
Jaarverslag Amsterdamsche Football Club seizoen 2003-2004 
 
 
1. INLEIDING 
Als gevolg van de reeds lang geplande start van de werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe 
kunstgrasveld op maandag 1 september 2003 ontstond er bij de aanvang van het voetbalseizoen 2003-
2004 van de ene op de andere dag een onherkenbare situatie voor de ingang van ons sportpark. De 
lommerrijke tennisbanen waar honderden AFC’ers en verwanten gedurende een periode van 33 jaar 
tussen 1970 en 2003 zo vele sportieve en recreatieve piekervaringen hadden beleefd bij onze 
Amsterdamse Tennis Club, was binnen een paar dagen veranderd in één grote bouwput. Een vreemde 
gewaarwording waar velen erg aan moesten wennen. Niet langer de vertrouwde entree tot ons mooie 
sportpark, alle bomen weg, de achterkant van het clubhuis werd plotseling de voorkant, 
parkeerproblemen, werk in uitvoering, bij de entree van het sportpark kreeg de wind vrij spel, 
wateroverlast op de velden  vanwege een verstoorde drainage; alles bij elkaar niet wat je noemt 
uitnodigend, niet een representatief visitekaartje voor onze oude club en niet de beoogde vlekkeloze start 
van alweer een mooi voetbalseizoen op “Goed Genoeg”. Natuurlijk is er een fase waar je “doorheen 
moet” wanneer er een door heel AFC zeer gewenst kunstgrasveld wordt aangelegd, maar dat het zo lang 
zo veel sfeerverlies op ons sportpark met zich mee zou brengen, daar  had niemand op gerekend. 
Daarnaast verliep ook de eerste helft van het seizoen 2003-2004 voor wat betreft de resultaten van het 
eerste elftal niet zoals de direct betrokkenen (spelers, trainers, begeleiders, supporters en bestuur) vooraf 
hadden verwacht en gehoopt. Tot de winterstop werden vaak onnodige punten “gemorst”. Het veldspel 
was weliswaar naar de mening van velen ook toen al goed verzorgd, alleen het elftal ontbeerde 
stootkracht, scorend vermogen en een gezonde dosis van de bij het voetbal broodnodige factor GELUK. 
Anders is het verhaal na de winterstop, alhoewel de fantastische reeks eigenlijk al bij de laatste wedstrijd 
vóór de winterstop op 7 december 2003 werd ingezet, toen bij TONEGIDO in Voorburg met 1-4 werd 
gewonnen. Vanaf die datum zette AFC de volgende serie weer: van de laatste 14 gespeelde wedstrijden 
werden er 8 gewonnen, 5 gelijk gespeeld en slechts 1 verloren met een doelsaldo van 33 doelpunten 
voor en 15 tegen! Daarmede eindigde AFC op een fraaie derde plaats in de eindrangschikking en 
behaalde op de laatste wedstrijddag het derde periodekampioenschap, wat evenals vorig seizoen recht 
geeft op deelname aan de Amstel-Cup. Ter informatie, een derde plaats behaalde AFC in de 
eindrangschikking eveneens in 1990 en in 2002, als tweede eindigden wij in 1977, 1984, 1986, 1995 en 
1996, maar als eerste ??. Complimenten voor spelers, trainers en begeleiders, niet alleen met dit 
prachtige resultaat, maar ook met het vaak gedurende de tweede helft van het seizoen getoonde 
aantrekkelijke spel! 
Dit jaarverslag van de Amsterdamsche Football Club over het seizoen 2003-2004 verhaalt echter 
vanzelfsprekend niet uitsluitend over de resultaten van “Ons Eerste” en de perikelen rond de realisatie 
van ons nieuwe kunstgrasveld, neen, het gaat over zeer veel meer. Bijvoorbeeld over de prachtige 
eindsprint van onze junioren A-1, over de nieuw geïnstalleerde “junior-board” en over de mooie nominatie 
“beste jeugdopleiding in het amateurvoetbal van Nederland” (3 clubs van de totaal 3.000 voetbalclubs die 
Nederland telt waren genomineerd, Rohda Raalte, Flevo Boys uit Emmeloord en AFC en de “Rinus 
Michels Award” kwam terecht bij Rohda Raalte, gefeliciteerd!). Natuurlijk gaat het ook over alle sportieve 
resultaten van de 99 (!) teams die AFC dit seizoen RIJK was en over de kampioenen (junioren A-3 en 
B-6 en pupillen D-8, E-4, E-8, E-9, E-10, E-12, F-3 en F-4) en periodekampioenen (AFC 1, AFC 3,  
zaterdag 2, junioren A-1 en A-3).  
Daarnaast over de vele evenementen die voor onze jeugd aan het einde van dit seizoen waren 
georganiseerd, waaronder de sterk bezette AFC-toernooien om de “Henk Kappelhoff Beker” en “Wim 
Buckert Cup” op 15 en 16 mei jl. op “Goed Genoeg”. Daaraan werd deelgenomen door de  D-1 pupillen 
en C-1 junioren van betaald voetbal organisaties als AZ, Cambuur, Emmen, Go Ahead Eagles, Haarlem, 
Volendam, RKC, AA Gent, Royal Antwerp, natuurlijk de D-1 en C-1 van AFC, maar ook van Feijenoord 
en Ajax, waar na een weekend met schitterende wedstrijden Ajax met de overall-cup, de “Dick van der 
Klaauw Trofee” naar huis ging.  
Uiteraard in dit verslag ook aandacht voor de totale organisatie van onze club, voor het feit dat vanaf 
december 2003 op AFC huiswerkbegeleiding plaatsvindt voor een 15-tal jongens onder leiding van David 
Westerhof en zijn vriend Robert Stout, voor onze zeer complete website waar de 225.000ste(!) bezoeker 
dit seizoen is gepasseerd, voor de grootste jeugdafdeling van Amsterdam en omstreken, voor de 
honderden recreatievoetballers, voor de junioren A-2 en B-1 die een prachtige prestatie leverden door de 
KNVB districtsbeker te winnen, voor het clubleven in al zijn facetten en aandacht voor nog zo veel meer. 
Dit alles ondergebracht in de volgende 35 onderdelen:  
 
 



 
  2  -   het seizoen 2003-2004 
  3  -   de Algemene Vergadering 
  4  -   het AFC-bestuur en de interne organisatie 
  5  -   de technische staf 
  6  -   de medische staf 
  7  -   de technische organisatie 
  8  -   “Ons Eerste” 
  9  -   senioren 2  
10  -   senioren 3 t/m 12 
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 Zuid-as 
24  -   de “Gouden Ballen” 
25  -   de “Zilveren Ploeg” 
26  -   1 januari 2004 en “het Kienen”  
27  -    het Jaardiner 2004 
28  -    het dames Jaardiner 
29  -   de Goed Genoeg Open 
30  -   reis Canarische Eilanden 
31  -   de AFC-dochters en de “clubs in de club” 
32  -   de 4 mei herdenking 
33  -   in memoriam 
34  -   overschrijvingen en 
35  -   resumé. 
 
 

 
 
2.  HET SEIZOEN 2003-2004 
Opnieuw kan een “all time high” in een jaarverslag van de AFC worden opgenomen. 99 Verschillende 
teams waren gedurende het seizoen 2003-2004 te onderscheiden, nog nooit eerder in de op 18 
januari aanstaande 110 jaar oude clubgeschiedenis vertoond. 12 “Champions League”- en 12 “World-
Cup”-teams speelden op de vroege zaterdagochtend in onderling verband totaal 396 wedstrijden op 
Goed Genoeg, iedere week weer een “happening”, waar de betrokken voetballertjes en hun ouders 
zeer veel plezier aan beleven. De overige 75 teams kwamen onder auspiciën van de Koninklijke 
Nederlandse Voetbal Bond officieel in competitieverband uit. Volgens opgave van onze clubstatisticus 
Chris Schöder, die onlangs zijn 70ste verjaardag vierde, werd door deze teams het onvoorstelbare 
aantal van 1.520 wedstrijden gespeeld met de volgende resultaten.  
 
Verenigingstotaal Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen Gemiddeld  
Zon 1 en 2 48 20 11 17 71 75 68 1.48  
Zon 3-12 209 76 32 101 257 460 559 1.23  
Zat 1-8 + veteranen 194 79 27 88 264 510 555 1.36  
Jun A 1-6 111 46 12 53 150 320 324 1.35  
Jun B 1-7 138 55 24 59 189 334 341 1.37  
Jun C 1-9 177 84 24 69 276 522 425 1.56  
Pup D 1-11 219 97 32 90 323 571 601 1.47  
Pup E 1-12 246 138 22 86 436 964 625 1.77  
Pup F 1-8 160 79 11 70 248 530 404 1.55  
Veteranen klassiek 18 13 4 1 43 80 28 1.56  
Totaal 1520 687 199 634 2395 4366 3930 1.48  
 
Over de meer gedetailleerde resultaten van bovenvermelde 75 teams en achtergrondinformatie verwijs ik 
u graag naar de onderdelen 8-9-10-11-12 en 14 van dit jaarverslag. Alle eindstanden van alle teams en 
nog veel meer statistische gegevens, sinds tientallen jaren opnieuw verzorgd door de reeds eerder in dit 
verslag genoemde AFC-Ridder en lid van Verdienste Chris Schroder, zijn in deze laatste Schakel van het 
seizoen opgenomen. 
 
 
3.  DE ALGEMENE VERGADERING SEIZOEN 2002-2003. 
De jaarlijkse ledenvergadering vindt in principe ieder seizoen plaats op de laatste donderdag van de 
maand juni, dit keer op 26-6-2003. Slechts het (te) lage aantal van 47 werkende leden was aanwezig en 
de notulen van deze vergadering, verzorgd door de tijdens deze vergadering tot Erelid benoemde 
scheidend tweede secretaris Ger van Caspel en tevens verzorgd door zijn opvolger Ronald Koster 
werden gepubliceerd in Schakel nr. 1, seizoen 2003-2004, jaargang 81 van 14 augustus 2003.  



 
 
4.  HET BESTUUR EN DE INTERNE ORGANISATIE 
Het bestuur was voor het seizoen 2003-2004 als volgt samengesteld: Voorzitter - Machiel van der Woude 
(14e jaar in bestuur), secretaris - Kees Gehring (19), penningmeester - Bob Neseker (10), vicevoorzitter - 
Ad Westerhof (6), tweede secretaris - Ronald Koster (3), tweede  penningmeester - Edwin Geluk (14), 
voorzitter jeugdcommissie - Rinus van Leijenhorst (1), commissaris P.P. en E. - Nicolaas van Ommeren 
(1), commissaris materiaal - Fred ten Nijenhuis (3), commissaris clubhuiszaken - Amel Vroege (9) en “last 
but not least” commissaris sociale zaken en nestor van het bestuur - Johan de Bie (20). Tijdens het 
seizoen dat Machiel van der Woude als voorzitter, Ad Westerhof als vicevoorzitter en Nicolaas van 
Ommeren en Rinus van Leijenhorst als bestuurslid debuteerden kwam het bestuur iedere 14 dagen in 
vergadering bijeen. Maar ook buiten deze maandagavonden kwam men zeer frequent in kleinere 
samenstelling tezamen en daarnaast was er vrijwel iedere dag plenair overleg teneinde de vele 
verenigingszaken te bespreken c.q. te regelen. 
Voorzitter Machiel van der Woude gaf leiding aan het bestuur en de vergaderingen en 
vertegenwoordigde onze club gedurende dit seizoen vele malen, o.a. bij de bijeenkomsten van de 
K.N.V.B. en de H.E.T. (vereniging van Hoofd-, Eerste- en Tweedeklassers uit de regio groot Amsterdam). 
Vicevoorzitter Ad Westerhof verving de voorzitter waar nodig en was verantwoordelijk voor commerciële 
zaken en penningmeester Bob Neseker beheerde AFC’s financiën en bewaakte de kosten, een zware en 
veelomvattende taak. Tweede penningmeester Edwin Geluk verbeterde zijn record aan binnenkomende 
contributieopbrengsten voor het 13de jaar in successie, terwijl tweede secretaris Ronald Koster de notulen 
van de vergaderingen verzorgde en tevens fungeerde als coördinator tussen het bestuur en de 
elftalcommissie B en C, het seniorenvoetbal. 
Nicolaas van Ommeren functioneerde als redacteur van “de Schakel” en als voorzitter van de commissie 
P.P. en E. (zie hoofdstuk 15 van dit verslag), Amel Vroege was verantwoordelijk en het aanspreekpunt 
voor clubhuiszaken, Rinus van Leijenhorst gaf leiding aan de grootste en belangrijkste afdeling, de 
jeugdcommissie en Fred ten Nijenhuis was (in samenwerking met sportparkmanager Pim van de Meent) 
verantwoordelijk voor het materiaal (kleding, schoeisel, enz.). Johan de Bie verzorgde opnieuw als 
commissaris sociale zaken de verbinding tussen de leden en het bestuur en tekende voor de meest 
gelezen rubriek in de Schakel “de Biezonderheden”. Ondergetekende was verantwoordelijk voor het 
secretariaat en had namens het D.B. zitting in de Technische Commissie. 
Bij de uitvoer van alle operationele werkzaamheden werd het bestuur geassisteerd door ongeveer 35 
clubgenoten verdeeld over 13 verschillende commissies (er zijn maar weinig clubs die dat, zoals dat heet, 
vandaag de dag kunnen “matchen”). Over hun activiteiten en de betrokken namen van deze voor onze 
club actieve AFC’ers vind u informatie onder de hoofdstukken 10 tot en met 18 van dit jaarverslag. Jaap 
Draisma was ook dit seizoen als administrateur actief op “kantoor” van ons sportpark en werd bij zijn vele 
werkzaamheden m.b.t. het wedstrijdsecretariaat en de ledenadministratie geweldig bijgestaan door 
Yvonne Steeman. Hans Elias verzorgde de productie van ons 82-jaar oude clubblad de Schakel en van 
AFC’s Persmap en was zeer actief als webmaster van onze veelbekeken en inmiddels alom geprezen 
internetsite www.afc-amsterdam.nl. Theo Janssen functioneerde iedere zaterdag in “de hoek” van het 
clubhuis als gastheer voor vertegenwoordigers van tegenstanders en scheidsrechters, George Versteeg 
deed hetzelfde iedere zondag. Frank Bouman, Ben Slaap, Ron Susan en Jan Koomen assisteerden 
Edwin Geluk bij de thuiswedstrijden van het 1ste elftal bij “de poort” en Ad Westerhof en Dennis de Wit 
bemanden de radiokamer. Erelid Marcel Koster ontving en begeleidde bij iedere thuiswedstrijd het 
arbitrale trio. Pim van de Meent was opnieuw iedere dag van de week als sportparkmanager aanwezig 
(zeer belangrijk, zeker in het zicht van alle werkzaamheden die van “day-to-day” gevolgd moesten 
worden i.v.m. de realisatie van ons kunstgrasveld) en Hans Tier was actief als groundsman, welke 
werkzaamheden hij na een periode van 7 jaar eind april beëindigde. 
Frans Ris en Joris de Wijs debuteerden als pachter en hadden het daarbij, ondanks hun nieuwe 
initiatieven, in hun eerste jaar niet gemakkelijk als gevolg van de vele afgelastingen van wedstrijden en 
trainingen. Vier functionarissen waren zeer frequent via “Melkert-banen” actief met diverse noodzakelijke 
werkzaamheden in en om ons inmiddels 42 jaar oude clubhuis, daarbij aangestuurd door Pim van de 
Meent; Hassan en Hesdy Sanches verzorgden op zaterdag en zondag de kleedkamers en “ontvingen” 
de spelers van AFC en tegenpartijen en de velden werden, zoals sinds 1962, toen het Sportpark “Goed 
Genoeg” in gebruik werd genomen, onderhouden door de medewerkers van Stadsdeelraad 
Zuideramstel. 
 
