
Jaarverslag Amsterdamsche Football Club seizoen 2002-2003 
 
 
1. INLEIDING 
Bij naslag van AFC’s jaarverslagen over de laatste twee seizoenen bleek dat de inleidingen juichend van 
toon waren. Immers, op 9 april 2001 werd door de selectie en begeleiding van het eerste elftal terugkeer 
naar de Hoofdklasse A gerealiseerd; het verslag over het seizoen 2001-2002 repte over de beste 
resultaten over de gehele breedte van de vereniging ooit en een schitterende 2de plaats van ons eerste 
elftal in de eindrangschikking van de Hoofdklasse. Ook voor dit seizoen waren de verwachtingen rondom 
“Ons Eerste” hooggespannen. In de door Hans Elias voor de AFC-Persmap 2002-2003 opgezette 
enquête tipten 10 van de 13 geraadpleegde vertegenwoordigers van de overige clubs uit de Hoofdklasse 
AFC bij de eerste drie. Maar het liep anders. Reeds tijdens het oefenprogramma in augustus liep captain 
Daniel van Meer tegen AGOVV een ontzettend zware blessure op waardoor hij het gehele seizoen was 
uitgeschakeld. Ook Ulli Landvreugd kwam dit seizoen nooit aan spelen toe en daarnaast kampten nog 
een (te) groot aantal andere spelers eveneens gedurende het seizoen met langdurige blessures. Toch 
waren de resultaten tot aan de winterstop nog “netjes”; 13 wedstrijden gespeeld, 5 keer gewonnen, 5 
keer gelijk en 3 keer verloren.  
Tijdens de winterstop beleefde de A-selectie naar de mening van alle betrokkenen een opnieuw zeer 
geslaagde trainingsstage op de Canarische Eilanden (zie hoofdstuk 30), doch in tegenstelling tot vorig 
jaar toen AFC na de winterstop tot de laatste wedstrijd van het seizoen ongeslagen bleef, leverden 
gedurende de maanden januari en februari van het nieuwe jaar 5 wedstrijden op rij slechts 1 punt op, 
waarbij 4 nederlagen waarvan 3 absoluut onnodig (Kranenburg thuis, Westlandia en Argon uit). Daardoor 
moest zelfs, volkomen onvoorzien, naar “beneden” gekeken worden, hetgeen de uitgedunde selectie tot 
een heuse tussensprint dwong, te weten Tonegido-AFC 1-3, AFC-Westlandia 2-2 (in de 87ste minuut nog 
2-0!), KBV-AFC 1-2, Baronie-AFC 1-1 en AFC-Nieuwenhoorn 4-1; 5 wedstrijden achter elkaar ongesla-
gen waarmede het behoud in de Hoofdklasse een feit was. AFC eindigde uiteindelijk op een zesde 
plaats, 26 wedstrijden gespeeld waarvan 8 gewonnen, 9 gelijk en 9 verloren met een positief doelsaldo 
van 42 doelpunten voor en 38 tegen, hetgeen recht gaf op deelname aan de wedstrijden voor de Amstel-
Cup seizoen 2003-2004. Kampioen werd stadsgenoot Turkyemspor, welke club inmiddels ook het 
landskampioenschap bij de Zondag-amateurs behaalde. Ook langs deze weg van harte gefeliciteerd. Het 
landskampioenschap bij de Zaterdag amateurs werd opnieuw behaald door Huizen, dit jaar op 3 Juni 
2003, door een beslissende goal van onze oud eerste-elftal speler Frank Aboikoni. 
Voor meer wetenswaardigheden over de activiteiten van “Ons Eerste” in het achter ons liggende seizoen, 
zie hoofdstuk 5 van dit verslag. Maar een jaarverslag van de Amsterdamsche Football Club gaat over 
veel meer dan dat; het verslag over het seizoen 2002-2003 bestaat naast de inleiding uit de volgende 35 
onderdelen: 
 
  2  -   het seizoen 2002-2003 
  3  -   het AFC-bestuur en de interne organisatie 
  4  -   de Algemene Vergadering 
  5  -   “Ons Eerste” 
  6  -   de technische staf 
  7  -   de medische staf 
  8  -   de technische organisatie 
  9  -   senioren 2 en 3 
10  -   senioren 4 t/m 11 
11  -   zaterdag senioren 
12  -   de jeugd van AFC 
13  -   de veteranen 
14  -   commissie P.P. en E. 
15  -   de archiefcommissie 
16  -   de kennismakingscommissie 
17  -   de overige commissies 
18  -   de AFC-vriendelijke bedrijven 
19  -   supportersclub “the Reds” 

20  -   de “Lieverdjes van AFC” 
21  -   de stichting Goed Genoeg 
22  -   de V.S.G.G. 
23  -   de zuidas 
24  -   de Gouden Ballen 
25  -   de Zilveren Ploeg 
26  -   de Club en haar leden 
27 -    het Jaardiner 2003 
28 -    het dames Jaardiner 
29  -   de Goed Genoeg Open 
30  -   reis Canarische Eilanden 
31  -   de AFC-dochters 
32  -   de 4 mei herdenking 
33  -   beleidsplan 2003-2006 
34  -   in memoriam 
35  -   overschrijvingen en 
36  -   resumé.  
 

2.  HET SEIZOEN 2002-2003 
Met een record aantal van bijna 1700 leden en donateurs, maar liefst 92 te onderscheiden teams, 
waarvan 72 in officieel competitieverband, speelde AFC het seizoen 2002-2003 totaal  1364 competitie 
wedstrijden en daarbij werd volgens de opgave van onze eminente clubstatisticus Chris Schröder als 
volgt gepresteerd.  



 
Teams Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen Gemiddeld  
Zon 1 - 3 70 29 17 24 104 138 116 1.49  
Zon 4 - 11 132 39 13 80 127 258 441 0,96  
Zat 1-8 + veteranen 192 56 37 99 205 437 623 1,07  
Jun A 1-5 99 49 19 31 163 293 222 1.65  
Jun B 1-7 136 86 16 34 274 538 224 2.16  
Jun C 1-9 181 73 26 82 245 490 525 1.35  
Pup D 1-10 174 92 13 69 289 572 438 1.66  
Pup E 1-12 217 123 20 74 389 741 512 1.79  
Pup F 1-8 145 80 20 45 260 459 281 1.79  
Veteranen klassiek 18 13 4 1 43 92 29 2.39  
Totaal 1364 640 185 539 2099 4018 3411 1.54  
 
Bij al deze resultaten constateren wij de volgende in het oog springende feiten. Bij de senioren geen 
kampioenen, bij de jeugd 5 “champions”, de junioren A-2,  B-2, B-3 en B-4 en B-5! Zie voor foto’s 
AFC’s website onder www.afc-amsterdam.nl .Bij de pupillen behaalden de D-3, E-1, E-9, F-2 en F-8 
het najaarskampioenschap en de D-5, D-9, E-9, E-12, F-4 en F-8 het voorjaarskampioenschap. 
Derhalve de E-9 en F-8 de DUBBEL! Alle kampioenen, hun begeleiders en hun supporters van harte 
gefeliciteerd. 
AFC 2 behaalde in de reserve Hoofdklasse A de derde periodetitel en kwalificeerde zich daarmede 
voor de Amstel-Cup voor amateurs 2003-2004 met als mogelijke tegenstanders bijna uitsluitend 
eerste elftallen. Zeer leerzame wedstrijden derhalve voor deze zeer jonge groep onder leiding van 
trainer-coach Dirk Spits. AFC 3 eindigde in de competitie met uitsluitend tweede elftallen op een 
knappe vijfde plaats. AFC 4 speelde zich op de laatste dag veilig tegen EDO 2 en AFC 5 onder 
leiding van oudgediende Dick Bakker eindigde in de reserve derde klas in de middenmoot. Zoals 
reeds gesteld; er waren geen kampioenen bij de senioren, terwijl AFC zaterdag 1 het helaas volgend 
jaar een klasse lager in de Derde klasse moet gaan proberen. De resultaten van de selectie teams 
van de ontzettend grote jeugdafdeling waren werkelijk fantastisch. 
De junioren A-1, B-1 en C-1 handhaafden zich in de landelijke Eerste Divisie met tegenstanders uit het 
Betaald voetbal, zoals bijv. Ajax, AZ, Volendam, FC Utrecht, Telstar / Stormvogels, Heerenveen, 
Graafschap, etc. etc. De junioren A-2 werden kampioen in de landelijke Derde Divisie (dus promotie naar 
de Tweede Divisie) en de junioren B-2 werden kampioen in de regionale Hoofdklasse en promoveerden 
daardoor naar de landelijke Derde Divisie, ongekend. De pupillen D-1 speelden in de hoogste klasse van 
Nederland en eindigde daarin na Ajax D-1, AZ D-1 en Utrecht D-1 op een schitterende 4e plaats! Al deze 
selectieteams leverden schitterende prestaties waarvoor een compliment  aan spelers en begeleiders 
zeker op zijn plaats is. Voor alle eindstanden van alle 72 competitie teams wordt u verwezen naar de 
Schakel.  
 
 
3.  HET BESTUUR EN DE INTERNE ORGANISATIE 
Het AFC-bestuur was het seizoen 2002-2003 als volgt samengesteld: 
voorzitter    - Dick van der Klaauw 
secretaris      Kees Gehring  
penningmeester     Bob Neseker 
vice-voorzitter     Drs. Machiel van der Woude  
2de secretaris     Ger van Caspel 
2de penningmeester    Edwin Geluk  
commissaris jeugdzaken    Ad Westerhof  
commissaris seniorenvoetbal   Ronald Koster 
commissaris materiaal    Fred ten Nijenhuis 
commissaris commerciële zaken   Amel Vroege  
commissaris sociale zaken   Johan de Bie  
Dick van der Klaauw gaf voor het achtste jaar in successie leiding aan de vereniging en verlaat aan het 
einde van dit seizoen ons college, na daar vanaf zomer 1981 22 seizoenen aaneengesloten deel van te 
hebben uitgemaakt! Ondergetekende verzorgde het secretariaat en was binnen het bestuur aanspreek-
punt voor technische zaken. Penningmeester Bob Neseker had de zware taak AFC’s schatkist voor het 
9de jaar in successie te bewaken en vice-voorzitter Machiel van der Woude (bestuurslid vanaf 1990) gaf 



