
Jaarverslag Amsterdamsche Football Club seizoen 1997 - 1998 
 
 
INLEIDING 
21 mei 1998 zal de geschiedenisboeken van onze club ingaan als de dag waarop een einde kwam aan een 
lange periode van 76 jaar (!) waarin AFC niet degradeerde. Immers, in 1922 degradeerde AFC naar de 
Tweede Klasse NVB, op 22 mei 1961 promoveerde AFC naar de Eerste Klasse KNVB en in 1974 kwalifi-
ceerde AFC zich voor de Hoofdklasse. Erevoorzitter Henk Kappelhoff, lid geworden van AFC in 1921 (!), is 
dan ook de enige nog in leven zijnde AFC'er, die degradatie al eens eerder meemaakte. 21 mei 1998 zal 
ook de geschiedenisboeken ingaan als de dag dat AFC, als laatste club vanaf de start in 1974 24 jaar 
onafgebroken actief in de Hoofdklasse A, deze klasse moest verlaten, maar 21 mei 1998 zal tevens de 
geschiedenisboeken ingaan als de dag waarop een belangrijke doelstelling van het AFC-bestuur verander-
de. Vanaf 1961 kwam AFC uit in de hoogste amateur-afdeling; ieder seizoen was de doelstelling handhaving 
en was een kampioenschap (1963, 1967, 1969) of periodekampioenschap (1977, 1984, 1985, 1986, 1990, 
1993, 1995, 1996 en 1997) mooi meegenomen. 22 mei 1961 - 21 mei 1998. Op één dag na verbleef AFC 
37 jaar onafgebroken op het hoogste niveau! Vanaf 21 mei 1998 zal een zeer belangrijke doelstelling voor 
AFC zijn: ZO SNEL MOGELIJK TERUG NAAR DE HOOFDKLASSE! 
 
 
HET SEIZOEN 1997-1998 
Als gevolg van de warme en droge zomer kwam het seizoen 1997-1998 op Sportpark Goed Genoeg maar 
moeizaam op gang. De velden waren tot de laatste weken van augustus niet bespeelbaar en het nieuwe 
WETRA-veld had door de extreme droogte vertraging in de oplevering opgelopen, waardoor het vijfde veld 
als trainingsveld overbelast werd en dat had dan ook snel ernstige consequenties voor de kwaliteit van dit 
veld. Maar toen op 8 september de traditionele Persmap voor het twaalfde jaar in successie verscheen kon 
het seizoen 1997-1998 ondanks alle aanloopmoeilijkheden van start gaan met de wedstrijd s.c. Feijenoord-
AFC uitslag 2-2. 
Het totaal resultaat van de wedstrijden van alle AFC-teams gedurende het seizoen 1997-1998 is ongeveer 
gelijk aan het seizoen 1996-1997 en nu als de eindstanden bekend zijn blijken de meest in het oog 
springende feiten: de knappe handhaving van de A-1 en B-1 junioren in de landelijke Tweede Klasse KNVB, 
de schitterende promotie van de C-1 junioren naar de landelijke Eerste Klasse, de kampioenschappen van 
Zat 5, D-2, E-6, E-9, F-1 en F-7 en helaas, helaas, de degradatie van zaterdag 1 naar de KNVB zaterdag 
Vierde Klasse en "Ons Eerste" naar de KNVB Eerste Klasse. 
De 70 AFC-teams speelden totaal 1354 wedstrijden, 629 gewonnen, 159 gelijk, 566 verloren, totaal 2116 
punten, doelpunten 4326 voor en 3891 tegen. Het verenigingsgemiddelde bedroeg 1.51 (seizoen 1996-1997 
1.52 en seizoen 1995-1996 1.34), zoals U kunt opmaken uit het eindstandenoverzicht dat door onze Chris 
Schröder voor het 34-ste jaar in successie werd verzorgd en in deze laatste Schakel vanaf pagina .. is 
opgenomen. 
 
 
HET BESTUUR EN DE INTERNE ORGANISATIE 
Het AFC-bestuur bestond het seizoen 1997-1998 uit Dick van der Klaauw, Kees Gehring, Bob Neseker, 
Johan de Bie, Ger van Caspel, Edwin Geluk, Marcel Koster, Machiel van der Woude, Amel Vroege, Jacques 
Parson en Jack van Gelder. Het bestuur kwam vrijwel iedere maandagavond in vergadering in het AFC-
clubhuis bijeen, doch ook buiten deze bestuursvergaderingen kwamen bestuursleden zeer frequent in 
grotere en kleinere samenstelling tezamen. 
Het AFC-bestuur werd bij de uitvoering van het beleid geassisteerd door twaalf verschillende commissies 
met ongeveer 50 leden, administrateur Sal van Gelder, technisch manager Pim van de Meent, groundsman 
Leo van de stichting Goed Genoeg, die tijdens het seizoen werd vervangen door Hans Tier, circa 20 trainers, 
de medische staf, de zgn. "stille werkers", daarnaast een groot aantal vrijwilligers, vnl. elftalleiders, en met 
ingang van begin april werden 2 assistent-sportparkbeheerders via een "Melkert-banen" constructie aan de 
AFC-organisatie toegevoegd, te weten Barry Poppenburg en Herman de Bruijn. 
Dick van der Klaauw gaf in zijn derde seizoen als voorzitter leiding aan de vereniging en de bestuursverga-
deringen en vertegenwoordigde de AFC zowel in- als extern. Ondergetekende verzorgde het secretariaat 
alsmede het secretariaat van AFC's supportersclub "the Reds". Penningmeester Bob Neseker beheerde de 
financiën van de AFC en besteedde tezamen met voorzitter Van der Klaauw en Stichting Goed Genoeg 
voorzitter Jan van Dijk veel tijd aan gesprekken en onderhandelingen over de toekomst van het sportpark 
Goed Genoeg. Vicevoorzitter Johan de Bie beheerde de portefeuille sociale zaken en verving representatief 
de voorzitter waar nodig. Tweede secretaris Ger van Caspel verzorgde de ledenadministratie van de totaal 
circa 1500 leden, terwijl tweede penningmeester Edwin Geluk de contributies c.q. donaties incasseerde, dit 



