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INLEIDING 
Tijdens de Algemene Vergadering van het seizoen 1995-1996 op 28 juni 1996 werd voor de eerste keer 
in de geschiedenis van AFC het jaarverslag over het gepasseerde seizoen niet voorgelezen doch was 
het verslag opgenomen in ons clubblad “de Schakel”. Sommige reeds lang meelopende AFC’ers 
moesten daar toen aan wennen. Het voordeel was, zo beoogde ondergetekende: “de jaarvergadering 
duurt minimaal een uur korter en niet alleen de gemiddeld 75 bezoekers van de jaarvergadering nemen 
kennis van hetgeen in het achter ons liggende seizoen heeft plaatsgevonden doch iedere AFC’er die een 
Schakel ontvangt (oplage ruim 1500 stuks!) krijgt de mogelijkheid een en ander tot zich te nemen. “Time 
flies”, dit keer al weer het vijfde jaarverslag in successie in “de Schakel”.  
AFC kende het seizoen 1999-2000 een record aantal van 82 (!) teams: 12 zondag-senioren, acht 
zaterdag-teams en de veteranen. Daarnaast maar liefst 61 jeugdteams: 3 A-junioren, 5 B, 7 C, 11 D, 11 
E, 12 F en bij de aanvang van dit seizoen werd een nieuwe groep geïnstalleerd, 12 F-0 teams, jonge 
AFC’ertjes van 5 en 6 jaar, die op zaterdagmorgen op Goed Genoeg onderling “Champions League” 
wedstrijden spelen; een aanrader! Alle teams die in KNVB verband uitkomen speelden totaal 1273 
competitiewedstrijden, 558 werden gewonnen, 153 gelijk en 562 verloren.  Het verenigingsgemiddelde 
was 1.43, helaas het laagste gemiddelde van de laatste vijf jaar! 1273 Wedstrijden! Stel dat er buiten het 
eerste elftal gemiddeld per wedstrijd circa 75 betrokkenen zijn: spelers, reserves, begeleiders, ouders, 
opa’s en oma’s, broertjes en zusjes, overige familieleden, scheidsrechters, echtgenotes, vriendinnetjes, 
verzorgers, supporters, toeschouwers, etc. etc. (misschien zijn het er wel meer, wie het weet, mag het 
zeggen) dan leert een snel rekensommetje dat zo’n 100.000 (!) keer iemand zich door middel van deze 
gespeelde wedstrijden in het  achter ons liggende seizoen actief en passief heeft kunnen ontspannen! 
“ONS EERSTE” heeft de hooggespannen verwachtingen niet kunnen waarmaken, waarbij moet worden 
aangetekend dat wij de grote pech hadden dat de voorhoedespelers Glenn Zeelig, Eschwin de Bruyn, 
Frank Aboikoni en Uli Landvreugd allen lang geblesseerd zijn geweest en van de 88 competitiewedstrij-
den (4 x 22) er slechts 31 (geheel of gedeeltelijk) hebben gespeeld (33%). Na de zeer geslaagde 
openingswedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen voor circa 5.000 toeschouwers op 29 juli 1999 tegen 
F.C. Barcelona en een veelbelovende oefencampagne kende AFC een formidabele start, (vier wedstrij-
den, vier maal winst, 17 doelpunten voor (!) en slechts vijf tegen). Daarna volgde helaas een teleurstel-
lende serie van zes wedstrijden, nul keer winst, twee keer gelijk, vier keer verlies. Een eindsprint voor de 
winterstop leek het lek boven te brengen (drie wedstrijden, twee maal winst, een keer gelijk), doch ook na 
de winterstop bleven de resultaten teleurstellend; vijf wedstrijden, geen winst, drie keer gelijk, twee keer 
verlies. Trainer Rob Bianchi en het bestuur besloten na deze serie in onderling overleg de overeenkomst 
op 20 februari 2000 voortijdig te beëindigen en de reeds eerder voor AFC actieve “tandem” Pim van de 
Meent / Dirk Spits werd verzocht de resterende 4 wedstrijden de training en coaching over te nemen. 
Resultaat drie keer winst en een keer verlies. Totaal gespeeld 22 wedstrijden, negen maal winst, zes 
keer gelijk, zeven keer verlies, 46 doelpunten voor en 39 tegen, waarmede AFC eindigde op een 
teleurstellende vijfde plaats en dit jaar ook geen periodetitel wist te behalen. 
De overige teams uit de categorie TOPamateurs deden het goed tot zeer goed! AFC2 eindigde in de 
reserve Hoofdklasse als vierde, de A-1 junioren wisten zich te handhaven in de zware landelijke tweede 
klasse, de B-1 junioren eindigde in hun categorie landelijke tweede klasse als sterke vierde en de C-1 in 
de landelijke eerste klasse (in hun categorie de hoogste afdeling van Nederland) als zeer sterke tweede 
achter de C-1 van AZ en voor bijvoorbeeld Ajax C-1 en Volendam C-1!! AFC kon dit seizoen slechts zes 
kampioenen begroeten, allen bij de junioren, te weten de A-3, de C-5 en C-6, de E-4 en E-11 en “last but 
not least” de F-1 junioren, die ongeslagen kampioen werd en ook nog de beker won! Voor de eindstan-
den van alle teams en overige statistische gegevens kunt u terecht op pagina ….  tot en met …. van  
deze Schakel. Clubstatisticus Chris Schröder verzorgt dit tijdrovende werk voor onze club al sinds 1964! 
Hulde! 
AFC is een grote club, waar gedurende een heel seizoen enorm veel gebeurt. Dit jaarverslag besteedt 
onder meer aandacht aan de bestuurlijke en technische organisatie, aan de sportieve resultaten van 
“Ons Eerste” en de overige 81 teams, de fantastische openingswedstrijd tegen F.C. Barcelona, de 
Algemene Vergadering, de zeer uitgebreide trainersstaf, de medische staf, de veteranen, de tien te 
onderscheiden commissies, de vele vrijwilligers (elftalleiders), de vele activiteiten van de jeugdcommissie, 
zoals de zeer geslaagde jeugdtoernooien, de onvergelijkbare Mini WK, het leiderstoernooi, het 
Sinterklaasfeest, enz. enz., we staan stil bij de vele evenementen zoals het “Bollenbal”, de kienavond, het 
jaardiner, het damesjaardiner, de Sixes op 1 januari, de nieuwjaarsreceptie en besteden aandacht aan 
de jaarlijkse trainingsstage van “Ons Eerste” op de Canarische Eilanden, de Goed Genoeg Open, het wel 
en wee van de AFC-dochters ACC en ATC, de vele “clubs binnen de club”, de 4 mei herdenking, het 



sportpark Goed Genoeg en de toekomst van ons sportpark, de AFC-vriendelijke bedrijven, de activiteiten 
van s.c. “the Reds”, de geanimeerde “Reds-borrels”, het “lieverdjes”-fonds, de gang van zaken in ons 
clubhuis, de Zilveren Ploeg, de organisatie van de ABC-Cup als afsluiting van het seizoen voor de 
senioren, de overschrijvingen en het ledenbestand per 31 mei 2000 en we staan stil bij de AFC’ers waar 
we in het achter ons liggende seizoen afscheid van hebben moeten nemen. Wanneer je deze opsom-
ming terugleest (en dan wordt er wellicht nog wel iets over het hoofd gezien), realiseer je je eens te meer, 
wat AFC werkelijk inhoudt en daar mogen we met z’n allen best een beetje trots op zijn! 
 
