
Jaarverslag Amsterdamsche Football Club seizoen 1998-1999 
 
 
INLEIDING: “helaas, net niet!” 
Het voetbalseizoen 1998-1999 is voor AFC een seizoen geweest van grote tegenstellingen, met vele “ups” 
maar ook de nodige “downs”. Om met het laatste te beginnen: AFC heeft gedurende dit seizoen in een te 
korte spanne tijd van een aantal prominente oudere clubgenoten afscheid moeten nemen. Op 20 
september 1998 overleed volkomen onverwacht Sal van Gelder tijdens de wedstrijd OSV-AFC op 74-jarige 
leeftijd, op 18 oktober 1998 overleed Ton Glas (84), op 29 december 1998 na een zwaar ziekbed Tom 
Somers (73) en tenslotte overleed op 5 januari 1999 Erevoorzitter Henk Kappelhoff in de ouderdom van 92 
jaar. Sal van Gelder was Erelid van AFC sinds 1985 en administrateur tot op de laatste dag van zijn leven, 
Ton Glas werd in 1985 benoemd tot Lid van Verdienste en Tom Somers ontving in 1996 de mr. Henne 
Boskamp Nobelprijs. Tussen 20 september 1998 en 5 januari 1999 verloren wij  vier markante AFC’ers, die 
in het verleden veel voor onze club hebben betekend. Daarnaast werden wij op 17 oktober 1998 gecon-
fronteerd met het verschrikkelijke auto-ongeluk van ons aller Roy van Dijk, als gevolg van een hersenbloe-
ding. Gelukkig gaat het nu 8 maanden later met Roy naar omstandigheden, zoals hij zelf zegt “beter en 
beter”. 
Sportief verging het AFC over de gehele vereniging genomen goed. De 73 teams (een record in de bijna 
105-jaar oude geschiedenis) speelden 1319 competitiewedstrijden, 640 werden gewonnen, 154 gelijk en 
525 verloren met 4476 doelpunten voor en 3762 tegen. Het verenigingsgemiddelde was 1.57, het hoogste 
van de laatste 5 jaar! De B-junioren presteerden het best, gevolgd door de junioren A, C, E, D, senioren 
6 tot en met 13, de senioren zaterdagafdeling, de junioren F en tenslotte behaalden de senioren 1 tot 
en met 5 met 1.19 het laagste gemiddelde. 11 Teams werden kampioen: senioren 11 en 13 en junioren 
A-3, B-3, B-4 en B-6, C-3, D-3 en E-2,E-6 en E-7; alle betrokken spelers en begeleiders proficiat! 8 
Teams eindigden op de tweede plaats, waaronder senioren zaterdag 1. Dit team kon in eerste instantie 
in de nacompetitie promotie naar de derde klasse niet bewerkstelligen, doch in tweede instantie werd 
bij keuze promotie alsnog toegewezen door terugtrekking uit de competitie van twee andere teams.  
Met betrekking tot de met ingang van dit seizoen te onderscheiden TOP-amateurs binnen de AFC (het 
eerste en tweede elftal en de A-1, B-1 en C-1 junioren) kan in relatie tot de doelstelling voor de aanvang 
van het seizoen het resultaat kort worden samengevat met slechts drie woorden: “helaas, net niet!”. De 
A-1 junioren stonden lange tijd op de eerste plaats van de landelijke Tweede Klasse, maar liet aan het 
einde van het seizoen helaas een paar steken vallen, waardoor Lisse het kampioenschap kon behalen. 
De B-1 junioren eindigde met Elinkwijk en F.C. Zwolle op een gedeelde eerste plaats, doch wisten zich in 
de nacompetitie niet voor promotie te kwalificeren en tenslotte AFC 1, het vlaggenschip van onze 
vereniging, heeft jammer genoeg de hooggespannen verwachtingen niet kunnen waarmaken (zie ook “Ons 
Eerste” in dit jaarverslag). De C-1 leverde een indrukwekkende prestatie door zich in de middenmoot te 
handhaven in de hoogste afdeling van Nederland met clubs als Feijenoord, Sparta, Den Haag, etc. en het 
tweede elftal handhaafde zich in de reserve Hoofdklasse A. Voor de eindstanden van alle teams van het 
seizoen 1998-1999 en nog meer interessante informatie verwijs ik u graag naar de pagina’s ….. tot en 
met ….. van deze Schakel, waar onze clubstatisticus Chris Schröder na vele uren werk een en ander 
weer voortreffelijk en voor het 35-ste (!) jaar in successie in kaart heeft gebracht. 
 
 
HET BESTUUR EN DE INTERNE ORGANISATIE 
Het AFC-bestuur seizoen 1998-1999 bestond uit elf man met (inclusief dit seizoen) totaal 125 dienstjaren! 
Dick van der Klaauw (voorzitter), Kees Gehring (secretaris), Bob Neseker (penningmeester), Johan de Bie 
(vice-voorzitter), Ger van Caspel (tweede secretaris), Edwin Geluk (tweede penningmeester), Marcel 
Koster (algemene zaken), Machiel van der Woude (p.p. en e.), Amel Vroege (commerciële zaken),  Jack 
van Gelder (materiaal)  en Ad Westerhof (jeugdzaken) kwamen iedere maandagavond in vergadering 
bijeen terwijl gedurende het verloop van de week en de weekeindes veel plenair overleg werd gevoerd. 
Amel Vroege, Jack van Gelder, Machiel van der Woude en Ad Westerhof hielden daarnaast nog de nodige 
besprekingen over technische zaken. 
Het bestuur werd bij de uitvoering van het beleid geassisteerd door circa 50 commissieleden in twaalf 
verschillende commissies, door administrateur Jaap Draisma, die deze belangrijke taak overnam van de zo 
plotseling overleden “good-old” Sal van Gelder, door sportpark-beheerder Pim van de Meent, groundsman 
Hans Tier, de technische staf bestaande uit circa 25 trainers en de medische staf. Daarnaast beschikte 
AFC over algemene assistentie op het sportpark Goed Genoeg van twee zo genaamde “Melkert-banen” 
(de heren Barry Poppenburg en Herman de Bruin) en waren er vele vrijwilligers, elftalleiders en “stille 
werkers” opnieuw actief voor onze vereniging. Tenslotte werden vertegenwoordigers van de bezoekende 
verenigingen en de scheidsrechters bij de thuiswedstrijden van alle AFC-teams iedere zaterdag en zondag 



ontvangen door AFC gastheren Jan Koomen, George Versteeg en Joop Tiggeloven. De dank van het 
AFC-bestuur aan alle functionarissen, commissieleden en overige vrijwilligers voor hun inzet en geleverde 
werk is groot. 
Marcel Koster beëindigt dit seizoen zijn bestuurlijke loopbaan na 29 jaar onafgebroken deel van het AFC-
bestuur te hebben uitgemaakt! Hij diende de club jarenlang als tweede penningmeester, was twee 
seizoenen vice-voorzitter en vier seizoenen voorzitter van de jeugdcommissie en de laatste acht jaar 
commissaris algemene zaken. Hij werd dan ook zeer terecht in 1990 benoemd tot Erelid van AFC. Marcel 
verdient ons aller respect en is een AFC’er waar vele clubgenoten zich door kunnen laten inspireren. Hij zal 
ook het komend seizoen als Erelid voor AFC actief blijven als te benoemen lid van de commissie P.P. en E. 
en als gastheer van de scheidsrechter (hopelijk het seizoen daarna weer van het arbitrale trio) bij de 
thuiswedstrijden van ons eerste elftal. 
 
