
Jaarverslag Amsterdamsche Football Club seizoen 2001-2002 
 
 
1.  INLEIDING 
Wat een ongekend succesvol voetbalseizoen 2001-2002 voor de AFC. De dit seizoen bereikte resultaten 
brengen onze club aan de start van het seizoen 2002-2003 over de gehele breedte hoger spelend dan 
ooit tevoren! Op 17 mei 1998 degradeerde AFC uit de Hoofdklasse A, na daar vanaf 1974 24 jaar 
onafgebroken in te zijn uitgekomen. Degradatie van het eerste elftal was gedurende het gehele bestaan 
van de Amsterdamsche F.C. slechts twee keer eerder voorgevallen; in 1920 van de eerste klasse naar 
de toenmalige overgangsklasse en één jaar later, in 1921, door naar de tweede klasse. In deze klasse 
speelde AFC 40 jaar lang tot op 21 mei 1961 onze club via een kampioenschap promoveerde naar de 
Eerste Klasse, waarna wij ons in 1974 kwalificeerden voor de Hoofdklasse A. In juni 1998, een maand na 
de bovenvermelde degradatie uit de Hoofdklasse, presenteerde het toenmalige bestuur in het clubblad 
“de Schakel” een beleidsplan AFC “Keep Smiling”, waarin een aantal aspecten centraal stond: 
a) zo snel mogelijk het verloren gegane terrein te herwinnen door middel van terugkeer van het 

eerste elftal op het hoogste niveau. 
b) behoud van de door AFC in meer dan 100 jaar opgebouwde eigen identiteit en tradities en 

verdere uitbouw van een goede organisatie voor de grote groep van recreatievoetballers bij de 
senioren en de nog grotere jeugdafdeling op ons huidige sportpark Goed Genoeg. 

c) zo hoog mogelijke rangschikking van de TOP-amateur teams binnen AFC, te weten senioren 1, 
2 en 3 alsmede de junioren A-1, B-1 en C-1; één en ander in het kader van een destijds gewenst 
zo hoog mogelijk zgn. “eigen kweek” gehalte van spelers van “Ons Eerste” in de nabije toe-
komst. 

Op 8 april 2001 behaalde AFC na twee niet geslaagde pogingen in het seizoen 1998-1999 en 1999-2000 
het kampioenschap in de Eerste klasse A en realiseerde daarmede de gewenste terugkeer naar de 
Hoofdklasse. Hoe het “ONS EERSTE” daar verging en hoe de overige hierboven aangegeven aspecten 
zich dit seizoen verder hebben ontwikkeld en nog veel meer kunt u lezen in dit jaarverslag, waar in totaal 
33 verschillende onderdelen van onze club worden “belicht”. 
 
 
2.  HET SEIZOEN 2001-2002 
Ook dit seizoen maakte AFC in het ledenbestand een verdere groei door. 
   1985  1990  1995  2000  2002 
Leden en donateurs: 1123  1339  1469  1587  1688 
Aantal teams:      44      47      67      78      85 
Met de huidige 5 velden en één Wetra-veld en met 22 beschikbare kleedkamers voor spelers en 
scheidsrechters is AFC daarmede aan haar top; meer groei kunnen wij logistiek niet realiseren. Van de 
totaal 85 teams speelden de allerjongsten in 16 verschillende teams een onderlinge competitie in 
“Champions League” en “World Cup”- wedstrijden. Een aanrader en een (nieuw) visitekaartje voor onze 
club. De overige 69 teams die gedurende het seizoen 2001-2002 in competitieverband uitkwamen 
speelden totaal 1406 wedstrijden en presteerden daarbij als volgt:  
 
Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen Gemiddeld  
Zon 1 - 3 70 34 17 19 119 160 95 1.70  
Zon 4 - 12 180 72 27 81 242 442 481 1.34  
Zat 1-8 + veteranen 200 79 30 91 265 449 485 1.33  
Jun A 1 - 4 65 39 6 29 123 205 137 1.89  
Jun B 1 - 6 114 57 17 40 188 349 265 1.65  
Jun C 1 - 7 142 48 28 66 171 294 373 1.20  
Pup D 1 - 10 217 126 14 77 392 800 497 1.81  
Pup E 1 - 13 266 134 23 109 425 954 860 1.60  
Pup F 1 - 7 132 80 16 36 256 461 236 1.94  
Veteranen klassiek 20 14 4 2 46 75 34 2.30  
Totaal 1406 683 182 541 2227 4189 3463 1.58  
 
Maar liefst 10 kampioenen vallen te onderscheiden te weten junioren A-1 en A-2, pupillen D-6, D-10, E-2, 
E-3, E-5, E-8, E-9 en F-1, terwijl niet één team degradeerde. Het verenigingsgemiddelde kwam uit op 
1.58 (1996-1997: 1.52, 97-98: 1.51, 98-99: 1.57, 99-00: 1.43 en 00-01: 1.56), het hoogste van de laatste 



6 jaar. Zie voor de eindstanden van alle AFC-teams over het seizoen 2001-2002 de pagina’s …. van 
deze Schakel, opnieuw en voor maar liefst het 38ste jaar in successie verzorgd door clubstatiscus en lid 
van Verdienste Chris Schröder. 
 
 
3.  TOP-amateurs 
Zoals reeds in de inleiding van dit jaarverslag werd vermeld, heeft het bestuur vanaf seizoen 1999-2000 
getracht om naast een goede organisatie voor alle teams die de AFC “rijk” is, speciaal beleid te 
ontwikkelen teneinde de TOPamateurs binnen AFC, zondag senioren 1, 2 en 3 en de junioren A-1, B-1 
en C-1, zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden met het doel deze teams in de hoogst mogelijke 
klasse te kunnen laten uitkomen. Deze groep heeft gedurende het seizoen 2001-2002 uitstekende 
prestaties geleverd. Een opsomming.  
AFC 1 uitkomend in de Hoofdklasse A is als derde geëindigd, kwalificeerde zich voor de Amstel-Cup en 
werd winnaar van de Radio Noord-Holland Cup en vergaarde daarmede een cheque ter waarde van  
4.500,= voor de clubkas. AFC 2 heeft het gehele seizoen meegespeeld in de subtop van de Reserve 
Hoofdklasse en eindigde op de vijfde plaats. AFC 3 uitkomend in de Reserve Tweede klasse werd 
runner-up en periodekampioen in haar afdeling en via de nacompetitie werd promotie afgedwongen naar 
de Reserve Eerste klasse. 
De junioren A-1 werden onder leiding van Ulli Landvreugd en Dick Visser schitterend kampioen en 
promoveren daarmede naar de Eerste Divisie van de Coca Cola A-junioren competitie, waar ze gaan 
uitkomen tegen voornamelijk BVO leeftijdgenoten. Hetzelfde geldt voor de B-1 junioren onder leiding van 
onze oude “ijzervreter” Pim van de Meent die in hun afdeling bij de eerste drie moesten eindigen om 
volgend seizoen uit te komen in de Landelijke Eerste klasse waarin de tegenstanders ook voornamelijk 
BVO’s zullen zijn. Zij eindigden als tweede en derhalve was ook voor hen promotie een feit. De C-1 
junioren spelen reeds in de op één na hoogste divisie van Nederland en eindigde daar in een midden-
mootpositie. 
Samengevat kunnen wij stellen dat het een TOPjaar voor de TOPamateurs van AFC is geworden. Bij de 
senioren. “Ons Eerste” kwalificeerde zich voor de Amstel-Cup wedstrijden in augustus, het tweede 
handhaafde zich probleemloos in de Reserve Hoofdklasse, het derde promoveerde naar de Reserve 
Eerste klasse en bij de jeugd komen de A-1 , B-1 en C-1 volgend seizoen uit in de op één na hoogste 
klasse van Nederland! Daarbij opgeteld de knappe handhaving van het zaterdag eerste team onder 
leiding van Peter van der Waard na de promotie van vorig seizoen in de KNVB Tweede klasse en het 
zeer verdiende kampioenschap van de junioren A-2 onder leiding van Dennis Purperhart en Theo 
Janssen, waardoor promotie naar de Landelijke Derde Divisie een feit werd.  
 