leiding aan de commissie Pers, Publiciteit en Evenementen en redigeerde het clubblad “de Schakel”. 
Tweede secretaris Ger van Caspel verzorgde voor het 22ste jaar in successie de ledenadministratie en zal 
evenals preses Dick aan het einde van dit seizoen het bestuur verlaten. Tweede penningmeester Edwin 
Geluk, al 13 jaar in deze functie actief, incasseerde van alle leden en donateurs hun contributies en 
behaalde daarmee opnieuw een recordbedrag. Daarnaast waren er 5 commissarissen in het bestuur 
actief, te weten Ad Westerhof op de zeer belangrijke en succesvolle post jeugdzaken, “good-old” Johan 
de Bie op sociale zaken, Amel Vroege op commerciële zaken en de “youngsters” Fred ten Nijenhuis op 
materiaal en Ronald Koster op seniorenvoetbal, die na 2 seizoenen bestuursdeelname bij de uitvoering 
steeds meer taken voor hun rekening nemen. Iedere maandagavond kwam men voor vergaderingen 
en/of overleg bijeen terwijl daarnaast vele onderlinge contacten gedurende de werkdagen en avonden 
plaatsvonden. Voorzitter Dick van der Klaauw informeerde AFC’s Ereleden Jan van Dijk, Fred van 
Soomeren, Cor Kerker, Marcel Koster, Rein Akkerman sr. en Rob Duis over de gang van zaken, 
wanneer bleek dat daar behoefte aan bestond. 
Zoals reeds gememoreerd zal Ger van Caspel aan het einde van dit seizoen zijn positie als tweede 
secretaris na een periode van maar liefst 22 jaar overdragen en wel aan bestuurslid Ronald Koster. Ger 
kwam in 1981 in het bestuur nadat hij daarvoor reeds vele jaren actief was in de toenmalige B-
commissie. Bij het beheer van de ledenadministratie heeft Ger gedurende al die jaren veel steun 
ondervonden van zijn lieve vrouw Mieke, evenals Ger een fervent AFC’(st)er. In 1995 werd Ger bij AFC’s 
100-jarig bestaan benoemd tot lid van Verdienste. Zeer verheugend is het dat Ger onlangs heeft 
aangegeven ook in de komende jaren graag te blijven assisteren bij operationele activiteiten binnen onze 
vereniging. 
En dan de scheidend voorzitter van AFC. Dick van der Klaauw heeft tijdens de laatste Algemene 
Vergadering op 27 juni 2002 bekend gemaakt dat hij had besloten aan het einde van het seizoen 2002-
2003 de “fakkel over te dragen”. Dick kwam in 1981 in het bestuur als voorzitter van de jeugdcommissie, 
welke functie hij reeds vanaf 1978 (niet zitting hebbend in het bestuur) vervulde. In 1988 volgde Dick Otto 
van Rijn op als eerste penningmeester, was in het seizoen 1994-1995 één jaar vicevoorzitter, waarna hij 
in de zomer van 1995 benoemd werd tot voorzitter. Tijdens het jaardiner ter gelegenheid van het 100-
jarig bestaan op 17 januari 1995 in de wintertuin van Krasnapolsky werd Dick van der Klaauw benoemd 
tot Erelid der Amsterdamsche Football Club en tijdens het jaardiner op 18 januari van dit jaar in het Apollo 
Hotel ontving Dick de mr. Henne Boskamp Nobelprijs als blijk van grote waardering voor zijn verdiensten 
voor de oudste voetbalclub van Amsterdam gedurende vele jaren, daartoe altijd in de gelegenheid 
gesteld door zijn “steun en toeverlaat” echtgenote Ria. Ook zijn “rechterhand” bij All-In Transport Yvonne 
Diesbergen heeft in vele jaren Dick belangrijke ondersteuning gegeven bij zijn werkzaamheden voor 
AFC. Tijdens de aankomende jaarvergadering zullen Dick van der Klaauw en Ger van Caspel vanzelf-
sprekend op gepaste wijze worden uitgeluid, waarbij opgemerkt dient te worden dat Dick van der Klaauw 
zijn werkzaamheden als voorzitter van het bestuur van de Stichting Goed Genoeg zal voortzetten. 
De agenda van de aankomende ledenvergadering op 26 juni a.s. geeft aan dat het bestuur twee AFC’ers 
kandideert teneinde het bestuur opnieuw op “sterkte” te brengen. Beoogd opvolger van Dick van der 
Klaauw is vicevoorzitter Machiel van der Woude en het is de bedoeling dat bestuurslid Ad Westerhof  
vervolgens de functie van vice-voorzitter voor zijn rekening zal nemen. Als opvolger van Ad in zijn functie 
van voorzitter van de jeugdcommissie wordt gekandideerd Rinus van Leijenhorst. Rinus, 50 jaar oud en 
in zijn jonge jaren als speler uitkomend voor DWS, is sinds zijn zoon Joey in 1992 lid werd van AFC in 
allerlei functies actief geweest bij onze jeugdbegeleiding. De laatste 2 jaar als onbezoldigd jeugdcoördi-
nator in welke functie hij voortreffelijk werk heeft verricht. Als opvolger van de aftredend voorzitter van de 
commissie P.P. en E. wordt gekandideerd de 37- jarige Drs. Nicolaas van Ommeren, kleinzoon van de in 
2001 overleden “grand old man” van AFC, Erelid Otto van Rijn. Nicolaas, evenals zijn vader Ruud lid van 
AFC’s Zilveren Ploeg speelde vanaf 1973 in de jeugd van AFC en maakte in zijn seniorentijd jarenlang 
deel uit van het vrienden-team zaterdag 2. Hij heeft als bestuurder reeds de nodige ervaring opgedaan in 
het bestuur van Tennis Club Amsterdam, waar hij, o.a. als penningmeester en voorzitter actief is 
geweest. Zowel Rinus als Nicolaas hebben aangegeven er erg veel zin in te hebben en ondergetekende 
weet zeker dat Otto van Rijn met de kandidatuur van met name laatstgenoemde buitengewoon 
ingenomen zou zijn geweest. 
Bij de uitvoer van de zeer vele operationele werkzaamheden werd het bestuur geassisteerd door circa 35 
clubgenoten, actief in 13 verschillende commissies  (voor hun namen en werkzaamheden zie de 
hoofdstukken 10 tot en met 18 van dit jaarverslag). Daarnaast moeten zeker vermeld worden: administra-
teur Jaap Draisma, die vanaf januari van dit jaar dagelijks geassisteerd werd door Yvonne Steeman en 
samen heel veel werk voor hun rekening namen, groundsman Hans Tier en zijn assistenten Freddy 
Ndamu en Osama Hadri, de medewerkers van de Stadsdeelraad Zuider-Amstel, Theo Jansen en 
George Versteeg, die iedere zaterdag resp. zondag de scheidsrechters en begeleiders van tegenpartijen 
namens AFC ontvangen in de bestuurshoek van het clubhuis, webmaster en Schakel-producent Hans 



Elias (de website scoorde inmiddels… hits!), clubstatisticus en “haarlemmerolie” Chris Schröder en Erelid 
Marcel Koster, die bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal het arbitrale trio begeleid. Vanzelfsprekend, 
de jeugdcoördinatoren Jan Verhagen (hij is reeds vanaf 1981 actief bij AFC en heeft derhalve een zeer 
belangrijke bijdrage geleverd aan de grandioze successen van de AFC-jeugd), Pim van de Meent en 
Rinus van Leijenhorst, alle elftalleiders en tenslotte de vele betaalde en onbetaalde trainers en functiona-
rissen van onze medische staf. Kortom, enkele honderden mensen die iedere week in touw zijn voor 
AFC.  De spreuk bij de ingang van ons clubhuis daar ooit gemonteerd door de legendarische Willem 
Staats vermeldt “het sieraad van een huis zijn de vrienden die er verkeren”. Daarmee is veel gezegd over 
de overduidelijke bereidheid van al deze mensen om voor onze oude club in het heden veel werk te 
verzetten. Hulde! 
 
 
4.  DE ALGEMENE VERGADERING SEIZOEN 2000-2001. 
Deze jaarlijkse ledenvergadering, waarin het bestuur zich verantwoord voor het gevoerde beleid in het 
achter ons liggende jaar en de plannen ontvouwt voor de toekomst vond deze keer plaats op donderdag 
27 juni 2002 en werd door 47 leden in de achterzaal van het clubhuis op sportpark Goed Genoeg 
bijgewoond. De notulen van deze vergadering werden verzorgd door tweede secretaris Ger van Caspel 
en werden opgenomen in Schakel nr. 1 seizoen 2002-2003 van 14  augustus 2002. 
 
 
5.  "ONS EERSTE" 
Een bizar seizoen voor AFC’s vlaggendragers. De eerste zeer slechte gebeurtenis overkwam ons reeds 
tijdens de oefenperiode. Captain Daniel van Meer liep in een wedstrijd op het VSV-toernooi in Velsen 
tegen AGOVV zo’n zware blessure op dat hij voor het hele seizoen was uitgeschakeld. Gelukkig gaat de 
revalidatie de laatste tijd volgens Daan’s zeggen “de zeer goede kant op” en hopen wij hem volgend 
seizoen weer in actie te kunnen zien. Maar, zoals reeds in de inleiding van dit jaarverslag gememoreerd, 
ook andere spelers zoals Ulli Landvreugd (vaak hoorde je langs de zijlijn hoe zeer de supporters deze 
attractieve speler misten), Dennis Purperhart (in slechts 13 competitiewedstrijden toch nog 8 doelpunten 
en 7 assists), Said Moumane, Ronald van de Meent, Martin Wolfswinkel, Liam Westerveld, Ray van 
Aken en aan het einde van het seizoen Hans Geerlings en Peter de Waal misten veel wedstrijden als 
gevolg van blessures en schorsingen. Daarnaast werd een aantal wedstrijden absoluut onnodig 
gelijkgespeeld en/of verloren. Wat te denken van AFC-KBV 0-1, Nieuwenhoorn-AFC 2-2, AFC-Hilversum 
2-2, Hollandia-AFC 2-2, AFC-Kranenburg 0-1, Westlandia-AFC 3-2, Argon-AFC 1-0 en AFC-Westlandia 
2-2. Alle supporters die deze wedstrijden hebben bijgewoond zullen zich deze resultaten nog herinneren; 
in die wedstrijden zijn zo maar acht tot tien punten verloren gegaan, terwijl acht punten erbij een keurige 
vierde plaats in de eindstand zou hebben opgeleverd. Turkiyemspor, Baronie en Omniworld waren ons 
dan voorgebleven, maar wat zou er zijn gebeurd als alle spelers het hele seizoen “heel” waren gebleven? 
We zullen het nooit weten. Positief om te vermelden is dat vanaf de eerste training in augustus oud-
international John Bosman (30 caps, 17 goals) door bemiddeling van Jack van Gelder zeer regelmatig 
met de A-selectie heeft mee getraind. Toen Ton du Chatinier bij de wedstrijd AFC- Tonegido op 1 
december 2002 twaalf spelers vanwege blessures en schorsingen niet kon opstellen bood de sympathie-
ke oud-Ajacied aan om ons eerste elftal uit de nood te helpen; een fantastisch gebaar dat door spelers, 
begeleiding, supporters en bestuur zeer op prijs werd gesteld. Uiteindelijk kwam John dit seizoen tot 10 
officiële wedstrijden voor de “Reds” en heeft hij aangegeven ook volgend seizoen op dezelfde basis voor 
AFC door te willen gaan. 
Kort en goed, geen gemakkelijk seizoen voor de eerst verantwoordelijken, trainer Ton du Chatinier en 
elftalleider Henk Bijlsma, doch nimmer is dit inmiddels bevriend geraakte duo in paniek geraakt. Ook 
natuurlijk een enigszins teleurstellend seizoen voor de spelers- en begeleidersgroep en voor de vele 
supporters van het eerste elftal die zich overigens qua aanmoedigingen jammer genoeg alleen bij 
uitwedstrijden laten horen. Uiteindelijk werd de zesde plaats behaald, waardoor AFC toch meedoet met 
de loting voor de eerste ronde van de Amstel-Cup seizoen 2003-2004. In de strijd om deze “grote” beker 
werden in het achter ons liggende seizoen de volgende wedstrijden gespeeld: AFC-Huizen 0-3, AFC-
Volendam 3-3 en Hilversum-AFC 3-1, waarna AFC in de eerste ronde was uitgeschakeld. Voor de 
Amstel-Cup voor amateurs waren de uitslagen Buitenveldert-AFC 0-9, Hoofddorp-AFC 1-1 (AFC w.n.s.), 
Huizen-AFC 0-3, waardoor AFC zich plaatste bij de laatste 16 clubs. Op 11 mei 2003 speelde AFC in 
Heerhugowaard tegen het naar de Tweede klasse gepromoveerde SVW’27. Om uiteenlopende redenen 
konden 14 spelers van de A-selectie (!) niet opgesteld worden, zodat AFC met 7 spelers uit het tweede 
elftal aantrad. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel, doch na 7 strafschoppen van beide zijden was 
SVW’27 de winnaar en plaatste zich daarmede bij de laatste 8 ploegen in de strijd om de Amstel Cup van 
het district West I. 