 
DE ALGEMENE LEDENVERGADERING SEIZOEN 1997-1998. 
Deze door slechts 53 clubgenoten bijgewoonde jaarvergadering werd in de achterzaal van het clubhuis 
gehouden op donderdag 29 juni 1998 en de notulen van deze vergadering werden gepubliceerd in de 
Schakel nummer 1, seizoen 1998-1999 van 12 augustus 1998. 
 
 
DE TECHNISCHE STAF SEIZOEN 1998-1999 
AFC beschikte dit seizoen over een (voor een amateurvereniging) zeer sterke en uitgebreide trainersstaf. 
Trainer/coach van AFC 1 voor het seizoen 1998-1999 was Rob Bianchi, Henk Bijlsma was elftalleider, Ko 
Grosze Nipper masseur/verzorger en Peter Brans assistent-elftalleider. Barry van der Glas functioneerde 
als grensrechter. Het tweede elftal stond onder leiding van Henny Kottmann, Derrick Grot was elftalleider 
en fysiotherapeut was Frank Tilmans. Het derde, vierde en vijfde elftal werden getraind door Otto 
Hoogendijk. 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 
was trainer van de recreatie zondag senioren. De A-1 junioren werd getraind door Pim van de Meent, de A-
2 door Ko Bekendam, de B-1 en B-3 junioren door eerste elftalspelers Roy Tular en Uli Landvreugd en de 
overige A en B junioren door Dick Bakker, terwijl Cees Jochems en Lex Koekoek optraden als elftalleider 
van de A-1 resp. B-1 junioren. De C-1 en C-2 junioren werden getraind en gecoached door Stefan Teeken 
en Casimir Westerveld, de C-3, C-4  en de overige C-junioren door Hesdey Sanchez. De grote groep van 
jong-junioren werd getraind door o.a. Laurens Bianchi en Robert Gehring, Efraim Blog, Ron Kloosterman, 
Joop Nieuwenhuys, Rinus van Leijenhorst, Jan Pelsma, Bas Polling, Mario Singels, Willem Telkamp en 
Joris de Wijs, allen onder de deskundige coördinatie van Jan Verhagen.  
Jan Verhagen is meer dan 10 jaar de bezielende kracht geweest bij de D-, E- en F-junioren, die mede 
daardoor een onstuimige groei van jeugdleden heeft opgeleverd. Volgend jaar zal Jan Verhagen een 
andere functie krijgen  binnen de technische staf van AFC. Jan, veel dank voor alles wat je voor AFC 
gedaan hebt en achter ons ligt en veel succes bij alles wat nog komen gaat. De keeperstraining werd 
verzorgd door Cees Thomas, Co Bekendam en Ruud de Bruyn, terwijl Dirk Spits functioneerde als loop- en 
hersteltrainer en regelmatig inviel wanneer trainers verhinderd en/of ziek waren. 
 
 
DE MEDISCHE STAF 
De medische staf bestond ook dit seizoen uit fysiotherapeut Wim Crouwel en verzorger / masseur Ko 
Grosze Nipper, die thans 20 jaar achtereen werkzaam is voor de AFC. Hulde!. Het tweede elftal, de A-1,  
B-1 en C-1 junioren konden over een eigen fysiotherapeut beschikken in de personen van Frank Tilmans, 
Maarten Bröring en Jerry MacIntosh. Voor het komend seizoen is op initiatief van Wim Crouwel en Reinier 
van Dantzig een stappenplan opgesteld om te komen tot een verbetering van de medische en paramedi-
sche begeleiding van de spelers van AFC. Een en ander heeft geresulteerd in de installatie van een nieuwe 
commissie, die door de Algemene Leden Vergadering op 24 juni aanstaande moet worden goedgekeurd. 
De nieuw benoemde commissie zal vervolgens in één van de eerste Schakels van het seizoen 1999-2000 
haar plannen ontvouwen.  
 
 Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelsaldo 
Beker 6 4 1 1 13 32 – 11 
Vriendschappelijk 10 6 1 3 19 27 - 16 
Competitie 22 10 6 6 36 45 - 30 
Totaal  40 21 8 10 71 107 - 60 

 



Het seizoen heeft helaas niet gebracht wat de meeste AFC’ers bij de aanvang hadden verwacht en 
hoopten: promotie naar de hoofdklasse. Het begon eigenlijk al bij de eerste wedstrijd van de competitie. 
Na een veelbelovende oefencampagne werd uit bij v.v. Soest, de latere kampioen, met 3-2 verloren nadat 
AFC de eerste helft werkelijk heer en meester was en in plaats van een 0-1 ruststand 2-5 de verhoudingen 
beter had weergegeven. Maar ook de onnodige nederlagen in de loop van het seizoen tegen Quick uit, 
KBV thuis, Stormvogels thuis en de gelijke spelen bij DWS uit en KBV uit aan het eind van de competitie 
waren teleurstellend; het leek wel of het niet mocht lukken. Treffender dan de laatste wedstrijd van dit 
seizoen eindigde kon dan ook niet. Nadat AFC in de nacompetitie van KBV (0-1) had gewonnen werd 
op 16 mei 1999 Stormvogels op Goed Genoeg ontvangen. Veel belangstelling (recette Hfl. 3.270,=!) 
goed veld, mooi weer, kortom het zou weleens een fijne middag kunnen worden. Het fris spelende 
Stormvogels kwam echter na 8 minuten reeds op 0-1, AFC kwam terug (1-1) maar opnieuw scoorde 
Stormvogels met een vol geraakte volley, ruststand 1-2. Na de rust werd het steeds spannender en 
kwam AFC gelukkig maar niet onverdiend op gelijke  hoogte (2-2), genoeg om het  eerste gedeelte van 
de nacompetitie winnend af te sluiten. Maar wat gebeurde? Zes minuten voor tijd speelde Joey Esiony 
in een ogenschijnlijk ongevaarlijke situatie terug op doelman Edwin Mellink, die echter naast het doel 
stond en tergend langzaam verdween de bal in het AFC-doel (2-3). Einde oefening. Stormvogels ging 
verder, grote teleurstelling alom, veel troostende woorden voor Joey en de overige spelers en overgaan 
tot de orde van de dag. 
AFC wilde graag in één jaar terug naar de Hoofdklasse en terugkijkend op het seizoen had dat zeker 
gekund, maar is het helaas net niet gelukt. Wel was AFC de meest succesvolle (amateur) voetbalploeg 
van Amsterdam over het seizoen 1998-1999, zo kopte de sportpagina van Het Parool in haar editie van 5 
mei 1999. Laten we deze laatste constatering gebruiken als inspiratie om volgend seizoen in de interessan-
te eerste klasse A met zeven (!) Amsterdamse ploegen ons doel wel te behalen. 
 