 
4.  HET BESTUUR EN DE INTERNE ORGANISATIE 
Het bestuur van de Amsterdamsche Football Club was voor het seizoen 2001-2002 als volgt samenge-
steld: 
voorzitter    -  Dick van der Klaauw 
secretaris     -  Kees Gehring  
penningmeester    -  Bob Neseker 
vice-voorzitter    -  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  
commissaris seniorenvoetbal  -  Ronald Koster 
commissaris algemene zaken  -  Fred ten Nijenhuis 
Dit bestuur, met een ervaring van totaal 131 bestuursjaren, heeft na ampele overweging en in goed 
overleg besloten ook het volgend seizoen in deze samenstelling door te gaan, dat wil zeggen, wanneer 
de Algemene Vergadering op 27 juni aanstaande daarmede akkoord gaat. Een eerste aanzet tot 
toekomstige verjonging is aan het begin van dit seizoen gemaakt met de benoeming van Ronald Koster 
en Fred ten Nijenhuis. Beide AFC’ers blijken dermate veel plezier en voldoening aan hun bestuurswerk in 
dit voor hen eerste jaar ondervonden te hebben dat ze hun werkzaamheden komend seizoen gaarne 
zullen voortzetten. Drie zeer oudgedienden beginnen echter volgend seizoen aan hun laatste bestuurs-
jaar. Voorzitter Dick van der Klaauw heeft binnen het bestuur aangegeven dat het einde van seizoen 
2002-2003 na 21 jaar (!) deel te hebben uitgemaakt van het bestuur, waarvan de laatste acht jaar als 
voorzitter, definitief zijn moment zal zijn om de voorzittershamer over te dragen. Ook commissaris Johan 



de Bie en tweede secretaris Ger van Caspel zullen aan het einde van het seizoen 2002-2003 na resp. 19 
en 21 jaar hun bestuurswerkzaamheden beëindigen. De na afloop van het seizoen 2002-2003 aanblij-
vende bestuursleden zullen in de periode van september tot december van het komend seizoen 2002-
2003 gaan “brainstormen” over een nieuwe taakverdeling voor het seizoen 2003-2004 en daarbij op zoek 
gaan naar kandidaat-bestuursleden die in navolging van Koster en Ten Nijenhuis bereid zijn de 
openvallende plaatsen met ingang van dat seizoen 2003-2004 te gaan innemen. Voorzitter Dick van der 
Klaauw kan dan op 18 januari 2003 op de 108ste verjaardag van onze club zijn beoogde opvolger 
bekendmaken. 
Het AFC-bestuur werd gedurende het seizoen 2001-2002 bij de operationele werkzaamheden geassis-
teerd door 13 verschillende commissies bestaande uit circa 50 leden (voor hun namen zie de diverse 
commissieverslagen elders in dit jaarverslag). Nieuw daarbij waren de activiteiten van de vorig seizoen 
geïnstalleerde kennismakingscommissie (zie punt 17 van dit verslag). Teneinde ook in de toekomst de 
trachten de identiteit, gebruiken en tradities die onze club “groot” heeft gemaakt te behouden een nieuw 
beleidspunt van het bestuur en een nieuw benoemde commissie die naar verwachting in deze belangrijk 
werk gaat verrichten. Administrateur Jaap Draisma en zijn “assistente” Yvonne Steeman, sportparkma-
nager Pim van de Meent, “groundsman” Hans Tier en zijn “Melkert”-assistenten Jacques Schot en 
Freddy Ndamu waren voor het uitvoeren van hun werkzaamheden vrijwel iedere dag op Sportpark Goed 
Genoeg te vinden. Daarnaast waren de medewerkers van de Stadsdeelraad Zuideramstel, zoals vanaf 6 
oktober 1962 toen de AFC sportpark Goed Genoeg in gebruik nam, ook dit seizoen verantwoordelijk voor 
het onderhoud van de velden. Hans Elias verzorgde de productie van ons clubblad “de Schakel” en kreeg 
veel complimenten voor het onderhouden van AFC’s website, die van de start in …….. tot eind mei 2002 
inmiddels meer dan 45.000 “hits” kon noteren, terwijl “haarlemmerolie” Chris Schröder de nieuwspagina’s 
op AT-5 teletekst pagina 515 verzorgde. Overigens, ten behoeve van de AFC website maakte Marcel 
Koster foto’s van vrijwel alle AFC-teams. Kijkt u maar eens op www.afc-amsterdam.nl.  
En dan de “wedstrijdtafel”. Yvonne Steeman en George Versteeg ontvingen iedere zaterdag resp. 
zondag  scheidsrechters en vertegenwoordigers van de tegenpartij en waren daarmede een “visite-
kaartje” voor onze club. Tenslotte onderhield voorzitter Dick van der Klaauw namens het bestuur 
regelmatig contact over belangrijke ontwikkelingen met de niet in het bestuur zitting hebbende 
Ereleden van AFC, Cor Kerker, Jan van Dijk, Fred van Soomeren, Marcel Koster (bij alle thuiswed-
strijden van AFC 1 begeleider van het arbitraal trio), Rein Akkerman sr. en Rob Duis. 
 
 
5.  DE ALGEMENE VERGADERING SEIZOEN 2000-2001. 
Deze vergadering werd op 28 juni 2001 gehouden in de achterzaal van het AFC clubhuis op sportpark 
Goed Genoeg in aanwezigheid van 83 werkende leden. De notulen van deze vergadering werden 
verzorgd door tweede secretaris Ger van Caspel en zijn afgedrukt in Schakel nr. 1, 80ste jaargang van 15 
augustus 2001. 
 
 
6.  "ONS EERSTE" 
Het eerste jaar terug in de Hoofdklasse A en dan eindigen op een gedeelde derde plaats, wij kunnen 
spreken van een prachtige prestatie van de spelers en begeleiders van onze vlaggendragers. Natuurlijk, 
sommige AFC’ers waren van mening dat er dit seizoen meer in had gezeten. Twee maal winnen van de 
uiteindelijke kampioen Hollandia, twee maal verliezen van degradatiekandidaat ADO’20, elf maal gelijk, 
waarvan een aantal wedstrijden met een beetje (meer) geluk zeker gewonnen had kunnen worden, 
kortom een bizar seizoen met uiteindelijk toch een prachtige eindklassering. Wie waren voor deze 
prestatie verantwoordelijk en hoeveel competitie- en/of bekerwedstrijden kwamen zij uit voor “ONS 
EERSTE”? Menno van Appelen (14), Eschwin de Bruyn (12), Joey Esiony (19), Marco van Galen (20), 
Hans Geerlings (19), Robert Gehring (26), Edwin van Holten (27), Uli Landvreugd (26), Ronald van de 
Meent (26), Daniel van Meer (22), Said Moumane (13),  Dennis Purperhart (21), Jasper de Reus (19), 
Claudio Rizzuni (3), Stefan Sander (12), Rivelino Sleur (17), Erwin Smit (12), Maarten Stekelenburg (11), 
Jerryl Tjon-En-Fa (5), Pierre Tosch (9), Peter de Waal (17), Liam Westerveld (5) en Mohad Zaoudi (28). 
Martin Wolfswinkel (12) en Laurens Bianchi (4) werden in de loop van het seizoen aan de A-selectie 
toegevoegd.  
 
 Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelsaldo 
Beker 4 3 0 1 - 19 – 4 
Oefenwedstrijden 9 5 3 1 - 23 – 13 
Competitie 26 11 10 5 43 53 – 32 
Totaal  39 19 13 7 - 95 - 49 