jaar opnieuw een recordbedrag van Hfl. 427.000,=. Marcel Koster hield zich bezig met algemene zaken, 
Machiel van der Woude was voorzitter van de zeer actieve commissie pers, publiciteit en evenementen, 
commissaris technische zaken Amel Vroege coördineerde de voetbalzaken binnen AFC, nieuwkomer Jack 
van Gelder functioneerde als bestuurslid commerciële zaken en Jacques Parsson was voorzitter van de 
jeugdcommissie, welke werkzaamheden hij gedurende het seizoen door zakelijke omstandigheden moest 
beëindigen, waarna zijn functie in eerste instantie werd waargenomen door John Parsser en later door Ad 
Westerhof. 
 
 
DE ALGEMENE LEDENVERGADERING SEIZOEN 1996-1997. 
Deze vergadering, die door 59 AFC'ers werd bijgewoond, werd in de achterzaal van het AFC-clubhuis op 
donderdag 26 juni 1997 gehouden en de notulen van deze vergadering werden gepubliceerd in de Schakel 
nummer 1 seizoen 1997-1998 van 13 augustus 1997. 
 
 
DE TRAINERSSTAF SEIZOEN 1997-1998 
Toen op de laatste dag van het seizoen 1996-1997, tweede pinksterdag 19 mei 1997, bekend werd dat AFC 
het hoofklasseschap had weten te continueren was er nog geen trainer benoemd voor het eerste elftal voor 
het seizoen 1997-1998. In de week daarna werd overeenstemming bereikt met oud-prof Karel Bouwens, die 
op dinsdag 29 juli 1997 zijn eerste training voor de A-selectie in het Olympisch Stadion verzorgde. Helaas 
kwamen Bouwens en het bestuur van AFC reeds na twee competitie wedstrijden tot de beslissing om in 
goed overleg de relatie te beëindigen. Het bestuur benoemde technisch manager Pim van de Meent 
opnieuw tot interim trainer/coach, die als gevolg van de teleurstellende resultaten na de winterstop op 6 april 
1998 voor het restant van het seizoen werd vervangen door de reeds tot trainer/coach van AFC 1 voor het 
seizoen 1998-1999 benoemde Rob Bianchi. Dirk Spits assisteerde Van de Meent en later Bianchi, Henk 
Bijlsma was elftalleider en Ko Grosze Nipper verzorger. 
Het tweede elftal stond onder leiding van Otto Hoogendijk en Jaap Draisma was elftalleider. Het derde, 
vierde en vijfde elftal werden getraind door Chris Verkaik, die zich zeer snel thuis voelde bij AFC. Chris gaat 
volgend seizoen als hoofdtrainer aan de slag bij RKAVIC zondag en wij wensen hem daar veel succes. Chris 
Dekker, Jacques van der Glas en Rob Lobatto traden op als elftalleiders van resp. AFC drie, vier en vijf. De 
grote zaterdagafdeling werd getraind door ex-prof Peter van der Waart en Dick Bakker keerde bij AFC terug 
als trainer van de recreatie zondag senioren. 
De A-1 junioren werden getraind door Dirk Spits, de A-2 door Chris Verkaik, de B-1 en B-2 junioren door 
Michael Aarts en Dirk Spits en de overige A en B junioren door 1e elftalspeler Dennis Gebbink, terwijl Cees 
Jochems en Lex Koekoek optraden als elftalleider van de A-1 resp. B-1 junioren. De C-1 en C-2 junioren 
door Pim van de Meent en Casimir Westerveld, de C-3 en C-4 door Ko Bekendam en de overige C-junioren 
door Jan Verhagen. De grote groep van jong-junioren werd getraind door o.a. Martin Verburg, Efraim Blog, 
Rinus van Leijenhorst, Bas Polling, Ron Kloosterman, Jan Pelsma, Willem Telkamp, Mario Singels en Joris 
de Wijs, allen onder de zeer energieke en deskundige coördinatie van Jan Verhagen. De keeperstraining 
werd verzorgd door Cees Thomas, Co Bekendam en Ruud de Bruyn. 
Het seizoen 1997-1998 was het derde in successie dat een technisch manager was benoemd in de persoon 
van Pim van de Meent. Hij hield zich bezig met alle dagelijkse voetbalzaken in de vereniging en rapporteerde 
via het bestuurslid technische zaken aan het AFC-bestuur. Daarnaast functioneerde hij als coördinator 
tussen de aangestelde trainers en verschillende commissies. 
 
 
DE MEDISCHE STAF 
De medische staf bestond ook dit seizoen uit fysiotherapeut Wim Crouwel en verzorger/ masseur Ko Grosze 
Nipper. Daarnaast kon AFC via bemiddeling van Wim Crouwel opnieuw beschikken over een aantal 
stagiaires van de Hogeschool Amsterdam die in de afronding van hun studie voor Fysiotherapie een stage-
opdracht dienden te vervullen. Als gevolg daarvan konden het tweede elftal, de A-1 en B-1 junioren over een 
eigen fysiotherapeut beschikken in de personen van Frank Tilmans en Maarten Bröring.  
 