Totaal werden er tussen begin augustus 2002 en half mei 2003  41 wedstrijden gespeeld met de 
volgende resultaten  
 
 Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelsaldo 
Beker 7 2 3 2 - 18 – 11 
Oefenwedstrijden 8 5 3 0 - 27 – 10 
Competitie 26 8 9 9 33 42 – 38 
Totaal  41 15 15 11 - 87 - 59 

 
31 (!) Spelers werden door trainer-coach Ton du Chatinier voor competitie- en/of bekerwedstrijden 
opgeroepen: Ray van Aken (5), Djuric Ascension (6), Ali Bentohami (24), Salah Bentohami (2), John 
Bosman (10), Dyron Daal (9), Joey Esiony (30), Marco van Galen (21), Hans Geerlings (27), Robert 
Gehring (29), Vincent de Groot (1), Edwin van Holten (18), Ronald van de Meent (25), Daniel van Meer 
(1), Said Moumane (11), Emiel Pieterse (12), Dennis Purperhart (17), Claudio Rizzuni (4), Stefan Sander 
(18), Rivelino Sleur (5), Robbert Stuut (1), Jerryl Tjon-En-Fa (1), Pierre Tosch (31) , Bobby Uitermarkt (6), 
Matthijs Visser (2), Peter de Waal (24), Ken Watanabe (32), Liam Westerveld (3), Jerrel Wijnhard (23), 
Martin Wolfswinkel (19), Mohad Zaoudi (25). Op donderdag 8 mei hadden de spelers van AFC het 
initiatief genomen d.m.v. een boottocht door de Amsterdamse grachten op de boot van een vriend van 
Ken Watanabe afscheid te nemen van hun aftredende voorzitter Dick van der Klaauw en elftalleider Henk 
Bijlsma (die deze zware functie maar liefst 12 seizoenen bekleedde, een absoluut record) alsmede van 
de naar Elinkwijk vertrekkende trainer-coach Ton du Chatinier, gevolgd door een gezellig diner in een 
Amsterdams etablissement. Van horen zeggen moet dit een zeer geslaagde avond zijn geweest.  
Dick van der Klaauw en Henk Bijlsma blijven het komend seizoen in een andere functie actief voor onze 
AFC maar ook Ton du Chatinier hopen wij in de toekomst op hoogtijdagen op AFC te treffen. Immers, 
naar eigen zeggen vindt hij “AFC de mooiste club waar ik ooit gewerkt heb”. Ton, het ga je goed en 
komend seizoen op 2 wedstrijden na heel veel succes bij Elinkwijk! Zoals verondersteld bekend te zijn is 
oud-international Stanley Menzo voor het komend seizoen aangesteld als trainer-coach van AFC 1 en zal 
hij worden geassisteerd door oud-eerste elftalcaptain Roy Tular. Tot grote tevredenheid van het bestuur 
heeft Peter Brans zich vervolgens bereid verklaard de taak van Henk Bijlsma over te nemen en deze op 
zijn eigen wijze te gaan invullen. Ko Grosze Nipper zal komend seizoen voor het 25ste jaar (een zilveren 
jubileum, wat zeker niet onopgemerkt voorbij zal gaan) actief blijven in de begeleiding van “Ons Eerste”, 
fysio-hersteltrainer Frank Tilmans vervolgt eveneens zijn werkzaamheden en oud-eerste elftaldoelman 
Cees Thomas blijft aan als keeperstrainer. 
Ook bij de spelersgroep zijn er aan het einde van ieder voetbalseizoen een aantal mutaties te vermelden.  
Toen aan het einde van het vorig seizoen Martin Wolfswinkel meedeelde dat hij met zijn Spaanse 
vriendin Oliva mee zou gaan naar haar woonplaats, kwam AFC via Hans Geerlings in contact met Ray 
van Aken van ADO’20. Ray gaf aan na 10 jaar ADO’20 wel eens iets anders te willen proberen en kwam 
naar AFC als opvolger van Martin.  Helaas heeft hij door zeer veel blessures maar een enkele keer in 
AFC 1 gespeeld. Hij gaat volgend seizoen terug naar zijn eigen regio en gaat spelen bij Eersteklasser De 
Kennemmers waar Peter van der Waard de nieuwe trainer is geworden.  Ray (en Peter) veel succes! 
Overigens is Martin Wolfswinkel half mei opnieuw met zijn vriendin naar Spanje afgereisd en is het nog 
onzeker of hij bij de eerste training van het nieuwe seizoen in Nederland zal zijn teruggekeerd. Jerrel 
Wijnhard kwam op voordracht van zijn vrienden Dennis Purperhart en Ulli Landvreugd over van 
Turkiyemspor. Volgens zijn zeggen wilde hij “eenmaal” meemaken hoe een voetbalseizoen bij AFC 
verloopt. Jerrel kwam totaal tot 23 wedstrijden. Volgend seizoen keert Jerrel terug naar Turkyemspor, wij 
wensen hem daar veel succes en danken hem voor zijn getoonde inzet. Claudio Rizzuni is 5 seizoenen 
een zeer collegiale reservedoelman geweest. Volgend jaar wil hij in een eerste elftal spelen en vertrekt hij 
naar S.C. Oriënt. Wij wensen ook Claudio veel succes en hopen hem ooit bij AFC terug te zien. Marco 
van Galen kwam drie seizoenen geleden naar AFC en werd in korte tijd een populaire speler. Altijd goed 
gehumeurd, prachtige techniek, trots op de club en zijn werkzaamheden als jeugdtrainer vervulde hij tot 
ieders tevredenheid. Na een gesprek met de nieuwe trainer Stanley Menzo besloot Marco volgend 
seizoen te gaan spelen bij De Beursbengels. Marco (in drie seizoenen speelde hij 65 competitie- en 
bekerwedstrijden) blijft volgend seizoen jeugdtrainer en vaste supporter van AFC 1! Ronald van de Meent 
is vanaf zijn 6de jaar lid van AFC. Hij maakte “uitstapjes” naar FC Utrecht (seizoen 1992-1993) naar DCG 
(1999-2001) en speelde één jaar in Spanje waarna hij iedere keer weer bij AFC terugkeerde. Totaal 
speelde hij 186 wedstrijden voor AFC 1, waarbij wij vorig seizoen de wedstrijd AFC-De Baronie 6-3 en dit 
seizoen AFC-Nieuwenhoorn 4-1 het fantastische spel van Ronald niet snel zullen vergeten. Komend 
seizoen speelt Ronald eveneens voor stadgenoot De Beursbengels, maar wij hopen dat hij het afbouwen 
van zijn voetbalcarrière over een paar jaartjes toch zal gaan doen bij AFC met spelers van zijn D-1 team 
van het seizoen 1978-1979 zoals Nils Adriaans, Remco Verbruggen, Erwin Smit, Arjan Coorengel, e.a. 



En tenslotte Peter de Waal. Peter heeft in 7 seizoenen 153 officiële wedstrijden voor AFC 1 gespeeld en 
kan dit jaar zeker terugzien op een constant seizoen, terwijl hij door  schorsingen en blessures helaas 
toch weer een aantal wedstrijden moest missen. Na een gesprek met onze nieuwe trainer Stanley Menzo 
besloot ook Peter volgend seizoen in navolging van Marco en Ronald bij De Beursbengels te gaan 
spelen. We zullen Peter zijn nooit aflatende inzet missen en hopen hem ooit weer in een AFC-shirt terug 
te zien (met natuurlijk aan de lijn zijn vaste supporter en vader Piet de Waal, ooit bij Ajax eind 60-er jaren 
gezien als de beoogd opvolger van de legendarische Pietje Keizer).  
Wie gaan de openvallende plaatsen innemen? Niet door de technische leiding gewenste spelers als 
bijvoorbeeld André Kemper van Huizen of Mendel Witzenhausen van Hilversum. Deze spelers gaven 
tijdens verschillende gesprekken aan sympathie voor AFC te voelen maar vroegen helaas toch geen 
overschrijving aan naar onze club. AFC zal het in de toekomst moeten gaan doen met spelers uit eigen 
gelederen en dat is eigenlijk een zeer gewenste ontwikkeling. Vanuit het tweede hebben maar liefst 4 
spelers aansluiting gekregen bij de voorlopige A-selectie van 22 man; de bij onze supporters inmiddels 
bekende aanvaller Dyron Daal (19), verdediger Bobby Uitermarkt (22), aanvaller Djuric Ascension (19) en 
middenvelder Tahir Akhamrane (19). Op het oude nest keren terug de 21-jarige middenvelder Jair 
Koekoek (vanaf zijn zesde tot en met zijn 14de jaar actief jeugdspeler van AFC en daarna altijd lid van 
AFC en supporter van AFC 1 gebleven), die de laatste twee seizoenen op amateur-basis uitkwam voor 
het tweede elftal van AZ en mogelijk Bobby Gehring (23) die de laatste vier jaar studeerde en voetbalde 
in de Verenigde Staten. Daarnaast begroeten wij van harte twee nieuwe selectiespelers die reeds via hun 
familie aan AFC zijn verbonden, beiden uit het betaald voetbal afkomstig zijn en in diverse Nederlands 
jeugdteams zijn uitgekomen en onze A-selectie volgend seizoen komen versterken. Allrounder Marc 
Stuut (23), oudere broer van tweede elftal speler Robbert Stuut speelde de laatste vijf jaar als contract-
speler bij Ajax en door Ajax verhuurd bij Haarlem, en eveneens afkomstig uit de Ajax school aanvaller 
Rodi Turpijn (24) (Rodi’s vriendin is de zuster van de captain van onze junioren A-1 Louis Stam), komt 
over van De Graafschap. Daarmede komt de voorlopige A-selectie bij de eerste training voor het seizoen 
2003-2004 op 23 juli op 22 spelers en twee keepers. Tenslotte mag voor de verslaggeving niet 
onvermeld blijven dat Pierre Tosch geselecteerd werd voor het Nederlands Amateur-elftal en dat Robert 
Gehring de Parool penalty-bokaal bemachtigde, waardoor AFC als prijs 25 wedstrijdballen mocht 
ontvangen.  
 
