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1Seizoen 2004-2005AFC

De aansturing van een vereniging met 1780 leden en donateurs
en maar liefst 100 teams is een grootschalig en complex
gebeuren. Aansturing vindt dan ook op uiteenlopende wijze en
op verschillend niveau plaats. Door het bestuur en een groot
aantal commissies, door een legertje teamleiders en een zeer
uitgebreide technische staf. Een ieder op basis van een speci-
fiek aantal taken en nauw omschreven verantwoordelijkheid.
Maar allemaal, zo laat deze Persmap heel goed zien, vanuit de
gedachte én het gevoel dat AFC een unieke vereniging is die heel
veel mensen plezier en genoegen schenkt en het meer dan
waard is om je voor in te zetten.  

Dat laatste geldt a fortiori voor de Ereleden en leden van
Verdienste, die in deze Persmap worden geportretteerd. Juist
ook door hun inzet is AFC anno 2004 een vereniging die volume
en prestaties paart aan clubgevoel. Dat moet gevierd worden

en dat doen we dan ook uitgebreid op 18 januari 2005 als onze
vereniging 110 jaar bestaat. 

Feest was het overigens al bij de opening van ons schitterende
kunstgrasveld op 24 augustus jl., die werd verricht door de wet-
houder sportzaken Amsterdam, Hester Maij. Een belangrijke
faciliteit, waarvan ongetwijfeld zeer intensief gebruik gemaakt
zal worden. Het kunstgrasveld markeert tevens de eerste fase
van de herstructurering van ons sportcomplex, die in de komen-
de jaren in goed overleg met de gemeente en de andere
Zuidaspartijen gestalte zal krijgen.  

Maar voor nu richten we ons op het nieuwe seizoen. AFC is er,
dat bewijst de inhoud van deze schitterende Persmap, weer
helemaal klaar voor. Ik wens u allen veel succes en leesplezier. 

Machiel van der Woude, voorzitter

Voor u ligt de Persmap 2004-2005, de 22e editie al weer. Qua vorm en inhoud een uitgave om als club heel trots op te zijn.
De talloze foto’s, artikelen en overzichten, met zichtbaar veel zorg en enthousiasme geredigeerd door Hans Elias, Kees Gehring en

Nicolaas van Ommeren, typeren onze vereniging op treffende manier en bieden de lezer
– en daar gaat het natuurlijk in de eerste plaats om – heel wat nuttige informatie.

Natuurlijk over ons eerste, want dat is niet voor niets het vlaggenschip van de vereniging.
Welke spelers zijn er vertrokken en wie neemt hun plaats in de selectie in?

Hoe schat onze trainer/coach Stanley Menzo (inmiddels ook assistent-Bondscoach van Oranje) onze kansen dit seizoen in?
En hoe staan de zaken er voor bij onze tegenstanders in de Hoofdklasse A? Deze Persmap stelt u volledig op de hoogte.

Zo ook over de andere selectieteams, het recreatievoetbal en de prachtige jeugdafdeling die AFC rijk is. 

Het kunstgrasveld wordt geopend; v.l.n.r. Machiel van der Woude, Hester Maij en Stanley Menzo.

AFC gaat vol vertrouwen het
nieuwe seizoen tegemoet
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De rood-zwarte AFC trein is weer in gang gezet, op weg naar de
volgende halte! 
De eerste competitiewedstrijden van het seizoen 2004-2005
zijn bij het verschijnen van deze Persmap reeds gespeeld. AFC
registreert het komend seizoen honderd (!) verschillende teams,
nooit eerder vertoond in de drie te onderscheiden eeuwen,
waarin de leden van de Amsterdamsche Football Club (anno
2004 1780 leden en donateurs) actief waren/zijn op de groene
velden.

Hoe zijn die 100 teams opgebouwd? Op iedere zondag 12 se-
nioren- en op zaterdag 10 senioren-teams waaronder de roem-
ruchte AFC-veteranen die in een competitie uitkomen met
gerenommeerde clubs als HBS, HVV, Kon.HFC, Concordia,
VOC, Kampong, Quick, Hercules, Victoria, e.a.
Vervolgens het ongelofelijke aantal van 78 (!) jeugdteams: 
5 A-, 8 B- en 9 C-junioren, 11 D-, 12 E- en 9 F-pupillen en 
24 Champions Leaque- en World Cup-teams voor de aller-
kleinste AFC’ertjes, die iedere zaterdagochtend op sportpark
"Goed Genoeg" onder grote publieke belangstelling onderling hun
wedstrijden spelen. Een prachtige opbouw. TOPamateurs
alsmede gezellig recreatievoetbal bij de senioren en een zeer
grote, gezonde jeugdafdeling, waarvan de selectieteams "hoger"
spelen dan van welke andere amateurvoetbalvereniging in
Nederland dan ook.

De rood-zwarte AFC trein is vertrokken, op weg naar een
volgende halte en wel de honderd en tiende op 18 januari 2005.
De begintijd van AFC speelde zich voornamelijk af in de
Watergraafsmeer waar in de jaren 1918 en 1919 o.a. tegen
buurman AJAX om het kampioenschap van Nederland werd
gespeeld. In 1920 trok de AFC naar de befaamde velden aan de
Zuidelijke Wandelweg, waar vele oudere clubgenoten warme
herinneringen bewaren aan een gezellig en intensief clubleven,
doch sportief was het geen voorspoedige periode.
De club kreeg de bijnaam "de Amsterdamse Fuif Club" en degra-
deerde twee jaar achtereen in 1921 en 1922. 

Op 6 oktober 1962 verhuisde AFC naar het huidige sportpark
"Goed Genoeg".
Op de Zuidelijke Wandelweg was AFC echter nog juist op 21 mei
1961 kampioen geworden in de Tweede klasse, waardoor men
voor het eerst sinds circa 40 jaar weer kon uitkomen op het
hoogste (amateur) niveau, de Eerste klasse!
Op "Goed Genoeg" werd AFC in 1963 direct kampioen, een
kunststukje dat in 1967 en 1969 werd herhaald. Vier keer
kampioen in acht jaar tijd, 21 mei 1961 markeert de start van
de sportief meest succesvolle periode uit de lange geschiedenis
van de oudste voetbalclub van Amsterdam.

In 1974 kwalificeerde AFC zich voor de ingestelde Hoofdklasse,
waarin wij met een onderbreking van 1998 tot 2001, inmiddels
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27 seizoenen uitkomen. Gemeten over geheel Nederland over-
treft alleen v.v. "De Treffers" uit Groesbeek hierin AFC. Een
kampioenschap in de Hoofdklasse werd nimmer behaald, maar
wel periode-kampioenschappen in 1976, 1977, 1984, 1985,
1986, 1990, 1993, 1995, 1996, 1997, 2003 en 2004, maar
liefst 12 keer! Wat voegen wij daar in 2005 aan toe?

De rood-zwarte AFC trein is weer vertrokken en wat zal onze club
op het traject naar de volgende halte tegenkomen?
Vorig seizoen werden door alle teams totaal 1520 (vijftien-
honderdentwintig !) officiële competitiewedstrijden gespeeld, die
voor de betrokken spelers en supporters tienduizenden momen-
ten van spelvreugde hebben opgeleverd en ook het komend
seizoen zullen gaan opleveren. Daarnaast worden ieder jaar
door alle selecties van de hele club vele duizenden trainingen
afgewerkt. Een enorme vooruitgang daarbij voor het komend
seizoen is het op 27 augustus j.l. in gebruik genomen nieuwe
kunstgrasveld, waar alle spelers van AFC, van (piep)jong tot oud
veel plezier aan zullen gaan beleven.
En hoe zal het "Ons Eerste" met een aantal nieuwe spelers
vergaan in de Hoofdklasse na de prachtige derde plaats in de
eindrangschikking vorig seizoen en zullen alle overige selectie-
teams hun in de Nederlandse competities unieke rangschikking
kunnen blijven behouden??

De rood-zwarte AFC trein is met maar liefst 100 wagons "en
route" voor alweer een nieuw seizoen. 
Vanaf 1983 wordt onze club aan het begin van ieder seizoen
over de volle breedte in "het zonnetje gezet" door middel van de

inmiddels "wijd en zijd" bekende AFC-Persmap, dit keer de
22ste editie. Daarin treft u vanzelfsprekend veel actueel nieuws
over onze vlaggendragers en over onze trainer-coach Stanley
Menzo en zijn technische staf, over de bestuurlijke organisatie
en de grote en belangrijke groep van meer dan 200 (!) vrijwilli-
gers, over de fantastische jeugdafdeling en over de onmisbare
AFC-Vriendelijke bedrijven.

Daarnaast informatie over de tegenstanders in de Hoofdklasse
A en over de vele trainers die binnen AFC actief zijn, aandacht
voor AFC’s Ereleden en leden van Verdienste, voor de medische
staf en de pachters van het clubhuis alsmede nieuws van het
senioren recreatievoetbal, dat alles gelardeerd met vele foto’s,
vrijwel allen gemaakt door Hans Elias (een groot compliment
voor hem daarvoor is zeker op zijn plaats).
Bovendien treft u in deze Persmap de nodige statistische
gegevens, het competitieprogramma van AFC 1 en op de
laatste pagina de rubriek "wie wat waar", de wegwijzer binnen
AFC.

Tenslotte, bij het eerste elftal zijn er in de begeleiding geen en
in de spelersgroep wel enkele mutaties. Ook daarover wordt u
in deze Persmap uitvoerig geïnformeerd.

Met dat al is de uitgave van de 22ste AFC-Persmap in 
successie opnieuw een feit en wensen wij alle AFC’ers en
supporters een fantastisch seizoen.

De samenstellers
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Machiel van der Woude (55) – voorzitter
Zijn 2e jaar als voorzitter, maar voorheen al 5 jaar binnen het
bestuur verantwoordelijk voor de jeugdafdeling en 8 jaar PP&E.
"Het gezicht" naar buiten toe en aanspreekpunt voor uiteenlo-
pende zaken, maar met name inspirator en coördinator binnen
het bestuur. 

Kees Gehring (57) – secretaris en technische zaken
Gaat zijn 20ste seizoen in en is niet meer weg te denken uit het
bestuur. Initiator en drijvende kracht achter onder andere de
Persmap en vele andere zaken binnen de vereniging. Binnen het
bestuur is hij tevens eindverantwoordelijk voor AFC’s technische
organisatie.

Bob Neseker (67) – penningmeester
Al 11 jaar penningmeester die het best te typeren valt als
"streng doch rechtvaardig". Behoudt altijd het overzicht, maar
let ook op de kleintjes. Is om meerdere redenen blij met het
grote aantal Amsterdamse clubs in de Hoofdklasse dit jaar.

Adriaan Westerhof (52) – vice voorzitter en commerciële zaken
Voor het 7e seizoen bestuurslid. Na 5 jaar de jeugd te hebben
geleid nu het 2e jaar verantwoordelijk voor commerciële aange-
legenheden. Met zijn omvangrijke netwerk en tomeloze energie
levert Ad in zijn functie een zeer belangrijke bijdrage aan het
(financieel) gezond houden van de vereniging.

4 AFC Seizoen 2004-2005

Het bestuurs-elftal van AFC

Het AFC-bestuur op de tribune van Goed Genoeg.
Voorste rij v.l.n.r. Ad Westerhof, Kees Gehring, Machiel van der Woude, Bob Neseker en Johan de Bie.

Daarachter v.l.n.r. Amel Vroege, Nick van Ommeren, Ronald Koster, Edwin Geluk, Fred ten Nijenhuis en Rinus van Leijenhorst.

Onder leiding van voorzitter Machiel van der Woude gaat hetzelfde bestuurselftal het nieuwe seizoen 2004-2005 in.
Binnen het bestuur is inmiddels een mooie balans gevonden in leeftijdsopbouw en bestuurlijke ervaring.

Maar uiteraard kan het bestuur, met in totaal bijna 1800 leden en donateurs en gezegend met een enorme jeugdafdeling,
alle taken binnen de omvangrijke club die AFC is, niet alleen vervullen.

Om de dagelijkse gang van zaken op ons Sportpark Goed Genoeg in goede banen te leiden zijn Jaap Draisma en
Yvonne Steeman (administratie) en Pim van de Meent (sportpark manager) een geweldige steun voor het bestuur.

Daarnaast kan het bestuur tot haar zeer grote tevredenheid voor operationele werkzaamheden rekenen op de ondersteuning
van een groot aantal commissies (zie pagina 37 van deze Persmap), die de vele vrijwillige en gehonoreerde functionarissen,

die iedere week voor AFC actief zijn, begeleiden en één en ander coördineren.
Voor het 2e seizoen actief binnen het bestuur als Commissaris Pers Publiciteit & Evenementen

stelt Nicolaas van Ommeren (38) zijn mede bestuursleden aan u voor.
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Edwin Geluk (52) – 2e penningmeester
Verantwoordelijk voor de betalingsdiscipline van de leden. De
inning van de contributies van de leden en donateurs is tot een
ongekend hoog percentage gestegen in de afgelopen jaren. De
verwachting is dat hij dit in zijn 15e bestuursjaar zeker zal
evenaren.

Ronald Koster (38) – 2e secretaris
Combineert zijn functie als 2e secretaris met die van
aanspreekpunt seniorenvoetbal. Een brede portefeuille die recht
doet aan zijn vele talenten en waarbij de B en C commissie
seniorenvoetbal een grote steun voor hem zijn. Begint aan zijn
4e jaar in het AFC-bestuur.

Johan de Bie (67) – sociale zaken
Het langst zittende bestuurslid gaat zijn 21ste seizoen in. Met
zijn ongekende geheugen, sociale vaardigheden en grote liefde
en respect voor zijn medemens bekleedt hij een functie die op
zijn lijf geschreven is. Daarnaast vaste redacteur in ons clubblad
De Schakel met de rubriek ‘Bie-zonderheden’.

Amel Vroege (53) – clubhuis zaken
Sinds 1993 actief in het bestuur. Bekleedde voorheen de func-
tie van technische en commerciële zaken en sinds vorig jaar ver-
antwoordelijk voor clubhuiszaken. Een sfeer bepalende taak die
met verve wordt vervuld.

Fred ten Nijenhuis (43) – materiaal
Alles wat je vast kunt pakken of aan kunt raken op ons sportpark
valt onder de verantwoordelijkheid van Fred. Geen geringe
opgave die hij moet gaan vervullen, dit seizoen voor het 4de jaar
in het bestuur.

Rinus van Leijenhorst (53) - jeugd
Met één van de grootste en meest succesvolle jeugdafdelingen
van het land kan AFC zich geen enthousiaster en betrouw-
baarder bestuurder op deze post wensen. In zijn 2e bestuurs-
jaar wacht hem, met steun van de vele vrijwilligers waar AFC
over kan beschikken, een enorme, maar dankbare klus. 

AFC 5Seizoen 2004-2005

Stanley Menzo
en zijn begeleidingsteam

Bij het bestuur geen mutaties, ook het begeleidingsteam van AFC 1 is in tact gebleven.

Ko Grosze Nipper begint aan zijn 26ste (!) seizoen als masseur/
verzorger van AFC 1, een ongekend hoog aantal jaren, Roy Tular
(hij speelde van 1992 tot 2000 in AFC 1, waarvan de laatste
jaren als captain) aan zijn 2de seizoen als assistent, Peter Brans
eveneens aan zijn 2de seizoen als elftalleider, Cees
Thomas (13 seizoenen doelman van AFC 1 tussen
1978 en 1992) verzorgt al vele jaren de keeper-
straining en fysio/hersteltrainer Frank Tilmans
(partner in de praktijk van "good-old" Wim
Crouwel) zal voor het 3de jaar verbonden zijn aan
het eerste elftal maar debuteert komend seizoen
op het veld tijdens de wedstrijden wanneer gebles-
seerde spelers "de verzorgende spons" nodig
hebben.

Trainer/coach Stanley Menzo zal het komend sei-
zoen ook "betrokken’ zijn bij de gang van zaken rond
AFC 2 en hier is door het bestuur in overleg met
de elftalcommissie A en Stanley Menzo een geheel
nieuw begeleidingsteams geformeerd: trainer/
coach Wessel Colijn, elftalleider Theo Janssen,
fysio Cynthia Visser en grensrechter Dyrral
Bartens (zie pagina 18 van deze Persmap).

De elftalcommissie A (TOPamateurs) bestaande
uit oud-eerste elftal coryfeeën Henk Bijlsma, Henny
Kottmann en Johan Dol zal het komend seizoen de
technische leiding van AFC 1 en 2 waar nodig
ondersteunen. Henk Bijlsma speelde in AFC 1 van

1975 tot 1983, Henny Kottmann van 1974 tot 1984 en Johan
Dol van 1987 tot 1991.
Een interview met Stanley Menzo treft u aan op de volgende
pagina.

v.l.n.r. Co Grosze Nipper, Roy Tular, Stanley Menzo, Peter Brans en Frank Tilmans.

Keeperstrainer Cees Thomas ontbreekt op deze foto.
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De elftalcommissie A
v.l.n.r. 

Henny Kottmann,

Henk Bijlsma en

Johan Dol

Ons bestuurslid Nick van Ommeren ging met Stanley Menzo in
gesprek.

Stanley, kort geleden heeft bondscoach Marco van Basten je gevraagd
om zijn assistent te worden bij het Nederlands elftal. Hoe is dat
gegaan?

Ik werd gebeld door Marco van Basten, die net zelf was
benoemd, met de vraag of ik keeperstrainer van het Nederlands
elftal wilde worden. Mijn eerste reactie was positief, maar ik
besefte ook direct dat een aantal zaken moest worden geregeld
voordat ik definitief ja kon zeggen. Mijn werk bij AFC mocht daar
uiteraard niet onder lijden en ik moest in de gelegenheid blijven
om de cursus trainer/coach Betaald Voetbal te kunnen blijven
volgen, waarvoor ik nu stage loop bij Ajax1. In goed overleg met
het bestuur en de technische staf van AFC bleek al snel dat mijn
werk voor AFC er niet onder zou hoeven te lijden. We hebben
goede afspraken gemaakt en ik ben AFC dankbaar dat men mij
deze unieke kans heeft gegund.

Vorig seizoen hebben jullie een mooie 3e plaats behaald. Wat is je
analyse van het afgelopen seizoen?

In de eerste fase van het vorige seizoen moesten de spelers, de
technische staf en ik zelf, aan elkaar wennen. De matige presta-
ties in deze fase wijt ik hier niet aan, maar het was wel een
gewenningsperiode. Voetballend speelden we lang niet slecht,
maar vergaten met name te scoren en dat had op den duur zijn
invloed op ons spel. De gewonnen wedstrijd tegen Argon-uit was
erg belangrijk, maar met name de trainingsstage in Gran
Canaria zorgde voor de ommekeer. De spelers groeiden naar
elkaar toe en het werd voor iedereen duidelijk wat ons te doen
stond voor de 2e helft van het seizoen. Na de winterstop heb-
ben we een fantastische reeks neergezet, maar kwamen we aan
het eind net even te kort.

Je kent AFC nu ruim een jaar als trainer/coach en je speelt zelf in AFC
zaterdag3. Wat vind je van AFC als club?

Het is een echte familie club, waar iedereen elkaar kent en op

een leuke manier met elkaar omgaat. Binnen de vereniging is
een relatief klein clubje mensen heel actief en zij bepalen met
name de richting en stroming binnen AFC. Ik had na een paar
maanden al mijn draai gevonden, maar heb natuurlijk best wel
eens een meningsverschil met iemand gehad. Voordat ik hier
begon werd mij verteld dat AFC een moeilijke club was met een
"invloedrijke 5e colonne", maar ik heb alles op me aflaten komen,
kan dit absoluut niet onderschrijven en heb het zeer naar m’n
zin.

Een aantal spelers is vertrokken of gestopt en er zijn er een paar
bijgekomen. Hoe zie jij de kracht van de selectie ten opzichte van vorig
seizoen?

We hebben een selectie die meer ervaring heeft op hoofdklasse
niveau en die net iets ouder is. Daarnaast denk ik dat we ook nu
weer op voetbaltechnisch gebied een sterke selectie hebben.
Misschien wel het belangrijkste winstpunt zie ik in het feit dat er
een paar spelers zijn bijgekomen die een sterke persoonlijkheid
hebben en in dat opzicht een meerwaarde kunnen hebben voor
het team. 

Hoe is de voorbereiding geweest en wat zijn je verwachtingen voor het
huidige seizoen?

De voorbereiding mag in sommige ogen niet zo goed zijn
verlopen als gehoopt, maar ik zie dat toch anders. Ik kies voor
een geleidelijke opbouw en probeer blessures te voorkomen. De
spelers moeten pas echt scherp zijn als het er op aan komt, dan
moeten ze er staan. We moeten niet ons kruit verschieten aan
het begin van het seizoen, maar juist nog wat over hebben als
we naar het eind van het seizoen gaan. Het doel voor dit jaar is
dat we wedstrijden moeten kunnen controleren. Geen wedstrij-
den meer uit handen geven zoals vorig seizoen een paar keer is
gebeurd. Als een tegenstander minder speelt dan wij, dan
mogen we geen punten meer laten liggen.

OK Stanley, dank voor dit gesprek en namens geheel AFC veel succes!

6 AFC Seizoen 2004-2005

Stanley Menzo in een vraaggesprek
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Arvato Services … the spirit of solutions
Arvato Services kan alle logistieke en
communicatieprocessen van bedrijven
met hun klanten uit handen nemen. 

