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Een portret van de 112-jarige Amsterdamsche FC, als
Voetbalvereniging én als Club, schitterend en kernachtig ge-
presenteerd. Een bijzondere persmap ook, omdat Jan van Galen
en André Wijnand het redactie- en productiestokje van de
persmap overnamen van Kees Gehring en Hans Elias. Samen
met fotograaf Jan Otsen hebben ze laten zien dat AFC ook op dit
gebied gezegend is met een brede groep talentvolle vrijwilligers.
Het bestuur is dit nieuwe PM-team dankbaar voor hun
enthousiaste inzet en spreekt de hoop uit dat dit het begin is van
een lange reeks. 

In de Persmap 2007-2008 treffen wij natuurlijk veel informatie
aan over ons vlaggenschip. Het winnen van de Metropool Cup en
het bereiken van de volgende ronde van de ‘grote’ KNVB-beker
is voor ons eerste natuurlijk een flinke stimulans om ook dit
seizoen een mooi resultaat te behalen. De A-selectie kent ook
dit voetbaljaar weer verschillende nieuwe gezichten, die in deze
persmap worden geportretteerd. 

De technische leiding lijkt er weer in geslaagd een goede en
homogene selectie samen te stellen. Een niet te onderschatten
prestatie, mede gelet op de obstakels die door het bestaande
voetbalreglement worden opgeworpen. Het is niet te begrijpen
waarom spelers van de amateurverenigingen tot 1 juni naar een
ander club kunnen vertrekken en deze grens voor het betaalde

voetbal (voor wat betreft spelers van amateurverenigingen) op
31 augustus is bepaald. Een onredelijke situatie, waardoor ook
AFC gedupeerd is. 

Vlaggenschip of niet, ook de andere 103 teams van AFC zullen
hun beste beentje voorzetten. Bij de jeugd, senioren en vete-
ranen wordt weer volop getraind om sportieve successen te
behalen. Door de komst van twee “state of the art”- kunstgras-
velden is de trainingsfaciliteit danig uitgebreid en kunnen alle
teams het hele jaar doordeweeks aan hun vorm werken. Ons
sportpark heeft de afgelopen zomermaanden een metamorfose
ondergaan. Naast de twee kunstgrasvelden, die werden aan-
gelegd op de plaats van het hoofd- en wetraveld, werd aan de
noordzijde van het clubhuis een nieuw hoofdveld ingericht met
nieuwe tribunes en toeschouwersdijkjes. Met alle andere ver-
anderingen een gigantische operatie, in zeer beperkte tijd
uitgevoerd, die uiteraard aandacht krijgt in deze persmap.    

AFC is er, 1800 leden en donateurs rijk, weer helemaal klaar
voor. Voor een nieuw seizoen, op een vernieuwd park, met extra
dynamiek. Met naar wij hopen, mooie resultaten en veel pret
op en rondom de velden. Te beginnen met deze bijzondere
persmap: veel leesplezier! 

Machiel van der Woude 
voorzitter

AFC is er klaar voor!

AFC voorzitter Machiel van der Woude poseert trots op de nieuwe overdekte tribune.

Voor u ligt weer de fraaie AFC-persmap, aan het begin van het seizoen 2007-2008. Een bijzondere persmap, in meerdere opzichten.
Het betreft hier de 25e editie, een jubileumuitgave dus. In 1983 nam onze huidige secretaris Kees Gehring met de journalisten 

Hans de Bie en Gerard Trebert het initiatief om aan de vooravond van een nieuw seizoen te komen met een persmap, 
waarin de wetenswaardigheden voor een nieuw seizoen waren opgetekend. 

Was het eerst een zwart-wit uitgave van beperkte omvang, nu is de persmap door de jaren heen geëvolueerd tot 
een omvangrijke prachtuitgave, volledig in kleur, met een keur aan informatie over het heden van de club, 

maar ook over de geschiedenis van AFC en zijn toekomst. 



Altijd ben ik weer ontroerd als het eerste van AFC thuis speelt.
Dan lopen er namelijk vanaf een uur of twaalf heel veel blazers
door het clubhuis. Wie dat zijn? Dat zijn belangrijke mannen die
bij het eerste horen. Volwassen jongens die bloedserieus voet-
balclubje spelen. 
Dat de spelers, de trainer en zijn assistenten zo'n uniform
dragen vind ik al redelijk grappig, maar dat ook nog eens het
voltallige bestuur plus de souschef van de afdeling ballen
oppompen zo'n pak aanhebben vind ik op zijn zachtst gezegd
aandoenlijk. Ze kijken ook allemaal wat trotser en belangrijker
dan in hun gewone kloffie. Ze knikken naar elkaar en overleggen
heel intensief.
En ik? Ik schiet zacht in de lach. Om de taal en de toon. Maar
niet alleen daarom. Ik moet ook hartelijk glimlachen als ik lees
over een trainingskamp op Tenerife of een ander warm oord. Ik
denk dan: amateurs? Lol? Ontspanning?
Potje voetbal? Ik grinnik altijd als ik een paar uur voor de uit-
wedstrijd de spelersbus zie staan. 
Toen ik een tijdje geleden de officiële persmap in handen kreeg
werd ik definitief getroffen door een hardnekkige slappe lach.
Weken heeft dat ding in onze woonkamer geslingerd. Vooral
door de ernstige blikken op de groepsfoto. Zoveel duur drukwerk
voor een potje amateurvoetbal. Wat zou ik daar graag een vrolijk
stukje over schrijven.
En wat gebeurt? Ze bellen me met de vraag of ik een kleine
column aan de persmap wil toevoegen. Wel een beetje op-
bouwend, werd er bij gemompeld. Bij deze. Wel een verzoek: ga
zo door.
Volgend jaar de map nog iets dikker, nog meer mannen in pakken
en wat te denken van een extra bus voor de sponsors. Lijkt mij
heerlijk. Normaal is het de bedoeling dat de cabaretier de
mensen aan het lachen maakt, maar nu is het andersom.

Vrolijk toch?
Mooi seizoen toegewenst door Youp van 't Hek
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Ondergetekende was bij het ontstaan van de eerste map van
zeer dichtbij betrokken. Mijn gedachten gaan terug naar de
zomer van 1983. Onze huidige secretaris Kees Gehring had in
Zandvoort een flat, waar hij met zijn jonge gezinnetje gedurende
de zomermaanden verbleef. Vlak voor het flatgebouw, even de
boulevard over, lag een gezellig strandpaviljoen met de naam
“Tentje 19”. Een vast aanlooppunt voor vele AFC-ers. Je kon er
met een biertje of een wijntje lekker over onze geliefde voetbal-
club kletsen. Ik was daar destijds vaste gast, zowel in de flat als
bij “Tentje 19”. Ook mijn tweelingbroer Hans, zijn vrouw en
kinderen kwamen daar regelmatig. Het was een prettige en
gedenkwaardige tijd.
Pratend over AFC kwamen broer Hans en vriend Kees op het
strand op de gedachte om voortaan aan het begin van een nieuw
voetbalseizoen een Persmap uit te geven met allerlei actuele
informatie. Hans werd de eerste redacteur, Kees de alles
omvattende regelaar en producent en niet lang na dit initiatief
werden Gerard Trebert en Lex Rimini aan de redactieploeg
toegevoegd. De drukker werd natuurlijk “De Ram” van Pieter

Haitsma Mulier, die later werd overgenomen door onze huidige
drukkerij Palteam. En zo ontstond de jaarlijkse AFC-Persmap.
Na een aantal jaren wisselde de redactie van de wacht en
werden zij door andere enthousiaste AFC-ers opgevolgd. 
Zo hebben in de loop der jaren Machiel van der Woude, Hans
Elias en verschillende fotografen gedurende een lange periode
een belangrijke bijdrage geleverd en is de productie van de Pers-
map dit jaar voor het eerst in de bekwame handen van Jan van
Galen, André Wijnand en Jan Otsen. Kees Gehring was vanaf
1983 bij de totstandkoming van alle ieder jaar mooier en com-
pletere 24 Persmappen betrokken, een prestatie van formaat. 
Waarschijnlijk weet u niet, dat de burgemeester van Zandvoort
bij zijn bezoek aan China van enige tijd geleden niet op zijn
businesskaartje had laten vermelden dat hij de politieke baas
van Zandvoort was, maar van “Amsterdam aan Zee”. Dat
snapten de Chinezen veel beter. Onze Persmap is dus geboren
in “Amsterdam aan Zee”. Dat past goed bij het aanzien van de
oudste voetbalclub van de hoofdstad.

Johan de Bie
Oud bestuurslid en Erelid sinds 1995

Een kwart eeuw AFC Persmap 
Vijfentwintig jaar een AFC – Persmap aan het begin van een nieuw voetbalseizoen in de maand september.

Er zullen weinig amateurvoetbalclubs zijn die deze prestatie evenaren.

BLAZERSENSEMBLE

Youp van ’t Hek, vader van jeugdspeler Julius.
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De bestuurlijke organisatie van AFC
AFC verschijnt met 103 teams aan de start van het voetbalseizoen 2007-2008, een record in de bijna 113 jaar oude clubgeschiedenis.

25 seniorenteams (12 op zondag en 12 op zaterdag en de veteranen), 5 A-junioren, 6 B-junioren, 8 C-junioren, 12 D-pupillen, 
13 E-pupillen, 10 F-pupillen en 24 Champions Leaque en Word Cup teams, zullen het komend seizoen

totaal circa 5.000 wedstrijden en trainingen afwerken.

150 Vrijwilligers, 40 commissieleden, vele elftalleiders, tech-
nische en medische staf  en belangrijke overige functionarissen,
zoals onze nieuwe verenigingsmanager Frans Jüch, maar ook
administrateur Yvonne Steeman, sportparkmanager Pim van de
Meent, webmaster Hans Elias en krantenpagina redacteur Hans
van der Vlist, clubstatisticus Chris Schröder, gastvrouw en
gastheer Marjan en Theo Janssen, pachter Frans Ris en zijn
rechterhand Joop Kenter, e.a. besteden veel tijd aan het “reilen
en zeilen” bij AFC.

Het bestuur bestaat het komend seizoen uit 10 man. Amel
Vroege heeft wegens drukke werkzaamheden zijn werk na 13
seizoenen beëindigd. Hij bestierde in die jaren de portefeuilles
clubhuiszaken, technische zaken en commerciële zaken. 

Rinus van Leijenhorst (voorzitter jeugdcommissie), Henk Bijlsma
(commissaris TOPamateurs) en Kees Gehring (secretaris)
hebben aangegeven dat 2007-2008 het laatste seizoen zal zijn
in hun huidige functie. Het bestuur is zeer content met het fiat
van de Algemene Vergadering om twee nieuwe bestuursleden te
benoemen,: Bob Duis en Ruud Mantel. 

Het bestuur seizoen 2007-2008 is als volgt samengesteld:
Machiel van der Woude (58) begint aan zijn 18de bestuursjaar,
zijn 5de als voorzitter, Kees Gehring (60) aan zijn 23ste
bestuursjaar en 13de als secretaris, Nick van Ommeren (41)
bekleedt voor het 2de seizoen de functie van penningmeester,

zijn 5de jaar binnen het bestuur, Ad Westerhof (55) al weer
10 jaar actief in het bestuur tekent voor het 5de jaar voor de
positie van vice-voorzitter, 2de penningmeester Edwin Geluk
(55) begint aan zijn 18de seizoen in deze functie, Ronald Koster
(41) maakt komend seizoen voor het 7de jaar deel uit van het
bestuur, dit seizoen als commissaris seniorenvoetbal, Rinus van
Leijenhorst (56) is voor het 5de jaar voorzitter van AFC’s jeugd-
commissie, Henk Bijlsma (59) voor het 3de jaar bestuurslid
TOPamateurs, Ruud Mantel (52) debuteert als 2de secretaris
en Bob Duis (39) als commissaris Evenementen. 

Ruud Mantel werd in 1984 op 29-jarige leeftijd lid van AFC.
Hij speelde in de lagere seniorenteams en sinds enkele jaren
maakt hij deel uit van de veteranen 2.
Sal Mantel, Ruud’s 8-jarige oudste zoon, speelt komend seizoen
in de pupillen F-5 en zijn broertje Ben debuteert in de
Champions Leaque. In het dagelijks leven is mr. Ruud Mantel
directiesecretaris bij CORDARES, het voormalige Sociaal Fonds
Bouwnijverheid.

Bob Duis (speler veteranen1) en zijn tweelingbroer Jack (zondag
10) zijn bij hun geboorte in 1967 door hun vader, Rob Duis
(Erelid) aangemeld als lid en zij speelden tot en met de junioren
A-1 in alle standaard jeugdelftallen. Bob ’s 6-jarige zoon David
speelt bij de allerjongsten van AFC. Bob en Jack Duis zijn met
hun merk CST, een onderdeel van Duis Cycle Products B.V. dit
seizoen AFC-Vriendelijk bedrijf geworden.

Voorste rij van links naar rechts: Ad Westerhof, Kees Gehring, Machel van der Woude, Nicolaas van Ommeren, Edwin Geluk. Tussen hen in de Metropool Cup.

Rij daarachter van links naar rechts: Ruud Mantel, Rinus van Leijenhorst, Ronald Koster, Henk Bijlsma, Bob Duis.

foto: Jan Otsen



Verwondering en vragen over ons sportpark, bij een fase in een
ontwikkelingstraject dat loopt van 1995 tot 2015 of later.
Einddoel is een schitterend nieuwe AFC-locatie, noord-zuid
gelegen, tussen De Boelelaan en Beatrixpark. In 2007 is een
belangrijke stap gezet om dit doel te bereiken. Een stap die
veel voeten in de aarde heeft gehad, maar die ook veel heeft
opgeleverd.

AFC is sinds 1920 gevestigd in wat we nu noemen het
Zuidasgebied. Na een langdurig verblijf aan de Zuidelijke
Wandelweg werd in 1962 sportpark Goed Genoeg betrokken
aan de De Boelelaan in Buitenveldert. Een ruim opgezet com-
plex, maar wel in de in de ‘middle of nowhere’. Lang niet ieder-
een was gelukkig met deze verhuizing. De knusse velden en het
karakteristieke houten clubhuis werden ingeruild voor een, zo
dacht men, kille setting en een ongewisse toekomst. 

Ondanks de sombere prognoses groeide en bloeide AFC in dit
nieuw op te zetten stedelijke gebied en werden op het nieuwe
hoofdveld vele sportieve successen behaald. Het in 1962 nog
kale complex was inmiddels uitgegroeid tot misschien wel het
mooiste sportpark van de hoofdstad. 

Internationale allure

In het begin van de jaren negentig vond planvorming plaats over
de Zuidas als toplocatie met internationale allure voor wonen en
werk, gelegen tussen Amstel en Schinkel aan weerszijden van de
ringweg A10 zuid. Zou AFC, gegeven de enorme economische
druk, in dit peperdure gebied kunnen blijven? Zou, zoals te doen
gebruikelijk met sportverenigingen, AFC ergens aan de stads-
rand worden gelokaliseerd? Vele gesprekken tussen ver-
tegenwoordigers van AFC en de Gemeente gedurende de 
90-er jaren leidden in 2000 tot een gemeenschappelijke aanpak
om AFC voor de toekomst te verankeren in de Zuidas. Zes jaar
later werd deze verankering bekrachtigd door een overeenkomst
met de toenmalige wethouder Duco Stadig.
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Het clubhuis temidden van de hoge torens aan de Zuidas.
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AFC verankert toekomst
in de Zuidas

Wie de laatste maanden niet op ons sportpark is geweest en geen kennis heeft genomen van de berichtgeving
via onze onvolprezen website over de veranderingen van het park, zal zijn ogen niet kunnen geloven.

Waar is het mooie hoofdveld gebleven, met de karakteristieke, nog van de Wandelweg afkomstige tribune?
En lag er geen wetra-veld bij de ingang?

Hoe is het mogelijk dat in een bestek van vier maanden het hele complex op z’n kop is gezet, met dit prachtige resultaat?

foto: Jan Otsen



Wat houden de plannen rond ons sportpark op hoofdlijnen in? 
In concreto komt het neer op de volgende vier stappen:

1. De aanleg van een kunstgrasveld op de plaats van de drie 
tennisbanen. Deze stap is reeds in 2004 gerealiseerd. 
Bijzonder is te vermelden dat het kunstgras op initiatief van
AFC werd ingestrooid met wit kunstrubber, een beslissing die
tot op de dag van vandaag zijn vruchten heeft afgeworpen. 

2. De aanleg van twee kunstgrasvelden in plaats van het 
hoofdveld en het wetra-veld, het verschuiven van deze velden
in westelijke richting en de inrichting van een nieuw hoofd-
veld voor het clubhuis. Deze stap is in september 2007
gerealiseerd.

3. De toekomstige aanleg van twee kunstgrasvelden op het 
Parkgebouw, in welk gebouw ook een nieuw, prachtig clubhuis
wordt geïntegreerd, alsmede de aanleg van een kunstgras-
veld in plaats van de bestaande sporthal van de Universiteit
van Amsterdam.

4. De aanleg van twee kunstgrasvelden over de A10 op het 
zogenaamde dok, waarin de ringweg en de sporen van de
trein zijn gelegd. Deze fase zal, zoals gezegd, in 2015 of 
later zijn afgerond. AFC kan dan beschikken over een uniek
sportcomplex, terrasvormig van opzet, in een parkachtige
omgeving.

Sleutelbegrippen

Met elkaar een zeer ambitieus plan, dat van alle partijen over
een lange periode veel aandacht vergt. Samenwerking, inzet
en creativiteit zijn hierbij de sleutelbegrippen, dit alles gevoed
door enthousiasme en vertrouwen in een goede afloop. 

In de afgelopen maanden is invulling gegeven aan de tweede fase
en zijn er letterlijk (zand)bergen werk verzet. Voor de aanvang
van het broedseizoen werden rondom het hoofdveld bomen en
struiken gekapt en dat was na afloop flink schrikken. 
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Foto van het nieuwe hoofdveld met één van de nieuwe kunstgrasvelden.

foto: Jan Otsen

Een ‘art-impression’ van de toekomstige velden 1, 2 en 3 van het nieuwe sportpark en
de omringende gebouwen.

A B C

1
23
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“De op 1 september 2007 opgeleverde nieuwe overdekte tibune van AFC”.

Deze nieuwe overdekte tribune is ontworpen door architektenbureau Zwarts en Jansma (tevens architekten van het nieuwe AZ-stadion te

Alkmaar) en gebouwd door bouwbedrijf Midreth van de voor AFC zeer goed bekende Joop Leliveld van Elinkwijk. 

Op deze wijze werd wél ruimte vrijgemaakt voor de aanleg van
twee nieuwe kunstgrasvelden, op de plek van het hoofdveld en
het wetra-veld, maar dan wel 30 meter opgeschoven naar het
westen.

Op zondag 6 mei 2007 vond de laatste thuiswedstrijd plaats op
het hoofdveld (tegen Hollandia) en werden een dag later de
werkzaamheden gestart. Dit op basis van een gedetailleerd
plan, waarin de duizend en één activiteiten tot 1 september
waren opgetekend. Gelet op de enorme hoeveelheid werk die in
korte tijd verricht moest worden, een grote bron van zorg voor
het bestuur van AFC. Want waar moet je met 103 teams naar
toe als het sportpark in september nog niet klaar zou zijn? 

