams)

Trainer: Marcel Keizer, assistent trainer: Marcel 

IJzendoorn, keeperstrainer: Werner Kooistra, 

teammanager: Rober Marijnen, leider: Ed Bakker, 

fysiotherapeut: Pieg Hogervorst, herstel-

trainer: Han Katenberg, verzorger: Piet vd Burg 

Terrein: Sportpark de Boekhorst, Dr. Schaepmanlaan 2,

2211 AV Noordwijkerhout, 0252-373533

Hoofdveld: natuurgras

Website: www.vvsb.nl

WKE - Emmen

Opgericht: 14 juni 1966

Aantal leden: 230 (6 seniorenteams, 6 jeugdteams)

Trainer: Hendrik Oosting, assistent 

trainers: Paul Weerman en Ali Reza Shahanggir, 

keeperstrainer: Hein Smit, leider: Gert Poelman, 

fysiotherapeut: Henk Wiersma, 

verzorgers: Wout Geerlings en Michel Oosting

Terrein: Sportpark Grote Geert, Sluisvierweg 3, 

7814 AJ Emmen, 0591-642351

Hoofdveld: kunstgras

Website: www.vv-wke.nl
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Achterste rij v.l.n.r.: Daan Sutorius, Yusuf Sarica, Edwin van Holten (keeperstrainer), Wouter van Doorn (fysiotherapeut), Mitchel Dijk

Middelste rij v.l.n.r.: Dwight Gefferie, Shane Arana Barrantes, Arsenio Dihalu, Jasper de Haer, Bob Duis (team

Voorste rij v.l.n.r.: Ron van Es, Peter Post, Magid Jansen, Lutzen Brink, Cor ten Bosch 

 A-selectie Amsterdamsche 
  Foto Karel Delvoye
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kstra, Raymon van Emmerik, Kerwin Hartman, Michael Olivieira (verzorger), Hans van Rossum (materiaal), Mike Derlagen, Joost Heij.

mmanager), Daryl van Mieghem, Murat Böke, Michael Lanting, Gideon de Graaf, Gijs Roodbeen, Mike Ruijter.

(trainer/coach), Sjoerd Jens, Willem Scheerens, Wout Meulemans, Duncan van Moll.

Football Club 2011-2012
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Stel dat je op een gemiddelde zaterdagmiddag sport-

park Goed Genoeg binnen zou wandelen, dan zou je 

aangenaam verrast zijn door de in fris rood gestoken 

jongens die daar met een enorme inzet lopen te voet-

ballen. Niet allemaal zijn ze gezegend met een boven-

gemiddelde techniek, en je ziet ook wel dat er jongetjes 

bijlopen die nog wel wat moeten leren op tactisch of 

technisch gebied, maar de levenslust spat er vanaf het 

enthousiasme is groot en de beleving bij spelers en toe-

schouwers enorm.

Als je iets verder loopt dan zie je de senioren, die ook 

al – in wisselende kwaliteit – hun wedstrijden spelen. 

Van de zaterdag 1, waar op hoog niveau de bal heen  

en weer wordt geplaatst, tot de zaterdag 11, waar de  

wil om te winnen niet altijd parallel loopt met de 

 aan wezige kwaliteiten, maar niettemin: hier wordt sport 

 bedreven, met passie en overgave, en meestal met  

plezier.

Dan opeens hoor je, verder weg, achter een heg, 

bedoeld om wat daar achter gebeurt aan het oog van 

de argeloze bezoeker te onttrekken, geluiden alsof ook 

dáár iets gebeurt dat met sport te maken zou kunnen 

hebben: een kreet, een zware plof, gehijg en zo nu en 

dan een fluitsignaal. 

Als de bezoeker dan, nieuwsgierig geworden, met 

moeite de opening in de heg gevonden heeft en op 

verre velden af loopt, ervaart hij een lang vergeten sen-

satie: Hij ruikt de geur van modder en vers  omgeploegd 

gras, hij ziet als het ware de voren al die in het veld zijn 

getrokken, hij hoort de doffe dreun van de massieve spits 

die omvalt – het geluid doet denken aan de  wouden 

van Canada, waar machtige woud reuzen door talloze 

Foto uit het NRC Handelsblad. Erelid Marcel Koster is 75 jaar(!) en daarmee de oudste speler van de club. De 

Real Sranang-verdediging heeft het maar lastig met hem.

Niet zo heel lang geleden speelde Anthon Fasel (57) in de reguliere seniorencompetitie in zijn 

geboorte stad Nijmegen. Maar het telkens op en neer reizen  vanuit zijn nieuwe woonplaats 

Amsterdam werd hem te  gortig. Dus meldde hij zich aan bij AFC Veteranen 2. 

Eenmaal daar aangetreden viel hij van de ene verbazing in de andere.

Hieronder schetst hij zijn kleurrijke waarnemingen.

Tekst Anthon Fasel  Foto Freddy Rikken

In de kleedkamer wordt gezwachteld, getaped, gebracet, 
gestut en gejammerd

Bij AFC word je opgeleid voor de Veteranen
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aanvallen van houthakkers langzaam op de knieën 

worden gedwongen om tenslotte met een lang gerekte 

jammerkreet om te storten, in hun val soort genoten 

rakend en meesleurend; hij hoort de vertraagde dreun 

waarmee logge  lichamen op elkaar klappen,  botsingen 

zoals in films waar  mastodonten op elkaar inlopen in 

een  onvermijdelijke galop, je weet dat ze elkaar zul-

len  ontmoeten op enig punt in tijd en ruimte, zoals zij 

dat ook zelf weten, maar niemand is in staat deze in 

 beweging gezette lichamen te stoppen, op weg naar 

dat fatale punt waar zij elkaar zullen raken, waar zij tot 

stilstand  zullen komen, in woede en pijn, maar ook in 

de opluchting dat er even geen beweging meer van ze 

verlangd wordt. 

Je hoort de kreten van aanmoediging en je hoort de 

sussende geluiden die iemand maakt, waarschijnlijk, een 

scheidsrechter of misschien hebben ze een leider, of 

coach die dit geheel van botsingen en kneuzingen tot 

een voetbalwedstrijd moet herleiden.

En je schuift de takken van de heg opzij en dan zie 

je het: tegen het panorama van de grootstedelijke 

 waanzin die in Amsterdam vooral aan de rand heerst, in 

de  schaduwen van architectonische hoogmoed,  tussen 

de vele, en binnenkort overbodige betonklompen van 

banken en verzekeringsmaatschappijen, bewegen, nu 

ja, verplaatsen zich rode en andere figuren over een 

grasmat die zijn beste tijd wel gehad heeft. Het is in 

dit reservaat, waar de veteraan zich onbespied waant 

en waar hij de illusie van het verleden koestert, alsof er 

niets veranderd is in de jaren dat hij zich hier als pupil 

meldde en de lange weg daarna volgde, de jaren van 

opleiding, vorming en bezinning. De jeugd, de jongens-

jaren en de volwassenheid, alles met geen ander doel 

dan: toegelaten te worden tot de Veteranen.

Bij AFC zijn op dit moment vier veteranenteams actief. 

Het zijn verzamelingen van individuele talenten die be- 

sloten  hebben de tijd en het op de loer liggende  verval 

een halt toe te roepen, althans, zeker gedurende de tijd, 

soms wel 2 x 40 minuten, die hen vergund is in het veld 

te staan. 

Vooraf in de kleedkamers wordt er gezwachteld, 

getaped, gestut, gebracet en geklaagd en gejammerd. 

De veteranen proberen de scharnierende delen te mas-

seren en via diepe meditatie of gewoon door er hard 

tegen te schreeuwen weer gangbaar te maken. Ze 

strompelen naar de deur van de kleedkamer en gaan 

steunend en kreunend naar het veld. Maar zie, daar 

gebeurt een wonder! Ze gooien de denkbeeldige kruk-

ken terzijde en van wat eerst een valversnelling lijkt (het 

zo lang mogelijk tegenhouden van een neerwaartse 

beweging in de hoop dat een ander het voor een snelle 

sprint aanziet), blijkt een heuse poging tot inlopen; er 

wordt aarzelend op doel geschoten en voor je het weet 

wordt er gerekt en gestrekt alsof een interland op het 

punt van beginnen staat.

Een bijzonder gezelschap is het team van de Klassieke 

Veteranen. Eigenlijk is het een geheim genootschap 

dat zichzelf aanstuurt, een eigen competitie heeft met 

alleen maar verenigingen die al in de oertijd van het 

voetbal tegen – toen nog – het lederen monster schop-

ten. Een zegsman glimlachend: “Het is een open com-

petitie, waar iedereen aan kan deelnemen, maar voor-

lopig zit hij vol. En je moet natuurlijk wel eerst honderd 

jaar of meer bestaan.” De Klassieke Veteranen hebben 

een streng selectiebeleid, een eigen commissie binnen 

de senioren-afdeling, eigen rituelen en als daarvan de 

consequentie is dat ze moeten wijken voor de KNVB-

competities, dan nemen ze dat voor lief. Liever niet 

spelen dan dat ze hun principes moeten verloochenen. 

Alles, als het maar geen inbreuk is op hun tradities! Voor 

de wedstrijd drinkt men koffie bij de tegenstander! Na 

de wedstrijd is het gezamenlijk met de tegenstander aan 

het bier & de bitterballen!

En tijdens de wedstrijd? Dan doet men er alles aan om 

op sportieve, maar fanatieke manier te winnen! En dan 

wel met goed voetbal, met spelers die ooit geschoold 

zijn in het eerste van AFC. Spelers die allemaal willen 

spelen. En die betrokken moeten zijn bij het elftal: want 

geblesseerd of niet: je hoort  regelmatig  aanwezig te 

zijn. En zo bestaat dit elftal al tientallen jaren, tot groot 

plezier van spelers en  begeleiders, en met verkapte 

jaloezie van anderen, die hier wel naar mogen kijken, 

maar niet zomaar aan mogen deel nemen. Het is ten-

slotte een besloten genootschap, dat blijkt elk jaar maar 

weer tijdens het voetbalweekend in het  buitenland. Een 

heel weekend voetballen, is dat niet wat veel? Nou, het 

schijnt dat er ook steevast een indringend onderzoek 

naar de lokale gebruiken op het programma staat.

Veteranen 1 is ook al een elftal dat al jaren samenspeelt, 

eerst in de hoogste zaterdag elftallen, daarna in het 

roemruchte zaterdag 5 (onder de naam Zami Cinque) 

en nu sinds twee jaar als het Eerste Veteranenteam (in 

de 35+ competitie). De basis van dit team voetbalt al 

25 jaar met elkaar samen, en ziet elkaar niet alleen tij-

dens de wedstrijden op zaterdagmiddag. Dit elftal heeft 

ook een ongekend hoog aantal bestuursleden in de 

gelederen en een groot aantal leden van verdienste en 

daarnaast nog Zilveren Ploegers: bijna 80% van dit elftal 

voetbalt meer dan 25 jaar bij AFC.

Geen wonder dan ook dat er allerlei eigen gebruiken zijn 

ontstaan. Wie kan zich nog  herinneren dat Ajax, onder 

Koeman, een stropdas ging dragen met een ‘1’ er op?

Afgekeken van deze AFC’ers, die allang een eigen strop-

das  droegen, alleen niet  tijdens de  wedstrijd, want met 

hun feilloze  balgevoel konden ze de bal toch wel bij 

elkaar op de stropdas leggen. In de competitie wordt 

nog op een behoorlijk niveau gevoetbald, met tegen-

standers die niet van plan zijn om ook maar iets weg 

te geven. Geen wonder dan ook dat na afloop het zoet 

van de  overwinning goed smaakt en steevast – nog voor 

de derde helft – in de kleedkamer verplicht door ieder-

een de voetbalmars wordt  gezongen. Uit volle borst, en 

zonder stropdas, daarop wordt streng toegezien door 

de leider.

Zoals hij ook verder streng en rechtvaardig de mannen 

door de wedstrijden begeleidt en op basis van alleen aan 

hem bekende criteria de Gouden Schoen (een begerens-

waardig kleinood voor de meest opvallende speler van 

het seizoen) uitreikt op het jaarlijkse uitstapje.
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Veteranen 2 heeft een kern die al lang, zeer lang 

samenspeelt. Evenals Veteranen 1 begonnen in de 

reguliere  competitie en naarmate leeftijd vorderde en 

de  kwaliteiten iets afnamen, langzaam afgedaald naar 

het ultieme niveau: de veteranen. Dit elftal kenmerkt 

zich door de grote verscheidenheid in cultuur, in leeftijd 

(er speelden vader en zoon in) en in taal en afkomst: 

Engelsen, een Fransman en natuurlijk vele soorten 

Amsterdammers. 