En deze stroomlijnen door volledige integratie en onderlinge
afstemming van alle activiteiten, zodat men weet wat men
communiceert en via welk kanaal. Binnen Europa heeft Arvato
Services met dit geïntegreerde concept zich ontwikkeld tot één
van de marktleiders. Arvato Services werkt voor een groot aan-
tal toonaangevende Nederlandse en internationale bedrijven.
Arvato Services Nederland B.V. is een onderdeel van Arvato AG,
de media service provider van het Duitse Bertelsmann.
Bertelsmann is één van de meest toonaangevende internationa-
le mediaconcerns in de wereld. Het bedrijf telt ongeveer 75.000
medewerkers en is actief op het gebied van uitgeverijen, enter-
tainment, TV, kranten en tijdschriften, nieuwe media en serv-
ices. Arvato AG is met 55 vestigingen wereldwijd en zo’n
31.000 medewerkers de grootste customer services provider
van Europa.
Voor meer informatie: www.arvatoservices.nl
Amsterdamsestraatweg 26, 1391 AB  Abcoude, 0294-280300

Bank Oyens & van Eeghen
Bank Oyens & Van Eeghen is opgericht in
1797 en is een van de oudste effecten-
huizen van Nederland. Zij levert innova-

tieve diensten en producten aan particuliere en institutionele
beleggers verspreid over Europa. Bank Oyens & Van Eeghen
Private Clients richt zich op vermogensbeheer en risicoanalyse
ten behoeve van particuliere beleggers en (familie-) stichtingen.
Oyens beheert vermogens rationeel en gedisciplineerd. De bank
hecht niet aan een gemiddelde verwachte uitkomst, maar laat
liever ook alle mogelijke negatieve scenario's zien. Bank Oyens &
Van Eeghen houdt de samenhang tussen vermogen en doelstel-
lingen voortdurend in de gaten. Oyens onderscheidt zich door
modellen te gebruiken die tot op heden alleen voor institutionele
beleggers beschikbaar zijn. De Bank probeert emoties uit
beleggen te halen. Bank Oyens & Van Eeghen, gevestigd in
Amsterdam, is een onafhankelijke en ondernemende bank. Per-
soonlijke aandacht en discretie staan hier hoog in het vaandel.
www.oyensenvaneeghen.nl
Singel 134, 1015 AG  Amsterdam, 020-5141616

Sudtours Vliegvakanties
Sudtours Vliegvakanties is een in 1981
opgericht familiebedrijf en is inmiddels
uitgegroeid tot één van Nederlands

grootste vliegtouroperators. Sudtours verzorgt kwaliteits-
vakanties naar de populaire vakantiebestemmingen rond de
Middellandse Zee (o.a. Spanje, Griekenland en Turkije) en
Egypte. 
Kwaliteit en dienstverlening staan bij Sudtours hoog in het
vaandel. Ieder jaar bevestigen de kenners in de reiswereld, de
reisbureaumedewerkers, dit kwaliteitsniveau weer door Sud-
tours verscheidene
‘Veerawards’ toe te wijzen. In 2004 heeft Sudtours maar liefst
zes ‘Veerawards’ in de wacht gesleept, waaronder de Veer voor
Beste Vliegtouroperator en Beste Spanje Touroperator.
Inmiddels is een minderheidsaandeel van Sudtours in handen
van het internationale reisbedrijven- en financiële diensten
concern BCD N.V., in de reisbranche één van de grootste privé-
ondernemingen ter wereld.
Omdat een kwaliteitsvakantie al hoort te beginnen aan boord van
het vliegtuig heeft Hans Mosselman, oprichter en algemeen
directeur van Sudtours, in 2000 de onafhankelijke luchtvaart-
maatschappij DutchBird in het leven geroepen, hiermee is
Nederland een kwaliteitsairline rijker.
Hans Mosselman is in 2002 uitgeroepen tot Entrepreneur of
the Year.
In 1999 werd hij uitgeroepen tot Reismanager van het jaar. 
www.sudtours.nl
Van Baerlestraat 91-1, 1071 AT  Amsterdam, 020-6640111

Abeln c.s. Advocaten
Abeln is een middelgroot advocaten-
kantoor waar twaalf advocaten werken.
Abeln treedt voornamelijk op voor

middelgrote ondernemingen en particulieren en beschikt naast
advocaten die in de algemene praktijk werkzaam zijn over
specialisten op de gebieden huurrecht, bouwrecht, arbeidsrecht
en letselschade. U vindt Abeln in Amsterdam Zuid aan het
Concertgebouwplein 12, naast het Concertgebouw.
www.abeln.nl
Concertgebouwplein 12, 1070 AV  Amsterdam, 020- 6641081

De AFC Vriendelijke bedrijven
in 2004-2005

In 1986 werd door het toenmalige AFC bestuur een samenwerkingsverband met het bedrijfsleven gezocht met als doel 
extra financiële middelen te verschaffen om AFC als topamateurclub te kunnen laten voortbestaan. 

Dit resulteerde in een groep ‘AFC Vriendelijke Bedrijven’ die hun naam aan AFC verbonden. 
Inmiddels is dit instituut niet meer weg te denken binnen onze vereniging en zou zonder de financiële steun van deze bedrijven talloze

zaken niet gerealiseerd kunnen worden. Komend seizoen ondersteunen liefst 18 bedrijven onze club financieel.

Afgelopen seizoen hebben Copharm en Hiensch Engineering afscheid genomen. 
Voor hun steun en bijdrage gedurende lange tijd bedanken wij de directies van deze bedrijven zeer.

Drie nieuwe gerenommeerde bedrijven mogen wij verwelkomen. 
Dit zijn: Arvato Services, Bank Oyens & Van Eeghen en Sudtours Vliegvakanties.

Graag stellen wij alle 18 AFC Vriendelijke Bedrijven aan u voor, te beginnen met de nieuwkomers.

AFC
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adidas
adidas geldt al 80 jaar, sinds de tijd dat
oprichter Adi Dassler zijn eerste paar
voetbalschoenen maakte, als het meest

vooraanstaande merk in de internationale voetbalwereld. Dankzij
de voortdurende aandacht voor productinnovatie is adidas erin
geslaagd om voetbalschoenen, maar ook kleding en acces-
soires, te ontwikkelen die een bijdrage hebben geleverd aan de
verbetering van de kwaliteit van de sport. 
Als marktleider voetbal hecht adidas er veel waarde aan om de
goede relatie met de belangrijkste voetbalteams, -spelers en
-evenementen verder uit te bouwen. adidas koestert de relatie
met AFC, een club met een rijke historie, aansprekende uit-
straling en mooie toekomst in het vooruitzicht.
www.adidas.com/nl

Autobedrijf De Jong B.V.
Je voelt je lekkerder in een Peugeot
Men besteedt veel aandacht aan het op-
leiden en trainen van zijn medewerkers.

De kennis en de talenten die men in huis heeft, worden benut om
haar relaties optimaal van dienst te zijn. Men is de ideale
mobiliteitspartner om de klant de continuïteit en betrouwbaar-
heid te bieden die hij wenst. 
Als geen ander is Autobedrijf De Jong zich bewust hoe waarde-
vol tijd is in deze razendsnelle maatschappij. Maar evenzeer
realiseert men hoe belangrijk kwaliteit is, belangrijker nog dan
kwantiteit. Ook komend seizoen brengt Autobedrijf De Jong
weer nieuwe modellen uit als Peugeot 407 en Peugeot 1007.
www.dejong.peugeot.nl
Van der Madeweg 19, Amsterdam, 020-3472830;
Westelijk Halfrond 70, Amstelveen, 020-3472830

BAM Vastgoed: Ontwikkelen in een maat-
schappelijke context
Dat is wat we doen. Met maar één doel
voor ogen: marktgerichte, ruimtelijke op-

lossingen bieden die mensen aangenaam verrassen en
waarderen.
Multifunctionele gebiedsontwikkeling, winkels, kantoren, wo-
ningen in alle soorten en prijsklassen, musea, sportaccommo-
daties, uitgaanscentra en binnenstedelijke herontwikkeling; BAM
Vastgoed is actief in alle segmenten van de vastgoedmarkt. 
We willen ambitieuze projecten waarmaken die een positieve
bijdrage leveren aan de samenleving. Uiteraard in een plezierige
samenwerking met onze opdrachtgevers en partners. ‘Wij’ zijn
de medewerkers van BAM Vastgoed. Onze onderscheidende
kracht. Want ons enthousiasme en de motivatie om van onze
opdrachtgevers, projectpartners en elkaar te leren, bepalen het
succes van al onze ontwikkelingen.
www.bamvastgoed.nl
Regulierenring 35, 3981 LA  Bunnik, 030-6598955.

BP Tank- en Wascentrum Zwart
Voor al u motorbrandstoffen inclusief
LPG. Grote shop (120 m2) met een Petit
Bistro waar u terecht kunt voor heerlijk

vers gebakken broodjes.
Uw auto als nieuw in onze hypermoderne wasstraat van ruim
dertig meter lang.

Ook kunt u met uw auto terecht in één van onze vijf "doe het zelf"
wasboxen.
www.bp.nl
Ookmeerweeg 501, 1067 MP  Amsterdam, 020-6104494

Bouwfonds Ontwikkeling
Bouwfonds Ontwikkeling is één van de
toonaangevende projectontwikkelaars in
Nederland. Voortgekomen uit de schoot

van de Nederlandse Gemeenten, maakt het inmiddels ook deel
uit van ABN/AMRO. De ontwikkelingsactiviteiten lagen van
oudsher sterk op het gebied van het wonen en sinds het einde
van de 20ste eeuw zijn ook de commerciële activiteiten sterk in
opmars. Deze verbreding laat zich onder meer aflezen uit de
recente overname van de MAB.
Zowel vanuit de woningbouw als vanuit de relatie met
ABN/AMRO is Bouwfonds één van de grotere partijen bij de
ontwikkeling van de Amsterdamse Zuidas en draagt zodoende
actief bij aan de ontwikkeling van een AFC-vriendelijke omgeving.
www.bouwfonds.nl
Schipholpoort 64, 2034 MB  Haarlem, 023-5306603

Desso DLW Sports Systems 
Desso is wereldwijd de belangrijkste
producent en installateur van outdoor en
indoor sportvelden. Zij biedt oplossingen

voor alle sporten, zoals voetbal, hockey, rugby, American Foot-
ball, tennis, basketbal, korfbal, handbal en multifunctionele
velden. Het productgamma omvat kunstgras, versterkt natuur-
gras (DD GrassMaster), linoleum, vinyl en textiel sport-
systemen voor outdoor en indoor gebruik. Desso DLW Sports
Systems beschikt over een eigen R&D afdeling, garen-extrusie
en tuftmachines. Men werkt met gecertificeerde partners
voor de installatie en het onderhoud van kunstgras- en
DD GrassMaster-velden en indoorsportvloeren.
www.dessodlw.com
Batavenweg 7, 5349 BC  Oss, 0412-660000  

ING Bank
Ieder mens, particulier of ondernemer,
heeft behoefte aan zekerheid en duidelijk-
heid op het gebied van geldzaken. Geld

en alles wat er mee samenhangt, is erg belangrijk. Maar hoe
kun je geldzaken het beste regelen? Daarvoor moet je de
complexe samenhang van hypotheek, pensioen, vermogens-
opbouw, zekerheid en fiscaliteit doorgronden. ING Bank wil grip
bieden op geldzaken. Meedenken, slimme oplossingen aan-
dragen en bankzaken waar mogelijk ‘ontmoeilijken’. Adviseurs
van ING Bank zijn dagelijks betrokken bij de bankzaken van zake-
lijke en particuliere relaties. En waar gewenst of nodig schakelt
de adviseur een specialist in met specifieke deskundigheid. 
www.ingbank.nl
Amstelplein 1, 1096 HA  Amsterdam, 020-5620100

Kappé International
Kappé Nederland is gespecialiseerd in  de
retail van parfum, cosmetica, zonnebrillen
en drogisterijproducten op de travelretail

markt. Zij voert deze productgroepen in de winkels op de lucht-
haven van Amsterdam. Men is concessionaris in de ‘See buy fly’.

AFC
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Kappé Distribution is de groothandel, gespecialiseerd in duty
free en travel retail activiteiten. Levering vindt plaats o.a. aan
vliegvelden en crew-shops, militairen- en diplomatenshops,
veerboten en luchtvaartmaatschappijen. 
www.kappe-int.com
Postbus 3065, 2130 KB  Hoofddorp, 020 4058400

Meeùs
Als een van de grootste landelijke dienst-
verleners op het gebied van verzekerin-
gen, hypotheken en onroerend goed biedt

Meeùs klanten een breed scala aan specialistische producten
en diensten.
De kracht van de ruim 2500 medewerkers en 125 vestigingen
tellende organisatie schuilt in de combinatie van persoonlijke
aandacht, specialistische kennis en onafhankelijke dienst-
verlening.
Als grote speler kan Meeùs adequaat inspelen op nieuwe markt-
ontwikkelingen en technologieën en onder gunstige voorwaarden
scherp inkopen.
Onze vestigingen voorzien bovendien in kennis van de regio en
persoonlijke aandacht voor de klant. 
Dat maakt Meeùs tot een unieke speler in de markt.
We durven dan ook zonder omwegen te stellen: Meeùs, goed
geregeld dus!
www.meeus.com
Gelderlandplein 75E, 1082 LV  Amsterdam, 020-3018686

Oger Fashion
Wie zich kan vinden in Amerikaanse
gezegden als ‘dress up’ en ‘never un-
derestimate the importance of your

uniform’ kan in Nederland het beste een bezoek brengen aan
Oger. De winkels van Oger zijn ingericht als een soort heren-
sociëteit. Klanten krijgen een kopje koffie of glaasje wijn en het
opbouwen van een persoonlijke relatie tussen klant en verkoop-
adviseur staat hoog in het vaandel. Oger doet dit op z’n
Italiaans. Je koopt niet zomaar een pak, je ziel wordt bekleed.
Naast de twee lijnen Oger Amsterdam (maatwerk) en Dressed
for Succes (semi-handgemaakte pakken voor startende pak-
dragers) verkoopt Oger voornamelijk Italiaanse topmerken,
zoals Borrelli, Etro, Corneliani en Zegna. Boven de winkel
bevindt zich bovendien de ‘Boardroom’; een exclusieve ruimte
waar klanten op afspraak (ook buiten openingstijden) ontvangen
worden om zich in alle rust en privacy te laten adviseren. Van
tevoren wordt een selectie uit de collectie gemaakt, zodat wan-
neer de klant arriveert, alles al in zijn eigen maat klaar hangt.
Maar niet alleen voor pakken gaan heren naar Oger. Hier vinden
zij ook shirts, dassen, schoenen, casual kleding en accessoires
zoals geuren en luxe schoenpoetsboxen.
www.oger.nl
PC Hooftstraat 75-81, 1071 BP Amsterdam, 020-6768695

Search
De vier onafhankelijke bedrijven van
Search ondersteunen hun opdracht-
gevers op de gebieden milieu, arbeids-

omstandigheden en kwaliteitszorg. Hierbij vormt het begrip
duurzaamheid een integraal onderdeel van ieder project.
Het dienstenpakket is breed. Milieukundige of arbotechnische

onderzoeken, aankoopinspecties, de begeleiding van saneringen,
advisering bij sloop, renovatie of nieuwbouw, het opstellen van
procesbeheersingssystemen en het (multimediaal) opleiden van
medewerkers zijn slechts enkele voorbeelden van de zaken die
Search al jarenlang worden toevertrouwd. 
Wilt u weten wat Search voor u kan betekenen? Kijk op
www.searchbv.nl of bel 0413-292982.

Tommy Hilfiger Europa
De ontwerpen van Tommy Hilfiger zijn het
toppunt van Amerikaanse creativiteit en
diversiteit. De kledingcollecties die over

de hele wereld aftrek vinden, bestaan uit allerlei verschillende
stijlen, van classic preppy tot modern zakelijk. Tommy Hilfiger's
eerste collectie stamt uit 1985, sindsdien heeft hij het product-
aanbod en de distributie van het merk sterk uitgebreid met
collecties voor Menswear & Womenswear, Hilfiger Denim,
Tailored, Sport (Ski, Swim, Golf en Fitness & Training), Kids,
Underwear, Footwear, Eyewear, Fragrance, Bags and Travel.
Na de lancering van Tommy Hilfiger Europe in 1997 is het
merk uitgegroeid tot een van de meest succesvolle "American
Lifestyle Brands" op Pan Europees niveau, waarbij het Europese
hoofdkantoor in Amsterdam gevestigd is. TH heeft in Nederland
Free Standing Stores in Amsterdam, Rotterdam, Maastricht,
Den Haag en Groningen. 
www.tommy.com
Stadhouderskade 6, 1054 ES  Amsterdam, 020-5899888

Troostwijk Groep
Troostwijk is toonaangevend op het
gebied van waardebepalingen. De activi-
teiten van de Troostwijk Groep behelzen

bedrijfseconomische en verzekeringstaxaties, contra-experti-
ses, makelaardij in commercieel onroerend goed, vooropnamen
en risico-inspecties. De diverse werkmaatschappijen werken
zelfstandig, maar in geval van interdisciplinaire of grensover-
schrijdende opdrachten vindt concrete samenwerking plaats.
Deze samenwerking biedt de mogelijkheid om zo klantgericht
mogelijk te kunnen opereren. De kwaliteit van de diensten wordt
mede hierdoor op peil gehouden en kan voortdurend worden
geactualiseerd.
Troostwijk dankt haar slagvaardigheid mede aan het uitgebreide
wereldwijde kantorennetwerk dat opereert onder de naam
ArcaLaudis.
www.troostwijk.nl
Anderlechtlaan 181, 1066 HM  Amsterdam, 020-6666666

Unique Logistics
Unique Logistics is een internationaal
expeditiebedrijf met 65 eigen kantoren
over de gehele wereld verspreidt. Binnen

de Benelux verzorgt Unique Logistics tal van logistieke activi-
teiten vanuit haar kantoren en distributiecentra in Hoofddorp/
Schiphol (hoofdkantoor), Rotterdam, Amsterdam, Maastricht,
Brussel, Luik en Antwerpen. Ook AFC Vriendelijke Bedrijven
behoren tot de relatiekring van Unique Logistics. De activiteiten
behelzen internationale lucht -en zeevracht, warehousing, distri-
butie en oppervlaktevervoer door geheel Europa.
www.uniquelogistics.com
Zandsteen 28-30, 2132 MR  Hoofddorp, 020-6550010
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Edwin van Holten 

1. 04-03-1971
2. 33 jaar
3. 2000
4. DWV, Ajax, Volendam, Excelsior, Telstar
5. Amsterdams Jeugdelftal
6. keeper
7. LTS
8. taxi-ondernemer

Joey Esionye 

1. 21-05-1978
2. 26 jaar
3. 1994
4. Swift
5. Arubaans elftal onder 16 jaar
6. verdediger
7. ALO/makelaarschool
8. medewerker makelaarskantoor

Said Moumane

1. 08-11-1971
2. 32 jaar
3. 2001
4. FC Utrecht, FC Hilversum
5. -
6. linksback/linkshalf/voorstopper
7. LBO
8. magazijnmedewerker

Stefan Stam 

1. 14-09-1979
2. 24 jaar
3. 2004
4. Grasshoppers, AFC’34, AZ, PSV, Eindhoven, Huizen
5. Nederlandse jeugdelftallen
6. links midden
7. MBO
8. sales Tommy Hilfiger

Hans Geerlings 

1. 09-10-1974
2. 29 jaar
3. 2000
4. FC Volendam, Hollandia, ADO ’20
5. Haarlems jeugdelftal
6. linker verdediger
7. HEAO
8. productcoördinator

Robert Gehring 

1. 19-01-1976
2. 28 jaar
3. vanaf 19-01-1976
4. Ajax, Rayo Vallecano
5. Nederlandse jeugdelftallen
6. middenvelder
7. management, economie en recht (MER)
8. assistent marketing manager

Ken Watanabe

1. 03-05-1974
2. 30 jaar
3. 2002
4. Willem II, RBC, Baronie, DCG
5. Nederlands jeugdelftal t/m 15 jaar
6. rechtsbuiten of achter de spitsen
7. VWO + Ned. Recht
8. advocaat

Mohad Zaoudi

1. 25-06-1972
2. 32 jaar
3. 1999
4. Purmersteyn, FC Volendam, FC Haarlem, Hollandia
5. -
6. vrije verdediger
7. MBO
8. administratief medewerker

Enrique Zschuschen

1. 30-05-1975
2. 29 jaar
3. 2004
4. RAP, Uithoorn, NFC, Argon, Sparta Nijkerk
5. Arubaans elftal
6. centrum spits
7. VWO, HEAO logistiek management
8. IT consultant

1

2 3

4 5

6 7

8 9

Spelers A-selectie  seizoen 2
Wie maken deel uit van de A-selectie?