Een schrikbeeld dat door de enorme inzet van velen gelukkig
niet bewaarheid is. Een klein wonder, mogelijk gemaakt door
de bijzondere inzet van de medewerkers van de Gemeente,
Grontmij en Midreth, evenals die van de zijde van een aantal
AFC-functionarissen, waar  Pim van de Meent voor zijn dagelijk-
se gebuffel aparte vermelding verdient. 

Zoals gezegd: in de afgelopen zomermaanden is er heel wat
werk verricht. Tribunes zijn ontmanteld en afgevoerd, evenals
grond, hekwerk, bestrating. Op zich al een klus van jewelste.
Meer dan 200 vrachtauto’s zijn hiermee weken bezig geweest.
Het nieuwe hoofdveld ten noorden van ons clubhuis werd ver-
volgens ingericht met een schitterende overdekte tribune met
circa 500 rode en zwarte kuipjes, met een onoverdekte tribune
en rondom toeschouwersdijkjes.

State of the art

Twee ‘state of the art’ kunstgrasvelden werden gerealiseerd,
extra verlichting op drie velden aangebracht en er werd een
nieuwe radiokamer geplaatst op de cabine, waarin The School
en het uitzendbureau van AFC gevestigd zijn. Het geheel werd
voorzien van nieuwe bestrating, nieuw hekwerk, ballenvangers.
De hoofd- en zijingang van het sportpark werden opnieuw inge-
richt. Tenslotte zullen de vele reclameborden en banners worden
herplaatst, een operatie op zich.

AFC is in beweging! De oudste en grootste amateurvereniging
van Amsterdam heeft weer een belangrijke stap gezet. De
geschiedenis van onze club leert dat we niet bang (moeten) zijn
om dit soort stappen te nemen.

AFC maakt deel uit van een stad die continu in ontwikkeling is.
Dat was in 1962 zo, toen de Zuidelijke Wandelweg een andere
bestemming kreeg en Buitenveldert ontwikkeld werd als een
nieuw woon- en werkgebied. Anno 2007 is het niet anders met
de plannen ten aanzien van de Zuidas. AFC maakt deel uit van
deze ontwikkeling en zorgt er in hechte samenwerking met de
Gemeente voor dat de circa 1800 AFC’ers die thans deel
uitmaken van onze club in Zuid kunnen blijven genieten van de
voetbalsport.

Het deze zomer vernieuwde sportpark Goed Genoeg is daar het
veelzeggende bewijs van.

Machiel van der Woude 

foto: Jan Otsen



ABN AMRO
AFC staat voor kwaliteit, discipline en re-
sultaat. Eigenschappen van een organisatie
waar ABN AMRO zich graag bij aansluit. Wij

vinden AFC een fantastische vereniging en daarom willen wij deze “com-
munity” graag ondersteunen. Dit is ons eerste jaar als sponsor van AFC
en wij zijn ervan overtuigd dat dit een succesvol jaar voor AFC zal zijn.
Onze zakelijke dienstverlening richt zich ook op succes, maar dan dat
van de ondernemer. Dit doen wij door onze kennis van de financiële
diensten en markten optimaal ter beschikking te stellen aan het
midden- en grootbedrijf, zowel nationaal als internationaal. Onze per-
soonlijke benadering zorgt er uiteindelijk voor dat iedere ondernemer
zich thuis kan voelen bij ons fantastische bedrijf. 
De Entree 99-197, 1000 AB Amsterdam, 020-6289528
www.abnamro.nl

Heeren Makelaars
Gevestigd in Oud Zuid, is gespecialiseerd in
de aan- en verkoop van woningen, apparte-
menten en bedrijfsonroerend goed in de regio

Amsterdam. Ook voor hypotheken, taxaties & aan- en verhuur bent u bij
ons aan het juiste adres. Ons kantoor is aangesloten bij NVM, MVA,
Funda en Fiabci wat kennis en kwaliteit waarborgt.
Heeren Makelaars B.V., Stadionweg 75, Hoek Minervaplein,
1077 SE  Amsterdam, 020-4702255
www.heerenmakelaars.nl

Trifium Financiële Raadgevers
Is een gespecialiseerd advies bureau op het
gebied van hypothecaire geldleningen, pen-
sioen vraagstukken en arbeidsongeschikt-

heidsverzekeringen voor zowel de zakelijke als particuliere markt. 
Roemer Visscherstraat 41, 1054 EW  Amsterdam, 020-6722109
www.trifium.nl

Kottmann & Co B.V.
Persoonlijk contact, wederzijds vertrouwen
en directe lijnen zijn de uitgangspunten van
Kottmann & Co Accountancy en belasting-

adviseurs. Als zelfstandig ondernemer kent Arno Kottmann de prak-
tische vraagstukken en zeker ook de onzekerheden die verbonden zijn
aan het ondernemerschap. 
Vanaf de start van onze onderneming in 2001 is onze cliëntenkring
voortdurend gegroeid met ondernemers uit de meest uiteenlopende
bedrijfstakken. Wij streven er dan ook naar om u zo breed mogelijk van
dienst te zijn, zodat u met al uw administratieve, financiële en
bedrijfstechnische vragen bij ons terecht kunt. En indien nodig maken
wij gebruik van ons relatienetwerk van specialisten, op zowel juridisch
en fiscaal gebied, om u zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Ook als particulier kunt u bij ons terecht voor het verzorgen van uw
aangifte inkomstenbelasting. Voor een vrijblijvend gesprek of informatie
kunt u contact opnemen met ons kantoor. 
Amsterdamseweg 508-a, 1181 BX Amstelveen, 020-3455855
www.Kottmann-co.nl

Duis Cycle Products BV
Is al drie generaties lang actief in de rijwiel-
branche. De CST fietsbanden worden o.a.
geleverd aan Batavus, Gazelle & Koga-Miyata.

Tevens zijn de banden te koop bij de erkende dealers als vervan-
gingsartikel. Met een marktaandeel van ruim 30% is het merk CST
marktleider op het gebied van fietsbanden. De familie Duis is al
generaties lang AFC supporter.
Noorddammerweg 1C, 1424 NV  De Kwakel, 0297-569113
www.cst-eu.com

Blank & Partners
Blank & Partners is een jonge snelgroeiende
organisatie actief op het gebied van accoun-
tancy, financiële dienstverlening en fiscale

advisering. Vanuit een monumentaal pand aan het Kenaupark 23 te
Haarlem (nabij het station) bedient Blank & Partners een gevarieerd
cliëntenpakket bestaande uit zowel ondernemingen als particulieren,
met een licht accent op artiesten en ondernemingen actief in de enter-
tainmentbranche. Men kan bij Blank & Partners terecht voor het hele
traject van (salaris-)administratie tot jaarrekening en van alle voor-
komende belastingaangiften tot fiscale advisering. 
Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met mr. 
Jos Blank. Kenaupark 23, 2011 MR  Haarlem, 023-5424141
www.blankenpartners.nl

Central Point Europe
Central Point is een online aanbieder van
computerproducten. Het bedrijf biedt con-
sumenten, overheid en bedrijven meer dan

215.000 artikelen van bijna 1.000 merkfabrikanten. 
Klanten vinden op www.centralpoint.nl niet alleen de nieuwste, popu-
laire types van een product, maar ook de minder bekende. Naast de
snelheid en het gemak van kopen via het internet kenmerkt Central
Point zich door zijn persoonlijke contact met de klant. Door een uniek
geautomatiseerd systeem zorgt Central Point voor levering binnen 
24 uur tegen scherpe prijzen. Het bedrijf is in 2002 opgericht door
Brian Speelman en Sebastiaan Hooft. In 2007 heeft de Nederlandse
Thuiswinkel Organisatie Central Point genomineerd als “Beste Web-
winkel van Nederland” en plaatst onderzoeksbureau Multiscope het
bedrijf “Top 6 ICT Hard- en software websites”. Op het verkoopkantoor
in Amstelveen werken ruim 20 mensen, waaronder ook uitzendkrachten
via AFC Uitzendbureau. De Wi-Fi verbindingen in de sociëteit van AFC
wordt u aangeboden door Central Point. 
Meer informatie vind u op: www.centralpoint.nl

Intesport/Duo Sports 
Intersport/Duo Sports is een filiaalbedrijf met
zes sportspeciaalzaken in de regio Amster-
dam. U vindt de filialen in: Uithoorn,

Amstelveen (2x), Amsterdam-centrum, Mijdrecht en Amsterdam-
Buitenveldert. In deze vestigingen vindt men naast een enorm assorti-
ment sportkleding en -artikelen een ruime keuze in trendy vrijetijdskle-
ding en -schoenen. Alle topmerken zijn in de winkels van Duo Sports

De AFC Vriendelijke Bedrijven
in 2007-2008

AFC 7Seizoen 2007-2008

In september van het jaar 1986 kondigde het AFC-bestuur de start aan van de zgn. AFC-Vriendelijke bedrijven. Interleasing, Wisa, Olivetti, Cruyff Sports,
Hiensch Engineering, Ford, VAB, Northern Telecom, Patron en Datex waren de eerste 9 bedrijven die een samenwerkingsverband met AFC aangingen. 

Voor het seizoen 2007-2008, het 22e seizoen van de AFC-Vriendelijke bedrijven in successie, registreren wij zoals gebruikelijk enige mutaties binnen
deze voor onze club inmiddels onmisbare groep. AFC heeft afscheid genomen van Fortis Bank en BAM Vastgoed en begroet niet minder dan
4 nieuwkomers! Heeren Makelaars/Trivium, Kottmann & Co Accountancy, ABN-AMRO Bank en (terug van weggeweest) Duis Cycle Products.

Daarmee komt de stand voor het seizoen 2007-2008 op 24 AFC-Vriendelijke bedrijven.

Zoals gebruikelijk stellen wij de AFC-Vriendelijke bedrijven nader aan u voor, te beginnen met de 4 nieuwkomers en vervolgens de 20 ‘oudgedienden’:
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vertegenwoordigd. Zowel de actieve als passieve sporter zijn bij Duo
Sports aan het juiste adres. Al ruim 20 jaar staan persoonlijke aan-
dacht en het geven van een optimaal advies door goede productkennis
centraal. Ongeveer 100 goed opgeleide medewerkers staan voor u
klaar om u te adviseren bij uw aankopen. Ervaar deze service en bezoek
één van onze filialen voor een vrijblijvend advies. Duo Sports ook uw
sportspecialist!  Gelderlandplein 44, 1082 LB  Amsterdam-Buiten-
veldert, 020-6442442, www.duosports.nl

PricewaterhouseCoopers
PricewaterhouseCoopers is de grootste orga-
nisatie op het gebied van zakelijke dienstver-
lening ter wereld. Onze grote kracht is hierbij

de wil én het vermogen om over de lijnen van werkterreinen, sectoren
en landsgrenzen heen te denken en te werken. Onze mensen vormen de
wezenlijke kern van de organisatie. Zij bedenken vernieuwende ideeën
en weten die tot praktische oplossingen uit te werken. Ook hebben wij
kennismanagement hoog in het vaandel staan. Wij delen onze expertise
op nationaal, maar ook op internationaal niveau en gebruiken die exper-
tise om onze cliënten zo breed mogelijk te ondersteunen. Hiertoe
maken wij gebruik van de kennis en ervaring van ruim 125.000 mensen
in 139 landen. We helpen onze klanten door diensten te verlenen die
geworteld zijn in ons streven naar kwaliteit en integriteit. In Nederland
opereren wij vanuit 21 kantoren verspreid over het hele land.
PricewaterhouseCoopers werkt zowel voor grote internationale onder-
nemingen als kleinere tot middelgrote ondernemingen en organisaties. 
Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR  Amsterdam, 020-5686666
www.pwc.com

Quick
Het is 101 jaar geleden dat Herman Jansen
begon met het produceren van Quick voetbal-
schoenen. Het merk werd pas echt groot na

de tweede wereldoorlog toen vele topvoetballers voor “Quickies” kozen.
Zo gaat het verhaal dat Guus Hiddink zijn Quickies altijd zelf, op de fiets,
ging ophalen in de fabriek in Hengelo (Gld.).
Na de gloriejaren, ’60 en ’70, liep de verkoop door de concurrentie van
diverse buitenlandse merken dramatisch terug. Quick moest deze strijd
staken in 1992 en ging tot verdriet van velen failliet. Sinds 2001 is het
merk weer helemaal terug. De retro-rage inspireerde twee mode-
bewuste mensen om het merk weer opniew in de markt te zetten. 
En met succes. Quick beleefd een ware revival en dit niet alleen met
hun eigentijdse sneakers maar zeer zeker ook op de voetbalvelden.
Quick is bijzonder trots op het feit dat het naast AZ uit Alkmaar ook één
van de meest aansprekende amateurclubs van het land sponsort. Een
club als AFC, sinds 1895, en een merk als Quick, sinds 1905, beide
met een prachtige historie zal garant staan voor een mooie toekomst.
Voor info: brandfusion holland bv, 020-5473174
www.fcquick.com en www.quicksoccer.com

Abeln Advocaten
Abeln wil een middelgroot kantoor blijven,
groot genoeg om als huisadvocaat van een
onderneming op te treden en klein genoeg om

voldoende efficiënt en daadkrachtig te zijn, ook voor particulieren. De
kwaliteit van de bij Abeln werkende advocaten wint het altijd van de
omvang. Bij Abeln werken 12 advocaten op het gebied van arbeidsrecht
voor werkgevers en werknemers, huurrecht, bouwrecht, verzekerings-
recht, bestuursrecht en ondernemingsrecht (contracten, overnames,
aandeelhoudersgeschillen). Abeln garandeert haar cliënten een advo-
caat die specialist is op het gewenste gebied.
Abeln kiest voor een oplossingsgerichte aanpak. Abeln hecht er aan
vooruit en mee te denken met de client zowel bij de advisering als in
het geval van bijstand in een procedure.
Postbus 75800, 1070 AV  Amsterdam, 020-4712345, www.abeln.nl

Autobedrijf De Jong B.V.
Je voelt je lekkerder in een Peugeot.
Men besteedt veel aandacht aan het opleiden
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 betrouwbaarheid te bieden die hij wenst. 

Als geen ander is Autobedrijf De Jong zich bewust hoe waardevol tijd
is in deze razendsnelle maatschappij. Maar evenzeer realiseert men
hoe belangrijk kwaliteit is, belangrijker nog dan kwantiteit. 
Van der Madeweg 19, 1099 BS Amsterdam, 020-3472830
Spinnerij 9-11, 1185 ZN  Amstelveen, 020-3472830
www.dejong.peugeot.nl

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

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

Bouwfonds MAB Ontwikkeling
Bouwfonds MAB Ontwikkeling is één van de
toonaangevende projectontwikkelaars van
woongebieden en multifunctionele projecten

in Nederland. Een van de speerpunten is de realisatie van projecten in
bestaand stedelijk gebied. We werken daarbij nauw samen met
publieke en private partijen om te komen tot geïntegreerde oplossingen
voor binnenstedelijke projecten waarin wonen, winkelen en werken
samenkomen. Bouwfonds MAB maakt sinds december 2006 onderdeel
uit van Rabo Bouwfonds. Rabo Bouwfonds is een internationale
vastgoedonderneming met drie op vastgoedgerichte kernactiviteiten:
ontwikkelen, financieren en investment management.
Bouwfonds MAB 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. 
Schipholpoort 64, 2034 MB  Haarlem, 023-5306677
www.bouwfonds.nl

Desso DLW Sports Systems 
Desso Sports Systems is als wereldmarkt-
leider gespecialiseerd in hoogwaardige sport-
vloeren voor outdoor activiteiten.

Voor alle producten van ons bedrijf geldt dat ze zorgvuldig zijn af-
gestemd op de wensen en behoeften van individuele sporters op alle
niveaus. Vanuit een sterke betrokkenheid bij sport en de mensen die het
beoefenen kiezen de medewerkers van Desso Sports Systems de hoog-
ste kwaliteitsnormen als uitgangspunt. Om zowel duurzame als perfect
bespeelbare velden te realiseren werkt Desso Sports Systems samen
met gecertificeerde partners op het gebied van onderbouw, aanleg en
onderhoud. Friezenweg 5, Postbus 215, 5340 AE  Oss, 0412-660000
www.dessosports.com

ING Bank
Betrokkenheid en toegankelijkheid staan cen-
traal in de dienstverlening. Door haar deskun-
digheid te delen, biedt de bank klanten meer

inzicht in hun financiën. Dankzij deze persoonlijke aandacht en een geva-
rieerd aanbod van producten en diensten krijgen zowel particulieren als
ondernemers een totaaloplossing die aan al hun wensen voldoet. Voor
beleggingsadvies kunnen klanten een afspraak maken met de beleg-
gingsspecialisten of direct de ING Bank Fondsenadvieslijn bellen.
Bovendien kunnen klanten gebruikmaken van de Onderhoudsservice:
een jaarlijks gesprek tussen klant en ING Bank waarin de financiële situ-
atie van de klant van a tot z onder de loep wordt genomen. Dit biedt
inzicht en financieel voordeel als blijkt dat het geld van de klant beter
kan presteren.
Rembrandt Tower, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, 020-5620100
www.ingbank.nl

Kappé International
Kappé International is een in 1950 opgericht
familiebedrijf en is uitgegroeid tot één van 
’s werelds grootste retailers in parfum, cos-

metica, zonnebrillen en drogisterij-artikelen. In Nederland worden win-
kels op de luchthaven Schiphol geëxploiteerd en tevens vormen groot-
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handelsactiviteiten een deel van de activiteiten. Op Schiphol zijn 17 win-
kels waarvan het merendeel in het See Buy Fly shopping center. In de
luxe parfumerieën bestaat het assortiment uit alle bekende en
gerenommeerde parfum- & cosmeticamerken.
Daarnaast vindt men meerdere drogisterijen en zonnebrillenwinkels. 
Kappé bestaat voor en door mensen. Men werkt professioneel met
eigentijdse technieken, maar bij alles blijft de mens voorop staan. Haar
missie is: ‘Professionalism with a human face’.
Postbus 3065, 2130 KB  Hoofddorp, 020 4058400, www.kappe.nl

Meeùs
Meeùs is één van de grootste, landelijke
dienstverleners in verzekeringen, hypotheken
en onroerend goed. Meeùs heeft ruim 2400

medewerkers en 125 vestigingen in Nederland. Meeùs is onderdeel
van AEGON. Als grote speler speelt Meeùs adequaat in op nieuwe
marktontwikkelingen en technologieën en koopt zij onder gunstige voor-
waarden scherp in. 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. Meeùs, goed geregeld dus! 
Arent Janszoon Ernststraat 238, 1082 LT Amsterdam, 020-30112 34
www.meeus.com