Dat alles wordt tot een soepel geheel gesmeed door een 

Kootsj, die de wedstrijdverslagen laat optekenen op de 

site van AFC voor een groot lezers publiek in verhalen die 

zelfs zó inspirerend zijn dat ook de tegenstanders ervan 

blijken te  smullen! De royale selectie wordt regelmatig 

verjongd met nieuwe aanwas, zodat de voetbalkwaliteit 

op orde blijft -al heeft dat het afgelopen seizoen ten 

gevolge van een zware indeling niet tot grote succes-

sen geleid. Maar dat is alleen maar goed voor het team-

proces, dat zijn tweejaarlijks hoogtepunt vindt op een 

Landgoed in de Ardennen, waar gemeenschappelijk van 

EK of WK wordt  genoten – en van elkaars gezelschap. 

Men is zo aan elkaar  verknocht dat in de zomermaanden 

de gewoonte om  gemeenschappelijk op zaterdagmid-

dag te lunchen gewoon wordt voort gezet. En de kleinste 

aanleiding (iemand gaat  bijvoorbeeld iets bij Ajax doen) 

wordt  aangegrepen om zelfs in juli nog een voetbal-

wedstrijd in het Olympisch Stadion te  organiseren. Ter 

 afsluiting van het oude  seizoen of als voorbereiding voor 

het nieuwe? Ach, bij deze veteranen maakt het niet uit of je  

voetbalt of niet: Van de  veteranen 2 ben je het hele jaar 

door lid.

Veteranen 3 speelt eigenlijk als hoogste elftal in de 45+ 

competitie, een competitie voor de allersterksten, die 

zelfs na hun 40ste, 50ste, 60ste, ja een enkele speler 

zelfs na zijn 70ste niet van opgeven weten! Het zijn de 

echte optimisten, die in deze competitie en in dit elftal 

spelen. Velen van hen zijn pas op latere leeftijd tot het 

inzicht gekomen dat er niets in hun leven zo onmisbaar 

is als het voetballen en als zij wekelijks bij elkaar komen, 

zie je het jeugdige elan terug dat nog altijd in de benen 

verscholen zit. Nog steeds gaan ze ervan uit dat ze zich 

kunnen verbeteren, niemand die zo om weet te gaan 

met beperkingen van kraak- scheen- en standbeen, met 

de beperkingen van draaicirkel en lancering, niemand 

die de beperkingen van zicht en snelheid zo goed weet 

in te schatten als deze veteranen. Goethe zei het al: In 

de beperking toont zich de meester. De echte hoogte-

punten spelen zich bij voorkeur laag bij de grond af, 

maar een geplaatste bal, een mooie bal aanname, een 

goed  ingezette sliding, al die ogenschijnlijk kleine  dingen 

 kunnen bij deze veteranen al tot enthousiasme leiden. 

Nee, ze kunnen niet promoveren, nee, ze  kunnen niet 

degraderen, maar voetballen ze daarom zinloos heen en 

weer? Integendeel! 

Het echte voetbal wordt hier gespeeld, waar winst en 

verlies van groot belang zijn en tegelijkertijd volkomen 

onbelangrijk, waar doel punten wel geteld maar niet 

onthouden worden, waar de scheidsrechter regelmatig 

hulpvaardig wordt  gewezen op een mogelijk fluitsig-

naal, waar het oversteken van het hele veld maar een 

keer per wedstrijd gebeurt,  namelijk na de rust. Waar 

snelheid ontbreekt en gedraaf een  uitzondering is, waar 

alleen maar vanwege  vermoeidheid van ver op doel 

wordt geschoten en waar het dringen is in de dug out 

om even te mogen zitten. Daar zijn de ware liefhebbers 

aan het werk, daar wordt het voetbal om het voetbal 

gespeeld, daar staan de  spelers in het veld, alleen maar 

om in het veld te staan, ongeacht of zij de bal krijgen 

gedurende een wedstrijd of niet: ze staan er, in weer en 

wind, als een eerbetoon aan AFC en een eerbetoon aan 

het voetbal zelf. 

Daar wordt de leus van AFC pas ten volle waar en wer-

kelijkheid: Bij AFC word je opgeleid voor de Veteranen!

Je kan het eigenlijk al zien aan het shirt van AFC:  

Niet voor niets staat daar een hele grote V op. 

De V van voetbal, natuurlijk, maar vooral de V van 

Veteranen.  

Een horde AFC-Veteranen bij de jaarlijkse Be Friends Cup. “Keep Smiling” is een heel verstandig motto.
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AFC zaterdag 1, 2e klasse A

AFC zondag 2, Reserve Hoofdklasse A
Foto’s Willem Jan Dijkprent

Zaterdag 1 

Landelijk

2e klasse A

AFC

Overbos

Aalsmeer

WV-HEDW

Zandvoort

TOB

Amstelveen

AMVJ

ZOB

Monnickendam

Opperdoes

BOL

Castricum

Hellas Sport

Zondag 2 

Reserve 

Hoofdklasse A

Argon

Elinkwijk

Kampong

Hoogland

AFC

Hoofddorp s.v.

JOS/W’graafsmeer

EDO hfc

ADO ’20

AFC ’34

Hollandia

DEM

Staand vlnr: Mariëlle Marelis (fysiotherapeute), Frank Bakker, Jorik Dopmeier, Olivier Poederbach, Sandro Pique, Peter van der Linden, 

Thomas Heemskerk, Jens Vonk en Tim de Groot (teammanager).

Zittend vlnr: Bobby Gehring, Guido den Dikken, Jasper Blonk, Steffan van Slooten, Jeroen Brussee (technische staf), Wessel Colijn (technische

staf), Yama Hashemi, Soufian Ben Abdeslan, Thijs Gerritsen en Flip de Jong.

Op de foto ontbreken: Christiaan Uittenbosch, Thomas Rijsman, Harro Kras, Dustin Woodward, Ramon Scholten, Louis Stam, Tom Verhagen

en Milan de Wijs.

Bovenste rij vlnr: Mitchell Theuns, Jack van Moerkerk, Bas de Ruijter, Kerwin Hartman, Fred Laarhoven (teammanager), Mitchell Dijkstra, 

Soufian el Ouahabi, Mauritsio Helstone, Floris Knol en Giovanni Boon.

Voorste rij vlnr: Sonny de Jong, Tim Wullfraat, Tobias Kistemaker, Emilio Claver, Dennis Schröder (medisch verzorger), Wessel Colijn (hoofd-

trainer), Said Moumane (assistent-trainer), Floris Dokkum, Remco Bakker, Wibout de Vetten en Mitchel Schildwacht.

Ontbreken op de foto: Marco Ouwehand, Matthijs ten Hooven, Joey Singels en Ernst-Pieter Knüpfer (assistent-scheidsrechter).
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AFC A1
Foto’s Willem Jan Dijkprent

AFC B1

Junioren zat B1 

Landelijk

1e Divisie A

Emmen

Argon

AFC

Ajax

Zeeburgia

Hollandia

FC Volendam

De Graafschap

FC Zwolle

VA FC Twente

FC Groningen/  

   Cambuur

Almere City

Bovenste rij vlnr: Jorri van der Aar, Marlon Amankwah, Mustafa Yanik, Djorim Verdonkschot, Hansie Weehuizen, Daan Siegerist,

Nicolas Parqui, Nigel Castien en Joey Pouw.

Voorste rij vlnr: Jermano Huwae, Alpay Alarslan, Maarten de Lange, Benno Nihom (trainer/coach), Issam Hamidan, Ayoub Ait Afkir en

Julius Goedhart.

Op de foto ontbreken: Mathijs Miserus, Bas Middelkoop, Kai Themen, Cor Middelkoop (verzorger) en Adri Miserus (teammanager). 

Junioren zat A1

Landelijk

2e Divisie A

Olde Veste ’54

Be Quick 1887

Elinkwijk

Houten

AFC

DCG

Roda 46

FC Volendam

Alphense Boys

Bennekom

AGOVV

Almere City FC

Bovenste rij vlnr: Dennis Schroder (verzorger), Daryl Gerritsen, Willem Deetman, Javier Vet, Darren van Mourik, Dion Thomas, Djair Kuyt, 

Mick Zwolle, Mitchell Faerber, Dino van Essen, Emile Everduin en Jules Pasteuning (assistent-trainer).

Onderste rij vlnr: Desley Groenewegen, Bryan Wilderom, Aubery van Hetten, Feretti Hehl, John Sijes (assistent-scheids rechter), Jethro Abram 

(trainer), Jackson van der Hoogte, Renaldo Patrick, Miguel van Zichem en Eliasi Bouazzaoui.
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AFC C1

AFC D1

Junioren D1 

Landelijk

1e Divisie A

FC Utrecht

AFC

Ajax

Spartaan ’20

Zeeburgia

Excelsior R.

Sparta Rotterdam

FC Volendam

AZ

ADO Den Haag

Alphense Boys

Feyenoord/Excelsior 

Bovenste rij vlnr: Tristan Buis, Gimyno Cumberbatch, Emmanuel Boateng, Jasper Deur, Noah van Geenen, Addullah Gunaydin en

Aaron Middendorf

Onderste rij vlnr: Eldridge Oduro Asare, Luc Beaujean, Rashaen de Windt, Jeroen Coersen (trainer/coach), Floor Monas (verzorgster), 

Hasian Konuk, Anwar Bensabouh en Mounir Mounji 

Op de foto ontbreken: Sebby van de Berg, Sammy van Gemmel, Jack Smit, Younes Zakir en Michiel Middendorf (teammanager)

Junioren zat C1

Landelijk

1e Divisie A

FC Utrecht

Ajax

AFC

Zeeburgia

FC Volendam

AZ

ADO Den Haag

VA FC Twente

Vitesse/AGOVV

FC Groningen/

    Cambuur

H’veen/Emmen

Almere City

Bovenste rij vlnr: Salim Mansouri, Benaissa Benamar, Emir Koksal, Danny Visser, Hidde Timmer, Marvin Jones, Juninho Sandvliet en 

Nigel Olvira. 

Onderste rij vlnr: Noah Agard, Achraf el Barjiji, Quincy Kluivert, Milton Sandvliet (leider), Chris Constant (trainer/coach), Daan Post, 

Rik Ravelli en David Stegenga.

Op de foto ontbreken: Aukje Spoelstra (verzorger), Emre Dalkiran, Joel Ampadu, Amin Ennali en Nathan Wiener (assistent-trainer).
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Bij de teams zondag 4 t/m 13 ligt het accent vooral  

op recreatieve voetbal. Het zijn teams die bestaan uit 

vrienden, die vaak al jarenlang, met elkaar, bij AFC 

 spelen. Uniek dit seizoen is dat vier broers samen in  

de zondag 12 gaan spelen.

In vergelijking met het afgelopen seizoen zijn er twee 

nieuwe seniorenteams op de zondag bijgekomen.  

Het hadden er nog meer kunnen zijn. Maar vanwege 

alle jeugd- en seniorenteams die al op de zondag hun 

 wedstrijden moeten spelen was dit helaas niet  mogelijk.

Een andere wijziging ten opzichte van het voorgaande 

seizoen is dat de zondag 4 met Kees Bregman, een eigen 

trainer/coach krijgt. Kees, zelf jarenlang topspeler in het 

Betaald Voetbal, was al trainer van de recreatieteams, 

maar gaat nu dus ook aan de slag met een eigen team, 

dat ondermeer bestaat uit 5 spelers die uit de eigen 

AFC jeugd zijn overgekomen. Behalve dat er een grote 

groep spelers uit de A1 in de zondag 2 gaat  voetballen 

zijn er nu dus ook jeugdspelers uit niet  selectieteams 

die de overstap naar de senioren bij AFC maken.  

Dat is natuurlijk een prima ontwikkeling. 

Ook in het nieuwe seizoen is het weer belangrijk 

om te  kijken op welke wijze we de leden nog meer 

 kunnen betrekken bij het clubleven. Met dit doel in 

het  achterhoofd worden onder andere elk seizoen 

voor de  senioren twee grote onderlinge toernooien 

 georganiseerd.

Het Gelukkig Nieuwjaar Toernooi tijdens de winterstop 

en aan het einde van het seizoen de “Be Friends Cup”. 

Dit toernooi, dat voorheen bekend stond onder de naam 

ABC Cup, werd jarenlang op de avond van de Uefa Cup 

(Europa League) finale gespeeld. Het is de bedoeling om 

de Be Friends Cup in het vervolg op de zaterdag van de 

Champions Leaguefinale te organiseren. 

De B-commissie draagt zorg voor de zondag senioren  

3 t/m 13 en bestaat het komende seizoen uit Max Flam, 

Seth van Straten en Patrick Reddering.

Een sportief seizoen gewenst!  

B-commissie ziet jeugd graag komen
De zondag 3 eindigde het afgelopen seizoen op de derde plaats in de competitie. 