 
5.  DE TECHNISCHE STAF. 
Oud-international Stanley Menzo debuteerde dit seizoen als hoofdtrainer en werd, eveneens debuterend, 



geassisteerd door oud-captain van AFC 1 Roy Tular en elftalleider Peter Brans. Oud eerste-elftal 
doelman Cees Thomas fungeerde als keeperstrainer, Ko Grosze Nipper voor het 25ste jaar in successie 
als masseur-verzorger (een geweldige prestatie Ko, ook langs deze weg nog maar eens van harte 
gecomplimenteerd) en Frank Tilmans als fysiotherapeut / hersteltrainer. Eind februari kwam het bestuur 
met Stanley Menzo, die met slechts 14 andere cursisten onlangs is toegelaten tot de cursus “trainer-
coach betaald voetbal” en Roy Tular overeen hun contract voor het seizoen 2004-2005 te verlengen en 
ook de overige vier begeleiders van AFC 1, Peter, Ko, Cees en Frank hebben aangegeven hun 
werkzaamheden (zij het in het geval van Ko en Frank in een iets andere taakverdeling) voort te zetten. 
Continuïteit is altijd een goed teken! Klasse mannen.  
Dirk Spits was voor het 15de jaar in successie actief binnen de technische staf, dit seizoen als trainer-
coach van AFC 2 en AFC zaterdag 1.Helaas moesten Dirk Spits en het bestuur gezamenlijk en in goed 
overleg als gevolg van teleurstellende resultaten van het tweedee elftal op 7 april jl. besluiten de 
werkzaamheden van Dirk Spits voor AFC 2 te beëindigen. Ook elftalleider Hans Eric Muller beëindigde 
per die datum zijn activiteiten voor AFC-2. “Good-old” Pim van de Meent en Henk Bijlsma namen voor de 
laatste zes wedstrijden de begeleiding van AFC 2 voor hun rekening, terwijl oud-eerste XI-tal doelman 
Theo Janssen gedurende het gehele seizoen functioneerde als grensrechter. Dirk Spits zette zijn 
werkzaamheden voor zaterdag 1, daarbij gesteund door Hans Coorengel en Ger Smit, tot het eind van 
het seizoen voort. 
Martin Verburg was trainer van senioren 3, Hesdey Sanches functioneerde bij dit team, dat zich zeer 
knap handhaafde in de Reserve Eerste Klasse met louter tweede elftallen als tegenstanders, als 
elftalleider. Dick Bakker was voor het 23ste jaar actief als trainer binnen onze organisatie. Vele jaren bij de 
jeugd, dit jaar als trainer bij de senioren 4 t/m 12 en de zaterdag-senioren, die zich daar graag bij wilden 
voegen, daarnaast als coach op zondag bij AFC 4 en 5. Dick Bakker werd bij zijn werkzaamheden 
regelmatig geassisteerd door Hesdey Sanches en Ruud de Bruyn. Aan het einde van het lopende 
seizoen heeft Dick Bakker aangegeven dat hij voor het komend seizoen zijn werkzaamheden niet wil 
voortzetten. Ook Dirk Spits zal het komend seizoen voor het eerst sinds 15 jaar niet voor AFC actief zijn. 
Ook langs deze weg willen wij Dick en Dirk nog eens hartelijk danken voor hun inzet, loyaliteit en kwaliteit 
in vele jaren achtereen voor AFC geleverd. Het ga jullie goed, wij hopen jullie nog vaak op “Goed 
Genoeg” te treffen en wie weet …..Voor de namen van alle trainers van onze grote en succesvolle 
jeugdafdeling verwijs ik u graag naar punt 12 van dit verslag, met daarbij de opmerking van 
ondergetekende dat AFC blij mag zijn met en trots zijn op zo’n fantastische groep trainers, elftalleiders, 
commissieleden en overigen die iedere week ten behoeve van de jeugd actief is. Klasse! En dan te 
bedenken dat voor volgend seizoen nog een aantal “grote namen” uit de Amsterdamse voetbalwereld, 
zoals Hennie Schipper, Kees Koedood en Bep Thomas, aan onze jeugdorganisatie zullen worden 
toegevoegd. 
 
 
6.  DE MEDISCHE STAF 
Voorzitter Wim Crouwel  geeft ons in dit jaarverslag informatie over de activiteiten van deze commissie 
en de bij de commissie direct betrokkenen: 
“De medische commissie bestond uit de leden Lex Swaan arts, de fysiotherapeuten Wim Crouwel, 
Reinier van Dantzig, Frank Tilmans en verzorger Co Grosze Nipper. Deze commissie houdt toezicht 
op de algemene hygiëne van de kleedkamers, heeft een taak bij preventie en behandelen van 
blessures,  maar ook de paramedische zorg van de jeugdelftallen. Dit jaar waren het de inmiddels 
met lof geslaagden van de Academie Leffelaar: Shanti Bergsma junioren A1, Kirsten Kampman 
junioren B1, Cynthia Visser junioren C1, Sandra v.d. Moere junioren D1 en Ahmed Rahili, die het 
zondag-inloopspreekuur verzorgde. Verder waren de fysiotherapeuten Robin Massier 
verantwoordelijk voor Zaterdag 1 en Frank Tilmans voor Zondag 2.  De reeds 25 jaar aan AFC als 
verzorger verbonden Co Grosze Nipper heeft samen met Frank Tilmans ons eerste selectie-elftal in 
topvorm weten te houden, mede waardoor goed kon worden gepresteerd. De toegevoegde waarde 
van dit gehele team werd o.a. zéér gewaardeerd door diverse ouders en leverde respectvolle 
adhesiebetuigingen van tegenstanders op, die bij een ongeval dankbaar gebruik maakten van deze 
diensten. Je ziet, AFC blijft onder alle omstandigheden een “gezond bedrijf.”  
 
 
7.  DE TECHNISCHE ORGANISATIE 
De resultaten van iedere voetbalclub (club = vereniging ter gezamenlijke beoefening van ontspanning 
en/of hobby, zie Van Dale) worden mede bepaald door een “geoliede” organisatie. Een duidelijke 
hiërarchie, goede communicatie (bij AFC bijv. ons stokoude clubblad “de Schakel”, de jaarlijkse persmap, 
onze zeer complete website, de dit seizoen meer dan 65.000 keer geraadpleegde afgelastingenlijn en de 



teletekstpagina’s bij AT-5), voldoende financiële middelen, een outillage die voldoet aan de eisen van 
deze tijd (clubhuis, kleedkamers) en een sfeervol sportpark zijn belangrijke onderdelen voor een prettige 
en relaxte gang van zaken. Het sportpark moet een plek zijn waar mensen graag naar toe gaan/komen. 
Door dit alles kan je voldoende aantrekkingskracht op leden en ouders van jeugdleden uitoefenen, 
teneinde voldoende vrijwilligers bereid te vinden om de technische organisatie van de club invulling te 
geven. Dat komt bij AFC neer op een groep van meer dan 100 absoluut onmisbare vrijwilligers! Te 
beginnen met de elftalleiders, bij de grote jeugdafdeling tegenwoordig “teammanagers” genoemd. Zij zijn 
naast de aangestelde technische staf verantwoordelijk voor de operationele activiteiten van hun team. 
Hun werkzaamheden worden begeleid en gecoördineerd door 4 te onderscheiden elftalcommissies, te 
weten de jeugdcommissie voor de gehele jeugdafdeling, de elftalcommissie A voor de zondag senioren 1 
en 2, de elftalcommissie B voor de overige zondag senioren (3 t/m 12) en de elftalcommissie C voor de 
zaterdagafdeling. 
De jeugdcommissie bestond seizoen 2003-2004 uit Rinus van Leijenhorst (voorzitter), Yvonne Steeman, 
Michael Tugendhaft, Bas Polling, John Parsser en Peggy van Wijnen, de elftalcommissie A uit Henk 
Bijlsma (voorzitter), Lex Koekoek en Henny Kottmann, de elftalcommissie B uit Frans Juch (voorzitter), 
Patrick Reddering en Max Flam en tenslotte de elftalcommissie C uit Roy  van Dijk (voorzitter), Sebo 
Woldringh, Benno Honsdrecht en Camiel Huisman. Allen hebben zich voor het komend seizoen opnieuw 
beschikbaar gesteld, alleen Lex Koekoek neemt een jaartje rust. Lex, heel veel dank voor alles wat je in 
vele jaren voor AFC hebt gedaan en ondergetekende weet zeker dat wij je binnenkort weer in een functie 
terugzien. In deze vacature stelt het bestuur op de Algemene Vergadering op 29 juni 2004 voor oud 
eerste-elftalspeler Johan Dol te benoemen. De “lijnen” van deze commissies naar het bestuur lopen via 
de technische commissie, zodat via deze piramide het bestuur van alles wat er in de gehele club op 
technisch gebied “speelt” op hoofdlijnen op de hoogte gebracht kan worden. In deze technische 
commissie hebben zitting Rinus van Leijenhorst namens de jeugdafdeling, Ronald Koster als 
aanspreekpunt van het seniorenvoetbal van de elftalcommissie B en C, Henk Bijlsma namens de 
elftalcommissie A (de TOPamateurs AFC 1 en 2) en Kees Gehring namens het D.B. van AFC. 
 
 
8.  "ONS EERSTE" 
Het seizoen 2003-2004 startte voor de jongens van onze A-selectie met de eerste training o.l.v. Stanley 
Menzo, geassisteerd door Roy Tular en Cees Thomas op maandagavond 21 juli op de voormalige 
velden van s.c. Buitenveldert. Tussen deze eerste training en de start van de competitie op zondag 31 
augustus werden 17 trainingen afgewerkt en werden oefenwedstrijden tegen Zeeburgia, Groene Ster, 
RIOS, De Treffers, IJsselmeervogels, DCG, DWV en Blauw Wit gespeeld. Het resultaat van deze 
wedstrijden was 4 keer gewonnen, 4 keer gelijk en niet verloren met een doelsaldo van 22 voor en 6 
tegen. Dat opgeteld bij het goede spel van AFC in de Amstel-Cup tegen De Graafschap op 12 augustus, 
waar ondanks enkele zeer reële kansen voor AFC toch met 0-2 verloren werd, gaf voldoende redenen 
voor een voorzichtig optimisme voor de eerste competitiewedstrijd tegen ADO’20 in Heemskerk. 
Maar een goede voorbereiding en een sterke selectie is nog geen garantie voor een goede seizoen 
opening; dat is geen wet van “Meden en Persen”. En helaas, de positie die AFC innam na de eerste 12 
wedstrijden was teleurstellend, 6 keer verloren, iedere wedstrijd met de oneven goal, waarvan zeker 4 
keer onnodig, 2 keer gelijk en 4 keer gewonnen met een doelsaldo van 11 goals voor en 14 tegen. Niet 
“om over naar huis te schrijven”, ondanks het vaak zeer behoorlijke spel. Maar toen op 7 december 2003, 
zoals reeds eerder in dit  jaarverslag is gememoreerd kwam de ommekeer. TONEGIDO werd in 
Voorburg met 1-4 verslagen, o.a. door drie schitterende doelpunten van uitblinker Dennis Purperhart. De 
eerstvolgende wedstrijd vond plaats op de datum van onze 109de verjaardag, toen de jaarlijkse reis naar 
de Canarische Eilanden reeds achter de rug was, AFC-Westlandia. De trainingsstage was volgens alle 
deelnemers fantastisch verlopen, alle spelers waren “heel”, iedereen was optimistisch, AFC domineerde 
dan ook tijdens deze wedstrijd, kwam op 1-0 maar kon de wedstrijd niet beslissen en 3 minuten voor tijd 
scoorde Westlandia de gelijkmaker 1-1. Een domper. ’s Avonds tijdens het jaardiner beloofde captain 
Daniel van Meer de 141 aanwezigen echter een mooie aankomende serie en zie wat geschiedde. Tot de 
topper op 14 maart tegen Turkiyemspor speelde AFC 4 wedstrijden, 3 werden gewonnen en 1 werd 
gelijkgespeeld met een doelsaldo van 10 doelpunten voor en 2 tegen! Erelid Rob Duis bood de selectie 
en begeleiding op donderdag 11 maart na afloop van de training ter gelegenheid van deze mooie serie 
een diner aan in Cinema Paradiso, dat door alle “aanzittenden” zeer op prijs werd gesteld en een bijdrage 
betekende aan de goede sfeer. En toen op 14 maart dan de derby met Turkiyemspor op Goed Genoeg 
werd gespeeld was er sprake van een zgn. 6-punten wedstrijd. Zou AFC winnen dan kwam men qua 
verliespunten boven Turkiyemspor aan de top van de ranglijst, zou Turkiyemspor winnen, dan was min of 
meer het beslissende gat geslagen. Het werd een aantrekkelijke wedstrijd onder een grotere publieke 
belangstelling dan bij de meeste wedstrijden op Goed Genoeg gedurende dit seizoen, met een zeker in 



