
Jaarverslag Amsterdamsche Football Club seizoen 2000-2001 
 
 
INLEIDING 
“AFC terug in de Hoofdklasse” stond op de achterzijde van de badjassen die zondag 8 april 2001 
’smiddags om kwart over vier op Goed Genoeg na afloop van de wedstrijd tegen het sympathieke ZAP 
uit Breezand aan onze kampioenen werden overhandigd, vergezeld van bloemen en champagne en 
onder de klanken van “we are the champions” en het clublied van onze 106 jaar oude AFC. Een 
glorievolle en historische dag! Gedurende deze 106 jaar werd door de vlaggendragers van AFC voor de 
elfde keer een kampioenschap behaald. 2001 is voorafgegaan door kampioenschappen in 1905, 1906, 
1909, 1918, 1940, 1946, 1961, 1963, 1967 en 1969. En gedurende die 106 jaar werd aan het einde van 
een seizoen over dergelijke successen van het eerste en natuurlijk ook over de belevenissen van alle 
overige teams en de vele andere facetten die onze oude club rijk is door de secretaris in het jaarverslag 
verslag gedaan, voor de eerste keer in het jaar 1895 tot aan vandaag in juni 2001 over het voetbalsei-
zoen 2000-2001. 
 
 
HET SEIZOEN 2000-2001 
Niet minder dan elf duizend zes honderd en negen en zestig dagen heeft AFC moeten wachten op 
een kampioenschap van “ons eerste”; immers op 27 april 1969 hees AFC 1 voor de laatste keer de 
kampioensvlag en 8 april 2001 zal in de geschiedenisboeken worden opgenomen als de dag dat AFC na 
een verblijf van 3 seizoenen in de Eerste klasse terugkeerde in de Hoofdklasse KNVB. Een fantastisch 
resultaat (het resultaat van het collectief, zoals door onze voorzitter gememoreerd in zijn spontane 
speech een uur na de wedstrijd in het afgeladen clubhuis) waar door velen hard aan is gewerkt en waar 
eveneens door velen op 8 april jl. veel plezier aan werd beleefd. Hulde aan de spelers van de A-selectie 
en het begeleidingsteam onder aanvoering van de voor AFC dit seizoen sterk debuterende trainer-coach 
Ton du Chatinier. 
AFC 1 was dit seizoen niet de enige kampioen. Ook de jongens van zaterdag 1 leverden een huzaren-
stukje onder leiding van Peter van der Waart om het kampioenschap en daarmede promotie naar de 
KNVB Tweede klasse (!) te bewerkstelligen! Gefeliciteerd! En dan natuurlijk felicitaties voor AFC zaterdag 
6 o.l.v. Anton van Broeckhuijsen met o.a. Ruud Gullit in de gelederen, die bijna geen wedstrijd heeft 
overgeslagen en volgens eigen zeggen van dit kampioenschap net zo heeft genoten als eerder van 
kampioenschappen bij Feijenoord, PSV en A. C. Milan (om maar eens een paar clubs te noemen) en 
tenslotte felicitaties met het behalen van de titel voor de spelers van zondag senioren 10 onder de 
bezielende leiding van Jos Willems. 4 Kampioenen bij onze senioren, bij de jeugd van AFC werden 6 
teams kampioen, te weten junioren C-5 en pupillen D-1, D-10, E-3, E-4 en E-7. Jongens, van harte! De 
resultaten van de AFC kampioenen 2000-2001 waren als volgt:  
 
Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen 
Zondag 1  22 17 2 3 53 67 21 
Zaterdag 1 20 13 5 2 44 65 29 
Zaterdag 6 20 19 1 0 58 111 50 
Zondag 10 22 16 1 5 49 81 34 
Junioren C5 17 15 1 1 46 65 16 
Junioren D 1 20 17 2 1 53 95 24 
Junioren D 10 15 1 0 0 45 82 14 
Junioren E 3 12 11 1 0 34 48 17 
Junioren E 4 13 11 0 2 33 70 30 
Junioren E 7 11 9 2 0 29 46 18 
 
Totaal 10 kampioenen van de 66 teams die in KNVB competitieverband uitkwamen en over de gehele 
linie werd dit jaar door deze AFC-teams beter gepresteerd dan vorig seizoen. Totaal werden er 1330 
wedstrijden gespeeld, 633 gewonnen, 174 gelijk en 523 verloren; een verenigingsgemiddelde van 1.56 
(vorig seizoen 1.43), 3386 doelpunten voor en 2981 tegen. Voor de eindstanden van alle AFC-teams 
wordt u verwezen naar de overzichten van “good-old” Chris Schröder elders in deze Schakel. Ondanks 
grote tegenslag in de privésfeer verzorgde Chris dit arbeidsintensieve werk voor het 38ste (!) jaar in 
successie. Moet u nagaan, dat betekent vanaf 1963. Hulde !! 
66 Teams in competitieverband, 13 senioren op zondag, 9 op zaterdag, de veteranen,  2 A-junioren,   6 



B- en 7 C-junioren, 10 D-, 11 E- en 7 F-pupillen en daarnaast 21 F-nullen; totaal 87 AFC-teams, met 
welk aantal AFC de grootste voetbalclub is van Amsterdam. 
Naast de kampioenen ook een aantal zgn. “runners-up” te weten zondag 3 (op 3 punten van kampioen 
DCG) zaterdag 7 (op 1 punt van Amstelveen 7) en bij de jeugd de junioren C-3 en B-4 eindigden alle op 
de tweede plaats.  Zeker  mag niet onvermeld blijven dat het tweede zondag team, dat al sinds 
mensenheugenis in de reserve Hoofdklasse uitkomt, dit seizoen een formidabele eindsprint nodig had 
om degradatie te ontlopen. Complimenten daarbij voor onze Pim van de Meent, die 6 wedstrijden voor 
het einde de technische leiding overnam van Taco Visser als ook voor de overige begeleiders en voor 
alle betrokken spelers, waarbij Benjamin Pinto, die AFC aan het eind van dit seizoen verruilt voor Telstar, 
met 4 doelpunten in de laatste 2 wedstrijden een opvallende rol speelde. Natuurlijk werd er ook gespeeld 
voor “de beker”. “Ons Eerste” werd in de kwartfinale uitgeschakeld door zaterdag eerste klasser v.v. 
Amstelveen, doch 4 jeugdteams hebben in hun categorie de districtsbeker gewonnen, te weten de 
junioren A-1, B-2 en C-1 en de pupillen D-1. Proficiat! 
 
 
HET BESTUUR EN DE INTERNE ORGANISATIE 
Het bestuur van de Amsterdamsche Football Club was voor het seizoen 2000-2001 als volgt samenge-
steld: 
voorzitter    - Dick van der Klaauw 
secretaris     - Kees Gehring  
penningmeester    - Bob Neseker 
vicevoorzitter    - Machiel van der Woude  
tweede secretaris   - Ger van Caspel 
tweede penningmeester   - Edwin Geluk  
commissaris sociale zaken  - Johan de Bie  
commissaris commerciële zaken  - Amel Vroege  
commissaris jeugdzaken   - Ad Westerhof  
Iedere maandagavond werd in de bestuurskamer op Goed Genoeg vergaderd; de ene week een officiële 
bestuursvergadering met een (zeer) uitgebreide agenda; de andere week (Schakel-avond) voor gemeen 
overleg. Buiten de maandagavonden bestond er vrijwel iedere dag contact tussen de bestuursleden over 
lopende zaken. Het bestuur werd bij de uitvoering van het beleid geassisteerd door 13 verschillende 
commissies met ongeveer 50 leden. Een groot compliment voor de betrokkenen als ook voor onze club; 
immers bij de meeste verenigingen in en om Amsterdam is een chronisch gebrek aan “kader”, bij AFC is 
daar tot op heden weinig van te merken!  
Voor de “day-to-day” werkzaamheden op Goed Genoeg waren administrateur Jaap Draisma, grounds-
man Hans Tier en sportparkmanager Pim van de Meent onmisbaar en de medewerkers van de 
Stadsdeelraad zoals altijd verantwoordelijk voor het onderhoud van de velden. Daarnaast waren actief de 
18 betaalde en circa 25 onbetaalde (!) trainers, de medische staf, een aantal “stille werkers” en een groot 
aantal vrijwilligers, te weten de elftalleiders van de 66 teams die iedere week voor AFC in competitiever-
band uitkomen als ook de begeleiders van de 21 F-0 teams die iedere zaterdagmorgen onderling hun 
krachten meten. Natuurlijk moet bij deze opsomming ook de naam worden genoemd van Hans Elias, die 
de productie voor zijn rekening neemt van ons onvolprezen clubblad “de Schakel” en de jaarlijkse AFC-
Persmap en de naam van de reeds eerder gememoreerde Chris Schröder, onze eminente clubstatisti-
cus. Wat tenslotte zeker niet onvermeld mag blijven is dat “de wedstrijdtafel” ieder weekeinde bemand 
wordt door Yvonne Steeman en George Versteeg. Zij ontvangen scheidsrechters en vertegenwoordigers 
van de tegenpartij en over de manier waarop dat gaat horen wij van de ons bezoekende clubs louter 
goede berichten en daar is het AFC-bestuur zeer content mee. 
 Dick van der Klaauw gaf in zijn zesde seizoen als voorzitter (en twintigste jaar als bestuurslid!) opnieuw 
leiding aan de vereniging en de bestuursvergaderingen en vertegenwoordigde de Amsterdamsche F.C. 
zowel in- als extern. Ondergetekende verzorgde het secretariaat en fungeerde als aanspreekpunt voor 
technische zaken. Penningmeester Bob Neseker beheerde voor het zevende jaar in successie de 
financiën van de AFC en was tevens penningmeester van de Stichting Goed Genoeg en Vereniging 
Sportpark Goed Genoeg. Vicevoorzitter Machiel van der Woude “deed” wederom de uitgebreide 
portefeuille P.P. en E. en verzorgde op eminente wijze de redactie van ons bijna 80 jaar oude clubblad de 
Schakel. Tweede secretaris Ger van Caspel verzorgde de ledenadministratie voor onze bijna 1600 leden 
en donateurs, terwijl tweede penningmeester Edwin Geluk van diezelfde leden en donateurs de 
contributies c.q. donaties incasseerde; dit jaar een “all time high” van meer dan Hfl. 530.000,=. Johan de 
Bie verbond als commissaris sociale zaken de leden van AFC met het bestuur en besteedde o.a. via zijn 
rubriek “Bie”-zonderheden in de Schakel aandacht aan de positieve en soms verdrietige kanten van ons 
clubleven. Amel Vroege was verantwoordelijk voor de contacten met de inmiddels onmisbare AFC-



vriendelijke bedrijven als ook voor clubhuiszaken en commissaris Ad Westerhof gaf als voorzitter van de 
jeugdcommissie leiding aan de zeer grote jeugdafdeling die de club rijk is. Voor het komend seizoen is 
het bestuur voornemens het college uit te breiden tot 11 man door Ronald Koster en Fred ten Nijenhuis 
als kandidaat-bestuurslid voor te dragen (zie agenda Algemene Vergadering elders in deze Schakel). 
Voorzitter Van der Klaauw voerde van tijd tot tijd overleg over lopende zaken met AFC’s huidige niet-
besturende Ereleden Cor Kerker, Jan van Dijk, Fred van Soomeren, Marcel Koster, Rein Akkerman Sr. 
en Robert Duis. 
Er kan gerust worden vastgesteld dat bestuursleden gemiddeld zo’n 15 tot 20 uur per week voor hun club 
“in touw” zijn, buiten de werkzaamheden gedurende het weekeinde en de wedstrijden die zij in dat 
weekeinde bijwonen. Dat geldt echter niet voor onze voorzitter en penningmeester die naast hun vele 
reguliere werkzaamheden dit seizoen ook en opnieuw het omvangrijke dossier “Zuidas”, met de daarbij 
behorende vele urenlange vergaderingen, voor hun rekening hebben genomen. Bij hen kun je conclude-
ren dat hun werkzaamheden voor onze AFC in het achter ons liggende seizoen zijn uitgegroeid tot vrijwel 
een dagtaak, waarvoor een zeer grote mate van waardering zeker op zijn plaats is. Ook de meeste 
commissieleden maken veel tijd vrij voor onze club en een goed draaiend commissie-bestand is dan 
ook één van de pijlers onder de huidige over het algemeen soepel lopende “gang van zaken” binnen 
onze vereniging. 
 