 
6.  DE TECHNISCHE STAF. 
Gedurende het seizoen 2002-2003 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 13de jaar 
actief als trainer van AFC, ook dit seizoen bij het tweede elftal, Hans Erik Muller was elftalleider van AFC 
2. 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. Dirk, Martin en Dick blijven ook volgend jaar op hun post, waarbij opgemerkt dient te 
worden dat Dick Bakker daarmede aan zijn 24ste (!) seizoen binnen de technische staf gaat beginnen. 
Zoals elders in dit verslag reeds vermeld is Peter van de Waard volgend seizoen aangesteld als 
hoofdtrainer van Eersteklasser De Kennemers. Dirk Spits zal naast het tweede elftal volgend seizoen ook 
zaterdag 1 onder zijn hoede nemen. 
De op landelijk niveau spelende jeugdteams werden getraind door Ulli Landvreugd voor de A-1 junioren, 
de A-2 junioren door Dennis Purperhart, de B-1 door de zich snel binnen AFC thuisvoelende nieuwkomer 
Kenneth van Coblijn, de C-1 door nestor Pim van de Meent, Casimir Westerveld trainde en coachte de 
op het hoogste niveau uitkomende D-1 pupillen, Martin Verburg de zeer succesvolle junioren B-2 en 
Kenneth Tevrede de junioren C-2. 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 teambe-
geleiders, over het algemeen ouders van jeugdleden, die daar veel plezier aan ondervinden. Voor meer 
informatie in deze wordt u verwezen naar onderdeel 12 van dit jaarverslag. 
 
 
7.  DE MEDISCHE STAF 
De commissie Medische Zaken bestond ook dit seizoen uit de fysiotherapeuten Wim Crouwel en Reinier 
van Dantzig en clubarts Lex Swaen. Masseur-verzorger van het eerste elftal was voor het 24ste jaar in 
successie Ko Grosze Nipper, fysio van het tweede en hersteltrainer van het eerste was Frank Tilmans. 
Dankzij bemiddeling van  Wim Crouwel (hartstikke goed geregeld Wim) kon AFC dit seizoen opnieuw 
beschikken over studenten van de Hogeschool voor de Opleiding tot Fysiotherapie die de junioren A-1 en 



B-1 alsmede Zaterdag 1 begeleidden; te weten bij de A-1 junioren Achmed Rahali, Kristen Kampman bij 
de B-1 junioren en Shanti Bergsma bij de Zaterdag 1. 
 
 
8.  DE TECHNISCHE ORGANISATIE 
Voor het seizoen 2002-2003 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. André Wijnand gaat volgend seizoen iets anders doen 
binnen AFC. Wanneer de Algemene Ledenvergadering akkoord gaat zal oud-eerste elftalspeler en 
trainer Henny Kottmann zijn positie binnen de commissie A overnemen.  
De ELFTALCOMMISSIE B  (de zondag senioren-elftallen 4 tot en met 12) bestond uit voorzitter Frans 
Jüch, Roel Berghuis, Jeroen Hilbrink en Jos Willems en de  ELFTAL-COMMISSIE C,  het zaterdagvoet-
bal, werd gevormd door voorzitter Roy van Dijk, Benno Honsdrecht, Camiel Huisman en secretaris Sebo 
Woldringh.  
Tenslotte de JEUGDCOMMISSIE, die verantwoordelijk was voor de gang van zaken rond de 72 
jeugdteams van de AFC, bestond uit Roy van Straten (vice-voorzitter), Yvonne Steeman (secretaris), 
Michael Tugendhaft (penningmeester), Rinus van Leijenhorst (technische zaken), allen onder leiding van 
jeugdcommissie-voorzitter en bestuurslid Ad Westerhof.  
Deze vier te onderscheiden commissies werden in AFC’s TECHNISCHE COMMISSIE vertegenwoordigd 
door de bestuursleden Ronald Koster (aanspreekpunt elftalcommissie B en C) en Ad Westerhof 
(jeugdcommissie), Henk Bijlsma (namens de 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.  
 
 
9.  AFC TWEE EN DRIE 
Beide teams kunnen terugzien op een goed seizoen. 
AFC 2 eindigde in de Reserve Hoofdklasse A op de derde plaats. Belangrijker is dat een aantal spelers 
zich zeer goed hebben ontwikkeld en mede door blessures en schorsingen in de A-selectie aansluiting bij 
de hoofdmacht hebben gekregen. Enkelen, zoals Dyron Daal, Bobby Uitermarkt, Djuric Ascension en 
Tahir Akhamrane zijn door hun opvallende prestaties door Stanley Menzo voor het komend seizoen in de 
voorlopige A-selectie opgenomen. Eveneens belangrijk is dat andere spelers zoals Matthijs Visser en 
Salah Bentohami benaderd zijn door diverse andere Amsterdamse clubs doch daar niet op zijn ingegaan 
en volgend seizoen opnieuw gaan proberen aansluiting met de A-selectie te bewerkstelligen. Het zeer 
jonge tweede elftal stond vorig jaar en staat komend seizoen eveneens onder leiding van trainer-coach 
Dirk Spits. Hans-Erik Muller functioneerde als elftalleider en Frank Tilmans als fysiotherapeut. 
AFC 3 promoveerde aan het einde van het seizoen 2001-2002 naar de Reserve Eerste klasse, waar 
men als tegenstanders aantrof de tweede elftallen van  DCG, Kon. HFC, DWS, Nijenrodes, Hercules, 
e.a. Ook dit team presteerde zeer goed en eindigde in deze zware afdeling op een knappe vijfde plaats 
met veel spelers in de gelederen die al meer dan tien jaar voor AFC uitkomen. AFC 3 stond onder leiding 
van Martin Verburg met Rob Ruis als elftalleider. Zeer verheugend is tenslotte te vermelden dat voor het 
komend seizoen zes spelers uit de junioren A-1 de overstap maken naar AFC 2, vier spelers uit de 
junioren A-2 naar AFC 3, vijf jongens uit de A-3 naar senioren-5 en tenslotte acht jongens uit deA-4/A-5 
selectie die volgend jaar gaan uitkomen voor senioren 8. Dat was vroeger (?) een doodnormale zaak 
doch is ten minste de laatste tien jaar niet meer voorgekomen. Een prima ontwikkeling als gevolg van het 
gevoerde beleid van de laatste jaren. 
 
 
10.  AFC VIER TOT EN MET DERTIEN 
Frans Jüch bericht namens de elftalcommissie B als volgt. De B-commissie werd gevormd door Frans 
Jüch (voorzitter), Jos Willems (AFC10), Roel Berghuis (AFC10) 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.  
Trainer/trainingen 
Het seizoen 2002/2003 was Dick Bakker trainer op maandag- en woensdagavond voor de B-commissie 
voor de teams 5 t/m 11. Het vierde elftal gaf er in overleg de voorkeur aan apart op de donderdagavond 
te trainen. De gemiddelde opkomst, uitgezonderd de winterstopperiode, op de woensdagavonden was 



bijna 30 spelers! Op de maandagavond lag dat  rond de 20 spelers. Jeroen Hilbrink stelde zich als 
keepertrainer beschikbaar. Dick Bakker begeleide daarnaast praktisch alle thuiswedstrijden van AFC5. 
Dit tot zeer grote waardering van het vijfde team. 
Scheidsrechters 
Dankzij de regelmatige inzet van onze eigen scheidsrechters Herman Fritzsche, Hans Elias, Ap Springer, 
Steven van Loggem en Frans Jüch was het mogelijk praktisch alle thuiswedstrijden van onze commissie 
te laten leiden door eigen referees.  
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 bereikt. 
Administratie 
Dankzij onze proactieve administratie o.l.v. Jaap Draisma met Yvonne Steeman werd ons veel werk uit 
handen genomen en kregen we zeer nuttige adviezen.  
Wedstrijdsecretariaat 
Wekelijks ondervond de B-commissie een haast onmisbare steun van George Versteeg aan de 
wedstrijdtafel. Hij toonde zich tevens een goed gastheer. 
Elftallen 
AFC4 o.l.v. Ruben Dekker speelde een redelijke eerste seizoenhelft. Na de winterstop bleven de 
positieve resultaten uit. Het gevolg was dat de reserve tweede klasse ternauwernood behouden bleef. 
AFC5 o.l.v. Ronald Ophuis leek aanvankelijk recht op een koppositie af te stevenen. Vele blessures en 
het gebrek aan een keeper kostten punten. Al met al wel een verdienstelijk jaar. 
AFC6 o.l.v. Jan Roedema speelt al jaren als vriendenteam. Het elftal wist zich met vallen en opstaan te 
handhaven. 
AFC8 o.l.v. Leen Meijaard knokte de hele competitie voor lijfsbehoud. De reserve vijfde klasse bleek een 
niveau te hoog. 
AFC9 o.l.v. Onno van Grondelle heeft zich na drie seizoenen een vaste plaats verworven in onze 
vereniging. Dit vriendenteam manifesteerde zich altijd positief op het veld en daarbuiten.  
AFC10 o.l.v. Jos Willems is een hecht vriendenteam. Zij leverden afgelopen seizoen spelers voor het 
vijfde, zonder er zelf noemenswaardig zwakker van te worden.  
AFC11 o.l.v. Ephraim Blog presteerde afwisselend goed en minder goed. De kritische houding in het veld 
stond wel eens in contrast met de onderlinge vriendschap daarbuiten.  
 