 
"ONS EERSTE" 
Het is een merkwaardig seizoen geweest met een onverwachte degradatie naar de Eerste klasse als 
eindpunt. Merkwaardig omdat het nooit eerder is voorgekomen dat in één seizoen drie verschillende trainers 
voor de A-selectie hebben gestaan. Onverwacht omdat iedere AFC'er die meent verstand van voetbal te 
hebben (en dat zijn er velen) geloof had in het kwalitatieve en kwantitatieve niveau van de selectie van dit 
jaar. Drie trainers. De eerste trainer Karel Bouwens vertrok reeds na twee competitiewedstrijden op 15 



september omdat in ruim zes weken tijd (van 29 juli tot 15 september) het voor zowel Bouwens als het 
bestuur duidelijk was geworden dat door beide partijen een verkeerde beslissing was genomen. Dat Pim van 
de Meent vijf wedstrijden voor het einde van de competitie terugtrad ten gunste van de reeds voor het 
komend seizoen benoemde Rob Bianchi was een laatste poging van het bestuur om degradatie te ontlopen. 
Immers, na de winterstop was op dat moment slechts één wedstrijd gewonnen. Het heeft niet zo mogen zijn. 
Voor het eerst in 76 jaar degradatie kan maar één ding betekenen; ZO SNEL MOGELIJK TERUG NAAR DE 
HOOFDKLASSE!! Vandaar dat het bestuur een beleidsplan heeft opgesteld hoe zij denkt de komende jaren 
AFC te besturen. De aangestelde technische staf heeft veel vertrouwen in de nieuwe selectie en het belooft 
dan ook een zeer interessant seizoen te worden in de eerste klasse A met veel Amsterdamse tegenstanders 
als DCG, DWS, KBV, Osdorp en OSV! Met de spelers die zijn gebleven aangevuld met de spelers die erbij 
komen (zie elders in dit verslag) en de steun van de gehele vereniging zou promotie afgedwongen moeten 
kunnen worden! Het seizoen 1997-1998 kwamen 26 spelers (!) uit voor "ONS EERSTE" en voor de stand na 
24 jaar Hoofklasse A en overige informatie verwijs ik naar het eerder vermelde overzicht van onze clubstatis-
ticus Chris Schröder elders in deze Schakel. 
En dan was er tijdens het achter ons liggende seizoen nog de affaire TONEGIDO. Er is al veel over gezegd 
en geschreven. Het bestuur is nog altijd van mening juist te hebben gehandeld en daar moeten we het maar 
bij laten. Overigens ter informatie, doelman Lemmy Stevens van TONEGIDO heeft inmiddels een schorsing 
van zes wedstrijden onvoorwaardelijk door de tuchtcommissie van de KNVB opgelegd gekregen. 
 
 
DE ELFTALCOMMISSIES 
AFC benoemde voor het seizoen 1997-1998 de volgende elftalcommissies. 
ELFTALCOMMISSIE A, verantwoordelijk voor de elftallen zondag 2 tot en met 5 (het eerste elftal ressor-
teerde rechtstreeks onder het bestuur), bestond uit Fred Laarhoven, Chris Dekker en secretaris Henk van 
der Jagt, ELFTALCOMMISSIE B  (de elftallen 6 tot en met 13) bestond uit voorzitter Frans Juch, Eric 
Hoegee, Jos Willemse, Jaap Ellerbroek en Maarten van Driest. 
ELFTALCOMMISSIE C,  het zaterdagvoetbal, werd gevormd door voorzitter Roy van Dijk, Michael Gosler 
en secretaris Sebo Woldringh.  
 
 
AFC TWEE T/M VIJF 
Secretaris van de elftalcommissie A Henk van der Jagt maakt inmiddels 15 seizoenen deel uit van deze 
commissie en leverde de volgende bijdrage. 
AFC 2. Een tweede elftal begeleiden en trainen is bijna altijd een moeilijke en delicate zaak. Een vast elftal 
gedurende een geheel seizoen is eigenlijk niet mogelijk, omdat regelmatig een beroep wordt gedaan op 
spelers voor het eerste elftal. Daarnaast is veel tact nodig om teleurgestelde spelers gemotiveerd te maken 
en te houden. Ter illustratie: 36 verschillende namen van spelers verschenen op 22 wedstrijdformulieren. 
Ondanks deze problematiek wisten trainer Otto Hoogendijk en leider Jaap Draisma toch op een vierde plaats 
in de competitie te eindigen. Een niet geringe prestatie van leiding en spelers tezamen. 
AFC 3. Het derde had een matige competitiestart, mede veroorzaakt door trainerswisseling en motivatie. 
Trainer Chris Verkaik en leider Chris Dekker hadden echter spoedig de zaak op het juiste spoor en gingen 
vanaf dat moment voor het kampioenschap. Vele wedstrijden achtereen werden gewonnen. Echter ook 
Stormvogels 2 had dezelfde intenties en bleef eveneens winnen. Het uiteindelijke resultaat werd een zeer 
verdiende derde plaats in de eindrangschikking. 
AFC 4. Als je in AFC vier voetbalt word je in de wedstijden in de reserve 2de klasse geconfronteerd met 
tweede elftallen van andere verenigingen. Daarin spelen vaak jonge ambitieuze spelers die graag door willen 
stromen naar het eerste elftal van die club. Het pleit voor de spelers, leider Jacques van der Glas en trainer 
Chris Verkaik dat een elftal kon worden samengesteld, alhoewel dat regelmatig niet geheel vlekkeloos 
verliep. Op technisch en tactisch gebied deed het vaak niet onder voor de tegenstanders en handhaving in 
deze klasse is dan ook een grote prestatie. 
AFC 5. Wat geldt voor het vierde elftal geldt ook voor het vijfde. Leider Rob Lobatto en zijn jongens moesten 
ook optornen tegen tweede elftallen, maar door maximale inzet en kameraadschap werden de punten bijeen 
gesprokkeld om zich te handhaven. Hierdoor werd mede gerealiseerd dat de mooie plaatsing van het 
tweede in de reserve Hoofdklasse, het derde in reserve eerste klasse, het vierde in de reserve tweede 
klasse en het vijfde in de reserve derde klasse kon worden gecontinueerd. Dank aan alle betrokkenen.  
 