de tweede helft sterk spelend AFC dat de gelijkmaker (AFC stond met rust met 0-1 achter) dik verdiende 
maar niet kreeg, ook omdat de scheidsrechter tot twee keer toe niet een strafschop toekende, die door 
onze supporters werd geclaimd. In de laatste vijf minuten scoorde Turkiyemspor nog 2 keer d.m.v. een 
counter en werd deze wedstrijd afgesloten met een geflatteerde 0-3 nederlaag. Maar dat bleek dan ook 
de enige nederlaag van de tweede seizoenshelft te zijn, want na 7 maart speelde het eerste elftal nog 
zeven wedstrijden, waarbij vier keer werd gewonnen en drie keer gelijk werd gespeeld, doelsaldo 16 voor 
en opnieuw slechts zes tegen! 
Kortom, een mooi seizoen met een prachtige derde plaats in de eindrangschikking, waar echter volgens 
veel supporters meer zou hebben ingezeten als er niet zo veel onnodige punten waren “gemorst”. En het 
niet “morsen” van punten is ook een belangrijk onderdeel teneinde ooit te bereiken wat in 27 jaar 
Hoofdklasse nog nooit is gelukt, een eerste plaats in de eindrangschikking. Trainer-coach Stanley Menzo 
en zijn assistent Roy Tular bijgestaan door elftalleider Peter Brans, keeperstrainer Cees Thomas, 
masseur-verzorger Ko Grosze Nipper en fysiotherapeut Frank Tilmans kunnen ondanks dat tevreden 
zijn. Op woensdagavond 26 mei werd op gepaste wijze het seizoen 2003-2004 voor de A-selectie en 
begeleiding afgesloten d.m.v. de traditionele wedstrijd tegen de “Gouden Ballen” (zie hoofdstuk 25 van dit 
jaarverslag). 
Zoals elders in dit jaarverslag diverse keren wordt vermeld, was AFC genomineerd voor de “Rinus 
Michels Award” voor de beste jeugdopleiding in het Nederlandse amateurvoetbal. Een nominatie waar 
door vele AFC’ers jarenlang hard aan is gewerkt (zie o.a. Schakel nr. 14 pagina 3 van 7 april jl.) en mede 
het gevolg van het beleidsplan “Keep Smiling” dat het toenmalige bestuur in 1998 presenteerde. Daarbij 
werd o.a. ten doel gesteld om met de selectie-jeugdelftallen op een zo hoog mogelijk niveau uit te komen, 
waardoor jeugdspelers vanuit de jeugd gemakkelijker zouden kunnen doorstromen naar de selecties 1 
en 2. Dit achter ons liggende seizoen konden wij stellen dat deze doelstelling was gerealiseerd. Bij de 
start van de competitie bleken maar liefst 10 jongens uit de A-selectie in de jeugdelftallen van AFC te 
hebben gespeeld (Joey Esionye, Stefan Sander, Dyron Daal, Pierre Tosch, Djuric Ascension, Tahir 
Akhamrane, Jair Koekoek, Bobby Uitermarkt en Robert en Bobby Gehring) en de selectie van het tweede 
elftal bestond vrijwel uitsluitend uit zgn. “eigen kweek”. Doch thans wordt de technische leiding 
geconfronteerd met een ware, zeg maar, “exodus” van jonge spelers, die uit onze eigen jeugd bij de 
senioren 1 en 2 waren doorgekomen en aan het einde van dit seizoen hebben besloten volgend seizoen 
hun geluk bij een andere club te gaan beproeven. Zo gaan bijvoorbeeld de internationals Pierre Tosch en 
Djuric Ascension naar Ajax zaterdag resp. Turkiyemspor, Stefan Sander en Bobby Uitermarkt naar 
RKDES, Dyron Daal naar Telstar/Stormvogels, Jair Koekoek naar Haarlem 2, Salah Bentohami en 
Matthijs Visser naar Beursbengels, Robert Stuut naar Ajax zaterdag, Liam Westerveld naar Sporting 
Martinus en Reinold George en Firgil Cairo naar DWS. Gedurende een recente evaluatie tussen bestuur 
en elftalcommissie A ging men op zoek naar “het hoe en waarom”. De meeste spelers uit het tweede 
elftal speelden inmiddels twee of drie seizoenen bij de selectie van het tweede, maar ze zijn jong en 
ambitieus en willen in een eerste elftal spelen. Daarnaast was een aantal spelers van het tweede naar de 
mening van de betrokken trainers en de elftalcommissie wellicht te ongeduldig, maar er nog niet aan toe 
om deel uit te maken van de AFC 1 selectie. Tenslotte, bij het eerste elftal (en trouwens bij ieder eerste 
elftal van iedere andere club) zijn er altijd spelers die naar hun eigen mening te weinig aan spelen toe 
komen, daardoor teleurgesteld zijn en vervolgens hun heil elders gaan zoeken, terwijl ze het in principe 
goed naar hun zin hebben bij de vereniging AFC. In ieder geval, ondanks het feit dat wij het vertrek van 
betrokken spelers betreuren, wensen wij hen succes bij hun nieuwe club en wie weet zien wij enkelen (of 
velen?) van hen nog bij ons terug. Ook Marc Stuut, die niet uit onze jeugd afkomstig is, verlaat ons 
jammer genoeg al na één seizoen en gaat naar Rijnsburgse Boys. John Bosman, die de laatste twee 
seizoenen op zijn eigen wijze deel heeft uitgemaakt van de groep (totaal speelde de oud-international 13 
wedstrijden voor AFC 1, een  visitekaartje voor onze club) gaat volgend jaar met vrienden voetballen bij 
de veteranen van Roda’23, de club waar hij ooit als jongetje is begonnen; voor John is “de cirkel rond”. 
Emiel Pieterse stopt met voetballen, maar blijft bij AFC wel actief als keeperstrainer. 
En dan heeft AFC 1 afscheid genomen van onze captain Daniel van Meer. Hij maakte 4 seizoenen deel 
uit van de A-selectie en speelde het in verhouding lage aantal van 65 wedstrijden (15 doelpunten en 13 
assists) voor “Ons Eerste”, omdat hij bij de aanvang van het seizoen 2002-2003 zo ernstig geblesseerd 
raakte, dat hij gedurende dat gehele seizoen geen wedstrijd kon spelen en dit achter ons liggende 
seizoen als naweeën van deze verschrikkelijke blessure toch ook nog vaak kleine ongemakken kende. 
Maar de 34-jarige Daniel gaf AFC met zijn persoonlijkheid “smoel”; een schitterende voetballer met een 
enorme wedstrijdmentaliteit, een voorbeeld voor velen. Daniel gaat volgend jaar bij zijn broer Geofrey in 
de zaterdag 5 voetballen, maar heeft trainer Stanley Menzo aangegeven dat hij graag in een soort “John 
Bosman” rol wil aftrainen bij de A-selectie. Ook in die rol zal hij voor AFC 1 volgend seizoen van waarde 
zijn!  
De kern van de A-selectie is gelukkig in tact gebleven: Edwin van Holten, Joey Esionye, Bobby Gehring, 



Ken Watanabe, Mohad Zaoudi, Hans Geerlings, Said Moumane, Ulli Landvreugd, Robert Gehring, Rody 
Turpijn, Ali Bentohami, Wessel Sennef, Tahir Akhamrane en Dennis Purperhart, die tijdens de 
zomervakantie met het Surinaams elftal twee wedstrijden moet spelen voor W.K.-kwalificatie. De selectie 
kon worden aangevuld met de van de junioren A-1 overkomende 18-jarige doelman Jarik van Zeijst en 
met de 20-jarige spits Vincent de Groot, die vorig seizoen in het tweede speelde en ook reeds enige 
keren in het eerste werd ingebracht. Daarnaast komen van “buiten” middenvelder/aanvaller Lex 
Oosterling (24) van Argon, centrale verdediger Stefan Stam (24) van Huizen, spits Enrique Zschuschen 
(28) van Sparta Nijkerk, verdediger Joes Blakborn (22) van Volendam 2, terwijl allrounder Laurens 
Bianchi (26) van DWS terugkeert bij AFC. Al deze spelers zullen in de nieuwe Persmap voor het komend 
seizoen uitgebreid aan de supporters worden voorgesteld. Daarmede bestaat de A-selectie 2004-2005 
uit 18 veldspelers en 3 doelverdedigers, totaal 21 man. 
De begeleiding bestaande uit Stanley, Roy, Peter, Ko, Frank en Cees is in zijn geheel in tact gebleven. 
Het bestuur en de elftalcommissie A hebben zich, als gevolg van de ontwikkelingen gedurende de laatste 
maanden, voor het komend seizoen ten doel gesteld “het gat” tussen AFC 1 en 2 qua beleving, 
begeleiding, aandacht, faciliteiten, etc. te trachten te verkleinen. In overleg met de elftalcommissie A en 
Stanley Menzo is er door het bestuur  een nieuw begeleidingsteam voor AFC 2 aangesteld. De nieuwe 
trainer-coach Wessel Colijn (oud-speler van zondag Hoofdklasser v.v. Aalsmeer in de 70-tiger jaren en 
als trainer reeds eerder actief bij Nieuw Vennep en NAS) en de nieuwe elftalleider (oud-eerste elftal 
doelman) Theo Janssen hebben er volgens eigen zeggen heel veel zin in om met de vernieuwde selectie 
van het tweede elftal, waarin opnieuw 2 overgekomen A-junioren en 2 spelers uit AFC 3, er een heel 
mooi jaar van te maken! Met de benoeming van Theo Janssen zullen komend seizoen 6 oud-eerste 
elftalspelers operationeel betrokken zijn bij de gang van zaken rond AFC 1 en 2, te weten Roy Tular 
(assistent-trainer), Cees Thomas (keeperstrainer), Henk Bijlsma, Henny Kottmann en Johan Dol 
(elftalcommissie TOPamateurs) en de eerder genoemde Theo Janssen; een zeer goede ontwikkeling! 
 
 
9.  AFC TWEE 
Onze oud-eerste elftal speler en trainer (wie kan dat zeggen?) Henny Kottmann , voor het eerste jaar 
actief als lid en secretaris van de elftalcommissie A doet verslag. “Het tweede elftal heeft een moeizaam 
maar zeer zeker ook een leerzaam seizoen achter de rug. Moeizaam vanwege de in hoofdstuk 5 van dit 
jaarverslag reeds gememoreerde trainerswissel die zes competitiewedstrijden voor het einde van het 
seizoen noodzakelijk was vanwege de teleurstellende resultaten op dat moment (van de laatste acht 
competitiewedstrijden daar aan voorafgaand werden er zeven verloren) en een mogelijke degradatie 
dreigde. Het bestuur vroeg de in deze situatie zeer ervaren Pim van de Meent om de laatste 6 
wedstrijden voor zijn rekening te willen nemen samen met Henk Bijlsma (hij verving de solidair met Dirk 
Spits zijnde elftalleider Hans Erik Muller). Het eindresultaat was een “happy end” met realisatie van het 
behoud in de Reserve Hoofdklasse A (waar AFC 2 vanaf de invoering in 1974 als enige club 
onafgebroken in uitkomt) d.m.v. een score uit de laatste zes wedstrijden van 11 punten (3 gewonnen, 2 
gelijk en 1 verloren). Te vermelden waard is dat Pim van de Meent in deze succesvolle eindserie 
vanwege vele blessures en schorsingen veelvuldig gebruikt heeft gemaakt van zowel A- als B-junioren, 
waarmee bevestigd wordt dat onze jeugdopleiding behalve succesvol ook voldoet aan de wens van een 
goede doorstroming naar de seniorenselecties”. 
 
 
10.  AFC DRIE TOT EN MET TWAALF 
Voorzitter Frans Jüch bericht ons als volgt namens de elftalcommissie B  
“Samenstelling B-commissie 
De B-commissie werd gevormd door Frans Jüch (voorzitter), Max Flam (secretaris) en Patrick 
Reddering (commissaris). De commissie opereert sinds januari 2004 in deze nieuwe samenstelling. 
De commissie heeft in de tweede helft van de competitie zeer intensief de lopende zaken aangepakt 
en zich terdege voorbereid op het komende seizoen. Ted Maros werd als kandidaat commissielid 
vanaf februari toegevoegd. 
Trainer/trainingen 
Het afgelopen seizoen trainde Martin Verburg AFC3 en was Dick Bakker trainer voor de teams 4 t/m 
12. Hij werd geassisteerd door Ruud de Bruyn en Hesdy Sanches. De gemiddelde opkomst was ver 
boven verwachting en een bewijs van toegenomen animo en goede begeleiding. De geleverde 
prestaties waren ook het resultaat van hun bijzondere inspanningen.  
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. Dankzij onze inspanningen werd Frank de 
Munnik dit voorjaar toegevoegd en kunnen we tevens voor het nieuwe seizoen een beroep doen op 
Seth van Straten en Jardo van Zweden.  
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 inzet en visie, 
ondersteund door de technische commissie, kon de commissie haar beleidsvoorstellen gaan 
uitvoeren. 
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 goede gastheer. 
Sportpark 
De geleverde diensten van materiaalman Hans Tier bleken onmisbaar. Samen met zijn team werden 
onze elftallen  uitstekend opgevangen en begeleid. 
Elftallen 
AFC3 (reserve 1e klasse) presteerde goed. Het resultaat van trainer Martin Verburg, leider Hesdy 
Sanches en aanvoerder Sandro Piqué en zijn jongens was het behalen van de periodetitel. 
AFC4 (reserve 2e klasse) o.l.v. Peter Kwee miste op twee punten na de periodetitel waar tot de 
laatste wedstrijd zicht op was. De basis van het team, dat niet kon beschikken over een vaste keeper, 
was inzet, enthousiasme en doorzettingsvermogen. Frans Jüch begeleidde het elftal. 
AFC5 (reserve 3e klasse) met Chris Bruystens als leider had een lastig seizoen. De mix van ervaren 
spelers met jeugd was niet geheel in balans. Gelukkig wist het elftal zich in de laatste wedstrijden 
veilig te stellen in de reserve derde klasse. 
AFC6 o.l.v. Patrick Reddering speelde een seizoen lang in de onderste regionen. Een vaste kern 
binnen het team zorgde voor de sterke schakels binnen en buiten het veld. 
AFC7 kwam als geheel nieuw team. Aanvoerder Tijs de Bont en zijn jongens verdienden terecht de 
titel ‘Team van het jaar’ wegens inzet, opkomst en geleverde prestaties. 
AFC8 met Dennis Bijlsma en Bob Duis aan het roer moest vooral na de winterstop bijsturen om niet 
geheel uit de koers te raken. Het resulteerde toch in een laatste plaats in de competitie. 
AFC9 o.l.v. Onno van Grondelle heeft zich een vaste plaats verworven in onze vereniging. Dit 
vriendenteam manifesteerde zich altijd positief op het veld en daarbuiten en eindigde boven in het 
rechter rijtje.  
AFC10 o.l.v. Jos Willems is een hecht vriendenteam dat onze sociëteit regelmatig en langdurig 
bezocht. De gedeelde vierde plaats werd ‘met gemak’ bereikt. 
AFC11 o.l.v. Efraim Blog eindigde in de veilige middenmoot. Zeer goede wedstrijden werden af en toe 
afgewisseld met mindere daden.  
AFC12 haalde het kampioenschap net niet. Leen Meijaard en zijn selectie hebben er alles aan 
gedaan zo hoog mogelijk te eindigen in de poule. 
 