 
HET BESTUUR EN DE INTERNE ORGANISATIE 
Bij de aanvang van het seizoen bestond het bestuur uit voorzitter Dick van der Klaauw (19de jaar als 
bestuurder, waarvan 5 jaar voorzitter), penningmeester Bob Neseker (6 jaar), secretaris Kees Gehring 
(15), vicevoorzitter Johan de Bie (17), tweede secretaris Ger van Caspel (evenals de voorzitter 19 jaar), 
tweede penningmeester Edwin Geluk (10) en de commissarissen Machiel van der Woude (P.P. en E. - 
10), Amel Vroege (commerciële zaken - 6),  Jack van Gelder (technische zaken - 3)  en Ad Westerhof 
(jeugdzaken - 2). Helaas besloot Jack van Gelder op 29 februari 2000 zijn bestuurslidmaatschap met 
onmiddellijke ingang te beëindigen. Jack heeft bijna 3 seizoenen deel uitgemaakt van het bestuur. AFC 
dankt hem voor het vele door hem verrichtte werk en hoopt in de toekomst van zijn adviezen en 
contacten gebruik te kunnen blijven maken. 
Dick van der Klaauw gaf leiding aan de vereniging en aan de wekelijkse bestuursvergaderingen en 
representeerde de club intern en extern, ondergetekende verzorgde het secretariaat, daarbij geassis-
teerd door tweede secretaris Ger van Caspel, die tevens “tekende” voor de veelomvattende ledenadmi-
nistratie, Bob Neseker beheerde de totale exploitatie van AFC, de Stichting Goed Genoeg en de 
Vereniging Sportpark Goed Genoeg, zeg maar gerust een dagtaak, Edwin Geluk (tweede penningmees-
ter) incasseerde de begrote Hfl. 475.000,= aan contributies en donaties, Johan de Bie (die vanwege zijn 
grote verdiensten voor de gemeenschap op de dag voor Koninginnedag benoemd werd tot “Ridder in de 
orde van Oranje Nassau!) was opnieuw als “minister van sociale zaken” de verbinding tussen bestuur en 
de leden, Machiel van der Woude was actief als redacteur van ons reeds 78 jaar verschijnende clubblad 
“de Schakel” en gaf leiding aan de commissie P. P. en E., Ad Westerhof leidde de belangrijkste 
commissie van AFC, de jeugdcommissie en Amel Vroege was actief als commissaris commerciële 
zaken, clubhuiszaken en materiaal. Het beleid was ingevolge het beleidsplan “Keep Smiling” van juni 
1998 opnieuw gericht op het zo optimaal mogelijk beoefenen van het edele voetbalspel met behoud van 
de in 105 jaar opgebouwde specifieke eigen identiteit en tradities waarbij zo goed mogelijke sportieve 
resultaten voor alle 81 teams, doch speciaal van de te onderscheiden TOP-amateurs te weten AFC 
zondag senioren 1 en 2 en de junioren A-1, B-1 en C-1 het uitgangspunt vormen. 
Twaalf commissies met ruim 40 leden stonden het bestuur bij, bij de uitvoering van het beleid. Voor de 
namen van betrokkenen zie elders in dit verslag. Het komend seizoen zijn een klein aantal mutaties in de 
verschillende commissies te verwachten. Hierbij willen wij Gerard de Winther niet onvermeld laten, die na 
9 seizoenen de jeugdcommissie gaat verlaten. Gerard bedankt voor het vele werk in vele jaren! Jaap 
Draisma was het achter ons liggende seizoen opnieuw iedere dag op het sportpark actief in zijn functie 
van administrateur (en wanneer hij verhinderd was werd hij “vervangen” door zijn zwager Hans de Wijs). 
Ook Pim van de Meent als sportparkbeheerder en Hans Tier als groundsman waren dagelijks op Goed 
Genoeg te vinden. Netty van de Meent en haar staf verzorgden de exploitatie van het clubhuis. Het 
onderhoud van de velden was opnieuw in de vertrouwde handen van de medewerkers van de stadsdeel-
raad Zuideramstel. De werkzaamheden van Jack van Gelder als bestuurslid technische zaken werden 
vanaf 29 februari jl. waargenomen door ondergetekende, reden waarom voor de totstandkoming van dit 
jaarverslag commissaris P.P. en E. Machiel van der Woude een substantiële bijdrage heeft geleverd. 
Dank daarvoor. 
 
 
DE ALGEMENE VERGADERING SEIZOEN 1998-1999. 
Deze vergadering vond plaats op donderdag 24 juni 1999 in de achterzaal van ons clubhuis en werd 
door slechts 52 clubgenoten bijgewoond. De notulen van deze vergadering, verzorgd door Johan de Bie 
werden opgenomen in de Schakel nummer 1 van de 78ste jaargang van 18 augustus 1999. 
 
 
DE TECHNISCHE STAF SEIZOEN 1999-2000. 
Trainer/coach van AFC 1 was zoals bovenstaand reeds aangegeven Rob Bianchi die zijn werkzaamhe-
den tezamen met assistent Otto Hoogendijk voortijdig beëindigde en overdroeg aan de combinatie Pim 
van de Meent / Dirk Spits. Rob Bianchi blijft actief als speler van de veteranen van AFC en wordt volgend 



seizoen trainer bij VVSB uit Noordwijkerhout. Wij wensen Rob alle succes! Elftalleiders waren Henk 
Bijlsma en Peter Brans, verzorger Ko Grosze Nipper en grensrechter Barry van der Glas. Het tweede 
elftal stond opnieuw onder leiding van Henny Kottmann (trainer), Derrick Grot (elftalleider) en Frank 
Tilmans (fysiotherapeut). Het derde en vierde elftal trainden onder leiding van Henk Spanninga; Rob Ruis 
en Chris Dekker waren elftalleider van resp. het derde en vierde. De bijna 20 jaar (!) bij AFC als trainer 
actief zijnde Dick Bakker verzorgde opnieuw de training van de overige senioren en ex-prof Peter van der 
Waart “runde” de training van de zaterdag afdeling. 
Bij de grote jeugdafdeling waren maar liefst meer dan 25 trainers actief, bijgestaan door circa 65 
elftalleiders; bij AFC derhalve overduidelijk geen gebrek aan vrijwilligers. De A-1 junioren stonden onder 
leiding van Roy Tular, de A-2 Ko Bekendam en de overige A junioren werden getraind door de reeds 
eerder genoemde Dick Bakker (A-3 kampioen!). Bij de B-junioren waren actief Ulli Landvreugd, Jan 
Verhagen, Dennis Purperhart en Joey Esiony, bij de C-junioren Pim van de Meent, Casimir Westerveld, 
Rinus van Leyenhorst en Hesdey Sanchez en bij de jongste jeugd Robert Gehring, Jan Pelsma, Laurens 
Bianchi, Bas Polling, Mario Singels, Willem Telkamp, Efraim Blog, Ron Kloosterman, Joop Nieuwenhuys, 
Gregor Bulat, Joris de Wijs, e.a. Jan Pelsma zal volgend seizoen waarschijnlijk niet als trainer van de 
jongste jeugd terugkeren, nadat hij de laatste zes jaar zeer actief en succesvol is geweest. Jan, hartelijk 
dank voor je inzet in vele jaren. Het geheel werd aangestuurd door twee jeugdcoördinatoren te weten 
Michael Aerts en Maarten Stekelenburg, die in februari als gevolg van een verschil van inzicht met de 
jeugdcommissie zijn werkzaamheden beëindigde. De keeperstraining werd verzorgd door Cees Thomas, 
Ko Bekendam en Mark Janssen. 
 
 
DE MEDISCHE STAF 
Op initiatief van Jack van Gelder werd dit seizoen een commissie medische zaken geformeerd 
bestaande uit Ruben van Coevorden (arts), Reinier van Dantzig en Wim Crouwel. Iedere maandagavond 
werd in de praktijk van laatstgenoemde een spreekuur belegd. Ko Grosze Nipper heeft zijn 21ste seizoen 
in successie als masseur/verzorger van het eerste elftal van AFC achter de rug en denkt voorlopig nog 
niet aan stoppen! Hoe bedoelt u continuïteit? Het zondag tweede elftal en de junioren A-1,  B-1 en C-1 
konden eveneens over een eigen fysiotherapeut beschikken in de personen van Frank Tilmans, Maarten 
Bröring en Jerry MacIntosh.  
 