 
AFC ZES T/M DERTIEN 
Voorzitter Frans Jüch van de elftalcommissie B maakte het onderstaande verslag. 
AFC 6 (aanvoerder M. de Hond). De resultaten van het zesde zijn gemiddeld onvoldoende geweest. 



Ondanks herhaald aandringen om te gaan trainen en versterkingen uit andere (lagere) teams was degrada-
tie uit de reserve vierde klasse onontkoombaar. De opkomst en animo onder diverse spelers, uit de zeer 
grote groep, kon veel beter. 
AFC 7 (aanvoerder J. Willems). Aanvankelijk speelde dit teams als het achtste. Echter na de winterstop 
werd op grond van o.a. wedstrijdprestaties en teamverband "gewisseld" met het zevende om degradatie te 
ontlopen. Dit resulteerde in een prachtige plaats in de middenmoot in de reserve vijfde klasse. Het complete 
vriendenteam verdient een pluim in alle opzichten. 
AFC 8 (aanvoerder P. Vink). Het achtste kende een zeer wisselvallig seizoen. De prestaties op het veld 
waren matig tot slecht, de opkomst liet vaak te wensen over. De eindstand op de ranglijst spreekt voor zich. 
De vaste kern was gelukkig van goede wil en inzet. 
AFC 9 (aanvoerder P. v. d. Hoven). Het negende kende ups en downs. Zonder een vaste keeper trapte het 
elftal nogal eens incompleet af. De goede onderlinge sfeer en de wil er toch steeds iets van te maken 
voerden gelukkig de boventoon. 
AFC 10 (aanvoerder J. Roedema). Lang heeft het tiende "bovenin" de reserve zesde klasse meegedraaid. 
Het hechte team speelt al jaren in dezelfde samenstelling. Dit heeft in een aantal wedstrijden geleid tot 
prachtige resultaten. Jammer dat aan het einde van de competitie niet iedereen even tevreden bleef. 
AFC 11 (aanvoerder R. Voskamp). Het elfde, uitkomend in de reserve zevende klasse, bestond uit 
kwalitatief zeer uiteenlopende spelers. Goede resultaten werden dan ook afgewisseld met slechte. Spijtig te 
moeten constateren dat enkele spelers hun team (club), zonder aankondiging vooraf, in de steek hebben 
gelaten. Dankzij de inspanning van een trouwe kern werden de laatste wedstrijden met veel animo, plezier 
en goed resultaat gespeeld. 
AFC 12 (aanvoerder W. Hamann). Dit vriendenteam heeft aardig gepresteerd. Als de opkomst optimaal zou 
zijn geweest was een hogere klassering gerealiseerd. Opmerkelijk was de regelmatige trainingsopkomst van 
een aantal spelers uit dit team! De uitblinkers verdienen een hoger team. 
Scheidsrechters 
Gedurende het afgelopen seizoen werd een beroep gedaan op de volgende scheidsrechters: Rick de Boer 
(53), Hans Elias (60), Herman Fritzsche (60), Frans Jüch (52) en Ap Springer (63). Een compliment voor 
ieders inzet en betrokkenheid! Mede namens de spelers! 
 
 
AFC ZATERDAG - commissie secretaris Sebo Woldringh doet verslag. Het seizoen 1997-1998 was voor de 
AFC zaterdag-afdeling een seizoen met wisselende successen. 
Zaterdag 1 degradeerde uit de derde klasse. Het team van Peter van der Waart heeft na een slechte 
seizoenstart eigenlijk nooit de aansluiting kunnen vinden. Voetbal is een teamsport maar het was bijna 
iedere week puzzelen om elf man bij elkaar te krijgen. Veel blessures, weinig saamhorigheid en relatief 
weinig mensen op de trainingen waren mede debet aan de degradatie. Volgend seizoen zal het met enige 
versterkingen mogelijk moeten zijn, ook gezien het potentieel, mee te draaien in de bovenste regionen. Een 
kampioenschap voor zaterdag 2 is dit jaar dichterbij geweest dan ooit. Met enige nieuwe in het team 
passende jongens hebben zij dit seizoen continu meegedraaid in de top. In deze reserve tweede klasse kon 
iedereen van iedereen winnen en dat gebeurde dan ook. Na de winterstop helaas te weinig punten gepakt 
en een uiteindelijk tweede plek is hun deel geworden. Zaterdag 3 is vierde van onderen geëindigd in de 
vierde klasse. Toch zijn zij eigenlijk het hele seizoen nooit weggespeeld. Kleine nederlagen. Wellicht volgend 
jaar met iets meer trainen kunnen zij meedoen in de hogere regionen wat het plezier zal doen toenemen. Net 
als het tweede heeft zaterdag 4 na de winterstop te weinig punten gepakt. Of dit ligt aan het grillige 
programma is niet helemaal duidelijk. In ieder geval zijn Krak en de Hond c.s. aan het einde van de rit net 
niet gedegradeerd. Voor volgend seizoen zal de selectie toch enigszins dienen te worden uitgebreid. De 
kampioensvlag is gehesen bij zaterdag 5. Nog even dreigde DVVA roet in het eten (en drinken) te gooien. 
Maar uiteindelijk bleek deze jonge, alles winnende superformatie toch buiten mededinging mee te doen en 
zo konden de champagne flessen bij Dickie Huisman c.s. uiteindelijk knallen. Proficiat! Zaterdag 6 van Rob 
Lobatto is als semi-veteranen keurig zesde geworden. Mooie shirtjes en een over het algemeen leuke sfeer 
kenmerken dit team. Een enige fysieke dissonant daargelaten. Tenslotte de veteranen 1. Resultaat is hier 
niet het belangrijkste. Met name de hamburgers en andere consumpties vinden echter gretig aftrek en leider 
Hans Coorengel tracht de spirit erin te houden. Het seizoen 1997-1998 werd voor de AFC-senioren 
afgesloten met de inmiddels traditionele strijd om de A/B/C Cup op 20 mei jl. 
 