Achter hun naam is het vaste rugnummer vermeld en daaronder de volgende gegevens:

1. geboortedatum, 2. leeftijd, 3. AFC lid vanaf, 4. vorige verenigingen, 5. vertegenwoordigende elftallen, 6. favoriete positie, 7. opleiding, 8. beroep

AFC
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Uli Landvreugd

1. 07-11-1971
2. 32 jaar
3. 1994
4. Rood Wit/A, Ajax, Cambuur, Ipswich
5. Amsterdams Elftal, Jong Oranje, Surinaams Elftal
6. linksbuiten/linkshalf
7. middenstandsdiploma
8. zelfstandige

Rody Turpijn

1. 25-04-1978
2. 26 jaar
3. 2003
4. VVA, Ajax, De Graafschap
5. Olympisch elftal onder 18 jaar
6. linkshalf/achter spits
7. VWO 
8. student Europese studies

Lex Oosterling

1. 13-07-1979
2. 25 jaar
3. 2004
4. Argon
5. Utrechts jeugdelftal
6. aanvallende middenvelder
7. Nederlands- en notarieelrecht
8. advocaat ondernemingsrecht 

Dennis Purperhart 

1. 10-06-1969
2. 35 jaar
3. 1999
4. Haarlem, RKC, Heracles, T. Oss, Alph. Boys, Osdorp
5. Surinaams Kleurrijk Elftal
6. spits
7. HAVO
8. medewerker VVCS

Joes Blakborn

1. 07-05-1982
2. 22 jaar
3. 2004
4. Kwadijk, Purmersteyn, Ajax am., FC Volendam
5. -
6. centrale verdediger
7. VWO, rechtenstudie
8. student

Ali Bentohami

1. 26-10-1978
2. 25 jaar
3. 2002
4. Ajax, DJK, Zeeburgia, JOS/Watergraafsmeer
5. -
6. aanvaller
7. Universiteit geneeskunde
8. in opleiding

Laurens Bianchi

1. 01-12-1977 
2. 26 jaar
3. 1994
4. Huizen, AFC, Spakenburg, AFC, VVSB, DWS
5. district Utrecht, district West 2
6. rechtshalf, rechtsbuiten
7. Johan Cruyff University
8. accountmanager

Bobby Gehring

1. 06-11-1979 
2. 24 jaar
3. vanaf geboorte
4. AFC, Ajax, Wake Forest University
5. Ned. jeugdelftal onder 16 jaar
6. waar het team mij nodig heeft
7. Bachelor’s degree
8. student UVA

Vincent de Groot

1. 08-11-1984
2. 19 jaar
3. 1995
4. OSDO      
5. -
6. spits
7. economie VU
8. student

Tahir Akhamrane

1. 03-02-1983
2.  21 jaar
3.  2000
4. Kadoelen
5. -
6. linkshalf 
7. MBO detailhandel
8. student MBO

Jaric van Zeijst

1. 09-02-1985
2. 19 jaar
3. 2003
4. Houten, FC Utrecht, Elinkwijk, Feyenoord
5. -
6. keeper
7. bewegingswetenschappen VU
8. student

Wessel Sennef

1. 05-01-1976
2. 28 jaar
3. 2003
4. Helmond Sport, SO Soest, SEC, Hilversum
5. -
6. keeper
7. uitvoerder wegenbouw
8. zelfstandig ondernemer

10 11

12 14

15 16

17 18

19 20

21 22

 seizoen 2004-2005
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Laurens Bianchi (26) is weer terug op het AFC-nest na enkele
jaren gevoetbald te hebben bij Spakenburg, VVSB (met vader
Rob als trainer) en DWS. Deze periode had Laurens beslist niet
willen missen. In een steeds wisselende omgeving, die nogal
afweek van die van AFC, heeft hij een hoop ervaring opgedaan
die hem, daar is hij van overtuigd, in zijn verdere leven nog zeer
van pas kan komen. Dat neemt niet weg dat Laurens bijzonder
blij is dat hij weer bij AFC speelt: hier voelt hij zich echt thuis.
De huidige, brede selectie vindt hij erg goed, de sterkste van de
laatste 8 jaar. Dat er veel concurrentie is vindt de watervlugge
spits/middenvelder helemaal geen probleem, als iedereen maar

voor de winst gaat, ook als men af en toe op de bank zit.
Met een goede instelling is dit seizoen veel te bereiken.
Doelgericht is Laurens ook aan het werk bij Dell als account-
manager, na zijn studie commerciële economie aan de Johan
Cruyff University. In dit Amerikaanse bedrijf draait alles om
‘targets’ en wordt beloond naar prestatie. In die sfeer voelt
Laurens zich goed thuis. 

Met Joes Blakburn (22) heeft AFC een ‘Braveheart’ in de
gelederen. De Britse achternaam (de c is in de loop der tijd
verloren gegaan) dankt Joes aan een overgrootvader uit Schot-

AFC begroet 7 nieuwe spelers
in de A-selectie 

v.l.n.r. Vincent de Groot, Lex Oosterling, Joes Blakborn, Jarik van Zeijst, Enrique Zschuschen, Stefan Stam en Laurens Bianchi.

Bij iedere voetbalclub zijn ieder seizoen in de selectie van het 1ste elftal mutaties te noteren. Zo ook dit jaar.
De internationals Pierre Tosch en Djuric Ascension vertrokken naar Ajax zaterdag resp. Turkiyemspor, Stefan Sander naar RKDES,

Marc Stuut naar Rijnsburgse Boys en ex-international John Bosman zette een definitieve punt achter zijn voetbalcarrière.
In twee seizoenen speelde John 13 wedstrijden voor "Ons Eerste" en was daarbij een waarlijk visitekaartje voor onze club.
En dan heeft AFC 1 afscheid genomen van onze captain Daniel van Meer. Hij maakte 4 seizoenen deel uit van de A-selectie

en speelde het in verhouding lage aantal van 65 wedstrijden (15 doelpunten en 13 assists) voor "Ons Eerste",
omdat hij bij de aanvang van het seizoen 2002-2003 zo ernstig geblesseerd raakte, dat hij gedurende dat gehele seizoen

geen wedstrijd kon spelen en het achter ons liggende seizoen als naweeën van deze verschrikkelijke blessure
toch ook nog vaak kleine ongemakken kende. Maar de 34-jarige Daniel gaf AFC met zijn persoonlijkheid "smoel";

een schitterende voetballer met een enorme wedstrijdmentaliteit, een voorbeeld voor velen.
Daniel gaat waarschijnlijk dit jaar bij zijn broer Geofrey in de zaterdag 5 voetballen, maar heeft trainer Stanley Menzo aangegeven dat
hij graag in een soort "John Bosman" rol wil aftrainen bij de A-selectie. Ook in die rol zal hij voor AFC 1 dit seizoen van waarde zijn!

Wie hebben de plaatsen van bovenstaande spelers ingenomen? Voorzitter Machiel van der Woude stelt hen hierbij aan u voor:
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land. Maar Joes’ wieg stond in Kwadijk, in welk dorp hij nog
steeds woont. In Kwadijk  begon hij ook met voetbal en speelde
vervolgens als junior in Purmerend bij Purmersteijn. Hierna
lonkte op zijn 17e het zaterdagteam van Ajax, welk elftal
getraind werd door Henny Kottmann. Vervolgens speelde Joes
3 jaar bij bvo Volendam. Nu dus AFC, waar hij in het verleden al
wel eens naar het eerste kwam kijken. Tijdens de trainingsstage
in Maastricht heeft hij op een heel plezierige manier kennis
gemaakt met AFC en heeft ervaren dat de groep open is en goed
omgaat met nieuwe spelers. Ook Joes vindt de selectie be-
hoorlijk sterk. AFC moet voor de titel gaan. Een zwak punt vindt
hij wel dat de in het veld uit te voeren taken soms te gemakke-
lijk worden opgevat. Rustig en weloverwogen spelend hoopt hij
op een basisplaats in het centrum van de verdediging of als
vleugelverdediger. Maar ook als middenvelder kan hij uit de
voeten. Aan zijn doorzettingsvermogen zal het niet liggen, want
hij heeft naast al het voetbal nog tijd weten te vinden voor 
een rechtenstudie aan de UVA. Binnenkort studeert Joes af
(arbeids- én privaatrecht) en dat is op zijn jonge leeftijd een hele
prestatie. 

Bij de pupillen gestart bij OSDO in Ouderkerk aan de Amstel
speelt Vincent de Groot (19) al vanaf zijn tiende bij AFC. Hij is
dus een product van de bij onze club zo gewenste doorstroming
van de jeugd naar het hoogste elftal. November vorig jaar
werd hij al door Stanley Menzo toegevoegd aan de selectie. Hij
maakte zijn competitiedebuut in de gewonnen uitwedstrijd tegen
Argon en ging met de groep mee naar Gran Canaria. Vincent,
wiens jongere broer Tyrone ook bij AFC (A 1) speelt, hoopt dit
seizoen de nodige speelminuten te krijgen, maar hij beseft dat
hij als spits aardig wat concurrentie heeft. Groot en sterk als hij
is wil hij zich via een aantal doelpunten in de hoofdmacht laten
zien. Je kan, zo voegt hij er aan toe, ‘de lat beter te hoog dan te
laag leggen’. Hoewel hij geen idool heeft noemt hij Ruud van
Nistelrooij als voorbeeld: hij scoort veel, is sympathiek en gaat
er helemaal voor. Dat laatste doet Vincent ook, de benodigde
discipline voor het voetbal kan hij makkelijk opbrengen. Voor zijn
studie ligt dat naar zijn zeggen anders, maar als tweedejaars
student economie aan de Vrije Universiteit lijkt dat reuze mee te
vallen. 

De komst van Lex Oosterling (25) naar AFC is in het amateur-
wereldje niet onopgemerkt gebleven. Bij Argon, waar hij als
E-pupil begon, timmerde hij gedurende 7 seizoenen in het eerste
op de rechterflank en achter de spitsen behoorlijk aan de weg.
Via Ken Watanabe, die hij via het zaalvoetbal kent, kwam hij op
het spoor van AFC en uiteindelijk besloot hij de trots van
Mijdrecht te verruilen voor de Reds. Daarmee is Lex niet de
eerste Oosterling bij AFC, want zijn vader speelde hier in de
veteranen. Belangrijk voordeel van zijn overgang is de reistijd
van het werk naar het trainingsveld, want Lex werkt aan de
Amstelveenseweg bij DLA Schut Grosheide, een internationaal
advocatenkantoor. Als advocaat houdt hij zich met name bezig
met ondernemingsrechtelijke kwesties en kan dus veel AFC’ers
van dienst zijn. Afgelopen zomer speelde Lex mee in het
Nederlands advocatenelftal op het WK in Hongarije, alwaar hij
een flinke liesblessure opliep. Heel vervelend, want hierdoor
moet hij de seizoenstart missen. Desondanks zijn de eerste
weken hem bij AFC goed bevallen. De sfeer in de groep is
bijzonder leuk. 

Hoewel Stefan Stam (24) niet tot de oudere spelers behoort,
heeft hij al een uitgebreide voetbalhistorie achter zich.
Begonnen bij de wereldberoemde Grasshoppers uit Hoogwoud
ging hij via AFC’34 op zijn zeventiende naar AZ, alwaar hij via de
B-en A-jeugd in het tweede elftal belandde. Daarna speelde
Stefan in het tweede van PSV en vervolgde hij zijn carrière bij FC
Eindhoven. Afgelopen seizoen speelde hij bij Huizen en werd daar
uitgeroepen tot speler van het jaar. Naar aanleiding van zijn
goede spel klopten veel clubs bij Stefan aan de deur. Hij koos
tenslotte voor AFC, waarover hij goede berichten hoorde en
waar kansen lagen voor een maatschappelijke carrière.
Inmiddels werkt Stefan met veel plezier bij Tommy Hilfiger. Wat
betreft het voetbal heeft hij bij AFC een vliegende start gemaakt.
De oefencampagne verliep voorspoedig en iedereen heeft zich er
van kunnen vergewissen dat AFC er in het hart van de defensie
een rots in de branding bij heeft. Omgekeerd is Stefan ook onder
indruk van de AFC-selectie, die hij technisch hoger aanslaat dan
het eerste van FC Eindhoven.              

Ondanks een zware blessure in het vorige seizoen heeft Jarik
van Zeijst (19) de stap gezet van de A 1 naar de A-selectie.
Weer geheel fit heeft de 1,90 lange keeper de gehele voor-
bereiding mee kunnen doen. Bij Stanley Menzo, keeperstrainer
van het Nederlands elftal, en bij Cees Thomas, keeperstrainer
van onze A-selectie is Jarik, zo onderkent hij zelf ook, verzekerd
van een optimale begeleiding. Jarik noemt zich zelf een lijn-
keeper met een goede reactie, die zich zeker wat betreft ‘het
meevoetballen’ nog verder kan verbeteren. Voor hij naar Am-
sterdam kwam om bewegingswetenschappen te gaan studeren
aan de Vrije Universiteit stond hij een jaar onder contract bij de
Stichting Feyenoord. Daarvoor speelde hij in de jongste jeugd bij
de SV Houten en later bij FC Utrecht en Elinkwijk. Bij AFC heeft
hij het helemaal naar zijn zin. ‘Zo’n sfeer tref je bij geen andere
club’. AFC zit ook in de familie van Jarik want oom Jos van Dijk
speelde in ons eerste, samen o.a. met Henk Bijlsma. Het
komende jaar beschouwt hij in de eerste plaats als een leerjaar
achter Edwin van Holten, waarmee hij, samen met Wessel
Sennef, even collegiaal als intensief traint.        

Met Enrique Zschuschen (29) beschikt AFC over een boomlange
(1.92 meter) spits, die in het eerste van Argon in elf jaar maar
liefst 124 doelpunten produceerde. Als pupil gestart bij RAP,
kwam hij via VVU (Uithoorn) en NFC op zijn zestiende bij Argon
terecht waar hij op zijn zeventiende op de rechtervleugel in de
hoofdmacht debuteerde. In de volgende jaren maakte hij de
opgang van Argon van de tweede klasse naar de hoofdklasse
mee, waar hij onder leiding van Ton du Chatinier het kampioen-
schap behaalde. Na een tussenjaar bij Sparta Nijkerk leek het
er even op dat Enrique bij Elinkwijk weer herenigd zou worden
met Du Chatinier, maar mede door toedoen van zijn vriend 
Lex Oosterling werd het tenslotte toch AFC. Bij de Reds wil hij
als diepe spits weer het onderste uit de kan halen. Met deze
groep moet volgens hem een mooi resultaat haalbaar zijn. We
moeten de trotse vader van Jayden, die ‘in het dagelijks leven’
bij het IT-bedrijf Gap Gemini als procesdeskundige oog heeft
voor het geheel, maar op zijn woord geloven. In ieder geval
hoeven we niet gek op te kijken als aan het eind van het seizoen
de naam Zschuschen boven aan de topscorerslijst van de hoofd-
klasse prijkt.

AFC
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Deze AFC Persmap is vormgegeven
door:

Informatie over de verenigingen in de Hoofd

Opgericht: 15 mei 1920
Aantal leden: 1070 (21 seniorenelftallen, 
66 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1988 met onderbreking van
1996-1998 (14 seizoenen)
Trainer: Rob Witschge, leider: Gerrit van Hoof
Terrein: Sportpark De Vlotter, Oosterweg 4C,
1968 KN  Heemskerk, 0251 - 244534
Website: www.ado20.com 

Opgericht: 1 juni 1934 
Aantal leden: 625 (8 seniorenelftallen,
26 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1983 met onderbrekingen
1988-1992, 1993-1994, 2001-2002
(15 seizoenen)
Trainer: Alex Pastoor, leider: Jan Ory
Terrein: Sportpark Robonsbosweg, 1816 MK
Alkmaar, 072 - 5120159
Website: www.afc34.nl

Opgericht: 18 januari 1895
Aantal leden: 1780 (22 seniorenelftallen, 
78 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1974 met onderbreking van
1998-2001 (27 seizoenen)
Trainer: Stanley Menzo,
assistent-trainer: Roy Tular, leider: Peter Brans
Terrein: Sportpark Goed Genoeg, De Boelelaan
50, 1082 LR  Amsterdam, 020 - 6445575
Website: www.afc-amsterdam.nl  
Teletekst: AT5 pagina 515

Opgericht: 1 juli 1971
Aantal leden: 875 (11 seniorenelftallen,
50 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1997 (7 seizoenen)
Trainer: Jan Zoutman, leider: Gerard Cordes, 
Terrein: Sportpark Argon, Hoofdweg 85A,
3641 PR Mijdrecht, 0297 - 281886 
Website: www.svargon.nl 

Opgericht: 10 mei 1902 (in 2003 fusie van Blauw-
Wit Osdorp, KBV, Neerlandia/SLTO en Sparta A’dam)
Aantal leden: 1000 (11 seniorenelftallen en 
39 jeugdteams)
Hoofdklasse na fusie sinds: 2004 (via nacompetitie)
Hoofdklasse als Blauw-Wit: 10 seizoenen (1977-
1980, 1982-1995, 1987-1991)
Trainer: Ton Pronk, leiders: Ger de Lassaquere,
Ad de Graaf
Terrein: Sportpark Sloten, Sloterweg t/o 1054,
1066 CD  Amsterdam, 020 - 6171944 
Website: www.blauwwitamsterdam.nl 

Opgericht: 12 mei 1912
Aantal leden: 600 (5 seniorenelftallen en
28 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1976 met onderbreking van
1999-2004 (23 seizoenen)
Trainer: Ton Ojers, leider: Frantz Piek
Terrein: Sportpark Elzenhagen, J.H. Hisgenpad 2,
1025 WK  Amsterdam, 020 - 6369195 
Website: www.voetbal-clubs.nl/voetbal/asvdwv

Opgericht: 20 juni 1919
Aantal leden: 750 (6 seniorenelftallen en
31 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1974 met onderbreking van
1992-1996 (26 seizoenen)
Trainer: Ton du Chatinier, assistent-trainer, Glen
Somer, leider: Jan van de Hazel
Terrein: Sportpark U.S.V. Elinkwijk, Amsterdamse-
straatweg 1015, 3555 HT Utrecht, 030-2440448 
Website: www.elinkwijk.nl

Opgericht: 28 augustus 1919
Aantal leden: 350 (4 seniorenelftallen,
6 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 2001 (3 seizoenen)
Trainer: Cock Jol, leider: Hans Melser
Terrein: Sportpark Kijkduinpark, Machiel Vrijen-
hoeklaan, 2555 NA  Den Haag, 070 - 3685964
Website: www.fckranenburg.nl  

AFC’34 – Alkmaar

AFC – Amsterdam

Argon – Mijdrecht

FC Blauw-Wit – Amsterdam

Elinkwijk – Utrecht

DWV – Amsterdam

FC Kranenburg – den Haag     

AFC

ADO ’20 – Heemskerk
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n in de Hoofdklasse A

Opgericht: 5 maart 1932 als Argonaut; voorheen
Sporting Flevoland, voorheen Zwarte Schapen
Aantal leden: 725 (3 seniorenelftallen, 
45 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1994 met onderbreking
1995-1996 (8 seizoenen)
Trainer: Jeffrey Kooistra, leiders: Henk Couwen-
berg, Herman den Enting 
Terrein: Fanny Blankers Koen Park, Competitieweg,
1318 EA  Almere Stad-West, 036 - 5336665
Website: www.fcomniworld.nl

Opgericht: 8 mei 1904 (fusie in 1997 van 
SVV en SMC)
Aantal leden: 550 (4 seniorenelftallen, 
28 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 2000 met onderbreking 
2002-2003 (3 seizoenen)
Trainer: John de Wolf, leider: John Horsten
Terrein: Sportpark Harga, Sportlaan 54, 
3118 JC  Schiedam, 010 - 4702186
Website: www.svvsmc.nl

Opgericht: 1 februari 1924
Aantal leden: 550 (10 seniorenelftallen,
21 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1992 (11 seizoenen)
Trainer: Rob de Lange, assistent-trainer Frits de Bruin
Terrein: Sportpark Damsigt, Rodelaan,
2270 AP  Voorburg, tel. 070-3860896
bestuurskamer/radiokamer: 070-3964498
Website: www.tonegido.nl

Opgericht: 1 juli 1987
Aantal leden: 350 (7 seniorenelftallen, 
12 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 2002 (2 seizoenen)
Trainer: John Kila, leider: Nol Vet
Terrein: Sportpark Spieringhorn, Seineweg 7,
1043 AA  Amsterdam, 020 - 6869040
Website: www.turkiyemspor.nl 

Opgericht: 1 april 1914
Aantal leden: 825 (13 seniorenelftallen, 
54 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1974 met onderbrekingen 
1981-1986, 1989-1990, 1991-1994, 
1995-1996, 2001-2004 (13 seizoenen)
Trainer: Hans van Leeuwen, leider: Jan van de
Zeeuw
Terrein: Sportpark Kikkerpolder, Oegstgeesterweg
15a, 2334 BZ  Leiden, 071 - 5174083
Website: www.uvs-leiden.nl

Opgericht: 14 november 1922
Aantal leden: 1100 (14 seniorenelftallen, 
43 jeugdteams en 16 zaalteams)
Hoofdklasse sinds: 2001 (3 seizoenen)
Trainer: Wim Schaap, leider: Cees de Jong 
Terrein: Sportpark De Hoge Bomen 4, 
2671 NZ  Naaldwijk, 0174 - 626638 
Website: www.rkvv-westlandia.nl 

FC Omniworld – Almere

SVVSMC – Schiedam

Tonegido/Haagsche Bluf – Voorburg

Turkiyemspor – Amsterdam

UVS – Leiden

Westlandia – Naaldwijk

Enrique Zschuschen in duel in de wedstrijd Blauw-Wit Amsterdam-AFC,

waarin hij de winnende treffer scoorde.
Foto: Marcel Israel Fotografie
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Voor de aanvang van het seizoen 2003-2004 bereikte het bestuur met de AFC’ers Frans Ris en Joris de Wijs
een overeenkomst voor de pacht van het clubhuis op ons sportpark ‘Goed Genoeg’. 

In deze Persmap kijken ze terug op hun eerste seizoen bij AFC, niet vóór maar achter de bar.

‘Ons clubhuis’

"Nadat wij per 1 juli 2003 waren aangesteld hebben wij eerst
getracht het interieur van het clubgebouw met zo weinig
mogelijk middelen te moderniseren. Zo hebben we de muren
met de donkerbruine lambrisering veranderd door lichtere
kleuren te gebruiken: de lambrisering werd verlaagd en nieuw
betimmerd met "eiken", daarboven werd geschilderd in ‘havan-
na wit‘ waardoor een meer ruimtelijk geheel ontstond. Ook de
bar en het aanzicht achter de bar werd op dezelfde manier
veranderd.
Bij het gedeelte waar de wedstrijdtafel staat hebben wij een
verhoging aangebracht die gescheiden wordt door drie grote
palmen waardoor er een open maar toch een eigen ruimte is
ontstaan.