 
DE ALGEMENE VERGADERING SEIZOEN 1999-2000. 
Deze vergadering vond plaats op 27 juni 2000 in de achterzaal van ons clubhuis op Goed Genoeg en de 
notulen van deze algemene vergadering werden verzorgd door tweede secretaris Ger van Caspel en zijn 
gepubliceerd in Schakel nr. 1, 79ste jaargang van 16 augustus 2000. 
 
 
"ONS EERSTE" 
Vanaf de eerste training op zaterdagmorgen 29 juli 2000 is onder leiding van Ton du Chatinier de selectie 
en begeleiding gefocust geweest op het winnen van wedstrijden in een plezierige sfeer. Het eindresultaat 
daarvan kennen we allemaal maar voor de verslaggeving is het goed om vast te stellen hoe dat 
eindresultaat tot stand is gekomen. Vanaf 29 juli 2000 tot en met 22 mei 2001 (de laatste wedstrijd van 
het seizoen voor de beker tegen v.v. Amstelveen) heeft de groep circa 120 keer getraind en totaal 39 
wedstrijden gespeeld met het volgende resultaat.  
 
 Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelsaldo 
Beker 8 7 0 1 21 37 – 5 
Oefenwedstrijden 9 5 3 1 18 17 – 8 
Competitie 22 17 2 3 53 67 - 21 
Totaal  39 29 5 5 92 121 - 34 

 
Hierbij dient te worden aangetekend dat twee bekerwedstrijden werden gespeeld door de tweede 
elftalselectie, waarbij het resultaat op 7 januari 2001 onder leiding van trainer-coach Taco Visser tegen 
tweedeklasser De Brug in Haarlem (0-3 winst !) zeer in het oog sprong. Van de 39 gespeelde wedstrijden 
wist AFC er 29 te winnen, werd kampioen met negen (!) punten voorsprong op nummer twee en in de 
beker kwam AFC tot de kwartfinale waar het door zaterdag Eersteklasser Amstelveen na een 3-2 
nederlaag op 22 mei jl. werd uitgeschakeld. 
Een prachtig seizoen derhalve met als absoluut hoogtepunt de  bereikte promotie naar de Hoofdklasse. 
Alle spelers en begeleiders werd op het “Gouden ballen bollenbal” (waarover elders in dit jaarverslag 
meer) een “gouden bal” door onze voorzitter en de overige bestuursleden uitgereikt c.q. opgespeld. Deze 
“gouden bal” werd voor het eerst in 1961 op initiatief van Rolf Leeser aan de kampioenen van toen 
geschonken. Dit jaar is de uitreiking van de “gouden ballen” aan de spelers van ons kampioenselftal 
mede mogelijk gemaakt door zijn zoon Benno Leeser, oud eerste elftalspeler en thans directeur-eigenaar 
van de Amsterdamse diamantair Gassan Diamonds maar ook ……… voorzitter van de business-club 
van Feijenoord. Nog één keer de namen van de 21 spelers die aan het beoogde resultaat hun bijdrage 
hebben geleverd: Dobias Bloem, Raoul Breinburg, Eschwin de Bruyn, Joey Esiony, Marco van Galen, 
Hans Geerlings, Robert Gehring, Edwin van Holten, Maarten Jurrjens, Uli Landvreugd, Daniel van Meer, 
Dennis Purperhart, Rivelino Sleur, Erwin Smit, Guido Smits, Maarten Stekelenburg, Jerryl Tjon-En-Fa, 
Peter de Waal, Liam Westerveld, Mohad Zaoudi en Glenn Zeelig. Een groep om trots op te zijn! 
Complimenten voor de debuterende elftalleider Frank Keijzer en voor begeleider Henk Bijlsma (tiende 
seizoen in successie), voor verzorger Ko Grosze Nipper (22ste seizoen, tja, er is altijd “baas boven baas”), 
grensrechter Barry van der Glas die drie seizoenen voortreffelijk “gevlagd” heeft en volgend jaar in de 



Hoofdklasse in deze functie niet meer actief zal zijn maar op een andere positie zijn bijdrage zal gaan 
leveren en voor keeperstrainer, oud doelman van AFC 1 Cees Thomas. “Last but not least” respect en 
waardering voor de aanpak van trainer-coach Ton du Chatinier die in januari 2000 door Jack van Gelder 
aan een aantal bestuursleden werd voorgesteld, waaruit een overeenkomst ontstond die een belangrijke 
bijdrage aan het behaalde succes heeft geleverd. Dat Ton zich snel binnen AFC is gaan thuis voelen 
blijkt uit de volgende anekdote. Hij heeft op een zekere avond in de loop van het seizoen de dames 
achter de bar beloofd dat hij hen zou uitnodigen voor een diner wanneer AFC kampioen zou worden. En 
zo zat onze trainer op woensdagavond 30 mei met 9 (!) dames aan tafel in een niet nader bekend 
gemaakt restaurant in Amsterdam. Hoe de avond is verlopen moet u hem zelf maar vragen. 
Voor het komend seizoen een kleiner aantal mutaties in de A-selectie dan gebruikelijk, een goed 
teken! Raoul Breinburg kreeg een contract aangeboden bij FC Groningen en Dobias Bloem wordt 
eerste keeper bij tweede klasser HBC, Maarten Jurrjens gaat met zijn broers voetballen in zijn 
geboorteplaats Castricum en Frank Aboikoni kreeg zo’n mooie “aanbieding” van zaterdag Hoofdklas-
ser s.c. Huizen, dat hij die niet kon laten lopen. Hij blijft overigens donateur van AFC. Tenslotte Guido 
Smits. Guido heeft een rampseizoen achter de rug. Het begon al op de eerste training van het seizoen, 
toen hij een zware hamstringblessure opliep waardoor hij 6 weken was uitgeschakeld. Nadat hij in 
oktober in het tweede elftal terugkeerde liep hij opnieuw tegen een aantal zware blessures op, waardoor 
hij nooit in zijn “ritme” kon komen. Toen hij in de laatste wedstrijd van het tweede op 13 mei jl. vrijwel 
ongetraind toch speelde om een bijdrage te leveren ons tweede te behoeden voor degradatie, brak hij tot 
overmaat van ramp zijn kaak. Hij is daaraan inmiddels geopereerd en kan de eerste 6 weken slechts 
vloeibaar eten tot zich nemen. Na al deze ellende heeft Guido (voorlopig?) besloten is een jaartje lekker 
niets te doen. Jongen, sterkte! Natuurlijk wensen wij Raoul, Dobias, Frank en Maarten veel succes c.q. 
plezier in hun volgend voetballeven en jongens bedenk, de bereikte promotie naar de Hoofdklasse, waar 
jullie allen je steentje aan hebt bijgedragen, kunnen ze jullie nooit meer afnemen! 
Wie gaan de opengevallen plaatsen innemen? Zes nieuwelingen in de A-selectie voor het komend 
seizoen, voor het grootste gedeelte uit eigen kring; verdediger/middenvelder Stefan Sander komt over 
van het tweede, doelman Claudio Rizzuni en middenvelder Jasper de Reus keren terug op het oude nest 
(de laatste 2 seizoenen speelden zij voor DWV) en Ronald van de Meent doet hetzelfde, hij verruilt DCG 
voor AFC. Twee echte nieuwkomers kennen we in Said Moumane, verdediger van FC Hilversum en 
voorgesteld door Mohad Zaoudi en ex-Ajacied aanvaller Menno van Appelen, afkomstig van de 
zaterdagamateurs van DOVO en geïntroduceerd door Robert Gehring. Allen van harte welkom in de 
nieuwe selectie voor het komend seizoen! 
Op zaterdag 26 mei jl. belegde het bestuur ter gelegenheid van het behaalde kampioenschap en 
promotie een receptie in het clubhuis op Goed Genoeg waar circa 150 genodigden “acte de presence” 
gaven. Onze club ontving diverse mooie geschenken, waarbij de geste van AFC-vriendelijk bedrijf 
Copharm niet onvermeld mag blijven. Directeur-eigenaar Bas Rachman bood ter gelegenheid van het 
behaalde kampioenschap aan om de medische ruimte geheel nieuw in te richten! Tijdens deze receptie 
werd de prijs voor de speler van het jaar 2000-2001 toegekend aan een AFC’er die als enige van de 
selectie nooit voor een andere club dan AFC is uitgekomen, die reeds 9 jaar deel uitmaakt van de A-
selectie, die een belangrijke bijdrage leverde aan slechts 21 competitiedoelpunten tegen, die 21 van de 
22 wedstrijden in de basis aantrad, kortom aan Erwin Smit. Van Harte! 
 
 
DE TECHNISCHE STAF SEIZOEN 2000-2001. 
AFC beschikte dit seizoen over 18 betaalde trainers, die werden bijgestaan door vele vrijwilligers. Ton du 
Chatinier was de succesvolle trainer-coach van “ons eerste”, Henk Bijlsma en Frank Keijzer functioneer-
den als elftalbegeleider. Taco Visser trainde het tweede elftal doch werd op 19 maart in goed onderling 
overleg vervangen door Pim van de Meent, Derk Grot was hier elftalleider en Hans Erik Muller grensrech-
ter. Otto Hoogendijk verzorgde de training en coaching van het derde met Rob Ruis als elftalleider en de 
overige senioren werden getraind door “good-old” Dick Bakker, terwijl ex-prof Peter van de Waart ook dit 
seizoen verantwoordelijk was voor de zaterdagafdeling. 
De A-1 junioren werden getraind door Uli Landvreugd, Robert Gehring was elftalleider en ook hier was 
Hans Erik Muller de zeer gewaardeerde grensrechter, de B-1 door Dirk Spits met Chris Bruystens als 
elftalleider en de C-1 door Pim van de Meent met Rinus van Leyenhorst als elftalleider. De overige A-
junioren werden getraind door Dick Bakker en Jan Roelofs, bij de B-junioren waren als trainer actief 
Dennis Purperhart en Joey Esiony en bij de C-junioren Casimir Westerveld en Hesdey Sanches. Als 
vrijwilligers waren bij de B- en C-junioren Peter Bouwman, Joop Nieuwenhuys, Bas Polling, Boy Smits en 
Richard van Rooy als trainer betrokken.  
En dan de grote groep van D-E-F pupillen; deze circa 500 jongetjes werden dit seizoen getraind door Ger 
van Mourik, Rinus van Leijenhorst,  Joris de Wijs, Emiel Neter en de jeugdkeepers werden getraind door 