 
11.  AFC ZATERDAG 
Sebo Woldringh, secretaris AFC zaterdag commissie C, doet verslag. Still going strong en wat “loopt” 
moet je niet teveel aan sleutelen, geldt nog altijd voor de zaterdag. Ook afgelopen seizoen waren 
wederom de zaterdag 1 tot en met elftal 8 in de wei te vinden alsmede de (KNVB) Veteranen. De 
zaterdagcommissie bestond dit jaar uit Roy van Dijk, Benno Honsdrecht, Camiel Huisman en Sebo 
Woldringh. De wedstrijdtafel werd bemand door Yvonne Steeman, echter om voor haar moverende 
redenen heeft zij het stokje halverwege het seizoen overgegeven aan Theo Janssen die compleet 
met AFC-blazer perfect de honneurs heeft waargenomen richting complete delegaties van de 
tegenstanders van zaterdag 1, de scheidsrechters, leiders en aanvoerders. De gewenste aanvangs-
tijdstippen van de diverse teams waren weer bij de KNVB ingediend, maar niet altijd was daar 
rekening mee gehouden. Echter door de creatieve ondersteuning van Yvonne en Jaap Draisma, 
alsmede de commissie kon hier toch nog dikwijls een mouw aan worden gepast. Hoe is het de 
elftallen vergaan? 
Zaterdag 1 van trainer/coach Peter van der Waart kende een moeilijke start in de tweede klasse. De 
eerste wedstrijden werden een beetje ongelukkig verloren en die klap is het team eigenlijk nooit meer 
te boven gekomen ondanks alle goede bedoelingen en pittige trainingen. Tot een wedstrijd of zes 
voor het einde bleven zij er echter in geloven, al was het alleen maar voor tweede keeper Marc de 
Hond die halverwege het seizoen met een vreselijke kwaal aan de rug in het ziekenhuis belandde. 
Mede op zijn eigen website heeft en kan een ieder het herstel van zijn blessure, zoals Marc het zelf 
noemt (!), volgen. Uiteindelijk was degradatie voor het eerste elftal toch een feit. Tevens is dit het 
laatste seizoen geweest van Peter van der Waart die volgend seizoen zijn heil gaat zoeken bij de 
Kennemers te Beverwijk. Voorafgaand aan het slotfeest is door een deel van de selectie alsmede 
afgevaardigden van de AFC afscheid genomen van Peter en hij is bedankt voor zijn jarenlange 
(succesvolle) inzet voor de zaterdag 1. Ook wij als zaterdagcommissie hebben altijd prettig, open en 
direct, gecommuniceerd met Peter, waarvoor onze dank en wij wensen Peter natuurlijk heel veel 
succes bij zijn nieuwe club. Voor komend seizoen wordt (wie kent hem niet) Dirk Spits de nieuwe 



trainer van Zaterdag 1. 
Nog immer acteren de mannen van Sebo Woldringh in de reserve tweede klasse en ondanks een 
“gemiddelde” leeftijd van rond de 35 jaar heeft Zaterdag 2 zich toch weer weten te handhaven in 
deze toch lastige selectieklasse. Tegenstanders die toch echt je zoon kunnen zijn, zorgden regelma-
tig voor de juiste fighting spirit. Ondanks dat er enkelen met zaterdag 1 meetrainen, behoort zaterdag 
2 niet tot de selectie. Het idee leeft om wellicht toch in de toekomst wel een selectie van 1+2 te gaan 
formeren. Echter dit kan alleen maar als één van de teams zich zou terugtrekken omdat er simpelweg 
logistiek geen ruimte is voor een extra team op de zaterdag. De zaterdag blijft nog altijd hot, getuige 
de vele verzoeken om met complete teams bij AFC op de zaterdag te willen komen voetballen. Ieder 
jaar een “prijssie” voor zaterdag 2 en dit jaar was het de meer dan verdiende zaalvoetbalprijs. In de 
finale waren zij de Veteranen-cracks met 6-5 de baas. 
Zaterdag 3 heeft tot twee wedstrijden voor het einde meegedaan om het kampioensschap in de 
reserve 3e klasse. Helaas, in het zicht van de haven, moesten zij hun meerdere erkennen in RKAVIC. 
Mogelijk dat volgend jaar de stap naar de tweede klasse kan worden gemaakt en de namen van een 
zekere Aron W., Stanley M. e.a., gaan de ronde. De Zaterdag 4 is dit seizoen toch knap als 3e 
geëindigd. Wellicht dat mede hun opkomst bij de trainingen van Dick Bakker, die ook dit jaar 
wederom beschikbaar was voor de overige zaterdagsenioren, hier debet aan is. Voor komend 
seizoen willen zij toch echt een gooi gaan doen naar een plek in de reserve derde klasse. 
Zami Cinque kende dit jaar zowel binnen als buiten het veld, twee heuse “leiders”,  t.w. Hekster & 
Peeters. Ach, op routine, voetbalgogme etc. etc., alsmede onder de altijd bezielende leiding van Peter 
Brans, wie ook weer menig partijtje heeft gefloten bij de andere zaterdagteams (chapeau), is het 
allemaal weer een prima seizoen geweest. Alhoewel, naar horen zeggen, zij het niet erg zouden 
vinden een klassetje lager te moeten gaan spelen. Immers iets meer winnen, werkt sfeer verhogend! 
Zaterdag 6 is dit jaar weer meer naar elkaar toegegroeid(?!), zoals captain Eric Euwes heeft 
verkondigd. In het veld als 6e geëindigd, buiten het veld het seizoen gezellig afgesloten in Barcelona. 
Kortom een hecht team met 23 man.  
Ook de Zaterdag 7 kunnen er buiten het veld wat van gezien de afsluiting op Mallorca. Binnen de 
lijnen was het nog even knijpen met de billetjes, maar mede omdat al een team zich aan het begin 
van het seizoen had teruggetrokken, wist zat 7 degradatie te voorkomen. Met behulp van het grote 
netwerk van Robby Lobatto (it’s raining men!), heeft de  Zaterdag 8 weer genoeg puntjes bij elkaar 
gesprokkeld om ouderwets in de middenmoot te eindigen. Zo geschiedde. 
Tot slot de Veteranen 1 welke niet in de wilde competitie uitkomen ook al doet soms anders 
vermoeden, hebben na hun opleving van 6 overwinningen in het voorgaande seizoen, de draad weer 
ouderwets opgepakt en zijn stijf onderaan geëindigd. Maar naar verluidt was de sfeer er niet minder 
om en zijn de “diehards” niet weg te tillen. 
Voor het nieuwe seizoen zullen alle teams in nagenoeg dezelfde samenstelling gaan spelen en zal er 
dus niet al te veel hoeven worden “gesleuteld”. Een ieder een prettige vakantie toegewenst en tot 6 
september a.s. bij de start van de nieuwe competitie. 
 
 
12.  DE JONGE AFC’ERS 
Ad Westerhof, de scheidende voorzitter van onze zeer succesvolle jeugdcommissie leverde het volgende 
verslag:  
 
 
13.  DE AFC-VETERANEN 
Tijdens de laatste competitie wedstrijd van dit seizoen, op 3 mei jl., commissaris, Quick-AFC op een 
onbespeelbaar veld in den Haag, hadden de Veteranen van AFC bij een overwinning een grote kans om 
dit seizoen na een aantal jaren het kampioenschap weer eens “binnen” te halen. Bij een gelijk spel was 
echter Quick kampioen.  En wat gebeurde? Bij de stand 1-2 kreeg 5 minuten voor tijd een oude 
rechtsbuiten, wiens naam wij hier niet zullen noemen, een 200 % kans op om er op 5 meter van het doel 
1-3 van te maken, waardoor een aanstaand kampioenschap in het verschiet lag. Maar hij miste (duidelijk 
als gevolg van het onbespeelbare veld…) jammerlijk en vervolgens scoorde ver in blessuretijd Quick de 
gelijkmaker. Weg kampioenschap. Vanzelfsprekend was de teleurstelling groot en waren de terechte 
verwijten richting de betrokken speler talrijk, doch desalniettemin kunnen de AFC veteranen terugzien op 
een geslaagd seizoen. Er werden 18 wedstrijden gespeeld waarvan er 13 werden gewonnen, 4 werden 
gelijkgespeeld en slechts 1 werd verloren met 92 doelpunten voor en 29 tegen. Afgezien van het feit dat 
iedere wedstrijd eigenlijk een (klein) feestje is, tijdens maar vooral na afloop van de wedstrijd, werd er 
gedurende het seizoen ook echt feest gevierd. 
In november van het vorig jaar kwamen de veteranen en hun partners bijeen in het voormalige 



Oibibio. Tijdens deze gezellige avond werd een film getoond van de Amsterdam Sailing Club, een 
groep van 12 AFC-veteranen, die met 3 zeilboten een week vertoefden in de wateren rond de 
Ionische eilanden. Het seizoen 2002-2003 werd afgesloten door internationale wedstrijden. Op 17 mei 
tegen het Spaanse Murcia onder leiding van scheidsrechter Hans Dukker en op 7 juni in Londen 
tegen onze vrienden van Pelly House. De groep van 35 AFC veteranen werd aangestuurd door de 
commissie bestaande uit Karel van Osch (voorzitter), Jan Hein Lans, Paul Koster en Ernst Huisman.  
 
 
14.  COMMISSIE PERS, PUBLICITEIT EN EVENEMENTEN  
Vice-voorzitter Machiel van der Woude bericht voor de laatste keer over de omvangrijke activiteiten van 
de commissie P.P. en E. 
 
 
15.  DE ARCHIEF-COMMISSIE 
Deze commissie bestond ongewijzigd uit Hans de Wijs, Rik de Boer en Pim Adriaansz (voorzitter), die de 
volgende bijdrage leverde. De AFC-archiefcommissie gaat dezer weken haar 10-jarige bestaan 
tegemoet. Onveranderd vergaderde de commissie ook in het afgelopen seizoen iedere eerste maandag-
avond van de maand in het clubhuis. Vooraf doen de commissieleden individueel hun huiswerk en ter 
vergadering wordt er in toenemende mate aandacht besteed aan interne informatie. In het afgelopen jaar 
is verrassend veel historisch materiaal opgedoken, waarmee leemten uit de beginjaren van AFC konden 
worden aangevuld. Veel werk is weer gemaakt van inhoudelijke computerdocumentatie, die de 
toegankelijkheid van het archief moet vergemakkelijken. Informatie - zowel intern aan AFC zelf als ook 
extern aan buitenstaanders (waaronder journaille) wordt op verzoek in toenemende mate verstrekt. De 
commissieleden Hans de Wijs, Rik de Boer en Pim Adriaansz kunnen uitstekend met elkaar overweg en 
vullen elkaar goed aan. Zij stellen zich dan ook voor het seizoen 2003/2004 herkiesbaar.  
 
 
16.  DE KENNISMAKINGS-COMMISSIE 
Deze commissie is door het bestuur in 2001 aangesteld met als 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. De commissie bestond dit seizoen uit Machiel 
van der Woude, Ger van Caspel, Edwin Geluk, Ad Westerhof, Roy van Straten, Michael Tugendhaft, 
Rinus van Leijenhorst, Sebo Woldringh, Frans Jüch en André Wijnand. Gedurende de maand mei 
hebben vele gesprekken plaatsgevonden met kandidaat-leden, hetgeen door betrokkenen naar is 
gebleken veelal als zeer prettig werd ervaren. 
 
 
17.  DE OVERIGE COMMISSIES 
De STRAFcommissie bestond uit mr. Ernst Seunke jr., mr. Ron Limburg en Bas Rachman. De 
commissie van BEROEP bestond uit Henk Bijlsma, Frans Jüch, Roy van Dijk en Roy van Straten en de 
KAScommissie bestond uit Wim Endel, Rik de Boer en Chris de Valk en plaatsvervangende leden Hans 
Geusebroek en Hans Honsdrecht.  
 