  
11.  AFC ZATERDAG 
Sebo Woldringh, secretaris zaterdag commissie C, doet verslag, mede namens zijn 
commissiegenoten Roy van Dijk, Benno Honsdrecht en Camiel Huisman. “Voor het seizoen 2003-
2004 waren wederom negen zaterdagteams ingeschreven bij de KNVB. Een aantal wat eigenlijk al 
jaren stabiel is simpelweg omdat er logistiek niet meer elftallen bij kunnen op de nog immer populaire 
zaterdagmiddag. De zaterdagcommissie bestond dit jaar uit Roy van Dijk, Benno Honsdrecht, Camiel 
Huisman en Sebo Woldringh. De wedstrijdtafel werd bemand in AFC-blazer door Theo Janssen, en 
dikwijls, later in de middag werd hij nog geassisteerd door zijn vrouw Marian. Met alle egards en op 
AFC-waardige wijze werden de leiders, aanvoerders en niet te vergeten de scheidsrechters 
ontvangen. Chapeau! Voor de eerste vier elftallen wilde zich nog wel een scheidsrechter melden, 
maar voor de lagere seniorenteams was het vaak improviseren geblazen (op de fluit). Behoudens 
natuurlijk de multifunctionele inzet van een Peter Brans, die zo’n beetje ieder elftal wel een keer het 
afgelopen seizoen heeft gefloten. De (lok)roep om scheidsrechters blijft dan ook bestaan. Zegt het 
voort, zegt het voort. Ook met de AFC-administratie, vertegenwoordigd door Jaap Draisma en 
Yvonne Steeman heeft de zat-commissie weer prima contact gehad over relevante zaken voor het 
zaterdag-gebeuren. Hoe is het de elftallen vergaan? 
Zaterdag 1 begon het seizoen in de 3e klasse vol verwachting met een nieuwe trainer te weten Dirk 



Spits en geassisteerd door Hans Coorengel. Ger Smit was de elftalleider en Robin Massier was er 
voor de fysio. Na een ietwat moeizame start werd vervolgens tegen de ploegen uit het rechterrijtje, 
zoals later zou blijken, de punten gepakt waardoor zicht en hoop op de titel bleef bestaan. Immers dat 
was de doelstelling van Dirk: kampioen worden. Echter na de winterstop werden toch teveel punten 
gemorst en aan het einde van de rit was een onbevredigende 6e plek hun deel. Eigenlijk heeft het het 
hele seizoen niet echt lekker gelopen en was het vaak net niet. Lag het aan het spelersmateriaal, de 
trainer, de assistent, de aanvoerder of de zat-commissie? Wie het weet….mag het zeggen. In ieder 
geval zal de zaterdag 1 komend seizoen met een schone lei gaan beginnen, met een nieuwe trainer, 
te weten Martin Verburg. 
Ieder jaar een prijssie en dit jaar zelfs twee al zat het venijn wel in de staart voor de mannen van 
Sebo Woldringh van Zaterdag 2. De laatste jaren is het voor dit elftal in de reserve tweede klasse 
steeds lastiger het gevecht aan te gaan met het degradatiespook. Immers ondanks de verversing met 
een paar jongere jaars ligt de gemiddelde leeftijd van dit team toch rond de 35+. En met 
tegenstanders die met gemak je zoon kunnen zijn is het niet altijd handig de ongelijke sprintduels aan 
te gaan. Maar gelukkig bleef het voetbalgogme hoogtij vieren en middels een formidabele eindsprint 
werd zowaar nog de zesde plek bemachtigd met zelfs nog een periodetitel voor promotie naar de 
reserve eerste klasse ! God zij dank hebben zij hun wedstrijd tegen Marken verloren. Wel werd op de 
valreep nog het met 16 zaterdag en zondag teams sterk bezette toernooi om de ABC-cup, glansrijk 
gewonnen.  
Zaterdag 3 kwam uiteindelijk drie punten tekort voor het kampioenschap in de reserve 3e klasse. Het 
wil maar niet lukken. Nu een derde plek en de twee seizoenen daar aan voorafgaand 2x tweede. 
Naar verluidt rommelt het dan ook weer op de transfermarkt. In ieder geval is Ruud Gullit 
getransfereerd naar Rotjeknor. Het seizoen voor zaterdag 4 is overschaduwd door het overlijden van 
hun keeper Peter Kuin. Peter was al geruime tijd ernstig ziek en mocht de ongelijke strijd uiteindelijk 
niet winnen. In de competitie hebben zij een keurige vijfde plek veroverd. 
Zami Cinque van Lou Hekster & Alphons Peeters zijn dit jaar stijf onderaan geëindigd met een 
historisch dieptepunt van 15 nederlagen en dat toch met een aantal jonge versterkingen erbij. Maar 
ja, om met de woorden van Lou te spreken “ we hebben dan ook nooit met de ideale combinatie 
kunnen starten”. De mannen van Peter van den Dungen jr. van zaterdag 6 hebben een prima, steady 
seizoen gedraaid en geheel in stijl afgesloten in het Ierse Dublin. Ook zaterdag 7 hebben hun 
seizoen afgesloten in het buitenland, te weten in Milano. Camiel Huisman c.s. zijn in de competitie op 
een zevende plek geëindigd. 
Zaterdag 8, herstel Veteranen I, hadden dit seizoen de overstap gemaakt. En het is hun prima 
bevallen met een zesde plek. Tegen het einde van het seizoen, zoals men wel vaker ziet bij de 
diverse teams, werd het een beetje sprokkelen met de mensen. Instituut Robby Lobatto gaat komend 
seizoen, naar verluidt, echt stoppen of toch niet ?? Veteranen II van Marcel Koster hebben met een 
traditie gebroken en zijn niet als laatste geëindigd, maar als voorlaatste. Maar als vanouds, de pret 
was er niet minder om. De roep om vers bloed wordt luider en luider, dus zegt het voort , zegt het 
voort. 
Na de uiterst sportieve zomer met een EK, een Wimbledon, een Tour de France en Olympische 
Spelen te Athene, zullen alle teams in augustus/september in nagenoeg dezelfde samenstellingen, 
zich weer melden op de groene weiden van AFC. Een ieder een prettige zomer toegewenst en tot 4 
september a.s. bij de start van de nieuwe competitie”. 
 
 
12.  DE JONGE AFC’ERS 
Zoals zo vaak in het verleden gesteld, de jeugdcommissie is de belangrijkste commissie van AFC (wie de 
jeugd heeft ……) en deze commissie kende dit seizoen de volgende samenstelling: Rinus van 
Leijenhorst, Yvonne Steeman, Michael Tugendhaft, Bas Polling, John Parsser en Peggy van Wijnen. 
Rinus van Leijenhorst, voor het eerste jaar actief als voorzitter van onze jeugdcommissie, leverde het 
volgende verslag. “Het afgelopen seizoen was er één met veel hoogtepunten en een paar 
dieptepunten, vooral het presteren van de A1 junioren was opvallend, een redelijke start van de 
competitie werd vervolgd door een serie nederlagen, waarna geëindigd werd met een serie 
overwinningen. Hierdoor werd geëindigd op een derde plaats van onderen waardoor uiteindelijk twee 
nacompetitieronden noodzakelijk waren om het klasse behoud te bewerkstelligen. In de laatste 
wedstrijd uit tegen PH Almelo werd met 1-3 gewonnen, waardoor het eindresultaat is dat onze A-1 
junioren ook volgend seizoen weer zullen uitkomen in de landelijke eerste divisie. Jongens, een super 
prestatie!  
Bijzonder waren de behaalde kampioenschappen bij de junioren voor de A3 en B6, bij beide teams 
was een zeer goede homogeniteit en opvallend was dat deze selecties veel spelers kenden, die al 



vanaf de pupillen lid zijn. Een steuntje in de rug voor het beleid dat de jeugdcommissie zich vorig jaar 
heeft voorgenomen om zoveel mogelijk de teams samen te stellen met spelers die een AFC verleden 
hebben. In de categorie van de D- tot en met F- pupillen behaalden de volgende teams het 
kampioenschap: D8-E4-E8-E9-E10-E11-E12-F3 en F4, een respectabel aantal en een mooie 
prestatie van de spelers en begeleiding van deze teams, proficiat. 
Opvallend is dat behalve de E4 en de F3 geen enkel ander selectie of semi-selectie team een 
kampioenschap wist te behalen, wel leverde de D1 een prachtige prestatie in de Top Klasse om na 
AJAX, AZ en Utrecht op de 4e plaats te eindigen voor de andere B.V.O.’s, dit team was er ook debet 
aan, dat AJAX niet ongeslagen kampioen werd! Van de 31 pupillenteams wisten 9 teams het 
kampioenschap te behalen, met zo’n aanbod van spelers moet het mogelijk zijn om het aantal van 9 
te verbeteren, daarom is er door de jeugdcommissie gekozen om vooral meer aandacht te besteden 
aan alle teams vanaf de onderbouw. Hiervoor komt dit jaar dan ook Henny Schipper onze technische 
staf versterken om samen met Jan Verhagen, de trainers, assistent-trainers en teammanagers meer 
te ondersteunen en te begeleiden op het gebied van oefenstof en coaching, de jeugdcommissie hoopt 
dat deze iets andere aanpak over een aantal jaren zijn vruchten gaat afwerpen. Cees Koedood zal de 
coördinatie van Champions League en World Cup op zich nemen, hij zal daarin worden bijgestaan 
door een zestal assistent-trainers. 
Overige nieuwe trainers zijn Bep Thomas voor de C2-junioren en Erwin Keller voor de B1-junioren. 
Afscheid nemen wij van Joris de Wijs, die meer dan 10 jaar als assistent-trainer en trainer is 
opgetreden, maar wegens drukke werkzaamheden niet meer in staat is om het trainerschap te 
combineren met zijn werk, maar ook van Ulli Landvreugd, Dennis Purperhart en Jan Pelsma. Het 
Jeugdplan dat zes jaar oud is hebben wij op diverse onderdelen aangepast en bijgesteld en zal van 
jaar tot jaar worden geactualiseerd. Ook heeft de Jeugdcommissie in een tweetal incidenten een 
beroep gedaan op de Strafcommissie, die in beide gevallen via het Hoofdbestuur tot een uitspraak 
hebben geleid, hiervoor onze dank aan Ernst Seunke, Ron Limburg en Quintus Abeln.  
Heel veel activiteiten heeft de Jeugdcommissie ook dit jaar weer georganiseerd zoals de Herfst 
driedaagse, Sinterklaasfeest, het inmiddels traditionele Kerstdiner voor de C-junioren, indoor A-B-
Cup, Henk Kappelhoff-toernooi, Wim Buckert- toernooi, Dick van der Klaauw-toernooi, Goed Genoeg-
toernooi, Teammanagers-toernooi en natuurlijk niet te vergeten het Borchland-evenement en het 
allermooiste evenement “de Mini E.K.”. Een aantal medewerkers wil ik hierbij bedanken voor de 
enorme inzet die zij hiervoor hebben moeten leveren en wel Peggy van Wijnen, Bas Polling, John 
Parsser, Michael Tugendhaft, Yvonne Steeman, Marjan Stoop, Thea Verhoeven, Frank de Munnik, 
Frits Stoffels, Jan Verhagen, maar ook een aantal vrijwilligers zoals Wim Meuleman (teammanager 
A4) en Johan Westerveld (vader van Casimir Westerveld, trainer C1), nogmaals fantastisch wat jullie 
gepresteerd hebben. Ook de twee thema avonden die de Jeugdcommissie georganiseerd heeft, 
waarvan één samen met onze supporters vereniging “The Reds” waren zeer geslaagd. Hierdoor ben 
ik nu aangeland bij een min of meer zorgelijk aspect binnen de Jeugdafdeling, het aantal 
werkzaamheden voor de leden en de contactpersonen van de Jeugdcommissie is zo toegenomen, 
dat uitbreiding van het kader noodzakelijk is en wij dan ook danig op zoek zijn naar goede kandidaten 
die een functie willen bekleden binnen de Jeugdafdeling. In ieder geval hebben wij Marjan Stoop 
bereid gevonden om de begeleiding op zich te nemen van de A-junioren die naar de senioren 
overgaan. 
En dan natuurlijk niet te vergeten de A.F.C. “Junior Board” bestaande uit een aantal leden tussen de 
14 en 17 jaar en die al vanaf de F-junioren lid zijn de A.F.C. Dit seizoen hebben zij een aantal 
evenementen georganiseerd zoals een “Darts-toernooi” en “Disco-avond” voor C-junioren, maar ook 
zorgden zij voor scheidsrechters op zaterdag en hielpen bij verschillende evenementen. Kortom een 
fantastisch initiatief, waarvan ik hoop dat de A.F.C. “Junior Board” een lang leven beschoren zal 
blijven binnen onze vereniging. Vrijwilligers zijn steeds moeilijker te vinden, maar op het gebied van 
de assistent-trainers mochten wij niet klagen, Eddy Meijer, Meindert Huisman, Enrico Bartens, Rene 
Wilhelm, Rijk Lam, Frans Ris, Hans Rettich, Hans v/d Straeten, Henk Noorland, Jean Bollen, Gerry 
Huyser en Bep Thomas, weer of geen weer zij waren bijna altijd aanwezig om te helpen, grote klasse. 
Een hoogtepunt was natuurlijk ook de nominatie van onze jeugdafdeling voor de Rinus Michels 
Award, uiteindelijk bleven er drie clubs over in de categorie “beste jeugdopleiding bij de amateurs” en 
wel Rohda, Raalte en Flevo Boys, Emmeloord en de A.F.C. De prijs werd gewonnen door Rohda 
Raalte, jammer maar een extra stimulans voor de toekomst om voor de eerste prijs te gaan. 
Helaas moeten wij na dit seizoen afscheid nemen van Yvonne Steeman, onze secretaris, die heel 
veel goed werk heeft geleverd, het zal heel moeilijk worden om voor haar aan goede vervanger te 
vinden, wij danken Yvonne voor al haar inzet en toewijding. Ter afsluiting wil ik mede namens de 
leden van de jeugdcommissie mijn dank uitspreken aan een ieder, die zich dit seizoen met zoveel 
inzet verdienstelijk heeft gemaakt voor onze jeugd”. 