 
DE TECHNISCHE ORGANISATIE 
AFC benoemde voor het seizoen 1998-1999 de volgende elftalcommissies. ELFTALCOMMISSIE A, 
verantwoordelijk voor de elftallen zondag 2 tot en met 5 (het eerste elftal ressorteerde 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 
Willems, Jan Pieter Ellerbroek en Maarten van Driest en 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 16 seizoenen deel uit van deze 
commissie en leverde de volgende bijdrage. 
AFC 2. Al jaren zijn we gewend dat het tweede elftal een belangrijke rol speelt bij de strijd om het 
behalen van het kampioenschap in de Reserve Hoofdklasse. Meerdere keren met succes. Even leek 
het er op dat de traditie ook dit seizoen zou worden voortgezet. Helaas werd de spelersgroep verdeeld 
door onderlinge verschillen in kwaliteit, karakter, inzet, acceptatievermogen en spelopvatting. Daar-
naast werden de “betere” spelers gedurende het seizoen regelmatig toegevoegd op wedstrijddagen aan 
de A-selectie, waardoor trainer Henny Kottmann met een te krappe selectie te maken kreeg en 
aanvulling moest verzorgen uit de junioren A-1. Mede hierdoor was het voor hem en leider Derk Grot 
ondanks grote inspanningen, zo goed als onmogelijk een hecht, voor en met elkaar strijdend team te 
formeren. Desalniettemin werden voldoende punten behaald om zich in de Reserve Hoofdklasse te 
handhaven. Volgend seizoen gaan ze weer voor het kampioenschap.  
AFC 3. Het derde elftal. getraind door Otto Hoogendijk en geleid door Chris Dekker, startte voortvarend. 
Zelfs werd nog even de koppositie ingenomen. Jammer genoeg moest een aantal spelers door 
blessures en/of persoonlijke omstandigheden voor langere tijd verstek laten gaan. Het betekende, 
mindere resultaten (vaak schlemielig). Uiteraard kwam dat ook de motivatie niet ten goede. Door het 
grote aantal punten behaald in de eerste helft van de competitie ontstond geen direct gevaar voor 
degradatie uit de Reserve Eerste Klasse. Zonder de bovenvermelde problematiek had er voor het elftal 
meer ingezeten. 
AFC 4. Een vierde elftal, spelend in de Reserve Tweede Klasse, tegen tweede elftallen van gerenommeer-
de Amsterdamse clubs, zegt op zichzelf al veel over het potentieel van de spelers. Als dat elftal dan ook 
nog bijna de gehele competitie meedoet voor de ereplaats, is dat een groot compliment waard, niet alleen 
aan de spelers, maar ook aan trainer Hoogendijk en leider Jacques van de Glas. Zij zijn in staat gebleken 
teamgeest en spirit juiste richting te geven en te behouden. Geen kampioenschap dus maar wie weet 
volgend jaar. 
AFC 5. Het vijfde elftal, spelend in de Reserve Derde Klasse, kwam ook uit tegen bijna uitsluitend tweede 
elftallen. Helaas moesten twee verenigingen door een tekort aan spelers, hun elftal uit de competitie 



terugtrekken. De consequentie was dat het vijfde slechts 18 wedstrijden te spelen had en in deze afdeling 
geen degradatie zou hoeven plaatsvinden. Een vijfde elftal, zo hoog spelend, heeft zijn eigen problematiek. 
Motivatie in verhouding met de tegenstanders, trainingsopkomst en beschikbaarheid van de spelers. Het 
veroorzaakte ondanks de grote betrokkenheid van Otto Hoogendijk en leider Rob Lobatto een laatste 
plaats op de ranglijst. Een speciaal compliment voor het onverstoorbare optimisme van Rob is zeker op zijn 
plaats. 
Al met al hebben wij de fraaie indelingen van de elftallen 2 t/m 5 kunnen continueren. Dank aan allen die 
hun steentje daartoe hebben bijgedragen. 
AFC ZES T/M DERTIEN 
Voorzitter Frans Jüch van de elftalcommissie B rapporteert. De B-commissie werd gevormd door Erik 
Hoegee, Jos Willems, Jan Pieter Ellerbroek, Maarten van Driest en voorzitter Frans Jüch en de 
resultaten van onze teams waren als volgt. 
AFC 6 (aanvoerder Jos Willems). Het vriendenteam heeft zich goed kunnen handhaven in de reserve 
vijfde klasse. De smalle selectie behoeft volgend seizoen enige versterking. Opvallend is de sterke 
onderlinge band niet alleen op AFC maar ook daarbuiten. 
AFC 7 (aanvoerder Marcel Foreman). Het zevende had grote aspiraties bij de start van het seizoen. 
Geplaagd door blessures en wel of niet terechte afzeggingen werden net voldoende punten bijeenge-
sprokkeld om zich te handhaven. De selectie is in de praktijk te smal gebleken. 
AFC 8 (aanvoerder Jan Pieter Ellerbroek). Gaande het seizoen werd dit elftal een steeds hechtere 
groep. Uitbreiding na de winterstop deed ook de prestatiecurve stijgen. Met smaakmaker Dennis 
Geusebroek wordt nu al weer uitgekeken naar het volgend seizoen. 
AFC 9 (aanvoerder Paul van der Hove). Het hele seizoen heeft het team zich als een eenheid 
gepresenteerd. Ook de opvang van spelers uit andere teams verliep voorbeeldig. Het elftal wist zich 
moeiteloos te handhaven. 
AFC 10 (aanvoerder Jan Roedema). De sterkte van het tiende is nooit ten volle tot uiting gekomen. Het 
elftal had te maken met een wisselende opkomst. Ook bleven er spelers weg zonder bericht. De vaste 
kern zal volgend seizoen worden aangevuld uit eigen gelederen. 
AFC 11 (aanvoerder Ben Moolenbeek). Een prachtig kampioenschap behaald met een prachtige groep 
verdient een pluim. Het team gaat volgend jaar twee klassen hoger spelen. Deze groep heeft zich in 
korte tijd binnen onze club fantastisch gemanifesteerd. AFC 11 zal volgend seizoen gaan spelen in de 
reserve vijfde klasse. 
AFC 12 (aanvoerder Pieter Vink). Het hele seizoen draaide het twaalfde mee op een tweede plaats en 
revancheerde zich prima na degradatie een jaar eerder. Jammer dat de hechte kern af en toe 
incompleet moest aantreden omdat anderen weg bleven zonder bericht. 
AFC 13 (aanvoerder Camile Huisman). Het kampioenschap van het dertiende is gestoeld op kwaliteit in 
alle opzichten. Onze club is trots op deze groep die op het veld en daarbuiten, ook bij uitwedstrijden, 
werd geprezen voor de wijze van optreden. AFC 13 zal volgend seizoen op zaterdag gaan spelen. 
Scheidsrechters 
Gedurende het afgelopen seizoen werd een beroep gedaan op de volgende scheidsrechters: Rick de 
Boer, Hans Elias, Herman Fritzsche, Ap Springer en Frans Jüch. Allen verdienen een compliment voor 
hun inzet en betrokkenheid. De plaats van Rick de Boer wordt overgenomen door Lex Roos! 
AFC ZATERDAG  
Commissie secretaris Sebo Woldringh doet verslag. Het vlaggenschip van onze commissie, zaterdag 1, 
was vorig seizoen onnodig gedegradeerd en wilde zich dan ook revancheren met een snelle promotie. 
Met enige nieuwe spelers had trainer/leider/speler Peter van der Waart een aardig collectief op de been 
waarmee eigenlijk het hele seizoen om het kampioenschap is gestreden. Helaas werd op het einde een 
beslissingswedstrijd tegen Xanthos noodzakelijk. En inderdaad helaas want het werd een 1-0 verlies. 
Nog slechts restte promotiewedstrijden maar ook hier gingen de mannen van zat 1 ten onder. Enige 
gelijkenis met zondag 1 berust puur en alleen op louter toeval. Toch zal zaterdag 1 volgend jaar in de 
derde klasse uitkomen, omdat door terugtrekking van twee andere verenigingen hen onlangs promotie 
bij keuze alsnog werd toegekend. 
Het zaterdag 2 team, reserve 2e klasse, van captain Sebo Woldringh, is dit seizoen op een meer dan 
keurige tweede Champions League plek geëindigd. Vijf punten achter het sterke Volendam was 
uiteindelijk het verschil. En wat als zij toch tegen de onderste drie (zie de stand van Chris S.) geen elf! 
punten hadden ingeleverd. Neemt niet weg dat het weer ouderwets gezellig en onrustig is geweest in 
de derde helft. 
Zaterdag 3 heeft een moeizaam seizoen doorgemaakt. Uiteindelijk hebben zij zich toch nog in de 
reserve vierde klasse weten te handhaven. Volgend seizoen mag toch een constanter resultaat worden 
verwacht. Ook het vierde team heeft met veel wisselende samenstellingen zich continue in de onderste 
regionen begeven. Uiteindelijk zijn zij in de middenmoot geëindigd en is hun competitie niet verder 