De achterzaal werd meer betrokken bij het geheel; links
achterin creëren drie grote palmbomen een intiemere sfeer.
In het midden van de zaal staat een grote leestafel met veel
lectuur en rechts daarvan vierpersoonstafels. De tafels en
stoelen zijn in de AFC-clubkleuren rood-zwart. Een aantal
kroonluchters geeft het geheel een modern/nostalgische sfeer. 

Om het clubgevoel te verhogen hebben we een ‘beamer’ aan-
geschaft zodat we nu met elkaar op grootbeeld van het gehele
sportaanbod kunnen genieten. Als je links langs het podium de
gang in loopt kom je op het achterterras waar het absoluut
goed toeven is met comfortabele meubels, sfeervolle ver-
lichting en een echte plataan. Nu het nieuwe kunstgrasveld
klaar is, is dit een fantastische plek om achter het glas, uit de
wind, trainingen en wedstrijden te volgen.

Naast het reguliere broodje kroket, balletje gehakt en patatje
kan er bij AFC ook echt worden gegeten. Iedere maandag t/m
donderdag is de keuken van 17.00 t/m 22.30 uur geopend.
Er zijn verschillende keuzemogelijkheden: een heerlijke dag-

schotel of een lekker stukje vlees of vis, het kan allemaal.
Het afgelopen seizoen hebben we vele feestelijke bijeen-
komsten gehad. Zo was er o.a. het diner van de Zilveren
Ploeg, een diner-dansant van de veteranen, de kerstdiners
voor de jeugd en de disco voor de D en C pupillen, dat op
initiatief van de "Junior-Board" was georganiseerd . Als klap op
de vuurpijl werd het seizoen afgesloten met het feest van de
grandioze Anonymous Flashback Club, hetgeen een enorm
succes werd. Enkele grote jeugdtoernooien werden georgani-
seerd en afgesloten met de alom bekende Mini WK; al deze
toernooien werden met dank aan de vele vrijwilligers een groot
succes. 
De afgelopen weken hebben wij het clubhuis weer opgepoetst,

alles ziet er tiptop uit, iedereen is op vakantie geweest en we
zijn klaar voor een nieuw seizoen. Vanaf maandag 16 augustus
staan wij en onze crew in de startblokken, maar de eerste
"happening" van het nieuwe seizoen heeft al weer plaatsge-
vonden. De Amstel-Cup wedstrijd AFC-Telstar/Stormvogels op
dinsdagavond 10 augustus j.l. Doodzonde van het weer (met
bakken uit de hemel), maar toch nog circa 800 toeschouwers
en een leuke wedstrijd die geflatteerd met 0-2 door
Stormvogels/Telstar werd gewonnen. Een samenvatting van de
wedstrijd en de trekking voor de volgende ronde werd life
vanuit ‘ons clubhuis’ door SBS6 uitgezonden. 
Daartoe was de gehele dag voorafgaand aan de wedstrijd een
crew van maar liefst 20 man met groot materieel aanwezig.
Ruim na middernacht, toen alles achter de rug was, zei één
van hen tegen ons "wat een mooie club, prachtig sportpark en
gezellig clubhuis en wat een goede ontvangst door AFC,
flexibel, gastvrij en goed verzorgd, zo maken we het bij de
BVO’s maar weinig mee". En dat compliment wilden wij onze
AFC vrienden en vriendinnen niet onthouden. Maak er met z’n
allen een fantastisch seizoen van!"
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De Schakel 
De Schakel beleeft haar 83e jaargang onder het motto, ‘Dit is
de Schakel die komt binden. De oude club aan d’oude vrinden’. 
Het door Hans Elias geproduceerde clubblad, dat ook in het
onderhavige seizoen in een 3 wekelijkse cyclus zal verschijnen,
is het vertrouwde medium voor de leden, donateurs, sponsors
en andere geïnteresseerden. Het bestuur gebruikt de Schakel
voor haar bestuursmededelingen en om informatie te ver-
spreiden over belangrijke wedstrijden of gebeurtenissen, zoals
bijvoorbeeld ontwikkelingen omtrent het nieuwe kunstgrasveld of
de Zuidas. Regelmatige bijdragen worden geleverd door Johan
de Bie in zijn rubriek ‘AFC’s "Bie"-zonderheden’ (sinds 1996) en
Pim Adriaansz sinds 1976(!) met de niet meer weg te denken
inleg ‘Mixed Pickles’. Daarnaast verzorgt clubstatisticus Chris
Schröder de standen voor alle teams die uitkomen in competitie-
verband. Yvonne Steeman en Jaap Draisma verzorgen het
wedstrijdprogramma zoals dat bekend wordt gemaakt door de
KNVB. Van een groot aantal leden mag de redactie regelmatig
kopij ontvangen in de vorm van wedstrijdverslagen, opinies en
beschouwingen. Tevens treft men in de Schakel de opstellingen
van de teams aan.

AFC-Thuis
AFC-Thuis onder redactie van Wim Ringe en productie door
Yvonne Steeman en Jaap Draisma, gaat het 29e seizoen in als
het programmaboekje dat ‘aan de poort’ wordt verkocht aan de
bezoekers van de thuiswedstrijden van AFC1. Het gekozen
format bevat de laatste jaren naast het wedstrijdprogramma en
de stand, een voorbeschouwing van de wedstrijd, analyse van de
tegenstander en een interview met een AFC-speler of be-
geleider. Tot ver buiten de stadsgrenzen is bekend dat het
programmaboekje tevens een lotnummer is waarmee fantas-
tische prijzen valt te winnen.

Teletekst-AT5
Teletekst pagina 515 op het Amsterdamse televisiestation AT5
is de AFC pagina die door Chris Schröder wordt voorzien van het
wedstrijdprogramma, uitslagen en standen van de standaard-
teams en waarop actuele mededelingen worden gedaan over
afgelastingen en programmawijzigingen, die helaas vaak voor-
komen.

AFC’s Afgelastingenlijn
Het is zeer vervelend om op AFC te komen en dan te horen dat
de wedstrijden of trainingen niet doorgaan vanwege (weers)
omstandigheden. Sinds januari 2003 kan men naar de AFC
Afgelastingenlijn bellen via het gratis nummer 0800-0235373.
Een zeer handig nummer om te onthouden zodat men niet voor
niets naar AFC rijdt. 

Aan dit nummer zijn circa 100 telefoonlijnen verbonden zodat
het nummer nooit in-gesprek-is. Van deze dienst, die door
het bedrijf van Michel Herter wordt aangeboden, hebben vanaf
1 januari 2004 tot 31 augustus 2004 bijna 49.000 mensen
gebruik gemaakt en nog eens 290 mensen lieten zich infor-
meren via de gratis SMS-dienst.

Website
www.afc-amsterdam.nl is het werkterrein van AFC webmaster
Hans Elias. Met de snelle ontwikkeling en penetratiegraad van
internet bij mensen op kantoor en thuis, neemt het gebruik van
de AFC-website een enorme vlucht. 
Door de ongekende en haast onbeperkte capaciteit en mogelijk-
heden kan actuele informatie snel en eenvoudig worden
verspreid, niet alleen in Amsterdam en de rest van Nederland,
maar over de hele wereld. Dat dit ook daadwerkelijk gebeurt,
blijkt uit de talrijke reacties van geïnteresseerden vanuit het bui-
tenland. 
Op de website is bijna dagelijks ‘laatste nieuws’ te zien. Veel
aandacht wordt besteed aan ons vlaggenschip AFC 1 en de
jeugd. Maar ook onderdelen als senioren AFC, het clubblad de
Schakel, de historie van AFC, de clubinfo en de talloze ‘links’
worden niet vergeten. 
Het aantal bezoekers op de website is zeer sterk stijgend. Op
30 augustus jl. werd de website door liefst 1030 bezoekers
bekeken, een nieuw record tot nu toe. In de periode 1 januari
2004 t/m 31 augustus 2004 werd de website bijna 100.000
keer bezocht. De verwachting is dat dit aantal in de komende
periode sterk zal toenemen, mede door de  ‘krantenpagina’,
verzorgd door Hans van der Vlist, die o.m. bericht over versla-
gen van alle wedstrijden en interviews in de Hoofdklasse A.
Daarnaast is het door een nieuwe toepassing mogelijk geworden
dat ieder team zijn eigen webpagina op de site kan bijhouden en
bewerken. Dit zal naar verwachting voor veel extra verkeer
zorgen op de site.

Communicatie binnen en
buiten AFC

Binnen een grote en complexe vereniging als AFC is een goede communicatie essentieel. Spelers en begeleiders,
maar ook toeschouwers moeten weten waar en wanneer wedstrijden worden gespeeld en hoe ze daar moeten komen.

Uiteraard willen de leden en donateurs alles weten over de verrichtingen van Ons Eerste en andere wetenswaardigheden met
betrekking tot AFC.  Bestuurslid Nicolaas van Ommeren neemt u mee langs de belangrijkste communicatie middelen van onze vereniging.
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A-selectie Amsterdamsche Football Clu

voorste rij v.l.n.r. Joeye Esionye, Mohad Zaoudi, Dennis Purperhart, Robert Gehring (aanvoerder), Stanley Menzo (trainer/coach), Hans Geerlings,
middelste rij v.l.n.r. Enrique Zschuschen, Bobby Gehring, Ken Watanabe, Peter Brans (elftalleider), Roy Tular (assistent-trainer), Ali Bento

achterste rij v.l.n.r. Joes Blakborn, Laurens Bianchi, Ko Grosze Nipper (verzorger), Wessel Sennef, Edwin van Holten, Jarik van Zeijst, Frank Tilmans (fysiotherapeut), Vincent 
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e Football Club 2004-2005

rder), Stanley Menzo (trainer/coach), Hans Geerlings, Ulli Landvreugd, Rody Turpijn en Said Moumane,
(elftalleider), Roy Tular (assistent-trainer), Ali Bentohami, Tahir Akhamrane en Lex Oosterling

rik van Zeijst, Frank Tilmans (fysiotherapeut), Vincent de Groot en Stefan Stam. Op de foto ontbreekt Cees Thomas (keeperstrainer)
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AFC 2 
Reserve Hoofdklasse A

Reserve Hoofdklasse A

ADO'20 2

AFC 2

AFC'34 2

Argon 2

DWS 2

Elinkwijk 2

FC Blauw Wit A’dam 2

FC Hilversum 2

Hollandia 2

Kon. HFC 2

Quick 1890 2

Stormvogels/Telstar 2

voorste rij v.l.n.r. Darryl Bartens (grensrechter), Bonnie Moedig, Wessel Sennef, Wessel Colijn (trainer/coach),

Jarik van Zeijst, Kevin van ’t Wout en Cynthia Visser (fysio).

middelste rij v.l.n.r. Tjebbe Krot, Louis Stam, David Westerhof, Theo Janssen (elftalleider), Stefan van Slooten,

Tom Verhagen en Dave Osei.

achterste rij v.l.n.r. Jordi Rietvelt, Roberto George, Danny Scholte, Menno Moleman, Sandro Piqué en

Jordi van Nielen

Vergeleken met de elftalfoto van vorig seizoen veel nieuwe
gezichten. Trainer-coach Dirk Spits is komend seizoen voor het
eerst sinds 15 onafgebroken jaren vanaf 1989 niet actief binnen
de technische staf van AFC en ook elftalleider Hans Eric Muller
beëindigde (voorlopig?) zijn werkzaamheden voor AFC. Fysio
Frank Tilmans promoveerde naar het begeleidingsteam van
AFC’s vlaggendragers.

Wie nemen hun plaatsen in? Tot trainer-coach is benoemd
Wessel Colijn.
Colijn (40 jaar) was vorig seizoen trainer-coach van v.v. Nieuw
Vennep dat uitkomt in de 4e klasse KNVB zondag. Hij is in het
bezit van het diploma trainer-coach II en volgde in de zomer van
2003 nog de cursus van René Meulensteen bij Manchester
United.
Zijn actieve voetbalcarrière heeft zich voornamelijk afgespeeld
bij zondag Hoofdklasser v.v. Aalsmeer, waar hij van 1984 tot
1993 in het eerste elftal speelde en in 1993 het kampioenschap
in de eerste klasse KNVB behaalde.
Wessel Colijn, in het dagelijks leven actief binnen het ge-
vangeniswezen, is bijzonder enthousiast over zijn benoeming en
toekomstige samenwerking met Stanley Menzo en assistent

Roy Tular en de overige leden van de technische begeleiding van 
AFC 1 en 2. 
De nieuwe elftalleider van AFC 2 is oud-eerste elftaldoelman
Theo Janssen, die van 1976-1981 het doel van AFC 1 heeft
verdedigd. Theo is reeds vele jaren actief binnen AFC. Hij
fungeerde bijv. als trainer-coach van verscheidene jeugdteams
en was vaste grensrechter van AFC 2. Daarnaast ondersteunt
Theo op de zaterdag de jeugdcommissie en de elftalcommissie
C door als gastheer op te treden bij de opvang van de tegen-
partijen en de scheidsrechters, hetgeen hij volgens velen op een
voortreffelijke wijze doet. Komend seizoen elftalleider van dit
sterk gewijzigde team, een functie waar Theo zich bijzonder op
verheugt.

Als nieuwe fysio van het tweede zal dit seizoen Cynthia Visser
optreden die daarnaast ook een stageperiode loopt bij de
medische staf van Ajax en de vierde benoeming binnen het
begeleidingsteam van AFC 2 betreft Darryl Bartens (18).
Darryl, via AFC’s ‘Junior-Board’ reeds enige tijd actief als
scheidsrechter bij jeugdwedstrijden heeft zich beschikbaar
gesteld om komend seizoen als vaste grensrechter van AFC 2
te gaan functioneren.

20 AFC Seizoen 2004-2005

Het tweede elftal heeft een moeilijk seizoen achter de rug, maar wist zich in de laatste wedstrijden van de competitie toch knap
te handhaven. Vandaar dat AFC 2 dit seizoen voor de 31e maal in successie in de Reserve Hoofdklasse A zal uitkomen,

sinds deze klasse bij het seizoen 1974-1975 werd ingevoerd.
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Landelijke 3e klasse B

Aalsmeer 1

AFC 1

AMVJ 1

Eemnes 1

KSJB 1

Loosdrecht 1

Ouderkerk 1

TOB 1

Vlug en Vaardig 1

Voorland 1

Wartburgia 1

Ook bij AFC’s Zaterdag eerste elftal enkele wijzigingen. Trainer-coach Dirk Spits en elftalleiders Hans Coorengel en Ger Smit
maken plaats voor Martin Verburg en Remco Verbruggen, beiden ook al lange tijd lid van AFC.

voorste rij v.l.n.r.: Sander Hekscher, Nick den Ouden, Roy van Dijk (voorzitter commissie zaterdag), Michiel Goudriaans,

Sebo Woldringh (secretaris commissie zaterdag), Thomas Rijsman en Brian Koster.

middelste rij v.l.n.r.: Erwin Smit, Emiel Neter, Michael Oliviera (fysio), Martin Verburg (trainer-coach), 

Remco Verbruggen (elftalleider), Freek Bronwasser en Nils Adriaans.

achterste rij v.l.n.r.: Brian Schutz, Imro Wielkens, Olivier Hendriks, Coen Doolaard, Rutger Hoorn, Bart van der Bergh

en Frank Bakker.

Op de foto ontbreken: Sander Hommel, Arjan Coorengel, Jasper de Reus en Barry van der Glas.

AFC zaterdag 1
Landelijke 3e klasse B

AFC

Oud eerste elftalspeler Martin Verburg (40) maakt reeds vele
jaren deel uit van de trainersstaf van AFC. Hij trainde en
begeleidde daarbij o.a. de junioren B1 en B2 en de laatste jaren
het 3e zondag seniorenelftal, dat uitkomt in de Reserve Eerste
klasse. En dan nu de selectie Zaterdag 1 voor deze ambitieuze
ex-centrale verdediger, die overigens op die positie de laatste 3
seizoenen prominent aanwezig was binnen AFC’s veteranen-
team. Daar kan hij dit seizoen dus geen deel meer van uitmaken.
Voor de veteranen van AFC een verzwakking, voor de spelers van
Zaterdag 1 hopelijk onder Martin’s leiding een leuk en succesvol
seizoen in het verschiet.

De rol van elftalbegeleider zal worden vervuld door Remco
Verbruggen (30), die vanaf zijn 6e jaar bij AFC speelde en ooit
als een talent gold binnen de Ajax-opleiding in een lichting met

jongens als Edgar Davids, Michael Reiziger, Martijn Reuser,
André Ooijer, e.a. Twee zware knieoperaties in 1990 en in 1996
gooiden echter roet in het eten en Remco moest genoegen
nemen met voetbal op een ‘lager’niveau. Hij speelde o.a bij DCG,
NFC en bij AFC 2 en de laatste jaren bij de Zaterdag 1. Maar
ook op dat niveau moet hij nu eigenlijk veel te jong stoppen.
Daarom is AFC verheugd dat Remco heeft aangeboden de
positie van elftalleider van het team waarvoor hij vorig seizoen
nog speelde, voor zijn rekening te nemen.

De nieuwe fysio van "zaterdag" 1 is Michael Oliviera als opvolger
van Robin Massier. Michael is werkzaam in de fysiotherapie-
praktijk van Leo Echteld, die als fysio verbonden is aan de staf
van het Nederlands elftal.
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Aankomend seizoen komen er 54 AFC-jeugdteams in compe-
titieverband uit. 
Bovendien organiseren wij voor de 5- en 6-jarigen een
onderlinge competitie, respectievelijk de Champions League
en de World Cup, waaraan elk 12 teams meedoen onder ge-
renommeerde namen zoals Juventus, Manchester United,
Ajax, Frankrijk, Spanje en Nederland. Deze kinderen laten wij
op een speelse manier kennis maken met de beginselen van
het voetbal, alle "oefenvormen" zijn op basis van de techniek
maar verwerkt in spel vorm. 

Maar niet alleen de allerjongste jeugd, ook de jongens die niet
of net niet in aanmerking komen voor een selectieteam moeten
met plezier kunnen trainen en spelen. Daarom zijn wij zeer
verheugd dat wij de in de Amsterdamse amateurwereld alom
bekende trainer-coach Hennie Schipper als coördinator aan
hebben kunnen trekken om samen met onze coördinator Jan
Verhagen de trainingsstructuur/oefenstof nog verder te
verbeteren en de trainers, coaches en teammanagers

optimaal te begeleiden. De doelstelling hierbij is, dat spelers
zich dusdanig ontwikkelen, dat zij wel in aanmerking kunnen
komen voor een selectieteam waardoor wij onze selectieteams
kunnen samenstellen met zgn. "eigen jongens". 

Binnen onze jeugdopleiding onderscheiden wij 13 selectie-
teams, waarvan onze junioren A1 en B1 uitkomen in de 1e
Divisie Landelijk, de A2 en B2 in de 3e Divisie Landelijk, de C1
in de 2e Divisie Landelijk, de C2 in de Hoofdklasse en onze
pupillen D1 in de Topklasse! 
Het streven is dat de C2 dit seizoen promotie kan afdwingen
naar de 3e Divisie Landelijk en dat de overige selectieteams
zich handhaven in hun afdeling met aanvallend en attractief
voetbal. Doordat deze teams op hoog niveau spelen, wordt bij
de overgang van junioren naar senioren de aansluiting naar het
2e elftal wellicht minder moeilijk, waardoor naar wij hopen na
verloop van tijd de sprong naar het 1e elftal uiteindelijk kleiner
zal worden; de laatste seizoenen is hier al een aantal voor-
beelden van geweest. 

Maar ook de spelers, die niet in een selectieteam hebben
gespeeld en overgaan naar de senioren, worden in nauwe
samenwerking met de diverse elftalcommissies begeleid,
waardoor de overgang van A-junioren naar de senioren
"soepel" verloopt. In dat verband mag het werk van Marjan
Stoop niet onvermeld blijven.

Iedere groep heeft zijn eigen contactpersoon. Voor de A en B
junioren is dit Thea Verhoeven (06-44966855), de C junioren
Quintus Abeln (06-54261754), D pupillen Frank de Munnik
(06-52630670), E pupillen Dennis Bijlsma (06-22245977), F
pupillen Jean Bollen (06-53878379), Champions League en
World Cup Peggy van Wijnen (06-48205116) en Sociale
Zaken Yvonne Steeman (06-10893742).

Ook dit seizoen hebben wij niet alleen 50 trainers en assistent-
trainers, maar ook heel veel vrijwilligers, die een functie be-
kleden en van onschatbare waarde zijn voor onze jeugdafdeling.
Daar zijn wij als jeugdcommissie bijzonder blij mee c.q. trots op.

Tenslotte hechten wij, naast de sportieve prestaties, heel veel
waarde aan het sociale leven binnen onze vereniging. De AFC
Junior Board, een groep jongens die al geruime tijd bij de AFC
voetbalt en die allerlei evenementen organiseert, speelt hierbij
een grote rol.

De jeugdcommissie wenst  alle spelers en supporters een
sportief en succesvol seizoen toe.

Be Friends & Keep Smiling!

Rinus van Leijenhorst,
voorzitter Jeugdcommissie.

22 Seizoen 2004-2005AFC

"Wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst",

een cliché maar wel degelijk van toepassing op onze vereniging.