 
"ONS EERSTE" 
Nadat de laatste competitiewedstrijd op 9 april was gespeeld en AFC met lege handen stond (slechts één 
derby werd gewonnen!) besloten spelers en begeleiding te proberen het teleurstellend verlopen seizoen 
toch met een prijs te besluiten; “AFC ging voor de beker!” In de strijd om de KNVB-districtsbeker werd 
achtereenvolgens aangetreden tegen RKAVIC (10-2 winst), OSDO (7-1), AMVJ (7-2), FIT (4-1), 
JOS/Watergraafsmeer (3-0) en DWV (2-2, AFC wint na strafschoppen). Op 9 mei 2000 volgde de halve 
finale tegen zaterdag tweede klasser Swift, welke club tevens via de nacompetitie in de race was voor 
promotie naar de zaterdag eerste klasse. Wat gedurende de competitie reeds vele malen had plaatsge-
vonden gebeurde ook deze wedstrijd weer. Bij een stand van 2-0 voor AFC verwachtten alle aanwezigen 
een grotere uitslag, doch twee counters van Swift in de laatste 20 minuten bepaalden een 2-2 eindstand. 
Penalties. De zesde penalty werd door AFC gemist, dus AFC uitgeschakeld en Swift naar de finale! 
Opnieuw een grote teleurstelling en einde seizoen! 
Voor het komend seizoen treedt zoals vrijwel ieder jaar een aantal mutaties in de spelers- en begelei-
dingsgroep op. Pim van de Meent en Dirk Spits verdienen onze welgemeende dank voor hun bereidwil-
ligheid de leiding tussentijds over te nemen; helaas heeft ook hun inzet geen prijzen opgeleverd. Henk 
Bijlsma is negen aaneengesloten seizoenen (!) elftalleider geweest en dat is gezien het belang en 
zwaarte van deze functie een compliment waard. Zijn functioneren rondom het eerste zal voor het 
komend seizoen op een andere manier worden ingevuld. Ook Peter Brans, vier seizoenen actief als 
“dressman” en vertrouwensman van de spelers, heeft besloten zijn werkzaamheden voor onze club 
(voorlopig?) te beëindigen. Captain Roy Tular (192 wedstrijden) en Joey Zebeda (163) stoppen met 
voetballen op TOP-amateurniveau. Roy wordt assistent-trainer bij Hoofdklasser Schijndel. Wij nemen 
eveneens afscheid van Pascal Kamp (hij gaat terug naar het naar de tweede klasse gepromoveerde 
Kon. HFC) en Laurens Bianchi (gaat in Spanje proberen een contract te veroveren). Joey en Roy hebben 
zich aangemeld voor de AFC veteranen en Pascal en Laurens blijven donateur van AFC, dus boven-
staande 4 (oud) eerste elftalspelers gaan voor AFC niet verloren. Daarnaast nemen wij afscheid van  
Dennis Klein (keert terug naar zijn oude club AFC’34 in Alkmaar) en Edwin Mellink (heeft door drukke 
werkzaamheden besloten “een niveautje lager” te gaan spelen bij Legmeervogels). Maher Gasperjan 
verhuist volgend seizoen naar AFC’s zaterdagteam en Hans Schakel heeft helaas het basisteam van 



“Ons Eerste” niet weten te bereiken en heeft besloten zich over te schrijven naar Jos/Watergraafsmeer. 
Danny den Ouden was reeds tijdens het seizoen gestopt en Frank Aboikoni gaat komend seizoen na zijn 
zeer zware blessure via het tweede elftal van AFC proberen terug te komen op het hoogste niveau; 
klasse Frank! AFC wenst de scheidende Roy, Joey, Laurens, Pascal, Dennis, Edwin en Hans veel 
succes voor de toekomst en dankt hen voor de voor AFC geleverde inzet. 
Zoals inmiddels bekend zal zijn heeft het bestuur van AFC Ton du Chatinier weten aan te stellen als 
trainer/coach van AFC 1 voor het seizoen 2000-2001. Du Chatinier speelde circa 300 wedstrijden voor 
F.C. Utrecht en was als trainer o.a. actief bij Hoofdklasser Argon, waarmede hij in het seizoen 1998-1999 
kampioen werd. Hij zal worden bijgestaan door twee elftalleiders, te weten oud-eerste elftalspeler Frank 
Keijzer, die tijdens de wedstrijden naast Ton du Chatinier op de bank zal plaatsnemen (met zijn 
toezegging dit belangrijke werk te gaan doen is het bestuur zeer content; Frank, veel succes!) en Henk 
Bijlsma, die voor het tiende seizoen in successie als elftalleider van AFC 1 actief zal zijn!  
Nieuwe spelers in de tot 19 man teruggebrachte selectie voor het komend seizoen zijn de 19-jarige 
doelman van de A-1 junioren van Ajax Raoul Breinburg, verdediger Hans Geerlings (ex-Hollandia, F.C. 
Volendam), middenvelders Daniel van Meer (ex-Willem II, Longa en ex-captain Elinkwijk seizoen 1999-
2000) en Marco van Galen (ex-Ajax, Marken, DRC) en aanvaller Jerryl Tjon-en-Fa (ex-AZ en Ajax), 
terwijl “eigen kweek” middenvelder/verdediger Liam Westerveld en aanvaller Maarten Jurrjens via het 
tweede komend seizoen ook deel zullen uitmaken van de A-selectie. Wij hopen dat AFC aan de nieuwe 
spelers van de selectie veel plezier gaat beleven en zij aan AFC! Ko Grosze Nipper blijft aan als 
verzorger, Barry van der Glas als grensrechter en ex- doelman van AFC 1 (13 seizoenen!) Cees Thomas 
blijft keeperstrainer. Het bestuur heeft veel vertrouwen in de nieuwe selectie en het vernieuwde 
begeleidingsteam en is er niet een spreekwoord dat zegt “drie keer is scheepsrecht??” 
 
 
DE TECHNISCHE ORGANISATIE 
AFC benoemde voor het seizoen 1999-2000 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 Jüch, 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, Benno Honsdrecht en secretaris Sebo 
Woldringh.  
Bij het tweede elftal gaat Henny Kottmann ons verlaten; hij wordt volgend seizoen trainer/coach van Ajax 
zaterdag 1. Veel succes Henny! Ook Henk Spanninga beëindigt zijn werkzaamheden voor AFC als 
trainer van AFC 3 en 4 en coach van AFC 3. Trainer/coach van AFC 2 wordt de 33-jarige (in het dagelijks 
leven als inspanningsfysioloog werkzame) Taco Visser, die in het seizoen 1994-1995 o.l.v. trainer Otto 
Hoogendijk als speler kampioen werd met AFC 2 en Otto Hoogendijk gaat op zijn beurt volgend seizoen 
als trainer/coach van AFC 3 proberen het verloren gegane terrein te herwinnen. AFC 4 onder leiding van 
captain Nicky van Rossum heeft aangegeven volgend seizoen alle zaken zelf te zullen regelen. AFC 5 
zal met ingang van het komend seizoen worden ingelijfd bij de B-commissie, van welke groep Dick 
Bakker de training zal blijven verzorgen. Ex-prof Peter van der Waart zal zich blijven inzetten voor de 
zaterdagsenioren afdeling. Ook voor de jeugdafdeling zijn in de loop van de maand mei de (vele) trainers 
voor volgend seizoen aangesteld, waarvan de namen in de eerste Schakel van het nieuwe seizoen (die 
op 16 augustus a.s. zal verschijnen) zullen worden bekendgemaakt.  
 
 
AFC TWEE T/M VIJF 
Secretaris Henk van der Jagt van de elftalcommissie A bericht over het achter ons liggende seizoen het 
volgende. 
AFC zondag 2 
Getraind door Henny Kottmann en begeleid door Derrick Grot beleefde het tweede elftal een 
onregelmatig seizoen. Een kampioenschap behoorde tot en met de maand februari tot de mogelijk-
heden. Na de trainerswissel bij het eerste elftal en door de degradatiezorgen bij het derde elftal werd 
echter een wissel getrokken op de selectie van het tweede. Mede daardoor werden aan het einde van 
de competitie onnodige punten verspeeld waardoor de kans op een kampioenschap niet gerealiseerd 
werd en als derde in de reserve Hoofdklasse werd geëindigd. Uiteindelijk een verdienstelijk resultaat. 
AFC zondag 3 
Al vroeg in het seizoen bleek dat het elftal, ondanks de beste bedoelingen van trainer Henk Spannin-
ga en leider Rob Ruis, het moeilijk zou krijgen zich te handhaven in de reserve eerste klasse. Door 
een teleurstellende trainingsopkomst in de ploeg met als gevolg conditionele problemen gingen veel 