 
DE JONGE AFC'ERS 
 
 
DE COMMISSIE PERS EN PUBLICITEIT 



Over de werkzaamheden van deze commissie rapporteert bestuurslid Machiel van der Woude. 
 
 
DE AFC-VETERANEN 
Veteraan Ernst Seunke bericht als volgt: Nadat eind vorig seizoen veteranen-"baas" Jaap Pluim en Ernst 
Huisman hun functies in de veteranencommissie hadden neergelegd, bestond de betreffende commissie dit 
jaar uit Paul Koster, Bas Rachman, Hein Lans, Jos Lonnee en Ernst Seunke. De veteranen hebben 
afgelopen seizoen zowel op sportief gebied als anderszins een seizoen gehad, zoals zij zich dat aan het 
begin daarvan ongeveer hadden voorgesteld: voldoende overwinningen om ons ook bij de borrels na afloop 
van de meeste wedstrijden te laten gelden, een tweede plaats in de eindrangschikking en een aantal 
gezellige evenementen zoals enkele gezellige etentjes en op 13 juni jl. het gezamenlijk kijken naar 
Nederland - België in het eetcafé van Wouter Amesz, maakten het seizoen geslaagd. Nu de veteranen ten 
opzichte van onze tegenstanders, die hun teams voortdurend verjongen relatief steeds ouder worden, zal het 
de komende jaren overigens steeds moeilijker worden gelijkwaardige tegenstand te bieden. Ook binnen de 
"selectie" van de veteranen zal derhalve binnen enkele jaren een verdere verjonging moeten worden 
doorgevoerd. 
 
 
DE ARCHIEF-COMMISSIE 
Pim Adriaansz, archief-voorzitter, meldt mede namens zijn commissieleden. Hoewel niet statutair voorge-
schreven meent de archiefcommissie van AFC er als permanente commissie goed aan te doen het bestuur 
en de algemene vergadering enig inzicht te geven van de werkzaamheden in het afgelopen verenigingsjaar. 
Archivering is nu eenmaal geen bezigheid die in de openbaarheid plaatsvindt. Veel werk wordt bovendien 
thuis bij de commissieleden verricht. De commissie bestaat nu uit W. Adriaansz, W.F. de Boer en, na 
tussentijdse toetreding, H.A.de Wijs sr.. Na de hectische tijden van voor en (nog lang) na het eeuwfeest 
i.v.m. het "AFC-Honderdjarenboek" en inmiddels ook na de jubileum-editie van "De AFC-Schakel 75 jaar" 
acht de commissie het hoog tijd de AFC-archivering gestructureerd voort te zetten. De voorgeschiedenis 
mag bekend zijn. Een centraal archief bestond tot de voorbereiding van het eeuwfeest nauwelijks. Veel 
historische documentatie is bovendien verloren gegaan. De commissie rekent het tot haar primaire taak het 
archief te bewaken vanaf de ingang van de tweede AFC-eeuw; derhalve vanaf 18 januari 1995. Secundair, 
maar daarom niet minder belangrijk, zullen de eerste 100 jaren weer verder worden getraceerd en ingericht. 
De moeilijkheid doet zich daarbij voor, dat veel (foto-)bezit geen tijd- en achtergrondinformatie heeft. 
De archiefcommissie-leden zullen in het komende seizoen iedere eerste maandag van de maand in het 
clubhuis bijeenkomen. In gezamenlijk overleg zal alsdan worden bezien wat wel en wat niet bewaard dient te 
worden. Tevens is er een takenverdeling vastgesteld. Het doet de archiefcommissie goed, dat steeds meer 
functionarissen, waaronder de bestuursleden, het AFC-archief zijn gaan "voeden". De commissie realiseert 
zich, dat de komende "verplaatsing" van ons clubhuis ook consequenties zal hebben voor het archief. 
Voorzitter Dick van der Klaauw heeft inmiddels toegezegd met de archiefcommissie het gesprek daarover te 
willen aangaan.  
 
 
DE OVERIGE COMMISSIES 
De STRAFcommissie bestond uit Mr. Ernst Seunke jr., Mr. Ron Limburg, Hans de Wijs sr. en Mr. Rokus 
Hoogendoorn jr., de commissie van BEROEP uit Fred Laarhoven, Frans Juch, Roy van Dijk en John Parsser 
en de KAScommissie uit Hans Mulder, Wim Endel en Hans de Wijs met als plaatsvervangende leden Peter 
Roosenschoon en Ron Limburg. Alle betrokken AFC'ers hartelijk dank voor het voor de AFC verrichte werk. 
 
 
AFC-JAARDINER 
Het Jaardiner werd voor het eerst georganiseerd in het jaar 1900 bij het 5-jarig bestaan van de Amsterdam-
sche F.C., hetgeen betekent dat de AFC-familie op zaterdagavond 17 januari om 24.00 uur voor de 98ste 
keer op deze wijze haar verjaardag vierde. Rob Duis leidde de tafel voor de laatste keer en maakte zijn 
opvolger bekend: Bas Rachman. Voorzitter Dick van der Klaauw stelde namens het bestuur voor Drs. Robert 
E. Duis voor zijn zeer grote verdiensten in lengte van jaren op de komende Algemene Vergadering voor te 
dragen voor benoeming tot Erelid der AFC, welk voorstel door de 151 aanwezigen met luid applaus werd 
ondersteund. Andere benoemingen op deze avond: twee AFC'ers werden onderscheiden met de mr. Henne 
Boskamp Nobelprijs; Hans Elias voor zijn zeer belangrijke en tijdrovende werk voor de Schakel en Pim van 
de Meent voor zijn verdiensten voor AFC in het algemeen en voor het eerste elftal gedurende het seizoen 
1996-1997 in het bijzonder. Bob Neseker tenslotte werd tot AFC-Ridder "geslagen". De onderscheiden 
AFC'ers hielden tijdens het 5-gangen diner allen een dankwoord. Andere speeches van voorzitter Dick van 



der Klaauw, captain Roy Tular alsmede de scheidende en komende tafelpreses droegen bij tot een zeer 
geslaagde avond. 
 