uitgespeeld?? Meer teams op de zaterdag hebben niet het volledige aantal wedstrijden gespeeld met 
name oorzaak door de vele afgelastingen in het seizoen. 
Zami cinque van Dickie Huisman heeft in de vierde klasse op routine de puntjes bij elkaar gesprokkeld. 
Het streven is elke jaar een prijs en dit jaar mochten zij dan ook het winnen van de ABC-cup aan hun 
palmares toevoegen. 
Zaterdag 6  heeft heel lang op kop gestaan in de vijfde klasse. Helaas speelden zenuwen aan het einde 
parten en mocht het niet baten. Wel waren zij met 91 goals absoluut de meest productieve ploeg in hun 
competitie. 
De veteranen 1, wie kent ze niet. Dit seizoen gelukkig altijd om 14.30 uur gespeeld wat de gezelligheid 
dan ook allen maar ten goede is gekomen en zelfs op sportief gebied zijn nog wat puntjes gepakt. Voor 
komend seizoen zullen zij nog wel wat vers bloed kunnen gebruiken. 
Over de hele linie gesproken is de zaterdagcommissie niet ontevreden met de verrichtingen van de 
diverse teams. Geen degradaties en helaas net geen kampioenen. Voor komend seizoen zal een 
nieuwe team op de zaterdag worden ingeschreven. Zondag 13, kampioen geworden, zullen de velden 
op de zaterdag onveilig komen maken. Tot slot kan nog worden medegedeeld dat komend seizoen oer-
AFC’er Benno Honsdrecht zal toetreden tot de zaterdagcommissie.  
 
 
DE JONGE AFC'ERS 
 
 
COMMISSIE PERS, PUBLICITEIT EN EVENEMENTEN  
Over de werkzaamheden van deze commissie informeert bestuurslid Machiel van der Woude. Binnen een 
grote, zo dynamische vereniging als AFC, is er altijd nieuws te melden en informatie te verspreiden. Zo 
ook in het afgelopen seizoen, met zoals Kees Gehring in de aanhef van zijn verslag schrijft, 'vele "ups" 
maar ook de nodige "downs"'. Via de Schakel (over de naamgeving later meer), Welkom bij AFC thuis, 
de Persmap, dag- en weekbladen, televisie, alsmede internet werden de wetenswaardigheden over het 
wel en wee van AFC met grote regelmaat gedistribueerd. De commissie PP&E vervulde bij een en 
ander met veel plezier een producerende, coördinerende en/of stimulerende rol. Daarnaast werd door 
de PPE voor het tweede, achtereenvolgende jaar invulling gegeven aan de 'Evenementen-poot' via de 
opzet, organisatie en ondersteuning van een groot aantal (extra)sportieve evenementen binnen onze 
vereniging. Dit alles werd in goede harmonie gestalte gegeven door  Machiel van der Woude (voorzit-
ter), Frans Jüch (secretaris), Hans Elias en Rik de Boer, waarbij de stimulerende omgeving van Wouter 
Amesz' etablissement met enige regelmaat werd opgezocht. Frans en Rik gaan de PPE verlaten, maar 
zullen op 'ad-hoc' basis ongetwijfeld een bijdrage blijven leveren aan het PP&E-gebeuren. Rik en 
Frans, bedankt voor jullie inzet.  
De activiteiten van de PPE startten met de productie van de Persmap, die per traditie in de week van 
de eerste thuiswedstrijd verscheen. De persmap (oplage 700) werd gelanceerd op een uitgebreide 
infoavond, die in samenwerking met de supportersvereniging werd georganiseerd. Aan de kleurrijke 
Persmap, met AFC-brede informatie, werkten Kees Gehring, Dirk Spits, Lex Rimini, Chris Schröder, de 
medewerkers van Printteam, Hans Elias en Machiel van der Woude mee. Laatstgenoemden droegen 
zorg voor redactie en productie. In augustus kwam ook de productie van de Schakel weer op gang. 
Qua vormgeving en redactie onderging ons 'huisblad' geen majeure veranderingen. In de loop van het 
seizoen kreeg de Schakel wèl een iets ander jasje. De benaming op de omslag veranderde van 'de 
AFC-Schakel' in 'de Schakel', met ten behoeve van de (door Bob Neseker stringent bewaakte) 
uniformiteit daarboven de toevoeging 'Amsterdamsche Football Club'. De door Pim Adriaansz in zijn 
Mixed Pickles-rubriek gestarte discussie over deze naamswijziging werd doeltreffend beslecht door Rob 
Duis, die als kind thuiskomend van school riep: "Mam, is de Schakel er al?" In totaal verschenen het 
afgelopen seizoen 18 Schakels in een oplage van 1500. De productie was voor het derde jaar in 
successie in de nog steeds welgevormde handen van  Hans Elias, de redactie werd voor het vierde 
achtereenvolgende gevoerd door Machiel van der Woude. In de rubrieken Redaktueel en Topamateurs 
besteedde de redacteur veel aandacht aan de sportieve gebeurtenissen rondom AFC. Johan de Bie 
richtte zich in zijn veelgelezen rubriek BIEzonderheden op het - hoe kan het anders -  sociale gebeuren 
binnen AFC. De Mixed Pickles, al even genoemd, werden weer ingelegd door Pim Adriaansz en Jan 
van Dijk volgde het voetbalwereldje in zijn rubriek "Was er nog wat?”. Voor de onmisbare facts & figures 
ontving de Schakel-redacteur regelmatig bijdragen van Sal van Gelder, Chris Schröder, Jaap Draisma 
en de elftalcommissies. De familie Bonnet vervulde weer een sleutelfunctie in de administratieve 
organisatie rond de Schakel. Hulde! En wat zou de Schakel zijn zonder alle adverteerders? De opsteller 
dezes (en hij niet alleen) moet er niet aan denken.  