de bekende AFC-doelmannen Mark Jansen en Hugo Hoogeveen. Als vrijwilligers waren voor de D-E-F-
pupillen als trainer actief Sirian Bruystens, Jan van Galen, Maarten van  Dunnee, Kenneth te Vrede, 
Bart van de Bergh, Frans Ris, Erik Verhagen, Rijk Lam, Rob Bobeldijk, Elkan van der Reis, Gerard 
Spanjaard, Donald Speelman en Peggy van Wijnen. De dagelijkse gang van zaken van alle 64 AFC-
jeugdteams werd gecoördineerd door Michael Aerts en Jan Verhagen.  
Voor het komend seizoen is een aantal wijzigingen te noteren en nemen we derhalve ook afscheid van 
een aantal trainers. Otto Hoogendijk was sinds 1992 actief voor AFC als trainer van zondag 2 en van 3,4 
en 5 en ook als assistent van Rob Bianchi in het seizoen 1999-2000. Michael Aarts was de laatste 2 jaar 
actief als jeugdcoördinator en Emiel Neter was dit jaar de enthousiaste coördinator bij de grote F-0 groep. 
Otto, Michael en Emiel onze dank voor de voor AFC geleverde arbeid. De samenstelling van de 
technische staf voor “de jonge AFC’ers” seizoen 2001-2002 zal in de eerste Schakel van het nieuwe 
seizoen worden gepubliceerd. Wel kan nu reeds worden bekendgemaakt dat voor het komend seizoen 3 
jeugdcoördinatoren zijn aangesteld, te weten Rinus van Leijenhorst, Pim van de Meent en Jan Verhagen, 
die wij nu reeds veel succes toewensen bij hun belangrijke werk. 
De technische staf bij de senioren voor het seizoen 2001-2002 is inmiddels als volgt samengesteld.  
    AFC 1  AFC 2   AFC 3 
Trainer-coach  Ton du Chatinier  Dirk Spits  Martin Verburg 
Elftalleider  Frank Keijzer  Derk Grot  Rob Ruis  
Verzorger/fysio  Ko Grosze Nipper Frank Tilmans  ??  
Grensrechter  nvt   Hans Erik Muller  ??  
Materiaal  Barry van der Glas ??   ??  
Keeperstrainer  Cees Thomas  Cees Thomas  Cees Thomas 
Een oplettende lezer ziet dat er nog enige functies ingevuld moeten worden. Heeft u belangstelling voor 
één van deze functies dan zou dat fantastisch zijn en kunt u zich daarvoor melden bij één onzer 
bestuursleden. 
Het vierde elftal dat het achter ons liggende seizoen reeds min of meer “selfsupporting” was zal komend 
seizoen worden ingedeeld bij de elftalcommissie B en voor alle elftallen ressorterend onder deze 
commissie (zondag elftallen 4 t/m 13) zal de training het komend seizoen opnieuw verzorgd worden door 
de inmiddels bij het meubilair van AFC horende (“en dit is een compliment, Dick”) Dirk Bakker, terwijl 
Peter van der Waart ook het komend seizoen de grote zaterdag afdeling voor zijn rekening neemt. 
 
 
DE MEDISCHE STAF 
De commissie Medische Zaken bestond dit seizoen uit de fysiotherapeuten Wim Crouwel en Reinier van 
Dantzig en clubarts Ruben van Coevorden, die in de loop van het seizoen zijn werkzaamheden 
beëindigde en bedankte als lid. AFC op haar beurt bedankt de heer Van Coevorden voor zijn voor onze 
vereniging geleverde werkzaamheden en wenst zijn opvolger voor het komend seizoen, de heer Lex 
Swaen nu reeds veel succes. Masseur-verzorger van het eerste elftal was voor het 22ste jaar in successie 
Ko Grosze Nipper, fysio van het tweede Frank Tilmans en van de A-1 junioren Maarten Poldervaart. 
Fysio van zaterdag 1 was Michel Regoor, die heeft aangegeven aan het einde van dit seizoen zijn 
werkzaamheden te beëindigen.  
 
 
DE TECHNISCHE ORGANISATIE 
Voor het seizoen 2000-2001 werd opnieuw een aantal commissies benoemd, die zich met specifieke 
voetbalzaken en alles wat daarbij komt kijken bezig hielden.  
De ELFTALCOMMISSIE A, verantwoordelijk voor de elftallen zondag 2 tot en met 4 (het eerste elftal 
ressorteerde rechtstreeks onder het bestuur), bestond uit Fred Laarhoven, Chris Dekker en secretaris 
Henk van der Jagt. Deze drie oer-AFC’ers hebben aan het einde van het huidige seizoen om uiteenlo-
pende redenen besloten hun werkzaamheden voor de A-commissie te beëindigen. Chris Dekker is vanaf 
het moment dat zijn zoon en topscorer Ruben in het derde elftal speelde (1989) elftalleider geweest en 
heeft vanaf 1996 deel uitgemaakt van de elftalcommissie A en Henk van der Jagt heeft als secretaris van 
de elftalcommissie van 1985 16 jaar onafgebroken gefunctioneerd. Dat is niet het enige wat Henk voor 
AFC heeft gedaan. Voor 1985 maakte hij een aantal jaren deel uit van de jeugdcommissie en de 
toenmalige totocommissie en wat te denken van de vele werkzaamheden van de firma JaBo (JaBo staat 
voor Henk van der Jagt en de vorig jaar overleden AFC’er Bep Bonnet) in de 90-er jaren? Henk van der 
Jagt ontving dan ook terecht de mr. Henne Boskamp Nobelprijs prijs in 1993 en werd in 1995 benoemd 
tot lid van Verdienste. Fred Laarhoven werd in 1965 lid van AFC en speelde meer dan 10 jaar in het 
tweede elftal en ook een aantal keren in het eerste en was lid van de A-selectie die in 1974 promotie naar 
de Hoofdklasse bewerkstelligde. Vervolgens speelde hij jaren voor zaterdag 1 en inmiddels bijna 10 jaar 



in de roemruchte veteranen. In 1989 nam hij zitting in de elftalcommissie A (nadat hij daarvoor reeds een 
aantal jaren als elftalleider actief was), waarvan hij van 1990 tot op heden onafgebroken voorzitter was. 
Aan Fred werd  in 1997 de mr. Henne Boskamp Nobelprijs toegekend, doch het hoogtepunt van zijn 
activiteiten voor AFC beleefde hij in 1988 toen hij als elftalleider met AFC 2 kampioen van Nederland 
werd. Onze dank aan deze 3 scheidende functionarissen voor de vele tijd in vele jaren die zij aan onze 
club hebben besteed is groot ! Zij hebben alle drie aangegeven dat wanneer AFC in de toekomst een 
beroep op hen zou doen voor andere taken, zij altijd zullen proberen daarbij van dienst te zijn. 
Wie nemen de openvallende plaatsen in? Het bestuur zal bij de komende Algemene Vergadering 
voorstellen te benoemen in de elftalcommissie A Henk Bijlsma (voorzitter), Lex Koekoek en André 
Wijnand (secretaris). Twee oud eerste elftalspelers en iemand die “gek” is van voetbal in het algemeen 
en van AFC in het bijzonder. Henk Bijlsma zal zich binnen de elftalcommissie richten op de begeleiding 
van het eerste elftal, Lex Koekoek op het tweede- en André Wijnand op het derde elftal. 
De ELFTALCOMMISSIE B (de elftallen 5 tot en met 13) bestond uit Erik Hoegee (voorzitter), Frans Jüch, 
Jos Willems, Maarten van Driest en Lucas ten Berge en ELFTALCOMMISSIE C, het zaterdagvoetbal, 
werd gevormd door voorzitter Roy van Dijk, Michael Gosler, Benno Honsdrecht en secretaris Sebo 
Woldringh. Zoals het er thans uitziet zijn voor het komend seizoen in de samenstelling van de elftalcom-
missies B en C geen mutaties te verwachten. 
Tenslotte de JEUGDCOMMISSIE, die verantwoordelijk was voor de gang van zaken rond de 64 
jeugdteams van de AFC bestond uit Marjan Stoop (secretaris), Jan Benoni (penningmeester), Jan 
Koomen, Roy van Straten, Maarten van Rossum, Michael Tugendhaft, Frits Stoffels, Nick Hekster en als 
adviseurs Lex Koekoek, Cees Jochems, Jos van Mieghem en Mario Singels, allen onder leiding van 
jeugdcommissie-voorzitter en bestuurslid Ad Westerhof. Over het “wel en wee” en de werkzaamheden 
als ook de resultaten van deze commissies in het achter ons liggende seizoen gaan de volgende 
onderdelen van dit jaarverslag. 
AFC TWEE T/M VIER 
Henk van der Jagt levert als scheidend secretaris van de elftalcommissie A voor de laatste maal een 
bijdrage over de resultaten van AFC twee tot en met vier. 
Tweede elftal.  
Voor trainer Taco Visser en elftalleider Derrick Grot zal het wel altijd een raadsel blijven hoe het heeft 
kunnen gebeuren. Je begint de competitie met kwalitatief zeer goede spelers. Van de hoogstge-
plaatste elftallen wordt gewonnen, maar bij de laagst geplaatsten laat je de punten liggen. Degradatie 
dreigt!!! Het bestuur ziet zich genoodzaakt maatregelen te nemen. Crisis-coach Pim v.d. Meent wordt 
gevraagd de leiding op zich te nemen. Het beoogde "schokeffect" wordt bereikt. Op de laatste 
speeldag wordt, met een overwinning, handhaving in de reserve Hoofdklasse veilig gesteld. BRAVO!!! 
Derde elftal.  
De doelstelling voor de competitie was: "Promotie naar de reserve eerste Klasse". In de eerste helft 
van het seizoen verliep alles voorspoedig voor trainer Otto Hoogendijk en elftalleider Rob Ruis. In de 
tweede helft dienden zich personeelsproblemen aan. Niet alleen door blessures, maar helaas ook 
doordat spelers, ondanks herhaaldelijk te zijn gemaand, niet aan hun contributieverplichting voldeden 
en, derhalve terecht, niet meer werden opgesteld. Desondanks leek drie wedstrijden voor het einde 
van de competitie, promotie nog tot de mogelijkheden te behoren. Helaas mocht het uiteindelijk niet 
zo zijn. Hopelijk lukt het volgend jaar.  
Vierde elftal.  
Het elftal werd samengesteld uit een groep spelers die hun sporen, bij AFC , in hogere elftallen reeds 
hebben verdiend. Zonder anderen te kort te willen doen noem ik een aantal namen: Aarts, Blank, 
Dekker, Janowitz, Maass, Tom Mulder, v. Rossum, en Alfons Selier. Het was een elftal zonder trainer 
( dat regelde Aarts ) en zonder leider ( hoewel vader Chris Dekker verdacht vaak bij het team werd 
gesignaleerd ). Doel was om met zo weinig mogelijk verplichtingen ten aanzien van trainingen en 
opkomst, als vrienden, "recreatievoetbal "op hoog niveau, te spelen. Het is hun gelukt om zich, op 
basis van ervaring, inzicht, en persoonlijke technische kwaliteiten, moeiteloos te handhaven in de 
reserve tweede Klasse. Complimenten zijn op hun plaats !!!!!.  
AFC Vijf t/m Dertien 
De B-commissie, die zich zo breed mogelijk ten dienste van de zondag teams 5 t/m 13 inspande, werd 
gevormd door Erik Hoegee (voorzitter), Lukas ten Berge (toernooien), Maarten van Driest (elftal 
coördinatie), Jos Willems (penningmeester) en Frans Jüch (secretaris), die het volgende verslag 
inleverde. 
Scheidsrechters 
AFC mocht zich het afgelopen seizoen wederom gelukkig prijzen te kunnen beschikken over de 
onvoorwaardelijke inzet van Lukas ten Berge, Hans Elias, Herman Fritzsche, Frans Jüch, Steve van 
Loggem, en Appie Springer. Allen waren wederom een toonbeeld van echte clubliefde. Een zorgelijk 