 
 
13.  DE AFC-VETERANEN 
Het instituut de “AFC-veteranen” dateert al uit de dertiger jaren van de vorige eeuw. Ook dit seizoen 
kwamen de “vetten” in het veld tegen leeftijdgenoten van oude clubs als Kon. HFC, HBS, HVV, 
Concordia, Kampong, Victoria, Black Devils, e.a. De veteranen werden aangestuurd door Karel van 
Osch, Paul Koster, Ernst Huisman en Jan Hein Lans. Jos Blank debuteerde als captain. Veteranen 
doelman André Wijnand  leverde de volgende bijdrage voor dit jaarverslag. “Wat een seizoen! Vorig 
jaar in de laatste wedstrijd net geen kampioen, in blessuretijd maakte de tegenstander gelijk, geen 
probleem als niet net daarvoor, hoezo als, als telt niet in de sport. Om weer een dergelijke 
teleurstelling te voorkomen, bedacht coach Jan Hein Lans een geweldige opening voor het nieuwe 
seizoen: “We gaan niet, ik herhaal, we gaan niet voor de titel”. Edoch, vanaf het begin liep het als een 
trein, bijna het hele seizoen bovenaan. De mix van de niet meer spelende oud-veteranen, de nog 
spelende bijna oud-veteranen, althans dat denken ze, en de jongveteranen, zonder wie de bijna oud-
veteranen echt niet meer kunnen, is een unieke combinatie. Veteranen hebben veel meer met elkaar 
dan dat wedstrijdje op zaterdagmiddag, zijn oprecht in elkaars wel en wee geïnteresseerd en helpen 
elkaar als dat nodig is! Namen noemen wie tot de jong dan wel tot de bijna oud-veteranen behoort? Ik 
kijk wel uit, je zult iemand maar bij de bijna oud-veteranen zetten, terwijl hij denkt nog te spelen als 
een jongveteraan. Zie hier dan ook direct de humor, die gewoon op de mat ligt en anders wel heel 
duidelijk in de kleedkamer. Want hoe vaak denk je niet: “Ik moet stoppen, maar ik wil de humor van 
de kleedkamer niet missen.” Zo ook dit seizoen, maar waar ging het mis?  
We verloren ineens in drie wedstrijden totaal onnodig teveel punten, maar die klap zijn we gewoon 
gezamenlijk te boven gekomen. Kampioen? Als we het seizoen hadden kunnen afmaken, zeker! 
Laatste wedstrijd die we speelden: HBS uit, om de bovenste plaats. Daarna wij nog twee wedstrijden 
te gaan, HBS één. Wij speelden HBS helemaal zoek, slechts 3-0 daar gewonnen! Maar 
deze competitie is een vreemde competitie, je kunt zomaar je wedstrijd afzeggen zonder 
puntenverlies. Wij hebben dus niet meer kunnen spelen en HBS wel en daar HBS die wedstrijd heeft 
gewonnen, is HBS  kampioen. Simpel. Rechtvaardig? Ach heeft u er iets over in de krant dan wel op 
teletekst sportpagina 601 gelezen? Het is trouwens niet de eerste keer, dat dit ons overkomt. 
Teleurstellend seizoen? Helemaal niet, een prachtig seizoen! Met als andere hoogtepunten: het diner 
dansant op AFC, we maken er wel een feest van, geen probleem; de thuiswedstrijd tegen Kampong, 
3-2 winst, deze overwinning sla ik toch hoger aan dan tegen HBS, hier hebben we echt tot de laatste 
minuut heel hard voor moet knokken. Beste man van het veld: scheidsrechter Maurice de Hond. 
Vriend en vijand waren het erover eens, Maurice hield de wedstrijd zeer goed in de hand.  
En het seizoen eindigde met een geweldig weekend: onze Engelse vrienden waren weer op bezoek. 
Vrijdagmiddag golf en diner na afloop, zaterdag: “The match of the day”! En het gaat echt om een 
heuse schaal, vorig jaar verloren, maar nu weer terug in ons bezit. Maar niemand heeft het na afloop 
meer over de wedstrijd, je bent met vrienden, hoewel die schaal toch echt wel belangrijk is, 
eergevoel! Daarna een geweldige, zeer goed verzorgde avond, in het eetcafé van onze veteraan 
Wouter Amesz (grote klasse Wout!). Eén groot feest dat natuurlijk eindigt, volgens traditie, met de 
armen om elkaars schouders en uit volle borst: YOU NEVER WALK ALONE, de lijfspreuk van de 
AFC-Veteranen!” 
 
 
14.  COMMISSIE PERS, PUBLICITEIT EN EVENEMENTEN  
Debuterend bestuurslid Nick van Ommeren informeert ons over de omvangrijke activiteiten van deze 
commissie, naast Nicolaas bestaande uit Hans Elias, Wim Ringe, Andre Wijnand en Rogier de Boer. 
“Sinds 26 juni 2003 ben ik voorzitter van de commissie PP&E en uit dien hoofde heb ik zitting in het 
bestuur van AFC. Uit ervaring kan ik nu zeggen dat het een goed georganiseerde en geoliede trein is, 
die stevig op de rails staat. Aan de andere kant liggen langs het spoor een zeer groot aantal stations 
te vinden en soms is het daarom moeilijk de vaart er in te houden of te krijgen. Laat ik me 
verduidelijken en de beeldspraak verlaten door u mee te nemen langs de zeer diverse portefeuille van 
de commissie PP&E. Binnen de vereniging zijn heel veel mensen actief die zich dag-in-dag-uit, week-
in-week-uit bezig houden met en zich inzetten voor AFC. Dat is geen nieuws misschien, maar men 
staat er niet altijd bij stil, althans ik niet voordat ik aan deze klus begon. Toen Machiel van der Woude 
eind juni jl. voorzitter werd van AFC moest er een groot gat worden gevuld om de vele taken die hij al 
jaren vervulde op te vangen, waarbij bovendien voor mij het overzicht enigszins ontbrak. Als leidraad 
kon ik het jaarverslag van de PP&E  van vorig jaar hanteren. Ik verzeker u echter dat het op papier 
heel anders is dan in de realiteit. Het is een beetje als met een navigatiesysteem in je auto als je geen 
idee hebt waar je zit of welke kant je op moet om naar huis te komen. De commissie PP&E beschikt 



gelukkig over zo’n navigatiesysteem, die de richting aangeeft of je nu in een onbekende streek zit of 
op de Boelelaan. Het is een select groepje AFC-ers dat het mogelijk maakt dat de trein/auto doorrijdt 
bij wisseling van machinist en het mogelijk maakt de nieuwe voorzitter PP&E zijn draai kan vinden en 
de tijd kan nemen ingevoerd te raken binnen de club. Hans Elias, Tim Timmerman, Yvonne Steeman, 
Jaap Draisma, Frans Juch, Wim Ringe en Chris Schroder en Johan de Bie heel veel dank voor jullie 
navigatie, inzet en hulp.  
De Schakel is één van de hoofdtaken van de commissie. In haar 82ste jaargang het kindje van met 
name de toegewijde Hans Elias, die de productie voor zijn rekening nam en veel overleg voerde met 
de uitstekende drukker Palteam. Om uiteenlopende redenen was deze jaargang de redactionele inleg 
van Jan van Dijk en Hans Geusebroek beperkt tot een enkele bijdrage. Vaste scribenten Pim 
Adriaansz  en Johan de Bie schreven tot veler genoegen hun columns, Mixed Pickles en Bie-
zonderheden. Nicolaas van Ommeren mocht de rubriek “Red’-actueel voor het eerst voor zijn 
rekening nemen, met als regelmatig terugkerende gastschrijver voorzitter Machiel van der Woude. 
Mogelijk zal in het volgende seizoen de voorzitter vaker zijn licht over zaken laten schijnen die binnen 
de club spelen en zijn eigen rubriek krijgen. Op het gebied van statistieken werd De Schakel van 
ongeëvenaard werk voorzien door Chris Schroder die dit inmiddels voor het 40e jaar doet! Veel lof 
kreeg de redactie voor de wedstrijdverslagen van Ons Eerste. De afspraak inzet voor de in beginsel 
wisselende verslaggever was dat hij de verslagen zou blijven schrijven zolang AFC zou winnen. U 
begrijpt dat in de eerste seizoenshelft de redactie wekelijks opzoek moest naar een nieuwe 
verslaggever, maar dat na de winterstop Amel Vroege de pen ter hand nam en het hele verdere 
seizoen heeft verslagen. Zelfs na het ene schoonheidsfoutje tegen Turkiyemspor. Amel bedankt. 
U heeft ongetwijfeld gemerkt dat De Schakel de laatste maanden een 3 wekelijkse uitgave is 
geworden. Belangrijk argument hiervoor zijn de oplopende kosten voor de productie en verzending. 
Het ziet er naar uit dat ook het komende seizoen de 3 wekelijkse cyclus zal worden gehanteerd. Dit 
brengt nadelen met zich mee, dat realiseert de redactie zich terdege. De actualiteit van verslagen is 
goeddeels weg en ook het wedstrijdprogramma zal af en toe hiaten vertonen, die echter wel 
overkomelijk zijn. Een steeds belangrijker wordend alternatief wordt door een groeiend aantal leden 
gevonden in de voortreffelijke website van AFC, die verderop in dit verslag zal worden besproken. 
Net als voorafgaande jaren waren Jaap Draisma en Yvonne Steeman verantwoordelijk voor de 
Schakeladministratie en heeft Yvonne ook deze keer de productie van de laatste Schakel van Hans 
Elias waargenomen. Alle betrokkenen bij de totstandkoming van De Schakel, bedankt. 
In de inleiding werd al over de diverse stations gesproken. Nu is de Persmap zo’n beetje het Centraal 
Station binnen de PP&E portefeuille. Laat dat nu net het station zijn dat werd overgeslagen, of beter, 
werd aangedaan door de oude machinisten, Machiel van der Woude, Kees Gehring en Hans Elias. Zij 
hebben zich weten te overtreffen met de 21ste Persmap. Een uitgave die door veel bezoekende clubs, 
de pers, AFC-Vriendelijke Bedrijven en veel leden van de vereniging terecht wordt geroemd en een 
fantastisch naslagwerk is. De Persmap is uitgegroeid tot hét visitekaartje van AFC in full-color en 
glossy, voorzien van veel foto’s, feiten en achtergronden. Tijdens de feestelijke presentatie van de 
nieuwe selectie van Ons Eerste werd het eerste exemplaar van de Persmap door Tom Egberts 
overhandigd aan Rinus Michels.  
AFC-Thuis werd door Wim Ringe op vakkundige wijze ingevuld, bijgestaan door het cijfermateriaal 
van Chris Schroder. Dit jaar was een lastig jaar vanwege de talrijke afgelastingen en daardoor 
wisselingen in het wedstrijdprogramma van Ons Eerste. Na een reeks opeenvolgende uitwedstrijden 
in de eerste helft van het seizoen eindigde AFC1 met vier thuiswedstrijden op rij en de slot wedstrijd 
bij Kranenburg. De vele last-minute aanpassingen vergen de nodige creativiteit  ten aanzien van de 
productie die weer geheel in vertrouwde handen was van Yvonne Steeman en Jaap Draisma. De 
verkoop van AFC-thuis werd enthousiast verzorgd door Frank Bouman, Ben Slaap en Ron Susan. 
Waarbij niet vergeten mag worden dat de kassa weer bemand werd door Jan Koomen en de vaste 
toeschouwers vaak persoonlijk welkom werden geheten door bestuurslid Edwin Geluk, die als 
gebruikelijk toezicht hield bij de poort.  
De radiokamer werd de eerste paar thuiswedstrijden van Ons Eerste bemenst door een wisselend 
gezelschap. Al snel bleken Dennis de Wit en bestuurslid Ad Westerhof dermate veel lol te hebben in 
het “verslaggevertje” spelen, dat zij voor de resterende thuiswedstrijden tekenden. De geheel 
vernieuwde geluidsinstallatie werd regelmatig op de proef gesteld door het op Braziliaanse wijze 
aankondigen van een AFC doelpunt. De verstandhouding met de radioverslaggevers op de tribune, 
met name Arnold Schenk van Radio Noord-Holland, is zelden zo collegiaal geweest en stuwde 
Dennis en Ad, maar ook Arnold, tot grote hoogte. Aan de Perstafel was het bij de thuiswedstrijden 
van Ons Eerste regelmatig druk. Pim Adriaansz en Chris Schroder voorzagen dit jaar de aanwezige 
verslaggevers van informatie en na afloop van de wedstrijd van een drankje en een borrelhap. 
Allemaal zeer bedankt voor een glad verlopen seizoen. 