punten onnodig verloren. In de laatste competitiewedstrijd werd degradatie een feit. Jammer, maar 
het doel voor volgend seizoen is duidelijk: “terug naar de reserve eerste klasse!”. 
AFC zondag 4  
Het vierde elftal maakte een moeilijke start, maar na de winterperiode werden veel punten behaald. 
Ondanks dat trainer Henk Spanninga ook voor deze groep graag een betere trainingsopkomst had 
gewild, kon het seizoen zonder problemen worden uitgespeeld. 
AFC zondag 5 
Trainer Dick Bakker en de aanvoerder van het vijfde elftal, Jan-Hein Chrisstoffels, beleefden een 
slopend seizoen. Nauwelijks of geen trainingsbezoek, veel moeite om een elftal, vaak nog op 
zondagmorgen, kompleet te krijgen. Niettemin zijn complimenten op zijn plaats aan de (kleine) vaste 
kern voor het creëren van een prima sfeer in de ploeg onderling. 
AFC Zes t/m Dertien 
Secretaris Frans Jüch (elftalcommissie B) bericht. 
1. Samenstelling B-commissie 
De commissie werd gevormd door Frans Jüch (voorzitter), Erik Hoegee, Jos Willems, Jan Pieter 
Ellerbroek, Maarten van Driest. Jan Pieter Ellerbroek is volgend seizoen niet herkiesbaar en wij 
danken hem voor zijn voor onze commissie geleverde werk. 
2. Resultaten elftallen 
AFC zondag 6 (aanvoerder Jos Willems). Het vriendenteam heeft zich eenvoudig kunnen handhaven 
in de reserve vijfde klasse. In principe blijft het team in dezelfde samenstelling bij elkaar. Opvallend 
was de sterke onderlinge band niet alleen op AFC maar ook daarbuiten.  
AFC zondag 7 (aanvoerder Ben Moolenbeek). Het zevende begon hoopvol aan de start van het 
seizoen, na het behaalde kampioenschap in de zesde klasse. Verschillende oorzaken hadden tot 
gevolg dat een evenaring van de prestatiecurve waarop was gehoopt niet werd gehaald. De B-
commissie betreurt het vertrek van het team naar een andere vereniging.  
3. De elftallen  
AFC zondag 8 (aanvoerder Jan Pieter Ellerbroek). Het achtste heeft zich zonder moeite kunnen 
handhaven. Opvallend was de onderlinge collegialiteit. De grote groep vrienden zal het komende 
seizoen bij elkaar blijven en proberen nog beter te presteren in de reserve zesde klasse.  
AFC zondag 9 (aanvoerder Paul v.d. Hove) Wisselend succes, geen optimale begeleiding en af en 
toe matige opkomsten hebben de prestaties van het negende beïnvloed. Een aantal spelers trokken 
daaruit hun conclusies. Zodat dit team volgend seizoen in een andere samenstelling zal spelen.  
AFC zondag 10 (aanvoerder Jan Roedema). De mix van het zevende en tiende zorgde dit seizoen 
voor een koppositie. Helaas werd de kampioenswedstrijd verloren, maar werd promotie naar de vijfde 
klasse wel gerealiseerd. Een compliment voor Jan Roedema, Marcel Foreman en alle anderen.  
AFC zondag 11 (aanvoerder Pieter Vink). Het elfde had een zeer matig seizoen en eindigde als 
laatste. Het voornemen is volgend seizoen de oorzaken van een aantal irritaties weg te nemen en te 
spelen in een samenstelling waar je van op aan kunt.  
AFC zondag 12 (aanvoerder Efraim Blog). Onder leiding van een initiatiefrijke aanvoerder speelde 
het twaalfde tot de winterstop een hoofdrol in de reserve zesde klasse. Gaandeweg het seizoen 
werden meer punten verloren en ging een plaats in de kopgroep verloren. Het team zal in het nieuwe 
seizoen met enkele aanvullingen worden versterkt.  
4. Scheidsrechters 
Gedurende het afgelopen seizoen werd een beroep gedaan op de volgende scheidsrechters; Hans 
Elias, Herman Fritzsche, Ap Springer en Frans Jüch. Allen verdienen een compliment voor hun inzet 
en betrokkenheid. 
5. Training 
Het afgelopen seizoen heeft Dick Bakker de teams 6 t/m 13 getraind op woensdagavond, en was hij 
ook beschikbaar op de vrijdagavond. Zijn inzet en aanpak vonden grote waardering. De animo voor 
de trainingen gedurende het seizoen was zeer goed tot redelijk. 
6. Speerpunten seizoen 2000 – 2001 
Taakverdeling B-commissie, spelen met 9 teams (5 t/m 13), presentatie plan van aanpak nieuwe 
seizoen, start trainingen medio augustus, start vriendschappelijke wedstrijden vanaf zondag 20 
augustus. 
7. Standen 
Chris Schröder verzorgde praktisch wekelijks de actuele standen van onze teams. Deze actie is door 
alle betrokkenen zeer gewaardeerd. Ook het komend seizoen zullen de teams van de actuele 
standen op de hoogte blijven  
8.  De ABC-Cup 
Op woensdag 31 mei werd het seizoen voor alle senioren-elftallen 3 t/m 12 en de zaterdagteams 



traditioneel afgesloten met de strijd om bovenvermelde cup; ook dit jaar weer een zeer geslaagde 
happening.  
8. Contacten bestuur en andere commissies. De contacten met allen verliepen in goede 
stemming en vriendschap.  
 
 
AFC ZATERDAG 
Sebo Woldringh, secretaris AFC zaterdag commissie C, bericht als volgt. In het afgelopen seizoen 
waren een record aantal van acht zaterdagelftallen voor de competitie ingeschreven, t.w. zaterdag 1 
tot en met het binnen de KNVB uitkomende veteranenteam. Tel daarbij op de veteranen die “wild” 
spelen, de A1, B1 en C1 + alle D’tjes, E’tjes en F’jes, en u zult begrijpen dat het op zaterdag een 
drukte van belang is. De zaterdag is “hot” en ook ieder jaar als zaterdagcommissie krijgen wij weer 
het verzoek voor een nieuw zaterdagteam,  alle logistieke problemen ten spijt. Het zaterdag 6 team 
van Camiel Huisman heeft dit jaar aan het niveau van de zaterdag mogen ruiken. “Mit zwei Fingers in 
der Nase” waren zij het jaar ervoor als zondag 13 kampioen geworden en zij zouden deze stunt wel 
even herhalen. Helaas, het mocht niet zo zijn en degradatie uit de reserve vierde klasse was een feit. 
Wellicht te weinig getraind. Wat overigens van toepassing is op alle zaterdagelftallen. Alleen 
vlaggenschip 1 en een harde kern van het tweede bezochten met enige regelmaat de maandag- en 
woensdagavondtrainingen. De overigen senioren hadden, bij goed weer, genoeg aan een partijtje op 
de maandagavond. 
Het zaterdag 1 team van trainer/speler Peter van der Waart en leider Roy van Dijk, mochten ondanks 
een gemiste promotie toch starten in de derde klasse. Hier hebben zij zich uiteindelijk prima weten te 
handhaven in de middenmoot ondanks een continue sappelen met het aantal beschikbare spelers. 
Immers door veel blessures en iets minder schorsingen moest toch regelmatig een beroep worden 
gedaan op spelers van het tweede.  
De zaterdag 2 van captain Sebo Woldringh speelt nog steeds in de reserve tweede klasse. Na 
aanvankelijk een hele goede start werd er na de korte winterstop bijna geen punten meer gehaald. 
Een degradatie is uiteindelijk weten te voorkomen en het seizoen is in stijl op 3 juni jl. afgesloten met 
het veroveren van de bescheiden wisseltrofee van het Vriendschapstoernooi, met clubs als Kampong, 
HBS, PW, Forward e.a. Toch weer Europa in. Hulde ! 
Vorig jaar hadden wij aan het zaterdag 3 team van Hans Dekkers nog om een constanter seizoen 
gevraagd. Dit hebben zij dan ook volledig waargemaakt en zijn uiteindelijk keurig in het linker-rijtje 
geëindigd.  
Zaterdag 4 kende duidelijk personele problemen met als gevolg een plek in de onderste regionen. 
Daar reeds een ander team zich aan het begin van de competitie had teruggetrokken, bleven de 
mannen van Thijs Berntsen verstoken van degradatie. Komend seizoen hebben zij absoluut nieuwe 
aanwas nodig. 
Zami cinque, van Dick Huisman, kreeg dit jaar versterking van een zekere R. Dil, beter bekend als 
Ruud Gullit. Dit betekende veel, veel publiciteit en wedstrijden met complete (buitenlandse) filmploe-
gen langs de kant. Dit elftal, met feitelijk 24 zichzelf wanende Gullits, wisten hier prima mee om te 
gaan en hebben een lekker constant seizoen gedraaid in de reserve vierde klasse.  
Zaterdag 6 van Rob Lobatto, speelden dit jaar in de reserve 6e klasse. Een niveau wat de mannen 
makkelijk aankonden en een verdienstelijke derde plaats was dan ook hun deel. De Veteranen 
tenslotte, van captain Hans Coorengel, wonnen ook dit jaar niet veel wedstrijden, ondanks de 
individuele uitspattingen van Ad Westerhof. De trinkjes-trankjes en hamburgers waren er echter niet 
minder om. 
De zaterdagcommissie, bestaande uit Roy van Dijk, Michael Gosler, Benno Honsdrecht en onderge-
tekende heeft dit jaar prima gefunctioneerd. Een ieder had een of twee elftallen onder zijn hoede als 
vast contactpersoon. Daarnaast was er met administrateur Jaap Draisma een goed contact inzake 
mutaties van wedstrijden, velden, schorsingen en scheidsrechters etc. Op woensdagavond 31 mei jl. 
werd het seizoen voor de elftallen 2 tot en met V1, tezamen met de zondagsenioren, afgesloten met 
de traditionele ABC-cup. Al met al is het weer een bevredigend jaar geweest en voor het komende 
seizoen staat er al weer een nieuw zaterdagteam aan de poorten van “Goed Genoeg” te rammelen. 
Reeds eerder vermeld: de zaterdag is hot ! 
 