De Juniorboard:
voor v.l.n.r. Michael Parsser, Benno Nihom en Milan de Wijs

achter v.l.n.r. Koen Bos, Yarik van Zeijst, Sam Bakker, Olivier Poederbach
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Wat hebben kunst en gras met elkaar te maken? Op 27
augustus 2004 werd in het clubhuis van AFC antwoord ge-
geven op deze vraag. Hester Maij, wethouder sport van de
Gemeente Amsterdam, opende in de achterzaal de schilderijen
tentoonstelling van Anna van Wassenaer-Golla, een initiatief
van ons bestuurslid Amel Vroege. 20 Schilderijen tonen op een
intense en stijlvolle manier voetballende kinderen uit de jong-
ste jeugd van AFC. Anna van Wassenaer, moeder van F-pupil
Otto, lijstte de schilderijen in kunstgras in. Naast een onder-
streping van de inhoud van het schilderij werd door deze

manier van inlijsten een brug geslagen naar het eerste kunst-
grasveld van AFC dat later in middag door de wethouder
geopend werd via een welgemikte penalty op Stanley Menzo,
de trainer van AFC en en sinds kort ook van het Nederlands
Elftal. Na deze feestelijke opening stormde de allerjongste
AFC’ers het veld op en lieten hun kunsten zien aan het publiek
rond het veld. Het was, net als de schilderijen eerder, genieten
geblazen. Waarmee de eerste vraag beantwoord is: van kunst
en (kunst)gras kun je beide intens genieten, zeker als een en
ander gecombineerd wordt.

AFC 23Seizoen 2004-2005

Kunst en gras: een ideale combinatie 

Drie ”vedettes” met een enorme staat van

dienst binnen het Amsterdamse voetbal zijn

dit seizoen toegevoegd aan de trainersstaf

van AFC's grote en succesvolle jeugdafdeling.

Wie kent ze niet, v.l.n.r. oud FIFA-scheids-

rechter Bep Thomas, daarnaast de meest

succesvolle trainer uit de Amsterdamse

voetbalwereld Hennie Schipper en tenslotte

de meest kleurrijke trainer die Amsterdam

kent  Kees Koedoed. Hennie Schipper zal

naast Jan Verhagen gaan functioneren als

jeugdcoördinator, Bep Thomas wordt trainer/

coach van de junioren C-2 en Kees Koedood

is aangesteld als coördinator van de aller-

jongsten binnen AFC, de Champions-leaque

en World-Cup. Wij wensen Bep, Hennie en

Kees, als ook alle circa meer dan honderd

overige functionarissen die zich voor de jeugd

van AFC zullen gaan inspannen veel succes!

Hester Maij (r.), ontvangt van Anna van Wassenaer een schilderij voor

het stadhuis uit handen van voorzitter Machiel van der Woude.

Hester May opent het kunstgrasveld na een welgemikte penalty,

waarop Stanley Menzo het nakijken heeft.
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1e Divisie A

AFC A1

Ajax A2

Argon A1

Cambuur L. A1

Emmen A1

Go Ahead Eagles A1

Haarlem A1

FC Omniworld A1

Stormvogels/Telstar A1

Twente/Heracles A2

FC Volendam A1

FC Zwolle A1

Kenneth van Coblijn, vorig seizoen trainer-coach van onze junioren B1 en komend seizoen van de vlaggendragers
van AFC's jeugdafdeling de junioren A1 is de opvolger van AFC eerste-elftalspeler Ulli Landvreugd

die de laatste drie seizoenen zeer succesvol de junioren A1 onder zijn hoede heeft gehad.
Op deze pagina geeft Kenneth een terugblik op het afgelopen seizoen en een vooruitblik op het nieuwe.

voorste rij v.l.n.r. Necmettin Imac, Joey van Leijenhorst, Benno Nihom (grensrechter), Kenneth van Coblijn (trainer/coach), Shanti Bergsma

(verzorgster), Tyrone de Groot, Joey Patrick.  middelste rij v.l.n.r. Leroy Ruis, Ben Ebu Mori, Jeroen Bertens, Lamin Jaiteh, Gerson Sheotahul,

Laurens Samsom, Faysal Fakhor.  achterste rij v.l.n.r. Jeroen Acda, Khalid Aulid El Faddil, Peter Post, Olivier Poederbach, Elsou Braafheid.

Op de foto ontbreken Armando Catsburg, Khalid Harrak, Jan Portengen (leider)

Junioren AFC A1
1e Divisie A

Terugblik seizoen 2003/2004
Het afgelopen voetbalseizoen heeft de A1 het zwaar gehad in
de landelijke eerste divisie voor A-junioren, waar hoofdzakelijk
Betaald Voetbal Organisaties met hun oudste jeugd spelen.
Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat de A1 in zwaar
weer terecht zou komen, want na vier wedstrijden waren er
9 punten gehaald. Na 12 wedstrijden  stond de A1 tweede van
onderen met hetzelfde aantal punten, namelijk 9. Dit beteken-
de dat de A1 rechtstreeks zou degraderen uit de landelijke
eerste divisie. In deze periode beschikte de A1 over een te
krappe selectie. De selectie werd uitgebreid met spelers uit
de A2 en B1 tot 19 spelers. De selectie bestond hiervoor uit
14 spelers, hetgeen te weinig bleek te zijn. Met nog acht wed-
strijden in het verschiet werd het voor onmogelijk gehouden
om het maximale aantal punten te halen om zo als derde van
onderen te eindigen. De A1eindigde op de laatste speeldag
met Stormvogels en FC Omniworld op een gedeelde derde plek
van onderen. De derde plek van onderen gaf recht op
deelname aan de nacompetitie maar er bestond ook de
mogelijkheid om dit te ontlopen. In een halve competitie tegen
Stormvogels/Telstar en Omniworld moesten er minimaal
2 punten behaald worden om als vierde van onderen te
eindigen in de reguliere competitie. Jammer genoeg werden

beide wedstrijden verloren wat inhield dat AFC derde van
onderen werd en dat er nacompetitie (degradatie/behoud)
moest worden gespeeld. AFC eindigde in deze competitie als
winnaar en bleef hierdoor in de landelijke eerste divisie. Een
felicitatie voor spelers, trainer Ulli, elftalleider Dirk Visser en
grensrechter Chris Schröder.

Vooruitblik seizoen 2004/2005
Elk jaar weer blijkt dat er tot aan het einde van de competitie
wordt gestreden voor het kampioenschap en tegen degra-
datie. Het zal dus niet eenvoudig zijn om onze plek in de eerste
divisie te handhaven. Dit neemt niet weg dat wij uitgaan van
onze eigen kwaliteiten en ons niet aanpassen aan de tegen-
stander. Natuurlijk is het seizoen voor de A1 geslaagd als we
in de landelijke eerste divisie blijven en ik weet zeker dat ons
dat ook gaat lukken. 
Daarnaast is het net zo belangrijk dat spelers zich zo weten te
ontwikkelen dat ze daardoor kunnen instromen naar de
selectie van het tweede (of eerste) elftal. Ontwikkeling van
talent is bij de jeugd van primair belang.
De selectie van de A1 bestaat uit 18 spelers van wie 
10 eerstejaars A junior zijn. Op drie spelers na, zijn alle
spelers afkomstig uit eigen de jeugd.
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1e Divisie A

AFC B1

Ajax B2

Cambuur L. B1

Emmen B1

FC Groningen B1

FC Volendam B1

FC Zwolle B1

Go Ahead B1

Haarlem B1

Quick’20 B1

Stormvogels/Telstar B1

Twente/Heracles B2

Bij de junioren B1 eveneens een nieuw gezicht als trainer/coach, Erwin Keller (28).
Voorheen was Erwin als trainer/coach werkzaam bij de KNVB, bij FC Almere en bij Omniworld.

Op deze pagina verzorgt hij een terugblik op het afgelopen seizoen
en een vooruitblik op het nieuwe.

voorste rij v.l.n.r. Dave van Nielen, Thomas Hansen, Edo van den Ende, Erwin Keller (trainer), Gideon Muller, Shai Zakai en Dennis Frijn.  

middelste rij: Olivier Wijnen, Irishar de Nobrega, Rinaldo O'Neill, Patrick Erchiah en Xaviereo Esajas.

achterste rij v.l.n.r. Danny Verkaik, Gideon Heerens Diddens, Romeo Forster, Erixon Danso, Donovan van Dam en Fabian Wells.

Op de foto ontbreekt Kirsten Kampman (fysio)

Junioren AFC B1
1e Divisie A

Terugblik seizoen 2003/2004 
Het afgelopen voetbalseizoen heeft de B1 onder leiding van
Kenneth van Coblijn met een 6e plek goed gepresteerd in de
landelijke eerste divisie voor B-junioren, waar hoofdzakelijk
Betaald Voetbal Organisaties (B.V.O) met hun jeugdelftallen
spelen. 
Na een enigszins moeizame start werd er begin december
met een overwinning tegen Stormvogels Telstar goede zaken
gedaan en konden de gezichten naar de bovenste plaatsen
gericht worden. Dit was een prettige constatering aangezien
er ook een behoorlijk aantal spelers naar de A1 selectie werd
overgeheveld om de A1 te versterken.
Hierdoor kregen andere talentvolle spelers de mogelijkheid om
aan het grote werk te ruiken en belangrijker, zichzelf als spe-
ler verder door te ontwikkelen. Dit vond dan ook plaats en
werd er tevens buiten het opleidingsaspect ook de koppeling
naar resultaat gemaakt. In een zinderende finale voor de
Districtsbeker werd Haarlem B1 door AFC aan de kant gezet
en was AFC de trotse winnaar van de K.N.V.B. Districtsbeker.

Vooruitblik seizoen 2004/2005 
Het blijkt al een aantal seizoenen dat er in deze 1e divisie tot
aan de laatste speelronde van de competitie wordt gestreden

voor zowel het kampioenschap als tegen degradatie. Het zal
dus met louter B.V.O.’s zeker niet eenvoudig zijn om onze plek
in de eerste divisie te handhaven. Dit neemt niet weg dat wij
zullen uitgaan van onze eigen kwaliteiten en onze sterke punten
zo optimaal mogelijk willen benutten. Natuurlijk is het presta-
tieve seizoen voor de B1 geslaagd als we in de landelijke
eerste divisie blijven en ik vertrouw er ook voor de volle 
100 % op dat ons dat ook gaat lukken.

Daarnaast is het opleidingstechnisch van eminent belang dat
spelers zich zodanig weten te ontwikkelen dat ze volgend sei-
zoen direct kunnen instromen in de A1-selectie of als pijler van
de nieuwe B1 selectie kunnen fungeren. Ontwikkeling van
talent is bij de jeugd namelijk altijd het grootste belang.
Wie weet wat er komend seizoen in het vat voor de B1 blijkt
te zitten. Een eindklassering in het zogenaamde bekende
‘linkerrijtje’ zou een grootse prestatie zijn en alle andere winst-
partijen, beker en toernooien, worden gezien als een mooi
toetje.

Eén ding is zeker, AFC B1 gaat er voor en hoopt u als sup-
porter te mogen begroeten om u vele mooie en spectaculaire
wedstrijden te kunnen voorschotelen!
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2e Divisie A

AFC C1
Ajax C2 
A’veen/Heemraad C1
DWS C1 
GVVV C1
Haarlem C1
Hollandia C1
Hoofddorp C1   
JSV Nieuwegein C1
Stormv./Telstar C1
IJsselmeervogels C1
Zeeburgia C1

Topklasse A

ADO'20 D1 
AFC D1
Ajax D1
Argon D1
AZ D1,      
DWS D1
FC Omniworld D1
FC Utrecht D1
Haarlem D1
Hoofddorp D1
Volendam D1
Zeeburgia D1

voorste rij v.l.n.r.: Marc Jozefzoon, Raffy Koopmans, Casimir Westerveld (trainer/coach), Daan Blekemolen, Maxime Singels, Bernhard Koopmans

(teammanager), Robert Molenaar en Edwin Gyasi.  middelste rij v.l.n.r.: Roy Asiamah, Sander Havermans, Majid Faiz, Michael Malmberg, Nigel Hasselbaink,

Sil Paddenburg. achterste rij v.l.n.r.: Tim Noordraven, Carim Hilal, Tom vd Meer, Justin Ruyter en Winston Telgt.

Op de foto ontbreken: Damiano Schet, Robert Wevers, Ricardo vd Bogaerde en Enrico Patrick.

voorste rij v.l.n.r. Geraldo Hoogvliet, Roche O'Bergh, Robert Timisela, Josef Wiafe Danqua, Michael van Hilten, Roy Bussman, Wolf de Wijs, Iljaas Rodjan

en Camiel Kesser.  achterste rij v.l.n.r. Wouter Duin, Wessel Westerhof, Collin van Beem, Sandra van de Moere (fysiotherapeut),

Pim van de Meent (trainer/coach), David Westerhof (teammanager), Thomas Lam, Floris Knol en Floris Dokkum.

Junioren AFC C1 2e Divisie A

Pupillen AFC D1 Topklasse A

"De verwachtingen t.a.v. de prestaties voor dit seizoen zijn,
zoals elk jaar weer, moeilijk in te schatten. 'Handhaving' en
'lekker meedraaien' zijn termen die ieder jaar weer gebezigd
worden. We moeten in dat opzicht afwachten hoe sterk de
tegenstanders zijn. Het belangrijkste is dat ieder individu zich
maximaal ontwikkelt, dan komen de teamprestaties vanzelf.
Als er op het 'einde van de rit', net als afgelopen seizoen,
plusminus 3 jongens direct door kunnen naar de B1 en de

overigen naar de B2 dan is het seizoen voor een groot deel
geslaagd. Neem hierbij 'lekker meedraaien', veel plezier, een
goede sfeer en goed voetbal en het is helemaal geslaagd.
Deze groep speelt voor een groot deel van kleins af aan bij
elkaar. In de loop der jaren zijn hier goede voetballers aan
toegevoegd. Qua voetbalpotentie zit er dus wel wat in, maar 
of de groep het fysieke geweld van de 2e divisie kan
compenseren met die potentie, zal nog moeten blijken."

Casimir Westerveld is evenals vorig seizoen, trainer/coach van de junioren C1.
Ook hij kijkt uit naar het nieuwe seizoen.
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voorste rij v.l.n.r. Benno Nihom, Casimir Westerveld, Erwin Keller, Said Moumane, Olivier Poederbach, Nol de Leeuw, Michael Goudriaan en Mohad Zoaudi

middelste rij v.l.n.r. Magid Jansen, Maikel Sporkslede, Jean Bollen, Wesley Wolschrijn, Raymond Haloni, Emiel Pieterse, Laurens Samsom, Martin Verburg

en Wessel Colijn. achterste rij v.l.n.r. Jan Verhagen, Robert Vromans, Hesdey Sanches, Frans Ris, Roy Dekker, Kenneth van Coblijn, Arni Brands en Lamin

Jaiteh. Op de foto ontbreken 15 trainers: Henny Schipper, Bep Thomas, Pim van de Meent, Tom Verhagen, David Westerhof, David Langeberg,

Bobby Gehring, Kees Koedood, Darco Nieuwenhuis, Gerry Huysen, Armando Catsburg, Stanley Menzo, Roy Tular, Cees Thomas en Arnold Bander.

Senioren A-selectie Stanley Menzo 06-51055710
Roy Tular 06-51116338
Cees Thomas 06-54727935

2e Elftal Wessel Colijn 06-16390056
3e en 4e Elftal Arnold Bander 06-23887344
5e t/m 12e Elftal Hesdey Sanches 06-12268777
Zaterdag 1 Martin Verburg 06-52017206

Coordinatoren Jeugd Jan Verhagen 06-51071908
Henny Schipper 020-6424367

A-junioren
A1 Kenneth van Coblijn 06-53296266
A2 Arni Brands 06-14881278
A3 Hesdey Sanches 06-12268777

overige A Robert Vromans 06-51455020

B-junioren
B1 Erwin Keller 06-44702344
B2 Magid Jansen 06-20035077
B3 Roy Dekker 06-54790215

overige B Said Mourmane 06-24660344
Robert Vromans 06-51455020

C-junioren
C1 Casimir Westerveld 06-29308818
C2 Bep Thomas 06-40122436
C3 Benjamin Pinto 020-6447297

overige C Frans Ris 06-55746749
Mohad Zaoudi 06-12772500

D-pupillen
D1 Pim van de Meent 06-21557698
D2 Tom Verhagen 020-6951656
D3 Maikel Sporkslede 06-48743770

overige D Olivier Poederbach 06-14993339
Benno Nihom 06-22621600
Dave Riebeek 06-46062614
Nol de Leeuw 020-6445462

E-pupillen
E-elf David Westerhof 06-21566344

E1 Roy Dekker 06-54790215
E2 Wesley Wolschrijn 06-50643304
E3 Roy Dekker 06-54790215

overige E Wesley Wolschrijn 06-50643304
Roy Dekker 06-54790215
David Langeberg 06-50693604
Raymond Haloni 06-29173158

F-pupillen
F1 Casimir Westerveld 06-29308818
F2 Casimir Westerveld 06-29308818
F3 Jean Bollen 06-53878379

overige F Roy Dekker 06-54790215
Raymond Haloni 06-29173158

Champions League/ Kees Koedood 06-51018875
World Cup Jean Bollen 06-53878379

Bep Thomas 06-40122436
Benno Nihom 06-22621600
Olivier Poederbach 06-14993339
Darco Nieuwenhuis 06-54723011
Gerry Huysen 06-22022134
Laurens Samson 06-11438700

Keepertrainers Emiel Pieterse 06-54957249
Michael Goudriaan 06-43035249
Armando Catsburg 020-6598435
Jarik van Zeijst 06-14790363
Lamin Jaiteh 06-13376217

Trainersstaf AFC
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Tijdens het afgelopen seizoen is de samenstelling van de B-com-
missie gewijzigd. Behalve voorzitter Frans Jüch maken Max
Flam, Patrick Reddering en Ted Maros nu ook deel uit van deze
commissie.

Van oudsher hield de B-commissie van AFC zich bezig met het
begeleiden en coördineren van alle op zondag spelende recrea-
tieteams. Doordat sinds het vorige seizoen het derde elftal, dat
speelt in de reserve 1e klasse, ook onder de B-commissie valt
is er een tweedeling ontstaan tussen de prestatieve (AFC 3
tot en met AFC 5) en recreatieve teams (AFC 6 tot en met 
AFC 12). Deze verschillende groepen teams vragen ieder voor
zich om een eigen benadering.

Het nieuwe seizoen starten we met drie nieuwe trainers. De van
DWV afkomstige Arnold Bander gaat de training en coaching
van AFC 3 en 4 verzorgen. Hesdy Sanches wordt als trainer
verantwoordelijk voor AFC 5 tot en met 12. Daarnaast zal Emiel
Pieterse, die het afgelopen seizoen als keeper deel uitmaakte
van de A-selectie, de keeperstraining verzorgen. 

Er wordt de komende periode veel aandacht besteed aan de
opvang van nieuwe leden en spelers uit onze eigen jeugdafdeling.
Zo is er vanuit de A 3 junioren een vijftal spelers aan de selectie
van Arnold Bander toegevoegd.

Een andere positieve ontwikkeling heeft betrekking op ons
scheidsrechterskorps. De referees bestaande uit Hans Elias,
Herman Fritzsche, Frans Jüch, Steven van Loggem, Frank de
Munnik (sinds halverwege vorig seizoen) en Ap Springer zullen
worden versterkt met Seth van Straten en Jardo van Zweden.
Uiteraard zijn wij zeer ingenomen met het feit dat we deze twee
nieuwe scheidsrechters binnen AFC hebben gevonden. 

De C-commissie, of beter gezegd de Zat-cie, heeft de "zorg"
voor 9 senioren-elftallen, te weten de zaterdag 1 tot en met
zaterdag 7 en de veteranen 1 en 2.

De zat-cie bestaat uit Roy van Dijk (voorzitter), Sebo Woldringh
(secretaris), Benno Honsdrecht en Camiel Huisman. Deze
mannen zijn samen goed voor zo’n 120 jaar lidmaatschap van
ons AFC en feitelijk is hier mee ook de kracht van de zaterdag
aangegeven. Immers in de diverse zaterdagelftallen zitten
spelers die al vele jaren lid zijn van de AFC of wel hebben
gespeeld in de zondag 1 of hun sporen binnen de club elders
hebben verdiend. Verder in tegenstelling tot de zondag ligt het
accent van de zaterdag meer op het recreatieve vlak zonder enig
tekort te willen doen aan de sportieve ambities en prestaties
van vooral een 1e, 2e en 3e elftal.

De samenstelling van de diverse zaterdagteams is in de afge-
lopen jaren niet of nauwelijks veranderd. Er gaat eens een speler
weg, er komt een enkeling bij zonder dat de Zat-cie echt moet
puzzelen voor completering van de teams. Feitelijk kunnen wij
spreken van een zelfregulerend systeem waarbij slechts enige
aansturing of support noodzakelijk blijkt te zijn. Korte lijnen naar
een AFC-administratie in de personen van Jaap Draisma en
Yvonne Steeman, alsmede op de zaterdag de perfecte ontvangst
van de scheidsrechters en tegenstanders door Theo Janssen,
zorgen voor een goede samenwerking ten behoeve van de
zaterdagsenioren.

En voor degenen die toch met name de AFC op een zondag
bezoeken, zouden wij willen zeggen "wees welkom" en proef de
typische sfeer op de zaterdag versterkt natuurlijk door de vele
BVO’s jeugdelftallen die ook op de zaterdag hun opwachting
maken.

Het Senioren voetbal

Zittend v.l.n.r. Ap Springer, Sebo Woldringh, Benno Honsdrecht en Roy van Dijk.