In het voorbije seizoen produceerde de PP&E ten behoeve van de thuiswedstrijden van ons eerste 12 
nummers van 'Welkom bij AFC thuis'. Redacteur Frans Jüch  besteedde - voor het vierde en ook laatste 
seizoen - in ieder nummer om de twee weken aandacht aan de tegenstander en portretteerde een 
speler uit onze A-selectie. De familie Bonnet vormde ook bij de productie van Welkom thuis bij AFC de 
onmisbare administratieve spil. Frans, Jo en Bep, zeer bedankt! Maar het programmablad moet ook 
verkocht worden. Zoals te doen gebruikelijk kweten Ger Smit en Ben Slaap jr. zich uitstekend van deze 
taak.  
Ondanks het feit dat AFC het voorbije seizoen een klasse lager moest opereren had het eerste niet 
over publiciteit  te klagen. De vele derby's en het spannende verloop van de competitie zullen hier niet 
vreemd aan zijn. Aan de door Pim Adriaansz en Gerard Trebert bemande perstafel schoven gedurende 
het seizoen weer heel wat journalisten aan, waaronder regelmatig medewerkers van AT5 en Radio 
Noord-Holland. Bijzondere aandacht was er in de pers voor de trainingsstage naar Gran Canaria. Maar 
ook de plannen met betrekking tot de toekomst van ons sportcomplex en de tussentijdse komst én 
vertrek van spelers stonden in de belangstelling. Voorzitter Dick van der Klaauw en trainer/coach Rob 
Bianchi werden veelvuldig door de dagbladen en televisie geïnterviewd. De wedstrijden van ons eerste 
werden naarmate het seizoen z'n ontknoping naderde steeds beter bezocht. Maar de bezoekersaantal-
len zijn nog aan de lage kant. Wat te doen? Aan de affiches ligt het zeker niet, want die werden in het 
afgelopen seizoen weer iedere 2 weken verspreid door Herman Houtman. Ook de radiokamer treft 
geen blaam, want die werd in het voorbije seizoen kundig en met enthousiasme 'gecoverd' door Hans 
Mulder,  Stanley van Loggem en Hans de Wijs. We zullen kortom verder moeten nadenken over deze 
problematiek.    
Het voorbije seizoen vond het captains-overleg drie keer plaats onder voorzitterschap van Rik de Boer 
en Frans Jüch. De bedoeling van dit overleg is om de onderlinge band tussen de teams te bevorderen 
en (overstijgende) zaken te behandelen die niet direct bij de elftalcommissies thuishoren. Hoewel de 
vergaderingen een constructief karaker hadden, viel met de name de opkomst van de captains tegen. 
De PP&E zal zich beraden of, en zo ja op welke wijze het captainsoverleg het komende seizoen een 
vervolg krijgt.  
In nauwe samenwerking met de elftalcommissies organiseerde de PP&E in het afgelopen seizoen de 
sixes op nieuwjaarsdag, het grote zaalvoetbaltoernooi op 3 januari voor alle senioren in de Emergohal 
(Amstelveen), het bollenbal op 27 maart in ons clubhuis en tenslotte de A-B-C-cup op 26 mei 1999, ook 
voor senioren. Voor genoemde 4 evenementen  was de belangstelling redelijk tot zeer goed, wat de 
(PPE-)burger moed geeft voor een vervolg in de komende tijd. Met name de belangstelling voor het 
bollenbal was weer groot en dat zal de organisatoren Map Nihom en Ron Limburg deugd hebben 
gedaan. Volgend jaar weer, mogelijk in een millennium-jasje. De PPE organiseerde met de jeugdcom-
missie het Henk Kappelhoff- en Jan van Dijk-toernooi op 22 mei voor resp. C 1- en B 1-junioren. Leek 
het er in het verleden op dat dit soort toernooien hun beste tijd hebben gehad, de praktijk op 22 mei 
wees geheel anders uit. Daarom ook wat deze jeugdevenmenten betreft: wordt vervolgd. 
Tot slot nog iets over nieuwe PP&E-activiteiten. Zoals niemand zal zijn ontgaan rukt het medium 
internet in snel tempo op. AFC bleef niet achter en ontwikkelde via webmaster Mark de Hond een eigen 
website. www.afc-amsterdam.nl zal al door heel wat AFC'ers zijn ingetypt en dat gaat in de toekomst 
ongetwijfeld meer gebeuren. Aan de commissie de taak om de site te voeden met actuele informatie. 
Dit laatste geldt ook voor de teletekstpagina 710 van AT5 van AFC, die vanaf 1 juli 1999 in gebruik 
genomen wordt. Programma's, uitslagen, wedstrijdverslagen en ander nieuws zullen, als alles gaat 
zoals gepland, via de regionale televisie voor een groot deel van onze leden toegankelijk zijn. Een mooi 
perspectief.  
 
 
DE AFC-VETERANEN 
Van het veteranenfront valt dit jaar niet zo heel veel nieuws te melden behalve dan dat de pogingen aan 
het begin van het seizoen om nieuw bloed aan te trekken weliswaar in enkele opzienbarende transfers 
hebben geresulteerd, maar omdat Jan Wouters al na één wedstrijd zei dat Ajax bezwaren had en Theo van 
Seggelen zo ongelukkig was bij zijn eerste wedstrijd een ernstige blessure op te lopen, bleef er van de 
nieuwe aanwinsten niet veel over. Dus hebben wij met ongeveer dezelfde groep als vorig jaar onze 
veteranencompetitie gespeeld en dat was met name door het “randgebeuren” weer net zo gezellig als altijd 
en ondanks het bovenvermelde gebrek aan verjonging werd toch een eervolle tweede plaats in de 
eindrangschikking behaald na kampioen Kampong uit Utrecht. Als afsluiting van het seizoen werd op 
zaterdag en zondag 29 en 30 mei op de velden van Victoria in Hilversum strijd geleverd om het 
officieuze kampioenschap van Nederland voor veteranenteams van verenigingen ouder dan 100 jaar. 
Onder auspiciën van de ONEC (Om en Nabij de Eeuw Clubs, opgericht in 1985) namen deel de 
veteranen van HVV, PW, Robur et Velocitas, Concordia, Frisia, HBS, ASC, Kampong, Victoria, 



Bloemenkwartier, Be Quick, DFC, Hercules, LSC, Quick den Haag, VOC, Black Devils, Quick 
Nijmegen, EDO, Forward, Olympia, Kon. UD, Kon. HFC en AFC, waarlijk een illustere rij van verenigin-
gen. De veteranen van AFC eindigden met gastspelers Jos Blank, Ruben Dekker en Otto Hoogendijk 
op de zesde plaats, een verdienstelijke prestatie na zeven (!) wedstrijden van 20 minuten in twee dagen 
voor mannen van gemiddeld 50 jaar oud. Frisia uit Leeuwarden behaalde het kampioenschap en leuk 
te vermelden is dat de voorzitter van de ONEC Jan van den Burg van Hercules (volgend jaar tegen-
stander van AFC 1 in de Eerste klasse A) binnenkort zal worden opgevolgd door AFC’s eigen Harry 
Schoemaker! 
 