 
DE JONGE AFC'ERS 
Secretaris van de jeugdcommissie Marjan Stoop doet uitvoerig verslag.  
 
 



DE AFC-VETERANEN 
De veteranen van AFC, waar ondergetekende met veel plezier deel van uitmaakt, komen reeds sinds de 
dertiger jaren van de vorige eeuw in competitieverband uit tegen oude clubs als HVV, HBS, Kon. HFC, 
Concordia, Hercules, Victoria, Black Devils, Kampong, Quick en VOC. De selectie bestaat uit 28 man 
(waarbij een hoog gehalte aan zgn. AFC prominenten; bestuursleden, commissieleden, (ex)trainers, 
AFC-Vriendelijke bedrijven en Reds-leden), doch heeft regelmatig problemen om elf spelers in het veld te 
brengen, omdat een steeds grotere groep uitsluitend in de derde helft actief is; sommige spelers hebben 
het dit seizoen gepresteerd zich reeds bij het omkleden te blesseren. Toch kunnen de veteranen onder 
leiding van Ernst Seunke, Bas Rachman, Jan Hein Lans, Paul Koster en captain Karel van Osch 
terugzien op een geslaagd seizoen, waarbij in de eindstand een verdienstelijke gedeelde derde plaats 
werd behaald.  In het weekend van 19 t/m 21 mei jl. togen 16 veteranen naar Londen om een wedstrijd te 
spelen tegen het altijd lastige Pelly House United (uitslag 2-3!). De steeds terugkerende kreet tijdens dit 
weekend was “verdomd goed georganiseerd”, hetgeen een ieder zal begrijpen als je je voorstelt dat de 
groep van het voorstadje waar gelogeerd en gespeeld werd bijna anderhalf uur (!) met de underground 
onderweg moest voor een uiteindelijk voortreffelijk diner bij Centurion op Piccadilly Circus, maar er tijdens 
die anderhalf uur durende heen- en terugreis zo gelachen werd, zoals dat eigenlijk alleen in onze jonge 
jaren regelmatig gebeurde. Zie voor een verslag elders in deze Schakel. 
 
 
COMMISSIE PERS, PUBLICITEIT EN EVENEMENTEN  
De voorzitter van deze commissie Machiel van der Woude bericht als volgt. Ook in het afgelopen seizoen 
heeft de commissie PPE zich niet hoeven te vervelen. De dynamiek en omvang van AFC genereerden 
weer een groot aantal activiteiten die o.a. 'gecoverd' dienden te  worden via de Persmap, de Schakel, 
AFC-thuis, teletekstpagina 710 op AT5 en de AFC-website. Daarnaast draaide de evenementen-poot 
weer op volle toeren. Via Sixes, millennium-zaalvoetbaltoernooi, bollenbal en abc-cup werd samen met 
andere commissies inhoud gegeven aan de C van AFC. 
De samenstelling van de commissie zag er als volgt uit: Machiel van der Woude (voorzitter), Hans 
Elias, Marcel Koster, Fred ten Nijenhuis en Wim Ringe. Laatst genoemde drie AFC'ers maakten hun 
debuut. Fred nam de portefeuille evenementen over van Rik de Boer en Wim volgde Frans Jüch op 
als redacteur van AFC-thuis. Marcel nam heel wat klussen voor z'n rekening en was aldus van 
onmisbare waarde. Naast genoemde commissieleden zijn op PPE-gebied nog heel wat clubgenoten 
actief. Dat is hard is nodig want de commissie is lang niet bij machte om alle werkzaamheden zelf uit 
te voeren. Het verheugt de commissie PP&E dan ook bijzonder dat de later in deze bijdrage te 
noemen AFC'ers zich met zoveel enthousiasme voor hun club hebben ingezet. De activiteiten van de 
PPE startte traditiegetrouw met de productie van de Persmap, die zoals te doen gebruikelijk vóór de 
eerste thuiswedstrijd van ons eerste verscheen. De Persmap, ooit op initiatief van Kees Gehring in 
het leven geroepen, is uitgegroeid tot een kleurig, 36 pagina's tellend informatiebulletin met veel foto's 
en bomvol wetenswaardigheden. De Persmap 1999-2000  werd geopend met een pakkende foto van 
ons oudste erelid Otto van Rijn en ons jongste F-lid Mels Otten die met elkaar over de streep naar de 
21e eeuw stappen. Naast het millennium was er in deze Persmap bijzondere aandacht voor de 
openingswedstrijd tegen FC-Barcelona en de AFC-ondersteunende bedrijven. Aan de Persmap 1999-
2000 werkten  Jaap Draisma (data), Kees Gehring (tekst & advies), Chris Schröder (facts & figures), 
Dirk Spits (schitterend fotowerk), Hans Elias (opmaak & productie) en Machiel van der Woude 
(redactie & productie), alsmede medewerkers van drukkerij Printteam mee. Deze 'persmapgroep' kan 
trots zijn op het uiteindelijk resultaat.  
In augustus kwam ook de productie van de Schakel op gang. In totaal verschenen 18 nummers in 
een oplage van 1500. De productie was voor het vierde achtereenvolgende jaar in de zorgvuldige 
handen van Hans Elias, die aan deze klus een hoop werk heeft gehad. Twee nummers werden 
geproduceerd door Marjan Stoop, ook zeer bedankt. De  redactie werd voor het vijfde achtereenvol-
gende jaar met veel plezier gevoerd door Machiel van der Woude. Naast de copy over het wedstrijd-
programma (met dank aan Jaap Draisma) en andere zaken die iedere AFC'er behoort te weten kon 
de Schakel-redacteur rekenen op regelmatige bijdragen van Chris Schröder (standen), Pim Adriaansz 
(Mixed Pickles), Johan de Bie (AFC's "Bie"-zonderheden), Nicky Hekster (verslaglegging evenemen-
ten), Jan van Dijk (Was er nog wat?) en de elftalcommissies. Speciale vermelding verdient al weer 
Marjan Stoop, die namens de Jeugdcommissie voor de omvangrijke jeugd  ook voor de Schakel 
bergen werk verzette. De redacteur nam zelf de rubriek Red-actueel voor zijn rekening, alsmede de 
meeste verslagen van ons eerste. Het streven om oud-spelers en andere 'kenners' deze rubriek te 
laten vullen was, na een hoopgevende, start niet succesvol. Hopelijk lukt dit in het komende seizoen 
beter. De Schakel-administratie werd wederom verzorgd door de familie Bonnet. Hulde! Naast tekst 
en foto's werden in ieder nummer van de Schakel 13 pagina's advertentie afgedrukt. Gegeven de 