 
DE ZILVEREN PLOEG 
Ieder jaar, op de eerste vrijdag van de maand november komen de leden en donateurs die 25 jaar of langer 
AFC'er zijn in het clubhuis bijeen. Dit jaar was dit festijn op vrijdag 7 november en van de 209 leden die de 
Zilveren Ploeg thans kent, waren circa 115 leden aanwezig. Ploeg-voorzitter Johan de Bie, die voor de 
organisatie van deze avond geassisteerd werd door Hans Honsdrecht en Hans de Wijs, begroette Cees 
Bouwens, Willem Drenkelford, Ronald Gans, Henk Hölzel, Jean-Paul Krak, Karel van Osch en Reijer Oud 
als nieuwe leden. 
 
 
DE AFC FESTIVITEITEN ROND DE JAARWISSELING 
De laatste vrijdag voor Kerstmis, 19 december 1997, vond in het AFC-clubhuis de traditionele Kien-avond 
plaats, voor de tweede keer onder het motto "Zeg Kien jij de Mosselman?". De organisatie van deze opnieuw 
geanimeerde avond met ongeveer 135 deelnemers was in handen van Ron van Doesburg, Nicky en Lou 
Hekster en Roy van Dijk. Op 1 januari 1997 vonden om 11.30 uur 's morgens, dit jaar voor de tweede keer 
onder leiding en inspiratie van Machiel van der Woude, de Sixes plaats en er was aanmerkelijk meer 
belangstelling dan vorig jaar. Het winnende team bestond uit Henny Kottmann, Bobby Gehring, Peter van 
den Dungen, Hans Coorengel, Michiel Temminck, Joris Scheepens en Rico Overhaart. 
's Middags om 5.00 uur waren circa 250 AFC'ers en "aangetrouwden" bijeen gekomen om getuige te zijn van 
het her-optreden van Betty van den Heuvel, Monique Otsen, Ellen Vlug, Ron van Doesburg, Nicky Hekster, 
Bart van der Jagt en Jack van Gelder, die op het laatste moment bereid werden gevonden de Nieuwjaars-
voorstelling-traditie in ere te houden. De betrokken heren brachten een cabaret in de vorm van het Tv-
programma "spijkers met koppen" en tezamen met de dames werden liedjes gezongen uit de onvergetelijke 
jubileummusical "de AFC'ers". Na afloop zorgde "Four Times a Lady" voor een aantrekkelijke muzikale 
omlijsting van deze Nieuwjaarsreceptie.  
 
 
REIS CANARISCHE EILANDEN 
Van 8 tot en met 13 januari 1998 verbleef de AFC-selectie voor het 5de jaar in successie voor een 
trainingsstage op de Canarische Eilanden. Sommigen binnen de AFC-gemeenschap vragen zich wel eens af 
wat het nut is van deze reis, omdat de sportieve resultaten na de reis vaak zijn tegengevallen. Maar de 
deelnemende spelers genieten altijd met overgave en zien deze reis als een van de gunstige condities om 
zich in te zetten voor AFC en via de "tam-tam" is het vaak één van de redenen voor spelers zich aan te 
melden voor onze A-selectie. Uiteraard opnieuw dank aan Neckermann Reizen en AFC's supportersclub 
"the Reds", die deze reis financieel mogelijk maakten. 
 
 
DE AFC VRIENDELIJKE BEDRIJVEN 
De AFC-vriendelijke bedrijven voor het seizoen 1997-1998 waren: Coopers & Lybrand, ING Bank, Interlea-
sing Nederland, Kappé Schiphol B.V., Merril Lynch N.V., Olsy (Olivetti Solutions), Polak Roodhart Uylings, 
Troostwijk Groep en nieuw in deze AFC financieel ondersteunende groep voor het seizoen 1997-1998 waren 
onze nieuwe kledingsponsor Adidas Benelux B.V., alsmede Amsterdam Diamond Center, Copharm B.V., 
Desso DLW Sports System en Pon Automobielbedrijven, alles bij elkaar een imponerende groep! Onze dank 
aan al deze bedrijven is groot en het verheugt het AFC-bestuur ten zeerste, dat in deze sportief moeilijke tijd 
alle AFC vriendelijke bedrijven hebben bevestigd de relatie voor het komend seizoen te continueren. 
Daarnaast is het bestuur zeer verheugd te kunnen mededelen dat de groep voor het volgend seizoen 
uitgebreid gaat worden met twee nieuwe bedrijven, te weten Bergler Nederland B.V. en het bedrijf van de 
voorzitter van AJAX, de heer Michael van Praag, Take Off B.V. Een nadere kennismaking met deze twee 
nieuwe AFC-vriendelijke bedrijven kunt U tegemoet zijn in de nieuwe Persmap voor het seizoen 1998-1999, 
die traditioneel verschijnt aan de vooravond van het nieuwe seizoen.  
 