Oger Fashion
De winkels van Oger zijn ingericht als een
soort herensociëteit. Klanten krijgen een
kopje koffie of glaasje wijn en het opbouwen

van een persoonlijke relatie tussen klant en verkoopadviseur staat hoog
in het vaandel. Oger doet dit op z’n Italiaans. Je koopt niet zomaar een
pak, je ziel wordt bekleed. Naast de eigen lijn ‘Dressed for Success’
(semi-handgemaakte pakken voor startende pakdragers) verkoopt Oger
voornamelijk Italiaanse topmerken, zoals Attolini, Borrelli, Brioni,
Caruso, Corneliani, Etro en Zegna. Boven de winkel bevindt zich de
‘Boardroom’; een exclusieve ruimte waar klanten op afspraak ontvangen
worden om zich in alle rust en privacy te laten adviseren.
Bij Oger kunt u ook terecht voor shirts, dassen, informal wear,
schoenen en accessoires zoals manchetknopen en geuren.
PC Hooftstraat 75-81, 1071 BP  Amsterdam, 020-6768695
www.oger.nl

Search
De vier onafhankelijke bedrijven van Search
ondersteunen hun opdrachtgevers op de
gebieden milieu, arbeidsomstandigheden en

kwaliteitszorg. Hierbij vormt het begrip duurzaamheid een integraal
onderdeel van ieder project. 
Op 24 september 2007 wordt in Den Haag het eerste exemplaar van
het boek “Duurzaam ontwikkelen . . . een wereldkans” aangeboden aan
Minister-President Balkenende in bijzijn van de beide(!) kamervoor-
zitters. Het boek is geschreven door Anne-Marie Rakhorst die samen
met haar echtgenoot Eugene Janssen de directie voert over de Search
bedrijven.
Het dienstenpakket is breed. Milieukundige of arbotechnische onder-
zoeken, aankoopinspecties, de begeleiding van saneringen, advisering
bij sloop, renovatie of nieuwbouw, het opstellen van procesbeheersings-
systemen en het (multimediaal) opleiden van medewerkers zijn slechts
enkele voorbeelden van de zaken die Search al jarenlang worden toe-
vertrouwd. Wilt u weten wat Search voor u kan betekenen?
Hoofdkantoor: Meerstraat 7, 5473 ZH  Heeswijk (N.Br.) 
Bel 0413-292982 of kijk op: www.searchbv.nl

Sudtours Vliegvakanties
Sudtours Vliegvakanties is een in 1981 opge-
richt familiebedrijf. Klein begonnen in de
Ferdinand Bolstraat in Amsterdam en uitge-

groeid tot één van Nederlands grootste vliegtouroperators, die kwali-
teitsvakanties verzorgt naar vakantiebestemmingen in Spanje,
Canarische eilanden, Portugal, Italië, Griekenland, Turkije, Cyprus,
Caribbean, Egypte, Dubai en Kenia. Kwaliteit en dienstverlening staan
bij Sudtours hoog in het vaandel.
Er wordt gevlogen met gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen.
De Sudtours Reisleiding staat 24 uur per dag klaar op de bestemmin-
gen en alleen de beste accommodaties in hun klasse worden gecon-

tracteerd. Niet alleen voor een onbezorgde vakantie bent u bij Sudtours
aan het juiste adres, ook voor trainingskampen en bedrijfsreizen kunt u
terecht. De afdeling Groepsreizen & Incentives zorgt ervoor dat uw
groepsreis tot in de puntjes is geregeld en afgestemd op de specifieke
wensen van de groep. In de Amsterdamse Van Baerlestraat ligt het
Sudtours Reisbureau met ervaren medewerkers die u graag adviseren
en de tijd voor u nemen met als doel u een onvergetelijke vakantie te
bezorgen, waar ook ter wereld. 
Hans Mosselman, oprichter en algemeen directeur van Sudtours, werd
in 1999 Reismanager van het Jaar en in 2002 Entrepreneur of 
the Year. 
Van Baerlestraat 91, 1071 AT  Amsterdam, 020-6640111
www.sudtours.nl

Tommy Hilfiger Europa
De ontwerpen van Tommy Hilfiger zijn het top-
punt van Amerikaanse creativiteit en diver-
siteit. De kledingcollecties die over de hele

wereld aftrek vinden, bestaan uit allerlei verschillende stijlen, van clas-
sic preppy tot modern zakelijk. Tommy Hilfiger's eerste collectie stamt
uit 1985, sindsdien heeft hij het productaanbod 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 uitge-
groeid 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, Groningen, Breda en Arnhem. 
Stadhouderskade 6, 1054 ES  Amsterdam, 020-5899888
www.tommy.com

Troostwijk Groep
Troostwijk is toonaangevend op het gebied
van waardebepalingen. 
De activiteiten van de Troostwijk Groep om-

vatten bedrijfseconomische- en verzekeringstaxaties, kunsttaxaties
(Apresa) contra-expertise bij brand- en bedrijfsschade, bouwkundige
vooropnamen (BBCI/Frijwijk) en risico-inspecties (Troostwijk Rebel). 
De diverse werkmaatschappijen werken zelfstandig, maar in geval van
interdisciplinaire of grensoverschrijdende 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 slag-
vaardigheid mede aan het uitgebreide wereldwijde kantorennetwerk dat
opereert onder de naam ArcaLaudis.
Anderlechtlaan 181, 1066 HM  Amsterdam, 020-6666666
www.troostwijk.nl

Unique Logistics
Unique Logistics is een internationaal expedi-
tiebedrijf met 65 eigen kantoren over de
gehele wereld verspreid. 

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, ware-
housing, distributie en oppervlaktevervoer door geheel Europa.
Zandsteen 28-30, 2132 MR  Hoofddorp, 020-6550010
www.uniquelogistics.com



Coach Ton du Chatinier en bestuurslid TopAmateurs Henk
Bijlsma, beiden gepokt en gemazeld in het voetbalmilieu, rea-
geren terughoudend als het gaat om de titelaspiraties van AFC.
Bijlsma vindt een plek bij de eerste drie reëel en Du Chatinier
meent dat uiteindelijk vier ploegen AFC kunnen voorblijven. Maar
beiden zijn het erover eens: Argon, Haaglandia, ADO ’20,
Elinkwijk en mogelijk ook Türkiyemspor hebben zeer sterke
selecties. AFC is er in de breedte mogelijk op vooruit gegaan,
maar het wordt een hele dobber om de zeer productieve (maar
geheel vertrokken) voorhoede van vorig seizoen te evenaren.

‘Begrijp me niet verkeerd,’ zegt Du Chatinier, ‘natuurlijk gaan wij
honderd procent voor het hoogst haalbare en ik heb ook veel
vertrouwen in de nieuwe aanvallers, maar ze zijn nog jong en
hebben nog niet de slimheid én de hardheid van doorgewinterde
routiniers als Ruben Wilson en Mauri Cabeza. Wat wel veel
vertrouwen geeft is hun gretigheid en leergierigheid. Deze
jongens hebben ook bewust voor AFC gekozen. Met de ervaren,
oudere spelers erbij hebben wij toch weer een prima selectie.’

Henk Bijlsma: ‘De sfeer is in ieder geval uitstekend en dat is
zeer bepalend voor het resultaat. Je ziet de spelvreugde en op
de reservebank wordt er ook volop gejuicht als wij scoren. Dan
is er sprake van een hecht team. Ik denk dat wij wel meer snel-
heid in de ploeg hebben gekregen met aanvallers als Garrett
McDonald, Tonnie Cussel en Sjoerd Jens. Die laatste oogt lang-
zaam, maar verrast zijn tegenstanders voortdurend. En hij heeft
een neusje voor de goal. Cussel heeft een prachtige techniek,
zo’n jongen die je graag ziet spelen. MacDonald mag dan klein

en vederlicht zijn, hij gaat supersnel de diepte in en heeft een
mooie voorzet. Robbin Kieft heeft een prima mentaliteit, is een
sterk aanspeelpunt en moeilijk te kloppen in de lucht.’

Blij verrast is Du Chatinier met de uit het tweede doorgebroken
Wouter Kloes. ‘Echt een pure verdediger, die het overzicht
behoudt en gewoon zijn werk doet. Wout Meulemans is ook een
versterking, daar kan ik alle kanten mee op: aanvallend of ver-
dedigend op het middenveld, maar ook hangend rechts voor.’
En dan is er de nieuwe keeper Raymon van Emmerik, die na drie
jaar bankzitten bij NEC hoopt op een basisplaats bij AFC.
Bijlsma: ‘Hij gaat het Edwin van Holten, toch normaal gesproken
de vaste keus, zeer moeilijk maken, da’s wel duidelijk.’

De ploeg is nu dan op orde, maar daar zag het begin juli nog
helmaal niet naar uit. De topspelers Berkleef (Argon) en Van Es
(Telstar/Stormvogels), die zeiden maar wat graag voor AFC te
gaan spelen, waren nog niet binnen of ze werden alweer bruusk
weggeplukt door profclub Haarlem en een Griekse BVO. Het
grote talent  Stephan Veenboer werd gehaald door Vitesse.
Robbin Kieft kreeg de mogelijkheid bij ADO Den Haag stage te
lopen.

Bijlsma: ‘Op 31 mei, de sluitingstermijn voor de overschrijvingen
van spelers, hadden wij op papier een kampioensploeg klaar
staan, maar onze ambities konden zó de prullenbak in toen die
profclubs even kwamen shoppen. Het is natuurlijk oneerlijk dat
BVO’s zich niet hoeven te houden aan de sluitingstermijn die
voor amateurs geldt. Maar ja, wat doe je eraan?’
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AFC 1 begon het afgelopen seizoen buitengewoon zwak (1 punt uit drie wedstrijden), maar werd met fris en 
aanvallend voetbal vijf wedstrijden voor het einde van competitie dé verrassende koploper in de Hoofdklasse A. 
Maar met de haven in zicht strandde ons vlaggenschip jammerlijk en eindigde tumultueus op de zesde plaats. 

De vraag is: Hoe staat AFC er nu voor?  Wie kwamen er en wie gingen er?  En: is AFC titelkandidaat?

Ton du Chatinier Henk Bijlsma

In gesprek met Ton du Chatinier
en Henk Bijlsma

AFC 1 staat voor jeugd, routine, herkenbaarheid en spelvreugde
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Begeleidingsteam AFC 1 op volle sterkte

Du Chatinier is het met hem eens: ‘Dit lijkt mij een kwestie
waarover de gezamenlijke amateurclubs eens goed in debat
moeten gaan met de KNVB.’

De speelwijze voor dit seizoen staat coach Du Chatinier helder
voor ogen. ‘Wij spelen met twee spitsen en twee hangende
buitenspelers. Die spitsen kunnen zijn: Kieft, Cussel en Jens en
voor de hangende vleugelspelers hebben wij meerdere gegadig-
den: MacDonald,  Meulemans, Bianchi, Hashemi en Bentohami.’
Bijlsma: ‘Aantrekkelijk, enthousiast en zeker ook herkenbaar voet-
bal is een andere doelstelling. Ons publiek heeft daar recht op.’

Intussen maakt Ton du Chatinier zich op voor alweer een seizoen
bij AFC. ‘Ik heb op heel wat plekken gewerkt, maar AFC is toch
de mooiste club. Wij liggen elkaar wel, al mogen de AFC-ers van
mij wel eens wat forser, minder naïef spelen- ik bedoel overigens
niet gemeen- en ja, ik zou soms wat diplomatieker kunnen zijn.’

Du Chatinier doelt hiermee op de rel die hij mede veroorzaakte
tegen VVSB in de slotfase van de competitie. Met zicht op het

kampioenschap kreeg AFC een regen aan rode kaarten over zich
heen, waaronder één voor de coach, en verloor de wedstrijd
eerloos.
Du Chatinier: ‘Het arbitrale trio zat ook fout, maar ons gedrag
is niet goed te praten. De spelers lieten zich onnodig gaan en ik
ook. Doodzonde!’

Henk Bijlsma meent dat het kampioenschap niet persé bij VVSB
is verspeeld. ‘Ok, door al die schorsingen kwamen wij diep in de
problemen, maar fnuikender was misschien wel dat het vertrek
van de hele voorhoede vroegtijdig uitlekte. Toen was het echt
gedaan met de spirit. Om een dergelijke situatie voortaan
te voorkomen gaat AFC nu meer spelers uit de eigen jeugd-
opleiding een kans geven én spelers die voetbal combineren met
studie of werk.’

Du Chatinier: ‘Maar zie de talenten maar eens te behouden!
Weet je hoeveel scouts hier dagelijks rondlopen? Het klinkt
misschien wat cynisch, maar als bij AFC een jeugdspeler het
eerste haalt liggen de scouts te slapen.’

Jan van Galen

foto: Jan Otsen

V.l.n.r. Mohad Zaoudi, assistent-trainer, Cees Thomas, elftalleider en keeperstrainer, Henk Bijlsma, technische commissie TopAmateurs, Ton du Chatinier, coach,

Ko Grosze Nipper, masseur/verzorger en Frank Tilmans, fysiotherapeut.



Edwin van Holten 

1. 04-03-1971
2. 2000
3. DWV, Ajax, Volendam, Excelsior, Telstar
4. Amsterdams Jeugdelftal
5. keeper
6. LTS
7. logistiek buitendienst medewerker

Said Moumane

1. 08-11-1971
2. 2001
3. FC Utrecht, FC Hilversum
4. Ned. team futsal
5. linksback/linkshalf
6. MBO
7. medewerker magazijn/administratie

Hans Geerlings 

1. 09-10-1974
2. 2000
3. AZ, FC Volendam, Hollandia, ADO ’20
4. Haarlems jeugdelftal
5. verdedigende middenvelder
6. HEAO
7. merchandise planner

Laurens Bianchi

1. 01-12-1977
2. 1997
3. Huizen, AFC, Spakenburg, AFC, VVSB, DWS
4. district Utrecht, district West 2
5. rechtshalf, rechtsbuiten
6. Johan Cruyff University, Commerciële Economie
7. account manager Interactief Bureau

Robbin Kieft

1. 22-05-1987
2. 1993 t/m 1999 en vanaf 2007
3. AFC, Ajax, FC Groningen
4. -
5. spits
6. HBO Media Publishing and Marketing
7. student

1 Joey Esionye 

1. 19-05-1978
2. 1994
3. Swift
4. Arubaans elftal onder 16 jaar
5. verdediger/middenvelder
6. HBO/makelaarsschool
7. adviseur hypotheekbank

2

3 Mendel Witzenhausen 

1. 03-01-1976
2. 1981 tot 1984 en nu opnieuw
3. Ajax, VVV, Haarlem, FC Hilversum, Elinkwijk
4. Ned. Jeugdelftallen t/m 18 jaar, Jong Oranje 
5. middenvelder
6. Commerciële economie
7. senior account manager

4

5 Robert Gehring 

1. 19-01-1976
2. vanaf 19-01-1976
3. Ajax, Rayo Vallecano
4. Nederlandse jeugdelftallen t/m 21
5. middenvelder
6. HEAO management, economie en recht
7. product developer Tommy Hilfiger

6

7 Tonnie Cusell

1. 04-02-1983
2. 2007
3. Abcoude, DWS, Vitesse, FC Twente,

FC Volendam, DWV, RKC Waalwijk
4. Ned. Jeugdelftallen onder 6 en onder 16
5. middenveld/aanval
6. MBO
7. commercieel medewerker binnendienst

8

9

12 AFC Seizoen 2006-2007

Sjoerd Jens

1. 31-07-1982
2. 2007
3. WSV (Apeldoorn)
4. -
5. rechtshalf
6. SUMMA (verkorte opleiding geneeskunde)
7. student

10

Wie maken deel uit van de A-selectie?

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

1. geboortedatum, 2. AFC lid vanaf, 3. vorige verenigingen, 4. vertegenwoordigende elftallen,

5. favoriete positie, 6. opleiding, 7. beroep?

Spelers A-selectie 
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Wout Meulemans

1. 03-12-1986 
2. 2007
3. Theole, FC Den Bosch
4. -
5. centrale middenvelder
6. Gedrag en Samenleving (UvA)
7. student

Laurens Samsom

1. 30-03-1986 
2. 2000
3. Swift
4. KNVB Districtselftallen onder 13, 14 en 15
5. middenvelder
6. Geschiedenis (UvA)
7. student

Garrett MacDonald

1. 16-06-1985
2. 2007
3. DWS, DCG
4. -
5. rechts- en linksbuiten
6. HTRO Hoger Toeristisch Recreatief Onderwijs
7. student

Yama Hashemi

1. 18-04-1981
2. 2006
3. Rood Geel, FVC, Leeuwarder Zwaluwen
4. Leeuwarders elftal, amateurelftal district Noord
5. linksbuiten, linkshalf
6. HRM (Human Resource Management (HBO)
7. HRM bij een Japanse organisatie

Wouter Kloes

1. 11-10-1987
2. 1993
3. -
4. KNVB Districtselftallen t/m 16
5. voorstopper
6. HAVO
7. medewerker makelaarskantoor

Jarik van Zeijst

1. 09-02-1985
2. 2003
3. Houten, FC Utrecht, Elinkwijk, Feyenoord
4. Ned. amateurelftal
5. keeper
6. bedrijfswetenschappen VU
7. student

12

Gijs Roodbeen

1. 17-02-1984
2. 2005
3. De Treffers, NEC
4. selectie Oost-Nederland
5. op nummer 10
6. VWO
7. student Europese Studies

13

Said Bentohami 

1. 16-07-1986
2. 2006
3. Fortius, Zeeburgia, FC Omniworld, AFC,

RKC, Stormvogels/Telstar
4. KNVB District onder 14
5. -
6. HBO Rechten
7. student

11

14

Gideon Coronel

1. 14-08-1981
2. 1987
3. Wake Forest University, Excelsior (M), VVSB
4. -
5. linksback, linkshalf
6. Internationale bedrijfskunde
7. Management Trainee bij Fortis

15 16

Peter Post

1. 12-03-1986
2. 2003
3. Amstelveen/Heemraad
4. KNVB Districtselftallen t/m 16, 

Ned. amateur elftal onder 23
5. voorstopper
6. bedrijfseconomie (HBO) 
7. student en medewerker bij Tommy Hilfiger

17 Raymon van Emmerik

1. 11-06-1980
2. 2007
3. NEC, FC Kleve, Go Ahead Eagles, DWV, Ajax
4. Amsterdams elftal
5. keeper
6. VBO Metaal 
7. -

18

19

21

Murat Böke

1. 30-06-1974
2. 2005
3. Ripperda, FC Lisse, Turkiyemspor
4. -
5. verdedigende middenvelder
6. MAVO, MTS
7. ondernemer

20

22

seizoen 2007-2008
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Gelukkig bestaat er binnen de selectie ook een grote groep van
vijftien ´blijvers´. En wat te denken van de zes AFC’ers die meer
dan honderd wedstrijden in het eerste achter hun naam hebben
staan? Said Moumane, Hans Geerlings, Edwin van Holten,
Laurens Bianchi, Joey Esionye en Robert Gehring, samen goed
voor 1008 (!) wedstrijden, dat maak je anno 2007 niet vaak
mee bij Hoofdklassers. 