hoge productiekosten van de Schakel een zeer plezierige zaak. Want wat zou de Schakel zijn zonder 
de medewerking van deze adverteerders? Derhalve zeer veel dank. 
De PP&E besteedde logischerwijze veel aandacht aan ons eerste. Allereerst via het programmablad 
AFC-thuis, dat niet alleen van naam (hiervoor: Welkom bij AFC-thuis), maar ook qua vormgeving 
veranderde . De nieuwe redacteur Wim Ringe restylede het blad volledig en heeft beslist eer van zijn 
werk. De waardering was alom. De familie Bonnet vervulde ook bij de productie van AFC-thuis een 
spilfunctie. Iedere 2 weken staan Jo en Bep weer paraat om dit werk te doen. Fantastisch! Dit geldt 
ook voor Ger Smit en Ben Slaap die ook dit seizoen weer met veel enthousiasme het programmablad 
aan de man (en vrouw) brachten.  De radiokamer was iedere thuiswedstrijd op deskundige bezet door 
Stanley van Loggem, Hans Mulder en/of Hans de Wijs. Hoewel het geluid nog niet altijd optimaal was, 
verbeterde er veel door toedoen van de firma Toorenberg en Marcel Koster. Aan de perstafel 
ontvingen Pim Adriaansz en Gerard Trebert de pers, die met name bij de derby's goed vertegenwoor-
digd was. AFC had toch niet te klagen over belangstelling in de pers. De ontwikkelingen rond ons 
nieuwe sportcomplex in de Zuidas én de trainerswissel kregen veel aandacht van de schrijvende pers 
en van AT5. Sportclub TV registreerde weer de wedstrijden van Amsterdamse clubs in de eerste 
klasse A en organiseerde aan het eind van het seizoen een groot sportgala met de verkiezing van 
beste trainer, beste team en meest waardevolle speler in deze klasse. AFC viel conform verwachting 
dit seizoen niet in de prijzen, maar wat niet is kan komen. In ieder geval een goed initiatief van 
Sportclub TV, dat weer veel op AFC te vinden was  
Naast de Schakel beschikt AFC over een eigen website en een teletekst pagina. De website -
www.afc-amsterdam.nl-, die ontwikkeld is en beheerd wordt door Marc de Hond, ziet er mooi uit en 
biedt veel informatie. Zo is de tekst van de Schakel al op woensdagochtend via internet te verkrijgen. 
Dat internet de toekomst heeft is een open deur, dus zal onze website zich verder dienen te 
ontwikkelen. Bijzondere aandacht verdient in dit verband de informatie input en de interactie met de 
leden. Vanaf het begin van het seizoen kon AFC beschikken over een eigen teletekst pagina. Via 
pagina 710 (met tien subpagina's) van AT5 is er over AFC op ieder moment zeel veel actuele 
informatie beschikbaar. Ook voor AFC'ers, die niet in of onder de rook van Amsterdam wonen. Via 
onze website is deze txt-pagina beschikbaar. Een groot compliment aan het adres van TXT-manager 
Chris Schröder, die bij de ontwikkeling van de teletekstpagina en de bijna dagelijkse invoer van 
informatie een geweldige prestatie heeft verricht. 
In nauwe samenwerking met de elftalcommissies organiseerde de PP&E verschillende evenementen. 
Te beginnen bij de Sixes op nieuwjaarsdag, het  zaalvoetbaltoernooi een dag later, het Bollenbal en 
de ABC-cup. De commissie PPE was ook actief rond de openingswedstrijd tegen FC Barcelona. De 
eerste twee genoemde activiteiten zullen worden besproken bij de rubriek festiviteiten rond de 
jaarwisseling. De ABC-cup bij het verslag van de senioren elftal-commissies. Rest hier het Bollenbal 
dat voor de derde maal in successie werd georganiseerd. Op de geweldige muziek van de Sonny 
Boys uit België werd het weer een sprankelend feest waar ruim 300 AFC'ers al dan niet met voetjes 
van de vloer acte de precense gaven. De organisatie van het Bollenbal was dit keer in handen van 
Marjan Stoop, Fred ten Nijenhuis, Marcel Koster, Edwin Geluk, Lex Rimini en Machiel van der 
Woude. Tevens doet bestuurslid Machiel van der Woude verslag over de jaardiners, de festiviteiten rond 
de jaarwisseling, de Goed Genoeg open, de jaarlijkse trainingsstage op de Canarische eilanden, de 4 
mei herdenking en de AFC-dochters ACC en ATC. 
 
 
AFC-JAARDINER  
Het 100ste jaardiner (het eerste jaardiner werd georganiseerd bij het 5-jarig bestaan van de club in 
1900) vond op 18 januari plaats in het Le Meridien Apollo Hotel. Onder regie van preses tabulae Bas 
Rachman werd de verjaardag van onze club op een even stijlvolle als gezellige wijze door 150 (ooit) 
actieve AFC'ers gevierd. Net als het jaar daarvoor bleek het Apollo Hotel een passende locatie, waar 
het uitstekend toeven was. Als te doen gebruikelijk voerden tafelpreses, voorzitter Dick van der 
Klaauw en de captain van ons eerste Roy Tular het woord. Traditiegetrouw werden enkele clubgeno-
ten door het bestuur gehonoreerd voor hun verdiensten jegens AFC. Clubstatisticus Chris Schröder 
en allrounder Arthur Reddering werden door de voorzitter tot ridder geslagen, administrateur Jaap 
Draisma ontving de mr. Henne Boskamp-Nobelprijs en bestuurslid Machiel van der Woude werd 
benoemd tot lid van verdienste. Aansluitend reikte Thijs Visser, voorzitter KNVB district West 2, ons 
erelid Marcel Koster een hoge KNVB-onderscheiding uit voor zijn jarenlange inzet (29 jaar bestuurs-
lid!) voor zijn vereniging. Een zeer verdiende prijs, iets om ook als club trots op te zijn. Toen rond de 
klok van 12 het clublied geklonken had kon iedereen terugzien op een zeer geslaagd jaardiner. Een 
mooie start van een nieuwe reeks in deze nieuwe eeuw. Op naar de 200! 
 



 
DAMES JAARDINER 
De verjaardag van AFC werd op 18 januari voor de 27ste keer gevierd door 130 dames, die een band 
hebben met onze club. Niet bij Restaurant Dirk III waar het eerste damesjaardiner in 1973 startte, 
maar bij het Hilton Hotel. In een mooie, kleurrijke ambiance, waarin 'good old' Lex Rimini een 
belangrijke bijdrage had, was het volgens de aanwezigen een zeer gezellige avond, die werd 
opgeluisterd door een optreden van de 'Suikerhof'. Een avond waar het organisatiecomité, bestaande 
uit Sylvia Gehring, Agnes Reddering en Henny Somers-Blekemolen, trots op kan zijn. Chapeau! 
 
 
FESTIVITEITEN ROND DE JAARWISSELING  
Rond de jaarwisseling vonden traditiegetrouw weer verschillende evenementen plaats. Op 17 
december beproefden bijna 200 AFC'ers hun geluk bij het kienen. Het succesvolle kien dream team 
bestaande uit Ron van Doesburg, Roy van Dijk, Ronald Koster, Lou en Nicky Hekster maakte er weer 
een feestelijke avond van. Aan de vraag 'Zeg kien jij de mosselman?' wordt inmiddels zoveel gehoor 
gegeven dat over enige tijd omgezien moet worden naar een andere locatie. Het gerenoveerde 
Olympisch Stadion? De opbrengst van het kienen (f 3600,-) werd ter beschikking gesteld van het 
fonds De lieverdjes van AFC. Een goed idee. 1999 werd uitgeluid door de klaverjassers. Op 29 
december namen 32 paren deel aan de enige echte AFC klaverjasdrive. Elly Coorengel tekende voor 
de perfecte organisatie. Ondanks de sombere prognoses ging het nieuwe jaar, de nieuwe eeuw en 
het nieuwe millennium gewoon van start. Op 1 januari geen 'fall out' vanwege ontregelde atoomcen-
trales, maar wèl de Sixes. In alle vroegte streden vier teams onder supervisie van de commissie 
PP&E om eeuwige roem. Toen de kruitdampen opgetrokken waren konden Hans Muller, Jacques 
Leyssenaar, Martin Verburg, Jan van Tiel en Joris Scheepers worden gehuldigd. In de middaguren  
vond de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats. De opkomst was, mede gelet op het bijzondere 
karakter van deze nieuwjaarsdag, groot te noemen. Voorzitter Dick van der Klaauw hield een 
uitgebreide speech, waarin hij met name inging op de toekomst van AFC. Het nieuwe  sportcomplex, 
ingrijpende maatschappelijke processen en clubgeest. Dick had ook een goed bewaard gebleven 
nieuwtje: de aanstelling van Ton du Chatinier in het nieuwe seizoen als trainer-coach van ons eerste. 
Na het clublied gingen de voetjes van de vloer op de eloquente muziek van Just Friends en was het 
jaar 2000 echt ingeluid. Al een dag later, op 2 januari, waren 120 AFC'ers actief in de Emergohal te 
Amstelveen. 2 x 8 senioren teams speelden de gehele dag een schitterend zaalvoetbaltoernooi dat 
verrassenderwijs door zondag 7 en zondag 12 gewonnen werd. Marcel Koster, Frans Jüch, Sebo 
Woldringh, Jaap Ellerbroek en Machiel van der Woude leidden als organiserend comité alles in goede 
banen.  
 