 
Na het succesvolle seizoen 2000-2001 waarin de promotie naar de Hoofdklasse bereikt werd kunnen wij 
de begeleiding van “Ons Eerste” opnieuw complimenteren met de bereikte resultaten. Helaas moest 
elftalleider Frank Keijzer tijdens het seizoen voor zijn functie bedanken vanwege drukke studie- en 
werkzaamheden en werd zijn opengevallen plaats opnieuw ingenomen door Henk Bijlsma, die wanneer 
hij niet beschikbaar was vervangen werd door bestuurslid Fred ten Nijenhuis. Het begeleidingsteam werd 
gecompleteerd door masseur/verzorger Ko Grosze Nipper (23ste achtereenvolgende seizoen, naar 
waarneming van ondergetekende moet dat een record in het Nederlandse amateurvoetbal zijn), 
materiaalverzorger Barry van der Glas (hiervoor drie seizoenen actief als grensrechter) en keeperstrai-
ner, oud doelman van AFC 1 Cees Thomas. Tijdens de winterstop werd de fysiotherapeut van het 
tweede elftal Frank Tilmans aan het begeleidingsteam van “Ons Eerste” toegevoegd als fysio-
hersteltrainer, teneinde geblesseerde spelers zo snel mogelijk bij de groep terug te brengen. Tenslotte 
opnieuw veel respect en waardering voor trainer-coach Ton du Chatinier die ook dit seizoen zijn grote A-
selectie op een volwassen en respectvolle manier heeft getraind, gecoached en begeleid. Aan hem en 
aan alle overige betrokkenen een dik verdiend compliment voor de behaalde resultaten. Barry van der 
Glas beëindigt na vier seizoenen “rondom” het eerste te hebben gefunctioneerd zijn werkzaamheden. 
Alle overige begeleiders zullen volgend seizoen op dezelfde posities actief zijn. Voor de uitslagen van 
alle wedstrijden en  de eindstand van AFC 1 zie pagina’s … verzorgd door onze reeds eerder 
gememoreerde clubstatisticus Chris Schröder.  
Aan het einde van een voetbalseizoen zijn er altijd verschuivingen in de A-selectie met betrekking tot 
het nieuwe seizoen te noteren. Tien spelers “verlaten” de A-selectie, terwijl er zeven “nieuwe 
gezichten” worden verwelkomd (de selectie wordt bewust verkleind van 21 naar 19 veldspelers), 
waarvan twee uit eigen gelederen. Dit jaar meer mutaties dan vorig jaar; sommige spelers nemen dit 
besluit om te stoppen of te vertrekken uit zichzelf, anderen naar aanleiding van een gesprek met 
trainer/coach Ton du Chatinier en elftalleider Henk Bijlsma. Erwin Smit (voetballer van het jaar seizoen 
2000-2001) heeft na 149 wedstrijden gedurende negen seizoenen in het eerste elftal besloten een 
“tandje lager” te gaan spelen en komt volgend seizoen uit voor AFC zaterdag 1. Hij zal een uitzondering 
worden in het Amsterdamse top-amateurvoetbal. Nooit speelde hij voor een andere club dan AFC. 
Aschwin de Bruijn (133 wedstrijden in zes seizoenen, 91 goals!) heeft een voor hem onbevredigend 
seizoen achter de rug waarin hij geen basisplaats heeft kunnen veroveren en voor volgend seizoen gaat 
hij dan ook onze club verlaten om op niveau zijn laatste jaren als voetballer te slijten bij eerste klasser 
DWS. Wij wensen de ex-captain van het eerste elftal veel succes en hopen hem later in een van onze 
elftallen terug te zien. Jasper de Reus, die  zijn gehele jeugd voor de AFC speelde, kwam eind vorig 
seizoen over van DWV en heeft met 19 competitie en/ of bekerwedstrijden een belangrijke bijdrage 
geleverd. Hij heeft het dan ook zoals hij zelf aangeeft “ontzettend naar zijn zin gehad, maar prestatief zich 
enigszins moeten forceren”. Vandaar dat hij om sportieve redenen volgend seizoen eveneens gaat 
uitkomen voor stadgenoot DWS, maar hij blijft donateur van AFC. Martin Wolfswinkel kwam tijdens de 
winterstop, toen zijn contract bij de Spaanse profclub Compostela niet werd verlengd, met zijn Spaanse 
vriendin terug naar Nederland en meldde zich onmiddellijk aan bij AFC. Hij heeft na de winterstop twaalf 
wedstrijden gespeeld op een wijze dat de technische leiding hem graag voor de selectie had willen 
behouden. Daarmede komt zijn totaal op 49 wedstrijden voor AFC 1 in 2,5 seizoen. Helaas heeft Martin’s 
vriendin heimwee en gaat hij volgend seizoen opnieuw in Spanje proberen bij een betaald voetbalclub 
een contract te verkrijgen. Bij welke club is nog niet bekend maar AFC blijft Martin (en volgens zijn eigen 
zeggen Martin AFC) volgen! Maarten Stekelenburg is onlangs benoemd tot trainer/coach van de C-1 
junioren van Ajax. Maarten, van harte gefeliciteerd met deze door jou zeer gewenste benoeming. Als 
gevolg van deze nieuwe baan kan Maarten niet meer op zondag uitkomen, maar hopelijk volgt hij 
“Smitje” volgend seizoen naar de zaterdag 1. Tweede elftal doelman Hugo Hoogeveen heeft een punt 
gezet achter zijn voetballoopbaan, waarin hij zich altijd zeer loyaal en in belang van het team waarvoor hij 
uitkwam heeft opgesteld. Hugo blijft actief als keeperstrainer bij de jeugd van AFC. Laurens Bianchi 
kwam tijdens de winterstop over van Beursbengels doch kon helaas geen basisplaats afdwingen. 
Volgend seizoen speelt hij voor Eerste Klasser VVSB uit Noordwijkerhout, getraind door zijn vader en 
AFC-veteraan Rob Bianchi. Wij wensen de Bianchi’s daar veel succes. Ook Menno van Appelen gaat na 
één seizoen AFC verlaten;  hij speelt volgend seizoen bij de ambitieuze tweedeklasser VSV. Rivi Sleur 
en Jerryl Tjon en Fa hebben besloten het komend seizoen via het tweede elftal te laten zien dat zij wel 
degelijk in het eerste thuishoren. 
De opengevallen plaatsen worden door de volgende spelers ingenomen. Doelman Emil Pieterse werd 
geïntroduceerd door groundsman Hans Tier en komt over van De Beursbengels, de 19-jarige talentvolle 
verdediger Pierre Tosch die dit seizoen reeds negen keer mocht aantreden in het eerste komt over uit het 
tweede elftal en blijft bij AFC ondanks serieuze belangstelling uit het betaalde voetbal en drie aanvallers 
komen onze gelederen versterken. Glenn Zeelig is gestopt met zijn carrière als zaalvoetbal-international 



en is vanaf het komend seizoen voor AFC weer 100% beschikbaar; de voor het Nederlands juristen-elftal 
uitkomende 27-jarige aanvaller Ken Watanabe (bij AFC geïntroduceerd door captain Daniel van Meer)  
komt over van DCG en de 22-jarige spits van Jos/Watergraafsmeer Ali Bentohami (“aanbevolen” door 
jeugdcoördinator Rinus van Leijenhorst) volgt zijn in de A-1 junioren van AFC uitkomende “broertje” Salla 
naar onze club en werd door trainer/coach Ton du Chatinier voor het komend seizoen eveneens 
opgenomen in de A-selectie. Tenslotte komen Ray van Aken als verdediger en Jerryl Wijnhard 
(middenvelder) de selectie van AFC versterken. De 28-jarige laatste man Van Aken van hoofdklasser 
ADO’20 is enthousiast gemaakt voor AFC door zijn vriend Hans Geerlings: “ik speel al vanaf de B-
junioren bij ADO’20, dus was wel eens toe aan een nieuwe uitdaging en omdat AFC mij een prachtige 
club lijkt, heb ik besloten deze stap te maken”, was zijn motivatie. Jerryl Wijnhard (broer van ex-
Ajaxied Clyde) is door zijn vrienden Ulli Landvreugd en Dennis Purperhart overtuigd om de overstap 
naar AFC te maken. De A-selectie voor het komend seizoen bestaat derhalve uit de volgende 19 
veldspelers en 3 keepers: Edwin van Holten, Claudio Rizzuni, Joey Esiony, Marco van Galen, Hans 
Geerlings, Robert Gehring, Uli Landvreugd, Ronald van de Meent, Daniel van Meer, Said Moumane, 
Dennis Purperhart, Stefan Sander, Pierre Tosch, Peter de Waal, Liam Westerveld, Mohad Zaoudi en 
Glenn Zeelig en de nieuwkomers Ray van Aken, Ken Watanabe, Ali Bentohami, Emil Pieterse en 
Jerryl Wijnhard. 
En dan de benoeming “speler van het jaar”. Deze prijs werd op initiatief van de elftalcommissie A seizoen 
1974-1975 bestaande uit Robert Duis, Sal van Gelder en Rokus Hoogendoorn sr. in 1975 voor het eerst 
uitgereikt aan Bas Rachman. Dit seizoen derhalve de 28ste uitreiking die werd verricht op advies van de 
leden van de elftalcommissie A, dit seizoen Henk Bijlsma, Lex Koekoek en André Wijnand en trai-
ner/coach Ton du Chatinier. De prijs werd na afloop van de gouden ballen wedstrijd op 29 mei jl. (zie punt 
26 van dit jaarverslag) door voorzitter Dick van der Klaauw uitgereikt aan Robert Gehring. “Hij speelde op 
twee spelers na de meeste wedstrijden, haalde daarbij vaak een hoog niveau, scoorde na Dennis 
Purperhart de meeste goals, verzorgde na Ulli Landvreugd de meeste assists, scoorde 100% bij de 6 
penalty’s die hij voor zijn rekening nam, was altijd op de training aanwezig en was buiten het veld één 
van de spelers die zich bezighield met het onderhouden van de prima sfeer binnen de groep”, aldus de 
door onze voorzitter voorgelezen motivatie van de keuzeheren. Robert jongen, van harte! 
 
 
7.  DE TECHNISCHE STAF. 
Gedurende het seizoen 2001-2002 waren naast Ton du Chatinier meer dan 45 trainers actief, 
bijgestaan door vele tientallen vrijwilligers, elftalleiders, grensrechters, etc. Dirk P. H. Spits was voor het 
twaalfde jaar in successie actief als trainer van AFC, dit seizoen bij het tweede elftal, Derk Grot was 
elftalleider van AFC 2, doch 4 wedstrijden voor het einde van het seizoen legde hij deze functie neer en 
Hans Erik Muller functioneerde als gewaardeerd grensrechter. Martin Verburg verzorgde de training en 
coaching van het derde met Rob Ruis als elftalleider en de overige senioren werden getraind door Dick 
Bakker, terwijl ook dit seizoen ex-prof Peter van de Waart verantwoordelijk was voor de training van 
zaterdag 1 en 2 en coaching van zaterdag 1, geassisteerd door Hans Coorengel en grensrechter Theo 
Janssen. 
De A-1 junioren werden getraind door Uli Landvreugd, Dick Visser was elftalleider, de A-2 junioren door 
Dennis Purperhart met Theo Janssen als elftalleider, de B-1 door Pim van de Meent met Rinus van 
Leijenhorst als elftalleider en de C-1 door Casimir Westerveld / Rinus van Leyenhorst met Wim Muller als 
elftalleider. Volgens opgave van de jeugdcoördinatoren Jan Verhagen, Rinus van Leijenhorst en Pim van 
de Meent, die gedrieën fantastisch veel en belangrijk werk hebben geleverd,  waren bij de jeugd maar 
liefst meer dan 40 betaalde en onbetaalde trainers actief en bijna 100 teambegeleiders, over het 
algemeen ouders van jeugdleden, die daar veel plezier aan ondervinden. Voor meer informatie in deze 
verwijs ik u graag naar onderdeel 13 van dit jaarverslag op de pagina’s …+ …….. van deze Schakel. 
 