Staand v.l.n.r. Arnold Bender, Frank de Munnik, Max Flam, Patrick Reddering, Seth van Straten, Ted Maros en Frans Jüch
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Adverteerders in de Schakel en AFC-Thuis:
Accuraat Verhuur 020-6410920

all-in logistics 020-3168668

André Tabak- en Kadoshop 020-6415590

Anggrek Bloemsierkunst 020-6791372

Apresa, gespecialiseerd taxatiebureau 020-6666727

arvato services 0294-280300

Bellini Ristorante Italiano 020-6448390

Breitling 020-6596453

Bronwasser Collection 020-6441460

Buro leerhulp 020-6427542

Cobra Café Restaurant 020-4700111

de Jong Autobedrijf, Peugeot 020-5607000

De Logie, Wijnkopers sinds 1848 020-6626208

Duo Sports 020-6458729

Faconnable 020-6642361

Festina Horloges 075-6810150

For Fellows 020-6477067

Fritzsche autoschade 020-6937399

GANT USA 020-6736291

HB Alarmsystemen 020-6595558

Henk Burger Makelaardij 020-6403853

Hergo, de slager met een koksmuts 020-6304666

ING Bank 020-5620334

Johan Moen, timmer-en afbouwbedrijf 0297-289022

Kottmann en Co, Accountancy 020-3455855

Le Cygne Beautycenter 020-6402966

Moorman, Mannen Mode 020-6441162

Palteam Drukkerij 020-4950435

Paul Gehring Lijsten 020-6451566

Praktijk voor Opvoedingsondersteuning 020-3792115

Ruud van de Ruit, stukadoorsbedrijf 020-4040104

Sama Sebo Indonesisch Restaurant 020-6628146

Sensitif Laser Hair Removal 020-6141020

Small Talk, Coffee Corner/Eating House 020-6620029

Smit/Cruyff, de specialist in voetbal 020-6231735

Stadion Sport 020-6791734

StergamPordon, Mercedes-Benz dealer 020-6457657

Sudtours Vliegvakanties 020-6640111

To Serve and Protect Security 0297-266243

Troostwijk, kennis van huis uit 020-6666666

Van Keulen Hout en Bouwmaterialen 020-6650075

Wagenaar Poelier Traiteur 020-6415577

World of TUI Reisbureau 020-6422838

De bordsponsors zijn:
18 AFC Vriendelijke bedrijven (zie pagina 7 t/m 9)

All Sports 020-6404807

all-in logistics 020-3168668

Amstel Bier 020-4804100

Amsterdam Diamond Center 020-6225333

Andantino 020-6621311

APL Logistics 010-5063400

Apresa 020-6666666

Arcalaudis 020-6666666

AutoBosma 020-4260360

Autoschade Fritzsche 020-6937399

Beds en Bedding 020-6434950

Bosman Letters 020-6629803

Breitling 020-6596453

Café 1890 020-6445906

CBA printers 020-6421987

CCA Containers 020-6115656

Dura Vermeer 020-4681361

Festina 075-6810150

For Fellows 020-6477067

Haije Makelaardij 020-6768888

Het Parool 020-5584444

Kinzo gereedschappen 0318-697777

Labeto reizen 071-3319107

Oriential City Restaurant 020-6268352

Van Keulen Hout en Bouwmaterialen 020-6650075

Gatorade 030-2426753

Onze adverteerders in 2004-2005

Foto: ANP

Onze trainer/coach van AFC 1 Stanley Menzo werd op 26 juli 2004

door de nieuwe bondscoach Marco van Basten gepresenteerd in diens technische staf.

Een grote eer voor Stanley en (ook wel een beetje) voor AFC.  

Wij wensen Marco van Basten en zijn assistenten John van ’t Schip,

Rob Witschge en Stanley Menzo heel veel succes!

Naast de AFC Vriendelijke Bedrijven geniet AFC al vele jaren externe steun van adverteerders, zowel in ons clubblad ‘de Schakel’
en in ons programmablad AFC-Thuis  als met een reclamebord rondom ons hoofdveld.

Misschien vinden wij dit wel gewoon, maar zo gewoon is het niet! Zonder deze extra steun (lees inkomen) is het vandaag de dag
onmogelijk AFC te laten functioneren als een TOPclub in het Nederlandse amateurvoetbal. 

Vandaar dat wij alle AFC Vriendelijke Bedrijven, adverteerders en sponsors willen bedanken voor hun steun.
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Rein Akkerman sr. (15-11-1931) Erelid in 1991. Via vriendjes van
school in 1943 aangemeld en door de ballotage gekomen. AFC trok
hem aan door de speciale naam in de Amsterdamse sportwereld.
Speelde in alle standaard aspirant- en juniorenteams. Korte tijd in het
eerste elftal, jarenlang captain van AFC 2 om op 50-jarige leeftijd af te
sluiten in het in die tijd beroemde 13de elftal. Samen met de oude heer
Max de Bruin begin 60-er jaren één van de initiatiefnemers van de
destijds veel geld voor de club opleverende totocommissie. Vanaf 1983
tot 1991 in het AFC-bestuur, 2 jaar als vice-voorzitter en 6 jaar als
voorzitter. Ook jarenlang bestuurslid van de Stichting Goed Genoeg,
waarvan enige jaren als voorzitter. Rein: "een herinnering die mij altijd
is bijgebleven, is dat we als AFC-junior in de 2de Wereldoorlog
gedurende de hongerwinter bij bakkerij De Tijd (eigendom van de AFC
familie Scheepstra) een brood konden halen!"

Karel Baarschers (30-4-1940) lid van Verdienste in 1985. Werd in
september 1961 lid op voordracht van Paul den Dekker en Wim Böhne.
Speelde van 1961 tot 1964 als snelle rechtsbuiten in AFC 4, daarna
tot 1986 in de zaterdagelftallen 1, 2, en 5. Was van 1965 tot 1976
elftalleider van de junioren A-2, resp. A-1, met vele jaren aan zijn zijde
trainer-coach Gé van Dijk. Was vervolgens 9 jaar leider van AFC 2 en
2 maanden leider van AFC 1, welke werkzaamheden hij helaas om
gezondheidsredenen moest beëindigen. Had vele jaren zitting in de
elftalcommissie A met AFC-coryfee Sal van Gelder en Henk van der
Jagt. Karel: "ik zou graag vermeld willen zien dat Gé van Dijk naar mijn
mening gedurende een lange periode zeer belangrijk is geweest voor
AFC!"

Jan Benoni (2-1-1928) lid van Verdienste in 1985. Is op voordracht van
Gé van Dijk, vele jaren lang een collega van hem bij de Nederlandse

AFC

AFC’s Ereleden
en leden van Verdienste

Gedurende de lange geschiedenis van (bijna) 110 jaar hebben duizenden AFC’ers zich voor de club ingezet en op die wijze
een bijdrage geleverd aan de positie die AFC thans in de volle breedte van onze vereniging inneemt.

Anno 2004 registreert AFC 1780 leden en donateurs, waaronder ongeveer 150 vrijwilligers, zoals elftalleiders 
en overige functionarissen, circa 45 commissieleden, 51 AFC-Ridders (langer dan 50 jaar lid), 216 Zilveren Ploegers (25 jaar lid)

en 95 leden van AFC’s supportersclub "the Reds", die extra financiële ondersteuning verzorgt.
Daarbij zijn ook 10 Ereleden en 24 leden van Verdienste, die bestuurlijk en operationeel veel voor AFC hebben betekend.

Bij het aankomend 110-jarig bestaan werden zij op initiatief van AFC’s "minister van sociale zaken" Johan de Bie
voor deze Persmap gefotografeerd. 

10 Ereleden en 19 leden van Verdienste, goed voor circa 1500 jaar clubliefde, bij de entree van het hoofdveld waar Wessel
Sennef uit de A-selectie met zijn bedrijf onlangs op schitterende wijze het AFC-wapen in de bestrating heeft aangebracht.

Zittend v.l.n.r.: Cees Jochems, Lex Rimini, Hans de Bie, Henk van Teunenbroek, Chris Schröder, Fred van Soomeren, Rob Duis,  Rein Akkerman,

Marcel Koster, Dick van der Klaauw, Ger van Caspel,  Jan van Dijk, Hans de Wijs, Machiel van der Woude, Jan Benoni, Cor Kerker, 

Peter Roosenschoon, Johan de Bie, Roy van Dijk en Jan Meijer.

Staand v.l.n.r.: Karel Baarschers, Bob Wildeboer, Hans Slaap, Jack van Gelder, Edwin Geluk, Bob Neseker, Kees Gehring, Hans Mulder en Rik de Boer.

Op de foto ontbreken de leden van Verdienste: Pim Adriaansz, Henk Bijlsma, Frans Haubrich, Henk van der Jagt en Jan Steensma.
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Bank, bij AFC terecht gekomen, toen zijn zoon bij een club wilde voet-
ballen. Speelde zelf nooit voor AFC, maar in een ver verleden bij de club
Amstel-Zwaluwen. Was al snel jeugdleider om daarna 25 jaar in diver-
se functies lid te zijn van AFC’s jeugdcommissie, waarvan een groot
aantal jaren als penningmeester. Jan: "ik spreek de wens uit dat AFC in
lengte van jaren in de Hoofdklasse zal blijven spelen".

Hans de Bie (24-10-1936) lid van Verdienste in 1996. Werd lid van
AFC in 1954, voorgesteld door zijn tweelingbroer Johan. Speelde korte
tijd in de jeugd en later in lagere seniorenelftallen. Was enkele jaren lid
van de totocommissie, commissie P.P. en E. en redacteur van de
Schakel, in 1962 secretaris van het comité dat de verhuizing van de
Wandelweg naar de De Boelelaan coördineerde en in 1970 secretaris
van het jubileumcomité bij het 75-jarig bestaan van AFC. Mede-
initiatiefnemer van AFC’s eerste Persmap in 1983 met Gerard Trebert
en Kees Gehring en samensteller van AFC’s schitterende Honderd-
jarenboek.
Hans: "ik hoop dat AFC met haar tijd meegaat en in de wat verdere toe-
komst nog eens meisjesvoetbal krijgt".

Johan de Bie (24-10-1936) Erelid in 1995. Werd via zijn schoolvriend
Bert van Manen op 15-jarige leeftijd in 1951 lid van AFC, nadat hij
eerst een proefwedstrijd had gespeeld voor Blauw-Wit, waar hij niet
werd aangenomen. Speelde altijd in de lagere junioren- en senioren-
teams of zoals hij het zelf zegt: "ik speelde rechtsback in het 7de, want
we hadden geen 8ste!" Werd in 1958 op 22-jarige leeftijd lid van de
jeugdcommissie, waarvan een aantal jaren als secretaris. Beëindigde
deze werkzaamheden in 1973 en werd in 1975 opgenomen in het
bestuur van de Stichting Goed Genoeg, waar hij anno 2004 nog altijd
deel van uitmaakt. Heeft vanaf 1984 tot en met heden zitting in het
AFC-bestuur, waarvan 9 jaar als 1ste secretaris. Was daarnaast
10 jaar lid van de totocommissie, 13 jaar van de enquêtecommissie en
2 jaar (1973-1975) secretaris van de elftalcommissie A. Vanaf 1991
voorzitter van AFC’s Zilveren Ploeg. Johan: "laten wij trachten de stijl
van AFC te handhaven en voorkomen dat de club geregeerd gaat
worden door onbescheiden mensen met een grote mond!"

Rik de Boer (23-9-1944) werd lid van Verdienste in 1990. Kwam in
1957 door een verhuizing naar Amsterdam en volgens zijn oom Siem
de Waal was er in Amsterdam maar één club, AFC! Vandaar. Speelde
vanaf de junioren B in de hoogste teams en in de senioren van het
tweede tot en met het veertiende. "Helaas nooit in het eerste", aldus
Rik. Was jeugdleider en 17 jaar lid van de B-commissie, waarvan 7 jaar
voorzitter. Had tevens enige jaren zitting in de commissie P.P. en E.,
de kascommissie en thans nog zitting in de archiefcommissie. Rik:
"op AFC heb ik mijn levenspartner Els ontmoet. Zij was de dochter van
een echte AFC familie, de familie Roel van Nek. Onze zoon Rogier speelt
bij AFC in het derde en is inmiddels ook al weer 16 jaar lid. Wij hebben
een heerlijke tijd gehad bij de club en nog steeds. AFC, thanks!"

Ger van Caspel (29-5-1944) werd Erelid in 2003. Lid geworden in
1957 omdat vriendjes, waar hij mee op straat voetbalde, bij AFC
speelden, maar weet niet meer wie hem destijds heeft voorgedragen.
Kijkt terug op een leuke tijd in de AFC-jeugd en speelde als senior jaren-
lang in de elftallen van de B-commissie. Sloot zijn carrière af in AFC 12.
Dit vriendenteam (2 voor 12) komt nog altijd bij elkaar en heeft
door de jaren heen, zo stelt Ger, veel AFC-functionarissen geleverd.
Was 7 jaren secretaris van de B-commissie en 22 jaar achtereen
2de secretaris in het AFC-bestuur. Ger: "ik hoop van harte dat ons
eerste elftal binnen afzienbare tijd eens kampioen wordt van de
Hoofdklasse!"

Robert Duis (18-10-1936) Erelid in 1998. Lid sinds 1947 op voor-
spraak van AFC-coryfee Jaap van Nek (een zakenrelatie van zijn vader).
Wilde lid worden omdat zijn buurjongens Wim en Arthur Reddering,
waar hij altijd mee op straat voetbalde ook lid van AFC werden. Speelde

van 1959 tot 1965 7 seizoenen in het eerste elftal, waarmee hij in
1961 en 1963 kampioen werd en kwam samen met zijn beste vriend
Henne Boskamp uit voor het Nederlands studentenelftal. Was 8 jaar
leider van het 1ste elftal, 10 jaar voorzitter van de elftalcommissie A,
1 jaar voorzitter van de jeugdcommissie, 4 jaar vice-voorzitter in het
AFC-bestuur en 5 jaar voorzitter van s.c. "the Reds". Rob: "als enig kind
was AFC mijn tweede huis".

Jan van Dijk (31-8-1931) Erelid in 1985, werd zodra hij kon lopen door
zijn vader Frans meegenomen naar de Zuidelijke Wandelweg. Werd in
1943 lid. Speelde o.a. in de junioren B-1 en A-2 en bij de senioren in
alle teams tussen 5 en 13. Werd in 1960 op 29-jarige leeftijd in het
bestuur benoemd als 2de secretaris , promoveerde in 1961 tot 1ste
secretaris en bleef dat tot 1972, werd vice-voorzitter tot 1976 en
voorzitter tot 1985. Keerde in 1991 voor een tweede termijn tot 1995
terug als voorzitter. Totaal 28 jaar lid van het dagelijks bestuur! Was
voorzitter van de Stichting Goed Genoeg van 1985 tot 1998 en is nog
altijd lid van de commissie van Beroep en de Financiële commissie van
de KNVB. Jan: "ik heb honderden geweldige herinneringen, maar de
leukste tijd was toch het roemruchte 13de elftal, zeker omdat onze
middenvoor rayonmanager van Heineken was!" 

Roy van Dijk (7-3-1959) lid van Verdienste in 2002. Werd op 8-jarige
leeftijd op voordracht van zijn vader Jan, die toen als 1ste secretaris
in het bestuur actief was, opgenomen in het welpen-team "de Apen".
Speelde in zijn jonge jaren met jongens als Michael Kinsbergen, Arne
van Teunebroek en Benny Pais, eveneens zonen uit gerenommeerde
AFC-families. Bij overgang naar de senioren in 1977 koos hij voor de
zaterdagafdeling. Als speler kwam hij door de jaren heen uit voor vrijwel
alle teams en daarnaast werd hij direct commissielid, van welke
commissie hij anno 2004, nog altijd voorzitter is. Daarnaast was hij
buiten zijn werkzaamheden op zaterdag ook enkele jaren leider van AFC
zondag 3 en van zondag 5 en grensrechter bij AFC zondag 1 en 2. Roy:
"onze zoon Sander is door mijn vader bij zijn geboorte op 24-9-2004
lid gemaakt. Mijn grootvader Frans werd lid in het jaar 1908 (!).
Vier generaties Van Dijk al bijna 100 jaar bij AFC, kan je nagaan wat
AFC in mijn leven heeft betekend!"

Kees Gehring (24-4-1947) Erelid in 1995. Speelde vanaf zijn 10de bij
Swift op het Olympiaplein, om de hoek van het ouderlijk huis. Kwam in
1964 naar AFC omdat vrijwel alle jongens van zijn schoolelftal (2de
OHS) bij AFC speelden. Werd voorgedragen door Frans Kat en Rokus
Hoogendoorn sr. Speelde in de junioren A-1 en werd het jaar daarop
kampioen met AFC 3 met o.a. captain Cas Tromp en topscorer Bram
Peper. Van 1966 tot 1982 speler A-selectie, waarvan de laatste 2 jaar
als captain. Gedurende die periode enkele jaren totocommissie en lan-
gere tijd commissie P.P. en E. Van 1983 tot 1985 elftalleider van AFC
1 met trainer Doby Peters en vanaf 1985 lid van AFC’s (dagelijks)
bestuur; 9 jaar vice-voorzitter, 10 jaar als secretaris en 13 jaar
technische zaken. Sinds 1981 bestuurslid Stichting Goed Genoeg en
vanaf 1993 in het bestuur van s.c. "the Reds". Kees: "AFC? Houen zo!" 

Jack van Gelder (27-12-1950) werd benoemd tot lid van Verdienste in
1996, vlak na zijn fantastische musical "de AFC’ers" die ter gelegen-
heid van het 100-jarig bestaan door louter AFC’ers in de Stads-
schouwburg van Amsterdam werd opgevoerd. Werd in 1960 lid op
voordracht van Otto Sterman en de heer Timmerman Sr., de vader van
Tim, omdat zijn vriendjes van de Sparta-school ook bij AFC speelden.
Kwam altijd uit voor de hoogste jeugdelftallen tot en met de junioren
A-1. Speelde bij de senioren in AFC 2,3 en 4, zaterdag 1 en 4, de
veteranen en komend seizoen bij zaterdag 5. Was 2,5 jaar bestuurslid
en schreef en regisseerde vele Nieuwjaarsshows en musicals, vaak
geassisteerd door Nick Hekster en Ron van Doesburg. Jack: "ik ben
verbaasd dat er bij het aankomend 110-jarig bestaan op dat gebied
niets gaat gebeuren (wel lekker rustig!)".
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Edwin Geluk (16-1-1952) lid van Verdienste in 1997. Werd op 9-jarige
leeftijd lid, evenals zijn broer Hans vanzelfsprekend voorgedragen door
zijn vader Chris, die jarenlang rechtsbuiten was van AFC 1. Lid werd hij
dus in 1961, maar Edwin kwam reeds vanaf zijn geboorte op onze
velden. Speelde in alle standaardjeugdelftallen en was van 1970 tot
1982 een vaste waarde in het eerste. Speelde vervolgens een aantal
jaren in de zaterdag 1 en van 1987 tot heden in, naar zijn zeggen, de
"echte" veteranen. Is sinds 1990 de strenge maar rechtvaardige en
zeer gewaardeerde 2de penningmeester in het AFC-bestuur. Heeft
20 jaar met zijn jeugdvriend Ton Disselkoen en Marcel Koster "het
Kienen" georganiseerd, was jeugdleider, trainer van niet-geselecteerde
jeugd enz. enz. Edwin: "ik hoop dat tot in lengte van jaren mensen met
clubliefde zullen opstaan, die AFC zullen behouden zoals het al 110 jaar
gebeurt, met uiteraard wat aanpassingen aan de tijd, maar wat mij
betreft niet te veel!"

Cees Jochems (6-7-1933) lid van Verdienste in 1992. Was via Dick van
der Klaauw en Chris Schröder in 1975 lid geworden, omdat zijn zoon
bij AFC was gaan voetballen en men hem vroeg iets voor de jeugd te
gaan doen. Speelde zelf nooit bij AFC, maar was 12 jaar secretaris van
de jeugdcommissie en maar liefst 16 (!) jaar elftalleider van de junioren
A-1, het vlaggenschip van AFC’s grote en succesvolle jeugdafdeling.

Cor Kerker (13-5-1916) werd Erelid in 1972 bij zijn afscheid als
voorzitter van de elftalcommissie A en is daarmee AFC’s oudste Erelid.
Lid sinds 1945, voorgedragen door zijn vrienden Ties Gerrits en Teun
Wiggemansen. Kwam over van Blauw-Wit. Was van 1951 tot 1954
secretaris en tot 1972 voorzitter van de elftalcommissie A gedurende
de sportief meest succesvolle periode van AFC. In 1961 kampioen en
promotie naar de Eerste klasse, vervolgens in 1963, 1967 en 1969
opnieuw kampioen met legendarische wedstrijden om het kampioen-
schap van Nederland, hetgeen helaas nooit werd behaald. De inmiddels
88-jarige Cor, "still going strong": "ik hoop dat het AFC in alle opzichten
goed mag blijven gaan!"

Dick van der Klaauw (6-11-1930) werd Erelid in 1995 bij het 100-jarig
bestaan. Lid geworden in 1974 (voorgedragen door zijn vriend Hugo
Walker) omdat zijn zoons Guido en Brennus bij AFC gingen voetballen
en men elftalleiders zocht. Kende reeds veel mensen binnen AFC omdat
hij als honkbalscheidsrechter regelmatig wedstrijden van de ABC
leidde. Kwam snel in de jeugdcommissie, werd voorzitter van deze
commissie en kwam in 1982 in die functie in het AFC-bestuur. Werd in
1987 benoemd tot 1ste penningmeester, in 1994 vice-voorzitter en
1995 voorzitter van AFC, welke belangrijke positie hij tot 2003 voor de
club bekleedde. Was tevens vanaf 1989 bestuurslid van de Stichting
Goed Genoeg, waarvan van 1996 tot voorjaar 2004 voorzitter. Nu Dick
uit de leiding van de club is teruggetreden wil hij ons meegeven: "AFC,
let op uw saeck!"

Marcel Koster (15-10-1935) Erelid in 1985. Werd lid van AFC in 1946
op voordracht van zijn oom Leo Horn. Dat ging als volgt: "Leo zei tegen
mijn moeder, koop een AFC-shirt dan neem ik hem zaterdag mee naar
de Zuidelijke Wandelweg". Speelde in de top-jeugdelftallen o.a. met
Robbie Duis en bij de senioren jarenlang tussen het 2de en 4de elftal.
Nu, op 68-jarige leeftijd (!) nog altijd actief bij de veteranen 2. Startte
als official in 1964 als lid van de B-commissie en werd in 1970 door
Henk Kappelhoff gevraagd toe te treden tot het bestuur waar hij in
diverse functies (o.a. 2de penningmeester, vice-voorzitter en voorzitter
jeugdcommissie) 29 jaar onafgebroken, zoals hij zelf zegt "AFC heeft
mogen dienen!" Marcel: "Daarbij vormt de lange samenwerking met
Otto van Rijn mijn fijnste herinnering".