 
DE GOED GENOEG OPEN 
Op de openbare golfbaan Spaarnwoude vond op 29 oktober voor de 11e achtereenvolgende  keer de 
Goed Genoeg Open Golfkampioenschappen plaats. Op de prachtige banen werd het onder een 
heerlijk zonnetje een topdag, waarvan de 66 deelnemers bijzonder van hebben genoten. Het 
organisatiecomité bestaande uit Sandra Drenkelford, Bas Rachman, Ron van Doesburg en Ronald 
Koster mag trots zijn op deze dag. De strijd werd gestreden in twee 'divisies'. Op de kleine baan ging 
de zege naar William Medina. Op de grote baan bleek Alphons Peters de sterkste en won daarmee 
voor de derde keer de red jacket. Mede door de toenemende belangstelling voor de golfsport gaat de 
Goed Genoeg Open ongetwijfeld een mooie toekomst tegemoet. 
 
 
REIS CANARISCHE EILANDEN 
Drie bestuursleden, een erelid, vier technische begeleiders, een grensrechter en negentien spelers, 
totaal een delegatie van achtentwintig man, verbleven van 12  t/m 16 januari onder leiding chef 
d’équipe Johan de Bie op Gran Canaria voor een trainingsstage. AFC was niet de enige vereniging 
die op dit eiland was neergestreken, de complete A-selectie van PSV was ook aanwezig. Een partijtje 
tegen zat er helaas niet in. Mede daarom trainde onze A-selectie maar liefst vijf keer op het groene 
gras van 'Vecindario'. De sportieve kwaliteiten werden ook getest op de kartbaan. Gelet op de zeer 
positieve reacties van spelers en begeleiders mag weer worden gesproken van een uiterst geslaagde 
trip. Ook dit jaar gaat onze dank weer uit naar Neckermann reizen en de leden van AFC's supporter-
club "the Reds", die deze reis voor onze A-selectie financieel mogelijk maakten.  
 
 



4 MEI HERDENKING  
Op Goed Genoeg waren 20 AFC'ers aanwezig voor de jaarlijkse herdenking bij het monument op ons 
sportpark. Voorzitter Dick van der Klaauw herdacht de slachtoffers van de oorlog, in het bijzonder het 
zo zwaar getroffen joodse deel van de bevolking. Een nagedachtenis, die niet verloren mag. Te 
betreuren is het dat nog maar zo weinig AFC'ers de moeite nemen om deze herdenkingsbijeenkomst 
bij te wonen.  
 
 
DE AFC-DOCHTERS  
De Amsterdamsche Cricket Club (ACC), opgericht op 5 maart 1921, speelt met 10 teams in 
competitieverband en komt met het eerste team uit in de eerste klasse. ACC beschikt over veel 
talentvolle jeugdspelers en dat biedt mooie perspectieven. Zorgelijker is de discussie die gaande  is 
over een eventueel vertrek uit het Amsterdamse bos. Hopelijk komt voor ACC de beste oplossing uit 
de (gemeente-)bus.  
De Amsterdamse Tennis Club (ATC), opgericht op 2 december 1970, telt op dit moment ca. 250 
leden en donateurs. De club heeft de wind goed in de zeilen. Vermeldenswaard is o.a. dat vanuit de 
AFC-jeugd flinke belangstelling is getoond om bij ATC te gaan tennissen. Daarnaast is er een 
behoorlijke kans dat in de plannen van de Zuid-As ook plaats is voor tennisbanen en dat ATC en AFC 
ook in de toekomst in elkaars nabijheid blijven.  
De leden van de twee overige (niet-officiële) dochters van AFC, de bridgeclub en de Vrienden 
Biljard Club (VBC), kwamen ook dit seizoen respectievelijk iedere dinsdag- en donderdagavond 
bijeen om hun geliefde spel te beoefenen.  
 
 
EEN NIEUW FENOMEEN IN AFC 
Naast de Stieren-Club, die op 12 april jl. onder leiding van Rein Minor haar jaarlijkse “bull-fight” heeft 
gehouden, naast de Club van VIII, “heren heren”, “twee voor twaalf” e.a. is er opnieuw een club in de club 
opgericht: “Amis du Fin Cigare”. Het fonkelnieuwe genootschap beleefde op 17 april haar eerste 
evenement. Zeventien AFC'ers, die de doelstelling van het genootschap ('de bevordering van de 
kennis en het savoureren van de sigaar in ruimste zin') onderschrijven trokken naar België om in 
Houthallen een van de fabrieken van Swedisch match (o.a. producent van La Paz en Willem II) te 
bezoeken. Dat de Amis du Fin Cigare maar een even gezellige als langdurige toekomst mag hebben 
als eerder genoemde genootschappen.  
 
 
DE ARCHIEF-COMMISSIE 
Pim Adriaansz bericht als volgt. “Ook in het afgelopen verenigingsjaar bestond de archiefcommissie uit 
Hans de Wijs, Rik de Boer en Pim Adriaansz (voorzitter). Werkwijze en opzet bleven ongewijzigd. 
Concreet betekent dat: in het seizoen commissievergadering op elke maandagavond van de maand. 
Nieuw aangedragen documenten worden beoordeeld voor opname. Eerder beschikbaar gekomen 
stukken (vnl. foto’s) worden na kennisneming van uniformering (A-4 formaat, relevante teksten en 
jaartallen) definitief opgenomen. Prioriteit heeft alles vanaf 18 januari 1995; alles daarvoor betekent een 
gigantische inhaalslag, waarmee nog vele jaren gemoeid zullen zijn. Regelmatig wordt gebruikgemaakt 
van conservering door middel van kleurenkopieën. Het oudste Mixed Pickles-boek (van 1903) is voor drie 
jaar uitgeleend aan het Amsterdams Historisch Museum en daar gerestaureerd. De mogelijkheid tot 
omruil tegen een ander deel is opengehouden. Er zijn goede vorderingen gemaakt bij de inventarisering 
voor het computerbestand. Wat opgeborgen wordt moet makkelijk toegankelijk worden en blijven. Nieuw 
in dit seizoen is de inrichting van een bescheiden expositie in één van de vitrines bij de entree van het 
clubhuis. Periodiek wordt er gewisseld. De commissie wil het komend seizoen nog wat meer naar buiten 
treden; onder meer door publiciteit in de AFC-Schakel van een aparte rubriek met historisch memorabele 
al dan niet geestige feiten. Teveel historisch materiaal is helaas verloren gegaan en de commissie wekt 
(oudere) leden graag op van belang zijnde documenten af te staan aan het AFC-archief, maar dan wel 
graag voorzien van datum en relevante bijzonderheden.  
 
 
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 bestond uit Fred Laarhoven, Frans 
Jüch, Roy van Dijk en Cees Jochems en de KAScommissie bestond uit Hans Mulder, mr. Ron Limburg 
en Peter Roosenschoon met als plaatsvervangende leden Rick de Boer en Hans de Wijs sr. Alle 



betrokken clubgenoten hartelijk dank voor het voor de AFC verrichte werk. 
 
 
DE AFC VRIENDELIJKE BEDRIJVEN 
De AFC-Vriendelijke bedrijven voor het seizoen 1999-2000 waren: Amsterdam Diamond Center, 
PricewaterhouseCoopers, Copharm B.V., Desso DLW Sports System, ING Bank, Kappé Schiphol 
B.V., Kentron Adviesgroep, Merril Lynch N.V., Pon Automobielbedrijven, Troostwijk Groep, 
Bergler Nederland B.V., Take Off Multitronics, Robert Duis B.V., Tommy Hilfiger, die tevens 
“tekende” voor de dakreclame op ons clubhuis,  en kledingsponsor Adidas Benelux B.V. De selectie is 
de laatste jaren blijven groeien en alles bij elkaar is het een imponerende groep bedrijven, die AFC 
financieel ondersteunt, zonder welke steun het huidige beleid absoluut onuitvoerbaar zou zijn. Daarom, 
HULDE en DANK! De directeur van Kappé Schiphol, reeds AFC-vriendelijk vanaf 1992, oud AFC-
bestuurslid Jacques Parsson werd onlangs benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau; van 
harte gefeliciteerd! 
 