Routinier Murat Böke is tot tevredenheid van velen gebleven en
datzelfde geldt voor Mendel Witzenhausen die vorig seizoen
overkwam van FC Hilversum, maar in zijn hart al een AFC’er
was, omdat hij van 1982 tot 1984 uitkwam voor onze F-pupil-
len. Ook Gideon Coronel die van de F-jes tot en met de A-junio-
ren bij AFC speelde is weer van de partij, evenals de vorig
seizoen doorgebroken Laurens Samsom (heeft nooit voor een
andere club gespeeld da AFC) en Said Bentohami, eveneens
afkomstig uit de AFC-jeugd. International Peter Post die vorig
seizoen rechtstreeks overkwam uit onze junioren A-1, Gijs
Roodbeen en Yama Hashemi en de door een knieblessure lang-
durig uitgeschakelde Jarik van Zeijst (keeper van de AFC junio-
ren A-1 in het seizoen 2004-2005), maken opnieuw deel uit van
onze A-selectie.

Twee gezichten van de ‘oude’ garde zijn het extra vernoemen
even waard, omdat zij gedurende het vorige seizoen vanuit het
Tweede tot de A-selectie doordrongen:

Said Bentohami, middenvelder/aanvaller, start nu direct in de 
A- selectie. Bovendien broer van oud- AFC’er Ali Bentohami, die
enige tijd geleden vanwege zijn opleiding chirurgie een stapje
terug moest doen in het voetbal. Said, eerstejaars rechten aan
de Hogeschool van Amsterdam (HvA), speelde na zijn vertrek uit
de jeugd van AFC bij vele verenigingen, zoals Telstar en RKC,
maar is vorig jaar toch weer op het oude nest teruggekeerd.
Studeren en spelen bij AFC is nu voor hem de perfecte combi-
natie. Beseft dat in deze nieuwe jonge, gretige ploeg de concur-
rentie groot zal zijn om een vaste plaats te veroveren.

Laurens Samsom, middenvelder/verdediger, met een m op het eind
en niet met een n, of ik dat goed wil noteren. Laurens speelt al
sinds de C1 bij AFC en maakte vorig jaar/seizoen zijn debuut in
het Eerste: DWV uit. Winst voor AFC, die wedstrijd gaat voor
hem zeker de geschiedenisboeken in. Laurens is derdejaars

student geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Voor Laurens is het belangrijk dat het team ook een vriendente-
am is, moet zich er in thuis voelen, want er is meer dan voetbal
alleen, de contacten na afloop zijn ook belangrijk. Heeft nu al het
gevoel dat deze nieuwe selectie zich meer dan vorig jaar tot een
hecht team zal vormen. ‘Je gaat als een team winnen, maar je
gaat ook als team op je smoel’.

En dan de nieuwe gezichten:
Sjoerd Jens, middenvelder, woont op kamers in Amsterdam en
trainde vorig jaar al mee met AFC. Speelde bij WSV (Apeldoorn)
en is met dat team als collectief doorgestoten van de Derde
Klasse naar de Hoofdklasse Zondag. Scoorde vorig jaar voor zijn
club 13 keer. Slaat AFC kwalitatief echter hoger aan, vooral op
het individuele vlak. Studeert voor basisarts (SUMMA: verkorte
opleiding geneeskunde te Utrecht), waarbij straks vooral het
werk als onderzoeker hem aantrekt. Is zeer te spreken over de
ontvangst bij AFC: zeer vriendelijk.

Tonnie Cusell, aanvaller, speelde voor een reeks van BVO’s, zoals
Vitesse, FC Twente, Volendam en RKC, was vorig jaar al van
plan om naar AFC te komen, tenzij een BVO zou aankloppen en
dat werd RKC. Helaas voor Tonnie, maar gelukkig voor AFC
kreeg zijn verblijf daar geen vervolg. Bestuurslid technische
zaken Henk Bijlsma had hem al van het AFC- gevoel overtuigd.
Dat sprak hem bijzonder aan. Is erg te spreken over het team.
‘In Maastricht echt als een team gevoetbald en als team de hele
avond op stap geweest, het klikt gewoon in deze groep’. Plezier
in het voetballen is voor Tonnie zeer belangrijk. Was naarstig op
zoek naar een baan, het liefst in de detailhandel, de omgang met
mensen is voor hem zeer belangrijk. Tonnie heeft inmiddels bij
een AFC- vriendelijk bedrijf onderdak gevonden.

Garrett MacDonald, aanvaller, komt over van DCG waar hij volgens
anderen ver onder zijn kunnen speelde. Moet nog wel een beetje
wennen, maar gaat er van uit dat hij op dit niveau alleen maar
beter kan worden. Heeft gemerkt dat het spel bij AFC veel en
veel sneller gaat dan hij gewend is. Roemt nu al de profes-
sionele aanpak bij AFC. Met een kwinkslag: ‘Er is tenminste een
bus!’ Maar serieus, de begeleiding komt op hem zeer goed over.
Voelt zich geaccepteerd in de groep, maar ‘je moet wel je voeten
laten spreken’. Studeert volgend jaar af in de studie: Hoger
Toeristisch Recreatief Onderwijs aan de Hogeschool In Holland.

Ook dit seizoen zijn er de nodige mutaties in de A-selectie. 
André Wijnand ontmoette de nieuwe spelers tijdens het traditionele kennismakingsweekend in Maastricht op 4 en 5 augustus. 

Hij stelt hen hier onder nader aan u voor. 
De jongens nemen de posities in van de vertrokken Ruben Wilson (Spakenburg), Tom Clobus en Mauricio Cabeza (FC Hilversum), 

Khalid Harrack (Voorland), Mike van Dord (Young Boys) en Stefan Veenboer (Vitesse). 
Rody Turpijn is gestopt en speelt nu in het vriendenteam zaterdag 9. 

Bobby Gehring verblijft tot eind december in het buitenland.

AFC 1 mix van routiniers 
en aanstormende talenten



AFC Seizoen 2007-2008 15

V.l.n.r. Raymon van Emmerik, Sjoerd Jens, Tonnie Cusell, Wouter Kloes, Wout Meulemans, Robbin Kieft en Garrett MacDonald.

De nieuwe gezichten

Raymon van Emmerik, keeper, had meer dan genoeg van het
bankzitten bij NEC, drie jaar lang. Daarvoor in het eerste van 
Go Ahead. Zijn contract bij NEC werd echter niet verlengd en
moest dus op zoek naar een nieuwe club en via internet kwam
hij bij AFC terecht. Maar AFC was niet helemaal onbekend voor
hem, omdat hij er tegen speelde o.a. met Ajax (samen met
Bobby Gehring) en DWV. Beseft dat hem een behoorlijke
concurrentie staat te wachten, maar ziet dat als een uitdaging.
Voor AFC een geluk dat Raymon zich aanmeldde, want Stefan
Veenboer vertrok plotsklaps naar Vitesse. Raymon heeft de
opleiding VBO Metaal gevolgd en is momenteel werkzoekende.

Wout Meulemans, middenvelder, overgekomen van FC Den
Bosch, waarvoor hij acht jaar speelde, waarvan twee in het
Eerste. Via Jack van Gelder, die de vraag kreeg van trainer
Petrovic, werd het vorig jaar voor Wout mogelijk gemaakt om na
een lange ziekteperiode bij AFC te mogen trainen. Wout woont
sinds twee jaar in Amsterdam. Dit jaar maakt hij wat je noemt
een nieuwe start. Wedstrijden spelen bij zijn nieuwe club AFC en
weer studeren: Gedrag en Samenleving aan de Universiteit van
Amsterdam. Wout is zeer te spreken over de opvang bij AFC.

Wouter Kloes, verdediger, speelde al in de AFC D1 onder trainer
Robert Gehring, nu zijn aanvoerder. Heeft nooit voor een andere
club gespeeld en komt van het Tweede. Dat hij nu met Robert
samenspeelt, is voor hem een geweldige beleving. Ziet ook in
Robert zijn steun en toeverlaat om dit jaar definitief door te

breken in de hoofdmacht. Ervaart dat het verschil tussen het
Eerste en het Tweede enorm is, vooral wat de beleving betreft.
Het Tweede is voor hem geen uitdaging meer. Heeft samen met
Peter Post in vertegenwoordigende jeugdelftallen gespeeld.
Beschouwt zichzelf niet echt als een studiehoofd, maar is wel bij
zijn vader in de zaak bezig zich het vak van makelaar eigen te
maken.

Robbin Kieft, aanvaller, keert na een aantal omzwervingen terug
op het oude nest. Speelde in zijn jonge jaren al voor AFC (zes
jaar), daarna bij Ajax (zes jaar) om vervolgens twee jaar bij FC
Groningen onder contract te staan. Een paar maanden geleden
dacht hij nog even bij FC Den Haag onderdak te vinden, maar dat
pakte anders uit. Nu ziet hij een grote uitdaging in de combinatie
van zijn studie (Media Publishing Marketing) aan de Hogeschool
van Amsterdam en voetballen op het hoogste amateurniveau.
Vindt de huidige groep zeer plezierig, maar kent dan ook al veel
medespelers.
Beschouwt zichzelf als een liefhebber pur sang. Van wie zou hij
dat hebben?

Het ‘nieuwe’ eerste van AFC is een mix van veel ervaring en
aankomend jong talent, met een ideale gemiddelde leeftijd van
26 jaar. Bovendien bestaat de selectie voor vijftig procent uit
spelers die in hun jeugd al voor AFC speelden.
En daar is het AFC- bestuur zeer content mee. 

André Wijnand

foto: Jan Otsen



Informatie over de verenigingen 

Opgericht: 15 mei 1920
Aantal leden: 1100 (17 seniorenteams, 
67 jeugdteams, 5 damesteams)
Hoofdklasse sinds: 1988 met onderbreking van
1996-1998 (17 seizoenen)
Trainer: Cees Bruinink, ass. trainer: Bert van 
Duijvenbode, keeperstrainer: Kees Kalk,
leider: Gerrit van Hooff
Terrein: Sportpark De Vlotter, Oosterweg 4c,
1968 KN  Heemskerk, 0251 - 244534
Website: www.ado20.com

Opgericht: 18 januari 1895
Aantal leden: 1800 (25 seniorenteams, 
78 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1974 met onderbreking van
1998-2001 (30 seizoenen)
Trainer: Ton du Chatinier, ass. trainer: Mohad
Zaoudi, keeperstrainer en leider: Cees Thomas,
verzorger: Ko Grosze Nipper, fysiotherapeut en
hersteltrainer: Frank Tilmans
Terrein: Sportpark Goed Genoeg, De Boelelaan 50,
1082 LR  Amsterdam, 020 - 6445575
Website: www.afc-amsterdam.nl 

Opgericht: 1 juli 1971
Aantal leden: 1150 (12 seniorenteams,
59 jeugdteams, 1 G-team)
Hoofdklasse sinds: 1997 (10 seizoenen)
Trainer: Marcel Keizer, ass. trainer: Raymond de
Jong, keeperstrainer: René Pronk, 
leiders: Gerard Cordes en Hans Slagboom 
Terrein: Sportpark Argon, Hoofdweg 85A,
3641 PR  Mijdrecht, 0297 - 281886 
Website: www.svargon.nl

Opgericht: 1 november 1919
Aantal leden: 800 (12 seniorenteams en 
30 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1989 met onderbreking van
1993-2007 (4 seizoenen)
Trainer: Ronald Klinkenberg, ass. trainer: Wout
Ooms, keeperstrainer: Michael van de Brink, 
leider: Cees Vink
Terrein: Sportcomplex Waalplantsoen 3, 2920 AG
Krimpen a/d IJssel, 0180 - 512397 
Website: www.dcv-online.nl

Opgericht: 11 oktober 1907
Aantal leden: 750 (5 seniorenteams en
34 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 2007
Trainer: Cor ten Bosch, ass. trainer: Gijs Zwart, 
keeperstrainer: John de Lange, leider: René van Lem
Terrein: Sportpark Spieringhorn, Seineweg 3, 
1043 AA Amsterdam, 020 - 6881627 
Website: www.voetbal-clubs.nl/asvdwv

Opgericht: 12 mei 1912
Aantal leden: 650 (7 seniorenteams en 
31 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1976 met onderbreking van
1999-2004 (25 seizoenen)
Trainer: Ton Pronk, ass. trainer: Frans de Klerck,
keeperstrainer: Frans de Bree, 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: 650 (6 seniorenteams en
22 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1974 met onderbreking van
1992-1996 (28 seizoenen)
Trainer: Frans Schuitemaker, ass. trainer: Glenn
Somer, keeperstrainer: Peter Hofman, 
leiders: Henry Koppe en Wim Fokker
Terrein: Sportpark U.S.V. Elinkwijk, Amsterdamse-
straatweg 1015, 3555 HT Utrecht, 030-2440448 
Website: www.elinkwijk.nl

Opgericht: 1 juli 2005 (fusie van FC Kranenburg en
RVC Rijswijk)
Aantal leden: 750 (10 seniorenteams, 35 jeugdteams)
Hoofdklasse na fusie sinds: 2005 (2 seizoenen)
Hoofdklasse als FC Kranenburg sinds: 2001
(4 seizoenen)
Trainer: Albert van der Dussen, ass. trainer: Gerry
Fens, keeperstrainer: Koos Brochard, 
leider: Bert Mathijssen
Terrein: Sportpark Prinses Irene, Schaapweg 2,
2285 SP  Rijswijk, 070 - 3944133
Website: www.haaglandia.nl

AFC – Amsterdam

Argon – Mijdrecht

DWS – Amsterdam

Elinkwijk – Utrecht

DWV – Amsterdam

Haaglandia – Rijswijk     

ADO ’20 – Heemskerk
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DCV – Krimpen a/d IJssel



Opgericht: 1 september 1898
Aantal leden: 650 (10 seniorenteams, 
19 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1991 met onderbreking van
2004-2005 (15 seizoenen)
Trainer: Ron van der Gracht, ass. trainer: Bart
Woldberg, keeperstrainer: Rob Verduijn, 
leider: Paul Schröder
Terrein: Sportpark Julianapark, Nieuwe Wal 2,
1621 NB  Hoorn, 0229 - 215090
Website: www.hollandia-hoorn.nl

Opgericht: 5 maart 1932 als Argonaut; dan     
Sporting Flevoland, dan Zwarte Schapen
Aantal leden: 850 (3 seniorenteams, 50 jeugd-

teams, 2 BVO seniorenteams, 3 BVO jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1994 met onderbreking 1995-
1996 (12 seizoenen)
Trainer: Gerard Staats, ass. trainer: Benito
Kemble, keeperstrainer: Peter Jager, 
leiders: Edwin Zwart en Bram Leuering
Terrein: Fanny Blankers-Koen Park, Competitieweg
22, 1318 EA Almere Stad-West, 036 - 5336665
Website: www.fcomniworld.nl

Opgericht: 1 juli 1987
Aantal leden: 320 (4 seniorenteams, 
9 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 2002 (5 seizoenen)
Trainer: John de Wolf, ass. trainers: Harold Pinas
en Imdat Ilguy, keeperstrainer: Willem van
Leeuwen, leider: Saffet Sevik
Terrein: Sportpark Spieringhorn, Seineweg 7, 
1043 AA  Amsterdam, 020 - 6869040
Website: www.turkiyemspor.nl

Opgericht: 15 augustus 1909
Aantal leden: 500 (10 seniorenteams, 16 jeugd-
teams, 3 damesteams)
Hoofdklasse sinds: 1975 met onderbreking van
1985-2006 (11 seizoenen)
Trainer: Edwin Vurens, ass. trainer: Huib van
Oostrom Soede, keeperstrainer: Max de Jong,
leiders: Jan Oosterling en Dries Beumer
Terrein: Sportpark ’t Kleine Loo, ’t Kleine Loo 1,
2592 BW  Den Haag, 070 - 3858018
Website: www.vuc.nl

Opgericht: 26 oktober 1931
Aantal leden: 945 (13 seniorenteams, 
44 jeugdteams, 4 damesteams)
Hoofdklasse sinds: 2005 (2 seizoenen)

Trainer: Rob de Lange, ass. trainer: Jan van den
Berg, keeperstrainer: Jan Blankespoor, 
leider: Arno van de Voort
Terrein: Sportpark de Boekhorst, 
Dr. Schaepmanlaan 2, 2211 AV  Noordwijkerhout,
0252 - 373533
Website: www.vvsb.nl

Opgericht: 14 november 1922
Aantal leden: 1150 (16 seniorenelftallen, 
45 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 2001 met onderbreking van
2006-2007 (5 seizoenen)
Trainer: Wilfred van Leeuwen, ass. trainer: 
Piet Boon, keeperstrainer: Dick Bos, 
leiders: Aad van Holsteijn en Marco van Koert 
Terrein: Sportpark De Hoge Bomen 4, 
2671 NZ  Naaldwijk, 0174 - 626638 
Website: www.rkvv-westlandia.nl

Hollandia – Hoorn VVSB – Noordwijkerhout

FC Omniworld – Almere Westlandia – Naaldwijk

Turkiyemspor – Amsterdam

VUC – Den Haag

in de Hoofdklasse A
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Barendrecht-AFC 0-2. AFC door in de KNVB Beker!

foto: Ton Post
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voorste rij v.l.n.r. Murat Böke, Hans Geerlings, Joey Esionye, Robert Gehring, Ton du Chatin
middelste rij v.l.n.r. Peter Post, Wouter Kloes, Tonnie Cusell, Cees Thomas (keeperstrainer en leider), 

achterste rij v.l.n.r. Robbin Kieft, Yama Hashemi, Ko Grosze Nipper (verzorger), Raymon van Emmerik, Edwin v
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nier (trainer/coach), Mendel Witzenhausen, Said Moumane, Laurens Bianchi, Gideon Coronel
Laurens Samsom, Mohad Zaoudi (assistent-trainer), Said Bentohami, Gijs Roodbeen, Wout Meulemans

van Holten, Jarik van Zeijst, Frank Tilmans (fysiotherapeut en hersteltrainer), Garrett MacDonald, Sjoerd Jens
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foto: Jan Otsen



Na een goed verlopen seizoen onder de trainers Martin Verburg,
voor de winterstop en Dennis Purperhart na de winterstop gaat
AFC 2 met een vrijwel intact gebleven spelersgroep het seizoen
2007-2008 in.

Het tweede staat opnieuw onder leiding van Dennis Purperhart.
Dennis heeft  een lange staat van dienst bij AFC en kent de club
als geen ander. De oud 1e elftalspeler is een aantal jaren actief
geweest als jeugdtrainer en nam het afgelopen seizoen ook
zaterdag 1 onder zijn hoede. In de loop der jaren heeft Dennis
bewezen goed met een jonge groep te kunnen werken. Hij is ook
in staat de spelers beter te maken.

Dat laatste is in zijn huidige functie niet onbelangrijk, omdat het
tweede ook dit seizoen weer een jonge selectie heeft. Er zijn
twee spelers overgekomen uit de A-junioren. Verder zijn er nog
de jonge spelers van het vorig seizoen en stroomden er enige
talentvolle spelers door uit het derde. Met Laurens Hoexum van
Be Quick Groningen erbij ziet de selectie er voor het komende
seizoen goed uit.

De groep heeft in de voorbereiding al laten zien ambitieus en
talentvol te zijn. Twee oefenwedstrijden leverden nog nederlagen
op, maar de andere twee oefenwedstrijden werden winnend

afgesloten. De overwinningen en het vertoonde spel in deze
wedstrijden geven veel hoop voor het komende seizoen.