 
18.  DE AFC VRIENDELIJKE BEDRIJVEN 
De AFC-Vriendelijke bedrijven voor het seizoen 2002-2003 waren: Abeln CS Advocaten, Amsterdam 
Diamond Center, Copharm, Desso DLW Sports Systems, HBG Bouw en Vastgoed, Hiensch 
Engineering, ING Bank, Kappé International, Meeùs, Neckermann Reizen, Pon’s Automobielhan-
del, Transavia Airlines, Troostwijk Groep, Unique Logistics en Tommy Hilfiger Europe, die ook dit 
seizoen een dakreclame op ons clubhuis plaatste, en tenslotte kledingsponsor adidas Benelux 
B.V. Nieuw in de selectie en een welkome versterking voor het seizoen 2002-2003 waren Hiensch 
Engineering en Unique Logistics, waarmede het totaal ook dit seizoen 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 aanzienlijk 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.  
Drie bedrijven, te weten Pon’s Automobielhandel, Transavia Airlines en Neckermann Reizen hebben 
aangegeven de verbinding met onze club na 3 jaren te beëindigen. Wij danken de directies van deze 



bedrijven voor de genoten financiële steun en wensen hen veel succes voor de toekomst. Het bestuur en 
met name de nieuwe commissaris commerciële zaken Ad Westerhof spant zich thans ten zeerste in de 
opengevallen plaatsen nog voor de jaarvergadering van 26 juni a.s. in te vullen. 
 
 
19.  SUPPORTERSCLUB "THE REDS" 
Het bestuur van AFC’s supportersclub bestaat uit Jos Lonnee (penningmeester), Hans Brouwer 
(secretaris), Benno Leeser, Ad Westerhof, Arthur Reddering, Kees Gehring en Reds-voorzitter Tim 
Timmerman, die het volgende meldt. Het seizoen 2002/2003 is alweer voorbij – wat vliegt de tijd! Over 
vliegen gesproken : op 5 mei jl. bestond s.c. The Reds alweer 10 jaar en heeft in die periode een stabiele 
plaats in de AFC familie gevonden en is misschien wel een onmisbare, constante factor geworden met 
zo’n kleine honderd leden. Het is altijd prettig te weten dat vele AFC-ers hun club een warm hart 
toedragen en dit ook middels hun Reds lidmaatschap uitdragen. Bent u geïnteresseerd om via deze 
supportersclub de oudste voetbalclub van Amsterdam financieel te ondersteunen (wanneer u zich voor 5 
jaar via een lijfrente verbindt  is dat fiscaal aantrekkelijk) dan kunt u zich in verbinding stellen met Tim 
Timmerman, 06- 22794788, die hoopt vele telefoontjes binnen te krijgen.   
 
 
20.  DE “LIEVERDJES VAN AFC” 
Op initiatief van de jeugdcommissie en het bestuur en met instemming van ons lid Dé Stoop werd op 7 
december 1998 een comité geïnstalleerd onder de naam “de Lieverdjes van AFC”. Inmiddels is dit comité 
overgegaan in een stichting, die zich ten doel stelt om ten behoeve van de begeleiding van de jeugd van 
AFC extra financiële middelen te genereren. Het bestuur van deze stichting bestaat uit Marjan Stoop, Ad 
Westerhof en Bob Neseker; heeft u vragen betreffende deze stichting dan kunt u zich met (één van ) hen 
in verbinding stellen.  
 
 
21.  STICHTING GOED GENOEG 
Op 11 april 1959 werd de stichting Goed Genoeg opgericht als aankomend huurder en beheerder van 
het op 11 October 1962 in gebruik genomen sportpark Goed Genoeg. In het stichtingsbestuur hebben 
zitting Dick van der Klaauw (voorzitter), Kees Gehring (secretaris), Bob Neseker (penningmeester), Jaap 
Draisma (commissaris) en Johan de Bie, Hans Woudstra en Ronald Koster als vertegenwoordigers van 
resp. AFC, ACC en ATC. Jan van Dijk is “adviseur voor het leven” van de stichting Goed Genoeg. 
Namens de stichting voerden Dick van der Klaauw en Bob Neseker vele besprekingen met allerlei 
instanties over de toekomst van ons Sportpark op de Zuidas (zie hoofdstuk 23 van dit verslag)  
 
 
22.  VERENIGING SPORTPARK GOED GENOEG 
De Vereniging Sportpark Goed Genoeg behartigt de zaken van het AFC-clubhuis en het bestuur van 
deze vereniging wordt gevormd door de leden van het bestuur van de Stichting Goed Genoeg. In het 
voorjaar van 1990 kwam de V.S.G.G. een contract voor één seizoen overeen met mevrouw Netty van de 
Meent-Orth voor de pacht van ons clubhuis. Anno 1990 kende AFC 1.150 leden, Ruud Lubbers was 
minister-president van Nederland, Ed van Thijn was burgemeester van Amsterdam, Rein Akkerman sr. 
voorzitter van AFC en bekende spelers van het eerste elftal waren toen Patrick Steenkist, Rokus 
Hoogendoorn jr., Orlando Patrick, Peter van Essen en Cees Thomas. Dat beginnend éénjarig contract is 
uitgelopen op een samenwerking van maar liefst 13 seizoenen! 
Bijna 5000 dagen zijn haar werkzaamheden op AFC voor Netty van de Meent een belangrijk onderdeel 
van haar leven geweest, fantastisch ondersteund door haar eigen Pim en ook door haar kinderen Marcel, 
Carolien en Ronald. Aan iedere periode komt een einde en het bestuur van de V.S.G.G. en dat van AFC 
waren van mening dat het na een lange en succesvolle periode van 13 jaar tijd was geworden voor een 
nieuwe aanpak van een nieuwe pachter. Wij danken Netty en haar hele brigade (Greet, Ria, Henny, 
Marian, Tineke, Jos, en vele anderen) voor alles wat zij in zo’n lange periode voor de AFC en al haar 
leden, donateurs, aangetrouwden, bezoekers, tegenstanders, enz. enz. hebben betekend en hopen jullie 
allen ook in de toekomst nog vaak op Goed Genoeg te treffen. Per 30 juni 2003 is een nieuwe overeen-
komst gesloten met AFC-donateur Frans Ris en wij wensen hem en zijn aankomende medewerkers 
langs deze weg nu reeds veel succes. 
Pim van de Meent is vanaf 1988 actief geweest voor AFC als hoofdtrainer, trainer van het tweede elftal, 
trainer van diverse jeugdselectie teams, als technisch manager, als scout en als jeugdcoördinator. 
Kortom, 15 jaar aaneengesloten was Pim succesvol en waardevol in diverse belangrijke functies en heeft 
hij op die wijze een belangrijke bijdrage geleverd aan de toppositie die AFC thans over de gehele breedte 



van de club inneemt. Hulde! In geen van deze functies keert Pim volgend seizoen echter terug. Wel zijn 
er thans gesprekken gaande over zijn prolongatie als sportparkmanager voor het seizoen 2003-2004 en 
het bestuur van AFC hoopt over deze steeds belangrijker wordende functie binnenkort met Pim van de 
Meent overeenstemming te bereiken. In de eerste Schakel van het nieuwe seizoen zullen wij daarover 
berichten.  
 
 
23.  DE ZUID-AS m.b.t. TOEKOMST SPORTPARK GOED GENOEG 
Dick van der Klaauw en Bob Neseker voerden ook dit jaar weer vele gesprekken over dit onderwerp. 
Gesproken werd met het Projectbureau Zuidas, die de regie voert over het hele Zuidas gebied, het 
Project Management Bureau, ingehuurd door het Projectbureau Zuidas om het deelplan Drenthepark 
te coördineren en vertegenwoordigers van HBG, onze partner bij de ontwikkeling van het nieuwe 
complex.  
Bob Neseker geeft hierbij de laatste stand van zaken. “Vorig jaar meldde ik u dat in mei 2003 
begonnen zou worden met het opschuiven van het hoofdveld, het draaien van het WeTraveld en het 
aanleggen van een tijdelijk kunstgrasveld op de ATC banen. Dit alles zou in augustus 2003 voor 
aanvang van het nieuwe seizoen klaar zijn. Dit plan bleek bij nadere beschouwing te risicovol. Mocht 
er – om welke reden dan ook – een vertraging ontstaan waardoor één of zelfs 2 velden bij het begin 
van de competitie niet speelklaar zouden zijn dan zou dat ernstige gevolgen kunnen hebben voor 
AFC. Verder bleek het voorstel ATC op de oude UvA tennisbanen te laten spelen niet haalbaar. Om 
ATC tegemoet te komen is besloten dat er vanaf 1 september begonnen gaat worden aan de aanleg 
van het kunstgrasveld. Dit veld zal rond half januari klaar zijn. Wat ons zorgen baart is het schijnbare 
gebrek aan voortgang in de ontwikkeling van het zgn. “Parkgebouw” (parkeergarage, clubhuis, ruimte 
voor kinderopvang en een Sport Medisch Centrum). De gemeente heeft voor de ontwikkeling een 
intentieovereenkomst afgesloten met een consortium van ontwikkelaars (Bouwfonds, ING en 
Blauwhoed). Blijkbaar is voor commerciële ontwikkelaars de integratie van een sportcomplex met 
kantoren en woningen erg complex. Onze zorg hebben wij gecommuniceerd naar de gemeente. Deze 
heeft van het consortium geëist de opgelopen achterstand in te lopen zodat volgens de oorspronkelij-
ke planning per  augustus 2004 gestart kan worden met de realisatie van het Parkgebouw. Wij 
hebben het volste vertrouwen in deze aanpak, maar blijven attent. Wordt vervolgd”. 
 
 
24. DE GOUDEN BALLEN 
Vorig seizoen werd op initiatief van bestuurslid Fred ten Nijenhuis een oude traditie nieuw leven 
ingeblazen, de jaarlijkse “Gouden Ballen” wedstrijd tegen “Ons Eerste” als afsluiting van het seizoen. 
Op 27 mei j.l. kwamen de Gouden Ballen in het veld met de volgende coryfeeën: Cees Thomas (12 
seizoenen AFC 1), Theo Janssen (5), Eddy Meyer (12), Rokus Hoogendoorn Jr. (11), Fred ten 
Nijenhuis (4), Edwin Geluk (12), Guido Smits (6), Henny Kottmann (10), Frank Keijzer (4), Jos Kemna 
(13), Johan Dol (4), Henk Bijlsma (8), John Parsser (7) en Martin Verburg (6). Totaal 115 seizoenen 
eerste elftal ervaring resulteerde in een leuke wedstrijd die met 7-5 door het huidige “Eerste” werd 
gewonnen.  
Na afloop genoten de circa 90 aanwezigen van een voortreffelijk Chinees buffet, nam waarnemend 
aanvoerder Robert Gehring namens de spelers afscheid van de vertrekkende Claudio Rizzuni, Peter 
de Waal, Ronald van de Meent  en Marco van Galen en bood hij Dick van der Klaauw, Ton du 
Chatinier en Henk Bijlsma namens de selectie een herinneringsfoto aan. Ook voorzitter Dick van der 
Klaauw stond stil bij dit afscheid en overhandigde namens het bestuur betrokkenen een “Tommy 
Hilfiger” horloge met inscriptie als aandenken aan hun periode bij AFC 1, waarna Ton du Chatinier 
aandacht besteedde aan de aanwezige functionarissen waar hij de laatste drie seizoenen intensief 
mee had samengewerkt, en de niet aanwezige Jack van Gelder, die hij dankte voor het feit dat hij 
hem bij AFC had voorgedragen. Tenslotte reikte voorzitter Van der Klaauw de prijs van de speler van 
het seizoen uit aan Joey Esiony. Gefeliciteerd met deze terechte benoeming. 
 