 
DE ARCHIEF-COMMISSIE 
Voorzitter Pim Adriaansz bericht als volgt. In het afgelopen verenigingsjaar bleef de samenstelling van de 
commissie ongewijzigd: Rik de Boer, Hans de Wijs en Pim Adriaansz. Tijdens het voetbalseizoen kwamen 
de leden in principe op de eerste maandag van elke maand ’s avonds in het clubhuis in vergadering bijeen. 
Onveranderd werd prioriteit gegeven aan strikte archivering van de daarvoor in aanmerking komende 
stukken vanaf het 100-jarig AFC bestaan. Vervolgens het beter in beeld brengen van alles voor 18 januari 
1995. Daarbij is sprake van moeizame arbeid. Fotomateriaal en (pers-) publicaties ontberen vaak 
tijdsaanduiding en naamsvermelding van afgebeelde personen. Wat dat betreft kampt de commissie met, 
ruwweg gezegd, een vrij lange periode in de AFC-geschiedenis van onachtzaam beheer in de tijd, waarin 
iedereen iedereen kende, maar waarvan geen getuigen meer in leven zijn. De commissie is verheugd, dat 
er regelmatig nieuw en oud materiaal wordt aangeboden, respectievelijk boven water komt. Gezamenlijk 
beoordelen de commissieleden de wenselijkheid van opname in het archief. Interessant voor AFC zijn de 
goede contacten met de conservatoren van het Amsterdams Historisch Museum, dat een permanente 
expositie voorbereid van de sportgeschiedenis in Amsterdam. Daarin participeert uiteraard ook  AFC. Tot 
slot een woord van dank aan bestuurs- en andere leden voor de betoonde medewerking in het afgelopen 
clubjaar. Mede daardoor gestimuleerd stellen de commissieleden zich voor een nieuwe termijn herkies-
baar. 
 
 
DE OVERIGE COMMISSIES 
De STRAFcommissie bestond uit mr. Ernst Seunke jr., mr. Ron Limburg, Hans de Wijs sr. en als 
plaatsvervangend lid Bas Rachman, de commissie van BEROEP uit Fred Laarhoven, Frans Juch, Roy van 
Dijk en John Parsser en de KAScommissie uit Hans Mulder, Wim Endel en mr. Ron Limburg met als 
plaatsvervangende leden Peter Roosenschoon en Hans de Wijs sr. Alle betrokken AFC'ers hartelijk dank 
voor het voor de AFC verrichte werk. De strafcommissie van AFC trad dit seizoen slechts één maal in 
werking, hetgeen aangeeft dat ernstige overschrijdingen van normen en waarden bij AFC gelukkig nog 
altijd sporadisch voorkomen, wellicht mede als gevolg van de preventieve werking die van de AFC-
strafcommissie uitgaat. Wel zou het bestuur en elftalcommissies het toejuichen wanneer het aantal 
(onnodige) gele kaarten bij de AFC elftallen het komend seizoen drastisch zou verminderen. In dit geval 
gaat het spreekwoord op “wie de schoen past, hij trekke hem aan”. 
 
 
AFC-JAARDINER 
Het jaardiner werd op 18 januari 1999 voor het eerst sinds vele jaren niet in het clubhuis georganiseerd 
doch in het Apollo Hotel. De debuterende tafelpreses Bas Rachman heette 143 AFC’ers welkom en hield  
een voortreffelijke “maiden-speech” waarbij hij de overige sprekers, voorzitter Dick van der Klaauw en 
captain van AFC-1 Roy Tular introduceerde. De voorzitter van AFC reikte de mr. Henne Boskamp 
Nobelprijs uit aan jeugdcommissielid Jan Koomen en “sloeg” de oer-AFC’ers Robert Duis en Henk de 
Groot tot AFC-Ridder. De avond stond volgens de aanwezigen op een “hoog niveau” en de kans dat het 
100e Jaardiner (!) op dinsdag 18 januari 2000 (het eerste AFC-Jaardiner werd georganiseerd bij het 5-jarig 
bestaan van de club in het jaar 1900) eveneens in het Apollo-Hotel zal worden gehouden lijkt dan ook zeer 
groot! 
 
 
HET DAMES JAARDINER 
Het 26e dames jaardiner werd op 18 januari gehouden in het Amsterdamse Hilton Hotel en de circa 135 
deelnemende dames spraken van een daverend succes. Het optreden van het ensemble “the living 
jukebox” bracht de dames zelfs in een heuse polonaise en de organisatoren hadden veel eer van hun 
werk. Groot was de waardering voor tafelpreses Henny Somers-Bleekemolen die ondanks de moeilijke 
periode die zij doormaakte, de gehele avond aanwezig was. 



 
 
DE ZILVEREN PLOEG 
Op 6 november 1999 werd in het clubhuis van AFC, tijdens een geanimeerd diner bijgewoond door 106 
AFC’ers die langer dan 25 jaar lid zijn, de volgende leden door “Ploeg”-voorzitter Johan de Bie geïnstal-
leerd als nieuw lid van de Zilveren Ploeg: André Bonnet, Nico Cohen, Karel de Graaf, Henk van der Jagt, 
Bert de Rooy, Jan van Schaik, Jurgen Seunke, Donald Speelman, Sebo-Jan Woldringh en Wim de Zwart. 
Tijdens deze avond werden twee AFC’ers door AFC-voorzitter Dick van der Klaauw tot AFC-Ridder 
benoemd: George Wijnand en Hans Rooze. De volgende clubgenoten ontvingen in de loop van dit 
seizoen een attentie van de Zilveren Ploeg ter gelegenheid van het bereiken van een kroonjaar: 
40 jaar: Roy van Dijk.  
50 jaar: Fred Laarhoven en Ron Susan,  
60 jaar: Paul Koster. 
65 jaar: Hans de Wijs en Chris Schröder, 
70 jaar: Bep Bonnet, Henk de Groot,  Fred van Soomeren, Henk van Weelde, Bert Witteveen, Jan 
Vermeulen en Rolf Leeser. 
75 jaar: Pim Adriaansz. 
80 jaar: Nico Bijl, Piet van Ruyven, Nico Leloux, en Annie Geluk-Schotting, echtgenote van wijlen oud 
eerste elftalspeler Chris Geluk en 
85 jaar: Guido Kiemeney en Ab de Jong.  
 
 
DE AFC FESTIVITEITEN ROND DE JAARWISSELING 
Vrijdag 1 januari was er traditioneel al vroeg “leven” op AFC. Om 11 uur start van de “Sixes”. Dit jaar 
minder belangstelling dan op 1 januari 1998; wellicht had de “tamtam” niet de nodige aandacht gekregen. ’s 
Middags om 17.00 uur in het clubhuis een nieuwjaarsreceptie die afweek van hetgeen gebruikelijk is bij 
AFC. Geen theateropstelling in de achterzaal, maar een sfeervolle inrichting met aangepaste verlichting, 
geen optreden op het toneel maar een inspirerende speech van voorzitter Dick van der Klaauw en 
vervolgens een gezellige avond met goede muziek van het kwintet “Just Friends” met onze eigen Chris 
Dekker en Dub du Bois in de gelederen. De circa 250 aanwezigen waren redelijk unaniem in hun mening: 
“absoluut voor herhaling vatbaar”. 
 