De doelstellingen zijn: bovenin meedraaien in de reserve hoofd-
klasse, maar vooral ook spelers klaar te stomen om de stap
naar ons eerste te maken. Die stap is het afgelopen seizoen al
gemaakt door Laurens Samsom en Said Bentohami. In de voor-
bereiding van dit seizoen is Wouter Kloes, al sinds de F-junioren
AFC-er, aangesloten bij het keurkorps van Ton du Chatinier.

Evenals de afgelopen twee seizoenen is Ernst Pieter Knüpfer de
vaste grensrechter van ons tweede elftal. Michel de Bruyn
verzorgt net als vorig seizoen de medische begeleiding. Ook
Michel is geen onbekende binnen AFC. Hij heeft lange tijd de
kleuren van ons vlaggenschip in de hoofdklasse verdedigd en
weet al zijn ervaring en kennis op de jonge spelersgroep
uistekend over te brengen.

Ik denk dat alle ingrediënten aanwezig zijn om er een fantastisch
en succesvol seizoen van te maken. Nu nog de steun van vele
AFC'ers langs de lijn.

Barry van der Glas
Leider AFC 2 

AFC Seizoen 2007-2008

AFC 2
Reserve Hoofdklasse A
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Voorste rij vlnr: Soufian Ben Abdeslam, Tim Schings, David Faerber, Dennis Purperhart (trainer/coach), Joey van Leijenhorst, Jesse Annoh-Wijnaar en

Robin de Groot. Middelste rij vlnr: Martijn Stronks, Salah Bentohami, David Westerhof, Michel de Bruyn (fysio), Barry van der Glas (elftalleider),

Ernst Pieter Knüpfer (grensrechter), Thomas Heemskerk, Menno Moleman en Christiaan Uittenbosch.

Achterste rij vlnr: Laurens Hoexum, Luuk de Werd, Bandi Jacobs, Manus Polling en Sabert Mhedbi.

AFC 2
Reserve
Hoofdklasse A

Almere
AFC
FC Breukelen
DWV
Elinkwijk
Argon
ADO ’20
Hollandia
Stormvogels/Telstar
Turkiyemspor
Blauw Wit A’dam
KHFC

foto: Jan Otsen
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Met Mohad Zaoudi en Jeroen Brussee – gekomen van het
Leidse Lugdunum – hebben jullie een nieuwe technische staf.
Hoe bevalt de samenwerking?

Zaoudi neemt veel ervaring mee als oud- eerste elftalspeler.
Brussee komt van buiten Amsterdam en voelde zich meteen ver-
eerd toen hij bij AFC aan de slag kon. Eigenlijk wilde hij – na elf
jaar trainersschap – een jaartje niks doen, maar deze kans wilde
hij niet laten lopen. Hij past perfect bij deze groep. Een vrolijke
maar duidelijke man. Na een aantal weken trainen is iedereen
erg enthousiast over de technische staf. 

Even leek het er op dat de selectie te klein zou zijn dit jaar.
Veel jongens zijn vertrokken of hogerop gaan spelen. Dat gat
was lange tijd moeilijk op te vullen. Maar inmiddels hebben ook
binnen de club spelers de overstap naar Zaterdag 1 gemaakt.

Wat voor team treffen zij aan?
Jongens die knettergek van voetbal zijn. Een leuke mix van
vrienden, jongens die werken of studeren en oud-eerste elftal-
spelers. Momenteel spelen Erwin Smit – voormalig speler van
het jaar bij AFC – en Nils Adriaans bij ons. Het is toch mooi dat

nieuwe spelers van buitenaf op die manier ook iets van de
traditie van de zondagafdeling mee krijgen. In het verleden nam
‘good old’ Jopie Dol (Johan Dol, thans elftalcommissie TOP-
amateurs, red.) die rol met veel plezier op zich. Een fantas-
tische verhalenverteller over zijn jaren in Zondag 1.

Gaan jullie voor de prijzen?
Dat roepen we al zes jaar. Onder leiding van Dennis Purperhart
hebben we wel een periodetitel gewonnen en waren we dichtbij
promotie. Maar laten we dit jaar maar niet op te veel hopen.
Misschien kunnen we dan nog voor een verrassing zorgen, zoals
zeven jaar geleden, toen we met trainer Peter van der Waart
kampioen werden en vervolgens twee jaar in de tweede klasse
speelden.

Op wie moeten we speciaal letten bij jullie?
Nou, we hebben een oud-international in de selectie.

Oh, wie dan?
Linkshalf Lennard Parlevliet. Enkelvoudig cricketinternational
voor Nederland in 1997. Toen speelde hij mee tegen India A. 

Thomas Rijsman
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AFC zaterdag 1
3e klasse B

Boven v.l.n.r.: Tobias Hendriksen, Frank Bakker, Joey Singels, Rene Wieringa, Pepe Rullens, Erwin Smit, Kevin van ’t Wout.

Midden v.l.n.r.: Patrick Erchiah, Tinus Vermeulen, Brian Koster (speler/leider), Mohad Zaoudi (technische staf), Bas Thijs, David Weinstein, Aart Toering. 

Onder v.l.n.r.: Benno Nihom, Steffan van Slooten, Coen Doolaard, Harro Kras, Jeroen Brussee (technische staf), Olivier Hendriks, Thomas Rijsman, 

Lennard Parlevliet, Jasper Blonk. Niet op de foto: Nils Adriaans.

Brian Koster (34) speelt al tien jaar in AFC Zaterdag 1. Door een knieblessure heeft hij (tijdelijk) de rol van leider op zich genomen.
Hij had het druk deze zomer, dankzij een roerige transferperiode.

foto: Jan Otsen

AFC zaterdag 1

3e klasse B

Altius

Abcoude

AFC

Eemboys

CSW

Cobu Boys

De Meern

FC Breukelen

SIZO

SCW

SVL
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Het seniorenvoetbal
De B-commissie, die de beslommeringen van de senioren
zondagelftallen 3 tot en met 12 coördineert, bestaat het
komend seizoen uit Patrick Reddering, Max Flam en Lars
Boering.
Na drie seizoenen heeft Ted Maros zijn werkzaamheden voor de
commissie beëindigd.
AFC 3 (reserve 1e klasse) en AFC 4 (reserve 2e klasse) vormen
de prestatieve teams, of anders gezegd de A-categorie. Bij de
teams 5 tot en met 12 ligt het accent vooral op plezier en
ontspanning. Alle teams vragen hun eigen benadering.
In het nieuwe seizoen neemt  Hesdy Sanches wederom de
training en coaching van AFC 3 op zich. Hij wordt bijgestaan
door elftalbegeleider Maarten Blokland. AFC 4 staat het nieuwe
seizoen onder leiding van Martin Verburg, die in het seizoen
2005-2006 trainer was van AFC 3.
Kees Bregman verzorgt net als het afgelopen seizoen de
training van de overige seniorenteams.
Ook dit seizoen wil de zondagcommissie de spelers graag meer
bij het clubleven betrekken. Heb jij ideeën? Bel ons! In ieder geval
maken wij van het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi, tijdens de
winterstop, en de ABC/The Reds Cup, aan het slot van het
seizoen, weer mooie happenings.
Vragen over AFC 3 tot en met 12? Neem contact op met één
van de onderstaande commissieleden.

Patrick Reddering, Max Flam en Lars Boering

De C-commissie, of beter gezegd de Zaterdagcommissie, heeft
er vanaf dit seizoen, en tot grote vreugde van de penning-
meester, weer twee nieuwe elftallen bij. Daardoor huppelen er
nu maar liefst 12 seniorenelftallen rond, te weten de zaterdag
1 tot en met zaterdag 10(!) + de veteranen I en II. De zogeheten
klassieke veteranen hebben overigens hun eigen commissie en
competitie.

Gelukkig komen er ook nog twee broodnodige kustgrasvelden
bij op de steeds populairder én drukker wordende zaterdag.
Vlaggenschip zaterdag 1 strijdt ieder jaar weer mee om mini-
maal een periodetitel in de 3e klasse. De overige elftallen zijn
echte vriendenteams, waarvan de meeste al sinds jaar en dag
in nagenoeg dezelfde samenstelling spelen.

Net als Ronald Koster, die vanuit het bestuur de portefeuille
seniorenvoetbal bestiert, ziet de Zaterdagcommissie het
seizoen 2007-2008 met veel vertrouwen tegemoet. 

Voor de goede orde: de Zaterdagcommissie bestaat ook dit jaar
weer uit Roy van Dijk, Sebo Woldringh en Benno Honsdrecht,
samen goed voor méér dan honderd jaar AFC- lidmaatschap.
Voetballen of fluiten op de gezellige zaterdag? Kom eens langs
of neem contact met ons op.

Sebo Woldringh

AFC 12 Kampioen

Staand v.l.n.r.: Ruud van der Ruit,

Philip Bruning, Leen Meijaard, 

Eric Heideman, Ruud de Bruyn, 

Erik Wegwijs, Marthijn Smit, 

Alex Griede, Frans Dankaart, 

Ben Reisman, Patrick Reddering, 

Piet van den Boogaard.

Voor v.l.n.r.: Mark van Doorn, 

Erik Hoegee, Dennis ten Harkel, 

Max Flam, Mark van den Boogaard,

Thomas Meijaard, Jaron Reisman.

Liggend: Sjoerd van den Broek.

Ontbreken: Maarten van Driest 

en Harald Eding.

Afscheid van Sebo Woldringh
van AFC Zaterdag 3

Voorste rij v.l.n.r.: Roy van Dijk, 

Erik-Jan Meindersma met zoontje

Sweder, Johan van de Ende, Sebo

Woldringh, Rogier Gielen, Floris Toth,

Joris Christiaans, Eran Hausel, 

Benno Honsdrecht en Bruno Dury

Middelste rij v.l.n.r.: Chris Hilder, 

Frank Meijer, Nicolaas van Ommeren,

John Luske, Steve Bierman, Jacques

Leijssenaar, Derk Grot, Rob Leijsse-

naar, Rutger Snow en Han Trimbach

Achterste rij v.l.n.r.: Raymond

Beaujean, Roger Ritz, Michiel

Temminck, Edwin Kotkamp, Riens 

van der Waals en Jasper Groothuis,
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Trainersstaf AFC 2007-2008

foto: Jan Otsen

Trainers Senioren
AFC 1 Ton du Chatinier 06-29561981

Mohad Zaoudi 06-43090541
Cees Thomas 06-54727935

AFC 2 Dennis Purperhart 06-22232606
AFC 3 Hesdey Sanches 06-12268777
AFC 4 Martin Verburg 06-52017206
AFC 5-12 Kees Bregman 06-22146418
AFC zaterdag Mohad Zaoudi 06-43090541

Jeroen Brussee 06-10892823
Jeugd Coördinatoren
Selectieteams/technische zaken Bert Rijmers 06-38920441
Overige E-F pupillen, Champions 
League en World Cup Kees Koedood 06-51018875
Overige D pupillen, A-B en 
C junioren Martin Verburg 06-52017206
Keepers Cees Thomas 06-54727935

Trainers Junioren
A1 Dennis Purperhart 06-22232606
A2 David Westerhof 06-21566344
A3 James Jozefzoon 06-14918102
A4/A5 Peter Post 06-41849950

B1 Ron Sheotahul 06-14949960
B2 Maarten vd Schaaf 06-10700195
B3 Frans Ris 06-55746749
B4/B5 Rob vd Burg 06-53267947
B6/B7 James Jozefzoon 06-14918102

C1 Jeroen Coersen 06-41500758
C2 Joost van Dam 06-38227603
C3 Ron Zoon 06-53643156
C4 Barry de Vries 06-48490351
C5 Bandy Jacobs 06-51231064
C6-C9 Nol de Leeuw 06-44452471

Barry de Vries 06-48490351
Fred ten Nijenhuis 06-53487485

D1 Pim van de Meent 06-21557698
D2 Benno Nihom 06-22621600

D3 Wout Meulemans 06-44685621
D4 Jonathan Tugendhaft 06-50416906
D5 Thomas Heemskerk 06-14784427

Rik Vermeulen 06-43012270
D6 Philip Meyer 06-49268460

Richard Root 06-16426049
D7 Steven Rubinstein 06-14911222
D8 Donovan van Dam 06-18833964

Fadie Hannah
D9-D10 James Jozefzoon 06-14918102

Garrett MacDonald 06-45942332
D11 Donovan van Dam 06-18833964
D12 Rik van Schaik 06-24514885

E1 Nathan Wiener 06-42070680
E2 Bandy Jacobs 06-51231064
E3 Steven Rubinstein 06-14911222
E4 Benny Muller 06-19178599

Bep Thomas 06-40122436
E5/E9 Henk Noorland 06-55374109
E10-E14 Henk Noorland 06-55374109

F1 Nol de Leeuw 06-44452471
F2 Said Bentohami 06-24304907
F3 Niels van Iersel 06-46490492
F4 Peter Strijdonk 06-22997623
F5/F10 Henk Noorland 06-55374109

Champions League Mo Zrikh 06-41715483

World Cup Wicky Glas 06-15170169

Keeperstrainers Andre Gerritsen 06-23602792
Elo Boschma 06-55164479
Yort Willems 075-6702999
Jarik van Zeijst 06-14790363
Raymon van Emmerik 06-53770722

Looptrainer Dave Baars 020-4634361
Dennis Riesener 06-41247861
Cocky van Duivenbode 06-10310096

Achterste rij van links naar rechts: Dave Baars, Wickey Glas, Benno Nihom, Richard Root, Philip Meyer, Jonathan Tugendhaft, Wout Meulemans, Benny

Muller en Rik van Schaik. Van links naar rechts: Steven Rubinstein, Joost van Dam, Nathan Wiener, Elo Boschma, Yort Willems, Peter Strijdonk, Andre

Gerritsen, David Westerhof, Thomas Heemskerk en Bep Thomas. Van links naar rechts: Allard Oostveen, Bert Rijmers, Barry de Vries, Niels van Iersel,

Kees Bregman, Henk Noorland, Rob van de Burg, Ron Zoon, Martin Verburg, Sjaak Springer. Voorste rij van links naar rechts: Jeroen Coersen, Donovan

van Dam, Maarten van de Schaaf, Jeroen Brussee, Dennis Purperhart, Fred ten Nijenhuis, Ron Sheotahul, Frans Ris en Nol de Leeuw.



AFC Seizoen 2007-2008

In het seizoen 2006-2007 betaalden wij de tol voor de vele over-
schrijvingen van jeugdleden naar het Betaalde Voetbal. Zo verloor
AFC de laatste vier jaar 95 getalenteerde jeugdspelers. Natuurlijk
zijn wij er trots op als er jeugdleden overstappen naar Ajax, AZ of
FC Utrecht, maar we vinden het jammer als spelers overstappen
naar Betaalde Voetbal organisaties die daar in de kelder spelen.
Onze jeugdteams spelen vaak net zo hoog als die in de Jupiler
League. Bovendien zijn de faciliteiten bij AFC vaak beter dan bij
deze BVO’s. Helaas doen die drie letters wonderen.

Uiteindelijk degradeerden de A1 en de B1 junioren uit de 1e
Divisie Landelijk. Na het winnen van de Rinus Michels Award
voor de beste jeugdopleiding bij de amateurs was dit een teleur-
stelling. Maar verheugend waren de prachtige prestaties van de
C1 junioren en de B2 junioren. De C1 handhaafde zich in de
allerhoogste afdeling met louter BVO’s en eindigden ´gewoon´ in
het linker rijtje. De spelers van de B2 selectie werden kampioen
in de 3e Divisie Landelijk. De B2 speelt het komende seizoen dus
in de 2e Divisie Landelijk, Bovendien wonnen deze B2 junioren
ook de KNVB Beker. 
De selectieteams A2 en C2 eindigden ook in het linker rijtje.
Helaas hebben de D1 pupillen zich niet kunnen kwalificeren voor
de nieuw ingevoerde 1e Divisie. Een vervelende bijkomstigheid
was dat wij pas in een (te) laat stadium over de nieuwe opzet
zijn geïnformeerd door de KNVB. Deze organisatie blinkt niet
altijd uit in juiste en tijdige communicatie. 
De overige jeugdteams hebben goed gepresteerd, ondanks het
feit dat zij vaak waren ingedeeld bij de standaardteams van
andere verenigingen. Zo speelden onze 4e teams  in de 1e klas-
se! Sommige ouders hebben er problemen mee dat hun kind in
een relatief laag team speelt, maar realiseren zich niet dat dit
team wel erg hoog is ingedeeld.

Kampioenen
Natuurlijk waren er ook dit jaar weer kampioenen en bekerwin-
naars: de B6 junioren, D2 pupillen, E2-E7-E12-F1-F2-F4-F6-F7
en F8 pupillen werden kampioen. De A3 junioren, C2 junioren,
D3 en E7 pupillen wonnen de KNVB Beker. 
Tijdens het seizoen heeft AFC bij de KNVB een aanvraag inge-
diend voor het certificeren (keurmerk) van onze jeugdopleiding.
Dit KNVB keurmerk is een kwaliteitskeurmerk voor jeugd-
opleidingen, vergelijkbaar met KEMA-keur. De kwaliteit van een
jeugdopleiding is op 83 aspecten objectief  meetbaar. In sep-
tember 2006 zijn wij gestart met de voorbereidingen en uitein-
delijk konden wij in april 2007 de aanvraag insturen. 
De KNVB kent maximaal vier sterren toe en tot nu toe zijn er
slechts drie amateurverenigingen die gecertificeerd zijn met één
ster: Excelsior Maassluis, Excelsior ’31 uit Rijssen en GVAV-
Rapiditas uit Groningen. Om voor een ster in aanmerking te
komen moet je minimaal 2.000 punten behalen.
AFC haalde 2.796 punten en is net niet in aanmerking gekomen
voor twee sterren (3.000 punten). Maar natuurlijk zijn wij blij
met deze ene ster en dit geeft weer een extra impuls aan onze
jeugdopleiding. Stormvogels/Telstar en FC Omniworld zijn bij-
voorbeeld tot op heden niet gecertificeerd en hebben dus geen
keurmerk! (Vandaar ook mijn eerdere opmerking over BVO’s).
Het afgelopen seizoen is er het een en ander ook níet goed
gegaan. Door de procedure rond het  keurmerk heeft de jeugd-

commissie eens goed in de spiegel gekeken. De selectie-
procedure kan nauwkeuriger, het meedelen van slecht nieuws
aan selectiekandidaten en hun ouders moet anders worden
begeleid en georganiseerd. De discipline van diverse trainers is
voor verbetering vatbaar. dat geldt ook voor de interne scouting.
Bert Rijmers is de nieuwe coördinator voor alle selectieteams,
Kees Koedood doet de onderbouw en Martin Verburg voor de
overige teams.
Dit seizoen hebben wij 54 jeugdteams ingeschreven voor de
competitie en 24 teams (Champions League en World Cup) spe-
len op zaterdagochtend een onderlinge competitie.
In totaal heeft AFC voor het volgende seizoen vier coördinatoren, 
drie looptrainers, vijf keepertrainers en maar liefst 35 trainers
en assistent-trainers. Wij hebben ook nog een aantal stagiaires
tot onze beschikking, omdat AFC wederom (al vier jaar) een
erkend leerbedrijf is voor de sector Sport en Bewegen. 