 
SUPPORTERSCLUB "THE REDS" 
Op 5 mei 1992 werd supportersclub "the Reds" opgericht. Het bestuur van s.c "the Reds" bestond het 
seizoen 1997-1998 uit Rob Duis (voorzitter), Kees Gehring (secretaris), Jos Lonnee (penningmeester), Rein 
Akkerman Sr, Hans Brouwer, Max de Bruin en Amel Vroege (leden). Het bestuur van s.c. "the Reds" heeft 
als taak zo veel mogelijk AFC'ers lid te maken van onze supportersclub. Aan het einde van dit seizoen heeft 



s.c. "the Reds" 94 leden. Het binnenkomende geld wordt aan het bestuur van de AFC beschikbaar gesteld, 
teneinde bepaalde faciliteiten te realiseren voor de A-selectie en de overige standaardelftallen, alsmede voor 
de AFC-jeugd en het recreatievoetbal, welke uit de normale exploitatie van de AFC financieel niet haalbaar 
zijn. Ook dit jaar werden de leden van s.c. "the Reds" als dank voor hun financiële ondersteuning door het 
AFC-bestuur twee keer uitgenodigd voor een zogenaamde "Reds-borrel". Dit seizoen waren daar als spreker 
bij aanwezig AJAX-aanvoerder Danny Blind en internationaal scheidsrechter Mario van der Ende.  
Nu het vijfde seizoen van s.c. "the Reds" is afgesloten zal er in het Reds-bestuur een "verjonging" worden 
doorgevoerd: Rob Duis, Rein Akkerman Sr., Max de Bruin Sr. en Amel Vroege zullen per 30 juni 1998 
terugtreden en stellen voor in hun plaats te benoemen: Tim Timmerman, Arthur Reddering, Benno Leeser en 
Ad Westerhof. Het nieuwe bestuur zal binnenkort met een "plan de campagne" komen hoe zij denken de 
komende 5 jaar opnieuw circa 100 AFC'ers aan s.c. "the Reds" te verbinden. 
 
 
STICHTING GOED GENOEG 
De Stichting Goed Genoeg (opgericht 11 april 1959) is de huurder van het sportpark Goed Genoeg. Namens 
AFC hebben zitting Jan van Dijk (voorzitter), Bob Neseker (penningmeester), Johan de Bie (secretaris) en 
Dick van der Klaauw, Kees Gehring en Sal van Gelder. Van Dijk, Neseker en Van der Klaauw voerden vele 
besprekingen met vertegenwoordigers van de Deelraad Buitenveldert en de Centrale Stad over de toekomst 
van ons sportpark. Sal van Gelder is als commissaris van materiaal van de Stichting ruim 25 jaar actief 
geweest en zal deze taak bij de komende vergadering overdragen aan Jaap Draisma. 
 
 
VERENIGING SPORTPARK GOED GENOEG (V.S.G.G.) 
De V.S.G.G. verlengde het pachterscontract van ons clubhuis met mevrouw Netty van de Meent-Orth voor 
het seizoen 1998-1999. 
 
 
DE AFC-DOCHTERS 
De oudste AFC-dochter, de Amsterdamsche Cricket Club, degradeerde in 1997 naar de eerste klasse, doch 
doet het thans in deze klasse uitstekend en het op 5 mei 1997 afgebrande clubhuis is inmiddels weer op de 
schitterende locatie in het Amsterdamse Bos in volle glorie hersteld. Bij dochter ATC zijn de circa 250 leden 
inmiddels op hun zeer gezellige banen aan het 27-ste seizoen in het bestaan van de Amsterdamse Tennis 
Club begonnen. 
Twee niet officiële dochters van AFC, de VBC (Vrienden Biljard Club) en de bridgeclub kwamen resp. iedere 
donderdag met hun 17 leden en dinsdagavond met circa 30 leden in het clubhuis bijeen om hun geliefde 
spel te beoefenen. 
 
 
DE GOED GENOEG OPEN 
Na de traditionele ontvangst met koffie en cake startte op 19 september 1997 voor de negende achtereen-
volgende keer de Goed Genoeg open golfkampioenschappen. Ook dit jaar vond dit evenement plaats op de  
openbare golfbaan Spaarnwoude. Na een zeer geslaagde dag kon uiteindelijk Nicky den Ouden gehuldigd 
worden als de trotse winnaar die daarmede voor 1 jaar in het bezit komt van de felbegeerde "rode blazer", 
waar zijn naam in geborduurd zal worden en zal worden toegevoegd aan de winnaars van de voorgaande 
acht edities, waaronder gerenommeerde AFC'ers als  Rein Akkerman jr., Nick van Rossum, Ronald Koster, 
Alphons Peeters (tweemaal), en Ron van Doesburg en Bas Rachman, die tezamen met Jan Otsen ieder jaar 
voor de organisatie van deze dag zorgdragen. 
 
 
4 MEI HERDENKING 
Deze traditionele herdenking bij het monument op ons sportpark werd dit keer door meer belangstellenden 
bezocht dan de laatste jaren gebruikelijk was. De voorzitters van AFC, ACC en ATC legden een krans en het 
bloemenperk was dit jaar prachtig verzorgd door Peter van den Dungen Sr., Hans Tier, Barry Poppenburg en 
Herman de Bruijn. 
 
 
IN MEMORIAM 
Gedurende het seizoen 1997-1998 is ons opnieuw een aantal AFC'ers ontvallen. Als gevolg van een 
noodlottig ongeval overleed zeer tragisch en veel te jong ons jeugdlid Bart Appels. Daarnaast moesten wij 
afscheid nemen van onze donateurs J. M. Martens, D. v. d. Waal, Bob van den Berg, Jan Roedema Sr. en 



mevrouw A. Scheepstra-Elderenbos, de leden van de Zilveren Ploeg Bob Plantinga Sr. en Rob Melsert en 
de AFC-Ridders Daan Perton, Piet Nauta, Otto Sterman, Joop Bakker en Hennie Weverink. Aan allen zal 
een ieder zijn eigen goede herinneringen bewaren.  
 