aspect bij de scheidsrechters was dat ook leden van onze vereniging in elftalverband het met de regels 
van het spel en het (club-)gedrag niet altijd even nauw namen. 
Training 
Onder leiding van Dick Bakker werd het afgelopen seizoen getraind. De opkomst was gemiddeld hoger 
dan vorige jaren op de maandag-, woensdag- en vrijdagavond. Bakker begeleidde daarnaast ook het 
vijfde elftal. 
Faciliteiten 
Onder leiding van Hans Tier konden alle spelers rekenen op een goede accommodatie en verzorging 
van de kleedruimtes. Over de wijze waarop de kleedkamers wel eens werden achtergelaten door elftallen 
sprak niet altijd waardering voor de inzet van hen die hun bijdrage leverden voor het voetbalplezier van 
anderen. De opkomst van onze teams voor door de B-commissie georganiseerde toernooien was 
teleurstellend. Deze tendens, die ook andere verenigingen zorgen baart, bleek ook binnen AFC merkbaar 
te zijn geworden.  
Teams 
AFC 5 speelde een verdienstelijk seizoen. Onder leiding van o.a. coach Dick Bakker werd alleen van 
kampioen Buitenveldert twee keer verloren. Tegen alle andere teams pakte het vijfde tenminste altijd een 
punt. 
AFC 6 startte het seizoen vol enthousiasme en dat bleef zo tot het einde ondanks de laatste plaats in de 
reserve vijfde klasse. 
AFC 7 had een regelmatig seizoen met de vaste kern die al jaren met elkaar voetbalt. 
AFC 8 voetbalde tot de winterstop met kans op het kampioenschap maar wist de race helaas niet tot het 
einde vol te houden. 
AFC 9 hield tot de laatste wedstrijd de moed erin. De oorzaak van de laatste plaats lag ook aan een 
matige opkomst van enkele spelers. 
AFC 10 stond het seizoen lang in de top en zag als vriendenteam de collectieve prestatie beloond met 
een verdiend kampioenschap. 
AFC 11 was voor alle teams in zijn afdeling een geduchte tegenstander. In de prestatiecurve waren er 
opmerkelijke winst- en verliespartijen. 
AFC 12 maakte naarmate het seizoen vorderde steeds meer kans op promotie. De mindere seizoenstart 
was er de oorzaak van dat de benodigde punten niet alle werden gepakt. 
AFC 13 was een team met veel in zijn mars. Helaas lieten enkele spelers het afweten en moest 
regelmatig een beroep worden gedaan op anderen. De plaats in de onderste regionen van de reserve 7e 
klasse was het gevolg. 
AFC ZATERDAG 
Sebo Woldringh, secretaris AFC zaterdag commissie C, bericht als volgt. Met de start van het nieuwe 
seizoen in augustus 2000 mochten wij wederom een nieuw team op de populaire zaterdag begroeten. 
En niet het eerste het beste team, maar een team met illustere namen à la Gullit en van ’t Schip 
alsmede andere coryfeeën, die reeds menig prijsje in de wacht hebben gesleept, maar een nieuwe 
uitdaging in de vorm van zaterdag 6 niet uit de weg wilde gaan. Daar bijna alle zaterdagteams al 
sinds jaar en dag in dezelfde samenstelling en klasse spelen, moest het team van Anton van 
Broeckhuijsen beginnen in de reserve vierde klasse. Echter zij hebben keurig, ongeslagen aan hun 
verwachtingen voldaan met een titel en daarom zullen zij volgend jaar als 3e elftal in de reserve derde 
klasse gaan opereren. 
Vlaggenschip zaterdag 1 is natuurlijk reeds veelvuldig in de diverse Schakels aan bod gekomen. 
Immers evenals zondag 1 mochten zij zich aan het einde van de rit de terechte kampioen noemen 
van de derde klasse alwaar zij aan het begin van het seizoen, ondanks de gemiste promotie van ‘99-
‘00, in waren geplaatst. Handhaving was dan ook in eerste instantie het doel van trainer/speler Peter 
van der Waart. Echter mede door uitbreiding van de groep met enige zondag spelers alsmede vers 
bloed stond er vanaf het begin een brede, homogene groep die fanatiek twee keer per week trainde 
maar ook daarbuiten, al dan niet via de pagina van Marc de Hond, met elkaar communiceerden.  
En de goede communicatie alsmede het plezier, alsmede natuurlijk het toch een beetje kunnen 
ballen, heeft geleid tot promotie naar de tweede klasse. Chapeau ! 
De mannen van captain Sebo Woldringh, het 2e zaterdagelftal, hebben wederom op routine het 
seizoen afgemaakt en zijn in de reserve tweede klasse keurig in de middenmoot geëindigd. Het lijkt 
wel of de tegenstanders ieder jaar een jaartje jonger worden of wordt Zat 2 nu toch (eindelijk) een 
jaartje ouder?? In de combinatie en op het ietwat kleinere veld zijn zij echter nog steeds onverslaan-
baar daar zij zowel het zaalvoetbaltoernooi van 7 januari 2001 alsmede de ABC-cup hebben 
gewonnen. Deze is als traditionele afsluiting van het seizoen voor alle senioren van AFC verspeeld op 
18 mei 2001. 
Zaterdag 3 van Hans Dekkers heeft een moeilijk seizoen doorgemaakt. Veel blessures en een kleine 



selectie waren debet aan een gedeelde laatste plaats. Echter vanwege een herindeling van de poules 
kunnen zij volgend jaar toch als 4e elftal blijven uitkomen in de reserve vierde klasse. Ook de 
resultaten van Thijs Berntsen en zijn zaterdag 4 waren niet denderend. Desalniettemin hebben zij 
zich uiteindelijk toch nog vrij makkelijk weten te handhaven en blijven zij ook actief in de reserve 
vierde klasse alleen dan onder de naam van zaterdag 6. Immers door het kampioenschap van 
zaterdag 6 moeten de huidige teams een beetje reshufflen.  
Maar zami cinque blijft natuurlijk traditiegetrouw zaterdag 5. Dickie Huisman en zijn sterrenteam 
hebben nog lang uitzicht gehad op een verrassing maar uiteindelijk zagen zij toch het kampioenschap 
aan hun neus voorbijgaan. In de wandelgangen gaat het gerucht als zou Dick ermee willen stoppen, 
maar ach, als het straks weer augustus is, dan begint het vanzelf weer te kriebelen en plakt Dick er 
vast en zeker nog weer een jaartje aan vast.  
Ook zaterdag 7 is het net niet gelukt na de degradatie van vorig jaar direct weer te promoveren. In 
het zicht van de finish werden dure punten gemorst door Camiel Huisman c.s. en ging uiteindelijk 
Amstelveen Heemraad, al dan niet met dubieuze versterkingen, er met de titel vandoor.  
Robbie Lobatto, van zaterdag 8, had af en toe moeite een elftal op de been te krijgen en moest vaak 
kunstgrepen uithalen om een representatief team op de been te brengen. Maar uiteindelijk hebben zij 
het seizoen nog prima afgemaakt met een stek in de middenmoot. Volgend jaar zullen zij zeker wat 
versterking voor in de breedte kunnen gebruiken. Lovenswaardig te vermelden is nog het feit dat dit 
team spontaan een actie binnen AFC op touw heeft gezet voor Tonnie van Leeuwen. Tonnie was 
helaas het slachtoffer geworden van zinloos geweld en is daarom nu genoodzaakt de lange weg van 
revalidatie te ondergaan. Tonnie, het ga je goed ! 
Tot slot ons Veteranenteam 1. Tja, ze blijven lekker meehobbelen en plezier blijft voorop staan. Aan 
de andere kant speelt in dit team bij sommigen toch ook nog de gedachte dat er meer uit het voetbal 
moet zijn te halen. Maar ja, je hebt elf man nodig binnen de lijnen en een goedgevulde reservebank is 
ook geen overbodige luxe. Ook voor de Vet’jes 1 geldt dan ook dat enige verse krachten ongetwijfeld 
een welkome aanwinst zullen zijn. Mogelijk dat er toch steeds meer papa’s van jeugdleden zijn die de 
stoute schoenen weer willen aantrekken. Informatie via de zaterdagcommissie. Deze zaterdagcom-
missie bestaande uit Roy van Dijk, Michael Gosler, Benno Honsdrecht en ondergetekende heeft dit 
jaar wederom prima gefunctioneerd met als sportief hoogtepunt natuurlijk de twee kampioenen 
alsmede geen degradaties. De commissieleden hadden wederom één of meerdere elftallen onder 
hun hoede en waren als zodanig vast contactpersoon met daarbij niet te vergeten de prima samen-
werking met administrateur Jaap Draisma inzake mutaties van wedstrijden, velden, schorsingen en 
scheidsrechters etc. Tevens was iedere zaterdagmiddag van de partij: Yvonne Steeman. Zij zorgde, 
mede met de aanwezige commissieleden voor de correcte ontvangst van de tegenstander en 
scheidsrechters. Tenminste als er scheidsrechters waren want dat blijft toch een probleem. Immers 
naast de vaste referee Peter Brans, zijn er helaas weinig mensen te porren een partijtje te fluiten op 
de zaterdagmiddag. De zaterdagcommissie houdt zich dan ook voor het komende seizoen van harte 
aanbevolen. 
Voor de nieuwe competitie, met start in september, zijn de teamindelingen alweer gemaakt en door 
voorstellen van de commissie en enig logistiek geknutsel van Jaap kunnen alle teams op hun 
favoriete aanvangstijdstip blijven of gaan spelen. Helaas is er, ondanks de vele verzoeken, geen plek 
voor nieuwe teams van buitenaf. Maar ja dat is de prijs van het succes als twee publicitair gevoelige 
teams kampioen worden. Dan wil toch iedereen bij AFC spelen ! 
 