Via de nacompetitie is het team, van trainer Martin Verburg en elftalleider 

Cocky van Duijvenbode, er in geslaagd om promotie naar de reserve 1e klasse te 

realiseren. Kort hiervoor werd het team ook al de winnaar van de KNVB districts-

beker West 1. Kortom: na een zeer geslaagd seizoen heeft het team veel zin om, 

samen met wat nieuwe aanwinsten, aan het seizoen 2011/2012 te beginnen.

Tekst Patrick Reddering, voorzitter

Bovenste rij vlnr: Daniël Woude, Floris Kloes, Jordy den Boer, Bas Ris, Jordi Been, Jasper Wildenberg, Jeroen Immink, 

Duncan van Moll, David Caeiro en Daniel Dekhuijzen. Middelste rij vlnr: Noel Richardson, Gijs Niehe, Danny Verschaik, Patrick den 

Boer en Tommy van Kampen. Voorste rij vlnr: Andres Verstappen en Evanildo Silva dos Santos.
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De C-commissie, beter bekend als de (fitte) Zat-cie, heeft 

voor seizoen 2011-2012 wederom de prettige zorg 

voor maar liefst 15 (!) seniorenteams. Van vlaggenschip 

 zaterdag 1 tot en met het 11e elftal en de Veteranen 1, 

2 en 3, alsmede de Klassieke Veteranen. Alhoewel laatst-

genoemde formeel in een eigen commissie voorzien.

De uitstraling van een club als AFC staat natuurlijk buiten 

kijf. Met als gevolg een enorme jeugd, de inmiddels ook 

weer aardig gegroeide zondagafdeling (mede omdat 

de zaterdag aan zijn tax zit) en last but not least het 

 bolwerk aan voornamelijk vriendenteams op de populaire 

 zaterdag. De zaterdag 1 is in 2010 kampioen geworden 

en afgelopen seizoen zijn zij kampioen geworden van 

de gelijke spelen. Tien keer maar liefst en hebben een 

verdienstelijk seizoen gedraaid in de 2e klasse. Net geen 

promotiewedstrijden of een periodetitel. Edoch, wellicht 

komend seizoen…??

De zaterdag 2 met slechts enkele, prominente  spelers 

zoals daar zijn in willekeurige, niet kwalitatieve volgorde 

een Ronald de Boer, de Witschge-brothers, Michel Kreek, 

Bryan Roy, Ulli Landvreugd, oer-AFC’ers Robert Gehring, 

Laurens Bianchi, Fred ten Nijenhuis, Hans Geerlings, 

Ken Wata nabe, Mendel Witzenhausen en vele anderen.  

Kortom een mooi stel vrienden zoals eigenlijk alle 

teams al jarenlang in dezelfde samenstelling spelen.  

Zo  hebben de diverse elftallen dus allemaal hun eigen 

traditie  middels door bijvoorbeeld het massaal opkomen 

bij het Kienen (zeg maar een soort van bingo, maar dan 

echt op AFC-waardige wijze met niet mis te verstane 

 prijzen). Of andere teams sluiten het seizoen traditioneel 

af met een weekend in Nijmegen (v3), Limburg (zat 9), 

de Ardennen (v2) of Barcelona (zat 10). Blijven andere 

teams misschien dichter bij huis, maar is het plezier er 

niet minder om. En zo hebben de veteranen 1 ieder 

jaar de “gouwe” schoen te vergeven. Good-old Eddy 

Meijer, wie kent hem niet als oud zondag 1 speler, was 

afgelopen seizoen de gelukkige. Ook dit mooie stel met 

verreweg de meeste leden van verdienste, bestuurs- en 

commissieleden en zilveren ploegers (25 jaar lid)  hebben 

het seizoen op gepaste wijze onder de Westertoren 

 uitgeluid.

De Zat-cie bestaat ook dit seizoen weer uit Roy van Dijk, 

Sebo Woldringh en Jack Huiman. Zij zullen tezamen  

met het (senioren)-bestuurslid Lou Hekster, sportpark-

manager Pim van de Meent c.s., verenigingsmanager 

Henny Kottmann, wedstrijdsecretaris Theo Janssen,  

Yvonne Steeman (AFC-adm), Marjan Janssen (wedstrijd-

tafel) en het scheidsrechtercorps onder leiding van 

Frans Jüch, alsmede nog vele, vele anderen,  trachten er 

 ongetwijfeld weer een mooi seizoen van te maken.

Met sportieve groet en wellicht tot ziens op de   

zaterdag.  

AFC’ers, die het seniorenvoetbal een warm hart toedragen. Vlnr: Seth van Straaten, Lou Hekster, Patrick Reddering, 

Benno Honsdrecht, Sebo Woldringh, Max Flam, Jack Huiman, n.n. en Roy van Dijk.

C-commissie heeft de zorg voor 
maar liefst 15(!) seniorenteams
Tekst Sebo Woldringh, secretaris 
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AFC beschikt over goede trainers, bereidwillige scheids-

rechters, talloze vrijwilligers en dit jaar zelfs over een 

eigen zomer voetbalkamp.

Maar toch . . . hoe zit het met “Onze toekomst”? Hoe zit 

het met de Jeugd over pakweg 10 jaar? Elk lid met hart 

voor de club maakt zich hier wel eens zorgen over. 

Er was maar één manier om daar achter te komen.  

Ik heb onder de titel “Onze Toekomst” maandelijks in 

ons blad De Schakel een van de AFC Jeugdspelers “door-

gelicht” met allerlei relevante en irrelevante vragen over 

hun toekomst. 

Dit was een prachtige ervaring die ik ook volgend 

 seizoen graag wil continueren. Hierbij een terugblik op 

de “hoogtepunten” van die gesprekken. 

Neem nou Alexander Blomjous.

Hij is 15 jaar en speelde afge lopen seizoen in de  zondag 

C6. Dat ik destijds een zondagspeler op zaterdag aantrof 

bij AFC is geheel te danken aan zijn  toewijding om als 

scheidrechter een niet geringe bijdrage te leveren aan 

de 32.500 voetbalwedstrijden die wekelijks in Nederland 

worden gespeeld. 

Ondanks zijn jonge leeftijd loopt Alexander al

negen jaar rond bij AFC. Waar begon het?

“Het begon op mijn zesde bij de World Cup. Ik had in het 

begin helemaal niet zoveel met voetbal, maar als nu mijn 

wedstrijd wordt afgelast is mijn weekeinde verpest!

Ik begon het na 1 jaar leuk te vinden en ik volg nu alles 

wat met voetbal te maken heeft. Ik was keeper, maar nu 

sta ik rechtshalf, soms spits en soms laatste man.” 

Zo breed inzetbaar zijn er niet veel. Blijkbaar wil 

je alles op het veld, ben je daarom maar ook 

begonnen als scheidsrechter?

“Ja, ik ben 1 jaar geleden begonnen, toen kwam er een 

2-daagse cursus en nu fluit ik alles t/m de D-pupillen.”

Wat zijn je ambities binnen en buiten het voetbal?

“Binnen het voetbal wil ik zo lang mogelijk doorgaan 

waarmee ik bezig ben, het liefst bij AFC (ik woon op 

afstand van paar minuten fietsen) en er veel plezier in 

blijven houden. Buiten het voetbal: ik zit op het Barlaeus 

gymnasium in Amsterdam in het derde jaar. Ik wil 

gewoon dit jaar goed doorkomen. Gaat wel lukken.”

Jeudspelers bepalen de toekomst

“Het moet wel een héle leuke club zijn
willen zij mij hier ooit bij AFC wegkrijgen” 
De selectieteams van AFC spelen, voor een amateurvereniging, op een behoorlijk hoog niveau. 

De B1, C1 en D1 kwamen het afgelopen seizoen uit in de eerste divisie. De D2 kwam voor het 

eerst uit in de tweede divisie en heeft zich te weten handhaven. De B2 heeft zich via de na-

competitie ook kunnen handhaven in de tweede divisie en de A1 en A2 hebben zelfs promotie-

wedstrijden gespeeld. Een aantal teams heeft de KNVB-bekerfinale gewonnen en de D1 werd 

dit seizoen  winnaar van de Supercup. Bij de niet selectieteams zijn veel kampioensfeestjes 

gevierd of er is teruggeblikt op een mooi en sportief jaar.

Tekst Michiel Middendorf

De D2 met de beker na het winnen van een groot internationaal toernooi!
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Ik wilde na afloop nog veel meer van Alexander weten, 

maar er stonden 22 spelers te wachten op zijn, onge-

twijfeld strakke, leiding. Alexander zal ook die zaterdag 

weer twee wedstrijden fluiten. De andere 32.498 laat 

hij deze week aan anderen over, maar volgens mij vindt 

hij dat wel jammer. Van twijfelachtige World Cup- speler 

tot pure liefhebber. Nu al een mooi verhaal.

Of neem de 17-jarige Djair Kuijt uit de A1 en A2. Er zijn 

van die jongens die gewoon niet genoeg hebben aan 

slechts één team, Djair is zo’n type. 

A1 én A2?

“Ja, ik keep 2 weken voor de A1 en 2 weken voor de 

A2, dit weekeinde zelfs zaterdag met de A1 én zondag 

met de A2.”

Volgens mij heb jij een enorme AFC geschiedenis.

“Klopt, ik voetbal al bij AFC vanaf de Champions League, 

vanaf de E’s ben ik halve wedstrijden gaan keepen.. In 

De D5 werd ik pas vaste keeper. Ik merkte dat ik een 

betere keeper was dan voetballer.” 

Zou je ooit voor een BVO willen keepen?

“Het moet wel een hele leuke club zijn, willen ze mij ooit 

bij AFC weg krijgen!”

Hoe gaat het op school?

“Ik doe nu net Luzac College op de Prinsengracht in 

Amsterdam, daar kan ik Havo 4 én Havo 5 in één jaar 

doen.” 

Vanwaar deze inhaalslag? Te veel gevoetbald of 

te weinig gedaan?

“Ik was in de vierde blijven zitten, een beetje te  weinig 

gedaan, maar ik heb in dat jaar nooit een training 

 afgezegd!”

Tenslotte: hoe lang blijf je nog onder ons bij AFC?

“Ik kan nog jaren mee, zeker als ik bij het eerste kan 

komen!”

De 18-jarige Wessel Wester hof uit de zaterdag A1 is 

een van de jongens met de  langste AFC-geschiedenis.

Gelukkig kon ik hem te pakken krijgen voordat hij voor 

lange tijd naar het buitenland vertrekt.

Wanneer begon je bij AFC?

“Ik loop er al rond vanaf mijn zesde, vanaf de World Cup 

en Champions League, al 12 jaar dus.”

Wanneer moet je eindexamen doen?

“Half mei.” (hij is in inmiddels geslaagd)

6 VWO, what’s next?

“Ik ga voor een periode van vier jaar na de Verenigde 

Staten , studeren en voetballen.”

Waar en wat?

“In San Fransisco, een mooie campus vlakbij het strand. 

Alle sporters bij elkaar op 1 afdeling van de campus. 

Allerlei nationaliteiten. Een Nederlandse voetbaltrainer, 

Erik Visser (ooit ook bij AFC gespeeld). Een goede com-

binatie tussen school en sport.”

Als je ooit terug komt, zien we je dan terug in 

het eerste?

“Ik zou dat wel heel graag willen. Ik kom zeker terug bij AFC!”

Ook de 17-jarige Xan der Stoffer uit de zondag B4 is 

zo’n  jongen die zijn hele jeugd bij AFC rond loopt, traint, 

voetbalt, keept en zelfs ook fluit. 

Wanneer begon je bij AFC?

“Ik loop al rond vanaf de Champions League.”

Maar vast niet vanaf die leeftijd al als keeper?

“Nee, ik was eerst verdediger, linksback, daarna mid -mid. 

Toen keek ik veel voetbal op tv en raakte ik geïnspireerd 

door een aantal reddingen van Henk Timmer en zag ik 

vele mooie acties van Edwin van der Sar en dacht ik: 

“dat wil ik ook”. In het tweede jaar van de D pupillen 

ben ik met keepen begonnen.”

Waar woon je en waar ga je naar school?

”Ik woon in Amsterdam Zuid, vlakbij mijn school 

(Hervormd Lyceum Zuid) en vlakbij AFC.”

Gaat school een beetje?

“Ja hoor, ik zit nu op 5 VWO en ga naar de 6e.”

En dan?

“Dan wil ik zo snel mogelijk geneeskunde gaan  studeren.”

Waarom geneeskunde en waarom zo snel

mogelijk?

“De keuze voor geneeskunde gaat al een tijdje terug. 