Jan Meijer (29-8-1921) werd reeds in 1963 benoemd tot lid van
Verdienste en is daarmede het oudste in leven zijnde lid van Verdienste
van onze vereniging. Was in 1934 door Jan Snelleman voorgedragen
als lid en koos AFC omdat hij dat een nette club vond. Wanneer je Jan

vraagt naar zijn actieve voetbalcarrière antwoordt hij: "die was onbe-
tekenend". Jan was 11 jaar lid van de elftalcommissie B en vele jaren
lang drukker van ons clubblad "de Schakel". Jan: "ik ben altijd van
mening geweest  dat AFC te weinig aandacht besteed aan haar
Ereleden en leden van Verdienste, die zo veel voor de club hebben
betekend, daarom was ik aangenaam verrast over dit initiatief".

Hans Mulder (17-9-1946) lid van Verdienste in 1995. Werd op bijna
16-jarige leeftijd AFC’er in 1962 op voordracht van zijn vrienden Eddy
Honsdrecht en diens zoon Hans. Koos voor AFC omdat hij dat een club
van aanzien vond en omdat hij veel vriendjes had, die bij AFC speelden.
Wanneer je hem vraagt naar zijn voetbalcarrière antwoord Hans: "het
ging mij vooral om de gezelligheid". Hans was 19 jaar lid van de elftal-
commissie B en is tot op heden circa 25 jaar lid van de kascommissie.

Bob Neseker (5-7-1937) lid van Verdienste in 2002. Lid sinds 1948.
Werd lid gemaakt door zijn vader Nico, captain van AFC 1 in de der-
tiger jaren van de vorige eeuw. Werd AFC’er omdat hij, naar eigen
zeggen, niet op jeugdige leeftijd onterfd wilde worden. Hoogtepunt was
aanvoerderschap junioren A-2. Op 17 jarige leeftijd voor drie jaar
vertrokken naar Thailand en aansluitend tot 1972 naar de Verenigde
Staten, waarna hij terugkeerde naar Nederland en AFC zijdelings
volgde. Toen hij in 1989 zijn bedrijf WISA (samen met INTERLEASING
van Henk de Groot het eerste AFC-Vriendelijk bedrijf in 1985) had
verkocht, stelde hij zich beschikbaar voor een functie. Werd penning-
meester van de Stichting Goed Genoeg in 1990 tot heden en penning-
meester van AFC van 1994 tot heden. Bob: "iets minder megalomanie
zou ons sieren".

Alexander Rimini (18-1-1925) lid van Verdienste in 1990. Mocht ter
gelegenheid van zijn "barmitzwah" in 1938 lid worden van een voetbal-
club. Koos voor AFC omdat hij Charles Lungen had zien spelen. Later
bleek ook nog dat Lex op de oprichtingsdatum van AFC jarig was!.
Speelde in de lagere elftallen, maar was gedurende 38 jaar KNVB-
scheidsrechter, waarvoor hij van de KNVB de "Gouden Bondsspeld"
ontving. Is van 1969 tot midden 90-tiger jaren lid geweest van de
commissie P.P. en E., in welke functie hij bij talloze initiatieven betrok-
ken was (de affiches van vele feesten, het programmaboekje AFC-thuis,
posters, het AFC-briefpapier, de eerste Persmap in 1983 enz. enz.).
Lex: "ik wens jullie veel succes met de productie van de nieuwe
Persmap waar ik altijd naar uitkijk en ik wens alle AFC’ers een fijn
seizoen met onze mooie club".

Peter Roosenschoon (14-7-1946) lid van Verdienste in 1985. Lid vanaf
1956, voorgesteld door oud-voorzitter Nico Holtzappel, de directeur
van zijn school. Werd lid omdat hij op voetbal wilde. Speelde altijd in de
lagere junioren en senioren-teams. Maakte 10 jaar deel uit van de
destijds belangrijke totocommissie en 15 jaar van de elftalcommissie
B. Peter: "jammer dat ik, omdat ik nu in de kop van Noord-Holland
woon, minder op Goed Genoeg kom dan voorheen".

Chris Schröder (14-4-1934) lid van Verdienste in 1981. Werd op 
14-jarige leeftijd lid op voordracht van Frans Henrichs en Dick Bessem,
die met Chris’ vader in de Amsterdamse Sportraad zat. Na zijn jeugd-
periode speelde hij tussen 1958 en 1962 circa 70- wedstrijden in AFC
2 en 1 wedstrijd in AFC 1 (op 28 augustus 1960 in de AROL-beker).
Vervolgens vele jaren in AFC 3 en 4. Was 7 jaar grensrechter van AFC
1 en van 2001-2004 grensrechter van de junioren A-1. Had van 1958-
1960 zitting in de jeugdcommissie, van 1963-1968 in de toto-
commissie, van 1966-1971 in de commisssie P.P. en E., was van
1970-1975 secretaris van de elftalcommissie A en van 1975-1983
van de jeugdcommissie en verzorgt al bijna 40 jaar (!) van alle teams
de standen en jaarlijks een statistisch overzicht. Chris: "nu ik tegen-
woordig wat meer vrije tijd heb, kan men binnen de club altijd een
beroep op mij doen….." 

32 AFC Seizoen 2004-2005
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Hans Slaap (1-9-1947) lid van Verdienste in 1989. Werd in 1957 lid
omdat zijn broer Ben reeds op AFC speelde en zijn vader en moeder
nooit een wedstrijd oversloegen. Bij de jeugd o.a. junioren B-1 en A-1.
Bij de senioren jaren in AFC 2 en zaterdag 1 en aldus Hans: "ja, ja, ja
één oefenwedstrijd in het eerste". Vele jaren maakte hij deel uit van de
zaterdagcommissie en van 1981 tot 1990 was hij 2de penningmeester
binnen het bestuur. Hans: "ik kom tegenwoordig vrijwel nooit meer op
de club, maar ik hoop dat AFC datgene mag blijven geven wat zo velen
er al zo veel jaren vinden".

Fred van Soomeren (26-9-1928) werd evenals zijn vriend Jan van Dijk
Erelid op 18 januari 1975 bij het 80-jarig bestaan! Lid van AFC vanaf
september 1942, voorgesteld door Hans Schooneveldt. Speelde altijd
in de hoogste jeugdelftallen, bij de senioren was het tweede elftal het
hoogste. Vervolgens enkele jaren in zaterdag 1 om op zijn "oude dag"
te spelen bij het dertiende (vrienden) elftal. Was 2de secretaris in het
AFC-bestuur van 1961 tot 1984 en vervolgens 1ste secretaris tot
1995. Gaarne zou Fred vermeld willen zien dat AFC vanaf 1960, dus
gedurende bijna 45 jaar, slechts vier 1ste secretarissen heeft gehad.
"Dat zegt veel over de stabiliteit in het bestuur", aldus Fred.

Henk van Teunenbroek (1-8-1929) lid van Verdienste in 1995. Werd in
1943 lid omdat op zijn school, de 1ste OHS aan het Raamplein,
werkelijk alle jongens lid waren van AFC. Fantastische jeugd gehad op
AFC. De halve vakantie brachten zijn vriendjes en hij daar door. Zijn
eerste bezoek als AFC’er aan de club was in 1943 tijdens de finaledag
van de AROL-beker in het Olympisch Stadion. AFC won de beker en nog
voelt Henk hoe trots hij toen was. Bij de senioren via het vijfde naar het
derde en zelfs circa 10 wedstrijden in het eerste gespeeld. Was 
10 jaar voorzitter van de jeugdcommissie en bestuurslid in de tijd dat
zijn vader secretaris was van het AFC-bestuur, ook in die tijd een zware
post, aldus Henk. Was secretaris van de Stichting Goed Genoeg ten
tijde van de verhuizing in 1962 van de Wandelweg naar de De
Boelelaan. Henk: "ik voel mij een echte clubman en via al mijn herinne-
ringen realiseer ik mij hoeveel  Kinny en ik van de club genoten hebben".

Hans de Wijs sr (15-6-1933) lid van Verdienste in 1986. Lid geworden
op 11-jarige leeftijd in juni 1944 op advies van enkele vriendjes uit zijn
straat en dat met goedkeuring van de toen nog bestaande enquête-
commissie. Wilde ook lid worden omdat hij het shirt waarin zijn AFC-
vriendjes voetbalden erg mooi vond. Speelde altijd op recreatie-niveau
maar wel met heel veel plezier. Was 12 jaar voorzitter van de B-com-
missie en van 1976-1986 bestuurslid. Was enige jaren actief voor de
kas- en strafcommissie en is thans o.a. nog actief voor de Zilveren
Ploeg en de Archiefcommissie. Op de vraag wat hij verder nog kwijt wil
antwoordt Hans: "AFC in ieder geval niet!"

Bob Wildeboer (7-7-1937) lid van Verdienste in 1975, in 1949 lid van
AFC geworden door zijn vader die ook in AFC speelde, heeft in alle
standaard jeugdelftallen gespeeld en bij de senioren in AFC 2 en 3.
Was mede tekstschrijver van vele Nieuwjaarswensen en van twee
legendarische jubileummusicals (in 1970 "Ja zo ben je" en in 1975 
"In blessuretijd"). Bob: "wat een leuk initiatief om deze groep van oude
AFC’ers nu eens in beeld te brengen".

Machiel van der Woude (4-6-1949) lid van Verdienste in het jaar 2000.
Was jeugdlid van 1961 tot 1963, maar ging toen hockeyen. Speelde
circa 10 jaar als doelman in Hurley 1 en 3 jaar bij Pinoké 1. Keerde via
zijn schoonvader Lou van Kranendonk (dit jaar 70 jaar lid!) in 1989 bij
AFC terug, omdat zijn zoons David, Simon en Ruben "op voetbal
gingen". Werd onmiddellijk leider van diverse jeugdteams en lid van de
jeugdcommissie. Kwam in 1990 in het bestuur als voorzitter jeugd-
commissie. Nam in 1995 de brede portefeuille P.P. en E voor zijn
rekening en nam na 3 jaar vice-voorzitterschap vorig seizoen de hamer
over van Dick van der Klaauw. Is onlangs ook benoemd tot voorzitter
van de Stichting Goed Genoeg. Zijn zoons voetballen inmiddels niet

meer maar onze voorzitter nog altijd wel, iedere zaterdagmiddag als
rechtsbuiten in de veteranen 2. Machiel: "ik spreek de wens uit dat AFC
in de toekomst de prachtclub mag blijven, die het nu is.

Pim Adriaansz (2-5-1924) lid van Verdienste in 1975. Werd in 1944
op 20-jarige leeftijd lid op voorspraak van zijn buurman Ties Gerrits,
jarenlang keeper van AFC 1. Mocht van zijn ouders niet eerder lid
worden omdat hij eerst de HBS moest afmaken. Was op de Zuidelijke
Wandelweg aanvoerder/keeper van AFC 7, destijds het laagste elftal.
Op Goed Genoeg kwam er ieder jaar een elftal bij waardoor hij 
in dezelfde functie vervolgens aantrad in het 8ste, 9de, 10de, 11de,
12de, 13de en 14de elftal. Pim: "als geen ander binnen AFC weet ik
dan ook wat doorzakken is". Vele jaren lang Schakel-medewerker tot op
de dag van vandaag en korte tijd Schakel-redacteur. Heeft vanaf 1968
20 Nieuwjaarshows geschreven (waarvan 10 samen met Bob
Wildeboer) en met dezelfde Bob 2 musicals (in 1970 en 1975)
geschreven en geregisseerd. De laatste 10 jaar is Pim voorzitter van
de Archiefcommissie en ontvangt hij de pers bij thuiswedstrijden van
AFC 1.

Henk Bijlsma (19-1-1948) lid van Verdienste in 2002. In 1975
ingegaan op het verzoek van Rob Duis en Kees Gehring om AFC 1 te
komen versterken, waar hij zoveel jaren later, naar eigen zeggen, nog
altijd ongelofelijk blij mee is. Speelde van 1975 to 1983 in AFC 1 (103
goals) en van 1985 tot 1993 in AFC zaterdag 1 (112 goals!). Vanaf
1993 tot heden in de AFC-veteranen, waar het aantal goals, die deze
kleine grote spits in de loop der jaren voor zijn rekening nam, niet te
tellen is! Van 1991 tot 2003 was Henk 12 jaar onafgebroken elftal-
leider van AFC 1 en vanaf 2003 tot op heden is hij voorzitter van de
elftalcommissie A. Henk: ‘ik hoop nog heel veel jaren van AFC te kunnen
blijven genieten!"

Frans Haubrich (3-8-1940) werd lid van Verdienste in 1977, omdat hij
in de 60-er en 70-er jaren van de vorige eeuw zich lange tijd zeer heeft
ingezet voor de totocommissie. Iedere vrijdagavond actief met oer
AFC’ers als Jan Steensma, Kick Sierhuis, Jan Vermeulen, Frank
Reddering, e.v.a. Daarnaast was hij enige jaren lid van de elftal-
commissie B en nam hij in die periode  intensief deel aan het clubleven
op Goed Genoeg. Helaas komt hij, mede om gezondheidsredenen,
nauwelijks meer bij AFC.

Henk van der Jagt (6-9-1931) lid van Verdienste in 1995. Werd lid in
1974 op voordracht van Sal van Gelder en Otto van Rijn en werd direct
benoemd in de jeugdcommissie. Voetbalde in zijn jonge jaren in het
1ste elftal van VIOS in Den Haag, 2de klasse KNVB. Was vele jaren
lang lid van de jeugdcommissie (zoon Bart-Jan was een echte sport-
fanaat en speelde o.a. in alle standaardjeugdelftallen), secretaris van
de elftalcommissie A, lid van de totocommissie en samen met Bep
Bonnet "vennoot"in de "firma JaBo", destijds het klussencollectief op
sportpark Goed Genoeg. Henk: "nog kan ik aanwijzen waar en wat ik
vroeger geschilderd heb".

Jan Tjalling Steensma (5-3-1922) lid van Verdienste in 1967.  Werd lid
in 1942 op voordracht van Luc Nijdam en Frits van Turenhout, die later
bekend werd van de voetbaluitslagen op de radio. Was vanaf 20-jarige
leeftijd een aantal jaren vaste speler van AFC 2, met één uitzondering
en dat was één wedstrijd met het eerste. Later, toen nog op de goede
oude Zuidelijke Wandelweg, jarenlang gespeeld in de zaterdag 1, een
elftal met veel toen bekende AFC’ers. Had van 1957 tot 1963 6 jaar
zitting in het bestuur als vice-voorzitter, was vele jaren actief in de
commissie P.P. en E., de totocommissie en de enquêtecommissie. Eind
jaren 60, begin jaren 70 redacteur van de Schakel, daarbuiten vele
jaren medewerker van ons prachtige clubblad met de rubriek "on dit et
datjes", een voorloper van de huidige "Bie"-zonderheden. Jan, die
helaas met zijn Herma nog maar zelden op AFC kan verschijnen: "het
was een mooie tijd en dat was het".
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Eindstand Hoofdklasse A in 2003-2004

Turkiyemspor 26 14 6 6 48 55-33
Elinkwijk 26 14 3 9 45 39-31
AFC  26 12 7 7 43 42-27
Omniworld  26 12 6 8 42 51-42
Argon 26 10 11 5 41 39-26
ADO’20 26 9 13 4 40 38-26
Westlandia 26 10 9 7 39 40-29
AFC’34 26 10 4 12 34 35-44
SVVSMC 26 9 6 11 33 39-45
Tonegido 26 7 9 10 30 26-32
Kranenburg 26 8 6 12 30 37-52
Hollandia 26 6 10 10 28 30-40
Nieuwenhoorn 26 6 6 14 24 30-48
TEC 26 4 6 16 18 29-55
Gedegradeerd: Nieuwenhoorn, TEC en 
Hollandia (in nacompetitie)
Periodekampioen: Elinkwijk, AFC en FC Omniworld 

Wedstrijden van AFC 1 in 2003-2004
31-08-2003 ADO’20 - AFC 1-1
07-09-2003 Westlandia - AFC 2-1
14-09-2003 AFC - SVVSMC 1-2
20-09-2003 Argon - AFC 1-2
28-09-2003 AFC - TEC 1-1
05-10-2003 Hollandia - AFC 0-1
12-10-2003 AFC - FC Omniworld 0-1
18-10-2003 AFC’34 - AFC 0-1
25-10-2003 Turkiyemspor - AFC 2-3
02-11-2003 AFC - Nieuwenhoorn 0-2
09-11-2003 Elinkwijk - AFC 1-0
16-11-2003 AFC - ADO’20 0-1
07-12-2003 Tonegido - AFC 1-4
18-01-2004 AFC - Westlandia 1-1
25-01-2004 SVVSMC - AFC 0-1
15-02-2004 TEC - AFC 1-1
22-02-2004 AFC - AFC’34 4-0
07-03-2004 FC Omniworld - AFC 1-4
14-03-2004 AFC - Turkiyemspor 0-3
21-03-2004 AFC - FC Kranenburg 4-0
28-03-2004 Nieuwenhoorn - AFC 1-4
04-04-2004 AFC - Elinkwijk 3-1
12-04-2004 AFC - Argon 2-1
18-04-2004 AFC - Hollandia 2-2
25-04-2004 AFC - Tonegido 1-1
02-05-2004 FC Kranenburg - AFC 0-0

Bekerwedstrijd Amstel Cup (prof.)
12-08-2003 AFC-De Graafschap 0-2

Bekerwedstrijd (amateur)
11-01-2004 DWS-AFC 4-2

Wedstrijden in AFC 1
2003/2004 totaal

Edwin van Holten 27 95
Robert Gehring 25 157
Pierre Tosch 23 63
Said Moumane 23 47
Tahir Akhamrane 22 22
Rody Turpijn 21 21
Marc Stuut 21 21
Ulli Landvreugd 20 125
Dennis Purperhart 20 97
Joey Esionye 19 139
Ken Watanabe 19 51
Bobby Gehring 18 37
Djuric Ascension 18 24
Daniel van Meer 17 65
Ali Bentohami 17 41
Mohad Zaoudi 14 117
Hans Geerlings 13 85
Vincent de Groot 5 6
Dyron Daal 4 13
John Bosman 3 13
Salah Bentohami 2 4
Matthijs Visser 2 2
Firgil Cairo 1 1

Topscorers en assists 2003-2004

goals assists

Dennis Purperhart 15 5
Rody Turpijn 7 2
Ali Bentohami 4 12
Ulli Landvreugd 4 1
Daniël van Meer 3 7
Djuric Ascension 3 2
Bobby Gehring 3 2
Robert Gehring 1 2
Tahir Akhamrane 1 1
Mohad Zaoudi 1 -
Marc Stuut - 3
Said Moumane - 2
Ken Watanabe - 1
John Bosman - 1
Vincent de Groot - 1

Ranglijst Hoofdklasse aller tijden vanaf 1974 (invoering Hoofdklasse)
vereniging gespeeld gewonnen gelijk verloren punten doelpunten seizoenen

1 (1) De Treffers 780 366 219 195 *1316 1306-891 30
2 (2) Elinkwijk 676 279 203 194 1040 1112-901 26
3 (4) AFC 702 269 210 223 1017 1089-926 27
4 (3) Geldrop 622 268 186 168 990 1083-814 24
5 (6) TOP 622 264 182 176 974 971-785 24
6 (5) Rheden 624 251 215 158 968 975-729 24
7 (7) DWV 598 230 184 184 874 874-780 23
8 (8) EHC 622 210 187 225 817 845-828 24
9 (9) Panningen 572 215 169 188 814 873-790 22

10 (11) HSC’21 494 221 137 136 800 946-682 19
12 (12) EDO 494 194 141 159 723 721-642 19

Overige Hoofdklasse A en West 1 + West 2 1e klasse A en B
25 (26) AFC’34 390 153 116 121 575 575-515 15
28 (28) Hollandia 364 143 126 95 555 542-418 14
29 (31) ADO’20 364 143 113 108 542 578-485 14
31 (30) UVS 442 125 139 178 514 556-659 17
38 (41) Tonegido 312 126 85 101 463 494-418 12
44 (43) VUC 260 95 91 74 376 349-323 10
49 (46) Blauw Wit 260 90 79 91 349 309-330 10
59 (65) Argon 182 76 61 45 289 295-227 7
60 (66) FC Omniworld 208 75 62 71 287 364-331 8
64 (62) Hilversum 208 71 57 80 270 282-301 8
68 (67) Stormvogels 208 57 68 83 239 259-313 8
75 (73) S.C. Feijenoord 130 53 38 39 197 207-170 5
96 (103) Nieuwenhoorn 104 32 27 45 123 143-194 4

102 (113) FC Kranenburg 78 30 16 32 106 131-142 3
104 (116) Westlandia 78 26 27 25 105 110-112 3
105 (125) Turkiyemspor 52 31 13 8 *104 112-59 2
111 (123) SVVSMC 78 23 21 34 90 109-134 3
116 (112) Soest 78 22 12 44 78 97-188 3
122 (120) DCG 52 14 19 19 61 65-63 2
141 (139) Nijenrodes 26 7 7 12 28 34-47 1
Rood afgedrukte verenigingen spelen in seizoen 2004-2005 in de Hoofdklasse
De complete lijst (162 verenigingen) is te zien op www.afc-amsterdam.nl

Feiten en cijfers AFC 1

1974-1975 Bas Rachman

1975-1976 Kees Gehring

1976-1977 Rob Mathijse

1977-1978 Frans van den Bor

1978-1979 Nico Leloux jr.