 
8.  DE MEDISCHE STAF 
De commissie Medische Zaken bestond dit seizoen uit de fysiotherapeuten Wim Crouwel en Reinier van 
Dantzig en clubarts Lex Swaen. Masseur-verzorger van het eerste elftal was voor het 23ste jaar in 
successie Ko Grosze Nipper, fysio van het tweede (en na de winterstop hersteltrainer van het eerste) 
Frank Tilmans. Dankzij bemiddeling van  Wim Crouwel kon AFC dit seizoen opnieuw beschikken over 
studenten van de Hogeschool voor de Opleiding tot Fysiotherapie die de A-1, B-1, C-1 junioren en D-1 
pupillen medisch begeleidden; te weten Andrea Kelder bij de A-1 junioren, Shanti Bergsma bij de B-1 
junioren , Kirsten Kampman bij de C-1 junioren en Martha Hiddink bij de D-1 junioren.  Masseur/verzorger 
van zaterdag 1 was Ron Grosze Nipper, de jongere broer van onze Ko. 
 



 
9.  DE TECHNISCHE ORGANISATIE 
Voor het seizoen 2001-2002 waren opnieuw vier commissies benoemd, die zich met specifieke 
voetbalzaken en alles wat daarbij komt kijken bezig hielden: 
De ELFTALCOMMISSIE A, verantwoordelijk voor de begeleiding van de elftallen zondag 1, 2 en 3 
bestond uit Henk Bijlsma (voorzitter), Lex Koekoek en André Wijnand (secretaris). Henk Bijlsma hield 
zich binnen de elftalcommissie bezig met de begeleiding van het eerste elftal, Lex Koekoek van het 
tweede- en André Wijnand van het derde elftal. 
De ELFTALCOMMISSIE B  (de zondag senioren-elftallen 4 tot en met 12) bestond uit voorzitter Frans 
Jüch, Jos Willems en Roel Berghuis en de  ELFTAL-COMMISSIE C,  het zaterdagvoetbal, werd 
gevormd door voorzitter Roy van Dijk, de helaas tijdens het seizoen op 6 november veel te jong 
overleden Michael Gosler, Benno Honsdrecht en secretaris Sebo Woldringh.  
Tenslotte de JEUGDCOMMISSIE, die verantwoordelijk was voor de gang van zaken rond de 63 
jeugdteams van de AFC, bestond uit Yvonne Steeman (secretaris), Jan Benoni en Jan Koomen 
(penningmeesters), Roy van Straten, Michael Tugendhaft, Rinus van Leijenhorst, Chris Bruystens, Bas 
Polling, Roy Halsema, Frits Stoffels en Donald Speelman, allen onder leiding van jeugdcommissie-
voorzitter en bestuurslid Ad Westerhof. Marjan Stoop spande zich in voor activiteiten van de recreatieve 
jeugd en de aansturing van het zgn. “J-team”.  
Deze vier te onderscheiden commissies werden in de TECHNISCHE COMMISSIE vertegenwoordigd 
door de bestuursleden Ronald Koster (aanspreekpunt elftalcommissie B en C) en Ad Westerhof 
(jeugdcommissie), Henk Bijlsma (elftalcommissie A) en Kees Gehring (d.b. AFC). 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. 
 
 
10.  AFC TWEE EN DRIE 
Het tweede elftal eindigde dit seizoen op een bevredigende vijfde plaats. Aangezien de A-selectie het 
achter ons liggende seizoen bestond uit 21 veldspelers gebeurde het regelmatig dat, wanneer al deze 
spelers “heel” waren en/of niet waren geschorst, er circa 6 spelers uit de A-selectie voor het tweede 
uitkwamen, waardoor jonge spelers uit het tweede elftal zo nu en dan wellicht te weinig speelminuten 
kregen. Dit nu gaat voor het komend seizoen veranderen. Ton du Chatinier en Dirk Spits hebben voor het 
seizoen 2002-2003 een A-selectie van 19 en een B-selectie van 15 veldspelers samengesteld. De 
doelstelling van het tweede voor het komend seizoen is aantrekkelijk aanvallend voetbal, meedraaien in 
de (sub)top en in navolging van vorig seizoen Stefan Sander en Liam Westerveld en dit seizoen Pierre 
Tosch, aan het einde van het komend seizoen twee spelers “afleveren” aan de A-selectie. Voor het 
komend seizoen komen maar liefst 6 spelers over van de succesvolle junioren A-1 van dit jaar naar het 
tweede! Een aantal spelers gaat de selectie van AFC 2 verlaten; Alaya van Empel en Tjebbe Krot 
“verkassen” naar de zaterdag 1 selectie, Thijs Out vertrekt naar OSDO in Ouderkerk aan de Amstel 
en Nicky van Kampen gaat spelen in en bij Muiden. 
Het derde elftal zal volgend seizoen na de degradatie van twee jaar geleden weer uitkomen in de op één 
na hoogste Reserve afdeling, de Reserve Eerste klasse en de belangrijkste doelstelling zal dan ook 
moeten zijn om zich te handhaven in deze zware klasse met tegenstanders als DWV 2, Zeeburgia 2, 
Blauw Wit/Osdorp 2, e.a. Ook het komend seizoen zal dit gebeuren onder leiding van de succesvolle 
trainer/coach Martin Verburg. Zie elders in deze Schakel een verslag over de dit seizoen bereikte 
promotie van AFC 3. 
 
 
11.  AFC VIER TOT EN MET DERTIEN 
Frans Jüch bericht namens de elftalcommissie B als volgt: 
Samenstelling B-commissie 
De B-commissie werd gevormd door Frans Juch (voorzitter), Roel Berghuis (AFC6) en Jeroen Hilbrink 
(AFC10). De commissie kwam tenminste een maal per maand op maandag clubavond bij elkaar en had 
wekelijks tijdens de voetbalzondagen onderling contact. In principe stellen alle leden zich herkiesbaar. 
Jos Willems (AFC10) stelt zich kandidaat voor het seizoen 2002/2003. 
Trainer/trainingen 
Het seizoen 2001/2002 was Dick Bakker trainer op maandag- en woensdagavond voor de B-commissie 
voor de teams 5 tot en met 13. Het vierde elftal gaf er in overleg de voorkeur aan apart op de donderdag-
avond te trainen. De gemiddelde opkomst, uitgezonderd de winterstopperiode, was circa 20 spelers per 
training. Dick Bakker begeleidde daarnaast praktisch alle thuiswedstrijden van AFC 5 en in de beslissen-
de fase van de competitie ook de uitwedstrijden. Dit tot zeer grote waardering van het vijfde team. Dick 