 
25. DE ZILVEREN PLOEG 
Traditiegetrouw komen de leden van dit genootschap op de eerste vrijdag van de maand november in 
het clubhuis voor een “slok en een hap” bijeen. Uitgenodigd worden alleen die AFC’ers die langer dan 25 
jaar lid of donateur zijn, en dat zijn er inmiddels al bijna 225! Liefst 129 van hen waren op 1 november 
2002 onder leiding van Ploeg-voorzitter Johan de Bie en zijn “assistenten” Hans Honsdrecht en Hans de 
Wijs aanwezig, zeg maar de “crème de la crème” van AFC. De nieuwkomers dit jaar, te weten Hans 
Brouwer, Cocky van Duyvenbode, Hans Hulst, Tonny van Leeuwen, Herman Meijer, Ruud van 



Ommeren, Hans Rodenburg, Brian Speelman, Roy van Straten, Dirk Jan Verhaal, Hugo en Jeroen 
Walker, Dennis de Wit, André Wijnand en Marcel de Wijs vertelden vrijwel allen in een korte speech wat 
de reden was waarom zij 25 jaar aan AFC verbonden waren. Een hoogtepunt van deze avond, die tot de 
jaarlijkse hoogtepunten van het verenigingsleven behoort ! 
 
 
26. DE CLUB EN HAAR LEDEN 
Via de Schakel-rubriek “Bie”zonderheden verbindt Johan de Bie de leden met de club onder zijn 
welbekende motto “u ziet het beste lezers, AFC’ers kom je overal tegen”. Deze rubriek wordt dermate 
goed gelezen dat zich regelmatig clubgenoten bij hem melden met de opmerking: “ik heb nog iets 
leuks voor de bijzonderheden”. Er wordt aandacht besteedt aan successen, aan opmerkelijke 
gebeurtenissen, berichten in de publiciteit, geboortes, verjaardagen, jubilea, enz. enz., kortom aan de 
dingen van het leven die meestal niet rechtstreeks met voetbal te maken hebben.  
Jammer genoeg gaat het ook regelmatig over medische problemen van AFC’ers, die gelukkig 
meestal later weer in orde komen. Zo kan dit jaarverslag niet voorbij gaan aan de enorme tegenslag 
die onze keeper van zaterdag 1, Marc de Hond is overkomen. Vanaf december van het vorig jaar 
werd Marc volkomen onverwacht en onvoorzien geconfronteerd met een zeer ernstige aandoening en 
werkt hij sindsdien op een imponerende wijze aan zijn herstel. Marc, de vele AFC’ers die je daarbij 
volgen hebben zeer veel respect en bewondering voor de wijze waarop je een en ander aanpakt en 
ook via dit verslag wensen wij je heel veel succes en sterkte en van harte beterschap! 
 
 
27.  HET JAARDINER  
Op 17 januari 2003 zaten 141 AFC’ers en genodigden aan, aan het jaardiner ter gelegenheid van AFC’s 
snel naderende 108ste verjaardag die ’s avonds om 24.00 uur met champagne en het clublied werd 
ingeluid. Het jaardiner werd voor de vijfde achtereenvolgende maal gehouden in de Amstelzaal van het 
Apollohotel en Karel van Osch acteerde voor de eerste keer als tafelpreses, welke functie hij in goed 
overleg met het AFC-bestuur van Bas Rachman op diens verzoek had overgenomen. Het diner werd 
muzikaal omlijst door 4 coryfeeën, drummer Chris Dekker, bassist Dub Dubois, klarinettist Ad van der 
Hoed en pianist Dick Schallies. Zeker voor herhaling vatbaar; overigens 3 van deze 4 topmuzikanten is 
lid of donateur van AFC. Pim Adriaansz werd door voorzitter Dick van der Klaauw benoemd tot AFC-
Ridder, terwijl Dick zelf werd verrast dat de overige bestuursleden hadden gemeend hem de mr. Henne 
Boskamp Nobelprijs toe te moeten kennen; een prijs die hij in zijn lange bestuurscarrière nog niet had 
ontvangen. Robert Gehring verving Daniel van Meer als captain en stond in zijn speech stil bij het 
aankomend vertrek van “hun” preses. Tenslotte informeerde Ron Voskamp de aanwezigen over de 
actuele stand van zaken ten aanzien van de plannen met betrekking tot ons sportpark aan de Zuidas. Al 
met al volgens de G.G.D. (“grootste gemene deler”) van de 141 aanwezigen een zeer geslaagd jaardiner.  
 
 
28.  HET DAMES JAARDINER. 
Een jubileum! Op 18 januari 1973 werd voor de eerste keer een dames jaardiner bij Dirk III op de 
Amstelveenseweg (thans De Veranda) georganiseerd. Dit jaar derhalve het 30ste jaardiner in successie 
voor de aan AFC verbonden dames. Circa 100 dames kwamen evenals vorig jaar bijeen in de Diamond-
zaal van het Amsterdamse Hilton Hotel en opnieuw werd, naar wij hebben vernomen, tot tevredenheid 
van de aanwezigen de muziek verzorgd door de For Fellows Big Band. Daarnaast genoten de “ladies” 
van een rock en roll demonstratie. De organiserende dames Henny Somers-Blekemolen, Agnes 
Reddering-Postmaa en Sylvia Gehring-Konings spreken de wens uit dat als gevolg van het doen 
welslagen van de dames jaardiners van de laatste jaren dit de volgende keer, “hoort zegt het voort”, ook 
een grotere groep jongere “meiden” zal aantrekken. 
 
 
29.  DE GOED GENOEG OPEN 
Voor de 13de keer werd de “Goed Genoeg Open” gespeeld. De voorgaande 12 keer werd de strijd om 
het welbegeerde “rode jasje” verspeeld op de Golfbaan Spaarnwoude. Dit jaar moest door omstan-
digheden uitgeweken worden naar een andere baan, namelijk de BurgGolf baan in Purmerend. Een 
baan die bekend staat om zijn vele waterpartijen en bij mindere weersomstandigheden, zoals bijv. te 
veel wind, moeilijk te bespelen is. En juist uitgerekend dit jaar waren de weersomstandigheden 
minder (koud, guur en wind). Desondanks was het opnieuw een zeer geslaagde dag voor de circa 80 
deelnemers (met dank aan de organisatoren Bas Rachman, Sandra Drenkelford, Ron van Doesburg 
en Ronald Koster) en werd de winnaar en trotse eigenaar voor één jaar van het “rode jasje” Jan 



Willem Telkamp.  
 
 
30.  REIS CANARISCHE EILANDEN 
In 1989 ging de selectie van AFC op initiatief van Amel Vroege voor de eerste keer tijdens de 
winterstop op een trainingsstage naar de Canarische eilanden. Gedurende 14 jaar is deze unieke 
gebeurtenis voor de spelers en begeleiders uitgegroeid tot een jaarlijks hoogtepunt waar lang van 
tevoren reikhalzend naar wordt uitgekeken. Dit jaar bestond het gezelschap uit 20 spelers, 3 
bestuursleden en 6 begeleiders en verbleef opnieuw in hotel Buenventura Playa van 8 tot en met 12 
januari. Debutanten bij de spelersgroep waren Bobby Uitermarkt, Pierre Tosch, Jerryl Wijnhard, Ken 
Watanabe, Ali Bentohami en Emiel Pieterse, die traditiegetrouw bij het eerste gezamenlijke diner ter 
plaatse allen het woord voerden. De beste speech wordt sinds 1998 onderscheiden met “the Silver 
Spoon” en dit jaar werd deze prijs door de “jury” uitgereikt aan Ali Bentohami. De reis was volgens de 
deelnemers uitermate geslaagd, doch dat werd helaas dit jaar niet omgezet in klinkende resultaten in 
de eerste wedstrijden na de winterstop. Hoe het ook zij: onze dank gaat uit naar Amel Vroege voor de 
organisatie en naar de leden van supportersclub “the Reds”, die deze reis opnieuw financieel mogelijk 
maakten.  
 
 
31.  DE AFC-DOCHTERS  
De Amsterdamsche Cricket Club is opgericht op 5 Maart 1921 en heeft onlangs haar bloeiende 
clubleven verplaatst naar een schitterend nieuw complex op het Loopveld. De club  van voorzitter 
Max de Bruin jr. en erevoorzitter Max de Bruin sr. probeert dit jaar opnieuw via een kampioenschap 
terug te keren op het hoogste niveau en wij wensen hen daarbij veel succes! De Amsterdamse 
Tennis Club is opgericht op 2 december 1970 en beleeft thans haar laatste maanden op Sportpark 
Goed Genoeg. Gesprekken zijn gaande op welke locatie ATC haar tennis activiteiten zal kunnen 
voortzetten als gevolg van de planning tot realisatie van een kunstgrasveld ter plekke. Ook voorzitter 
Ronald Koster en zijn bestuursleden Tonnie Kamminga, Sebo Woldring, Dennis de Wit, Roy van Dijk, 
Michael Aarts en Elly Coorengel  wensen wij daarbij veel succes. De leden van de twee overige (niet 
officiele) dochters van AFC, de bridgeclub onder leiding van Rob Mathijse en de VBC (Vrienden 
Biljard Club) onder leiding van Willem de Jong kwamen ook dit seizoen iedere dinsdagavond resp. 
donderdagavond in het clubhuis bijeen om hun geliefde spel te beoefenen. Daarnaast kent AFC nog 
vele clubs in de club, zoals 10 over rood, de Stierenclub, Zami Cinque, de Club van VIII,  Heren-
Heren, die onlangs ons lid Nicky Hekster in Montpellier bezochten, enz. enz.  
 
 
32.  DE 4 MEI HERDENKING  
Na afloop van de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, AFC-Argon, verzamelden zich op 4 mei om 
18.30 uur circa 45 AFC’ers teneinde twee minuten stilte in acht te nemen bij het monument op ons 
sportpark. Voorzitter Dick van de Klaauw plaatste namens het bestuur van AFC, ACC en ATC een krans 
bij dit monument en hield vervolgens een korte speech. Memorabel is dat eerste-elftal speler Daniel van 
Meer voor de eerste keer bij deze herdenking aanwezig was en liet weten dat hij dit een mooie traditie 
vond, die maar weinig voetbalclubs in Nederland zullen hanteren. Hij gaf aan dat hij zal proberen volgend 
jaar opnieuw aanwezig te zijn en tevens zal proberen meer jonge AFC’ers bij deze herdenking te 
betrekken.  
 