 
OVERSCHRIJVINGEN 
In de A-selectie een groter aantal mutaties dan gebruikelijk. Verscheidene spelers, die jarenlang een vaste 
kracht zijn geweest, hebben gezien hun leeftijd besloten op een lager niveau te gaan spelen. Rokus 
Hoogendoorn heeft 251 wedstrijden voor AFC 1 gespeeld en gaat volgend jaar uitkomen voor de zaterdag-
afdeling van Kon. HFC in zijn woonplaats Haarlem. Frank Keijzer kiest na 101 wedstrijden in AFC 1 voor een 
tandje lager en wordt volgend jaar captain van AFC 2. Dennis Gebbink speelt volgend jaar na 132 wedstrij-
den in AFC 1 bij derdeklasser Jos/Watergraafsmeer waar zijn goede vriend en ex-DWV'er Jan Haze tot 
trainer/coach is benoemd en "eigen kweek" Ralph Tier heeft besloten terug te keren naar DCG, waar hij al 
eerder voor uitkwam. Hoogendoorn en Gebbink blijven wel donateur van AFC. Van hen en Frank Keijzer zal 
voor de aanvang van het nieuwe seizoen officieel afscheid worden genomen. Claudio Rizzuni, die drie 
seizoenen lang zeer loyaal in de rol van reservedoelman fungeerde gaat het komend seizoen uitkomen voor 
de zaterdag amateurs van Volendam. Ook Jan van Baal (Nijerodes), Martin Steenvoorden (Taba) en Patrick 
Preuter (KBV) verlaten AFC na een kort verblijf bij onze club, terwijl Robin Fokke bij TOP Oss gaat 
onderzoeken hoe ver hij kan komen in het betaalde voetbal. 
Nieuw in de selectie voor het seizoen 1998-1999 is een aantal spelers dat al eerder voor AFC uitkwam en 
het verheugt ons allen zeer dat zij weer op het "AFC-nest" terugkeren: Guido Smits van Quick Boys, Ashwen 
de Bruyn van Volendam en de voor ondergetekende niet geheel onbekende Robert Gehring, die terugkeert 
van Rayo Vallecano uit Madrid. Daarnaast is de selectie versterkt met doelverdediger Stefan Teeken van 
Telstar en Pascal Kamp, aanvaller van de Kon. HFC.  
Het totaalbeeld van alle overschrijvingen kon door tweede secretaris Ger van Caspel en administrateur Sal 
van Gelder per 31 mei 1998 worden gepresenteerd. 176 Leden stoppen met voetballen of vertrokken naar 
een andere vereniging, 174 nieuwe leden meldden zich aan, 47 senioren, 15 A-junioren, 15 B-, 8 C-,10 D-, 6 
E-, 70 F-junioren en 3 donateurs. 
 
 
REALISATIE KUNSTGRASVELD 
Het nieuwe Grassmaster wedstrijd- en trainingsveld op het voormalig gravelveld werd op 6 december 1997 
door middel van een competitiewedstrijd van AFC zaterdag 5 officieel in gebruik genomen en wordt 
inmiddels door iedere AFC'er gezien als een enorme verbetering van onze accommodatie. 
 
 
BELEIDSPLAN 
Zoals elders in dit jaarverslag wordt medegedeeld heeft het AFC-bestuur voor de komende jaren een 
beleidsplan opgesteld. Het plan besteedt aandacht aan de volgende onderdelen: de identiteit van AFC, de 
ontwikkelingen van het voetbal in Nederland, de toekomst van het sportpark Goed Genoeg, de bestuurlijke 
organisatie, de financiële positie en het te voeren technisch beleid. Eén en ander met het doel om de positie 
binnen de Nederlandse voetbalwereld, als de oudste, de grootste en de tot op heden meest succesvolle 
amateurvoetbalclub van Amsterdam, met behoud van de in meer dan honderd jaar opgebouwde identiteit en 
tradities zo snel mogelijk te herwinnen. Het beleidsplan "AFC "KEEP SMILING!" treft U aan vanaf pagina 
...... in deze Schakel. 
 
 
RESUMé 
Wanneer je de laatste maanden mensen van buiten onze club ontmoette, hoorde je steevast: "het gaat 
slecht hé, met AFC?". Men doelde daarmede vanzelfsprekend op de resultaten van "ons eerste", als 
buitenstaander niet wetend dat AFC veel meer is dan alleen het eerste elftal, hoe belangrijk hun 
sportieve resultaten ook zijn. Nu ook de maand mei van het seizoen 1997-1998 voorbij is hadden wij 
kunnen antwoorden: "dan moet je onze Schakel van 6 mei jl. eens lezen die vol stond met aantrekkelijke 
foto's en vele verhalen uit de gehele club (welke voetbalclub heeft zo'n clubblad?), of je had de zeer 
geslaagde ABC-cup met 125 deelnemers op 20 mei moeten bijwonen, of je had de diverse AFC-
jeugdtoernooien in het weekend van 23 en 24 mei moeten aanschouwen met als deelnemers Veendam, Go 
Ahead Eagles en Kon. HFC waar AFC met de A-1, B-1 en C-1 "overall" winnaar werd, of het zeer geslaagde 
leiderstoernooi op 29 mei en "last but not least" de werkelijk fantastische mini WK met 350 AFC D-E- en F-
junioren en vele honderden belangstellenden op zaterdag 30 mei; als je dat allemaal hebt bijgewoond kun je 
pas oordelen hoe "slecht" het met AFC gaat! 



In ieder geval, het turbulente seizoen 1997-1998 is geschiedenis en hierbij vastgelegd in dit jaarverslag; dank 
aan de vertegenwoordigers van de onderscheidende commissies voor hun bijdragen. Tevens onze dank aan 
een ieder die zich dit seizoen voor AFC heeft ingezet, dank aan mijn collega-bestuursleden voor de prettige 
samenwerking en vriendschap en dank aan AFC voor de vele prettige uren die wij er, ondanks de sportieve 
moeilijkheden, toch ook dit seizoen weer hebben doorgebracht. Allen een fijne vakantie en tot ziens op de 
"barricaden" bij de aanvang van het nieuwe seizoen. 
 
 
Amstelveen, juni 1998.  
 
Kees Gehring, 
secretaris.  
 