 
DE JONGE AFC'ERS 
Marjan Stoop, dit jaar zeer actief als secretaris van de jeugdcommissie, volgend seizoen in een andere 
rol, doet verslag. Het afgelopen jaar was weer een sportief succes voor de AFC jeugd, beker winsten 
voor de A1, B2 en C1, kampioenen werden verder de C5, D1, D10 (E-11tal), E3, E4 en E7. Een jaar 
zonder noemenswaardige incidenten (het gevolg van het Zerotolerance beleid van vorig jaar). Tijdens 
dit seizoen kon AFC zich wederom verheugen in een groot aantal jongste junioren (zo’n slordige 110 
jongens). Deze spelertjes kwamen uit de zogenaamde Champions League en World Cup competitie. 
De jeugdcommissie zal zich ook volgend jaar inzetten om de betrokkenheid van de jeugd bij de club 
te versterken. Inmiddels is het zogenaamde J(eugd)-team in het leven geroepen, dat bestaat uit een 
aantal enthousiaste jongens, die meegedaan hebben aan workshops van de KNVB en zich nu 
inzetten bij de vele jeugdactiviteiten van AFC. 
In de herfstvakantie organiseerde de jeugdcommissie een Herfst 3-daagse, dit jaar niet alleen voor de 
D-, E- en F-pupillen, maar ook voor de C-junioren, met een Herfstclinic onder leiding van Ton du 
Chatinier. Voor de F0 was er het Pokemontoernooi. Begin december bezocht Sinterklaas het 
Pepernoten toernooi. Op het podium van het clubhuis werden niet alleen de spelertjes, maar ook 



diverse leiders door de Goedheilig man toegesproken. Voor de C-junioren werd het kerstdiner 
georganiseerd, voorafgegaan door 4x4 toernooi, en na afloop was er een unieke voorstelling van de 
zojuist verschenen documentaire “Daar hoorden zij engelen zingen”. In januari werd een nieuwe 
activiteit georganiseerd in het kader van “traditie bij AFC”. A- en B-junioren dineerden in tenue de ville 
op Goed Genoeg. Het clublied werd (voor velen nog onbekend) gezongen, er waren tafelspeeches en 
David Westerhof werd uitgekozen tot Speler van het Jaar, niet alleen omdat hij al 14 lid is van AFC, 
maar ook vanwege zijn inzet voor de jeugd. Na afloop was er een presentatie over het “nemen van 
strafschoppen” waarna de avond besloten werd met een heus casino. 
Ondanks het slechte weer en de vele afkeuringen kon de jeugd tussen 1 november en 1 maart 
trainen op het kunstgrasveld bij BFC en uitwijken naar de oude velden van Buitenveldert. In het 
voorjaar kon er weer volop worden gevoetbald. De prestaties van het eerste werden ook door de 
jeugd nauwlettend gevolgd. Er werd niet alleen een supporters bus georganiseerd naar de uitwed-
strijd DWV – AFC, maar ook was er tijdens de beslissende thuiswedstrijd tegen ZAP een voetbalker-
mis, en vervolgens een kampioenschap toernooi, ter viering van het kampioenschap van het eerste. 
De maand april stond echter ook in het teken van de Mkz-crisis en een geplande ABN-AMRO clinic 
kon helaas niet doorgaan in verband met vervoersverbod van enkele attributen, die nodig waren voor 
deze unieke clinic. Nieuw dit jaar was de oproep aan de jeugd om deel te nemen aan de 4-mei 
herdenking, ongeveer 20 jongens gaven gehoor aan deze oproep, een traditie die ook onder de jeugd 
gecontinueerd kan worden.  
De activiteiten in de maand mei stond verder in het kader van toernooien, zoals het Be Friends Cup 
toernooi, ter afsluiting van het voetbalseizoen, waarbij de AFC jeugd onderling toernooitjes speelden. 
Op zaterdag 19 mei werd voor D1-pupillen met Wim Bückert toernooi georganiseerd, voor C1-
junioren het Henk Kappelhoff, op zondag 20 mei voor A1-junioren het Harry Scheepstra toernooi en 
voor B1-junioren het Jan van Dijk toernooi. Op beide toernooidagen waren clubs uitgenodigd met een 
lang voetbalverleden, zoals AFC Quick 1890, Kon. U.D., De Baronie, Frisia, Be Quick, Kampong, 
Kon. H.F.C. en Quick Den Haag. Bij de D-junioren werd Quick Den Haag winnaar, AFC werd vierde. 
Bij de C-junioren werd AFC de winnaar. Bij de A-junioren was de eerste plaats voor Feyenoord en bij 
de B-junioren veroverde De Baronie het goud.  
Het seizoen werd afgesloten met leiderstoernooi, dat dit jaar een feestelijk tintje kreeg, en natuurlijk 
was er tot slot de MINI-WK, waaraan weer 12 “landen teams” deelnamen, geleid door deskundige 
“Chef de Missions”. Het toernooi werd geopend met een spectaculaire act van een voetbalgoochelaar 
en een fantastisch randgebeuren, met kraampjes, springkussen, stormbaan, etc. zorgde ervoor dat dit 
inmiddels fameus evenement door alle deelnemers en bezoekers (meer dan 1.000!!! mensen) als 
zeer geslaagd werd ervaren. Na afloop van het seizoen worden de pupillen van AFC in de gelegen-
heid gesteld om op woensdagmiddag deel te nemen aan een tennisclinic op de banen van ATC. Net 
als vorig jaar hebben zo’n 20-tal jongens zich opgegeven, en zij verruilden de kicksen tijdelijk voor 
een paar tennisschoenen. 
Jeugdcommissie-voorzitter Ad Westerhof voegt hier aan toe: aan het eind van dit voortreffelijk 
verlopen seizoen nemen wij o.a. afscheid van Marjan Stoop, drie jaar actief als secretaris van de 
Jeugdcommissie en Nicky Hekster, hij is 1 jaar actief geweest als commissaris F0. Verkiesbaar als F0 
commissaris is Donald Speelman, die als opa van Quincy zich tussentijds reeds spontaan als regulier 
trainer aanmeldde. De jeugdcommissie wil Marjan Stoop hartelijk bedanken voor haar enorme inzet 
de afgelopen drie jaar. Gelukkig is Marjan niet verloren voor de jeugd van AFC, zij zal zich in de 
komende tijd bezighouden met het recreatieve deel van onze jeugd. Een en ander zal in de komende 
periode vorm krijgen. De huidige werkzaamheden van Marjan worden onder de overige commissiele-
den en beschikbare vrijwillig(st)ers verdeeld.  
 
 
DE AFC-VETERANEN 
Sinds de dertiger jaren van de vorige eeuw spelen de veteranen van AFC in een zgn. “wilde” competitie 
(dus niet onder auspiciën van de KNVB) tegen clubs als HVV, HBS, Kon. HFC, Quick, Kampong, 
Hercules, Victoria, VOC, Black Devils, Concordia, e.a. Maar liefst 38 AFC’ers maken op dit moment deel 
uit van deze selectie die overigens bij uitwedstrijden in de winterperiode regelmatig moeite heeft om met 
11 spelers aan te treden. Nu zult u wellicht willen weten wie daar zoal bij betrokken zijn? 27 Zilveren 
Ploegers, 26 leden van s.c. “the Reds”, 20 oud eerste elftalspelers, 21 commissieleden en overige 
functionarissen alsmede oud-functionarissen en zes bestuursleden en oud-bestuursleden. Kortom, een 
hoog gehalte oer AFC’ers onder leiding van Ernst Seunke, Paul Koster, Bas Rachman en Jan Hein Lans. 
Behaalden de AFC-veteranen gedurende het laatste decennium 3 keer de titel, vorig seizoen verliep 
sportief enigszins teleurstellend. Vandaar dat dit seizoen de nodige “jongelingen” werden verzocht toe te 
treden zoals Joey Zebeda, Frank Keijzer, Martin Verburg en Roy Tular. Desalniettemin waren ook dit 



seizoen de resultaten niet “om over naar huis te schrijven”; 20 wedstrijden gespeeld, waarvan 9 
gewonnen, 2 gelijk en 9 verloren, 63 doelpunten voor en 46 tegen. De goede sfeer heeft er echter niet 
onder geleden en het seizoen werd in het weekend van 1 tot en met 3 juni jl. in Londen door een groep 
van 20 veteranen in stijl afgesloten door middel van een knappe 2-5 overwinning op het altijd lastige Pelly 
House United. Zie voor een verslag elders in deze Schakel. 
 
 
COMMISSIE PERS, PUBLICITEIT EN EVENEMENTEN  
AFC’s vicevoorzitter Machiel van der Woude bericht over de omvangrijke activiteiten van deze commissie 
als volgt. Het zal niet verbazen dat de commissie PPE in het afgelopen seizoen overuren heeft gemaakt. 
Het toch veel omvattende, bruisende clubleven explodeerde bijkans door de fantastische prestaties van 
ons eerste en aan deze feestelijke explosie werd op tal van manieren uitgebreid aandacht besteed. Zo 
stonden Schakel, AFC-thuis, de AFC-website en onze teletekstpagina (710) op AT5 bol van het 
(naderende) kampioenschap en de bijbehorende promotie, en werd via tal van evenementen het 
hernieuwde hoofdklasser schap op uitgebreide wijze gevierd. Dat de leden van de commissie PPE hier 
zelf ook een hoop plezier aan hebben beleefd staat buiten kijf. Een van de redenen waarom Machiel van 
der Woude (voorzitter), Hans Elias, Marcel Koster, Fred ten Nijenhuis en Wim Ringe ook in het komende 
seizoen actief zullen zijn in deze commissie.  
Iedere commissie heeft, mede afhankelijk van de uit te voeren taken, zijn eigen stijl en manier van 
werken. Zo kende de PPE een tamelijk strikte functiescheiding en vergaderde niet of nauwelijks. 
Hans was in het afgelopen seizoen verantwoordelijk voor de productie van de Schakel en de website, 
Wim voor AFC-thuis, Fred voor de evenementenpoot, Marcel sprong in en ondersteunde bij tal van 
activiteiten zoals de fotografie, terwijl Machiel een coördinerende rol vervulde en redactionele zorg 
droeg voor de Schakel. Deze deelactiviteiten vormden door de vele bilateraaltjes toch een stimule-
rend geheel. Van groot belang hierbij was dat op PPE gebied nog een groot aantal andere, minstens 
even enthousiaste clubgenoten actief was. Zonder de inbreng van deze, later in deze bijdrage te 
noemen AFC’ers, zou ons clubleven er heel wat schraler uitzien.  
De werkzaamheden van de commissie startten traditiegetrouw met de productie van de Persmap, die 
zoals te doen gebruikelijk vóór de eerste thuiswedstrijd van ons eerste verscheen. De eerste 
Persmap verscheen vóór aanvang van het seizoen 1983-1984 en als we die Persmap leggen naast 
de editie van het seizoen 2000-2001 kunnen we constateren dat er in de loop van de tijd het nodige is 
gebeurd op het gebied van vormgeving en redactie. De laatstverschenen Persmap is in feite een 
portret van onze club. Verleden, heden en toekomst komen aan bod, in woorden, cijfers en veel 
kleurenfoto’s. De 36 pagina’s tellende persmap opent met een schitterende, symbolische foto van 
voorzitter Dick van der Klaauw, AFC 1 captain Eschwin de Bruijn en F ‘0’-pupil Danny ten Nijenhuis 
en besteedt onder meer aandacht aan de negen nieuwe spelers van de A-selectie, de nieuwe trainer 
Ton du Chatinier, het AFC-sportpark van de toekomst en een uitgebreid overzicht van de tegenstan-
ders. Aan de Persmap 2000-2001 werkten mee Jaap Draisma (data), Chris Schröder (facts & 
figures), Dirk Spits (fotowerk), Kees Gehring (productie & advies), Hans Elias (opmaak & productie) 
en Machiel van der Woude (redactie & productie). Deze ‘persmapgroep’ kan wederom trots zijn op 
het uiteindelijk resultaat.  
In augustus kwam de productie van de Schakel (‘die komt binden, De oude club aan d’oude vrinden’) 
weer op gang. In totaal verschenen  dit seizoen 19 nummers (vorig seizoen 18) met in totaal 350 
pagina’s (vorig seizoen 280) en 135 foto’s (vorig seizoen 83). De oplage bedroeg 1500 stuks, dus 
werden in totaal 28.500 nummers van de Schakel verspreid. De productie was voor het vijfde 
achtereenvolgende jaar in handen van Hans Elias, die aan deze klus een geweldige hoop werk heeft 
gehad. Chapeau! Bij één nummer werd Hans waargenomen door Yvonne Steeman, ook hartelijk 
dank hiervoor. De redactie werd voor het zesde achtereenvolgende jaar met veel plezier gevoerd 
door Machiel van der Woude. Naast de copy over het wedstrijdprogramma (met dank aan Jaap 
Draisma) en andere zaken die iedere AFC’er hoort te weten kon de Schakel-redacteur rekenen op de 
regelmatige bijdragen van Johan de Bie (AFC’s “Bie”-zonderheden, Pim Adriaansz (Mixed Pickles), 
Jan van Dijk (Was er nog wat?) en Chris Schröder (standen) en de elftalcommissies. Marjan Stoop 
verzette wederom vanuit de jeugdcommissie bergen werk richting Schakel. De redacteur nam zelf de 
rubriek ‘Red’-actueel voor zijn rekening, alsmede de meeste verslagen van ons eerste. De Schakel-
administratie werd  dit seizoen verzorgd door Jaap Draisma, een pittige klus die in het verleden heel 
lang werd vervuld door de familie Bonnet. Zeer bedankt Jaap!  In ieder nummer van de Schakel 
werden 10 (nummers 1 t/m 10) of 12 (nummers 12 t/m 19) advertentiepagina’s afgedrukt. Gegeven 
de zeer hoge productiekosten van de Schakel een belangrijke zaak. Want wat zou de Schakel zijn 
zonder deze adverteerder? Derhalve veel dank.  
Zoals in het begin aangegeven besteedde de commissie PPE veel aandacht aan ons eerste. 