 
33. BELEIDSPLAN “KEEP SMILING” 
Het beleidsplan “Keep Smiling” werd in juni 1998 door het AFC bestuur gepresenteerd als leidraad voor 
het beleid voor de jaren 1998 tot en met 2003. Het doel was de positie als toonaangevende amateur-
voetbalclub van Amsterdam met behoud van de sinds de oprichting in 1895 opgebouwde eigen identiteit 
en tradities te consolideren en verder uit te bouwen. De laatste maanden is dit bijna 5 jaar oude 
beleidsplan door het bestuur “tegen het licht gehouden” en zijn een aantal veranderingen en aanpassin-
gen aangebracht alsmede nieuwe beleidspunten toegevoegd. “Keep Smiling” nummer II zal door het 
AFC-bestuur met ingang van het seizoen 2003-2004 voor de komende periode tot en met zomer 2006 
dienen als uitgangspunt voor het te voeren beleid. Het gehele plan zal in één van de eerste Schakels van 
het nieuwe seizoen ter kennisname van alle leden en donateurs van AFC worden opgenomen.  
 
 
34. IN MEMORIAM 



Ook in het achter ons liggende seizoen is ons weer een te groot aantal clubvrienden en vriendinnen 
ontvallen. 
In juli 2002  ontvingen wij het bericht dat Miep Ridderikhof, moeder van oud-eerste elftalspeler Roeltje en 
samen met haar echtgenoot Rik bij vele musicals en nieuwjaarsvoorstellingen van AFC in de 70- en 80-
er jaren van de vorige eeuw prominent aanwezig, in de ouderdom van 87 jaar was overleden. Eveneens 
in juli bereikte ons het ontstellende nieuws dat onze keeper van AFC 5,  de 21-jarige uit Senegal 
afkomstige Tamzir Diouff, die in de 90-er jaren met zijn familie als vluchteling naar Nederland was 
gekomen en sinds de B-junioren lid was van AFC, tijdens een vakantie in Roemenië bij het zwemmen in 
een rivier was verdronken. Diphna Amesz, echtgenote van ex-bestuurslid Wouter, overleed na een lang 
ziekbed op 5 augustus op de veel te jonge leeftijd van slechts 56 jaar. Eveneens in augustus ontvingen 
wij het overlijdensbericht van Ben Truyens (in de jaren 60 en 70 duidelijk aanwezig binnen het clubleven 
van AFC) en het oudst levende lid van AFC de heer Bob Swaab in de ouderdom van 92 jaar. Op 16 
november overleed Riet de Valk, echtgenote van Chris de Valk, accountant en ex-firmant van bureau 
KPMG, dat in 1986 één van de eerste AFC-vriendelijke bedrijven werd, waardoor Chris met onze club in 
contact kwam. Loes Stalman, de echtgenote van de legendarische Gerrie Stalman (captain van AFC 1 in 
de 50-tiger jaren), overleed op 30 december 2002 in de ouderdom van  ….  jaar.  
Op 31 januari 2003 overleed AFC-ridder Lou Woudstra, broer van ACC’s erelid Hans Woudstra op 75-
jarige leeftijd. In maart moesten wij afscheid nemen van Hendrik Prins (87), vader van oud-eerste 
elftalspeler Ron en van Bert Overdiek (eveneens 87) oud-secretaris van AFC’s jeugdcommissie en 
elftalcommissie A. Op 22 maart overleed na een lang ziekbed oud-bestuurslid en lid van Verdienste 
Gerard Trebert op 75-jarige leeftijd en begin april ontvingen wij het bericht dat ex-commissielid Frans 
Spoel, slecht 64 jaar oud, was overleden. Tenslotte moesten wij eind april, eveneens na een lang en 
zwaar ziekbed, afscheid nemen van Wijnand van Holten, vader en trouw supporter van onze keeper van 
het eerste elftal Edwin van Holten. 
Aan al deze AFC’ers zal een ieder zijn eigen goede herinneringen bewaren en via deze herinneringen 
zullen zij in onze gedachten blijven voortleven. 
 
 
35.  OVERSCHRIJVINGEN 
De tweede helft van de maand mei is voor de tweede secretaris, de administrateur en zijn assistente, de 
leden van de kennismakingscommissie en andere functionarissen van de jeugdcommissie en elftalcom-
missies een drukke periode. Vele gesprekken worden gevoerd met mogelijke kandidaat leden en met 
AFC’ers die men graag voor de club wil behouden. Dit was overigens de laatste keer gedurende de 
laatste 22 jaar dat Ger van Caspel hierbij intensief betrokken was. Zoals eerder in dit verslag reeds 
aangegeven zal Ger het komend seizoen worden opgevolgd door Ronald Koster, die voor de operatione-
le kant van het werk zal worden bijgestaan door “het kantoor op Goed Genoeg”. Jaap Draisma en 
Yvonne Steeman zullen van daaruit de werkzaamheden verrichten m.b.t. de ledenadministratie richting 
KNVB. De bond heeft sinds kort hiervoor een programma ontwikkeld, waarbij aan-en afmelding niet meer 
handmatig met een leden mutatie kaart geschiedt, maar digitaal via e-mail kan worden afgehandeld. Per 
31 mei 2003 kon de balans worden opgemaakt: 89 leden bedankten voor het lidmaatschap en 180 
nieuwe aanmeldingen werden geregistreerd als kandidaat-lid. 
Donateurs   2 
Senioren   4 
Jong senioren  24 
A-junioren  29 
B-junioren  20 
C-junioren  21 
D-pupillen 10 
E-pupillen   8 
F-pupillen   3 
World cup  12 
Champions League 47 
 
 
36. RESUMé 
En zo komt er ook weer een einde aan dit jaarverslag. Alweer een seizoen geschiedenis; het lijkt wel of 
wanneer je ouder wordt de tijd steeds sneller voorbij gaat, maar dat is natuurlijk een cliché. Een nieuw 
voetbalseizoen kondigt zich aan, het seizoen 2003-2004 zal het 109de seizoen worden in de geschiedenis 
van onze goede oude club. We zetten de jongensdroom voort van een aantal jonge knapen die in 1895 
een voetbalclub oprichtten, waarvan ze hoopten dat deze succesvol zou zijn en in lengte van jaren haar 



eigen specifieke identiteit ten opzichte van andere voetbalverenigingen zou kunnen behouden. 
Bijna 109 jaren later telt AFC meer dan 1700 leden en donateurs, is SCHULDENVRIJ!, er zijn 94 
verschillende teams ieder weekeinde in actie, de A-1, B-1 en C-1 junioren op het op één na hoogste 
niveau van Nederland, de D-1 pupillen op het allerhoogste niveau. De junioren A-2 en B-2 via het 
behaalde kampioenschap naar de landelijke tweede resp. derde divisie gepromoveerd.  
Het eerste elftal op de ranglijst aller tijden van de zondagamateurs in Nederland aangekomen op de 2de  
(!) plaats na de Treffers uit Groesbeek, wanneer men kijkt naar het aantal seizoenen in de Hoofdklasse 
vanaf de start in 1974. AFC senioren 2, 3 ,4 en 5 in de reserve Hoofdklasse, resp. Eerste, Tweede en 
Derde klasse en de zaterdag 1 in de Derde klasse. Geen club in Nederland kan al deze (sportieve) 
successen “matchen”. Onze oprichters zouden uitermate tevreden zijn geweest. Wij mogen stellen dat 
AFC anno 2003 over de gehele breedte gemeten de meest succesvolle amateurvoetbalvereniging 
is van Nederland!! En dat daarnaast vele tienduizenden mensen plezier hebben beleefd aan de in totaal 
circa 1750 wedstrijden (competitie+ onderling Champions League en worldcup voor de allerkleinsten) die 
dit seizoen door alle AFC teams zijn verspeeld. 
Natuurlijk zijn er ook “zorgen”. Hoe zijn de aanstaande ontwikkelingen rondom de Zuidas in perspectief 
tot de aangekondigde bezuinigingen van overheidswege, hoe kunnen wij de stijgende kosten aan 
trainers, materiaal, kleding, busreizen, onderhoud, etc. als gevolg van de grote sportieve successen 
onder controle houden en/of hoe zouden wij de inkomsten voor AFC verder kunnen verhogen, wat gaat 
er met de zgn. “Melkert-banen” gebeuren, welke plannen kunnen worden ontwikkeld om het clubleven te 
intensiveren, hoe kunnen wij de unieke hoge positie die AFC met haar selectieteams inneemt  behouden 
(N.B. er is veel moeite gedaan en arbeid verricht om deze posities te bereiken, het zal nog moeilijker 
worden om AFC aldaar te handhaven), welk beleid gaat de KNVB voeren om de inmiddels ook bij het 
amateur voetbal geconstateerde onacceptabele agressie (Harkemase Boys – Quick Boys) te beteugelen 
enz. enz. Maar we gaan er voor.  
Een nieuw seizoen met nieuwe AFC’ers op belangrijke posities. Een nieuwe voorzitter en een nieuwe 
vice-voorzitter, een nieuwe trainer, assistent-trainer en elftalleider van AFC 1, een nieuwe voorzitter van 
de jeugdcommissie en een nieuwe pachter, om waar eens wat te noemen. Veel veranderingen binnen de 
club maar één aspect blijft altijd een vast gegeven, de 108-jaar oude maar springlevende Amsterdam-
sche Football Club, of zoals onze oud-voorzitter wijlen Dio Hermens het altijd verwoordde: “no one is 
bigger than the club!!”. 
Ik dank de AFC’ers die een bijdrage aan dit verslag hebben geleverd; met z’n allen hebben we 
geprobeerd voor de geschiedschrijving een zo’n compleet mogelijk verslag te produceren. Het is 
belangrijk nog één keer te vermelden dat het bestuur blij is met- en trots is op een  ieder die zich dit 
seizoen (opnieuw)  voor onze club heeft ingezet en ik dank tenslotte mijn medebestuursleden, met name 
scheidend voorzitter Dick van de Klaauw en tweede secretaris Ger van Caspel, voor de prettige 
samenwerking en de bereikte resultaten.  
Namens het bestuur van de Amsterdamsche Football Club wens ik alle leden, donateurs en supporters 
fijne zomermaanden en tot ziens bij de opening van het nieuwe voetbalseizoen op vrijdagavond 15 
augustus 2003 op Goed Genoeg bij de vriendschappelijke wedstrijd AFC-De Treffers, de nummers 2 en 
1 op de “ranglijst aller tijden” der zondagamateurs van Nederland. Noteer deze datum vast in uw agenda. 
 
10 juni 2003. 
 
Kees Gehring, 
secretaris. 
 
 
Ranglijst aller tijden der Zondag-amateurs (sinds invoering Hoofdklasse in 1974) 
   Gesp.   Gew.   Gel.     Verl. Doelpunten 
1) De Treffers  754   352   212   190  1249-865 
2) AFC          676   257   203   216  1047-899 
3) Elinkwijk  650   265   200   185  1073-870 
4) Rheden  624   251   215   158    975-729 
5) Geldrop  622   268   186   168  1083-814 
6) EHC  622   210   187   225    845-828 
7) DWV  598   230   184   184    974-780 
8) TOP  596   253   176   167    937-753 
9) Panningen  546   210   163   173    848-734 
10) Quick ’20  520   193   161   166    808-707 