The School
Ook dit seizoen zal onze ´The School´ de huiswerkbegeleiding
weer verzorgen. 
Wij hebben geprobeerd om de selectieteams uit zoveel moge-
lijke spelers van onze eigen jeugdopleiding te laten bestaan.
Helaas is dit niet helemaal gelukt, gezien het hoge niveau waar-
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AFC jeugdopleiding k

Ik ben rood, ik ben zwart, AFC zit in mijn hart! De jong

Voor één ke
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op deze teams spelen. Niet alle eigen jongens hebben hiervoor
altijd de juiste kwaliteiten. Het beleid van AFC is juist gericht op
het hoogst haalbare niveau. Om zoveel mogelijk jongens toch te
laten doorstromen heeft de jeugdcommissie besloten om de 3e
teams ook te beschouwen als selectieteams.
Ook al heeft AFC geen ´talentendag´, toch waren er weer zo’n
400 kinderen die lid van onze club wilden worden.

Recreatieteams
Bij het samenstellen van de recreatieteams hebben wij zoveel
mogelijk rekening gehouden met de resultaten van de ‘Quick
Scan’ en het ´Spelers Volg Systeem´, ingevuld door de leiders en
de trainers. Ook aan verzoeken van ouders en spelers hebben
wij zoveel mogelijk gehoor gegeven, maar het was helaas niet
mogelijk om het iedereen naar de zin te maken. Met ongeveer
850 jeugdleden is dit niet haalbaar. 
De doorstroming van de D pupillen naar de C junioren naar de
selectieteams is goed verlopen, net zoals die van de C junioren
naar de B junioren. Bij de C1 junioren zijn acht spelers inge-
stroomd uit de C2 junioren, twee spelers van de C2 beproeven
het volgende seizoen hun geluk bij een BVO en slechts drie spe-
lers kwamen niet in aanmerking voor de C1. De succesvolle C1
junioren en B2 junioren gingen, op één speler na, allemaal door

na respectievelijk de B2 junioren en B1 junioren. De verwachting
voor het volgende seizoen is dat de D1 pupillen, B1 junioren en
de A1 junioren meedoen voor het kampioenschap en/of pro-
motie. De C1 junioren krijg het in het tweede jaar zwaar in de
1e Divisie. Hopelijk handhaven zij zich. Van de C2 junioren en de
A2 junioren verwachten wij dat zij zich in het linker rijtje kunnen
spelen. De B2 junioren speelt het volgende seizoen in de zware
2e Divisie, maar wij verwachten dat ook zij zich handhaven. 
Dit seizoen zullen wij veel traditionele activiteiten organiseren,
zoals de Herfst2daagse, het Kerstdiner, zaalvoetbaltoernooien
voor A en B junioren en voor de D pupillen, het Sinterklaasfeest,
Super Stars voor de E en F pupillen, de Champions League en
World Cup, de Leidersavond en het Mini WK.

Ik prijs mij gelukkig met mijn commissieleden, Michael Tugend-
haft, John Parsser, Peggy de Hond, Klaas Molenaar, Wiebe
Westerhof, Thea Verhoeven, Frits Stoffels, Bob Duis, Rene
Toonen, Dennis Bijlsma, Yolande Meurs, Brian Speelman, Evelyn
Tugendhaft, Floor Wellens en Olivier Poederbach, die heel veel
werk hebben verzet en een enorme steun zijn geweest.

Rinus van Leijenhorst
Voorzitter Jeugdcommissie

rijgt Keurmerk KNVB

gsten van AFC spelen iedere zaterdagmorgen hun eigen Champions Leaugue en World Cup wedstrijden op sportpark Goed Genoeg.

er waren ze te gast in de ArenA en traden letterlijk in de voetsporen van hun helden . . . . .

foto: Jan Otsen
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Junioren AFC A1
2e Divisie A West 1

Wat kan er binnen een jaar toch veel gebeuren. 

In het seizoen 2005-2006 tot aan de laatste wedstrijd mee-
gedaan voor promotie naar de Eredivisie en op een haar na
deze promotie gemist. Een jaar later degradatie naar de 2e
Divisie. Natuurlijk was er een groot verschil in kwaliteit tussen
deze twee selecties, maar het heeft het afgelopen seizoen ook
aan een goede mentaliteit en wedstrijddiscipline ontbroken. 

Een aantal tegenstanders was kwalitatief echt niet beter, maar
die spelers hadden wel een voorbeeldige inzet, waardoor zij
meer punten behaalden. Als je met slechts negen punten de
competitie afsluit en als onderste eindigt is er een slechte
‘prestatie’ geleverd.

Een ander negatief aspect van dit slechte presteren is dat
slechts één speler is toegevoegd aan de selectie van het 2e
elftal.

De doelstelling voor het volgende seizoen is dat de A1
meedoet voor de bovenste plaats en in ieder geval een
periodekampioenschap te behalen.

Gezien de nieuwe samenstelling van de selectie en de ambities
van de nieuwe trainer Dennis Purperhart hebben wij er alle
vertrouwen in dat één van de doelstellingen zal worden gerea-
liseerd.

Gezien de zware competitie-indeling is dit geen gemakkelijke
opdracht, maar met een juiste instelling en een goede
wedstrijdmentaliteit, gekoppeld aan (individuele) kwaliteiten in
het team, moet het mogelijk zijn.

Rinus van Leijenhorst 
(voorzitter jeugdcommissie)

Junioren A1

2e Divisie A

West 1

AFC A1

AFC 34 A1

Argon A1

DWS A1

FC Volendam A2

GVVV A1

Hollandia A1

Huizen A1

IJsselmeervogels A1

Roda 46 A1

Stormvogels/Telstar A2

Young Boys A1

Achterste rij v.l.n.r.: Nikiforos Tsiouris, Yannick Valpoort, Dennis Puttman, Dave van Veen, Elo Boschma, Mike Ruijter, Lorenzo Tjon Soe Sjoe,

Michael Plas. Middelste rij v.l.n.r.: Saouad Harhour, Marvin Tjon Soe Sjoe, Sam Osei, Michael Olivieira (fysio), Zohair Chiddi, Owuraku Asante, Robert Smid. 

Voorste rij v.l.n.r.: Manuel Macintosh, Tim Arnold, Jos van Mieghem (leider), Dennis Purperhart (trainer/coach), Leandro Kappel, Darryll van Mieghem.

foto: Jan Otsen
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De B1 junioren hebben een teleurstellend seizoen achter de rug.
Zoals bekend is de B1 gedegradeerd naar de 2e Divisie
Landelijk, na een jarenlang verblijf in de 1e Divisie Landelijk. 

Wij moeten er niet te lang bij stilstaan, maar net als bij de A1
junioren mankeerde het ook bij de meeste spelers van deze
selectiegroep aan de juiste instelling.

Bovendien bracht een aantal nieuw gekomen spelers niet wat wij
ervan verwachtten. Daardoor werden sommige ‘eigen’ jongens
gepasseerd, maar ten onrechte, blijkt dus achteraf. 

De technische staf heeft een les geleerd, waardoor de B1 juni-
oren voor het nieuwe seizoen voor het allergrootste gedeelte
bestaat uit spelers die al een paar jaar bij AFC zijn of zelfs al
vanaf de F pupillen.

Sommige jongens zijn overigens het vorige seizoen kampioen
geworden met de B2 junioren (promotie 2e Divisie). De groep
wordt verder aangevuld met één speler van de C1 junioren en
twee spelers van buiten de club.

Gezien de kwaliteit en de mentaliteit van deze spelersgroep is
de verwachting, maar ook de doelstelling, dat er wordt meege-
daan voor de bovenste plek. 
Zo kan mogelijk het verloren terrein weer worden goedgemaakt. 

Maar net als de A1 is ook de B1 zwaar ingedeeld. Toch hebben
wij alle vertrouwen in een goede afloop en wensen de spelers en
begeleiding veel succes toe.

Rinus van Leijenhorst 
(voorzitter jeugdcommissie)

Junioren AFC B1
2e Divisie A West 1

Weer hoop na teleurstellend seizoen.

Junioren B1

2e Divisie A

West 1

AFC B1

AFC 34 B1

Almere sv B1

Argon B1

Elinkwijk B1

FC Volendam B2

GVVV B1

Hellas Sport B1

Hollandia B1

Houten B1

IJsselmeervogels B1

Quick Boys B1

Achterste rij v.l.n.r.: Youri Bolsius, Ricardo Peeters, Ashraf Badissi, Roy van ’t Woud, Reinaldo Ruth Penuel, Kay Bottse, Carim Hilal.

Middelste rij v.l.n.r.: Emilio Heucke, Erdem Yildirim, Marco Kooijman, Yort Willems, Justin Swart, Marlon Amado.

Voorste rij v.l.n.r.: Justin Ruijter, Thijs Gerritsen, Ron Sheotahul (trainer), Mitchel te Vrede, Daan Sutorius.

foto: Jan Otsen
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Junioren AFC C1
Landelijke 1e Divisie A

Junioren C1

Landelijke 1e

Divisie A

AFC C1

Ajax C1

Cambuur L. C1

FC Groningen C1

FC Volendam C1

Go Ahead Eagles C1

sc Heerenveen C1

Haarlem C1

Stormvogels/Telstar C1

Twente/Heracles C1

Vitesse/AGOVV C1

Achterste rij v.l.n.r.: Dave v.d. Zaken, Lucas Hofstra, Daniel Zuiverloon, Djair Kuyt, Dion Thomas, Joris Dekker, Kevin Luckassen. 

Middelste rij v.l.n.r.: Emile Everduin, Jeroen van Hilst, Roez Beh Naseri, Avital Trustfull, Nourredine el Youbari, Cherwin Arlaud. 

Voorste rij v.l.n.r.: Javier Vet, Mels Otsen, Jeroen Coersen (trainer), Donovan van Dam (assistent), Darren van Mourik, Thomas Wilkens.

Door de promotie van het vorige team werd de C1 in het
seizoen 2006/2007 het hoogst spelende AFC team in een
competitie. De Eerste Divisie A kent louter tegenstanders uit
het betaalde voetbal en zo trok het team door het land van 
FC Groningen naar De Graafschap en van AZ naar Ajax.

Kampioen worden zat er natuurlijk niet in dit jaar en de
opdracht was behoud van een plaats in deze prestigieuze
competitie. Na een moeilijke start kwam het team na een
aantal maanden toch op gang. Tijdens de winterstop stond de
C1 nog niet veilig, maar na de winterstop werd maar twee
keer verloren. 

Het team eindigde daarmee uiteindelijk in het linkerrijtje op
plaats zes. Van de winnaar in de competitie, AZ, kon geen pun-
tje worden afgesnoept, maar van alle andere tegenstanders
werd één of meer punten afgepakt. 
Een fraaie en onverwachte prestatie.

Ook in de toernooien deed de C1 van zich spreken. De Coppa
Tricolore die in Reggio Emilia in Italië werd gespeeld leverde
toernooiwinst op. En na een zinderende finale tegen Sporting

Lissabon werd ook een sterk bezet internationaal toernooi in
Maarssen winnend afgesloten.

Terugblikkend was het een succesvol seizoen waar alle spelers
een echte teamprestatie hebben geleverd. Het team werd
daarbij ondersteund door trainer Jeroen Coersen, assistent
Donovan van Dam en de fysio Aukje Spoelstra. En natuurlijk
ook door een aantal C2 spelers die bij blessures het team
aanvulden.

Voor het komende seizoen is de opdracht niet anders dan het
afgelopen jaar. AFC ziet zijn C1 graag weer aan het eind van
het seizoen op een veilige plek in de rangschikking. Wederom
geen eenvoudige opgave. 

De nieuwe C1, met aan het roer weer trainer Jeroen Coersen,
is echter een talentvol team geworden waarvan een aantal
spelers al ervaring heeft opgedaan in deze competitie. De
‘oude’ C1 wenst de nieuwe C1 alle succes en zal het team
regelmatig  langs de lijn aanmoedigen. 

Wiebe Westerhof 
leider AFC C1

foto: Jan Otsen
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Pupillen AFC D1
2e Divisie A West 1

De begeleiding en de spelers van de D1 selectie hebben het
afgelopen seizoen weliswaar gepresteerd naar hun mogelijk-
heden, maar helaas hebben ze zich niet kunnen plaatsen voor
de 1e Divisie Landelijk. Mede schuldig hieraan is het feit dat
wij er niet op tijd van op de hoogte waren dat de KNVB de
competitiestructuur bij de D-pupillen competitie met ingang

van het nieuwe seizoen zou wijzigen. Voor het nieuwe seizoen
verwachten wij dat de D1 selectie onder leiding van ‘Good Old’
Pim van de Meent zal gaan meedoen om het kampioenschap
en de positie zal heroveren die de D1-pupillen de laatste jaren
altijd hebben ingenomen, namelijk in de top van het pupillen-
voetbal.

Junioren D1
2e Divisie A West 1

AFC D1
Ajax D2
Argon D1
DWS D1
FC Volendam D1
Hellas Sport D1
Hollandia D1
Kon. HFC D1
Soest D1
OSV D1
Stormvogels/Telstar D1
Zeeburgia D2

Achterste rij v.l.n.r.: Ogeomar Francisca, Djavan Burke, Youssri Krap, Joey Pouw, Maxim van Ingen, Idriss Nabil, Dillon Mertens. Middelste rij v.l.n.r.: Pim
v.d. Meent (trainer/coach), Ferinho Moore, Michael Sandler, Timothy v.d. Berg, Mathijs Miserus, Mehdi Akachkach, Julius Goedhart, Anton Sandler
(teammanager). Voorste rij v.l.n.r.: Gijs Bedet, Sem Witteveen, Benno Nihom (assistent trainer/coach), Chima Bosman, Marlon Amankwah.
Op de foto ontbreekt: Kai Themen.

Junioren AFC A2
3e divisie A West 1

Junioren A2
3e Divisie A West 1

AFC A2
Almere A1
DCG A1
DEM A1
DWV A1
EDO A1
Hellas Sport A1
Hoofddorp A1
Purmerend A1
SVW ‘27 A1
Noordwijk A1
Vitesse ‘22 A1
Zeeburgia A1

Achterste rij v.l.n.r.: Mick van der Ley, Robert Molenaar, Yannick Meijer, Essam Jansen, Laurens Brouwer en Sil Paddenburg. Midelste rij v.l.n.r.: Bianco
Carolina, Michael Malmberg, Wesley Cloos, Robert Wevers, Maxime Singels, Sander Havermans, Sonny de Jong. Voorste rij v.l.n.r.: Amar Mathurin,
Camiel Pietrzak, David Westerhof (trainer), Ferhat Akka en Majid Faiz. Op de foto ontbreken: Raffy Koopmans en Gauthan Kumar.

foto: Jan Otsen

foto: Jan Otsen



In het jaar 1996 nam Marc de Hond het initiatief om via een
website informatie over AFC te gaan verstrekken. In de herfst van
2000 werd Hans Elias door het bestuur verzocht de werkzaam-
heden over te nemen en werd een eigen domeinnaam aangevraagd,
www.afc-amsterdam.nl.

Aan het begin van het seizoen 2006-2007 werd de website geheel
vernieuwd, maar naar later bleek niet naar ieders tevredenheid.
Daarom nam Hans Elias het voortouw en werden begin maart van
dit jaar de eerste stappen gezet om te komen tot een geheel
nieuwe website. 
Ongeveer 80 leden werden aangeschreven om hun wensen en kri-
tieken op de website aan te geven. Met de reacties kon aan een
eerste opzet gewerkt gaan worden.

Webmaster Hans Elias begon half maart met het ontwerpen van
overzichten en indelingen van de toekomstige website, die daarna in
een kleine kring deskundigen besproken werden. 
Jan Otsen maakte een lay-out voor de website en hierna toog AFC
lid en speler van zondag 12 Frans Dankaart met zijn internetbedrijf
Primosite aan het werk om het technische gedeelte te verzorgen.
Vele onderdelen werden ontwikkeld, dan weer gewijzigd en ver-
beterd.
Intussen was Hans Elias aan een enorme klus begonnen om teksten
en foto’s van de oude website over te gaan zetten naar de nieuwe.
Alle onderdelen van de website moesten opnieuw samengesteld
worden omdat werd overgegaan van FrontPage naar het Primosite

Site & Content Management Systeem. Hiermee is het mogelijk de
nieuwe website enorm uit te breiden, nu en in de toekomst!

Eindelijk na bijna 5 maanden hard werken kon op 31 juli 2007 de
nieuwe website in gebruik worden genomen.
De website is zeer gebruiksvriendelijk geworden. Hoofdknoppen zijn
uitsluitend aan de bovenzijde te vinden en de subknoppen aan de
zijkant, dus geen uitklapbare submenu’s meer.
Met een gebruikersnaam en wachtwoord kunnen alle teams gemak-
kelijk hun eigen verslag plaatsen, voorzien van enkele foto’s en
eventueel een video. 

Geheel nieuw is het AFC Fotoalbum, bestemd voor een (grote) serie
foto’s. In dit Fotoalbum kunnen foto’s stuk voor stuk bekeken worden
of als een diashow, waarbij men o.a. doorlooptijd, overgang en
grootte van de foto’s zelf kan instellen. Ook kunnen foto’s vanuit het
fotoalbum als e-card worden verstuurd.
Een grote uitbreiding van het aantal submenu’s is tot stand ge-
komen. Had de oude website 145 submenu’s, nu is dat liefst 227!
Dat onze nieuwe website zeer in trek is, merken wij aan het grote
aantal bezoekers. Een gemiddelde van meer dan 2000 bezoekers
per dag is te zien op onze teller.
Veel dank zijn wij verschuldigd aan Frans Dankaart, John Kern,
William Groenendijk (allen van Primosite), Jan Otsen, Hans van der
Vlist voor zijn uitgebreide berichtgeving over het amateurvoetbal-
nieuws en webmaster Hans Elias.

Het bestuur AFC.

AFC Seizoen 2007-200830

AFC website (weer) in
het nieuw gestoken



Vraag: Je bent al heel lang actief voor AFC, je wordt tenslotte
niet voor niets Lid van Verdienste. Vanwaar deze nieuwe taak
binnen AFC?

Antwoord: Ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik met ver-
vroegd pensioen kon gaan. Maar zoals het cliché zegt: ‘Ik niet
achter de geraniums!’ Na jarenlang de B- commissie (noot: de
Zondagelftallen vanaf het derde) te hebben voorgezeten en na
mijn stoppen met werken, werd ik voor deze functie gevraagd.
Ik functioneer niet alleen als coördinator tussen  administrateur
Yvonne Steeman, sportparkmanager Pim van de Meent en
clubhuispachter Frans Ris, maar ook tussen het bestuur en de
commissies. Ook mijn werk lag in de communicatieve sfeer:
reclame, sales promotion en marketing. Omdat ik de clubcultuur
goed ken zie ik mijn taak ook als intermediair. 
Het bestuur heeft mij aangesteld om de ruim honderd vrijwil-
ligers bij AFC beter te ondersteunen. In de toekomst kan daar
ook nog de rol van een soort ombudsman voor leden bijkomen,
maar zover is het nog niet.