Bakker is bereid wederom zijn bijdrage te leveren voor het seizoen 2002/2003. Hij heeft in een rapport 
zijn goed onderbouwde voorstellen voor het nieuwe seizoen reeds aan onze commissie voorgelegd. Dick 
Bakker zal in het seizoen 2002/2003 worden geassisteerd door Jeroen Hilbrink (keeperstrainer) en Frans 
Jüch (assistent-trainer). 
Scheidsrechters 
Dankzij de regelmatige inzet van onze eigen scheidsrechters was het mogelijk praktisch alle thuiswed-
strijden van onze commissie te laten leiden door een van hen. Herman Fritzsche die altijd bereid en 
inzetbaar was voor alle teams. Ab Springer die zondag eerst om 09.30 uur een jeugdwedstrijd floot, om 
daarna om 11.30 uur een wedstrijd van onze commissie te fluiten! Hans Elias die bewees alle teams 5 
t/m 13 zeker aan te kunnen. Steven van Loggem die altijd beschikbaar was voor AFC 6 en Frans Jüch 
die het corps completeerde.  Grote klasse!  
Bestuur 
Namens het bestuur werd de B-commissie begeleid door Ronald Koster. Zijn betrokken en actieve 
bijdrage heeft ook grote waardering binnen de spelersgroep. Mede dankzij zijn initiatieven en ideeën is er 
voor de spelers en de commissie veel tot stand gekomen.  
Administratie 
Dankzij onze proactieve administrateur Jaap Draisma werd ons veel werk uit handen genomen en 
kregen we zeer nuttige adviezen. Een betere adviesfunctie binnen onze club had de B-commissie zich 
niet kunnen wensen.   
Wedstrijdsecretariaat 
Wekelijks ondervond de B-commissie een haast onmisbare steun van George Versteeg aan de 
wedstrijdtafel. Daarnaast was in noodgevallen Yvonne Steeman altijd bereid in te vallen. De commissie is 
beiden veel dank verschuldigd en waardering van al haar spelers. 
Elftallen 
AFC 4 o.l.v. Nick van Rossum heeft het hele seizoen met de eigen vriendenkring gespeeld. Naast veel 
voetbalplezier werden ook de nodige punten verzameld in de Reserve Tweede klas. Het enthousiasme 
waarmee de groep opereerde is een voorbeeld binnen de club. 
AFC 5 o.l.v. Ronald Ophuis en Willem Frankenhuis leek aanvankelijk recht op het kampioenschap af te 
stevenen. Mede gesteund door trainer Dick Bakker en een trouwe supportersschare bleef het tot de 
laatste competitiewedstrijd spannend.  
De thuisfluiter bij Turkyemspor beroofde dit elftal van de benodigde twee punten en het kampioenschap. 
AFC 6 o.l.v. Jan Roedema speelt al jaren als vriendenteam. Een eindplaats in de middenmoot werd met 
groot gemak gehaald. Te vaak moest wegens afwezigheid van enkele spelers een beroep worden 
gedaan op spelers van andere teams. 
AFC 7 o.l.v. Niels Schols maakte het hele seizoen een sterke indruk.  
Het vriendenteam met o.a. Willem Drenkelford vertrekt helaas in zijn geheel naar ABN/AMRO. 
AFC 8 o.l.v. Leen Meijaard speelde constant en schaarde zich net onder de top. Regelmatig moesten 
werkende spelers op zondag verstek laten gaan waardoor een hogere eindklassering er niet inzat. 
AFC 9 o.l.v. Philip de Liagre Böhl kende een krappe selectie met alle gevolgen van dien. Een aantal 
spelers had zich binnen onze club wat meer voorgesteld. Mede hierdoor verhuizen een aantal spelers 
volgend seizoen naar RAP. 
AFC 10 o.l.v. Jos Willems streed lange tijd voor de hoogste plaats. Topscorer Twam Roovers (150 goals 
in 8 jaar!) had een groot aandeel in de doelpunten. Dit team kenmerkte zich wederom door vriendschap 
en hechte trouw. 
AFC 11 o.l.v. Ephraim Blog presteerde in pieken en dalen. Na een dip na de winterstop wist het team dat 
zich ook buiten het veld altijd een eenheid toonde goed terug te komen.  
AFC 12 o.l.v. Onno van Grondelle heeft zich na twee seizoenen een plaats verworven in onze vereniging. 
Dit vriendenteam manifesteerde zich altijd positief op het veld en daarbuiten. De stukjes in de Schakel 
vonden alom waardering. 
AFC 13 hebben wij om disciplinaire reden met betrekking tot de slechte opkomst bij wedstrijden na de 
wintercompetitie helaas terug moeten trekken. 
 
 
12.  AFC ZATERDAG 
Sebo Woldringh, secretaris AFC zaterdag commissie C, doet verslag. Helaas moeten wij dit verslag 
beginnen met de zeer trieste herinnering dat ons medecommissielid, Michael Gosler, op 6 november 
2001 plotseling is overleden. Michael was reeds een geruim aantal jaren als commissielid actief en 
was sowieso binnen AFC een markante persoonlijkheid. Het was allemaal zeer onwerkelijk en tot op 
de dag van vandaag voor velen onder ons nog steeds moeilijk te bevatten. Zeer vele vrienden en 
AFC’ers waren naar de indrukwekkende begrafenis op Muiderberg gekomen. Michael, Gossie, geluk 



daarboven, het ga je goed ! 
De zaterdagsenioren kende wederom een inschrijving van negen teams in de reguliere competitie, 
t.w. Zat 1 t/m 8 en de (KNVB) Veteranen 1. De wedstrijdtafel werd “bemand” door Yvonne Steeman, 
wat zij op haar geheel eigen, charmante wijze perfect heeft gedaan. Met name de tegenstanders van 
zaterdag 1 wilde nog wel eens met complete delegaties verschijnen aan de Boelelaan. De zaterdag 
blijft een populaire dag en de bekende teams hebben in nagenoeg dezelfde samenstellingen 
geopereerd. Ook logistiek met de creatieve hulp van administrateur Jaap Draisma en het meedenken 
van de zaterdagcommissie konden alle teams op de hun geliefde aanvangstijden spelen. Echter met 
name door het grote aantal jeugdwedstrijden wilde het nog wel eens voorkomen dat de kleedkamers 
niet op tijd leeg waren en dit ondanks het feit dat ook de aanvangstijden van alle middagwedstrijden 
reeds naar 14.45 uur waren verplaatst in plaats van de reguliere tijd van 14.30 uur. Aan het begin van 
het seizoen is ook een begin gemaakt met de training voor de overige zaterdagsenioren 4 t/m V1, 
onder good-old trainer Dick Bakker. Was het voorgaande jaren gebruikelijk slechts een balletje te 
trappen, nu, door met name de mannen van zaterdag 4 en 6 is vaak gebruik gemaakt van de 
expertise van Dick. 
Hoe is het de elftallen vergaan? Zaterdag 1 van trainer/coach/speler Peter van der Waart gingen na hun 
promotie van vorig seizoen van start in de 2e klasse! Gerenommeerde, echte zaterdagclubs waren hun 
deel en zelfs een heuse bus stond hun voor de uitwedstrijden ter beschikking. Ondanks de toch weer 
ontstane personele problemen, mede door de vele blessures, wisten de mannen van Peter zich keurig te 
handhaven in de 2e klasse. Voor het komend seizoen staan er weer een paar (interne) versterkingen 
voor de deur.  
Ook komend seizoen zal Zaterdag 2 weer zijn te bewonderen in de reserve 2e klasse al wordt het ieder 
jaar een stukje moeilijker. Echter met het voetbalgogme van Sebo Woldringh c.s. zijn zij er toch weer in 
geslaagd tegenstand te bieden aan de vaak hele “jonge gassies” met vaak nog zonder baardgroei maar 
met een aardig loopvermogen. De opkomst bij het meetrainen bij Peter van der Waart viel het afgelopen 
seizoen een beetje tegen. Dat moet beter kunnen, maar misschien worden er wel teveel kindjes geboren 
en moeten de pappies thuisblijven ! 
De sterren van Zaterdag 3 zijn in de reserve 3e klasse uiteindelijk tweede geëindigd en konden de 
titelaspiraties uiteindelijk toch niet helemaal waarmaken. Echter de algemene indruk is dat zij daar wel 
vrede mee konden hebben. 
De elftallen zaterdag 4 tot en met zaterdag 7 kwamen allemaal uit in de reserve 4e klasse. Zaterdag 4 
met captain Hans Dekkers kende een vliegende start met zowaar een Herbstmeistertitel. Helaas konden 
zij de goede resultaten na de winterstop niet vasthouden maar in tegenstelling tot andere jaren zijn zij, 
mede wellicht door de trainingen van Dick Bakker, nog nooit zo hoog geëindigd. De lat wordt voor 
komend seizoen weer hoger gelegd, zo hebben wij vernomen. 
Tja, Zaterdag 5 of te wel zami cinque kende een moeilijk seizoen en in de allereerste plaats natuurlijk 
door het verlies van hun goalie, Michael Gosler. Ook de voetbalprestaties zijn wel eens anders geweest 
en uiteindelijk met drie andere ploegen zijn zij onderaan geëindigd. Captain Dickie Huisman zal komend 
seizoen de organisatie overdragen aan Lou Hekster en Alphons Peeters.  
Ook Zaterdag 6 heeft in navolging van het vierde een goed seizoen gedraaid. Eric Euwes en zijn 
mannen zijn uiteindelijk als vierde geëindigd. Zaterdag 7 met captain Camiel Huisman waren dit seizoen 
bij de “polderboys” ingedeeld. Met de leasebakkies is heel Noord-Holland doorgesjeesd en zij zijn 
uiteindelijk keurig in de middenmoot geëindigd. Op hun verzoek willen zij komend seizoen weer graag 
tegen de minder bekende clubs spelen. Robbie Lobatto van Zaterdag 8 hebben een leuk seizoen 
verspeeld met zo af en toe de nodige versterkingen waardoor nog aardig wat punten zijn gepakt en een 
stek in de middenmoot hun deel was. 
Tenslotte de Veteranen 1 hebben ondanks hun laatste plaats (tradities moet je in ere houden), nog nooit 
zo’n goed seizoen gehad. Met zes overwinningen en drie gelijke spelen is duidelijke de stijgende lijn te 
pakken. En door dit succes is bij menig cluppie de hamburgervoorraad geplunderd.  
Voor de nieuwe competitie, met start in september, blijven de teamindelingen nagenoeg gelijk en zal 
een enkel team met een al dan niet BN’er zich roeren op de transfermarkt. De zaterdagcommissie, 
t.w. Roy van Dijk, Benno Honsdrecht en ondergetekende zullen volgend jaar in ieder geval doorgaan 
in dezelfde samenstelling alsmede nog één iemand zal worden benaderd om het kwartet vol te 
maken. Aldus, Sebo Woldringh, secretaris AFC zaterdag commissie.  
 