Ik moest in de 3e klas een profielkeuze maken, econo-

misch of wetenschappelijk, en het leek me beiden wel 

leuk. De moeder van een goede vriend van mij is anes-

thesist bij het AMC en ik mocht een dag mee lopen om 

te kijken wat ik van dat wereldje vond. Ik was zeer onder 

de indruk en vanaf die dag wist ik het zeker: ik wil chi-

rurg worden. Vandaar dat ik ook snel wil beginnen want 

met een dergelijke specialisatie heb ik nog wat jaren 

voor de boeg.”

Blijf je voetballen tijdens je studie?

“Ik hoop het wel, en als dat lukt zeker bij AFC.”

Wat was je mooiste redding als keeper?

“Op veld 3, een goed genomen corner ging richting krui-

sing, ik maakte een snoekduik en had hem klem vast. 

We hadden die wedstrijd wel met 15-0 verloren, maar 

het had dus nog erger gekund!”

Wat vind je leuk aan AFC?

“Ik voetbal hier sinds ik me kan herinneren, het is leuk 

om hier al mijn jeugdherinneringen op te halen. Er heerst 

een goede sfeer en ik heb een geweldig team. We gaan, 

zover ik weet, allemaal gezamenlijk door naar het vol-

gende seizoen.”

Geïnspireerd door Henk Timmer, van der Sar en een 

anesthesist gaat het met Xander vast wel goed komen.

Genoeg Jeugd met toekomstperspectief te vinden bij 

AFC. Vanuit de Jeugd een mooi vooruitzicht voor de 

komende 10 jaar.  
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Bonnit Benelux B.V.

Bonnit Benelux B.V. is in 1975 door Kees Gehring 

gestart als verkoop-organisatie van breigoedfabrikant 

South Ocean Knitters Ltd, een onderdeel van Novel 

Enterprises Ltd, Hong Kong. South Ocean Knitters heeft productie in 

landen als China, Bangladesh, Vietnam, Thailand e.a. In 36 jaar heeft 

Bonnit in de Benelux een aanzienlijk marktaandeel opgebouwd als 

leverancier van grootwinkel bedrijven, inkoopcombinaties, filiaalbedrijven 

en private labels. Bonnit richt zich op “customer fit” productontwik-

keling voor fully fashioned breigoed voor dames, heren en kinderen. 

Op 1 januari 2011 heeft Robert zijn vader in het bedrijf opgevolgd. 

Wilt u meer weten, zie www.bonnit.nl

ABN AMRO BANK N.V.

ABN AMRO heeft een nieuwe Bank neergezet.

Anno nu refereert aan een lange historie en tegelijkertijd aan een bank 

die up to date is. Ondanks deze nieuwe bank is er veel vertrouwd 

 gebleven. Zo herkennen klanten veel vertrouwde gezichten.

Veel bevoegdheden zijn weer bij de kantoren gelegd zodat de klant 

direct goed geholpen kan worden. De medewerkers van ABN AMRO zijn 

helemaal gebrand om bezig te zijn met hun vak en zij staan klaar om de 

klant actief op te zoeken en van advies te voorzien. Wie met één van de 

adviseurs aan tafel wil kan contact opnemen met ons kantoor.

Leidseplein 29, 1017 PS Amsterdam, 020-3436584, www.abnamro.nl

Centralpoint.nl

Centralpoint.nl is een online aanbieder van 

computerproducten en biedt consumenten, 

zzp’ers, (semi)overheden en bedrijven meer dan 500.000 artikelen 

van bijna 2.500 merkfabrikanten. Centralpoint.nl is sinds 2007 opge-

nomen in de Deloitte Technology Fast 50 en is daarmee een van de 

50 snelst groeiende technologiebedrijven van Nederland. De omzet is 

van ruim  1 miljoen in 2002 gestegen naar een omzet van  50 miljoen 

in 2010. Het bedrijf maakt vanaf zijn eerste boekjaar winst. In 2010 

zijn door Centralpoint.nl 100.000 orders verwerkt. Klanten vinden op  

www.centralpoint.nl niet alleen de nieuwste, populaire types van een 

product, maar ook de minder bekende. Naast de snelheid en het 

gemak van kopen via het internet kenmerkt Centralpoint.nl zich door 

zijn persoonlijke contact met de klant. Door een uniek geautomatiseerd 

systeem zorgt Centralpoint.nl voor levering binnen 24 uur tegen scherpe 

prijzen. De Wi-Fi verbinding in de sociëteit van AFC wordt u GRATIS 

aangeboden door Centralpoint.nl. 

Centralpoint.nl heeft ruim 30 medewerkers. Het bedrijf is in 2002 

op gericht door Brian Speelman. Sinds 2008 hebben Joop van den 

Ende en Hubert Deitmers een belang in Centralpoint.nl en zijn actief 

 betrokken bij de groei van het bedrijf.

Meer informatie vind u op: www.centralpoint.nl

Kottmann & Co B.V.

Persoonlijk contact, wederzijds vertrouwen 

en directe lijnen zijn de uitgangs punten van 

Kott mann & Co Accountancy en belasting adviseurs. Als zelfstandig 

ondernemer kent Arno Kottmann de prak tische vraagstukken en zeker 

ook de onzekerheden die verbonden zijn aan het ondernemerschap. 

Vanaf de start van onze onderneming in 2001 is onze  cliëntenkring 

voortdurend gegroeid met ondernemers uit de meest  uiteenlopende 

bedrijfs takken. Wij streven er dan ook naar om u zo breed mogelijk 

van dienst te zijn, zodat u met al uw  administratieve, financiële en 

bedrijfstechnische  vragen bij ons terecht kunt. En indien nodig maken 

wij gebruik van ons relatie netwerk van  specialisten, op zowel juridisch 

en fiscaal gebied, om u zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. 

Ook als  particulier kunt u bij ons terecht voor het verzorgen van uw 

 aangifte inkomstenbelasting. Voor een vrijblijvend gesprek of  informatie 

kunt u contact  op nemen met ons  kantoor. Amsterdamseweg 508-a,

1181 BX Amstelveen, 020-3455855, www.Kottmann-co.nl

NIKE Teamsport NL

Nike werkt samen met topvoetballers als 

Cristiano Ronaldo en Wesley Sneijder, met 

clubs als Barcelona en Arsenal en landenteams zoals Brazilië en Oranje. 

Zij zijn nauw betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe voetbal schoenen, 

ballen en kleding. De spelers en clubs testen schoenen en  ballen en 

delen hun bevindingen met Nike. Die feedback wordt gebruikt om de 

Nikefootball collectie te verbeteren. En wie kan je betere feedback geven 

dan de beste voetballers ter wereld? Nike’s drang naar innoveren en 

verbeteren is  makkelijk te verklaren: betere voetbalschoenen, ballen en 

kleding helpen voetballers op elk niveau beter presteren.

Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, 035-6266453. www.nike.com

POUW

Pouw is één van de grootste Peugeot-dealers 

in Nederland. Met meerdere  vestigingen 

in groot Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp, Lisse, Leiderdorp en 

Noordwijk hebben we een naam hoog te houden. Van onszelf en van 

het merk dat we vertegenwoordigen. Dat vraagt om serieuze inzet, 

brede kennis en de energie om het elke dag opnieuw weer te bewijzen. 

Maar laat dat nou net hetgeen zijn waar we ons lekker bij voelen.

Bij Pouw werken we volgens de mobiliteitscirkel. Een breed palet aan 

complementaire diensten. Naast de verkoop van nieuwe en gebruikte 

Peugeot personen- en bedrijfsauto’s is Pouw ook specialist op het gebied 

van lease, verzekeringen, financiering en autoschade. Pouw is een 

dealer bedrijf waar u terecht kunt voor alles dat met mobiliteit te maken 

heeft. Een proactieve, professionele organisatie met aandacht voor per-

soonlijke wensen en met verstand van zaken, zodat u zorgeloos de weg 

op kunt. Daarbij zorgen onze medewerkers voor een uiterst persoonlijke 

benadering, onze klanten staan op nummer 1! Pouw. Trots op Peugeot! 

www.pouwpeugeot.nl

Heeren Makelaars

Gevestigd in Oud Zuid, is gespecialiseerd 

in de aan- en verkoop van woningen, 

 appartementen en bedrijfsonroerend goed in de regio Amster dam.  

Ook voor hypotheken, taxaties en huur/verhuur bent u bij ons aan 

het juiste adres. Ons kantoor is aangesloten bij NVM, MVA, Funda en  

Fiabci wat kennis en kwaliteit  waarborgt. Heeren Makelaars B.V., 

Stadionweg 75, Hoek Minervaplein, 1077 SE Amsterdam, 020-4702255, 

www.heerenmakelaars.nl

Trifium Financiële Raadgevers

Is een gespecialiseerd advies bureau op 

het gebied van hypothecaire geldleningen, 

 pen sioen vraagstukken en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor 

zowel de  zakelijke als particuliere markt. 

Roemer Visscherstraat 41, 1054 EW Amsterdam, 020-6722109

www.trifium.nl

Amstel

Amstel & AFC, beide geboren en getogen in Amsterdam 

en inmiddels uitgegroeid tot nationale begrippen. Twee 

organisaties die topklasse ambiëren en uitstralen! Amstel 

is er als nationaal voetbalbiermerk trots op vriend te zijn van AFC en 

gezamenlijk Amsterdam te vertegenwoordigen in de Topklasse!

Amstel is marktleider binnen amateurvoetbal, met een speciaal pro-

gramma voor clubs genaamd “De 3e helft”, waarbij clubs meer omzet 

uit hun kantine halen en leden, bestuurders en vrijwilligers profiteren 

van onze partnerships met onder andere de KNVB & Ajax. Hiernaast 

heeft Amstel dit jaar TEAMLINK geïntroduceerd, de online tool waarmee 

voetballers op de hoogte zijn van wanneer de wedstrijden zijn, wie er 

moet rijden en wie het volgende rondje Amstel Bier moet halen! Neem 

ook eens een kijkje op www.de3ehelft.nl of www.amstel.nl.

Amstel wenst AFC alle succes in de Topklasse komend seizoen!

AFC Vriendelijke Bedrijven maken  
gezonde financiële basis mogelijk
Zij stellen zich graag aan u voor:
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Mitsubishi De Jong BV 

Hartelijk welkom bij Mitsubishi De Jong, 

uw Mitsubishi dealer voor Amsterdam en 

Flevoland. Alle autorijders wensen een betrouwbare auto en willen een 

beroep kunnen doen op een net zo betrouwbaar autobedrijf. Bij ons 

bent u aan het goede adres, want wij garanderen de zekerheid die 

u wenst. Onze missie is ons te onderscheiden in het voorzien van de 

 wensen en behoeften van de klant. 

Wij besteden daarom veel aandacht aan het opleiden en trainen 

van onze medewerkers. De kennis en de talenten die we in huis 

hebben worden benut om onze relaties optimaal van dienst te zijn. 

Wij willen uw ideale mobiliteitspartner zijn om u de continuïteit en 

betrouwbaarheid te bieden die u wenst. Als geen ander zijn wij er 

ons van bewust hoe waardevol tijd is in deze razendsnelle maat-

schappij. Maar evenzeer realiseren we ons hoe belangrijk kwaliteit 

is, belangrijker nog dan kwantiteit. Bij alles wat we onder nemen

is ons uitgangspunt dan ook: onze Service is uw (Bedrijfs) Zekerheid!

Mitsubishi De Jong BV, 020-3123170, www.mitsubishi-dejong.nl

Abeln Advocaten

Abeln is met 15 advocaten groot genoeg voor 

de groten en klein genoeg om voldoende efficiënt 

en daadkrachtig te zijn. Abeln kiest voor een oplossingsgerichte aanpak. 

Abeln werkt voor ondernemingen en particulieren op gebied van 

 contracten, commerciële afspraken, incasso’s, onroerend goed, schade 

en  verzeke ringen en human resources. Samengewerkt wordt onder meer 

met MKB-Amsterdam. Het kantoor is gevestigd in het centrum van 

Amsterdam (naast het Concertgebouw). 

Daarnaast is er dit jaar een vestiging in Parijs: voor de Nederlandse 

ondernemer die naar Frankrijk gaat en voor Franse bedrijven die in 

Nederland zaken doen.

Abeln heeft specifieke ervaring met het  werken met een vaste prijs-

afspraak; u weet van tevoren wat u gaat betalen. 

Postbus 75800, 1070 AV Amsterdam, 020-4712345, www.abeln.nl

Bouwfonds Ontwikkeling

Bouwfonds Ontwikkeling is al meer dan 60 

jaar actief en is één van de grootste gebieds-

ontwikkelaars van Europa. In de loop der jaren hebben we in Nederland 

meer dan 250.000 woningen gerealiseerd en ook in de Amsterdamse 

regio hebben wij in diverse samenwerkingscombinaties op dit moment 

meer dan 1.000 woningen in aanbouw. Bouwfonds richt zich op de 

ontwikkeling van integrale woongebieden en kleinschalig commercieel 

vastgoed. We zetten hierbij in op nauwe samenwerking en slimme 

coalities met kopers, overheden, maatschappelijke organisaties en 

andere marktpartijen. Dankzij die geïntegreerde aanpak opereren we 

vanuit draagvlak en betrokkenheid. Met onze concepten en gebieds-

ontwikkelingen streeft Bouwfonds Ontwikkeling naar een optimaal 

rendement op het gebied van wonen, comfort en duurzaamheid. 