Vraag: Maar bij AFC zijn er vele mensen werkzaam, ben je niet
bang dat je op andermans terrein komt?

Antwoord: Tot nu toe heb ik alleen maar enthousiaste reacties
gekregen. De organisatie van onze club is zich steeds meer aan
het professionaliseren. Er is dus duidelijk behoefte aan een
functionaris, die dagelijks aanwezig is en dus sneller zaken voor
elkaar krijgt. Natuurlijk altijd in overleg met het verantwoor-
delijke bestuurslid. Ik ben bij het begin van elke bestuursver-
gadering aanwezig ben om verslag te doen over de dagelijkse
gang van zaken. 
Natuurlijk zie ik door mijn ervaring binnen de club wel zaken die
voor verbetering vatbaar zijn. Maar je moet zaken wel op het
juiste moment brengen. AFC kent instituten, die horen ook bij
onze club. Respect voor onze tradities, maar je moet wel met je
tijd meegaan.

Vraag: Met welke doelstelling ben je aan deze taak begonnen?

Antwoord: Je moet wel beseffen dat je een club als AFC niet als
een bedrijf kan besturen. Je hinkt in feite op twee gedachten:
enerzijds de bedrijfsmatige kant, anderzijds de vriendschappe-
lijke relaties. Je voetbalt met elkaar, je staat samen langs de
lijn, je staat samen aan de bar. Ik wil graag een bijdrage leveren
aan het beter structureren van al het werk dat er binnen de club
plaatsvindt, zonder aan iemands status en verantwoordelijkheid
te komen, Het gaat om AFC als eenduidige organisatie.

Vraag: Wat zijn je uitgangspunten om dat doel te bereiken?

Antwoord: Ik ga uit van vier pijlers. Ten eerste: AFC heeft
bestuursleden van hoge kwaliteit, die integriteit combineren met
coachend leiderschap en snelle besluitvorming. Bovendien is
hun passie voor de club vaak net zo groot als voor hun werk,
meestal een eigen bedrijf . Hun betrokkenheid bij de club is echt
enorm.
Ten tweede: Onze clubcultuur is een open cultuur, iedereen is
intensief via dialoog en acties bezig de club op elk terrein beter
te laten presteren. Daarin moeten we ons blijvend onder-
scheiden. Ten derde: Door alle aanwezige managementkwaliteit
is de clubstrategie op lange termijn verzekerd. Ten vierde: Onze
leden, commissieleden en vrijwilligers zijn zeer divers, comple-
mentair en kunnen goed samenwerken.

Laatste vraag: Wil je nog iets opmerken?

Antwoord: Dat de naam van verenigingsmanager wordt ver-
anderd in clubmanager. We heten immers de Amsterdamsche
Football Club! Een bakermat van sportief fatsoen en met respect
voor traditie! Daar moet het bestuur zich nog maar eens over
buigen.

André Wijnand
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Frans Jüch

Verenigingsmanager 
Frans Jüch brengt 

AFC-geledingen bij elkaar
Jaren geleden zwaaide Erelid Sal van Gelder de scepter over de dagelijkse gang van zaken op Sportpark Goed Genoeg. 

Na zijn overlijden nam Jaap Draisma (Lid van Verdienste) zijn werkzaamheden over. Intussen werd de club groter en groter. 
Zodanig dat na het vertrek van Jaap Draisma door het bestuur een officiële verenigingsmanager is aangesteld 

in de persoon van Frans Jüch (Lid van Verdienste). André Wijnand stelt hem aan u voor.

foto: Jan Otsen
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Vader en zoon Koster hebben ieder hun AFC Golfclub
‘Tja, wat is balgevoel?’

AFC is allereerst een voetbalclub, maar binnen de club zijn weer tal van clubjes actief om allerlei passies uit te leven.
Om er een paar te noemen: de Biljartclub, de Bridgeclub, de Stieren, de Club van 8, etc. 

Zo wordt er ook verwoed gegolft. Maar AFC zou AFC niet zijn als die wereld ook weer niet is opgedeeld: 
de Amsterdamsche Senior Golf Society  en de Young Gentlemen Golf Club. 

Vader Paul Koster, ruim 45 jaar lid, hoort bij de eerste golfclub, zoon Ronald, bijna 25 jaar lid, bij de tweede. 
Is hier sprake van een familievete?

foto: Jan Otsen

Ronald: Hé pa, vind je dat je balgevoel hebt?
Paul: Tsja, wat is balgevoel? Ik heb altijd wat met een bal gehad,
ja zeker, maar ik kon vanwege zware astma eigenlijk pas echt
rond mijn 16e beginnen met intensief sporten. In mijn geval
voetbal, tennis en op veel latere leeftijd golfen. Ik denk overigens
wel dat jij mijn sportiviteitgenen hebt meegekregen, want jij hebt
zeker wat met balsporten en nog steeds beoefen je bepaalde
sporten op redelijk niveau.

Ronald: Laten we niet overdrijven!

Paul: Is toch zo, je voetbalt, tennist en golft aardig, beetje zoals
ik, niet top, maar je doet toch overal aan mee…?

Ronald: Dat is het belangrijkste, dat ik overal aan mee kan doen,
sporten is een heerlijke uitlaatklep en sociaal ook nog eens een
aanvulling.

Paul: Voetbal is een teamsport, maar met golf en tennis ben je
wel op jezelf aangewezen, heeft veel met concentratie te maken
... voetbal is toch wel mijn favoriet, alhoewel ik niet meer speel.
Maar ik leef me ook lekker uit met golf, vooral op de green…

Ronald: Ik weet het nog goed, zondagochtend, had ik mijn
trainingspak aan en dan zaten wij rond 08.00 uur bij de radio te
luisteren naar radio Amsterdam. AFC… veld 2 afgelast…
en maar hopen dat het doorging.

Paul: Inderdaad, dat was een prachttijd, gingen we met z’n
tweetjes vanuit Bentveld naar AFC waar ik speelde in het roem-
ruchte 13e.

Ronald: Moet je nagaan, met een aantal van hun zonen zit ik
alweer jaren bij ‘zami’ 5, prachtteam, veel vrienden die spor-
tiviteit en het sociale hand in hand laten gaan.

Paul: Dat heb ik ook altijd gehad met zondag 13 en ook natuur-
lijk met de klassieke veteranen; ik sta nu aan de zijlijn als ik
‘toevallig’ niet moet golfen.

Ronald: Golf, ja, toen kwam de YGGC, een golfclub opgericht
door AFC/ACC leden Guido Dukker en Jan Otsen, alweer 10 jaar
geleden, eigenlijk als grap begonnen, maar op dit moment meer
dan 50 leden.

Paul: En wij hebben de ASGS, de seniorenafdeling, vier jaar ge-
leden opgericht en ook alweer zo’n 40 leden. Ik ben vanaf het
begin bestuurslid met AFC-vrienden Jan Hein Lans, Karel van
Osch, Arthur Reddering en Bas Rachman; 75% van onze golfers
zijn tot op het bot AFC-ers. 

Ronald: Ik moet heel eerlijk zeggen dat de YGGC een verrijking
is voor mijn sportieve en sociale leven, klinkt misschien een
beetje overdreven, maar ik meen het wel, het is een verlengstuk

van ‘zami’ 5, waar ook veel spelers lid zijn van de YGGC. Namen?
Akkerman, Peters, De Wit, zwagertje van Essen, van Doesburg,
van Gelder, van Dijk en Honsdrecht. En dan mede AFC-bestuurs-
leden Geluk en Westerhof. We hebben al zoveel hoogtepunten
meegemaakt met dit cluppie… voor mezelf? Ik ben een keer
clubkampioen geworden op één van onze buitenlandse trip, ik
ben daar trots op.

Paul: De YGGC staat voor Young Gentlemen: dit zijn leden die
eeuwig jong blijven maar er nog niet over hebben nagedacht als
men later wil overstappen naar de ASGS van de senioren.
Uitbreiding of fusie? En dan bestaat er ook een ALGS van ladies
golf met veel dames uit de AFC-basis, waar je moeder ook deel
van uitmaakt. De AFC-stijl blijft gewaarborgd!

Ronald: Trouwens, ik wil nog even terugkomen op de hoogte-
punten. Helaas hebben wij ook een aantal dieptepunten mee-
gemaakt. Op onze clubkampioenschappen in het buitenland
hebben wij van die dieptepunten ook een soort ‘hoogtepunt’
gemaakt, hoe tragisch het ook is. Op de laatste dag, voordat we
starten op de 1e hole, neemt onze voorzitter Guido Dukker 
het woord en herdenken wij onze leden Michael Gosler en 
Mike Reddering die ons veel te vroeg zijn ontvallen. De woor-
den… de stilte… kippenvel… je voelt dat die jongens ‘bij ons
zijn’... ook dat is warmte…

Ronald en Paul Koster.
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Werken voor een goed doel, geeft gewoon een goed gevoel

AFC uitzendbureau is opgezet om AFC een ideale mogelijkheid te geven om, naast de AFC-Vriendelijke bedrijven, nieuwe
inkomsten te genereren via het bedrijfsleven. Als een bedrijf werkt met (flexibele) werknemers en bereid is de uitzendkrachten
voortaan van AFC uitzendbureau af te nemen, dan levert dit AFC extra inkomsten op. Zo kan bijvoorbeeld een bedrijf dat
gewend is om met uitzendkrachten te werken, de club sponsoren zonder dat het bedrijf er extra voor hoeft te betalen. Door
deze bijzondere constructie krijgt AFC dus nieuwe kansen om meer sportieve mogelijkheden te creëren. AFC uitzendbureau
werkt tevens hard aan het verbeteren en vergroten van het maatschappelijk en sociaal gezicht van AFC. Denk hierbij aan het
opzetten van projecten in samenwerking met diverse gemeentes, het UWV, ROC en reïntegratiebureaus. Ook zal AFC
uitzendbureau initiator worden van sportactiviteiten die gericht zijn op doelgroepen in en rond Amsterdam. Dus werk jij als
uitzendkracht voor ons, dan werk je voor een goed doel en dat geeft gewoon een goed gevoel.

Samenwerkingsverband

AFC uitzendbureau is een samenwerkingsverband tussen AFC en uitzendbureau Nedflex. Door deze samenwerking wordt het
voor werkgevers heel eenvoudig om goede en betrouwbare uitzendkrachten te vinden.
Werkzoekenden kunnen via dit AFC uitzendbureau op een snelle en persoonlijke manier een leuke (vakantie) baan vinden.
Iedereen van 15 jaar en ouder kan zich aanmelden.

Hoe werkt het?

Geheel in de lijn van de club werkt ook het uitzendbureau
met korte lijnen. Wanneer u een vacature heeft, of wanneer
u werk zoekt, dan kunt u volstaan met één telefoontje naar
AFC uitzendbureau.

Wat kan AFC uitzendbureau betekenen
voor een werkgever?

• De winst komt ten goede aan AFC.
• Het sociaal/maatschappelijke gezicht van AFC

wordt vergroot.
• Gemotiveerde uitzendkrachten die er trots op

zijn voor AFC te werken.
• Grote flexibiliteit in het personeelsbestand.
• Gericht plaatsen van personeelsadvertenties

zonder dat u voor de hoge kosten opdraait.

Wat kan AFC uitzendbureau betekenen voor een werkzoekende?

Door te werken via AFC uitzendbureau worden de sportieve mogelijkheden van AFC vergroot, krijg je een vaste contactpersoon
die begrijpt wat je wilt, een uitzendbureau dat actief voor je op zoek gaat naar werk door gebruik te maken van het uitgebreide
netwerk en wordt de kans op werk aanzienlijk vergroot. AFC uitzendbureau is werkzaam voor alle sectoren en levert flexibele en
gemotiveerde medewerkers.

AFC uitzendbureau is een nieuw initiatief van AFC. Wij richten ons op de hele arbeidsmarkt en wij bieden gemotiveerde
arbeidskrachten aan alle bedrijven in en rond Amsterdam. Werkzoekenden krijgen bij AFC uitzendbureau de grootste kans om
aan het werk te komen omdat wij onderdeel uitmaken van een groot bedrijvennetwerk in Amsterdam. Wij doelen hierbij op de
sponsors in Amsterdam en de gelieerde bedrijven aan AFC uitzendbureau; ruim 600 bedrijven bieden ons iedere dag hun
vacatures aan. Als je vandaag nog langs komt om je in te laten schrijven door Susan Brouwer, kun je meteen worden
geselecteerd voor de baan die bij je past.

Bedrijven bieden hun vacatures om meerdere redenen bij ons aan. De arbeidskrachten van AFC uitzendbureau zijn erg
gemotiveerd. Velen werken namelijk voor hun eigen club en dat werkt motiverend. En anderen werken bij AFC uitzendbureau
omdat ze dan werken voor een aantal goede doelen. Allereerst natuurlijk om via ons aan een mogelijke vaste baan te komen of
gewoon om geld te verdienen. Maar daarnaast geven ze AFC meer sportieve mogelijkheden. Want hoe meer je via ons werkt,
hoe meer AFC verdient aan jouw uitzending. Een prachtige combinatie natuurlijk. Daarnaast gunnen veel bedrijven AFC
zekerheden voor de toekomst. Iets wat met dit uitzendbureau wordt gerealiseerd.

AFC uitzendbureau • Sportpark Goed Genoeg • De Boelelaan 50 • 1082 LR  Amsterdam
Tel. 020-6626362 • Fax 020-6626366 • post@afcuitzendbureau.nl • www.afcuitzendbureau.nl

Susan Brouwer
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Adverteerders in de Schakel en AFC-Thuis:
Accuraat Verhuur 020-6410920
AFC Uitzendbureau 020-6626362
all-in logistics 020-3168668
Anggrek Bloemsierkunst 020-6791372
Beds & Bedding 020-6434950
Bellini Ristorante Italiano 020-6448390
Breitling 020-6596453
Bronwasser Collection 020-6441460
Buro leerhulp 020-6427542
de Jong Autobedrijf, Peugeot 020-5607000
De Logie, Wijnkopers sinds 1848 020-6626208
De Verlichting 020-4045845
DO-iT Real Estate 020-4411027
Façonnable 020-6642361

For Fellows 020-6477067
Fritzsche autoschade 020-6937399
HB Alarmsystemen 020-6595558
Henk Burger Makelaardij 020-6403853
Hergo, de slager met een koksmuts 020-6304666
ING Bank 020-5620334
I.W.I. Bert de Rooy 020-4539349
Kottmann en Co, Accountancy 020-3455855
Mark’s Tabakshop 020-6415590
Moorman Mannen Mode 020-6441162
Palteam Drukkerij 020-4950435
Paul Gehring Lijsten 020-6451566
Pim Sterk Dames- en Herenkapper 020-4043643
Rogge Belastingadviesbureau 020-6750889

Rosenthal Levi 06-10037139
Ruud van de Ruit, stukadoorsbedrijf 020-4040104
Sama Sebo Indonesisch Restaurant 020-6628146
Small Talk, Coffee Corner/Eating House 020-6620029
Smit/Cruyff, de specialist in voetbal 020-6231735
Stadion Sport 020-6791734
Sudtours Vliegvakanties 020-6640111
Troostwijk Group B.V. 020-6666666
T(w)o Connect 035-6838629
Unique Logistics 020-6550010
Van Keulen Hout en Bouwmaterialen 020-6650075
Verhaal Trainingen & Ontspanning 020-4720224
De Verlichting 020-4045845
Wagenaar Poelier Traiteur 020-6415577
WMJSolutions.nl 020-6541546

De bordsponsors zijn:
25 AFC Vriendelijke Bedrijven (zie pagina 7 t/m 9)
AFC Uitzendbureau 020-6626362
All Sports    020-6471323
all-in logistics 020-3168668
Amstel Bier 020-4804100
Amstelborgh/Borchland 020-5633333
Andantino 020-6621311
APL Logistics 010-5063400
Apresa 020-6666666
Arcalaudis 020-6666666
AutoBosma 020-4260360
Beds & Bedding 020-6434950
Black Rock 020-5495200
Bosman Letters     020-6629803

Bovo Tours 071-3319107
Breitling    020-6596453
Bröring Interieur 020-3013678
Bruin Makelaardij     020-6768022
Café 1890     020-6445906
CBA printers    020-6421987
Central Point 020-3472323
Dura Vermeer     020-4681361
For Fellows     020-6477067
Gatorade     030-2426753
Kaya Elite     020-6817188
Kinzo gereedschappen    0318-697777
Labels International 013-4609260
Labeto reizen     071-3319107
Lekker van der Laan LavAzza espresso 0252-243382

Van Maarschalkerwaart 020-5721111
New York Pizza 020-3473882
Oostenrijk Touringcars B.V. 020-6952511
Oranjewoud     036-5308118
Oriental City Restaurant     020-6268352
Pasta di Mamma 020-6448903
Peter Bruin Makelaardij 020-6768020
Primosite 033-4325344
Rosenthal Levi 06-10037139
Ruitenheer    020-6975560
Select Catering 020-6475888
The School 020-6445575
Tommy Careca 06-22545887
Van Keulen Hout en Bouwmaterialen 020-6650075
Voogd Makelaardij 020-5733357

Onze adverteerders in 2007-2008
Naast de AFC Vriendelijke Bedrijven krijgt AFC al vele jaren steun van adverteerders, zowel in ons clubblad ‘de Schakel’ en 

in ons programmablad AFC-Thuis als met een reclamebord rondom onze velden.
Zonder deze extra inkomsten is het onmogelijk AFC te laten functioneren als een TOPclub in het Nederlandse amateurvoetbal. 

Wij bedanken alle AFC Vriendelijke Bedrijven, adverteerders en sponsors voor hun steun.

AFC wint Metropool Cup 2007
AFC is het nieuwe seizoen goed begonnen. De “Reds” plaatsten
zich voor de “grote” ronde van de KNVB Beker door een klin-
kende overwinning op Barendrecht en moet eind september
uitkomen tegen FC Den Bosch. Ook de Metropool Cup werd door
de goedspelende en gemotiveerde ploeg van Ton du Chatinier
veroverd.

Op Sportpark Ookmeer werd de finale bereikt door en 5-1 over-
winning op DWV.

Blauw Wit trok in de finale, na het nemen van strafschoppen,
aan het kortste eind. De stand na reguliere speeltijd was blijven
steken op 0-0. Raymon van Emmerik, de van NEC overgekomen
doelman stopte twee penalty’s. Voor AFC werden de strafschop-
pen benut door Robert Gehring, Robbin Kieft, Tonnie Cussel en
Hans Geerlings. Laurens Samsom miste van elf meter.

Er namen zestien topamateur clubs deel aan dit hoofdstedelijke
toernooi. Naast een fonkelende beker won AFC een luxe vliegreis
naar Turkije voor de hele selectie.

De foto laat zien hoe blij aanvoerder Robert Gehring en zijn
mannen zijn met deze eerste prijs van het seizoen. 