De website bereikte ook grote hoogten dit seizoen. Van 29 november 2000, het begin van de website, 
tot aan de opening van het voorbije seizoen was 220.000 keer de website aangeklikt. In de afgelopen 
12 maanden is dit 115.000 keer gebeurd, met als hoogtepunt bijna 700 hits op één dag. Dat gaat niet 
zomaar. De AFC webmaster Hans Elias beheert de website op secure wijze en voorziet de site van 
alle actuele informatie, die tot hem komt.  
De nieuwe rubriek, “De Krantenpagina”, met alle roddels en transfers in de Hoofdklasse A, verzorgd 
door Hans van der Vlist, zorgt voor veel ‘traffic’ op de site. De website bericht niet alleen over Ons 
Eerste, maar juist ook over de andere teams van AFC en dat laatste wil de PP&E nog verder 
uitbouwen met name voor de jeugdafdeling. De website ontwikkelt zich meer en meer als uniek 
verzamelpunt van informatie binnen onze vereniging. Een belangrijk voordeel van de website ten 
opzichte van De Schakel is de bijna onbeperkte ruimte die je hebt. Verslagen en foto’s kunnen 
eenvoudig en zonder extra kosten worden geplaatst. Hierdoor kan elk elftal of commissie zijn eigen 
onderdeel vormen binnen de site. De jeugdcommissie en ook het bestuur van AFC onderzoeken hoe 
zij nog meer en beter gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van internet in de communicatie 
naar haar leden. Op het AT5 televisiekanaal verzorgt Chris Schroder al weer een aantal jaren de 
teletekst pagina 515 voor AFC. Alle standen, goals en assists, maar ook de afgelastingen en 
“hoofdpunten uit het AFC-nieuws” zijn te lezen op deze (sub)pagina’s. Helaas kan niet iedereen AT5 
ontvangen en is daarmee het bereik enigszins beperkt. Toch is en blijft  de teletekst pagina een 
belangrijke en door velen gewaardeerde bron van informatie. 
Tot slot de evenementen. Het hele jaar door vinden allerlei evenementen plaats in en rondom AFC. 
Veelal zijn er voor de grotere evenementen subcommissie ingesteld die op vakkundige wijze en met 
jarenlange ervaring hun werk uitvoeren. In december organiseerden Ron van Doesburg, Ronald 
Koster, Lou Hekster, Roy van Dijk en Hans Hulst het Koninklijk Kienen met weer prachtige prijzen en 
verrassende winnaars. Niet veel later voor de jaarwisseling organiseerde Elly Coorengel de 
traditionele Klaverjasavond. Op Nieuwjaars ochtend werd het Sixes toernooi georganiseerd in de 
sneeuw. Een heerlijk verfrissend begin van het jaar. Aansluitend vond de nieuwjaarsreceptie plaats 
muzikaal omlijst door het kwartet Ger Suring en de Leliestreet Sisters. Op 4 januari streden 160 
senioren van zowel de zaterdag- als zondag teams in een ochtend en middagsessie in de Emergohal 
om de felbegeerde 1e prijs. Een mooi toernooi dat voortreffelijk werd georganiseerd door Frans Juch, 
Marcel Koster, Chris Schroder en Max Flam.  
Op 14 mei veranderde het AFC clubhuis in een zeventigerjaren discotempel tijdens het Anonymous 
Flashback Club feest. Met de live band Brickhouse en gastzanger Dennis Tetro kwam de zaal al 
vroeg op gang. Door de ‘tunes’ van DJ Eran Hausel en de fantastisch beelden van VJ Marcella kwam 
iedereen in de juiste stemming. Na middernacht maakte Meatloaf zijn rentree op het podium met een 
opzwepend optreden, waarbij de performers veel deden denken aan Robby Lobatto, Natalie Thijsen 
en Max Flam. De organisatie van dit jaarlijkse hoogtepunt onder de evenementen was in handen van 
Tim Timmerman, Robby Lobato, Rogier de Boer, Frans Ris, Joris de Wijs en Nick van Ommeren. 
Het evenementen seizoen eindigt elk jaar voor de senioren met de ABC-cup. Onder strakke leiding 
van Fred ten Nijenhuis en Frans Juch kwam het beste in de spelers boven. In het heerlijke 
voorjaarszonnetje werden de wedstrijden gespeeld, met na afloop in het clubhuis een zeer smakelijk 
buffetdiner onder het genot van een drankje en de UEFA-cup finale.  
Terugkijkend kan ik zeggen dat het eerste jaar als voorzitter van de commissie PP&E een inwerk- en 
leerjaar is geweest. Het was een jaar waarin ik heel veel mensen heb leren kennen en waarderen. 
Veel evenementen en onderdelen die binnen de portefeuille vallen lopen gesmeerd en daar hoeft 
weinig of niets aan te worden veranderd. Hier en daar zal ik misschien bepaalde vernieuwingen 
proberen door te voeren. AFC mag dan wel bijna 110 jaar oud zijn, ze gaat wel mee met haar tijd en 
is nooit te oud om te leren.  
 
 
15.  DE ARCHIEF-COMMISSIE 
Deze commissie bestond ongewijzigd uit Hans de Wijs, Rik de Boer en Pim Adriaansz (voorzitter), die 
de volgende bijdrage leverde. “In het bijna 11-jarige bestaan van de AFC-archiefcommissie mag 
geconstateerd worden, dat er veel van de gestelde doelen is bereikt. Archivering is een bezigheid die 
niet onder druk staat van 'deadlines' en dat kwam in het achterliggende verenigingsjaar enigermate 
van pas. De principe-afspraak van commissievergadering op elke eerste maandagavond van de 
maand bleef weliswaar gehandhaafd, maar door ziekte en operatie van Rik de Boer (gelukkig weer 
hersteld), verhuizing van Hans de Wijs en een drukke agenda van Pim Adriaansz kwam het daar niet 
met regelmaat van. De commissie constateert niettemin met voldoening, dat er wederom vordering is 
gemaakt op de weg naar het einddoel dat nooit zal worden bereikt: een archief is namelijk nooit af. De 
commissie kreeg enerzijds weer van vele zijden materiaal aangeleverd en stelde tevens met 



voldoening vast, dat raadpleging van het archief (door belangstelling uit AFC zelf maar ook van 
buitenaf) steeds groeiende is. De commissieleden stellen zich wederom voor het komende 
verenigingsjaar herkiesbaar”. 
 
 
16.  DE KENNISMAKINGSCOMMISSIE 
Twee seizoen geleden werd deze commissie door het bestuur geïnstalleerd. Wanneer men lid wil worden 
van AFC kan men een aanmeldingsformulier insturen, voorzien van de handtekening van 2 voorstellers 
die reeds lid of donateur zijn. Deze kandidaat-leden worden rechtstreeks tot de ballotage doorgelaten. 
Maar er zijn ook kandidaat-leden, die (nog) niemand bij AFC kennen, doch zich wel aanmelden en deze 
nu krijgen allen een persoonlijk gesprek met 2 leden van AFC’s kennismakingscommissie, die dit seizoen 
bestond uit Ger van Caspel, Edwin Geluk, Roy van Straten, Micael Tugendhaft, Rinus van Leijenhorst, 
Sebo Woldringh, Frans Jüch en Henny Kottmann. Gedurende de maand mei vond op vele avonden vele 
kennismakingsgesprekken op “Goed Genoeg” plaats, iets dat door betrokken kandidaat-leden, naar 
verluid, zeer op prijs wordt gesteld. Zowel de vertegenwoordigers van AFC als betrokken kandidaten 
kunnen op deze wijze bezien of beide partijen geschikt zijn om een nieuwe relatie als club en lid aan te 
gaan. 
 
 
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 Hans Geusebroek, Rik de Boer en Chris de Valk en plaatsvervangende leden 
Wim Endel en Hans Honsdrecht. Allen hartelijk dank voor de voor AFC geleverde arbeid. 
 
 
18.  DE AFC-VRIENDELIJKE BEDRIJVEN 
In de zomer van het jaar 1985 ontwikkelde het toenmalige bestuur een plan om te komen tot een 
samenwerkingsverband met het bedrijfsleven via de zgn. “AFC-Vriendelijke bedrijven”; inmiddels 19 jaar 
later een niet meer weg te denken instituut binnen onze vereniging. Voor de aanvang van het seizoen 
2003-2004 was er een aantal mutaties te noteren. Amsterdam Diamond Center, Neckermann Reizen, 
Pon’s Automobielhandel en Transavia Airlines beëindigden hun relatie met AFC en de directies van deze 
bedrijven worden ook langs deze weg nog eens hartelijk bedankt voor hun financiële steun in lengte van 
jaren. In alfabetische volgorde, Abeln CS Advocaten, BAM Vastgoed, Bouwfonds, Copharm, Desso 
DLW Sports Systems, Hiensch Engineering, ING Bank, Kappé International, Meeùs, de Troostwijk 
Groep, Unique Logistics, Tommy Hilfiger Europe, die ook dit seizoen een dak reclame op ons 
clubhuis plaatste en kledingsponsor Adidas Benelux B.V. verlengden tot grote tevredenheid van het 
bestuur hun relatie met Amsterdams oudste voetbalclub en vicevoorzitter Ad Westerhof, tevens 
bestuurslid commerciële zaken, kon voor de aanvang van het nieuwe voetbalseizoen maar liefst 5 
nieuwe AFC-Vriendelijke bedrijven presenteren, te weten: OGER Fashion, Peugeot Autobedrijf De 
Jong, Search Milieutechnologie, BP Tank- en Autowascentrum Zwart en Bouwfonds 
Ontwikkeling, waarmede het totaal dit seizoen op 17 AFC-Vriendelijke bedrijven kwam, waar gedurende 
het seizoen nog eens 2 bedrijven aan werden toegevoegd, te weten Arvato Services Nederland B.V. 
en Bank Oyens & Van Eeghen. 
Voor het komend seizoen 2004-2005 hebben twee bedrijven het bestuur laten weten de relatie te 
beëindigen, te weten Hiensch Engineering en Copharm. De familie Hiensch heeft AFC reeds gedurende 
vele jaren zeer vriendelijk ondersteund, waarvoor namens de gehele AFC oprechte dank en Copharm 
B.V., het bedrijf van de captain van AFC 1 in de 70-tiger jaren van de vorige eeuw, Bas Rachman, welk 
bedrijf onlangs door Bas werd verkocht, was AFC-Vriendelijk vanaf het seizoen 1997-1998. Wellicht zien 
wij Bas Rachman met een ander bedrijf in de toekomst nog wel eens AFC-Vriendelijk terug! Het bestuur 
en vicevoorzitter Ad Westerhof in het bijzonder, daarbij geassisteerd door een aantal clubgenoten, zal 
zich de komende maanden inspannen om het aantal “Vriendelijke” bedrijven op “sterkte” te houden of 
wellicht zelfs uit te breiden. Want al deze AFC-Vriendelijke bedrijven geven onze club niet alleen de 
broodnodige financiële steun, maar ook een bepaald “cachet”; een club die door bedrijven van dit 
“niveau” financieel ondersteund wordt, moet wel een bijzondere club zijn! 
 
 
19.  SUPPORTERSCLUB "THE REDS" 
Voorzitter Tim Timmerman leverde de volgende bijdrage. “Supportersclub The Reds bestaat al weer 
ELF jaar! Opgericht op 5 mei 1993 met als voornaamste doelstelling de toppositie van AFC in het 



Nederlandse amateurvoetbal te ondersteunen. Naast de AFC vriendelijke bedrijven, de adverteerders 
en de bordsponsors zorgen de circa 95 leden van The Reds voor een welkome financiële aanvulling! 
Het bestuur van s.c. “the Reds, ook dit seizoen bestaande uit Tim Timmerman (voorzitter), Hans 
Brouwer (secretaris), Jos Lonnee (penningmeester) en Benno Leeser, Ad Westerhof, Arthur Reddering 
en Kees Gehring (leden), is dan ook trots op haar leden. Ook in deze ,economisch mindere , tijd is het 
ledental bijna ongewijzigd, waarmee de supportersclub zich een constante factor toont in AFC! The 
Reds leden zien elkaar op de jaarlijkse REDS avond, maar zijn ook in groten getale aanwezig bij 
zowel thuis- als uitwedstrijden van “Ons Eerste“. Uiteraard zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leden. 
Mocht U interesse hebben, dan zijn de Reds bestuursleden van harte bereid U de benodigde 
informatie te verstrekken (het lidmaatschap van The Reds kan onder bepaalde omstandigheden ook 
fiscaal aantrekkelijk zijn!)”. 
 
 
20.  DE “LIEVERDJES VAN AFC” 
Op initiatief van de jeugdcommissie en het bestuur en met instemming van ons  gewaardeerd lid Dé 
Stoop (inmiddels bijna 85 jaar jong!), die in de geschiedenis van het Nederlandse betaald voetbal zo’n 
prominente rol heeft gespeeld, 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 of heeft het extra steunen van de jeugd van AFC uw sympathie, 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 oktober 1962 in gebruik genomen sportpark Goed Genoeg. In het stichtingsbestuur hadden het 
afgelopen verenigingsjaar 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 commissarissen. 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 24 van dit verslag)  
Tijdens de bestuursvergadering van de Stichting Goed Genoeg op 19 april 2004 beëindigde voorzitter 
Dick van der Klaauw zijn werkzaamheden voor dit bestuur, na daar gedurende maar liefst 12 jaar deel 
van te hebben uitgemaakt, waarvan de laatste 5 jaar als voorzitter. Ook langs deze weg betuigt de AFC-
gemeenschap haar grote dank aan AFC’s erelid Dick van der Klaauw voor de vele werkzaamheden in 
lengte van jaren voor de AFC en in dit specifieke geval ten behoeve van de stichting Goed Genoeg 
verricht. Zijn positie is overgenomen door de huidige voorzitter van AFC en thans ziet het bestuur van de 
stichting Goed Genoeg er als volgt uit: Machiel van der Woude (voorzitter), Kees Gehring (secretaris), 
Bob Neseker (penningmeester), Jaap Draisma, Ad Westerhof, Johan de Bie, Hans Woudstra, Nicolaas 
van Ommeren en Ronald Koster (commissaris). Jan van Dijk blijft adviseur voor het leven. 
 
 
22.  VERENIGING SPORTPARK GOED GENOEG 
De Vereniging Sportpark Goed Genoeg behartigt de zaken van het clubhuis en het bestuur van deze 
vereniging wordt gevormd door de leden van het bestuur van de stichting Goed Genoeg. 
Ook bij de pacht van ons clubhuis debutanten. Netty van de Meent beëindigde na 13 aaneengesloten 
jaren haar werkzaamheden in deze en zij werd opgevolgd door het duo Frans Ris/Joris de Wijs, beiden 
eveneens geen onbekenden binnen onze club. 
 
 
23.  DE ZUID-AS m.b.t. TOEKOMST SPORTPARK GOED GENOEG 
Dick van der Klaauw, Bob Neseker en de dit seizoen als voorzitter van AFC debuterende Machiel van 
der Woude voerden ook in het achter ons liggende verenigingsjaar vele gesprekken met verschillende 
autoriteiten en instanties 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 met vertegenwoordigers van de 
BAM, onze partner bij de ontwikkeling van het nieuwe complex.  
Machiel van der Woude geeft hierbij de laatste actuele stand van zaken. “Sinds de vaststelling van 
het Masterplan in januari 1998 zijn de ontwikkelingen in de Zuidas in een stroomversnelling gekomen. 