Allereerst via het programmablad AFC-thuis, dat in een oplage van ca. 300 stuks vooraf aan onze elf 
thuiswedstrijden werd verkocht door Ben Slaap en Ger Smit. Ben en Ger, bedankt. Ieder nummer van 
AFC-thuis telde acht pagina’s waarvan vijf redactioneel, die werden gevuld door Wim Ringe. Naast de 
gebruikelijke informatie interviewde Wim hiervoor iedere keer een speler van de A-selectie en gaf hij 
een portret van de vereniging waartegen AFC speelde. AFC-thuis was op deze manier iedere 
thuiswedstrijd een uitstekend visitekaartje van AFC, mede mogelijk door Jaap Draisma en Yvonne 
Steeman die zorg droegen voor de productie. Hartelijk dank. Stanley van Loggem was dit seizoen bij 
de thuiswedstrijden van het eerste als enthousiaste speaker actief in de radiokamer, hierbij organisa-
torisch ondersteund door Jaap Draisma. Dank hiervoor. Vanuit de commissie PPE  vervulde Marcel 
Koster een coördinerende taak op geluidsgebied. Hoewel de situatie op dit gebied verbeterde blijft het 
geluid rondom de velden en in het clubhuis ondanks alle aandacht voor verbetering vatbaar. Hopelijk 
is hier op weg naar een nieuw clubhuis in het komende seizoen nog een verdere verbetering te 
realiseren. Aan de perstafel gaf Pim Adriaansz bij iedere thuiswedstrijd acte de présence. Gedurende 
het seizoen werd de belangstelling van de schrijvende pers voor de prestaties steeds groter. Jammer 
was het dat in dit succesjaar Sportclub TV, dat relatief veel aandacht besteedde aan de Amsterdamse 
clubs in de eerste klasse er aan het begin van het seizoen de brui aan gaf.  
Ons eerste kwam ook uitgebreid aan bod op onze website; op internet eenvoudig te vinden onder 
www.afc-amsterdam.nl. Sinds de herstart op 29 november 2000 is de AFC-site al ruim 12.000 keer 
(‘all over the world’) bezocht en dat is in zo een korte periode een zeer hoopgevend aantal. Koploper 
was april met meer dan 3.000 bezoekers. Op de AFC-site is niet alleen informatie te vinden over het 
eerste, maar ook over andere teams (zie bijvoorbeeld zaterdag 1 waar onder regie van Marc de Hond 
veel informatie wordt verstrekt), ander clubnieuws en links die het mogelijk maken om in een 
handomdraai kennis te nemen van ontwikkelingen in de gehele voetbalwereld. Van groot belang is 
uiteraard dat onze mooie site actueel gehouden wordt. Daarvoor is nodig een webmaster en met 
ingang van dit seizoen vervult Hans Elias deze rol met hart en ziel. Maar ook nodig is de input van 
clubgenoten (jong én oud!) die dit schitterende communicatiemiddel nog niet ontdekt hebben. 
Volgend seizoen gaat deze ontdekkingsreis binnen onze club ongetwijfeld verder en zal het aantal 
hits zonder twijfel exponentieel groeien. Naast een website kan men voor het laatste nieuws ook 
terecht bij de teletekstpagina van AFC op AT 5 (was 710, wordt 515), voor niet-Amsterdammers ook 
aan te klikken via onze website. Op deze pagina, bestaande uit een aantal sub pagina’s, vermeldt 
Chris Schröder met grote zorg en een journalistiek oog, het laatste nieuws in en rondom AFC en het 
is wel zeker (precieze cijfers zijn er niet) dat deze teletekst pagina heel wat keren wordt opgezocht. 
Fantastisch Chris en ga vooral zo door!  
Tot slot de evenementen, waarbij zij aangetekend dat het AFC-jaardiner, dames-jaardiner, 4 mei 
viering, de ABC-cup en alle jeugdevenementen elders in dit verslag aan de orde komen. Allereerst de 
festiviteiten rond de jaarwisseling. Op 22 december 2000 vond weer het traditionele kienen plaats 
onder de bezielende en beproefde (4e  keer) leiding van het kien- dream team Ron van Doesburg, 
Ronald Koster, Lou Hekster, Roy van Dijk en Nicky Hekster. De kien- (én mossel-) liefhebbers waren 
weer in grote getale opgekomen en beleefden een gezellige avond. Een week later was het de beurt 
aan de klaverjassers die traditiegetrouw hun krachten vlak voor de jaarwisseling wilden meten. Onder 
leiding van Elly Coorengel verliep de drive weer zeer naar ieders genoegen. En dan nieuwjaarsdag, 
traditiegetrouw te starten met de Sixes in de ochtenduren. Maar dit jaar niet, want de velden waren 
door een ijslaag volstrekt onbespeelbaar. Volgend jaar beter. In de middaguren de druk bezochte 
nieuwjaarsreceptie met de muziek van Just Friends, met o.a. Dub Dubois en Chris Dekker. Uiteraard 
ook met een speech van voorzitter Dick van der Klaauw, die vooral aandacht had voor de beste-
dingsgekte versus de schatten van de innerlijke wereld. ‘Aan het steeds meer en meer is ook AFC 
niet ontkomen, maar ergens ligt de grens en begint de beperking. Het bestuur zal er altijd voor 
moeten waken niet te worden meegesleurd in een maalstroom van onbereikbare doelen ondoordach-
te handelingen. Het nuchtere verstand moet blijven prevaleren. Het vizier gericht op de toekomst, 
doelbewust en zonder franje.’ Zes dagen later werd aan deze boodschap inhoud gegeven in de 
Emergohal in Amstelveen. Zonder veel franje, maar wel met veel plezier, werd van ’s ochtends vroeg 
tot ’s avonds laat door een groot aantal senioren-teams onder auspiciën van de commissie PPE en 
elftalcommissies gevoetbald. Weer een doorslaand succes en een speciaal woord van dank richting 
Lucas ten Berge, Frans Jüch, Marcel Koster, Fred ten Nijenhuis, Sebo Woldringh en de voorzitter van 
de commissie PPE is op z’n plaats. De Emergohal is voor volgend jaar weer gereserveerd.  
Dan de festiviteiten rond ons eerste. De spanning, die ondanks de grote puntenvoorsprong, in de 
laatste wedstrijden flink was opgelopen ontlaadt zich zondagmiddag 8 april na de wedstrijd op het 
veld en in het clubhuis. Nadat de bloemen 2 keer een andere bestemming hadden gekregen was het 
nu echt de beurt aan spelers en teamleiding. De huldiging op het veld werd gevolgd door een staande 
ovatie voor de spelers van het bomvolle clubhuis en op de tonen van de disco gingen de voetjes 



uitgebreid van de vloer. Op 27 april vond vervolgens het Gouden Bollen-ballenfeest plaats. Een 
combinatie van het traditionele bollenbal en het kampioensfeest al waar alle spelers en teamleiding 
een gouden bal ontvingen. Mede door het wervelende opreden van de Sonny Boys uit België (met de 
show stelende zangeres!) werd het een fantastische feestavond met als hoogtepunt de uitreiking van 
de gouden ballen door het bestuur aan de A-selectie. Maar ook de uitreiking van de kampioensme-
dailles aan de voltallige selectie van zaterdag 1 was een schitterend moment dat niet snel vergeten 
zal worden. Hulde aan het organisatiecomité dat het gouden bollen-ballenbal tot een zeer geslaagd 
evenement maakte. Aan de festiviteiten rond ons eerste kwam een eind met de kampioensreceptie 
op zaterdag 26 mei. Nadat het bestuur van de AFC uitgebreid geluk gewenst was door de vertegen-
woordigers van de andere verenigingen en de genodigde AFC’ers werd namens de KNVB het woord 
gevoerd door de heer Slootweg. Namens de HET, de vereniging Hoofd-, Eerste en Tweede klassers 
van het district West I en II , hield de voorzitter van DWS Rob Stenacker een toespraak. In beide 
speeches werd onderstreept dat AFC door het uitstekende spel de promotie naar de hoofdklasse dik 
verdiend had en dat de club AFC ook op dit niveau thuis hoort. In zijn dankwoord besteedde voorzitter 
Dick van der Klaauw aandacht aan het feit het verblijf in de eerste klasse toch vaak een aangename 
situatie was. Met name de derby’s waren het zout in de voetbalpap. Om deze reden sprak hij de hoop 
uit dat de Amsterdamse eerste klassers snel het voorbeeld van AFC zouden volgen.                       
 
 
DE ARCHIEF-COMMISSIE 
Deze commissie bestond ongewijzigd uit Hans de Wijs, Rik de Boer en Pim Adriaansz (voorzitter) en 
deze laatste bericht ons als volgt. Iedere eerste maandagavond van de maand komen de commissiele-
den bijeen in het clubhuis voor beoordeling van relevante stukken en structurering van de organisatie. 
Ongewijzigd bleef de prioriteit voor het bijhouden van het archief vanaf het eeuwfeest. De inhaalslag van 
de daaraan voorafgaande 100 jaar vordert langzaam maar gestaag. De behoefte aan investering –een 
deugdelijk (kleuren) kopieerapparaat– wordt in toenemende mate gevoeld. De vitrine bij de entree in het 
clubhuis wordt historisch en actueel (recent kampioenschap en promotie) goed benut. Publiciteit in de 
Schakel is gezocht en verkregen. “Dossiers gaan open, die voor anderen gesloten blijven”. Aanpassin-
gen in het archiefbestand worden regelmatig aan de computer toevertrouwd. De commissieleden vullen 
en voelen elkaar goed aan en zij stellen zich daarom weer beschikbaar voor een nieuwe termijn. 
 