Op die manier creëren we vooruitgang voor alle betrokken partijen.

Bouwfonds Ontwikkeling is onderdeel van Rabo Vastgoedgroep. 

Leidsevaart 590, 2014 HT Haarlem, 023-5306603, www.bouwfonds.nl

Intersport DUO 

Sinds de oprichting in 1985 is Intersport DUO 

uitgegroeid tot een begrip op het gebied 

van sportartikelen. In de moderne vestigingen vindt u een een enorm 

 assortiment sportartikelen van alle topmerken. 

Klantvriendelijkheid, persoonlijk advies, kwaliteit en goed opgeleide 

mede werkers zijn de succesfactoren. Door de  aansluiting bij de Intersport 

groep kunt u profiteren van veel extra voordelen zoals een uitgebreide 

internationale service, een zorgvuldig samengesteld ruim assortiment en 

aantrekkelijk prijsvoordeel! Alle filialen van Intersport DUO zijn uitgerust 

met een Fit For Feet foot-scan. Deze snelle en gratis scan helpt u bij het 

selecteren van de perfecte schoenen voor elke sport. 

Ervaar deze service en bezoek één van de filialen in Uithoorn, 

Amstelveen, Aalsmeer, Mijdrecht, Hillegom, Hoofddorp en Amsterdam-

Buitenveldert voor een vrijblijvend advies. In maart 2011 is onze 8

e

 en 

grootste vestiging geopend in Haarlem van ruim 1200 M

2

. 

Intersport DUO ook uw sportspecialist! De complete AFC-clubkleding 

 collectie vindt u bij: Intersport DUO, Gelderlandplein 44, 1082 LB 

Amsterdam-Buitenveldert, 020-6442442, www.intersportduo.nl

Sterel c.s.

Notariaat, Estate Planning & Mediation

Ondernemers met vragen op juridisch

gebied vinden de antwoorden bij de ervaren mede-werkers van Sterel 

c.s. Door een pro-actieve aanpak te combineren met een grondige  

kennis van ondernemerschap, biedt het hoogopgeleide team een  

bewezen alternatief voor de grote multidisciplinaire kantoren. Onze 

transparante en eigentijdse werk-wijze kenmerkt zich door kennis,  

ambitie en efficiëntie. Uw uitdaging wordt onze uitdaging en door 

met u mee te denken komen we tot de -passende oplossing van uw  

probleem. “Denken in maatwerk” is dan ook onze lijfspreuk. Sterel c.s. 

is op 1 februari 2004 opgericht door Frank Sterel, tot op dat moment  

partner Ondernemingsrecht bij een van de grootste multi disciplinaire 

kantoren in Nederland. Sterel c.s. heeft in-middels vestigingen in 

Amsterdam, Abcoude (Sterel c.s. Van Donkers-goed) en Hoofddorp 

(Schoemakers, Reijnen & Takken). Daarmee is de organisatie uitgegroeid 

tot de huidige omvang van circa veertig medewerkers, waaronder  

(kandidaat-) notarissen, juristen en ondersteunende medewerkers.  

Velen van hen deden ervaring op bij de grote multidisciplinaire kantoren. 

Sterel c.s. werkt vanuit drie secties: 

Het zwaartepunt van onze praktijk ligt op Ondernemingsrecht en 

Commercieel Vastgoed. Onze snel groeiende sectie Estate Planning 

richt zich behalve op de ondernemer ook op de vermogende particulier.  

We werken nauw samen met kantoren op het gebied van de (inter-

nationale) advocatuur, fiscaliteit en accountancy. Hoewel veel van onze 

cliënten zich in het nationale en internationale midden- en grootbedrijf 

bevinden, zijn clienten van elk type of omvang welkom bij Sterel c.s.

Paasheuvelweg 16, 1105 BH Amsterdam-ZO, 020-5646121, 

www.sterelcs.nl 

ING

ING is geen onbekende in het voetbal. Sinds 

1996 is de bank als sponsor verbonden aan de 

KNVB en per 1 januari 2010 is de ING de nieuwe hoofdsponsor van Oranje. 

ING is met ruim 8,9 miljoen rekeninghouders een van de grootste 

en meest toonaangevende financiële dienstverleners van Nederland. 

ING biedt klanten gemak, waar voor hun geld en persoonlijk advies. 

Particuliere en zakelijke klanten kunnen bij de ING terecht voor financiële 

producten op het vlak van betalen, sparen, lenen, hypotheken en beleg-

gen. Daarnaast bemiddelt de ING in verzekeringen en pensioenen. 

Uw eigen persoonlijke adviseur.

Kiest u bij ING Private Banking voor Vermogens Beheer of Vermogens 

Advies, dan heeft u uw eigen persoonlijke adviseur. De adviseur helpt 

u om uw doel helder te formuleren en vertaalt de ING beleggingsvisie 

naar uw beleggingsstrategie. Elk kwartaal ontvangt u een overzichte-

lijke rapportage van de ontwikkelingen van uw vermogen en bepaalt 

uw adviseur samen met u of er wijzigingen nodig zijn. Uw persoonlijke 

adviseur monitort uw portefeuille, voert orders en wijzigingen voor u uit 

en is altijd beschikbaar voor uw vragen.Voor beleggingsadvies kunt u 

een afspraak maken met de persoonlijk adviseur, maar u kunt ook direct 

bellen met de ING Beleggingslijn op 0900-0664.

Rembrandt Tower, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, 0900-0933, 

www.ing.nl

Kappé International

Kappé International is een in 1950 opgericht

familie bedrijf en is uitgegroeid tot één van

’s werelds  grootste travel retailers in parfum,  cosmetica, zonnebrillen 

en drogisterij- artikelen. In Nederland  worden  winkels op de luchthaven 

Schiphol  geëxploiteerd en tevens  vormen groothandelsactiviteiten een 

deel van de activiteiten.

Op Schiphol zijn 16 winkels waarvan het merendeel zich in het  

See Buy Fly shopping center bevinden. In de luxe parfumerieën bestaat 

het assortiment uit alle bekende en gerenommeerde parfum- & 

 cosmeticamerken, ook heeft Kappé een drogisterij en drie zonne-

brillenwinkels.

Kappé bestaat voor en door mensen. Men werkt professioneel met 

eigentijdse technieken, maar bij alles blijft de mens voorop staan.  

Haar missie is: ‘Professionalism with a human face’.

Postbus 3065, 2130 KB Hoofddorp, 020 4058400, www.kappe.nl

AFC Vriendelijke Bedrijven
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Meeùs - verzekeringen, pensioenen, hypotheken

“Het sieraad van een huis zijn de vrienden die 

er verkeren”, is te lezen op de website van AFC. Als oudste sponsor is 

Meeùs (en rechts voorgangers) als vriend al ruim 20 jaar betrokken bij 

het wel en wee van de AFC. Niet alleen waar het  sponsoring betreft, 

streeft Meeùs naar langdurige  relaties. We doen dit  dagelijks als toon-

aangevend, onafhankelijk inter mediair bij ons advies aan relaties op het 

gebied van verzekeringen,  pensioenen en  hypotheken. Als  professionele 

partner zoeken wij naar transparante  oplossingen,  optimaal  toegesneden 

op de specifieke situatie van onze klanten. Deskundig, klantgericht en 

betrokken. Meeùs beschikt, als één van de grootste intermediairs, over 

een grote inkoopkracht en landelijke spreiding via een groot kantoren-

netwerk waarbij het accent ligt op de lokale aanwezigheid: de grootste 

dichtbij. Meeùs is onderdeel van AEGON.

Gelderlandplein 75 E, 1082 LV Amsterdam, 020-3011200. 

Voor meer informatie kijk op www.meeus.com of mail naar 

info.amsterdam@meeus.com.

OTX Logistics BV

OTX Logistics is een internationaal logistieke 

dienstverlener met 66 eigen kantoren over de 

gehele wereld. De dienstverlening richt zich voor een groot deel op de 

fashion/retail branch en bestaat uit: door-to-door transport per zee- en 

luchtvracht, distribution en warehousing, orderpicking, wegtransport, 

douane zaken en sample processing. 

In Nederland opereert OTX vanuit een vijftal vestigingen: Hoofddorp 

(air), Rotterdam (ocean), Moerdijk (ware housing/distribution), Helmond 

(fashion/retail orderpicking) en Enschedé (wegtransport).

OTX is trots op de samenwerking met tal van AFC-vriendelijke bedrijven. 

Rijnlanderweg 766F, 2132 NM Hoofddorp, 020-6550010

www.otxlogistics.com

Oger Fashion

Sinds 1989 heeft Oger een droom verwezenlijkt 

door Nederland het mooiste op het gebied van 

herenmode aan te bieden met de daarbij behorende service op inter-

nationaal niveau. Zijn wens was en is nog steeds om de Nederlandse 

man bewuster te maken van zijn uiterlijk en hem daarmee ook aan-

sluiting te laten vinden met zijn innerlijk. Hij noemt dat ook wel het 

kleden van de ziel. ‘Oger’ staat synoniem voor succes. Klanten krijgen 

het  winnaargevoel wanneer ze met de juiste adviezen hun garderobe 

hebben aangeschaft die hun persoonlijkheid onderstreept. Oger neemt 

de klant een zorg uit handen. De missie ‘de beste zijn in persoonlijke 

dienstverlening naar klanten bij het aankoopproces’ vormt de basis 

hiervoor. Oger maakt klanten ‘Latijnser’, meer bewust van hun uiterlijk 

en vindt daarmee ook de aansluiting met hun innerlijk. Klanten ervaren 

in toenemende mate dat aankopen doen leuker wordt wanneer je 

beseft hoe groot de impact is van de juiste kleding voor de juiste man.

Met The RED by Oger biedt Oger pakken v.a.  298 en maatwerk v.a. 

 498. En naast de eigen ‘Dressed for Success’ lijn, verkoopt Oger 

vooral Italiaanse topmerken zoals Attolini, Borrelli, Brioni, Brunello 

Cucinelli, Caruso, Corneliani, Etro, Isaia, Jacob Cohen, Kiton, Maffeis, 

Moncler, Santoni en Woolrich. Boven de winkel bevindt zich de 

‘Boardroom’; een exclusieve ruimte waar klanten op afspraak ont-

vangen worden om zich in alle rust en privacy te laten adviseren. 

Behalve pakken en colberts kunt u bij Oger ook terecht voor shirts, dassen, 

informal wear, schoenen en accessoires zoals manchetknopen en geuren.

Bovendien bevindt zich enkele deuren verder Oger Donna. Verdeeld 

over 3 verdiepingen kunnen de dames hier terecht voor een  uitgebreide 

collectie van de mooiste merken als Brunello Cucinelli, Etro, Natan, 

Rivamonti, Donna Karan Gold, Diane von Furstenberg, Piazza Sempione, 

Jacob Cohen en Woolrich.

Oger: PC Hooftstraat 75-81, 1071 BP Amsterdam, 020-6768695

Oger Donna: PC Hooftstraat 93, 1071 BR Amsterdam, 020-6736036, www.oger.nl

BP Tank- en Wascentrum Zwart

Voor al uw motorbrandstoffen inclusief LPG. 

Grote shop (120 m

2

) met een Petit Bistro waar 

u terecht kunt voor heerlijk vers ge bakken broodjes. Uw auto als nieuw 

in onze hyper moderne wasstraat van ruim dertig meter lang.

Ook kunt u met uw auto terecht in één van onze acht “doe het zelf” wasboxen.

Ookmeerweeg 501, 1067 MP Amsterdam, 020-6104494, www.bpzwart.nl

GF-Deko b.v., de “andere” aannemer

GF-Deko neemt als aannemer een unieke

plaats in de markt in. Dit Amsterdamse 

bedrijf vindt zijn oorsprong in de jaren vijftig van de vorige eeuw. In 

die tijd werd de basis gelegd voor dit vooruitstrevende, ambachtelijk 

georiënteerde bedrijf. Waren het eerst twee zelfstandige bedrijven, 

Grijzenhout-Frankenhout en Deko Aannemingsmaatschappij, sinds 2001 

is het één bedrijf: GF-Deko b.v.

GF-Deko b.v is nu een modern aannemersbedrijf dat voldoet aan alle 

eisen die aan ervaring en vakmanschap op het gebied van bouwen 

gesteld kunnen worden. De belangen van de opdrachtgever staan altijd 

voorop. GF-Deko is een middelgroot bedrijf. Onze ambitie is niet de 

grootste aan nemer van Nederland te worden. 