Het gebied, dat ligt tussen de Schinkel en Amstel krijgt, zo hebben wij allen kunnen constateren, een 
steeds concretere invulling. Grote projecten zoals ABN AMRO, ING  en de renovatie van het WTC 
zijn reeds gerealiseerd. Een groot aantal deelgebieden zijn in ontwikkeling genomen, zoals Vivaldi, 
waartoe AFC behoort. Hoewel de economie niet erg meewerkt zet de gemeente Amsterdam alles op 
alles om dit nieuwe stadscentrum te verwezenlijken. In verband met de grote risico’s wordt 
noodzakelijkerwijs samenwerking nagestreefd met marktpartijen en het rijk. Om van de Zuidas een 
internationale toplocatie te maken is het essentieel dat het zogenoemde dokmodel gerealiseerd 
wordt. Hierbij wordt de infrastructuur voor auto, trein en metro ondergronds gebracht waardoor de 
stadsdelen Oud Zuid en Zuideramstel direct met elkaar kunnen worden verbonden. Op dit moment 
onderzoekt oud-minister Eelco Brinkman de financiële haalbaarheid van het kapitaalintensieve 
dokmodel. Zijn eindadvies (ondernemingsplan) wordt september 2004 verwacht, waarna de 
definitieve besluitvorming plaats zal vinden.  
De beslissing omtrent het dok is voor AFC van grote betekenis omdat enkele velden bovenop de 
ondergrondse infrastructuur komen te liggen. Aldus zullen de vijf AFC-velden in de toekomst 
(2020/2030) op terrasachtige wijze, met een hoogteverschil  van tien meter, gelegen zijn tussen De 
Boelelaan en het Beatrixpark. Onder de sportvelden zijn behalve een grote parkeergarage (voor 1300 
auto’s) een sportmedisch centrum en een multifunctionele hal voorzien. Het nieuwe AFC-clubhuis zal 
deel uitmaken van het zogenoemde parkgebouw. Gelet op de lange realiseringstermijn van het dok 
richt de aandacht zich vooraleerst op het sportpark  dat in de voorafgaande fase zal worden 
aangelegd. Hiertoe is een Schetsontwerp Park ontwikkeld, waarin 3 velden zijn voorzien tussen De 
Boelelaan en de A 10 (1 op de plaats waar zich nu het Universiteitscomplex zich bevindt en 2 in het 
verlengde hiervan boven op het parkgebouw), en 2 velden op maaiveldhoogte westelijk naast het 
parkgebouw. De realisatie van dit plan is voorzien in 2014 en zal stapsgewijs, via een verschuiving 
van de velden, tot stand komen. Het nieuwe clubhuis zou in 2008 werkelijkheid kunnen zijn. Het 
behoeft uiteraard geen betoog dat bovengenoemde plannen zeer ingrijpend van karakter zijn voor 
AFC en derhalve in het afgelopen seizoen alle aandacht van het bestuur hebben gekregen. Dit te 
meer omdat nog een aantal gesignaleerde problemen, zoals met betrekking tot de openbaarheid van 
(delen van) het sportcomplex, de windgevoeligheid van de hoog gelegen velden, de schaduwwerking 
van de omringende kantoortorens en de parkeergelegenheid, om een oplossing vragen. Dit geldt ook 
voor het opschuiven van de velden, waaronder ons mooie hoofdveld, en de kaalslag die dit tot gevolg 
zal hebben. De ervaringen met de aanleg van het op zich mooie kunstgrasveld stemmen in deze niet 
al te optimistisch. AFC, zo veel is zeker, staat op korte termijn voor belangrijke keuzes, die in goed 
overleg met de gemeente en de andere betrokken partijen, bepaald dienen te worden”. 
 
 
24. DE GOUDEN BALLEN 
Op woensdagavond 26 mei werd de traditionele wedstrijd AFC 1 – de “Gouden Ballen”, gecoached 
door onze oud-trainer Ton du Chatinier, gespeeld. Toen AFC 1 in 1961 kampioen werd en 
promoveerde naar de hoogste klasse van het Nederlands amateurvoetbal kregen alle spelers, naar 
een idee van Rolf Leeser, een “Gouden Bal” als herinnering aan deze mijlpaal en de “Gouden Ballen 
Club” was geboren. Nadien werd AFC kampioen in 1963, 1967, 1969 en 2001 en kwalificeerde zich 
voor de Hoofdklasse in 1974. Alle spelers en begeleiders van al deze elftallen en zij die meer dan 100 
wedstrijden in AFC 1 hebben gespeeld zijn lid van deze club, natuurlijk onder de voorwaarde dat zij 
lid of donateur van AFC zijn gebleven. De “Gouden Ballen Club” bestaat op dit moment uit 69 
coryfeeën, die allen in de loop der jaren op en om het veld veel voor AFC 1 hebben betekend: Jean 
Bollen, Frans van den Bor, Ernst Bouman, Cees Bouwens, Cees den Braven, Rob Brouwer, Henny 
Cruyff, Jaap Draisma, Robert Duis, Kees Gehring, Edwin Geluk, Rocus Hoogendoorn Sr., Ernst 
Huisman, Theo Husers, Michael Kahn, Jos Kemna, Nol Kulkens, Fred Laarhoven, Jan Hein Lans, Jos 
Lonnee, Hans Loonstijn, Paul Meijer, Co Onsman, Piet Ouderland, Ron Prins (die na afloop van deze 
wedstrijd zijn voetbalschoenen "aan de wilgen hing"), Wim de Ridder, Bas Rachman, Benny Roode, 
Ernst Seunke, Elbert Tak, Nico van Til, Cor Kerker, Rolf Leeser, Chris Schroder, Jan Steensma, Nils 
Adriaans, John Burke, Johan Dol, Rokus Hoogendoorn Jr., Theo Janssen, Henny Kottmann, Benno 
Leeser, Willem Lenglet, Edwin Ludwig, Ronald van de Meent, Eddy Meyer, John Parsser, Roy Tular, 
Joey Zebeda, Henk Bijlsma, Ton du Chatinier, Joey Esionye, Marco van Galen, Hans Geerlings, 
Robert Gehring, Barry van der Glas, Ko Grosze Nipper, Edwin van Holten, Maarten Jurrjens, Frank 
Keijzer, Uli Landvreugd, Daniel van Meer, Dennis Purperhart, Erwin Smit, Guido Smits, Cees Thomas, 
Peter de Waal, Liam Westerveld en Mohad Zaoudi. Velen van hen waren op 26 mei jl. op Goed 
Genoeg. Ook Ereleden Jan van Dijk en Rein Akkerman sr. en vrijwel alle bestuursleden waren 
getuige van een leuke wedstrijd die met 4-2 door het huidige eerste elftal werd gewonnen. Na afloop 
een uitgebreid Italiaans buffet, de Champions League finale op een groot scherm en de gebruikelijke 



speeches. Voorzitter Machiel van der Woude stond stil bij het vertrek van een aantal spelers en het 
einde van de voetbalcarrière van captain Daniel van Meer. Tot “speler van het jaar”  werd zeer terecht 
benoemd doelman Edwin van Holten. Daniel van Meer vroeg tijdens zijn afscheid speech o.a.  
aandacht voor het 25-jarig jubileum van Ko Grosze Nipper als masseur-verzorger van AFC 1 en had 
ter gelegenheid daarvan een aantal liederen gemaakt die door alle aanwezige spelers die gedurende 
die 25 jaar ooit door Ko “onder handen waren genomen” uit volle borst werd meegezongen. Een mooi 
moment. Al met al een geslaagde avond, waarmee het seizoen 2003-2004 voor deze groep AFC’ers 
werd afgesloten.  
 
 
25. ZILVEREN PLOEG 
AFC’ers die 25 jaar lid zijn worden op hun verzoek opgenomen in de zgn. “Zilveren Ploeg”. Iedere eerste 
vrijdagavond van de maand november komen deze “Ploegers” traditioneel als een soort van reünie voor 
een borrel en aansluitend diner bij elkaar en tafelvoorzitter, tevens voorzitter van de Zilveren Ploeg Johan 
de Bie bericht ons over de gebeurtenissen op vrijdag 7 november 2003. “De jaarlijkse bijeenkomst van 
de “Zilveren Ploeg” vond zoals gebruikelijk plaats in ons eigen clubhuis op Goed Genoeg. Door het 
comité “Zilveren Ploeg”, bestaande uit naast schrijver dezes Hans Honsdrecht en Hans de Wijs, 
worden uitsluitend die leden van de vereniging uitgenodigd, die langer dan 25 jaar lid of donateur zijn en 
inmiddels is dat een aantal van 226. Liefst 124 van hen waren op deze traditionele avond aanwezig. Er 
worden op deze avond altijd zeer veel oude voetbalherinneringen opgehaald. Als nieuwe leden werden 
geïnstalleerd André van den Bor, John Dear, Peter van den Dungen Sr., Ruud Janssen, Theo Janssen, 
Willem de Jong, Daan Kappelhoff (al 42 jaar lid), Jaap Pluim en Joop Turfkruier. De op deze avond 
benoemde nieuwe “Ploegers” vertelden allen in een korte toespraak wat de reden was waarom zij 25 jaar 
aan AFC verbonden waren. Zeer geslaagd was ook deze bijeenkomst, die tot de jaarlijkse hoogtepunten 
van het verenigingsleven behoort en niet meer weg te denken is als traditie bij onze bijna 110 jarige 
vereniging. Tevens werden er op deze avond een zestal leden, die langer dan 50 jaar lid zijn van de club, 
benoemd tot AFC-Ridder. Ik noem in alfabetische volgorde: Rob de Jong (al 57 jaar lid), Willem van Oort, 
Gerard van Poorten, Ger Smit, Tom Swart en Cas Tromp. “Zilveren Ploeger” en Lid van Verdienste Pim 
Adriaansz werd op het jaardiner van 18 januari 2004 tot Ridder benoemd. Allen van harte gefeliciteerd. 
Tenslotte, het comité “Zilveren Ploeg”, besteedde ook het afgelopen verenigingsjaar de nodige 
aandacht aan vreugdevolle en verdrietige momenten binnen het persoonlijk leven van onze leden”. 
 
 
26. 1 JANUARI 2004 
Reeds in de vijftiger jaren van de vorige eeuw werden aan de Zuidelijke Wandelweg op de eerste dag 
van een nieuw jaar onderlinge wedstrijden gespeeld, de zgn. SIXES. Ook na de verhuizing naar de 
De Boelelaan in 1962 werd deze traditie, wanneer de weersomstandigheden het toelieten, voortgezet. 
Zo ook op 1 januari 2004. Dit keer was de opkomst echter zo mager dat we de namen van 
betrokkenen in dit jaarverslag kunnen vermelden. 22 “Die- hards” waren opgekomen: Barry van der 
Glas, Benno Honsdrecht, George Versteeg, Jasper Groothuis, Maurice Koster, Fred en Dave Berrier, 
Meindert Huisman, Jos Kemna en Steve Bierman, Tonny van Leeuwen, Joey van Leijenhorst, Rogier 
de Boer, Joris Scheepens, Max Flam, Frans Juch, Sebo Woldringh en de bestuursleden Machiel van 
der Woude, Ronald Koster, Rinus van Leijenhorst en Nicolaas van Ommeren. Grote klasse mannen, 
maar volgend jaar allemaal twee vriendjes meenemen en dan zijn we qua opkomst weer op de 
“sterkte” van een aantal jaren geleden. Want tradities moeten bij AFC in ere worden gehouden. 
Ondanks de slechte weersomstandigheden (sneeuw!) bezochten circa 175 man. ’s Middags de 
traditionele nieuwjaarsreceptie. Dit lijkt geen slechte opkomst doch met een ledenbestand van bijna 
1750 man is ook dit natuurlijk veel te weinig. Ook dat moet 1 januari 2005 beter. Bovendien, het is 
leuk om op 1 januari je clubvrienden een goed jaar te wensen, vraag dat maar aan de mensen die dit 
jaar wèl waren opgekomen. 
Het clubhuis was sfeervol aangekleed en men werd door onze nieuwe pachters Frans en JoRIS de 
Wijs (geintje) met een glas champagne ontvangen, er was opnieuw  lekkere muziek (voor de 4de maal 
in successie het combo Ger Suring) en ook dit jaar was er een optreden, de “Leliestreet Sisters”, die 
al vroeg een polonaise met aan het hoofd Stanley Menzo, deden ontstaan. Machiel van der Woude 
hield zijn “preses maiden-speech”, waarbij hij opnieuw woorden van dank uitsprak richting zijn 
voorganger Dick van der Klaauw en stilstond bij het unieke karakter van AFC waar een intensief 
verenigingsleven hand in hand gaat met het leveren van zo goed mogelijke sportieve prestaties, door 
alle geledingen binnen de club. Natuurlijk stond hij ook stil bij de werkzaamheden ten behoeve van de 
realisatie van ons nieuwe kunstgrasveld en onze “zorgen” over de ontwikkelingen rond de Zuid-as. 
Zijn speech werd besloten met het zingen van het clublied onder aanvoering van het bestuur. Volgens 



welingelichte kringen verlieten de laatste “receptie-tijgers” het clubhuis deze bijzonder gezellige avond 
niet op 1 maar op 2 januari!  
 
 
“Het Kienen” 
Eveneens sinds het midden van de vorige eeuw wordt op de laatste vrijdag in december voor de 
Kerstdagen in het clubhuis de jaarlijkse Kienavond georganiseerd, een lange traditie derhalve. Dit 
seizoen vond deze avond plaats op vrijdag 19 december onder het motto “Koninklijk Kienen” en de 
belangstelling was zo groot dat de achterzaal van het clubhuis te weinig ruimte bood om alle 
aanwezigen te herbergen; een goed teken dat deze oude traditie nog springlevend is. Dank aan de 
organisatie die voor de 7de maal in successie in handen was van Ron van Doesburg, Ronald Koster, 
Lou Hekster, Roy van Dijk en Hans Hulst. Een veel jongere traditie is het Klaverjastoernooi op de 
laatste maandagavond van december, onder supervisie van Elly Coorengel en Frank Reddering. Dit 
jaar waren op 29 december maar liefst 68 deelnemers aanwezig en werden de prijzen behaald door 
de koppels Jacques Springer & zijn zuster, Edwin Geluk & Frank Bouman en Dick van der Klaauw & 
Hugo Walker.  
 