 
REIS CANARISCHE EILANDEN 
Vier bestuursleden en vier technisch begeleiders, een grensrechter en negentien spelers, totaal een 
delegatie van achtentwintig man verbleven van 13 tot en met 17 januari 1999 in Maspalomas op Gran 
Canaria. Er werd vijf keer getraind op een schitterend grasveld, door de chef d’équipe van deze reis Amel 
Vroege georganiseerd en de spelersgroep was enthousiast en spraken over een fantastische trainingstrip. 
De terugreis was op zondag 17 januari om 21.00 uur en toen de overige passagiers van vlucht MP 1822 
om circa 24.00 uur zagen dat 28 in AFC-blazer gehulde mannen elkaar gingen feliciteren wisten zij niet dat 
dat was ter gelegenheid van de 104de verjaardag van de Amsterdamsche F.C.! Uiteraard gaat ook dit jaar 
weer onze dank naar Neckermann Reizen en de leden van AFC's supportersclub "the Reds", die deze reis 
voor onze A-selectie financieel mogelijk maakten. 
 
 
DE AFC VRIENDELIJKE BEDRIJVEN 
De AFC-vriendelijke bedrijven voor het seizoen 1998-1999 waren: Amsterdam Diamond Center, 
PriceWaterhouseCoopers, Copharm B.V., Desso DLW Sports System, ING Bank, Interleasing 
Nederland, Kappé Schiphol B.V., Kentron Adviesgroep, Merril Lynch N.V., Wang Global (Olivetti 
Solutions), Pon Automobielbedrijven, Troostwijk Groep en nieuw in deze AFC financieel ondersteu-
nende groep van AFC-vriendelijke bedrijven voor het seizoen 1998-1999 waren Bergler Nederland B.V., 
Take Off Multitronics, Robert Duis B.V. en Tommy Hilfiger. Tenslotte, Adidas Benelux B.V. heeft zich in 
1997 voor 5 jaar als AFC-vriendelijk bedrijf verbonden en is tevens kledingsponsor waardoor onze TOP-
amateurs (AFC 1, 2, A-1, B-1 en C-1) een fantastische en zeer complete outfit ter beschikking gesteld 
kunnen krijgen. De selectie is de laatste jaren blijven groeien en alles bij elkaar is het een imponerende 
groep bedrijven, die onze AFC financieel ondersteunt, zonder welke steun het huidige beleid absoluut 
onuitvoerbaar zou zijn. Daarom, HULDE en DANK! 
Voor het komend seizoen hebben twee bedrijven bedankt. Merril Lynch N.V. is drie jaar AFC-vriendelijk 
geweest en daarvoor onze waardering aan hun sympathieke representant en AFC-lid Gijs Lipsch. 
Interleasing Nederland was AFC-vriendelijk bedrijf vanaf de start van deze samenwerking tussen het 



bedrijfsleven en onze vereniging in 1986! Dertien seizoenen financiële steun dankzij oud president-
directeur van Interleasing en AFC-Ridder Henk de Groot, fantastisch! Het bestuur hoopt op de aankomen-
de A.L.V. de vervangers voor Interleasing en Merril Lynch bekend te kunnen maken. 
 
 
SUPPORTERSCLUB "THE REDS" 
Op 5 mei 1992 werd supportersclub "the Reds" opgericht. Het bestuur van s.c "the Reds" bestond het 
seizoen 1998-1999 uit  Tim Timmerman (voorzitter), Kees Gehring (secretaris), Jos Lonnee (penningmees-
ter), Hans Brouwer, Arthur Reddering, Benno Leeser en Ad Westerhof. 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" 87 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, die uit de normale exploitatie van de AFC financieel niet 
haalbaar zijn.  
 
 
DE “LIEVERDJES VAN AFC” 
Op 7 december 1998 werd op initiatief van het bestuur en de jeugdcommissie van AFC en met instemming 
van ons lid D. Stoop, die ten behoeve van de begeleiding van de jeugd van AFC reeds jaren een grote 
financiële bijdrage doet, een comité geïnstalleerd onder de welluidende naam “de Lieverdjes van AFC”. Het 
comité bestaande uit Ad Westerhof, Lex Koekoek en Marjan Stoop spant zich in om betrokkenen van de 
AFC-jeugd te overtuigen extra geld beschikbaar te stellen teneinde bepaalde extra zaken binnen de 
begeleiding van de AFC-jeugd te kunnen continueren c.q. verder uit te bouwen. Nu inmiddels 6 maanden 
verstreken zijn is men tevreden over de behaalde resultaten. 
 
 
STICHTING GOED GENOEG 
De Stichting Goed Genoeg (opgericht 11 april 1959) is de huurder van het sportpark Goed Genoeg.  Op 13 
maart 1999 trad AFC Erelid Jan van Dijk af als voorzitter van de Stichting en werd er een nieuw bestuur 
samengesteld: Dick van der Klaauw (voorzitter), Bob Neseker (penningmeester), Kees Gehring (secreta-
ris), Jaap Draisma (commissaris van materiaal) en Johan de Bie, Hans Woudstra en Ronald Koster 
commissaris namens resp. AFC, ACC en ATC. Jan van Dijk werd naast Otto van Rijn benoemd tot 
adviseur voor het leven. 
 
 
VERENIGING SPORTPARK GOED GENOEG 
De V.S.G.G. verlengde onlangs het pachtcontract van ons clubhuis met mevrouw Netty van de Meent-Orth 
voor het seizoen 1999-2000. 
 
 
DE TOEKOMST VAN SPORTPARK GOED GENOEG 
Dick van der Klaauw, Bob Neseker, Jan van Dijk, Ron Voskamp en Sebo Woldringh voerden talloze 
besprekingen met diverse gemeente- en overheidsinstanties over de toekomst van ons sportpark.  
 
 
DE AFC-DOCHTERS 
De Amsterdamsche Cricket Club, opgericht op 5 maart 1921, speelt met negen teams in competitieverband 
en is dit seizoen met het eerste team in de eerste klasse tot op heden redelijk succesvol onder leiding van 
haar nieuwe coach Andy Hore. De Amsterdamse Tennis Club is opgericht op 2 december 1970 en de circa 
250 leden en donateurs recreëren ook dit seizoen uiterst plezierig op de waarschijnlijk duurst gelegen 
tennisbanen van Nederland. De leden van de twee overige (niet-officiële) dochters van AFC, de biljart club 
en de bridgeclub kwamen ook dit seizoen iedere donderdag resp. dinsdag in het AFC-clubhuis bijeen om 
hun geliefde spel te beoefenen. 
 
 
DE GOED GENOEG OPEN 
Op de openbare golfbaan Spaarnwoude vond op 9 oktober 1998 voor alweer de tiende achtereenvolgende 
keer de Goed Genoeg open golfkampioenschappen plaats; wij kunnen derhalve spreken van een nieuwe 
traditie. Onder prima weersomstandigheden en met als een van de circa 70 (!) deelnemers ATC-lid Marco 
van Basten werd zowel op de grote baan (minimaal GVB) als op de kleine baan (de recreanten) een 



wedstrijd verspeeld. In de namiddag werd na een zeer geslaagde dag ACC’er Ernst Pieter Knüpfer als de 
trotse winnaar in de felbegeerde "rode blazer" gehesen, waar zijn naam in geborduurd zal worden en zal 
worden toegevoegd aan de winnaars van de voorgaande 9 edities, waaronder gerenommeerde AFC'ers 
als  Rein Akkerman jr., Nicky den Ouden, Nick van Rossum, Ronald Koster, Alphons Peeters (tweemaal), 
en tenslotte Ron van Doesburg en Bas Rachman, die ieder jaar voor de organisatie van deze dag 
zorgdragen. Bij de recreanten was dit jaar de winnaar AFC’s tweede penningmeester Edwin Geluk. 
 