Dat zou in strijd zijn met de aandacht die de directie aan individuele 

projecten en opdrachtgevers geeft. De afstand tussen medewerkers en 

directie is kort, net als die tussen opdrachtgever en directie, hetgeen 

leidt tot betrokkenheid die resulteert in een optimaal product.

Meer dan 50 jaar Amsterdamse ervaring. Zowel op het gebied van 

verbouwen en onderhoud, als ook nieuwbouw, beschikken wij over een 

ruime ervaring. Daarnaast herstellen wij funde ringen en restaureren wij 

monumentale panden. Kortom: GF-Deko is een compleet aannemings-

bedrijf dat grote en kleine projecten uitvoert, met de juiste prijs/ 

kwaliteitsverhouding. Uw project, groot of klein, krijgt alle aandacht.

Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.gfdeko.nl,

GF-Deko b.v., Computerweg 45, 1033 RH Amsterdam, 020-635 33 33

NDI-ICT Solutions

NDI levert ICT-diensten vanuit 4 verschillende 

vestigingen aan 500 zakelijke klanten in de 

Randstad. We nemen de ICT geheel of gedeeltelijk uit handen, zodat 

onze klanten zich kunnen concentreren op wat er voor hen echt toe doet.  

We leveren o.a. telefonie, internet, remote office, Office 365 en ook 

 complexere zaken als IT beheer of softwareontwikkeling op maat.  

Met ruim 40 enthousiaste collega’s en ruim 15 jaar ervaring is uw ICT  

bij ons in goede handen. We helpen graag, zeven dagen per week en 24 

uur per dag als dat nodig is. Geïnteresseerd? Bel ons voor een afspraak 

op 088-0884300 of mail ons op interesse@ndi.nl of kijk eens op www.

ndi.nl. Graag komen wij een keer bij u langs om te bespreken hoe we u 

het beste kunnen helpen.

Troostwijk Groep

Troostwijk is in Nederland marktleider op het 

gebied van waardebepalingen en contra -expertises. De activiteiten van 

de Troostwijk Groep om-vatten verzekeringstaxaties, bedrijfseconomische 

taxaties (OG en RG), Real Estate consultancy, kunsttaxaties (Apresa), 

contra-expertise bij brand- en bedrijfsschade, bouwkundige opnamen en 

risico-inspecties (bbci Frijwijk) en meetactiviteiten (De Meetdienst). De 

diverse werkmaatschappijen werken weliswaar zelfstandig, maar in het 

belang van de klant en de opdracht vindt ook vaak samenwerking plaats. 

Deze samenwerking biedt de mogelijkheid om alle aanwezige kennis 

zoveel mogelijk aan te wenden. De kwaliteit van de diensten wordt mede 

hierdoor op peil gehouden en informatie kan voortdurend worden geac-

tualiseerd. Troostwijk dankt haar internationale slag vaardigheid mede 

aan het uitgebreide wereldwijde kantorennetwerk dat opereert onder de 

naam Arca-Laudis. (www.arcalaudis.com)

Anderlechtlaan 181, 1066 HM Amsterdam, 020-6666666

www.troostwijk.nl

Cheng Shin Holland bv

CSTstaat voor Cheng Shin Tire uit Taiwan.  

Bij het bedrijf werken meer dan 20.000  mensen 

en is inmiddels een van de tien grootste rubberproducenten ter wereld. 

Cheng Shin Tire is de grootste fabrikant van fietsbanden in de wereld 

en maakt producten in veel andere categorieën waar onder autobanden, 

vorkheftruckbanden, vracht wagenbanden, motor- en scooterbanden 

etc. CST banden worden gedistribueerd in meer dan 150 landen. De 

Europese vestiging is gevestigd in Amstelveen op enkele minuten van 

het AFC terrein. De gebroeders Duis die  verantwoordelijk zijn voor 

de Europese verkoop, marketing en product  ontwikkeling van CST en 

Maxxis fietsbanden zijn al hun hele leven AFCers.

Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT  Amstelveen, 020-6402620,

www.cstbanden.nl

AFC Vriendelijke Bedrijven
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Tommy Hilfiger

Als een van ’s werelds toonaangevende life-

style-merken levert Tommy Hilfiger consumenten over de gehele wereld 

fashion, stijl en kwaliteit. Het merk stelt Classic American Cool centraal en 

geeft klassieke Amerikaanse designs een updated touch. Het bedrijf heeft 

zich over de gehele wereld kunnen uitbreiden dankzij een select wereld-

wijd distributienetwerk voor de core brands, waar onder Tommy Hilfiger 

Menswear en Womenswear en Hilfiger Denim. Het merk is te vinden in 

toonaangevende warenhuizen en gespecialiseerde winkels, evenals in het 

wereldwijde netwerk van eigen winkels dat zich steeds verder uitbreidt. 

Op dit moment distribueert het bedrijf de producten in meer dan  

65 landen in Noord-Amerika, Europa, Midden- en Zuid-Amerika en  

Azië-Pacific en bezit het meer dan 1000 winkels over de gehele wereld. 

Sinds Tommy Hilfiger in 1985 als menswear designer van start ging, heeft 

het merk zijn krachtige ontwerp filosofie uitgebreid met Womenswear, 

Hilfiger Denim, Tailored, Sport (Ski, Swim, Golf en Fitness & Training), 

Childrenswear, Bodywear, Footwear, Eyewear, Fragrance, Bags, and 

Home. Tommy Hilfiger heeft in Nederland Freestanding Sportswear 

 stores in Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Groningen, Maastricht, 

Rotterdam, Hillegersberg en Utrecht en Freestanding Hilfiger Denim 

stores in Amsterdam, Rotterdam, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem,  

Den Bosch, Haarlem, Laren en Sluis. 

Hoofdkantoor: Stadhouderskade 6, 1054 ES Amsterdam, 020-5899888 

www.tommy.com

Hampshire Inn Vue des Montagnes 

& La Caverne de Geulhem

Is een geheel vloerverwarmde en sfeervol ingerichte 

mergelgrot in het Zuid Limburgse Heuvelland, gunstig gelegen tussen 

Maastricht en Valkenburg. 

Door de ruim 400 fonkelende kaarsen wordt er een zeer intieme en 

unieke sfeer gecreëerd. Het authentieke grottencomplex bestaat uit vier 

 aparte ruimtes, die ook gecombineerd kunnen worden. Gastronomische 

diners, stijlvolle feesten, effectieve productpresentaties en inspirerende 

meetings – het is allemaal mogelijk in een sprookjesachtige omgeving 

die zijn weerga niet kent. Ook voor een bruiloft of congresdiner treft u 

niet snel een uniekere locatie…! 

La Caverne de Geulhem is geschikt voor gezelschap-

pen in grootte variërend van 30 tot 1100 personen 

en beschikt over een groot, gratis parkeerterrein. 

Ons team heeft een ruime ervaring met het organiseren van zeer uiteen-

lopende evenementen; U profiteert daarnaast van de uitstekende  relaties 

die wij onderhouden met gespecialiseerde partners op het gebied van 

o.a. vervoer en entertainment. De professionele dienstverlening en 

bedrijfsvoering worden mede ondersteund door de ISO-certificering. 

Zelfs overnachten is mogelijk en kan in het tegenovergelegen hotel 

“Hampshire Inn - Vue des Montagnes”. Dit hotel heeft 39 kamers in 

verschillende prijscategorieën, een à la carte restaurant, een gezellige 

hotelbar, een grote parkachtige tuin met tuinpaviljoen (met plaats tot 

500 gasten!) en een sfeervol terras. Daarnaast beschikt het hotel over 

vijf goed geoutilleerde vergader- en feestzalen, Wifi internet en een 

gastvrij team van professionele medewerkers die er alles aan gelegen 

is, u optimaal te laten genieten van al het mooie van zuid Limburg.  

Samen bieden deze bedrijven unieke combinatiemogelijkheden! 

www.caverne.nl en www.vuedesmontagnes.nl, 043-6041000,

geert@caverne.nl

Société Générale Bank Nederland N.V.

Société Générale Corporate & Investment 

Banking is al meer dan 30 jaar met ruim  

200 medewerkers actief in Nederland. Als onderdeel van een van 

Europa’s grootste banken kunnen we rekenen op de support en 

team spirit van collega’s in meer dan 70 landen. Onze kracht ligt 

in het  adviseren en begeleiden van equity en debt capital market 

 transacties alsmede gestructureerde financieringen voor de zakelijke 

markt. Daarnaast kunnen onze relaties rekenen op professioneel advies 

op het gebied van valuta, rente, commodity en equity derivaten.  

Vanuit ons kantoor in Amsterdam werkt een groot aantal specialisten 

die u toegang bieden tot het wereldwijde netwerk van de groep.

Wij wensen AFC, haar spelers en supporters een sportief seizoen!

Kijk voor meer informatie op www.sgcib.com

SAPPH INTO SPORTS

IF YOU AINT GOT THE BALLS...

YOU WONT GET THE SCORE

‘Wij focussen met name op de voetbalVROUWEN’. Wie business 

bedrijft, weet het natuurlijk als geen ander. If you aint got the balls... 

you wont get the score. Het snelst groeiende lingeriemerk van Europa, 

adverteerde met de slogan tijdens het WK Voetbal. U weet wel, 

SAPPH. Dat bescheiden lingeriemerk met die metershoge billboards 

langs de snelweg, waarop dames als Inge de Bruijn te zien zijn in 

sexy lingerie. De onconventionele marketing binnen de ondermode-

branche leverde het lingeriemerk overnight success op. Behalve PROUD 

TO BE LOUD, is SAPPH proud to be sponsor van AFC. Rob Heilbron, 

marketing-directeur en mede-eigenaar van SAPPH: ‘AFC zit bij mij om 

de hoek. Ik ken er veel mensen en weet dat je er leuk zaken kunt 

doen. SAPPH gaat niet zozeer voetbal  sponsoren, dus AZ, niet gelijk 

gaan bellen, maar tegen AFC wilde ik geen ‘nee’  zeggen. AFC is 

gewoon een veel te leuke club! Met ook nog eens een hele  interessante 

nieuwe doelgroep voor ons natuurlijk: de voetbalVROUWEN.’

En wat vinden ze bij AFC van de nieuwe aanwinst binnen het  illustere 

rijtje AFC Vriendelijke Bedrijven? Tim Timmerman: ‘Of ik niet bang ben 

dat het de voetballers zal afleiden, de billboards SAPPH? Natuurlijk! 

Maar als het zich beperkt tot de tegenpartij, hoor je ons niet klagen.

Zonder dollen, een voetbalclub trekt altijd mannen-merken aan. Met SAPPH 

 hebben we eindelijk iets in huis gehaald dat ook leuk is voor de vrouwen.’ 

Meer info: www.sapphlingerie.com

Amsterdamse Maatschappij

De ‘Amsterdamse maatschappij’ 

is ruim 40 jaar actief op het gebied van vastgoedmanagement. 

Onze dienstverlening bestaat uit commercieel, technisch, financieel en 

 administratief beheer ten behoeve van particuliere beleggers, alsmede 

 pensioenfondsen en beleggingsmaatschappijen. De Amsterdamse maat-

schappij is een onafhankelijke beheerder met veelsoortige kennis op 

het gebied van onroerende zaken. Namens eigenaren wordt veelal het 

totaalbeheer gevoerd van de onroerende zaken . Er wordt nauw samen-

gewerkt met makelaars die voor hun klanten het vastgoedmanagement 

uitbesteden. Lid NVM, MVA en VGM NL.

www.amsterdamsemaatschappij.nl

Clubsportive 

Every Body has a Story.

Clubsportive is een onderscheidende 

fitnessketen die de nadruk legt op creativiteit, gastvrijheid en beleving. 

De basis van Clubsportive wordt gevormd door onze vooruitstrevende 

trainings methodes in een unieke sfeer waar iedereen zich thuis voelt. 

Iedereen is welkom met zijn persoonlijke doelstellingen waarin wij 

helpen het beste uit jezelf te halen. Met een open mind en positieve 

energie motiveren wij degene die wil werken aan zichzelf en aan een 

gezond lichaam. 

Op loopafstand van AFC vindt u op de zuidas één van de vier  vestigingen 

van Clubsportive in Amsterdam. Kijk voor meer informatie of onze 

 overige  vestigingen op www.clubsportive.nl

ASPETTO 

EXCLUSIEVE DAMESMODE

ASPETTO is een stijlvolle dameszaak voor de 

modebewuste vrouw die van mooie kwa-

liteit houdt en er graag goed wil uitzien, zowel overdag als ’s avonds. 