 
13.  DE JONGE AFC’ERS  
Ad Westerhof, voorzitter van onze jeugdcommissie leverde het volgende verslag: 
 
 



14.  DE AFC-VETERANEN 
De oudst spelende leden van AFC vertegenwoordigen sinds eind dertiger jaren van de vorige eeuw de 
roemruchte veteranen. Een illuster gezelschap van 38 AFC’ers met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar. 
Dit jaar in hun gelederen “newcomers” als Frank Keyzer, Roy Tular en Joey Zebeda. Iedere zaterdag in 
de wei tegen gerenommeerde clubs van tenminste 100 jaar oud, aangestuurd door Jan Hein Lans, Paul 
Koster, Bas Rachman en Ernst Seunke. Deze record oud-eerste-elftalspeler neemt aan het einde van dit 
seizoen afscheid als veteranen-president. Voor dit jaarverslag volgt zijn laatste bijdrage. “De AFC-
veteranen hebben ook in het afgelopen seizoen weer de goede mix gevonden tussen relatief serieus 
voetballen en veel gezelligheid daar omheen. Dankzij de komst van enkele jongeren konden wij ons in 
onze sterkste opstelling meten met de sterkste ploegen in onze afdeling. Van de latere kampioen 
Kampong wisten wij bijvoorbeeld te winnen, maar door puntverlies tegen de zwakkere ploegen eindigden 
wij uiteindelijk als tweede. Wij waren wel opnieuw succesvol in het duel met onze, sinds 1999 jaarlijkse 
Engelse tegenstander Pelly House. Dit keer waren zij enkele dagen bij ons te gast en het was weer 
bijzonder geslaagd. Dat geldt ook voor het jaarlijkse najaarsdiner dat in november in Bennebroek 
plaatsvond. Mede door het optreden van Frank’s one man band met zijn, voor ons zo herkenbare muziek 
bleef het lang gezellig in “La Tulipe Noir”. Door drukke werkzaamheden genoodzaakt zal de voorzitter 
van de veteranen commissie zijn functie overigens neerleggen. Doordat Karel van Osch het stokje 
overneemt kunnen de veteranen er verzekerd van zijn, dat het ook de komende jaren heel gezellig zal 
blijven.” 
 
 
15.  COMMISSIE PERS, PUBLICITEIT EN EVENEMENTEN  
Vice-voorzitter Machiel van der Woude stuurt deze commissie aan en informeert ons over het brede 
scala aan werkzaamheden: 
 
 
16.  DE ARCHIEF-COMMISSIE 
Deze commissie bestond ongewijzigd uit Hans de Wijs, Rik de Boer en Pim Adriaansz (voorzitter), die de 
volgende bijdrage leverde: 
 
 
17.  DE KENNISMAKINGS-COMMISSIE 
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 daarmede te trachten behoud van AFC’s eigen 
identiteit zo veel als mogelijk te continueren en bestond dit seizoen uit de bestuursleden Ger van Caspel, 
Edwin Geluk, Ad Westerhof en Machiel van der Woude, die met betrekking tot e.e.a. als volgt bericht. 
 
 
18.  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 Henk Bijlsma, Frans Jüch, 
Roy van Dijk en Cees Jochems en de KAScommissie bestond uit Peter Roosenschoon, Wim Endel en 
Rik de Boer met als plaatsvervangende leden Hans Geusebroek en Chris de Valk.  
 
 
19.  DE AFC VRIENDELIJKE BEDRIJVEN 
De AFC-Vriendelijke bedrijven voor het seizoen 2001-2002 waren: Amsterdam Diamond Center, 
Bergler ICT, Copharm B.V., Desso DLW Sports System, ING Bank, Kappé Schiphol B.V., Kentron 
Adviesgroep, Pon Automobielbedrijven, Troostwijk Groep, Bergler Nederland B.V.,  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 2001-2002 waren Abeln CS 
Advocaten, HBG en Transavia Airlines, waarmede het totaal evenals het seizoen 2000-2001 op 16 
AFC-vriendelijke bedrijven kwam. Zonder de financiële steun van deze AFC-vriendelijke bedrijven 
zouden er keuzes gemaakt moeten worden; of een aantal uitgavenposten binnen de exploitatie van AFC 
zou drastisch moeten worden verlaagd of de contributie van de leden zou verder moeten worden 
verhoogd. Beide aspecten zijn niet erg aantrekkelijk en derhalve hoopt het bestuur de financiële steun 
van de AFC-vriendelijke bedrijven in lengte van jaren te kunnen continueren.  
Naast de uitnodiging voor ons jaardiner en het bezoeken van de thuiswedstrijden van ons eerste elftal 
worden de directieleden van de AFC-vriendelijke bedrijven één keer per seizoen uitgenodigd gast van het 



bestuur te zijn voor een speciale avond. Dit keer kwam men op 29 november 2001 in de bar van het 
Apollo Meridien Hotel bijeen waarna per rondvaartboot vertrokken werd naar de Jordaan. Aldaar genoot 
men van een rondleiding in de beroemde distilleerderij van AFC’er Cees van Wees, waarna gedineerd 
werd in een restaurant in de Westerstraat genaamd “De eetkamer van de Jordaan”. Volgens alle 
aanwezigen een zeer geslaagde avond. 
 
 
20.  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" meer dan 100 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 TOPamateurs, alsmede voor de AFC-jeugd en het recreatievoetbal, die uit 
de normale exploitatie van de AFC financieel niet haalbaar zijn. Reds-voorzitter Tim Timmerman bericht 
over de gebeurtenissen gedurende het achter ons liggende seizoen. 
 
 
21.  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 Dé Stoop, die ten behoeve van de begeleiding van onze jeugd de laatste 
jaren ieder seizoen een grote financiële bijdrage heeft gedaan, een comité geïnstalleerd onder de 
welluidende naam “de Lieverdjes van AFC”, welk initiatief inmiddels in een Stichting is omgezet. Het 
Stichtingsbestuur bestaat uit Ad Westerhof, Bob Neseker en Marjan Stoop en spant zich in om mensen 
die de jeugd van AFC een warm hart toedragen de gelegenheid te geven extra geld beschikbaar te 
stellen exclusief voor de begeleiding van de AFC-jeugd. (Inlichtingen bij Ad Westerhof, telefoon 020-
6444217). 
 
 
22.  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 is 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. Jan van 
Dijk is “adviseur voor het leven” van de Stichting.  
 
 
23.  VERENIGING SPORTPARK GOED GENOEG 
De V.S.G.G. bereikte onlangs opnieuw overeenstemming met mevrouw Netty van de Meent-Orth over 
verlenging van het contract voor de pacht van ons clubhuis voor het seizoen 2002-2003. Met deze 
verlenging zal Netty en haar team al weer voor het veertiende jaar in successie het clubhuis van AFC op 
Goed Genoeg gaan beheren. 
 
 
24.  DE ZUID-AS m.b.t. TOEKOMST SPORTPARK GOED GENOEG 
Dick van der Klaauw en Bob Neseker voerden ook dit seizoen weer talloze besprekingen met o.a. het 
Projektbureau Zuidas, dienst Ruimtelijke Ordening en het Gemeentelijk Grondbedrijf Amsterdam over 
de nabije toekomst van ons sportpark in de Zuidas. Bob Neseker verstrekt voor dit AFC-jaarverslag 
seizoen 2001-2002 de meest actuele stand van zaken. “Zoals het zich nu laat aanzien zal mei 2003 
een aanvang worden gemaakt met de realisatie van ons nieuwe complex. Om ruimte te creëren voor 
de aanleg van de parkeergarage en een nieuw te bouwen clubhuis (het zgn. “parkgebouw”) zal het 
hoofdveld verschoven worden richting onoverdekte tribune. Hier komt de nieuwste versie van een 
“Grassmaster” WeTra-veld te liggen, met aan de westzijde een tijdelijke overdekte tribune. Het 
bestaande WeTra-veld dient 90 graden gedraaid te worden. Op de huidige plaats van de tennisbanen 
van ATC en de ingang naar P15 wordt een nieuw kunstgrasveld aangelegd. Al deze activiteiten 
dienen augustus 2003 gereed te zijn.  
Voor ATC is een tijdelijke behuizing mogelijk op de huidige (niet meer in gebruik zijnde) banen op het 
UvA sportcomplex naast sportpark Goed Genoeg. Wellicht kan hier dan ook weer gedurende de 
winter een ballonhal komen zodat er het hele jaar gespeeld kan worden. Aan de oostzijde van het 



hoofdveld komt dan een grote schutting waarachter de bouwactiviteiten van het nieuwe clubhuis 
kunnen plaats vinden zonder overlast voor AFC. De bouw van de parkeergarage, de sporthal, het 
clubhuis en de overige ruimten in het parkgebouw zal ongeveer 2 jaar duren”. 
 