 
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 Ron Limburg, Peter Roosen-
schoon en Wim Endel met als plaatsvervangende leden Hans Geusebroek en Rick de Boer. Ron 
Limburg legde gedurende het seizoen zijn functie neer. Gedurende het seizoen 2000-2001 werd op 
voorstel van het AFC-bestuur een nieuwe commissie benoemd, de KENNISMAKINGSCOMMISSIE. 
Deze commissie stelt zich voor de toekomst ten doel een betere en meer efficiënte gang van zaken 
m.b.t. aanname van nieuwe leden te bewerkstelligen en bestond dit seizoen in eerste samenstelling uit 
de bestuursleden Ger van Caspel, Edwin Geluk, Ad Westerhof en Machiel van der Woude. Alle 
betrokken clubgenoten van bovenvermelde commissies hartelijk dank voor het voor de AFC verrichte 
werk. 
 
 
DE AFC VRIENDELIJKE BEDRIJVEN 
De AFC-Vriendelijke bedrijven voor het seizoen 2000-2001 waren: Amsterdam Diamond Center, 
Copharm B.V., Desso DLW Sports System, ING Bank, JVC Nederland,  Kappé Schiphol B.V., 
Kentron Adviesgroep, Pon Automobielbedrijven, Troostwijk Groep, Bergler Nederland B.V., Take 
Off Multitronics, Robert Duis B.V., Tommy Hilfiger, die ook dit seizoen een dakreclame op ons 
clubhuis plaatste,  en tenslotte “last but not least” kledingsponsor Adidas Benelux B.V.  
Nieuw in de selectie en een welkome versterking voor het seizoen 2000-2001 waren Neckermann 
Reizen en Transavia Airlines. De groep AFC-vriendelijke bedrijven 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! Aan het einde van 
dit seizoen nemen wij, voor zover tot nu toe bekend, na drie seizoenen afscheid van JVC Nederland en 
Take Off Multitronics van directeur-eigenaar en voorzitter van Ajax Michael van Praag en ons bestuurslid 
Amel Vroege is druk doende om vòòr de aanvang van het nieuwe seizoen hun vervangers te kunnen 
presenteren. Het bestuur dankt de directies van de scheidende bedrijven voor hun financiële steun 



gedurende de laatste jaren en wenst hen veel succes voor de toekomst. 
 
 
SUPPORTERSCLUB "THE REDS" 
Op 5 mei 1992 werd supportersclub "the Reds" opgericht. Het bestuur van s.c "the Reds" bestond het 
seizoen 2000-2001 uit Tim Timmerman (voorzitter), Hans Brouwer (secretaris), Jos Lonnee (penning-
meester) en Arthur Reddering, Kees Gehring, 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 het huidige seizoen heeft s.c. "the Reds" 94 leden! Het binnenkomende geld wordt aan het 
bestuur van de AFC beschikbaar gesteld, teneinde bepaalde faciliteiten te realiseren voor de A-selectie 
en de overige TOP-amateurs, alsmede voor de AFC-jeugd en het recreatievoetbal, die uit de normale 
exploitatie van de AFC financieel niet haalbaar zijn.   
Een aantal keren per jaar organiseert het bestuur van s.c. “the Reds” een samenkomst voor haar leden. 
Zo werden dit seizoen op 12 oktober 2000 bij een hoorzitting over de ontwikkelingen van de Zuidas o.a. 
alle Reds-leden uitgenodigd en organiseerde het Reds-bestuur voor haar leden en alle functionarissen 
van AFC op 30 november 2000 een aangeklede borrel rond een presentatie van Maurice de Hond. Aan 
het einde van het seizoen ontvingen alle leden van supportersclub “the Reds” een week na het door het 
eerste behaalde kampioenschap een met eigen etiket versierde fles champagne! Dat zal waarschijnlijk  
voor de leden die deze fles niet consumeren in de toekomst wel een “collectors-item” gaan worden. 
 
 
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 de heer D. Stoop, die ten behoeve van de begeleiding van onze jeugd de laatste 
jaren een grote financiële bijdrage heeft gedaan, een comité geïnstalleerd onder de welluidende naam 
“de Lieverdjes van AFC”. Het comité bestaat sinds de oprichting uit Ad Westerhof, Lex Koekoek en 
Marjan Stoop en spant zich in om mensen die de jeugd van AFC een warm hart toedragen de gelegen-
heid te geven 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. In overleg met het bestuur wordt thans 
aan een plan gewerkt om het komend seizoen 2001-2002 te trachten bij een grotere groep AFC’ers 
(hierbij wordt met name gedacht aan de ouders van onze jeugdleden) sympathie voor de “Lieverdjes van 
AFC” op te wekken. Nadere mededelingen hierover zullen volgen in de eerste Schakel van het nieuwe 
seizoen. 
 
 
STICHTING GOED GENOEG 
De Stichting Goed Genoeg (opgericht 11 april 1959) is de huurder en beheerder van het sportpark Goed 
Genoeg. Het bestuur van deze Stichting was verantwoordelijk voor de dagelijkse “gang van zaken” op 
ons sportpark en was als volgt samengesteld: Dick van der Klaauw (voorzitter), Bob Neseker (penning-
meester), Kees Gehring (secretaris), Jaap Draisma (commissaris van materiaal) en Johan de Bie, Hans 
Woudstra en Ronald Koster commissaris namens resp. AFC, ACC en ATC. Jan van Dijk was en is 
“adviseur voor het leven” van de Stichting. 
 
 
VERENIGING SPORTPARK GOED GENOEG 
De V.S.G.G. verlengde onlangs het contract voor de pacht van ons clubhuis met mevrouw Netty van de 
Meent-Orth voor het seizoen 2001-2002, door middel van welke overeenkomst Netty met haar team voor 
het elfde jaar in successie het clubhuis van AFC op Goed Genoeg zal “bemannen”. 
 
 
TOEKOMST SPORTPARK GOED GENOEG 
Zoals reeds eerder in dit verslag werd aangegeven voerden Dick van der Klaauw, Bob Neseker en Ron 
Voskamp tientallen besprekingen over de nabije toekomst van ons sportpark. Bob Neseker informeert 
ons over de actuele stand van zaken. Er zijn vele besprekingen geweest het afgelopen jaar. Door alle 
belanghebbenden in het Zuidas gebied en de gemeentelijke procedures gaan de ontwikkelingen niet zo 
snel als eerder verwacht. Waar in het verslag een jaar geleden uit werd gegaan van start van de 
bouwactiviteiten ter plaatse van de huidige velden 4 en 5 medio 2001, met ingebruikneming van het 
clubhuis en twee nieuwe velden begin seizoen 2002-2003 is thans 2002 resp. 2003 aan de orde, met 
een mogelijke uitloop naar 2003 resp. 2004. De komende maanden zal daar meer duidelijkheid over 
komen. 



Op 2 februari jl. was er bij Sotheby’s een inspraakavond over het Stedenbouw- kundig Programma 
van Eisen Drenthepark (het gebied tussen de A10, De Boelelaan, Holiday Inn en Van Leyen-
berghlaan. De Stichting Goed Genoeg (waarin vertegenwoordigd AFC en ATC) heeft daar haar 
bezwaren  kenbaar gemaakt over de voorgestelde plannen voor de aanleg van de 2 tijdelijke velden 
ter vervanging van de huidige velden 4 en 5. Het plan voorzag namelijk in 1 veld op het huidige 
tennispark en het parkeerterrein en een draaiing van het huidige WeTra veld. AFC heeft hiertoe een 
alternatief faseringsplan voor de tijdelijke velden voorgesteld dat in de plannen opgenomen gaat 
worden. Tijdens een gesprek met de Projectgroep Zuidas op 31 mei jl. is vastgesteld dat ATC wellicht 
nog tenminste 5 jaar op de huidige locatie kan blijven, het WeTra veld niet gedraaid zal worden en er 
een tijdelijk veld aangelegd zal worden in de strook naast het vierde veld (thans trainingsveldje en 
UvA tennisbanen). Op 26 april jl. werd het Uitvoeringsbesluit Drenthepark door de Gemeenteraad van 
Amsterdam aangenomen. Een voor AFC belangrijk besluit want hiermede is de verankering van AFC 
op de Zuidas vastgelegd. Vastgesteld kan worden dat het plan van AFC een breed draagvlak heeft en 
veel publiciteit krijgt. Recentelijk nog werd door de Wethouder Sport en Financiën Dales op een 
bijeenkomst op AFC aangegeven dat hij zich volledig in de plannen kon vinden. Wordt vervolgd. 
 
 
AFC-JAARDINER  
Op 18 januari 2001 kwamen op uitnodiging van het bestuur 145 AFC’ers en genodigden in het 
Amsterdamse Apollo Meridien Hotel bijeen om de 106de verjaardag van de oudste voetbalclub van 
Amsterdam te vieren. Tafelpreses Bas Rachman en het bestuur hadden gekozen voor een iets 
“luchtiger” aanpak van het feestdiner dan de laatste jaren gebruikelijk was. Zo werden de aanwezigen 
na de geanimeerde borrel in de ontvangstzaal met uitzicht op de Amstelkade verrast door de 
aanwezigheid van het vierhoofdige orkest van de “Feen-brothers” in de dinerzaal. Deze musicerende 
broers, allen afgestudeerd aan het conservatorium en twee van de vier (Clemens en Paul) enthousi-
aste spelers van AFC zondag 5, musiceerden tussen de vijf gangen en de verschillende  speeches, 
waardoor een zeer geanimeerde sfeer ontstond. Ron Voskamp ontving terecht uit handen van de 
voorzitter de mr. Henne Boskamp Nobelprijs voor zijn vele werk verricht ten behoeve van de 
toekomstige ontwikkelingen aan de Zuidas waarbij AFC, zoals u allen weet, een prominente rol 
speelt. Tafelpraeses Bas Rachman kon helaas op het laatste moment niet aanwezig zijn; vicevoorzit-
ter Machiel van der Woude verving hem onberispelijk. Er waren mooie speeches van voorzitter Dick 
van der Klaauw en captain Eschwin de Bruyn. De captain van het vorig seizoen Roy Tular ontving de 
prijs “speler van het jaar” over het seizoen 1999-2000.  
 
 
DAMES JAARDINER 
Op nog geen 250 meter afstand van het Apollo Hotel kwamen bijna 120 “aangetrouwden” in de 
Diamant-zaal van het Hilton Hotel bijeen voor de viering van het 28ste dames jaardiner. Partners van 
leden van de AFC, moeders van jeugdleden en vriendinnen van eerder genoemde groeperingen. De 
avond werd opgeluisterd door een 3-tal optredens van de Phebus Band en een optreden van een 30 
“koppen” tellend gospelkoor, die door de aanwezige dames volgens beluisterde berichten zeer 
werden gewaardeerd. De organisatie was ook dit jaar in handen van Agnes Reddering-Postmaa, 
Sylvia Gehring-Konings en de preses van het dames jaardiner Henny Somers-Blekemolen. 
 