De stijl van ASPETTO is casual, zakelijk en chic met een comfortabele en 

luxe uitstraling. In de smaakvol ingerichte zaak van eigenaresse Stefanka 

Marinkovic ontvangt zij en haar medewerkers de klanten in een ge -

zellige ontspannen sfeer, en dat vindt zij zeer belangrijk, in alle rust 

wordt ruim de tijd genomen voor persoonlijk advies en begeleiding. 

Aandacht en service staan bij ASPETTO bovenaan, zo is het ook mogelijk 

om buiten de reguliere openingstijden een afspraak te maken en is er 

een parkeerservice. ASPETTO heeft een uitgebreide collectie van TOP 

merken zoals JIL SANDER, BRUNELLO CUCINELLI, GUNEX, RIVAMONTI, 

BP STUDIO, VERSUS, RALPH LAUREN, PIAZZA SEMPIONE en CELYN b. 

Eind van dit jaar komt daar nog PLEINSUD bij.

ASPETTO, Rembrandtweg 139, 1181 GG  Amstelveen, 020-3457404, 

info@aspettofashion.nl

AFC Vriendelijke Bedrijven
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Topscorers en assists

   goals assists

Sjoerd Jens  22 6

Magid Jansen 10 10

Ron van Es  8 3

Daryl van Mieghem 6 9

Chelton Linger 5 2

Lutzen Brink  4 11

Steven Kenepa 2 

Patrick Krop 2 

Shane Arana Barrantes  1 3

Peter Post  1 

Mike Ruijter   2

Tatchary Langguth  2

Laurens Samsom  2

Wout Meulemans   1

Dwight Gefferie   1

Said Moumane    1

Mauritsio Helstone  1

Eigen doelpunt Hilversum 1

Minimaal 100 gespeelde wedstrijden sinds 1988

 1 Rokus Hoogendoorn jr. 251

 2 Joey Esionye  247

 3 Robert Gehring 245

 4 Said Moumane  209

 5 Roy Tular 192

 6 Ronald van de Meent  186

 7 Laurens Bianchi  181

 8 Erwin Smit  173

 9 Joey Zebeda  163

 10 Hans Geerlings  162

 11 Edwin van Holten  161

 12 Peter Post  157

 13 Peter de Waal  153

 14 Mohad Zaoudi  153

 15 Eshwin de Bruijn 133

 16 Dennis Gebbink 132

 17 Ulli Landvreugd  132

 18 Nils Adriaans 130

 19 Dennis Purperhart  120

 20 Raymon van Emmerik 114

 21 Laurens Samsom 111

 22 Frank Aboikoni  105

 23 Bobby Gehring  105

 24 Frank Keijzer  101

 25 Ken Watanabe  101

Assistklassement AFC 1 sinds 1989

 1 Robert Gehring 58

 2 Ulli Landvreugd 45

  Ronald van de Meent 45

 4 Dennis Purperhart 36

 5 Patrick Steenkist 33

 6 Sjoerd Jens  29

 7 Laurens Bianchi  23

 8 Eshwin de Bruijn 22

 9 Joey Zebeda 20

 10 Roy Tular 19

Meer dan 50 wedstrijden plus aantal 

seizoenen

Peter Post 157 6

Raymon van Emmerik   114 4

Laurens Samsom        111 5

Sjoerd Jens              92 3

Wout Meulemans        81 4

Gijs Roodbeen           81 5

Willem Scheerens        71 3

Darryl van Mieghem     60 3

Mike Ruijter             57 2

Chelton Linger       57 2

Lutzen Brink          52 2

Magid Jansen       52 2

Topscorerklassement AFC 1 sinds 1984

 1 Eshwin de Bruijn 90

 2 Dennis Purperhart 67

 3 Sjoerd Jens 53 

 4 Robert Gehring 47

 5 Johan Dol 47 

 6 Patrick Steenkist 43 

 7 Orlando Patrick 35 

  8 René Franken 28 

 9 Roy Tular 27 

 10 Frank Aboikoni 27

Eindstand Topklasse

FC Oss 28 16 11   1 59 49  -  23

Achilles ‘29 28 15   8   5 53 52  -  25

Argon 28 14   5   9 47 38  -  34

AFC 28 13   6   9 45 59  -  45

De Treffers 28 13   6   9 45 39  -  39

JVC Cuijk 28 11   8   9 41 47  -  48

Haaglandia 28 11   7 10 40 58  -  43

Quick ’20 28 11   6 11 39 46  -  43

EVV 28 10   7 11 37 36  -  34

FC Lienden 28 11   4 13 37 50  -  58

VVSB 28   9   5 14 32 34  -  48

Hollandia 28   7 10 11 31 26  -  34

FC Hilversum 28   7 10 11 31 30  -  43

Gemert * 28   6   7 15 25 24  -  43

Baronie * 28   3   6 19 15 32  -  60

Dijkse Boys  teruggetrokken in november 2010

Feiten en cijfers AFC 1 2010-2011
Verzorgd door Chris Schröder De namen in het rood behoren tot selectie 2011-2012

De weddenschap was: als Sjoerd Jens 

topscorer werd van de Top klasse 

zou teammanager Bob Duis uit 

nederigheid zijn voetbalschoenen 

poetsen. 

Sjoerd maakte 22 doelpunten 

en Bob Duis kon aan de bak.
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1929  D.J. Bessem †

1930  J. Buijs †

1930  N. Neseker †

1931  F.C. van Dijk †

1931  W.C. Köhler †

1932 I.H. Galavazi † 

1932  J.J.C.M. Lungen †

1933  A P. Bos †

1933  W. Brusse †

1934  G. Kromschröder †

1934  E.J. Rood †

1935  J.H. Wijnand †

1936  W.C. Raamsdonk †

1937  A.P.J.J. Eijsvogel †

1938  J.J.C.M. Lungen †

1939  B.P. Bonkink †

1940  J.H. Esser †

1941  J.F. Nestelroy †

1942  J.M.H. Broeksmit †

1943  B. Dorlas †

1944  C. Emeis †

1945  D.J. Bessem †

1946  M.C. van Trigt †

1947  H.F. van de Hurk †

1948 niet uitgereikt

1949  S. de Waal †

1950  G.Th. v. Nigtevegt †

1951  J.N. Holtzappel †

1952  J.P. Hofstee †

1953  J. á Cohen †

1953  W. van de Parel †

1954  E.W. v. Teunenbroek †

1955  W.G. Staats †

1956 J.D. Scheepstra †

1957  B.P. Bonkink †

1957  D.J. Disselkoen †

1958  C. Kerker sr. †

1959  M. Gerrits †

1959  P. v. Velden Erdbrink † 

1960  A.J. Bos †

1961  B.J. Slaap sr. †

1961  H.W. v. Teunenbroek †

1962  C. van Peperzeel sr. †

1963  H. Timmerman †

1964  R. Akkerman sr.

1965  W. Bückert †

1966  J.N. Holtzappel †

1967  B. Wildeboer

1968  C.J.D. Sierhuis †

1969  H.O. van Rijn †

1970  Chr. Schröder

1971  N. Leloux sr. †

1972  G. van Dijk †

1972  C. Kerker sr. †

1973  Th. van Emden †

1974  A. Kulkens

1975  F.H. Haubrich

1976  W. van Vliet †

1977  A. Rimini †

1978  P. van Ruyven †

1979 A.J. Brokmann †

1980  A.O. van Raalte

1980 P. Roosenschoon

1981  J. van Gelder

1982  K.A. Baarschers

1983  J W. Ridderikhoff †

1984  M.S. Kinsbergen

1985  J.L. van Dijk

1986  H. de Bie

1986  K.G. Prior †

1987  K. Gehring

1988  H.J. Boskamp †

1989  E.F. Seunke

1990  N.S. Hekster

1991  mevr. J. Bonnet-Berk

1992 R.E. Duis

1993  J.L. Bonnet †

1993  H. van der Jagt

1994  W.J. Crouwel

1995  J. Beerman

1995  T. Boonstra

1996  R. Anderson

1996  E. Somers †

1997  F. Laarhoven

1998  H.G. Elias

1998  P. van de Meent

1999  J. Koomen

2000 J.F. Draisma

2001 R. Voskamp

2002 J.P.C. Verhagen

2003  D.L. v.d. Klaauw †

2004 D. Bakker

2004 N.J. Grosze Nipper

2005 P. Brans

2006  D.A. Speelman

2007 Q. Abeln

2008 T. Timmerman

2009 H. Fritzsche

2009 A. Springer

2010 A.J. Wijnand

2011 J.H. Bijlsma

Eregalerij AFC 1895 - 2011
EREVOORZITTERS †

1926  G.N. Scheepens  1972  G.H.H. Kappelhoff

1904 J.Th. ter Veer

1905 H.A. Brass

1905 G.N. Scheepens

1907 B. Schrage

1909 W. van Amstel

1915 J.C.A. van Ooy 

1915 A. van Seventer

1915 P.H. Vermeulen

1916 A.J.J.M. van Gessel

1921 W.G.M. Köhler

1924 J.F. Scheepens

1925 J.G.M. Bosch

1925 I.H. Galavazi

1929  A.P. Bos

1932  A.F. de Vilder

1935 D.J. Bessem

1938  J.J.C.M. Lungen

1945  N.A. Scheepens

1948  A. Mets

1950  A.P.J.H. Eysvogel

1950  J.F.R. Nestelroy

1953 Jb. van Nek

1955  J.N. Holtzappel

1957  G.Th. van Nigtevegt

1960  E.W. van Teunenbroek

1962 G.H.H. Kappelhoff 

1970 C. van Peperzeel

1970 H.O. van Rijn 

1970 W.G. Staats

1970  J.H. Wijnand 

1972 C. Kerker sr

1975 A. Waayer

1976  D.J.F. Hermens

1985 S. van Gelder

1995 D.L. van der Klaauw

1952  G. H. Hauber

1953 G.Th. van Nigtevegt

1955 J. á Cohen

1955 J.H. Esser

1955  J.L. v.d. Voort

1955 J.H. Wijnand

1957  M. de Bruin Mzn.

1958  M. de Granje 

1958  G. Stallmann 

1963 S. de Boer 

1963  G.H. Elserman 

1963 C. Kerker sr

1963 J. Meyer

1963 C. van Peperzeel

1963  J. Prent

1963  J. Roodenburgh

1963 W.G. Staats

1963  C.F. de Vilder

1963  S. de Waal

1966  A. van der Valk

1967  J.T. Steensma

1970  M. Gerrits 

1970  J. Hurwits

1971  A. Waayer 

1972  W. Brusse 

1972  C.J.D. Sierhuis 

1975  T. ten Oosten

1975  C.A. Quint 

1981  J.L. Bonnet

1985 A.G. Glas

1990 A. Rimini

1990  B.J. Slaap sr

1992 C. Jochems

1992 G. Trebert

1995 

H.W. v. Teunenbroek

1975  J.L. van Dijk

1975  A. van Soomeren

1990  M.L. Koster

1991  R. Akkerman sr

1995  Joh. de Bie

1995  K. Gehring

1998  R.E. Duis

2003 G. van Caspel

2005  Chr. Schröder

2007 B. Neseker

2008 E. Geluk

2011 W. Adriaansz

1975 Bas Rachman 
1976 Kees Gehring 

1977 Rob Mathijse 

1978 Frans van den Bor 

1979 Nico Leloux Jr 

1980 Edwin Geluk 

1981 Willem de Ridder

1982 Michael Berman

1983 Eddy Meijer 

1984 Ernst Seunke 

1985 Cees Thomas 

1986 Wim Lenglet 

1987 Fred ten Nijenhuis

1988 Rob Ouderland 

1989 Rokus Hoogendoorn jr

1990 Fred Berrier 

1991 Peter van Essen

1992 Orlando Patrick 

1993 René Franken 

1994 Nick van Rossum

1995 Meindert Huisman

1996 Roy Beukenkamp

1997 Frank Keijzer 

1998 Mark Janssen 

1999 Joey Zebeda 

2000 Roy Tular 

2001 Erwin Smit  

2002 Robert Gehring

2003 Joey Esionye  

2004 Edwin van Holten

2005 Hans Geerlings

2006 Said Moumane

2007 Laurens Bianchi

2008 Sjoerd Jens

2009 

Mendel Witzenhausen

2010 Raymon van Emmerik

2011 Laurens Samsom

ERELEDEN †

LEDEN VAN VERDIENSTE †

ERELEDEN

SPELER VAN HET JAAR

LEDEN VAN VERDIENSTE

1986  W.F. Brommelcamp

1990 D. Moesbergen

1990  G.A. Graanboom

1992  G. Horn

1993  R. Akkerman sr

1993  F. van Klinken 

1993  A. van Soomeren sr

1993  K.J. van Stuyvenberg

1994  J.C. Vogel

1994  H.A. de Wijs sr

1995  M.M. de Bruin sr

1995  H. Woudstra

1997  H.P. van den Bergh

1997  M.L Koster

1997  B. Neseker

1998  G.J.N. Wijnand

1999  R.E. Duis

1999  H. de Groot

1999 J. Wildschut

2000 Joh. de Bie

2000 C. Bouwens

2000 C.P.W. Colijn

2000 H. Honsdrecht

2000 A. Reddering 

2000 Chr. Schröder

2000 B. Wildeboer

2001 B.J. van den Bergh

2001 J.L. van Dijk

2002 W. Adriaansz

2003 R. Domhof

2003 R. de Jong

2003 W.A. van Oort

2003 G. Smit

2003 T. Swart 

2004 H. de Bie

2004 J.F. Draisma

2004 E.L. Janus sr

2004 A. Kulkens

2004 J.H. Lans

2004 R. Leeser

2004 D.A. Speelman

2006 W. Amesz

2006 T. Balk

2006 J. Lonnee

2006 H. Loonstijn

2006 T. Nooij

2006 E.D. Ohm

2006 E. Pais

2006 R. Prins

2006 F. Reddering

2006 R. Ridderikhoff

2006 P. Roosenschoon

2006 B.J. Slaap

2007 W.F. de Boer

2007 G.A. van Caspel

2007 P. v.d. Heydt

2007 J.C. Kemna

2007 H.L. Rodenburg

2007 J.L. Slaap

2008 R. Oud

2009 H. Dik

2009 H. Fritzsche

2009 D. Kappelhoff

2009 C. Onsman

2010 E. Seunke

2010 R. Susan

2011 T. van Broekhuizen

2011 J. van Gelder

2011 R. Hoogendoorn sr

2011 D. Polak

2011 T. Timmerman

DE AFC NOBELPRIJS, VANAF 1989 DE MR. HENNE BOSKAMP NOBELPRIJS IS UITGEREIKT AAN:

1970 Joh. de Bie

1975  W. Adriaansz

1975 R.E. Duis

1975  B. Wildeboer

1977  F.H. Haubrich

1980 M.L. Koster

1981 Chr. Schröder

1985 K.A. Baarschers

1985 J. Benoni

1985  P. Roosenschoon

1986  H.A. de Wijs sr

1989  J.L. Slaap

1990  W.F. de Boer

1995 G.A. van Caspel

1995  H. van der Jagt

1995  J. Mulder

1996 H. de Bie 

1996  J. van Gelder

1997 E. Geluk

2000 M.A. van der Woude

2002 J.H. Bijlsma

2002 R.H. van Dijk 

2002 B. Neseker

2005 F. Jüch

2006 J. Draisma

2006 H.G. Elias

2008 A. Vroege

2009 A. Westerhof

2010 S. Woldringh

AFC RIDDERS
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Adverteerders in de Schakel en AFC-Thuis:
Accuraat Verhuur 020-6410920
All-In Logistics  020-3168668
Anggrek Bloemsierkunst  020-6791372
ASN Autoschade Fritzsche  020-6937399
Beds & Bedding  020-6434950
Bellini Ristorante Italiano  020-6448390
Bronwasser Collection  020-6441460
Buro Leerhulp  020-6427542
De Logie, Wijnkopers sinds 1848  020-6626208
DO-iT Real Estate  020-4411027
Façonnable  020-6642361
Gehring & Heijdenrijk Lijsten  020-6451566

HB Alarmsystemen  020-6595559
Heeren Makelaars  020-4702255
Henk Burger Makelaardij  020-6403853
Hergo, de slager met een koksmuts  020-6304666
Incassobureau IPB  020-6937223
ING  020-5620334
I.W.I. Bert de Rooij  06-10940938
Kottmann en Co, Accountancy  020-3455855
Moorman Mannen Mode  020-6441162
OGER  0299-471151
OSB Diensten 0800-5552220
OTX  020-6550010

Palteam Drukkerij  020-4950435
Pouw Peugeot  088-0014100
Rogge Belastingadviesbureau  020-6750889
Sama Sebo Indonesisch Restaurant  020-6628146
Small Talk, Coffee Corner/Eating House 020-6620029
Smit/Cruyff, de specialist in voetbal  020-6231735
Stadion Sport  020-6791734
The Sound Shop 020-6409111
Trifium Financiële Raadgevers  020-6722109
Troostwijk Group B.V.  020-6666666
Verhaal Trainingen & Ontspanning  020-4720224
De Verlichting  020-4045845
Wagenaar Poelier Traiteur  020-6415577

De bordsponsors zijn: 
ABC Hekwerk Amsterdam  020-6824790
All Sports  020-6471323
All-In Logistics  020-3168668
Amstelborgh/Borchland  020-5633333
Andantino  020-6621311
Apresa  020-6666666
Arcalaudis  020-6666666
Beds & Bedding  020-6434950
Black Rock  020-5495200
BMW Amsterdam 020-4604696
Bosman Letters  020-6629803
Breitling  020-6596453
Café 1890  020-6445906
CBA Printers  020-6421987
Central Point Europe B.V. 020-3472323

Eefje Voogd Makelaardij  020-3050560
Gassan Diamonds  020-6225333
Gatorade  030-2426753
Gielissen Interiors & Exhibitions  020-5811411
Gusto di Casto  020-6448903
HC Ribberink Papieragenturen BV 020-6402485
Hegeman Audio & Video Center 020-6414019
Lou Hekster Agenturen  020-6642361
v.d. Helm Transport & Opslag BV 015-2573340
De Jong Groep 020-6767666
De Kredieter  020-5753320
Van Maarschalkerwaart Makelaardij 020-6714334
Meijers Registermakelaar in Assurantiën 020-6420524
Metal Arts 020-6150870
Mondi Paper Sales Benelux BV 020-3456282

Nyenburgh Vermogensbeheer 020-6972066
Old South Fashion for Kids  020-6737057
Oostenrijk Touringcars B.V. 020-6952511
Patkel (Steigerbouw) 0297-349440
Peter Bruin Makelaardij 020-6768020
Redactie & Co 020-4897078
Renthouse International B.V. 020-6448747
Rescue Security Control 06-26772601
RTVNH 020-8505404
Ruitenheer 020-6975560
Select Catering 020-6475888
SPIRIT Hosting and Promotions 020-6451145
Stedekroon Vastgoed 020-5679900
The School 020-6445575
Uchtman B.V.  020-6135800
U M W Management B.V. 020-5754646

Naast de AFC Vriendelijke Bedrijven krijgt AFC al vele jaren steun van adverteerders, zowel in ons clubblad ‘de Schakel’ en in ons programmablad 
AFC-Thuis als met een reclamebord rondom onze velden. 
Zonder deze extra inkomsten is het onmogelijk AFC te laten functioneren als een Topclub in het Nederlandse amateurvoetbal. 
Wij bedanken alle AFC Vriendelijke Bedrijven, adverteerders en sponsors voor hun steun.

Onze adverteerders in 2011-2012

Laurens Samsom verlaat na jarenlange trouwe 

dienst de club.

Hij vestigt zich als journalist in Israël. 

Hij is trouwens nog op zoek naar een mooie club.

Op de valreep werd hij wel even door de 

 keuzecommissie – unaniem – gekozen

tot Speler van het Jaar. Laurens dank voor je 

enorme inzet. All the Best!
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Sportpark Goed Genoeg De Boelelaan 50, 1082 LR Amsterdam 020-6445575

Secretariaat Postbus 71793, 1008 DG Amsterdam 020-6611513

Administratie AFC administratie@afc-amsterdam.nl Fax 020-6611959

Internet www.afc-amsterdam.nl 0297-761406

Bestuur
Voorzitter Machiel van der Woude 020-6623867
Secretaris Ronald Koster 020-4977917
Penningmeester Benno Honsdrecht 06-15015894
Vice-voorzitter Ad Westerhof 020-6444217
2e Secretaris Ruud Mantel 020-6401900
Commissaris jeugdzaken Brian Speelman 06-53139933
Commissaris seniorenvoetbal Lou Hekster 020-6401303
Commissaris TOPamateurs Bob Duis 06-46160111

Elftalcommissie A TOPamateurs
voorzitter  Bob Duis  06-46160111
 Jack van Gelder  06-53130376
 Milko Vinke  020-6409962
 Henk Bijlsma  06-53191115

Elftalcommissie B (zondag)
voorzitter  Patrick Reddering  06-47806481
secretaris  Max Flam  06-25425231
 Seth van Straten  06-30888444

Elftalcommissie C (zaterdag)
voorzitter  Roy van Dijk  023-5248924
secretaris  Sebo Woldringh  023-5492900
 Jack Huiman  06-38541459

Jeugdcommissie
voorzitter  Brian Speelman  06-53139933
 Peggy de Hond  06-48205116
 Floor Wellens  06-44236713
 René Toonen  06-52044823
 Dennis Bijlsma  06-22245977
 Michiel Middenhof 06-51362635
ondersteuning  Anjo Vorstenbosch  06-55384042

Klassieke Veteranencommissie
voorzitter  André Wijnand  0297-522668
 Frank Keijzer  023-5643182
 Nicolaas van Ommeren  020-6465980

Commissie Medische Zaken
 Wim Crouwel  020-6440070
 Michael Olivieira  020-6001833
 Lex Swaan  020-6731337
 Co Grosze Nipper 06-44352970

Commissie Commerciële Zaken
 Deze commissie zal tijdelijk door
 het bestuur worden waargenomen

Commissie Pers en Publiciteit
voorzitter  André Wijnand  0297-522668
 Jan van Galen  020-6463310
 Hans Elias  0297-761406

Evenementencommissie 
 Jan Verhagen  06-51071908
 Henk Foppen  06-20492710

Commissie Sociale Zaken
voorzitter  Johan de Bie  0297-582372
 Ger van Caspel  020-6457230
 Jan van Dijk  020-6445519
 Edwin Geluk  020-6433722

Strafcommissie
voorzitter  Ernst Seunke  023-5244230
 Ron Limburg  020-7768630
 Bas Rachman  020-6407793
(plv. lid)  Quintus Abeln  020-6275400

Commissie van Beroep 
voorzitter  Roy van Dijk  023-5248924
 Patrick Reddering  06-47806481
 Dennis Bijlsma 06-22245971

Archiefcommissie
voorzitter  Rik de Boer  023-5281970
 Hans de Wijs sr.  020-6442638
 Wim Ringe 020-6832081

Commissie van Materiaal
 Fred ten Nijenhuis  06-53487485
 Wiebe Westerhof 06-54736036

Scheidsrechterscommissie
 Frans Jüch  020-6415902
 Eric Bos  06-47252892
 Leo de Nobel  020-3452208
 Seth van Straten 06-30888444

Kascommissie  
 Maarten Blokland  06-18887550
 Edwin Geluk 020-6433722
plaatsvervangende leden  Nicolaas van Ommeren  06-29552965
  Wim Ringe  020-6832081
plaatsvervangende leden  Jos Lonnee  010-5215307

Kennismakingscommissie
voorzitter  Hans Honsdrecht 020-4422421
 Steve Bierman  020-4044482
 Sebo Woldringh  023-5492900
 Brian Speelman  06-53139933
 Peggy de Hond  06-48205116
 Wiebe Westerhof  06-54736036
 René Toonen  06-52044823
 Floor Wellens  06-44236713
 Patrick Reddering  06-47806481

Clubstatistieken  Chris Schröder  020-6152751

Redactie Schakel André Wijnand  0297-522668

Productie Schakel Hans Elias  0297-761406

Verenigingsmanager  Henny Kottmann  06-54946477

AFC Ledenadministratie  Yvonne Steeman 020-6611513

AFC Wedstrijdzaken  Theo Janssen  020-6611513

Wedstrijdtafel zaterdag  Marjan Janssen  020-6618316

Wedstrijdtafel zondag  Theo Janssen  020-6618316

Pachter clubhuis  Frans Ris  020-6445575

St. Keep Smiling  Kees Gehring  06-53797881

Supportersclub ‘The Reds’  Lou Hekster  020-6401303

Webmaster  Hans Elias  0297-761406

Zilveren Ploeg  Johan de Bie  0297-582372

Algemene informatie AFC

Samenstelling
& redactie:  Jan van Galen en André Wijnand

Fotografie: Willem Jan Dijkprent (Orange Pictures),
 Karel Delvoye, Jan Otsen, Bob Duis, Ton Post, e.a.

Bijdragen van: Johan de Bie, Bob Duis, Hans Elias, Anthon Fasel,
 Theo Janssen, Henny Kottmann,  Maurice Loonstijn,
 Ruud Mantel, Michiel Middendorf,  Patrick Reddering,
 Bert Rijmers, Chris Schröder,  Yvonne Steeman, 
 Tim Timmerman en Sebo Woldringh

Correctie:  Edwin Geluk

Vormgeving: Marc Ferwerda, Valentijn Jorritsma (Palteam) en
 Jan van Galen

Druk:  Drukkerij Palteam Duivendrecht

Colofon
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