 
25.  DE ZILVEREN PLOEG 
Clubgenoten die 25 jaar of langer lid zijn van AFC treffen elkaar traditioneel in ons clubhuis op de 
eerste vrijdagavond van november tijdens een bijeenkomst van de “Zilveren Ploeg”, waarvan 
inmiddels 215 AFC’ers lid zijn. Voorzitter van de Ploeg, Johan de Bie, die bij zijn Ploeg-activiteiten 
wordt bijgestaan door Hans Honsdrecht en Hans de Wijs, bericht hierover als volgt: “132 leden 
hadden zich aangemeld en waren op 2 november 2001 naar Goed Genoeg gekomen om onder een 
drankje en tijdens een etentje weer oude herinneringen op te halen. Maar liefst 13 leden van AFC die 25 
jaar of langer lid zijn werden als nieuw lid van de Zilveren Ploeg geïnstalleerd. Jan Benoni, Fred Berrier, 
Henri Bierman, Steve Bierman, Dennis Bijlsma, Jacques van der Glas, Lou Hekster, Benno Honsdrecht, 
Brennus van der Klaauw, Nicolaas van Ommeren, Piet Ouderland, Michiel Roedema en Ab Springer 
vertelden allen in het kort waarom zij destijds lid van AFC waren geworden en wat hen 25 jaar lang aan 
onze club had verbonden. Een tweetal Zilveren Ploegers werd op deze bijeenkomst door AFC-voorzitter 
Dick van der Klaauw tot Ridder geslagen omdat zij 50 jaar lid waren van hun AFC. Ernst Werner, in het 
verre verleden speler van het eerste en tweede elftal en AFC-bestuurslid aan het einde van de veertiger 
jaren en Bob van der Bergh, ook gedurende vele jaren speler van het eerste elftal in de tweede helft van 
de vijftiger jaren. Wederom was deze heerlijke avond in november er een met vele herinneringen”. 
Op de Zilveren Ploeg-avond van het jaar 2000 ontvouwde Donald Speelman het idee om tot de realisatie 
van een speeltuintje op sportpark Goed Genoeg ten behoeve van de allerjongsten onder ons te komen. 
Op zaterdagmorgen 29 september 2001 kon door onze voorzitter dit Speel(man)-tuintje in gebruik 
worden genomen. Donald bedankt voor dit initiatief. 
 
 
26. DE GOUDEN BALLEN 
Op 21 mei 1961 promoveerde AFC door middel van het behaalde kampioenschap seizoen 1960-1961 
na een verblijf van 40 jaren in de Tweede Klasse naar de Eerste Klasse A, destijds de hoogste klasse 
der amateurs. Door bemiddeling van Rolf Leeser werd destijds aan alle spelers en begeleiders door 
het bestuur een door Gassan Diamonds beschikbaar gestelde gouden bal uitgereikt en de gouden 
ballenclub was geboren. Een kampioenschap herhaalde zich in 1963, 1967, 1969 en ook aan de 
spelers die zich in 1974 kwalificeerden voor de ingestelde Hoofdklasse werd een gouden bal 
uitgereikt.  
Traditioneel werd aan het einde van een voetbalseizoen een wedstrijd georganiseerd tussen het 
eerste en de gouden ballen, doch deze wedstrijd werd voor het laatst gespeeld in 1996 omdat een 
nieuw kampioenschap na 1969 niet meer gerealiseerd werd en derhalve de gouden ballen in de loop 
der jaren steeds minder tegenstand konden bieden. Een aantal jaren voor 1996 was de groep nog 
uitgebreid met spelers die meer dan 100 wedstrijden voor AFC 1 waren uitgekomen, maar ook die 
spelers konden de gouden ballenclub niet sterk genoeg maken om een min of meer serieuze 
wedstrijd te spelen. Dit jaar kon de oude traditie echter weer opnieuw worden ingevoerd; immers na 
het kampioenschap van het vorig seizoen kon een sterk team worden opgesteld. Op 29 mei jl. 
eindigde de wedstrijd in een 7-3 overwinning voor het huidige eerste elftal en na afloop genoten de 
aanwezige spelers en (ex-spelers) en hun partners van een Indonesisch buffet en nam voorzitter Dick 
van der Klaauw afscheid van de scheidende spelers uit de A-selectie. Speciaal Aschwin de Bruijn en 
Erwin Smit, die beiden meer dan 100 wedstrijden voor AFC 1 acteerden, werden daarbij in het 
zonnetje gezet. Volgens de aanwezigen was de opkomst goed en de sfeer geanimeerd en zal 
derhalve volgend jaar de wedstrijd opnieuw worden georganiseerd. 
 
 
27. AFC-JAARDINER  
Voor de vierde keer in successie vierden wij de verjaardag van onze club in het Apollo Meridien Hotel; 
deze keer ter gelegenheid van het bereiken van de ouderdom van 107 jaar op 18 januari 2002. Exact 
143 genodigden waren aanwezig; Ereleden en leden van Verdienste van AFC, directieleden van 
AFC-vriendelijke bedrijven, commissieleden en andere functionarissen, spelers en begeleiders van 
AFC 1 en overige prominente clubgenoten. Na de ook dit jaar geanimeerde borrel in de ontvangstzaal 
aan de Amstelkade werden de aanwezigen in de dinerzaal verwelkomd door tafelpreses Bas 
Rachman. Het diner werd evenals vorig jaar muzikaal opgeluisterd door de vier gebroeders Feen, van 
wie Clemens het gehele seizoen uitkwam voor AFC zondag 5. De mr. Henne Boskamp Nobelprijs 



werd onder luid applaus toegekend aan jeugdcoördinator Jan Verhagen en AFC-coryfeeën Johan de 
Bie en Jan van Dijk werden tot AFC-Ridder “geslagen”. Henk Bijlsma, Roy van Dijk en Bob Neseker 
werden voor hun vele voor de club in lengte van jaren geleverde werk benoemd tot Lid van Verdien-
ste en ontvingen uit handen van voorzitter Dick van der Klaauw het daarbij behorende ingelijste 
certificaat. Captain Daniel van Meer maakte indruk met zijn “maiden-speech” namens de jongens van 
“Ons Eerste”, terwijl Dick van der Klaauw en Zuid-as vertegenwoordiger Jan Stoutenbeek informatie 
verstrekten over de laatste ontwikkelingen rondom de Zuid-as plannen. Alles bij elkaar naar de 
mening van de aanwezigen een prima jaardiner. 
 
 
28.  DAMES JAARDINER 
Evenals de laatste jaren het geval was, zaten circa 115 aan AFC gelieerde dames aan, aan het diner in 
de Diamond-zaal van het Hilton Hotel voor het 29-ste dames jaardiner, zo werd ondergetekende 
medegedeeld. Er was een optreden van een uit tien personen bestaande Salsa groep en door de muziek 
van de For Fellows Big Band werd er door de dames veelvuldig van de aanwezige dansvloer gebruik 
gemaakt. De organisatie was ook dit jaar in handen van Henny Somers-Blekemolen, geassisteerd door 
Agnes Reddering-Postmaa en Sylvia Gehring-Konings. Mariëlle van Jaarsveld, partner van AFC 1 
captain Daniel van Meer bedankte met een leuke speech de organisatie namens de aanwezige 
dames voor de zeer geslaagde avond. 
 
 
29.  DE GOED GENOEG OPEN 
Het aantal beoefenaars van de golfsport blijft gestaag groeien. Volgens de organisatoren Sandra 
Drenkelford, Ron van Doesburg, Ronald Koster en Bas Rachman is dat ook goed te merken aan het 
aantal inschrijvingen bij de “Goed Genoeg Open”, dat vrijdag 19 oktober 2001 voor de twaalfde keer 
in successie op Spaarnwoude  werd gespeeld. Op de grote baan waar het GVB bewijs verplicht is om 
toegelaten te worden deden …. deelnemers mee en op de kleine baan voor beginners kon de 
organisatie …. inschrijvingen begroeten. De wedstrijden werden ook dit jaar onder ideale weersom-
standigheden verspeeld en Nicky den Ouden was opnieuw de winnaar, waardoor hij bij de prijsuitrei-
king voor de tweede keer de trotse eigenaar werd van het “rode jasje”. 
 
 
30.  REIS CANARISCHE EILANDEN  
In 1989 ging de A-selectie van AFC voor het eerst tijdens de winterstop voor een trainingsstage onder 
inspiratie van Amel Vroege en Neckermann Reizen naar Playa del Ingles op Gran Canaria; dit jaar 
alweer voor de 14de keer in successie. Een uit 29 man bestaande AFC-delegatie, 20 spelers, zes 
begeleiders, bestuursleden Edwin Geluk en Amel Vroege en Erelid Marcel Koster verbleef aldaar van 
…  tot en met ….  januari in Hotel Buenventura Playa. Sinds 4 jaar geleden wordt op de eerste avond 
van het verblijf aldaar aan nieuwe spelers binnen de selectie verzocht tijdens het diner het woord te 
voeren, waarom zij lid zijn geworden van AFC. Degene met de beste speech wint dan “the silver 
spoon”. Winnaars waren Laurens Bianchi (1998), Stefan Teeken (1999), Mohad Zaoudi (2000) en 
Rivi Sleur (2001). Dit jaar was de speech die het meeste “raakte” van Said Moumane. De sfeer tijdens 
de trip was dermate goed dat daar wellicht de basis werd gelegd voor het feit dat AFC gedurende 12 
wedstrijden na de winterstop tot op de laatste speeldag op  12 mei jl. tegen ADO’20 ongeslagen bleef. 
Dank aan de leden van AFC’s supportersclub “the Reds” voor het financieel mogelijk maken van deze 
inmiddels traditionele trainingsstage.  
 