 
SUPPORTERSCLUB "THE REDS" 
Op 5 mei 1992 werd supportersclub "the Reds" opgericht. Het bestuur van s.c "the Reds" bestond het 
seizoen 1999-2000 uit  Tim Timmerman (voorzitter), Kees Gehring (secretaris), Jos Lonnee (penning-
meester), Hans Brouwer, Arthur Reddering, Benno Leeser en Ad Westerhof. S.c. "the Reds" heeft zich 
vanaf de oprichting als taak gesteld zo veel mogelijk AFC'ers lid te maken van onze supportersclub. Aan 
het einde van dit seizoen heeft s.c. "the Reds" 84 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 TOP-amateurs, alsmede voor de AFC-jeugd en het recreatievoetbal, die uit de normale 
exploitatie van de AFC financieel niet haalbaar zijn. De leden van s.c. “the Reds” kwamen dit seizoen drie 
maal bijeen middels de bekende “Reds-borrel”; bij de openingswedstrijd van de A-selectie bij de wedstrijd 
AFC-Barcelona op 28 juli 1999, bij de presentatie van de AFC-Persmap na afloop van de eerste 
competitiewedstrijd tegen DEM op 12 september 1999 en tenslotte bij de voordracht van Feijenoord-
voorzitter Jorien van de Herik op 13 april van dit jaar. Het bestuur van s.c. “the Reds” zal zich het 
komend seizoen inspannen om het aantal leden van AFC’s supportersclub weer terug te brengen op 
100, het ledental van het seizoen 1996-1997. 
 
 
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 onze jeugd 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. 
 
 
STICHTING GOED GENOEG 
De Stichting Goed Genoeg (opgericht 11 april 1959) is de huurder en beheerder van het sportpark Goed 
Genoeg. Het bestuur was als volgt samengesteld: Dick van der Klaauw (voorzitter), Bob Neseker 
(penningmeester), Kees Gehring (secretaris), Jaap Draisma (commissaris van materiaal) en Johan de 
Bie, Hans Woudstra en Ronald Koster commissaris namens resp. AFC, ACC en ATC. Otto van Rijn en 
Jan van Dijk zijn “adviseurs voor het leven” van de Stichting. 
 
 
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 2000-2001. 
 
 
TOEKOMST SPORTPARK GOED GENOEG 
Dick van der Klaauw, Bob Neseker en Ron Voskamp voerden in deze tientallen besprekingen met 
diverse overheidsinstanties. Over de laatste stand van zaken berichten zij als volgt. De gesprekken met 
de Zuidas gaan over het behoud van AFC en ATC op ongeveer de huidige locatie en eventuele extra 
voorzieningen in het sportpark. De huidige stand van zaken hier  is dat AFC 5 WeTra velden ter 



beschikking krijgt, terras wijze oplopend van de De Boelelaan over tunnels tot het Beatrixpark. Eén veld 
op maaihoogte op de plaats van de huidige UvA tennisbanen tot 3 meter hoger op de bestaande velden 
4 en 5 en daarboven 2 velden op 7 meter boven het maaiveld boven de tunnel van de ringweg. 
Daarnaast uiteraard een clubhuis, kleedkamers, tribunes en wellicht een jeugdhonk. Aan de Drenthe-
straat zijde komen een Noord-Zuid fiets- en wandelpad, woningen en kantoren. Voor ATC wordt nog naar 
een goede oplossing in de plannen gezocht. Het andere onderwerp bij alle gesprekken was de plannen 
voor het meervoudig ruimte gebruik van het sportpark. De elementen hiervan zijn:  
- een parkeergarage onder de velden, 
- een kinderdagverblijf, 
- een sporthal, 
- een gezondheidscentrum. 
Zoals het er thans uitziet worden al deze plannen gerealiseerd. De uitvoering van de plannen van het 
sportpark staat niet op zich zelf en hebben een relatie met andere ontwikkelingen zoals de realisatie 
van woningen en de aanleg van de tunnels. Vooralsnog wordt uitgegaan van de start van de 
bouwactiviteiten ter plaatse van de huidige velden 4 en 5 medio 2001 Het nieuwe clubhuis en twee 
nieuwe velden zal dan aan het begin van het seizoen 2002 / 2003 in gebruik genomen kunnen 
worden. In een aantal stappen zullen de overige nieuwe velden in gebruik genomen kunnen worden. 
Zoals gezegd is dit o.a. afhankelijk van de infrastructuur tunnels en de sluiting van het UvA sportcen-
trum. 
 
 
DE ZILVEREN PLOEG 
Op vrijdagavond 12 november kwamen de “Ploegers” onder leiding van voorzitter Johan de Bie, 
bijgestaan door Hans Honsdrecht en Hans de Wijs weer bijeen in het clubhuis. De Zilveren Ploeg kent 
thans meer dan 200 leden die langer dan 25 jaar lid zijn van AFC! De “crème de la crème” van onze club, 
als het ware.  116 AFC’ers waren aanwezig en zagen dat Jaap Wildschut werd benoemd tot Ridder (50 
jaar lid) en Hans Elias, Etienne Spee, Ivo Niehe, Karel Baarschers en Jan Roedema werden geïnstal-
leerd als nieuwe leden van de Ploeg. 
 
 
IN MEMORIAM 
Ook in het afgelopen jaar hebben wij helaas afscheid moeten nemen van een aantal trouwe en 
gerenommeerde clubgenoten.  Aan het begin van het seizoen ontvielen ons AFC-Ridders Ben Bonkink, 
Jan Vermeulen en Nico Bijl, Zilveren Ploeger Frans Henrichs en de echtgenote van Ridder Jaap 
Wildschut, Henny Wildschut-Rademaker. Eind september overleed Zilveren Ploeger Wim de Zwart, in 
oktober Ridder Ab de Jong, in november op veel te jonge leeftijd de echtgenote van oud-eerste 
elftalspeler Ben Slaap, Renate Slaap-Drube en in de eerste maand van de nieuwe eeuw verloren wij  
Zilveren Ploeger Klaas van Rijswijk, terwijl kort voor het opmaken van dit jaarverslag wij vernamen dat 
Tonny Ten Oosten-Mellegers, echtgenote van wijlen AFC-Ridder Tiemen ten Oosten en tijdens haar 
leven regelmatig actief voor AFC, op 16 mei jl. is overleden. Een ieder zal zijn eigen herinneringen aan 
deze overleden AFC’ers behouden. 
 
 
OVERSCHRIJVINGEN 
Het totaalbeeld van alle overschrijvingen kon door tweede secretaris Ger van Caspel en administrateur 
Jaap Draisma per 31 mei 2000 worden gepresenteerd. 155 Leden stoppen met voetballen of vertrokken 
naar een andere vereniging en bijna 50 wanbetalers werden aan het einde van dit seizoen van onze 
ledenlijst afgevoerd, terwijl 190 nieuwe leden zich aanmeldden,  59 senioren, 15 A-junioren, 16 B-, 14 C-, 
12 D-, 11 E-, 59 F-junioren en 4 donateurs. Daarmede komt AFC thans op een totaal aantal van 1555 
leden en donateurs, de grootste voetbalclub van Amsterdam! 
 
 
RESUMé 
Hiermede kom ik aan het einde van dit jaarverslag. Volgend seizoen een nieuw jaar met nieuwe kansen. 
Zo vergaat het de Amsterdamsche Football Club al ruim 105 jaar met komende en gaande clubgenoten. 
Enkelen, die in sommige gevallen langer dan 50 jaar lid waren van AFC (de “Ridders”) ontvallen ons en 
leven in onze herinneringen voort, anderen zoeken hun heil na een korte of langere periode bij AFC bij 
een andere club of stoppen met voetbal en weer anderen hebben zich voor het komend seizoen bij onze 
vereniging als lid opgegeven en weten nog niet wat AFC allemaal voor hen in petto heeft. Wellicht is bij 
één van de nieuw aangemelde F-junioren wel de AFC-voorzitter van het jaar 2050, of de topscorer van 



AFC I in het seizoen 2020-2021; de tijd zal het leren. Thans maken wij ons op voor de zomervakantie. 
Even geen wedstrijden en trainingen, geen voetbal op TV (behalve dan natuurlijk de E.K. in eigen huis), 
geen vergaderingen, bijeenkomsten,  recepties, festiviteiten, toernooien, enz. enz. 
Namens het bestuur dank aan iedereen die zich hoe dan ook en waar dan ook in het achter ons liggende 
seizoen voor de Amsterdamsche Football Club heeft ingezet, dank aan mijn medebestuursleden voor de 
prettige samenwerking en vriendschap en tenslotte dank aan hen die een bijdrage hebben geleverd aan 
de totstandkoming van dit jaarverslag over het voetbalseizoen 1999-2000. 
Alle AFC’ers en aanhang een fijne vakantie!  
 
 
Amstelveen, juni 2000.  
 
Kees Gehring, secretaris.  