 
DE GOED GENOEG OPEN 
Vrijdag 2 oktober 2000 werd voor de elfde keer in successie op Spaarnwoude het “Goed Genoeg 
Open” golftoernooi gespeeld. Volgens de organisatoren Sandra Drenkelford, Ron van Doesburg, 
Ronald Koster en Bas Rachman groeit niet alleen ieder jaar het aantal deelnemers (dit jaar 63, w.o. 
o.a. Ruud Gullit) maar tevens is duidelijk waarneembaar dat het niveau ieder jaar omhoog gaat. Dit 
jaar werden de wedstrijden in een zeer geanimeerde sfeer en onder ideale weersomstandigheden 
verspeeld en was Karel van Osch volgens de organisatie de terechte winnaar, waardoor hij één jaar 
de trotse eigenaar is van het “rode jasje”. 
 
 
REIS CANARISCHE EILANDEN  
In 1989 ging de A-selectie van AFC voor het eerst tijdens de winterstop voor een trainingsstage naar 
Playa del Ingles op Gran Canaria, waar tot op heden ieder jaar de spelersgroep zich zeer op 
verheugde. Ook dit jaar verbleef een uit 30 man bestaande AFC-delegatie, 21 spelers, zes begelei-
ders en drie bestuursleden, van 6 tot en met 10 januari in Hotel Buenventura Playa. Er werd zes keer 



getraind en een oefenwedstrijd gespeeld tegen landskampioen PSV met in hun gelederen o.a. Arnold 
Bruggink, Wilfred Bouma, Jürgen Dirkx, Ernst Faber, Patrick Lodewijks, Björn van der Doelen e.a., 
welke wedstrijd door PSV met 3-0 werd gewonnen. Op de eerste avond van het verblijf aldaar worden 
de nieuwe spelers binnen de selectie geacht tijdens het diner het woord te voeren. Degene met de 
beste speech wint dan “the silver spoon”. Dit keer werd het een nek aan nek race tussen Daniel van 
Meer en Rivi Sleur, welke strijd gewonnen werd door de laatste. Het was opnieuw een fantastische 
trip waar dit jaar de basis werd gelegd voor de succesvolle tweede helft van het  seizoen. Dank aan 
de directie van Neckermann Reizen en de leden van supportersclub “the Reds” die de organisatie van 
deze reis financieel mogelijk maakten.  
 
 
DE AFC-DOCHTERS  
De oudste dochter, de Amsterdamsche Cricket Club, vierde onlangs op 5 maart 2001 haar 80-jarig 
bestaan en het bestuur onder leiding van de nieuw benoemde voorzitter Rob Dukker heeft beleid 
ontwikkeld om met het eerste team, in navolging van moeder AFC, dit seizoen te trachten promotie te 
bewerkstelligen van de Eerste- naar de Hoofdklasse. 2001 zal overigens het laatste jaar zijn dat de 
leden van ACC hun “King of Sports” kunnen beoefenen op hun schitterende velden in het Amster-
damse Bos, omdat zij “volgens Bartjens” volgend jaar moeten verhuizen naar een splinternieuwe 
accommodatie op het Loopveld. Ook de Amsterdamse Tennis Club beleefde een jubileum; op 2 
december 2000 vierde de club onder leiding van voorzitter Ronald Koster haar dertigste verjaardag 
d.m.v. een receptie op Goed Genoeg en een zeer geanimeerd diner voor genodigden in het 
Rosarium. ACC en ATC respectievelijk 80 en 30 jaar oud en beide springlevend, zoals ook de twee 
andere “clubs in de club” die wij kennen, de VBC (Vrienden Biljard Club), waarvan de leden iedere 
donderdagavond bijeen komen en de AFC bridgeclub, die dat iedere dinsdagavond doet. 
 
 
4 MEI HERDENKING  
Traditioneel wordt op deze dag om 18.00 uur door een aantal getrouwe AFC’ers, ACC’ers en ATC’ers 
2 minuten stilte in acht genomen bij het monument op ons sportpark. Dit jaar waren door een initiatief 
van onze jeugdcommissie een groot aantal jeugdspelers aanwezig! Namens de jeugd van AFC 
assisteerde de 15-jarige Seth van Straten voorzitter Dick van der Klaauw bij het leggen van de krans, 
nadat de voorzitter in zijn speech had stilgestaan bij het thema “wat een oorlog waar dan ook ter 
wereld in de vorige eeuw maar ook vandaag voor betrokkenen betekent.” Aan het einde van de korte 
plechtigheid verzocht de voorzitter de circa 65 aanwezigen het eerste couplet van het Wilhelmus te 
zingen. De grote opkomst werd door het bestuur als zeer positief ervaren.  
 
 
DE ZILVEREN PLOEG 
Johan de Bie bericht als volgt. De leden van de Zilveren Ploeg komen altijd op de eerste vrijdag van 
de maand november bijeen voor de jaarlijkse bijeenkomst. Dit keer was het min of meer een 
historische happening, daar het exact 50 jaar geleden was dat de Zilveren Ploeg in 1950 werd 
opgericht door de vader van Max de Bruin Sr. In de loop der jaren werd de Zilveren Ploeg geleid door 
Arie Waayer, Dio Hermens, Jan Steensma en nu door schrijver dezes, die bij zijn werkzaamheden als 
“voorman-ploeger”  wordt bijgestaan door Hans Honsdrecht en Hans de Wijs Sr. Op 3 november 
2000 werden de volgende leden, allen langer dan 25 jaar lid van AFC geïnstalleerd: Ernst Bouman, 
Henk Bijlsma, Robert Didier, Hans Elias, Max Flam, Maurice de Hond, Raoul Krak, Marcel van de 
Meent, Rogier Ritz, Dick Visser, Frans Wijnen en Hans de Wijs Jr. Inclusief de nieuwe leden bedraagt 
het ledenbestand thans 206 “ploegers”! Vier Zilveren Ploegers werden op deze avond door AFC 
voorzitter Dick van der Klaauw tot Ridder geslagen, Cees Bouwens en Coen Colijn (beiden in het 
begin van de vijftiger jaren eerste elftalspelers), Hans Honsdrecht (als Zilveren ploeg-bedelknaap 
opvolger van Rein Akkerman Sr.) en Bob Wildeboer (die samen met Pim Adriaansz negen nieuw-
jaarswensen en twee jubileummusicals schreef). Er was weer veel nostalgie op deze zeer geslaagde 
avond, die niet meer weg te denken is bij de vele tradities in onze vereniging. 
 
 
IN MEMORIAM 
Ook in het afgelopen jaar hebben wij helaas afscheid moeten nemen van een aantal clubgenoten. In de 
maand juli overleed slechts 49 jaar oud onze oud eerste elftalspeler Ton Disselkoen, in september oud 
bestuurslid en lid van Verdienste Bep Bonnet, in oktober donatrice mevrouw C.C.W. à Cohen Trever-
Doon, in november de broer van onze oud-voorzitter en Erelid Jan van Dijk AFC-Ridder Frans van Dijk, 



in december op 89-jarige leeftijd Erelid (16 jaar eerste en 10 jaar tweede penningmeester) en AFC-
Ridder Otto van Rijn (“the grand old man van AFC”), in april 2001 na een moedig gedragen ziekte op veel 
te jonge leeftijd Thea Schep-Pelsma, echtgenote van Zilveren Ploeger Jan Pelsma en moeder van ons 
jeugdlid Jasper Pelsma, in april in de ouderdom van 88 jaar oud-eerste elftal doelman AFC-Ridder Gé 
Burger en tenslotte op 9 mei jl. de bijna 87 jaar oude vader van ondergetekende, lid van de Zilveren 
Ploeg, Ad Gehring. Aan alle bovengenoemde overleden AFC’ers zal een ieder zijn persoonlijke 
herinneringen bewaren. 
 
 
OVERSCHRIJVINGEN 
Het totaalbeeld van alle overschrijvingen kon door tweede secretaris Ger van Caspel en administrateur 
Jaap Draisma per 31 mei 2001 worden gepresenteerd. 66 Leden stoppen met voetballen of vertrokken 
naar een andere vereniging en 41 wanbetalers werden aan het einde van dit seizoen van onze ledenlijst 
afgevoerd, terwijl 155 nieuwe leden zich aanmeldden: 31 senioren, 7 A-junioren, 16 B-, 16 C-junioren, 14 
D-, 15 E- en 56 F-pupillen. Daarmede komt AFC thans op een totaal aantal van 1576 leden en 
donateurs, opnieuw de grootste voetbalclub van Amsterdam! 
 
 
RESUMé 
Het is wel eens eerder vastgesteld; het einde van een voetbalseizoen betekent onmiddellijk het begin van 
het nieuwe seizoen. De commissies worden op de jaarvergadering geïnstalleerd en kunnen aan het 
werk, de portefeuilles worden in het bestuur verdeeld, de nieuwe ledenlijst moet worden samengesteld, 
de acceptgiro’s voor het betalen van de contributies en donaties voor het komend seizoen moeten 
worden aangemaakt en verstuurd, de velden ingezaaid, het clubhuis opgeknapt, de kleedkamers 
geschilderd, de vele verschillende selecties samengesteld, de AFC-vriendelijke bedrijven en leden van 
s.c. “the Reds” aangeschreven, de oefenwedstrijden vastgelegd, vergaderingen van de commissies 
belegd, materialen besteld, tenues aangeschaft, er wordt “gebrainstormd” over de inhoud van de nieuw 
uit te geven Persmap, het trainingsschema voor de 87 AFC-teams moet worden samengesteld, de 
inhoud van de eerste Schakel van het nieuwe seizoen (80ste jaargang!!) verzameld en nog zo veel meer; 
kortom hééél vééél “werk aan de winkel”. Ook al is het tijd voor de zomervakantie, het instituut AFC 
loopt het gehele jaar door !! 
AFC kan terugzien op een zeer geslaagd seizoen. Het eerste terug in de Hoofdklasse en met deze 
promotie neemt onze club thans op de “ranglijst aller tijden” van de circa 1150 zondag amateurclubs die 
wij in Nederland kennen de vierde (!) plaats in. Daarnaast de zaterdag 1 gepromoveerd  naar de Tweede 
klasse, totaal 10 kampioenen, een “all time high” qua ledenbestand en teams, 17 AFC-vriendelijke 
bedrijven, waardoor wij met onze club met al haar teams nog altijd zonder shirtreclame kunnen 
spelen, 94 leden van s.c. “the Reds”, die zo veel extra’s mogelijk maken, een bloeiend clubleven (“het 
sieraad van een huis zijn de vrienden die er verkeren”), 206 leden die langer dan 25 jaar lid zijn (welke 
voetbalclub kan dit “matchen”?), de planontwikkelingen rond “het mooiste sportpark van Nederland” aan 
de Zuidas die steeds concreter worden, enz., enz., enz. AFC is de oudste, de grootste en de hoogst 
gerangschikte amateurvoetbalclub van Amsterdam en zonder te chauvinistisch te worden: “daar mogen 
we met z’n allen best een beetje trots op zijn!”.  
Wij hebben getracht met dit verslag een zo compleet mogelijke weergave te geven van hetgeen zich in 
het laatste seizoen binnen de AFC heeft afgespeeld. Mogelijkerwijs is er “hier of daar” iets over het hoofd 
gezien; in dat geval zou ondergetekende daarvan gaarne door een opmerkzame lezer op de hoogte 
worden gesteld. Ik dank de AFC’ers die een bijdrage aan dit verslag hebben geleverd en dank mijn 
medebestuursleden voor de prettige samenwerking en de genoten vriendschap. Op naar het volgende 
seizoen en alle AFC’ers en aanhang een fijne zomervakantie! KEEP SMILING! 
 
 
Amstelveen, juni 2001.  
 
Kees Gehring, 
secretaris.  