Foto: Emiel van Lint.
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Topscorers en assists 2006-2007
goals assists

1 Ruben Wilson 13 5
2 Tom Clobus 6 5
3 Mauri Cabeza 5 10
4 Peter Post 4
5 Rody Turpijn 3 2
6 Said Bentohami 2 4
7 Yama Hashemi 2 3
8 Robert Gehring 2 1
9 Laurens Samsom 2

10 Mendel Wizenhausen 1 4
11 Bobby Gehring 1 1
12 Hans Geerlings 1

Gideon Coronel 1
14 Laurens Bianchi 1

Said Moumane 1
Gijs Roodbeen 1
Edwin van Holten 1

Verkozen speler van het jaar:

AFC 1

1. Ruben Wilson 13
2. Tom Clobus 6
3. Mauri Cabeza 5

AFC 2

1. Robin de Groot 6
2. Laurens Samsom 4
3. Yama Hashemi 4

AFC 3

1. Luuk de Werd 16
2. Christiaan Uittenbosch 8
3. Chris Heeringa 6

AFC Zat 1

1. Frank Bakker 10
2. Harro Kras 9
3. Sinan Kelebek 5

Dennis Purperhart 5

AFC Zat 2

1. Marco Achmad 10
2. Maurice Blank 9
3. John van Lottum 6

Ricky Testa la Muta 6

AFC Jun A1 

1. Michiel Foppen 6
2. Daryl van Mieghem 6
3. Jordi Groot 3

AFC Jun B1

1. Nick Meulenbroek 7
2. Damiato Schet 5
3. Michael Malmberg 4

AFC Jun C1

1. Thierry v.d.Kooije 21
2. Tim Wulffraat 8
3. Camiel Kesser 3

AFC Pup D1

1. Sjoerd Bon 7
2. Kick van Aelst 6
3. Daniël van Son 6

Wedstrijden voor AFC 1 sinds 1988
t/m 2006 2006-07 t/m 2007

1 Rokus Hoogendoorn 251 251
2 Robert Gehring 199 22 221
3 Joey Esionye 182 26 208
4 Roy Tular 192 192
5 Ronald van de Meent 186 186
6 Joey Zebeda 163 163
7 Laurens Bianchi 137 24 161
8 Edwin van Holten 141 18 159
9 Peter de Waal 153 153

10 Erwin Smit 148 148
11 Hans Geerlings 124 15 139
16 Said Moumane 97 23 120
24 Bobby Gehring 72 18 90
38 Rody Turpijn 54 11 65
51 Peter Post 25 23 48
54 Murat Böke 22 17 39
58 Gijs Roodbeen 16 19 35
64 Tom Clobus 28 28
66 Mauri Cabeza 26 26
67 Ruben Wilson 26 26
74 Mendel Witzenhausen 24 24
84 Gideon Coronel 19 19
85 Yama Hashemi 19 19

100 Stefan Veenboer 1 13 14
106 Khalid Harrak 6 6 12
109 Jarik van Zeijst 11 11
113 Laurens Samsom 10 10
114 Said Bentohami 8 8
116 Mike van Dord 7 7
144 Soufian Ben Abdeslam 1 1
150 Wouter Kloes 1 1

Eindstand Hoofdklasse A in 2006-2007
Argon 26 16 4 6 52 55-28
Elinkwijk 26 13 8 5 47 39-23
ADO'20 26 15 3 8 45 46-40
VVSB 26 14 4 8 45 44-40
AFC 26 14 3 9 44 45-28
Turkiyemspor 26 11 7 8 40 51-36
Haaglandia 26 10 7 9 37 39-30
VUC 26 10 6 10 36 37-40
Hollandia 26 10 3 13 33 35-32
DWV 26 8 6 12 30 30-43
Omniworld 26 7 4 15 25 27-48
Hilversum 26 7 6 13 24 29-42
Excelsior'20  26 5 7 14 22 27-48
Tonegido 26 4 8 14 20 34-60

ADO'20 en Hilversum 3 punten in mindering; AFC en
VVSB 1 punt in mindering.
Periodetitels: Argon, Elinkwijk, ADO'20, VVSB.
Gedegradeerd: Hilversum, Excelsior '20, Tonegido.
Gepromoveerd: DWS, DCV en Westlandia.

Wedstrijden van AFC 1 in 2006-2007
03-09-2006 Argon-AFC 3-2
10-09-2006 AFC-VUC 2-3
17-09-2006 Tonegido-AFC 2-5
24-09-2006 AFC-Omniworld 1-2
01-10-2006 Haaglandia-AFC 0-1
08-10-2006 AFC-VVSB 2-0
15-10-2006 DWV-AFC 0-2
29-10-2006 AFC-Excelsior'20 5-0
05-11-2006 Turkiyemspor-AFC 3-0
12-11-2006 AFC-ADO'20 2-1
19-11-2006 Elinkwijk-AFC 1-1
10-12-2006 AFC-Hilversum 4-1
17-12-2006 AFC-Argon 2-0
28-01-2007 Hollandia-AFC 0-1
04-02-2007 VUC-AFC 1-1
18-02-2007 AFC-Tonegido 2-0
25-02-2007 Omniworld-AFC 0-2
11-03-2007 VVSB-AFC 5-1
25-03-2007 AFC-DWV 3-0
29-03-2007 AFC-Haaglandia 1-0
01-04-2007 Excelsior'20-AFC 0-0
15-04-2007 AFC-Turkiyemspor 0-1
22-04-2007 ADO'20-AFC 2-0
29-04-2007 AFC-Elinkwijk 0-2
06-05-2007 AFC-Hollandia 0-1
13-05-2007 Hilversum-AFC 0-5

Bekerwedstrijden
22-08-2006 GVVV-AFC 2-2
27-08-2006 AFC-Hoofddorp 7-0
12-09-2006 AFC-Voorland 1-4

Feiten en cijfers AFC12006-2007
verzorgd door Chris Schröder

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

1 De Treffers 858 422 230 206 1495* 1516-968 33
2 Elinkwijk 754 312 226 216 1162 1247-1019 29
3 AFC 780 304 227 249 1138* 1219-1018 30
4 Geldrop 700 299 203 198 1100 1214-923 27
5 TOP 674 276 191 207 1019 1044-901 26
6 DWV 676 258 201 217 975 995-905 26
7 Rheden 624 251 215 158 968 975-729 24
8 HSC'21 572 252 157 163 913 1080-784 22
9 Quick'20 624 229 187 208 874 971-888 24

10 Panningen 598 220 170 208 830 901-850 23
21 ADO'20 442 179 130 133 664* 708-596 17
27 Hollandia 390 153 129 108 588 577-450 15
41 Argon 260 129 74 57 461 463-309 10
44 VUC 286 105 97 84 412 386-363 11
47 Omniworld 286 106 74 106 392 494-470 11
73 Turkiyemspor 130 76 28 26 254* 281-157 5
83 Westlandia 130 44 38 48 170 175-192 5

101 DCV 104 30 33 41 123 127-160 4
119 VVSB 52 23 11 18 79* 83-84 2
123 Haaglandia 52 22 11 19 74* 91-73 2

Resultaten AFC tegen tegenstanders hoofdklasse A 2007-2008
ADO'20 28 9 5 14 32 36-38 14
Argon 14 3 2 9 11 12-22 7
DCV 8 3 3 2 12 14-10 4
DWS 0 0 0 0 0 0-0 0
DWV 50 15 13 22 58 64-68 25
Elinkwijk 52 16 24 12 72 71-60 26
Haaglandia 4 3 1 0 10 7-1 2
Hollandia 24 9 8 7 35 34-27 12
Omniworld 16 6 1 9 19 26-33 8
Turkiyemspor 10 1 1 8 4 8-21 5
VUC 22 7 5 10 26 36-38 11
VVSB 4 1 1 2 3 5-9 2
Westlandia 10 0 7 3 7 12-15 5

De complete lijst is te zien op www.afc-amsterdam.nl

Topscorers v.a. ’84 en assists v.a. ’88
goals assists

1. Ashwin de Bruijn 90 22
2. Dennis Purperhart 66 36
3. Johan Dol 47 7
4. Patrick Steenkist 40 33
5. Robert Gehring 38 51
6. Orlando Patrick 35 6
7. Rene Franken 28 18
8. Roy Tular 27 19
9. Ulli Landvreugd 25 45

10. Frank Aboikoni 24 18
16. Rody Turpijn 16 12
17. Laurens Bianchi 15 22

Bobby Gehring 15 14
24. Ruben Wilson 13 5
27. Hans Geerlings 11 16
43. Tom Clobus 6 5
48. Mauri Cabeza 5 10

Peter Post 5 1
66. Said Bentohami 2 4

Murat Böke 2 2
Yama Hashemi 2 3
Laurens Samsom 2

82. Gideon Coronel 1
Joey Esionye 1 4
Edwin van Holten 1 4
Said Moumane 1 9
Gijs Roodbeen 1 2
Mendel Witzenhausen 1 4

98. Kahlid Harrak 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

2004-2005 Hans Geerlings

2005-2006 Said Moumane

2006-2007 Laurens Bianchi
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EREGALERIJ AFC 1895 - 2007
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. van Teunenbroek
1962 G.H.H. Kappelhoff 
1970 W.G. Staats
1970 J.H. Wijnand 

1970 C. van Peperzeel
1970 H.O. van Rijn 
1972 C. Kerker sr
1975 A. Waayer
1976 D.J.F. Hermens
1985 S. van Gelder

1952 G. H. Hauber
1953 G.Th. van Nigtevegt
1955 J. á Cohen
1955 J.H. Esser
1955 J.L. v.d. Voort
1955 J.H. Wijnand
1957 M. de Bruin Mzn.

1958 M. de Granje 
1958 G. Stallmann 
1963 S. de Boer 
1963 G. H. Elserman 
1963 C. Kerker sr
1963 J. Meyer
1963 J. Prent

1963 J. Roodenburgh
1963 C.F. de Vilder
1963 S. de Waal
1963 W.G. Staats
1963 C. van Peperzeel
1966 A. van der Valk
1967 J.T. Steensma

1970 J. Hurwits
1970 M. Gerrits 
1971 A. Waayer 
1972 W. Brusse 
1972 C.J.D. Sierhuis 
1975 T. ten Oosten
1975 C.A. Quint 

1981 J.L. Bonnet
1985 A.G. Glas
1990 A. Rimini
1990 B.J. Slaap sr
1992 C. Jochems
1992 G. Trebert
1995 H.W. van Teunenbroek

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 sr
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 W.G. Staats
1975 W. Neseker
1975 H.O. van Rijn
1975 R. van Nek
1976 H. van de Grampel
1976 J. Snelleman
1976 J.F. Scheepens
1976 W. van der 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
1984 J. Meijer
1985 G.T. Nijman
1987 O. Sterman

1988 M. Gerrits
1988 N. Leloux sr
1988 T. Wiggemansen
1989 A. Rimini
1990 A. Kraal
1991 C.A. Quint
1992 C. Geluk
1992 N. Kalsbeek
1992 J T. Steensma
1993 Th. van Emden
1993 L. Woudstra
1993 H.W. van Teunenbroek
1994 J.A. Vermeulen
1995 R.H. Molenaar
1995 J.A. Galavazi
1996 H.J. van Weelde
1997 D. Perton
2004 G.W. Endel

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. van Caspel
2005 Chr. Schröder
2007 B. Neseker

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.J. Eijsvogel †
1938 J.J.C.M. Lungen †
1939 B.P. Bonkink †
1940 J.H. Esser †
1941 J.F. Nestelroy †
1942 J.M.H. Broeksmit †

1943 B. Dorlas †
1944 C. Emeis †
1945 D.J. Bessem †
1946 M.C. van Trigt sr. †
1947 H.F. van de Hurk sr. †
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. v. Teunenbroek †
1955 W.G. Staats †
1956 J.D. Scheepstra †
1957 B.P. Bonkink †
1957 D.J. Disselkoen †
1958 C. Kerker sr. †
1959 M. Gerrits †

1959 P. v. Velden Erdbrink †  
1960 A.J. Bos †
1961 H.W. v. Teunenbroek †
1961 B.J. Slaap sr. †
1962 C. van Peperzeel sr. †
1963 H. Timmerman †
1964 R. Akkerman sr.
1965 W. Bückert †
1966 J.N. Holtzappel †
1967 B. Wildeboer
1968 C.J.D. Sierhuis †
1969 H.O. van Rijn †
1970 Chr. Schröder
1971 N. Leloux sr. †
1972 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 jr.
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
2005 P. Brans
2006   D.A. Speelman
2007 Q. Abeln

ERELEDEN †

LEDEN VAN VERDIENSTE †

AFC RIDDERS †

ERELEDEN

LEDEN VAN VERDIENSTE
1975 W. Adriaansz
1975 B. Wildeboer
1977 F.H. Haubrich
1985 K.A. Baarschers

1985 J. Benoni
1985 P. Roosenschoon
1986 H.A. de Wijs sr
1989 J.L. Slaap

1990 W.F. de Boer
1995 H. van der Jagt
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
2005 F. Jüch
2006 J. Draisma
2006 H.G. Elias

AFC RIDDERS
1984 L. van Kranendonk
1986 W.F. Brommelcamp
1990 D. Moesbergen
1990 G.A. Graanboom
1992 G. Horn
1992 P. Meyer
1993 F. van Klinken 
1993 P. van Ruyven
1993 R. Akkerman sr
1993 A. van Soomeren sr
1993 K.J. van Stuyvenberg
1994 J.C. Vogel

1994 H.A. de Wijs sr
1995 M.M. de Bruin sr
1995 H. Woudstra
1997 M.L Koster
1997 B. Neseker
1997 H.P. van den Bergh
1997 P. Vaal
1998 H.L. Rooze 
1998 G.J.N. Wijnand
1999 H. de Groot
1999 R.E. Duis
1999 J. Hendriks

1999 J. Wildschut
2000 A. Reddering
2000 Chr. Schröder
2000 C.P.W. Colijn
2000 H. Honsdrecht
2000 C. Bouwens
2000 B. Wildeboer
2001 B.J. van den Bergh
2001 Joh. de Bie
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

2006 R. Domhof
2006 J. Lonnee
2006 T. Nooij
2006 F. Reddering
2006 R. Ridderikhoff
2006 E. Pais
2006 P. Roosenschoon
2006 R. Prins
2006 H. Loonstijn
2006 T. Balk
2006 E.D. Ohm
2006 B.J. Slaap
2006 W. Amesz

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 0900-2002020

Secretariaat Postbus 302, 1180 AH  Amstelveen 020-6410557

Administratie AFC Postbus 71793, 1008 DG  Amsterdam 020-6611513

fax 020-6611959, afc@hetnet.nl

Internet www.afc-amsterdam.nl 0297-522299

Bestuur

Voorzitter Machiel van der Woude 020-6623867

Secretaris Kees Gehring 020-6416185

Penningmeester Nick van Ommeren 020-4411027

Vice-voorzitter Ad Westerhof 020-6444217

2e Secretaris Ruud Mantel                      020-6401900

2e Penningmeester                   Edwin Geluk  020-6433722

Commissaris jeugdzaken Rinus van Leijenhorst 036-5300489

Commissaris seniorenvoetbal Ronald Koster 020-4977917

Commissaris TOPamateurs Henk Bijlsma 06-53191115

Commissaris evenementen Bob Duis 020-6420217

Clubmanager Frans Jüch 06-23622214

Technische commissie Henk Bijlsma 020-6194875

Ronald Koster 020-4977917

Rinus van Leijenhorst 036-5300489

Elftalcommissie A TOPamateurs

Voorzitter Henk Bijlsma 020-6194875

Johan Dol                             020-4490550

Frank Keijzer 023-5643182

Rinus van Leijenhorst 036-5300489

Elftalcommissie B

Voorzitter Patrick Reddering                 020-6452841

Secretaris                               Max Flam                             020-6425722

Rogier de Boer 06-10897702

Lars Boering 020-6795972

Elftalcommissie C

Voorzitter Roy van Dijk 023-5248924

Secretaris Sebo Woldringh 06-14672961

Benno Honsdrecht 020-6701850

Jeugdcommissie

Voorzitter                                Rinus van Leijenhorst           036-5300489    

Secretaris Brian Speelman 020-4459221

Michael Tugendhaft             020-6794911    

Klaas Molenaar 06-51400751

Peggy de Hond 06-48205116

Wiebe Westerhof 020-4826825

Veteranencommissie              

Voorzitter                                André Wijnand 0297-522668

Frank Keijzer 023-5643182

Rob Ruis 020-6439042

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 Roy van Dijk                      023-5248924

Johan Dol 020-4490550

Patrick Reddering                            020-6452841

Michael Tugendhaft          020-6794911    

Commissie Sociale Zaken

Voorzitter                                Johan de Bie                         0297-582372

Ger van Caspel                020-6457230

Jan van Dijk                   020-6445519

Kascommissie Hans Honsdrecht              020-4422421

Peter van den Dungen jr 020-6423418

Jos Lonnee 010-5215307

Wim Ringe (plv. lid) 020-6832081

Chris de Valk (plv. lid) 023-5282480

Commissie Pers en Publiciteit

Voorzitter Jan van Galen 06-51238285

Hans Elias 0297-522299

Wim Ringe 020-6832081

André Wijnand 0297-522668

Archiefcommissie

Voorzitter Pim Adriaansz 0251-650948

Hans de Wijs sr 020-6442638

Rik de Boer 023-5281970

Commissie Commerciële Zaken

Voorzitter                                Ad Westerhof                         020-6444217

Meindert Huisman                020-6433703

Tim Timmerman                   020-6415637

Dennis de Wit                       0297-566653

Kennismakingscommissie

Voorzitter                                Ger van Caspel 020-6457230

Johan de Bie 0297-582372

Steve Bierman 020-4044482

Dennis Bijlsma 020-6402879

Rinus van Leijenhorst 036-5300489

Brian Speelman 020-4459221

Sebo Woldringh 06-14672961

Commissie van materiaal Dennis de Wit 0297-566653

Fred ten Nijenhuis 06-53487485

Michael Tugendhaft             020-6794911

Scheidsrechterscommissie Frans Jüch 020-6415902

Peter Brans 06-53885229

Eric Bos 06-47252892

Leo de Nobel 06-53318829

Redactie Schakel Jan van Galen 06-51238285

Productie Schakel Hans Elias 0297-563328

AFC Administratie Frans Jüch 020-6611583    

Clubstatisticus Chris Schröder 020-6152751

Wedstrijdtafel zaterdag Marjan Janssen 020-6618316

Wedstrijdtafel zondag Theo Janssen 020-6618316

Pachter clubhuis Frans Ris 020-6445575

Supportersclub ‘The Reds’ Lou Hekster 020-6401303  

Webmaster Hans Elias 0297-522299  

Zilveren Ploeg Johan de Bie                          0297-582372

E-mail adressen Zie op www.afc-amsterdam.nl

Samenstelling
& redactie: Jan van Galen en André Wijnand

Fotografie: Jan Otsen

Bijdragen: Hans Elias, Johan de Bie, Machiel van der Woude,
Rinus van Leijenhorst, Kees Gehring, Ronald Koster, 
Thomas Rijsman, Barry van der Glas, Patrick 
Reddering, Sebo Woldringh, Wiebe Westerhof, 
Emiel van Lint, Ton Post en Youp van ’t Hek

Correcties: Edwin Geluk en Robine Moolenaar

Statistiek: Chris Schröder

Opmaak: Valentijn Jorritsma

Druk: Palteam Duivendrecht
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