 
31.  DE AFC-DOCHTERS  
De ACC vierde op 5 maart 2002 haar 81-jarige verjaardag. Op de onlangs gehouden jaarvergadering 
droeg Rob Dukker de voorzittershamer over aan Max de Bruin jr., zoon van ACC’s erevoorzitter Max 
sr. Dit jaar zal ACC voor het laatste seizoen spelen op de schitterende velden in het Amsterdamse 
Bos; wij hopen dat de gewenste promotie van het eerste team naar de Hoofdklasse aldaar kan 
worden gerealiseerd. De Amsterdamse Tennis Club werd opgericht op 2 december 1970 en bespeelt 
nog altijd drie heerlijk verscholen banen op Sportpark Goed Genoeg. Voorzitter Ronald Koster en zijn 
bestuur hopen van harte dat ATC ook in de toekomst op een gewijzigd Sportpark Goed Genoeg 
gehandhaafd blijft. Ook de andere “clubs in de club” kwamen het seizoen 2001-2002 regelmatig bij 
elkaar, de VBC (Vrienden Billiard Club), die dit jaar het 60-jarig jubileum vierde, iedere donderdag-
avond en de AFC bridgeclub iedere dinsdagavond in het clubhuis op Goed Genoeg. De Stierenclub 
onder leiding van opperstier Rein Minor verzamelde dit jaar op vrijdagavond 26 april 2002 voor een 



geanimeerde avond bij ……….. in Amsterdam. 
 
 
32.  4 MEI HERDENKING  
In 1946 werd op het beroemde AFC-terrein aan de Wandelweg een monument onthuld ter nagedach-
tenis aan de AFC’ers, die gedurende de Tweede Wereldoorlog waren heengegaan. Toen AFC in 
1962 het huidige sportpark Goed Genoeg betrok, verhuisde het monument mee. Ieder jaar op 4 mei 
verzamelt een groep AFC’ers zich om 18.00 uur voor een kranslegging en twee minuten stilte bij het 
monument, dit keer derhalve voor het 56ste jaar in successie. Onder inspiratie van ons actieve jeugdlid 
Seth van Straten werd voor de circa 45 aanwezige belangstellenden door een zestal van zijn 
leeftijdsgenoten vier prachtige liederen gezongen, waarna voorzitter Van der Klaauw met een korte 
speech stil stond bij het thema “vrede”. 
 
 
33.   IN MEMORIAM 
Een van de minst aangename aspecten van een intensief lidmaatschap van een grote oude club is dat 
ieder seizoen afscheid genomen moet worden van dierbare clubgenoten. Zo ontviel ons in de loop van 
het achter ons liggende seizoen Hennie Schröder-Wielinga, echtgenote van ons lid van Verdienste Chris 
Schröder, overleed Ger Laarhoven, vader van 1997 Nobelprijswinnaar Fred, die altijd alle wedstrijden 
van zijn zoon bezocht en tot ieders ontsteltenis vernamen wij dat op 6 september Sandra Dekker-Albers, 
echtgenote van ons lid Jan Arie Dekker op de veel te jonge leeftijd van 36 jaar was overleden. In oktober 
ontvingen wij het bericht over het heengaan van AFC-Ridder en oud eerste-elftal speler Frans Heineman 
en ons ondersteunend lid dr. Wouter Posthuma in de ouderdom van 98 jaar en in november overleed 
Theo van Emden, eveneens AFC-Ridder en vele jaren lang prominent lid van de elftalcommissie A. Op 6 
november van het vorig jaar bereikte ons het vreselijke bericht dat Michael Gosler, die midden in de club 
stond als lid van de elftalcommissie zaterdagvoetbal en gewaardeerd keeper van AFC zaterdag 5 en 
altijd aanwezig was bij de wedstrijden van ons eerste elftal, volkomen onverwacht op 38-jarige leeftijd 
was overleden. In december moesten wij vervolgens afscheid nemen van ons ondersteunend lid Hennie 
Ribberink en van Letje Boskamp-Knap, weduwe van de legendarische oud-eerste elftalspeler Henne. 
Gedurende 2002 vernamen wij het ontstellende nieuws dat ons jeugdlid Kevin Oosterbroek op 12-jarige 
leeftijd was overleden, in de maand maart overleed ons lid van de Zilveren Ploeg Jan Roos en tenslotte 
overleed op 30 mei jl. Frits Seunke, vader van onze leden Ernst en Jörgen en hun overleden broer 
Dennis en eveneens lid van de Zilveren Ploeg. Alle bovengenoemde AFC’ers zullen bij een ieder via 
persoonlijke herinneringen blijven voortleven. 
 
 
34.  OVERSCHRIJVINGEN 
De laatste weken van de maand mei is altijd een hectische periode voor bestuursleden van voetbalclubs 
om de ware “volksverhuizing” van spelers van de ene naar de andere club in goede banen te leiden. Bij 
AFC is er dan veel werk aan de winkel voor de leden van de kennismakingscommissie en voor tweede 
secretaris Ger van Caspel en administrateur Jaap Draisma in het bijzonder. Het totaalbeeld van alle 
overschrijvingen kon door Ger van Caspel en Jaap Draisma per 31 mei 2002 worden gepresenteerd. 107 
Leden stoppen met voetballen of vertrokken naar een andere vereniging, terwijl 158 nieuwe leden zich 
aanmeldden: 31 senioren, 11 A-junioren, 19 B-, 23 C-junioren,  8 D-, 8 E- en 4 F-pupillen en 54 
“Champions League” en “World-Cup” pupillen. Daarmede komt AFC thans op een totaal aantal van 1688 
leden en donateurs, de grootste voetbalclub van Amsterdam! 
 
 
35.  RESUMé 
Het is bijna 108 jaar geleden dat een groepje jonge Amsterdammers met het plan rondliep om een 
voetbalclub op te gaan richten. Op 18 januari 1895 was het zover en vond de oprichtingsvergadering 
plaats in de kelder van een woonhuis aan de Koninginneweg 129. Tijdens die vergadering werd volgens 
de overlevering lang gediscussieerd over de clubnaam. Geopperd werden de namen “de Trappers”, 
“Minerva” en “Cleopatra” maar Schaf Scheepens (later voorzitter van 1905-1925 en 1926-1927) hakte de 
knoop door en kwam met de naam “Amsterdamsche Football Club”, die algemeen werd aanvaard. 
Nederland kende op dat moment circa 5 miljoen inwoners, Amsterdam nog geen 300.000 (bron: AFC-
Honderdjarenboek). 
Hoe konden deze Amsterdamse jongens op dat moment in 1895 ooit bevroeden in welke hoedanigheid 
en omvang HUN clubje er in de zomer van het jaar 2002 bij zou staan? Ruim 1600 leden en donateurs 
die ieder seizoen, net als hun tegenstanders en supporters, vele tientallen fijne momenten beleven aan 



hun club en het bedrijven van het edele voetbalspel tijdens wedstrijden, op trainingen en daarbuiten en 
dat al gedurende zo vele jaren. Reken maar eens uit wat dat betekent. Het vriendenclubje is in bijna 108 
jaar uitgegroeid tot een instituut, waar iedereen die AFC een warm toedraagt, trots op kan zijn: de oudste 
club, de grootste club en de hoogst gerangschikte amateurvoetbalclub van Amsterdam zowel met het 
eerste elftal als over de gehele breedte van de club. Dat alles met behoud van een geheel eigen gezicht 
en identiteit in een maatschappij die gedurende het 108-jarig bestaan van AFC steeds veranderende 
verhoudingen te zien heeft gegeven. 
Dit jaarverslag heeft geprobeerd uiteen te zetten waar AFC anno 2002 voor staat en waar de club, van 
onder naar boven, van links naar rechts, van binnen en van buiten in al zijn verschillende geledingen mee 
bezig is. Het einde van een voetbalseizoen is tevens de start van een nieuwe periode, een nieuw 
seizoen. Vele vragen kunnen nu worden gesteld die eerst aan het einde van dat nieuwe seizoen, in juni 
2003, kunnen worden beantwoord. De nabije ontwikkelingen rond ons geplande nieuwe sportpark aan de 
Zuidas, hoe zal het gaan met de grote jeugdafdeling, het recreatievoetbal, de TOPamateurs en zal “Ons 
Eerste” (nog) sterker voor de dag komen dan dit seizoen? Het zal het laatste jaar worden onder leiding 
van onze onvolprezen voorzitter Dick van der Klaauw, tevens het laatste seizoen van onze succesvolle 
trainer/coach Ton du Chatinier en zoals het zich nu laat aanzien eveneens van elftalleider Henk Bijlsma, 
captain Daniel van Meer en ondergetekende als bestuurslid Technische Zaken. Eén ding is zeker, 
volgend jaar om deze tijd zijn hun opvolgers bekend; zo gaat dat bij AFC al 108 jaar! 
Met deze constatering komen wij aan het einde van dit jaarverslag. Dank gaat naar de AFC’ers die voor 
dit verslag een bijdrage hebben geleverd en naar mijn collega-bestuursleden en overige AFC-
functionarissen voor de prettige en constructieve samenwerking in het achter ons liggende seizoen. 
 
Namens het bestuur van AFC wens ik alle leden, donateurs en supporters een fijne zomervakantie en tot 
ziens bij de aanvang van het nieuwe seizoen 2002-2003.  
 
 
Amstelveen, 10 juni 2002.  
 
Kees Gehring, 
secretaris.  