1979-1980 Edwin Geluk

1980-1981 Willem de Ridder

1981-1982 Michael Berman

1982-1983 Eddy Meijer

1983-1984 Ernst Seunke

1984-1985 Cees Thomas

1985-1986 Wim Lenglet

1986-1987 Fred ten Nijenhuis

1987-1988 Rob Ouderland

1988-1989 Rokus Hoogendoorn jr.

1989-1990 Fred Berrier

1990-1991 Peter van Essen

1991-1992 Orlando Patrick

1992-1993 René Franken

1993-1994 Nick van Rossum

1994-1995 Meindert Huisman

1995-1996 Roy Beukenkamp

1996-1997 Frank Keijzer

1997-1998 Mark Janssen

1998-1999 Joey Zebeda

1999-2000 Roy Tular

2000-2001 Erwin Smit

2001-2002 Robert Gehring

2002-2003 Joey Esionye

2003-2004 Edwin van Holten

Verkozen speler van het jaar:

1 Rokus Hoogendoorn 251
2 Roy Tular 192
3 Ronald van de Meent 186
4 Joey Zebeda 163
5 Robert Gehring 157
6 Peter de Waal 153
7 Erwin Smit 148
8 Joey Esionye 139
9 Aschwin de Bruijn 133

10 Dennis Gebbink 132
Ulli Landvreugd 125
Mohad Zaoudi 117
Dennis Purperhart 97
Edwin van Holten 95
Laurens Bianchi 91
Hans Geerlings 85
Ken Watanabe 51
Said Moumane 47
Ali Bentohami 41
Bobby Gehring 37
Tahir Akhamrane 22
Rody Turpijn 21
Vincent de Groot 6

Wedstrijden voor AFC 1 sinds 1988
goals assists

Aschwin de Bruijn 90 22
Dennis Purperhart 61 31
Johan Dol 47 7
Patrick Steenkist 40 33
Orlando Patrick 35 6
Robert Gehring 29 39
René Franken 28 18
Roy Tular 27 19
Ulli Landvreugd 25 44
Frank Aboikoni 24 18
Ronald van de Meent 22 45
Guido Smits 17 10
Mohad Zaoudi 16 15
Daniël van Meer 15 13
Etiene Spee 15 ?
Ali Bentohami 10 5
Ken Watanabe 9 7
Laurens Bianchi 8 17
Rody Turpijn 7 2
Hans Geerlings 6 10
Bobby Gehring 5 7
Joey Esionye 1 2
Tahir Akhamrane 1 1
Said Moumane - 2
Vincent de Groot - 1

Topscorers v.a. ’84 en assists v.a. ’89
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Competitieprogramma
29 augustus 2004 (3e periode)
Tonegido - DWV 3 - 0
Westlandia - Elinkwijk 0 - 2
SVVSMC - Omniworld 2 - 2
AFC'34 - ADO'20 2 - 1
UVS - Kranenburg 1 - 1
Turkiyemspor - Argon 0 - 1
Blauw-Wit - AFC 0 - 1

5 september 2004 (1e periode)
UVS - AFC 0 - 2
Turkiyemspor - AFC'34 4 - 0
Blauw-Wit - SVVSMC 2 - 5
Argon - Westlandia 2 - 1
Kranenburg - Tonegido 1 - 3
ADO'20 - DWV 2 - 2
Omniworld - Elinkwijk 2 - 1

12 september 2004 (1e periode)
AFC'34 - UVS
SVVSMC - Turkiyemspor
Westlandia - Blauw-Wit
Tonegido - Argon
DWV - Kranenburg
Elinkwijk - ADO'20
AFC - Omniworld

19 september 2004 (1e periode)
AFC'34 - AFC
UVS - SVVSMC
Turkiyemspor - Westlandia
Blauw-Wit - Tonegido
Argon - DWV
Kranenburg - Elinkwijk
ADO'20 - Omniworld

26 september 2004 (1e periode)
SVVSMC - AFC'34
Westlandia - UVS
Tonegido - Turkiyemspor
DWV - Blauw-Wit
Elinkwijk - Argon
Omniworld - Kranenburg
AFC - ADO'20

3 oktober 2004 (1e periode)
SVVSMC - AFC
AFC'34 - Westlandia
UVS - Tonegido
Turkiyemspor - DWV
Blauw-Wit - Elinkwijk
Argon - Omniworld
Kranenburg - ADO'20

10 oktober 2004 (1e periode)
Westlandia - SVVSMC
Tonegido - AFC'34
DWV - UVS
Elinkwijk - Turkiyemspor
Omniworld - Blauw-Wit
ADO'20 - Argon
AFC - Kranenburg

17 oktober 2004 (3e periode)
AFC - DWV
Elinkwijk - Tonegido
Omniworld - Westlandia
ADO'20 - SVVSMC
Kranenburg - AFC'34
Argon - UVS
Blauw-Wit - Turkiyemspor

24 oktober 2004 (1e periode)
Westlandia - AFC
SVVSMC - Tonegido
AFC'34 - DWV
UVS - Elinkwijk
Turkiyemspor - Omniworld
Blauw-Wit - ADO'20
Argon - Kranenburg

31 oktober 2004 (1e periode)
Tonegido - Westlandia
DWV - SVVSMC
Elinkwijk - AFC'34
Omniworld - UVS
ADO'20 - Turkiyemspor
Kranenburg - Blauw-Wit
AFC - Argon

7 november 2004 (2e periode)
Tonegido - AFC
Westlandia - DWV
SVVSMC - Elinkwijk
AFC'34 - Omniworld
UVS - ADO'20
Turkiyemspor - Kranenburg
Blauw-Wit - Argon

14 november 2004 (2e periode)
DWV - Tonegido
Elinkwijk - Westlandia
Omniworld - SVVSMC
ADO'20 - AFC'34
Kranenburg - UVS
Argon - Turkiyemspor
AFC - Blauw-Wit

21 november 2004 (2e periode)
DWV - AFC
Tonegido - Elinkwijk
Westlandia - Omniworld
SVVSMC - ADO'20
AFC'34 - Kranenburg
UVS - Argon
Turkiyemspor - Blauw-Wit

5 december 2004 (2e periode)
Elinkwijk - DWV
Omniworld - Tonegido
ADO'20 - Westlandia
Kranenburg - SVVSMC
Argon - AFC'34
Blauw-Wit - UVS
Turkiyemspor - AFC

12 december 2004 (2e periode)
AFC - Elinkwijk
DWV - Omniworld
Tonegido - ADO'20
Westlandia - Kranenburg
SVVSMC - Argon
AFC'34 - Blauw-Wit
UVS - Turkiyemspor

16 januari 2005 (2e periode)
AFC - UVS
AFC'34 - Turkiyemspor
SVVSMC - Blauw-Wit
Westlandia - Argon
Tonegido - Kranenburg
DWV - ADO'20
Elinkwijk - Omniworld

23 januari 2005 (2e periode)
UVS - AFC'34
Turkiyemspor - SVVSMC
Blauw-Wit - Westlandia
Argon - Tonegido
Kranenburg - DWV
ADO'20 - Elinkwijk
Omniworld - AFC

30 januari 2005 (2e periode)
AFC - AFC'34
SVVSMC - UVS
Westlandia - Turkiyemspor
Tonegido - Blauw-Wit
DWV - Argon
Elinkwijk - Kranenburg
Omniworld - ADO'20

13 februari 2005 (2e periode)
AFC'34 - SVVSMC
UVS - Westlandia
Turkiyemspor - Tonegido
Blauw-Wit - DWV
Argon - Elinkwijk
Kranenburg - Omniworld
ADO'20 - AFC

20 februari 2005 (2e periode)
AFC - SVVSMC
Westlandia - AFC'34
Tonegido - UVS
DWV - Turkiyemspor
Elinkwijk - Blauw-Wit
Omniworld - Argon
ADO'20 - Kranenburg

6 maart 2005 (3e periode)
SVVSMC - Westlandia
AFC'34 - Tonegido
UVS - DWV
Turkiyemspor - Elinkwijk
Blauw-Wit - Omniworld
Argon - ADO'20
Kranenburg - AFC

13 maart 2005 (3e periode)
AFC - Westlandia
Tonegido - SVVSMC
DWV - AFC'34
Elinkwijk - UVS
Omniworld - Turkiyemspor
ADO'20 - Blauw-Wit
Kranenburg - Argon

20 maart 2005 (3e periode)
Westlandia - Tonegido
SVVSMC - DWV
AFC'34 - Elinkwijk
UVS - Omniworld
Turkiyemspor - ADO'20
Blauw-Wit - Kranenburg
Argon - AFC

3 april 2005 (3e periode)
AFC - Tonegido
DWV - Westlandia
Elinkwijk - SVVSMC
Omniworld - AFC'34
ADO'20 - UVS
Kranenburg - Turkiyemspor
Argon - Blauw-Wit

17 april 2005 (3e periode)
DWV - Elinkwijk
Tonegido - Omniworld
Westlandia - ADO'20
SVVSMC - Kranenburg
AFC'34 - Argon
UVS - Blauw-Wit
AFC - Turkiyemspor

24 april 2005 (3e periode)
Elinkwijk - AFC
Omniworld - DWV
ADO'20 - Tonegido
Kranenburg - Westlandia
Argon - SVVSMC
Blauw-Wit - AFC'34
Turkiyemspor - UVS

Inhaal/districtsbekerdata
28 november
19 december
9 januari
6 februari
27 februari
28 maart
10 april

AFC Seizoen 2004-2005

Persmap 2004 Deff  8-09-2004  13:48  Pagina 37



36 Seizoen 2004-2005AFC

EREGALERIJ AFC 1895 - 2004
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 A. van Seventer
1915 P.H.Vermeulen

1915 J.C.A. van Ooy
1916 A.J.J.M. van Gessel
1921 W.G.M. Köhler
1924 J.F. Scheepens
1925 I.H. Galavazi
1925 J.G.M. Bosch
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. vanTeunenbroek
1962 G.H.H. Kappelhoff 
1970 W.G. Staats
1970 J.H. Wijnand 

1970 C. van Peperzeel
1970 H.O. van Rijn 
1975 A. Waayer
1976 D.J.F. Hermens
1985 S. van Gelder

1952 G. H. Hauber 
1955 J. á Cohen
1955 J.H. Esser
1955 J.L. van der Voort
1957 M. de Bruin Mzn.

1958 M. de Granje 
1958 G. Stallmann 
1963 S. de Boer 
1963 G. H. Elserman 
1963 J. Prent

1963 J. Roodenburgh
1963 C.F. de Vilder
1963 S. de Waal
1966 A. van der Valk
1970 J. Hurwits

1970 M. Gerrits 
1972 W. Brusse 
1973 C.J.D. Sierhuis
1975 T. ten Oosten
1975 C.A. Quint 

1981 J.L. Bonnet
1985 A.G. Glas
1990 B.J. Slaap Sr.
1992 G. Trebert

1948 J.C.A. van Ooy
1949 J.F. Scheepens
1958 P. Helmig
1959 I.H. Galazavi
1963 J.P. Hofstee
1963 S.L. Wit
1964 J.G. Börnemann
1967 A.J.J.M. van Gessel
1967 J.J.F. van Gessel
1969 J.H. Wijnand
1969 Jb. van Nek
1969 M.C. van Trigt 
1969 A.G. Knopper
1969 C.E. Alandt
1969 J.C. Oost-Indië
1971 W. Brusse

1971 G.D. Breethoff
1971 G.H.H. Kappelhoff
1971 N. Neseker
1972 A. Mets
1974 D.J. Bessem
1974 J.A. Tacke
1974 G.J. Bosch
1974 J.H. Kuhlwilm
1975 R. van Nek
1975 W.G. Staats
1975 W. Neseker
1975 H.O. van Rijn
1976 H. van den Grampel
1976 J. Snelleman
1976 J.F. Scheepens
1976 W. van den Brink

1977 D. Spits
1978 J. van Koperen
1978 H.J. Weverink
1980 W. van Dijkhuizen
1980 J.E. Stahl
1980 A. Waayer
1980 P. Nauta
1981 B. Bonkink
1982 G.Th. van Nigtevegt
1982 Th. van Nigtevegt
1982 W.F. Stallmann
1982 J.L. van der Voort
1982 C.P.W. Thonus
1982 Ch. Kleyn
1982 F. Nesvadba
1982 C. van Peperzeel 

1982 A. van der Valk
1982 P.G. Verhaaf
1982 L. Nijdam
1982 D.J.F. Hermens
1982 J. Suurbeek
1982 A. de Jong
1983 G. Burger
1983 F.J. van Dijk
1983 B . Dorenbos
1983 F. W. Heineman 
1983 P. Mieghout
1983 N.J. Bijl
1984 L.N. Kalsbeek
1984 J.J. Spelter
1984 J.H. Hannema
1984 J.F. Bakker

1984 D. Cijfer
1984 H. van de Bosch
1987 O. Sterman
1988 M. Gerrits
1988 T. Wiggemansen
1990 A. Kraal
1991 C.A. Quint
1992 C. Geluk
1992 N. Kalsbeek
1993 Th. van Emden
1993 L. Woudstra
1994 J.A. Vermeulen
1995 J.A. Galavazi
1997 D.G. Perton
2004  G.W. Endel

1972 C. Kerker Sr.
1975 J.L. van Dijk

1975 A. van Soomeren
1990 M.L. Koster

1991 R. Akkerman Sr.
1995 Joh. de Bie

1995 K. Gehring
1995 D.L. van der Klaauw

1998 R.E. Duis
2003 G.A. van Caspel

1963 J. Meyer
1967 J.Tj. Steensma
1975 W. Adriaansz
1975 B. Wildeboer
1977 F.H. Haubrich

1981 Chr. Schröder
1985 K.A. Baarschers
1985 J. Benoni
1985 P. Roosenschoon
1986 H.A. de Wijs Sr.

1989 J.L. Slaap
1990 A. Rimini
1990 W.F. de Boer
1992 C. Jochems
1995 H. van der Jagt

1995 H.W. van Teunenbroek
1995 J. Mulder
1996 J. van Gelder
1996 H. de Bie
1997 E. Geluk

2000 M.A. van der Woude
2002 J.H. Bijlsma
2002 R.H. van Dijk
2002 B. Neseker

1984 L. v. Kranendonk
1984 J. Meijer
1985 G.T. Nijman
1986 W.F. Brommelcamp
1988 N. Leloux Sr.
1989 A. Rimini
1990 D. Moesbergen
1990 G.A. Graanboom
1992 G. Horn
1992 P. Meyer
1992 J Tj. Steensma

1993 H.W.van Teunenbroek
1993 R. Akkerman Sr.
1993 A. van Soomeren 
1993 J.K.P. van Stuyvenberg
1994 J.C. Vogel
1994 H.A. de Wijs Sr.
1995 M.M. de Bruin
1995 C. Kerker Sr.
1995 R.H. Molenaar
1995 H. Woudstra
1997 P. Vaal

1997 H.P. van den Bergh
1998 B. Neseker
1998 H.L. Rooze 
1998 G.J.N. Wijnand
1999 H. de Groot
1999 R.E. Duis
1999 J. Wildschut
2000 A. Reddering
2000 Chr. Schröder
2000 B. Wildeboer
2000 C. Bouwens

2001 Joh. de Bie
2001 B.J. van den Bergh
2001 E.G. Werner
2001 J.L. van Dijk
2002 W. Adriaansz
2003 C.G. Tromp                
2003 R. de Jong
2003   W.A. van Oort
2003  G. Smit
2003  G.J. van Poorten
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

1929 D.J. Bessem
1930 N. Neseker
1930 J Buijs
1931 W.C. Köhler
1931 F.C. van Dijk
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.H.  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. van Nigtevegt
1951 J.N. Holtzappel
1952 J.P. Hofstee
1953 J. á Cohen
1953 W. van de Marel
1954 E.W. van 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.d.Velden Erdbrink
1960 A.J. Bos
1961 H.W. van Teunenbroek
1961 B.J. Slaap Sr.
1962 C. van Peperzeel.
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 C. Kerker Sr.
1972 G. van Dijk
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 P. Roosenschoon
1980 A.O. van Raalte
1981 J. van Gelder
1982 K.A. Baarschers
1983 J W. Ridderikhoff
1984 M.S. Kinsbergen
1985 J.L. van Dijk
1986 K.G. Prior
1986 H. de Bie
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 P. van de Meent
1998 H.G. Elias
1999 J. Koomen
2000 J.F. Draisma
2001 R. Voskamp
2002 J.P.C.Verhagen
2003 D.L.van der Klaauw
2004  D. Bakker
2004  N.J. Grosze Nipper

ERELEDEN †

LEDEN VAN VERDIENSTE †

AFC RIDDERS †

ERELEDEN

LEDEN VAN VERDIENSTE

AFC RIDDERS

DE AFC NOBELPRIJS, VANAF 1989 DE MR. HENNE BOSKAMP NOBELPRIJS IS UITGEREIKT AAN:
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Algemene informatie AFC
Sportpark Goed Genoeg De Boelelaan 50, 1082 LR  Amsterdam 020-6445575
Afgelastingenlijn AFC 0800-0235373
Administratie AFC Postbus 71793, 1008 DG  Amsterdam 020-6611513    

fax 020-6611959,  e-mail afc@hetnet.nl
Internet www.afc-amsterdam.nl

Bestuur
Voorzitter Machiel van der Woude 020-6623867
Secretaris Kees Gehring 020-6416185
Penningmeester Bob Neseker 035-5311903
Vice-voorzitter Ad Westerhof 020-6444217
2e Secretaris Ronald Koster 020-4977917
2e Penningmeester Edwin Geluk 020-6433722
Commissaris sociale zaken Johan de Bie 0297-582372
Commissaris jeugdzaken Rinus van Leijenhorst 036-5300589
Commissaris materiaal Fred ten Nijenhuis 06-53487485
Commissaris P. P en E. Nick van Ommeren 020-4411027
Commissaris clubhuiszaken Amel Vroege 020-6458693

Technische commissie Kees Gehring 020-6416185
Henk Bijlsma 020-6194875
Ronald Koster 020-4977917
Rinus van Leijenhorst 036-5300589

Elftalcommissie A Topamateurs
Voorzitter Henk Bijlsma 020-6194875

Henny Kottmann 020-6472640 
Johan Dol 020-4490550

Elftalcommissie B
Voorzitter Frans Jüch 020-6415902
Secretaris Max Flam 020-6425722

Ted Maros 020-4894268
Patrick Reddering 020-6452841

Elftalcommissie C
Voorzitter Roy van Dijk 023-5248924
Secretaris Sebo Woldringh 023-5492900

Benno Honsdrecht 020-6701850
Camiel Huisman 020-4004305

Jeugdcommissie
Voorzitter Rinus van Leijenhorst 036-5300589

Michael Tugendhaft 020-6794911    
John Parsser 020-6440029

Veteranencommissie Karel van Osch 0252-232391  
Paul Koster 023-5442466
Jos Lonnee 010-5215307
Jan Hein Lans 035-6949933

Commissie Medische Zaken Wim Crouwel 020-6440070
Reinier van Dantzig 020-6626577
Lex Swaan 020-6731337

Strafcommissie
Voorzitter Ernst Seunke      023-5244230

Ron Limburg 072-5899703
Bas Rachman 020-6407793
Quintus Abeln (plv. lid) 020-6275400

Commissie van Beroep Henk Bijlsma 020-6194875
Roy van Dijk 023-5248924
Frans Jüch 020-6415902
Michael Tugendhaft 020-6794911    

Kascommissie Chris de Valk 023-5282480
Hans Geusebroek 0299-673099
Hans Honsdrecht 020-4422421
Wim Ringe (plv. lid) 020-6832081

Commissie Pers, Publiciteit en Evenementen
Voorzitter Nick van Ommeren 020-4411027

Hans Elias 0297-563328
Wim Ringe 020-6832081
André Wijnand 0297-522668
Rogier de Boer 06-10897702

Archiefcommissie
Voorzitter Pim Adriaansz 0251-650948

Hans de Wijs Sr. 020-6442638
Rik de Boer 023-5281970

Kennismakingscommissie
Voorzitter Ger van Caspel 020-6457230 

Edwin Geluk 020-6433722
Roy van Straten 020-6429168
Michael Tugendhaft 020-6794911 
Rinus van Leijenhorst 020-6980008
Sebo Woldringh 023-5492900 
Frans Jüch 020-6415902
Henny Kottmann 020-6472640
Chris Schröder 020-6152751

Commissie Commerciële Zaken
Voorzitter Ad Westerhof 020-6444217

Meindert Huisman 020-6433703
Tim Timmerman 020-6415637
Dennis de Wit 0297-566653

Eindredactie Schakel Nick van Ommeren 020-4411027
Productie Schakel Hans Elias 0297-563328
AFC Administratie Jaap Draisma 020-6611513    
Clubstatisticus Chris Schröder 020-6152751
Wedstrijdtafel zaterdag Theo Janssen 036-5313191
Wedstrijdtafel zondag George Versteeg 020-6442571
Pachters clubhuis Frans Ris en Joris de Wijs 020-6445575
Supportersclub ‘The Reds’ Tim Timmerman 020-6415637
Webmaster Hans Elias 0297-563328  
Teletekst AT5 Chris Schröder 020-6152751
Zilveren Ploeg Johan de Bie 0297-582372
E-mail adressen Zie op www.afc-amsterdam.nl

Redactie: Kees Gehring, Nick van Ommeren, Hans Elias

Productie: Hans Elias

Bijdragen: Machiel van der Woude

Correcties: Edwin Geluk

Fotografie: Hans Elias

Opmaak: Valentijn Jorritsma

Statistiek: Chris Schröder

Druk: Palteam Duivendrecht

Ulli Landvreugd ontwijkt een tackle van een Turkiyemspor verdediger

Foto: Marcel Israel Fotografie

Colofon
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