 
4 MEI HERDENKING 
Jammer genoeg waren er dit jaar weinig AFC’ers en “aangetrouwden” aanwezig bij de jaarlijkse herdenking 
bij het monument op ons sportpark. Voor de trouwe aanwezigen hield voorzitter Dick van der Klaauw een 
korte “overpeinzing”. Wellicht moet het AFC-bestuur volgend jaar in De Schakel een nadrukkelijke oproep 
doen om ook jongere AFC’ers te bewegen deze ruim 50-jarige traditie binnen AFC in leven te houden. 
 
 
IN MEMORIAM 
Zoals in de inleiding van dit jaarverslag reeds werd gememoreerd werd onze club zwaar getroffen door het 
feit dat in minder dan 15 weken tijd wij afscheid moesten nemen van vier prominente AFC’ers; Sal van 
Gelder, Ton Glas, Tom Somers en Henk Kappelhoff. Daarnaast ontvielen ons gedurende het seizoen Joop 
Kuhlwilm (lid van de Zilveren Ploeg), Flip Fröhlich (donateur), Peek Jellema (donateur), Ger Ludenhoff 
(gewaardeerde vrijwilliger), Henk Oldenburger (donateur), Wiesje Meijer-Zweerus (echtgenote van oud 
eerste elftalspeler en AFC-Ridder Paul Meijer), Eddy Honsdrecht (lid van de Zilveren Ploeg), John 
Engelhard (lid van de Zilveren Ploeg) en Cor Sluyk (oud trainer van het eerste elftal). Iedere AFC’er zal zijn 
eigen goede herinneringen aan onze overleden clubgenoten bewaren. 
 
 
OVERSCHRIJVINGEN 
Binnen de A-selectie dit jaar minder mutaties dan vorig seizoen; een goed teken. Reservedoelman Stefan 
Teeken gaat om sportieve redenen volgend seizoen uitkomen voor zaterdag eerste klasser Amstelveen. 
Datzelfde doet onze Ronald van de Meent bij zondag Eerste klasser DCG en de voor ondergetekende niet 
geheel onbekende Bobby Gehring gaat komend seizoen voetballen en studeren bij Wake Forest University 
in North-Carolina. Tenslotte nemen wij afscheid van Pascal Kouwenhoven die vanwege zakelijke drukte op 
een lager niveau bij NEA in Ouderkerk aan de Amstel gaat voetballen (de club waar zijn vader bestuurslid 
is), terwijl Martin Wolfswinkel tijdens de winterstop reeds een contract bij de Spaanse profclub Compostela 
tekende. Wij wensen Stefan, Ronald, Bob, Pascal en Martin veel succes. 
Nieuwe gezichten binnen de A-selectie zijn doelman Tobias Bloem (van Kon. HFC), verdediger Maarten 
Stekelenburg (Huizen), middenvelder Moad Zaoudi (Hollandia) en aanvaller Dennis Purperhart (Osdorp), 
terwijl Dennis Klein van de B.V.O. Volendam en Danny den Ouden van de F.C. Zwolle naar AFC 
overkomen wanneer zij elders in het betaald voetbal geen nieuwe aanbieding ontvangen. Tenslotte, vanuit 
het tweede elftal maakt eigen kweek Hans Schakel de stap naar de A-selectie. Allen veel succes! 
Ook bij het tweede elftal gaat een aantal jonge AFC’ers hun geluk bij andere verenigingen beproeven; 
Dennis Husers en Rody Spaan gaan naar Beursbengels, Remco Verbruggen naar NFC, Oscar Keuter 
naar DCG en Wensley Tiendalli naar Aalsmeer. Verheugend daarentegen is te zien dat een aantal oude 
clubgenoten weer terugkomt (Maarten Jurrjens, Bonnie Moedig en Ben Opuko) en de talentvolle A-junioren 
Liam Westerveld, Bobby Uitermarkt, Stefan Sander en Jeffrey Jaddoe de overstap naar het tweede elftal 
zullen maken. Het totaalbeeld van alle overschrijvingen kon door tweede secretaris Ger van Caspel en 
administrateur Jaap Draisma per 31 mei 1999 worden gepresenteerd. 97 Leden stoppen met voetballen of 
vertrokken naar een andere vereniging, terwijl 156 nieuwe leden zich aanmeldden, 23 senioren, 9 A-
junioren, 10 B-,  27 C-, 10 D-, 11 E-, 63 F-junioren en 3 donateurs. 
 
 
RESUMé 
In de laatste Schakel van het seizoen 1997-1998 van 16 juni 1998 presenteerde het bestuur een 
beleidsplan op weg naar de volgende eeuw onder de titel “Keep Smiling”, met als doel de unieke positie die 
AFC inneemt als de oudste, grootste en hoogst gerangschikte amateur voetbalclub van Amsterdam 
te consolideren en verder uit te bouwen met behoud van de in meer dan honderd jaar opgebouwde eigen 
identiteit en tradities. Een jaar verder kunnen wij de eerste voorzichtige balans opmaken. De 5 TOP-
amateur elftallen hebben goed gepresteerd, doch helaas net niet de doelstelling gerealiseerd. De totaal 
prestaties van alle 73 teams AFC-teams bleken beter dan de laatste 5 jaar. De verenigingsactiviteiten 
kunnen zich nog altijd in een grote belangstelling verheugen. Omdat er meer aanmeldingen van jeugdleden 



zijn dan er geplaatst kunnen worden is er helaas opnieuw een wachtlijst voor kandidaat jeugdleden. Totaal 
registreert AFC per 1 juni 1999 meer dan 1600 leden en donateurs. Een “all time high” in de geschiede-
nis van onze club, waarmede de AFC de grootste voetbalclub uit de randstad is.  
Kortom, ondanks het feit dat het eerste elftal niet in één jaar op het hoogste niveau wist terug te keren gaat 
het goed met AFC; we kunnen trots zijn op onze club en laat een ieder zich realiseren dat om tot het 
succesvolle AFC van vandaag te zijn gekomen bijna 105 jaar lang vele clubgenoten hun belangrijke 
bijdrage hebben geleverd! Het seizoen 1999-2000 zal ingevolge het eerder gememoreerde beleidsplan 
“Keep Smiling” officieel worden geopend met de organisatie van de vriendschappelijke wedstrijd AFC – FC 
Barcelona op donderdagavond 29 juli 1999, aanvang 19.00 uur, waarbij het AFC-bestuur veel clubgenoten  
hoopt te ontmoeten. 
Hiermede beëindig ik het AFC-jaarverslag over het seizoen 1998-1999 met dank aan de vertegenwoordi-
gers van de onderscheidende commissies voor hun bijdrage aan dit verslag, namens het bestuur dank aan 
een ieder die zich ook dit seizoen weer voor de AFC heeft ingezet en dank aan mijn medebestuursleden 
voor de prettige samenwerking en de bereikte resultaten. Fijne vakantie! 
 
Amstelveen, juni 1999.  
 
Kees Gehring, 
secretaris.  
 