 
27.  HET JAARDINER  
Op 18 januari 2004 was het op de dag af 109 jaar geleden dat een stel Amsterdamse jongens in de 
kelder van een woonhuis aan de Koninginneweg nummer 129 de Amsterdamsche Football Club 
oprichtten. Het jaardiner ter gelegenheid van AFC’s verjaardag, dat voor het eerst in het jaar 1900 bij het 
5-jarig bestaan werd georganiseerd, vond deze keer voor het vierde jaar in successie plaats in het Apollo 
Meridien Hotel. Terwijl het eerste elftal ‘s middags in de competitiewedstrijd thuis tegen Westlandia uit 
Naaldwijk helaas 5 minuten voor tijd nog een 1-0 voorsprong uit handen gaf, kwamen 141 genodigden  
tegen zevenen toch in een goede stemming voor het aperitief bijeen in de bar van het Apollo en om 
20.15 uur nodigde tafelpreses Karel van Osch de aanwezigen aan tafel. Voorzitter Machiel van der 
Woude stond in zijn toespraak uitgebreid stil bij de rijke geschiedenis  van de club die met hoofdletters 
geschreven kan worden door de geweldige inzet van een groot aantal clubgenoten in de afgelopen 109 
jaar. Hij reikte vervolgens de Mr Henne Boskamp Nobelprijs uit aan 2 “ijzervreters” die al 23 resp. 25 
seizoenen voortreffelijk werk hebben geleverd: trainer-coach Dick Bakker en masseur-verzorger Ko 
Grosze Nipper. Jan Stoutenbeek, de directeur van de het Projectbureau Zuidas informeerde ons over de 
laatste stand van zaken met betrekking tot dit zo belangrijke dossier en captain Daniel van Meer boeide 
de aanwezigen met een onderhoudende en informatieve speech over het wel en wee van de A-selectie, 
waarbij hij goede resultaten voor de tweede seizoenshelft aankondigde. Om 00.01 uur de volgende dag 
werden de jarige Henk Bijlsma en Robert Gehring toegezongen en vervolgens begeleidde preses  Karel 
van Osch “himself” de aanwezigen op de piano bij het zingen van ons bijna 70-jaar oude clublied “ik heb 
u lief mijn AFC”. De laatsten verlieten de bar van het Apollo tegen 3 uur ’s nachts. 
 
 
28.  HET DAMES JAARDINER. 
Op enkele honderden meter afstand van het Apollo Hotel kwamen op dezelfde avond ongeveer 100 
aan AFC gelieerde dames bijeen voor hun “eigen” feest ter gelegenheid van AFC’s verjaardag in de 
voor hen inmiddels vertrouwde Diamant-zaal van het Hilton Hotel. Het dames jaardiner werd voor het 
eerst georganiseerd op 18 januari 1974, dertig jaar geleden, reden waarom deze avond in het teken 
stond van de 70-tiger jaren. Er was een DJ, die voornamelijk muziek uit die periode draaide en een 
optreden van het duo “Ronnie en Tonnie” (wie kent ze niet?). “Van horen zeggen” waren de 
aanwezigen zeer enthousiast over het verloop van de avond en de organisatie was ook dit jaar in 
handen van Henny Somers-Blekemolen, Agnes Reddering-Postmaa en de voor ondergetekende niet 
geheel onbekende Sylvia Gehring-Konings. 
 
 
29.  DE GOED GENOEG OPEN 
Bestuurslid Ronald Koster, deel uitmakend van het organisatiecomité, leverde het volgende verslag: 
“Op 24 oktober 2003 vond het 16e Goed Genoeg Open wederom plaats op Golfclub Spaarnwoude. 
Het weer was, net als de laatste jaren, fantastisch en het deelnemersveld was zeer uitgebreid. 72 
personen namen deel aan dit golfhoogtepunt van AFC. Wie waren de afgelopen jaren de winnaars 
van het “rode jasje”? 1988: Rein Akkerman jr., 1989: Bas Rachman, 1990: Rob Dukker, 1991: Mike 
Reddering, 1992: Alphons Peters, 1993: Ronald Koster, 1994: Alphons Peters, 1995: Nick van 
Rossum, 1996: Ron van Doesburg, 1997: Nick den Ouden, 1998: Ernst Pieter Knüpfer, 1999: 



Alphons Peters, 2000: Karel van Osch, 2001: Nick den Ouden en 2002: Jan Willem Telkamp. In 2003 
werd een jong talent winnaar van het Goed Genoeg Open: Joey Singels. Graag wil ik de organisatie, 
die naast ondergetekende bestaat uit Sandra Drenkelford, Ron van Doesburg en Bas Rachman 
hartelijk bedanken voor deze prima golfdag”. 
 
 
30.  REIS CANARISCHE EILANDEN  
De A-selectie en begeleiding verbleef van 10 tot en met 14 januari opnieuw voor een trainingsstage in 
hotel Buenventura Playa op Gran Canaria. Deze reis werd voor het eerst ondernomen in 1989, 
derhalve deze keer voor de 15de keer in successie. 14 Jaar lang mogelijk gemaakt via bemiddeling 
van bestuurslid Amel Vroege, deze keer voor het eerst onder verantwoordelijkheid van bestuurslid 
Rinus van Leijenhorst en Sudtours, de laatste elf jaar financieel ondersteund door een belangrijke 
bijdrage van onze supportersclub “the Reds”. De reis was (ook) dit jaar een doorslaand succes, zo 
wel qua sfeer tijdens de trip, als qua sportieve resultaten na de winterstop behaald; zoals elders in dit 
verslag (onderdeel 8) reeds aangegeven, maar toch goed om ook op deze plaats nog eens te 
herhalen. Dank aan Sudtours en de leden van s.c. “the Reds”, de spelers hebben genoten en het 
effect voor de tweede helft van dit seizoen was overduidelijk positief. Wilt u (nog eens) meer weten 
over deze reis, dan verwijs ik u graag naar het uitgebreide verslag, dat dit seizoen verscheen in 
Schakel nummer 11, seizoen 2003-2004, 82ste jaargang van 4 februari 2004, pagina 5, 6 en 7, maar u 
kunt dit verslag ook op onze schitterende website www.afc-amsterdam.nl lezen. 
 
 
31.  DE AFC-DOCHTERS.  
De Amsterdamsche Cricket Club opgericht op 5 maart 1921 als oudste “dochter” van AFC, nam op 14 
mei 2004 op feestelijke en officiële wijze hun prachtige nieuwe clubhuis met drie schitterende kort 
gemaaide velden en een professionele oefen- “pitch” op sportpark “Het Loopveld” in gebruik. Er waren 
speeches van voorzitter Max de Bruin jr. en ceremoniemeester John van Vliet. Namens AFC voerde 
voorzitter Machiel van der Woude het woord en bood, ter onderstreping van de nauwe band tussen beide 
verenigingen het AFC-schild aan. Aan Max de Bruin sr., erevoorzitter van ACC de eer om de officiële 
openingshandeling te verrichten. Gememoreerd werd dat ontzettend veel werk was verricht door 
eigen mensen, vrijwilligers van het beste soort. De ACC behaalde vorig seizoen met haar eerste elftal 
een zeer gewenst kampioenschap en daarmede promotie naar de Hoofdklasse. In deze Hoofdklasse 
heeft men op dit moment (15 juni) … wedstrijden gespeeld, waarvan er .. werden gewonnen en  ….  
werden verloren. Wij wensen alle bij ACC direct betrokkenen veel succes met het verdere verloop van 
de competitie. 
AFC kende in het verleden nog twee “dochters” die in de loop der jaren als gevolg van teruglopende 
belangstelling werden opgeheven. De Amsterdamsche Baseball Club werd opgericht op 22 mei 1934 
en beëindigde haar activiteiten in 1997 en de leden van de Amsterdamse Tennis Club, opgericht op 2 
december 1970, speelden voor het laatst op de idyllisch gelegen banen op Goed Genoeg vorig jaar 
op zondag 31 augustus. Derhalve kent AFC nog maar één dochter-vereniging, de bloeiende ACC. 
Daarnaast registreren wij vele “clubs in de clubs”, zoals de V.B.C., de Vrienden Biljard Club, waarvan 
de leden iedere donderdag in het clubhuis bijeenkomen, de Bridgeclub, die iedere dinsdag op Goed 
Genoeg haar drives houdt, de Stieren-club, “heren-heren”, “de club van 8”, zami cinque, e.a. 
 
 
32.  DE 4 MEI HERDENKING  
Op een koud, winderig en regenachtig Goed Genoeg verzamelden zich op 4 mei 2004 om 6 uur ’s 
middags bij ons clubhuis (te) weinig clubgenoten om de wandeling over het mooie pad achter het 
hoofdveld naar ons monument te ondernemen. Voorzitter Machiel van der Woude en ACC-voorzitter Max 
de Bruin jr. legden een krans bij het monument, waarna twee minuten stilte in acht werd genomen. 
Vervolgens hield Machiel van der Woude een korte toespraak. In de hoop dat volgend jaar meer AFC’ers 
op 4 mei Goed Genoeg zullen aandoen teneinde (ook) deze traditie bij onze club in ere te houden, leek 
het ondergetekende een goede zaak om de speech van onze voorzitter integraal in dit jaarverslag op te 
nemen. 
“Beste vrienden, Gisteravond zag ik in Castricum in het televisieprogramma “Twee Vandaag” het 
aangrijpende verhaal van ons lid Donald Speelman, die zijn reis als klein jongetje overdoet en op zoek 
gaat naar mensen die een rol hebben gespeeld tijdens de lange en tragisch verlopen vlucht met zijn 
ouders in de zomer van 1942. Pim Adriaansz en zijn vrouw Olga, bij wie ik in Casticum op bezoek ben, 
zijn net als ik diep onder de indruk. Een schokkend verleden, zo lang beleefd in een relatief onwetende 
omgeving, nu, 62 jaar later verteld. Die verschrikkelijke oorlog. Ik was bij Pim ter voorbereiding van deze 



herdenkingsbijeenkomst. Ik wilde weten welke leden de helden zijn van onze club, van wie een aantal 
namen zijn gebeiteld in ons monument omdat zij sneuvelden voor het Duitse vuurpeloton. Helden, net als 
de Fransman Jules Galmisch, die met groot gevaar voor eigen leven Eva en Donald Speelman de 
Zwitserse grens over hielp.  Deze clubgenoten, die niet machteloos toekeken of wegkeken. Bij de 
deportatie van de joden, waaronder onze leden Elias van Praag, Rolf Salm en Rudie Hartog, die werden 
vermoord in Duitse vernietigingskampen. De helden van AFC die zich onvoorwaardelijk inzetten om 
weerloze landgenoten te redden van het grote kwaad: Henny Immig, Ab Scheepstra, Ko van Eyk, Rob 
Cijfer, Henk Nieuwkamp en enkele anderen, die in de meidagen van het jaar 1940 in de strijd tegen de 
Duitse legers sneuvelden, Gerard Scheepens, Henri Lindner en Gerrit Struys. Hun nagedachtenis blijft 
bewaard, o.a. via dit monument waar wij nu staan en waarover Pim Adriaansz ooit een ontroerend lied 
componeerde dat op 1 januari 1975 door Miep Ridderikhoff in de Nieuwjaarsshow werd gezongen. De 
tekst van dit lied lees ik u ter afsluiting voor.” 
 
Monument 
Aan het einde van de laan, 
waar maar weinig mensen komen, 
blijf ik wel eens even staan, 
achter onze laatste bomen. 
Ik zie namen, die mij goed nog zijn bekend, 
in het steen gebeiteld van een monument. 
 
Zeven namen in het steen, 
verwijzen daar naar het verleden,  
al weer zoveel jaren heen, 
toen we nog voor vrijheid streden. 
Zeven jongens, die mij goed nog zijn bekend, 
in het steen gebeiteld van een monument. 
 
Jong van jaren waren zij,  
die het onrecht wilden keren; 
maar wij waren nog niet vrij, 
toen zij vielen voor geweren. 
Zeven vrienden, die mij goed nog zijn bekend, 
in het steen gebeiteld van een monument. 
 
Toen de oorlog over was 
en de vijand was verdreven, 
toen besefte ieder pas 
wie gelaten had zijn leven. 
Zeven helden, die mij goed nog zijn bekend, 
in het steen gebeiteld van een monument. 
 
Van wie leeft in later tijd 
zullen minder hoofden buigen. 
Oude pijn, die langzaam slijt 
met de laatste ooggetuigen. 
Zeven doden, die mij goed nog zijn bekend, 
in het steen gebeiteld van een monument. 
 
Aan het einde van de laan, 
waar maar weinig mensen komen, 
blijf ik wel eens even staan, 
achter onze laatste bomen. 
Zeven namen, nog aan weinigen bekend, 
in het steen gebeiteld van een monument. 
 
De zeven namen gebeiteld in het steen van het AFC-monument en over wie het bovenstaande vers 
geschreven is luiden: G.J.E. Scheepens, G., Struys, H.M. Immig, J.C.R. van Eyk, A.A. Scheepstra, R. 
Cijfer en A.J. van der Pijl. 
 



 
33. IN MEMORIAM 
AFC is anno 2004 de grootste- en zal altijd de oudste voetbalclub van Amsterdam blijven. Eén van de 
minst aangename aspecten van het lidmaatschap van zo’n grote en oude club is dat je gedurende ieder 
seizoen geconfronteerd wordt met het feit dat de club (en haar leden) afscheid moet nemen van dierbare 
clubvrienden.  Zo ook het seizoen 2003-2004. 
In juli van het vorig jaar overleden Wielke Fröhlich-Kaas, in leven donateur van onze vereniging, Joop 
Muller, schoonvader van ons bestuurslid Rinus van Leijenhorst en grootvader van onze jeugdleden Joey 
van Leijenhorst en Gideon Muller en Bep Quint, weduwe van ons overleden Lid van Verdienste Cor 
Quint. Op 2 november overleed onverwacht Wil Michels, die op dinsdagavond 12 juli 2003 met haar 
echtgenote Rinus, ooit trainer van AFC 1, nog in ons midden was bij de Amstel Cup bekerwedstrijd AFC-
De Graafschap. Eind januari 2004 moesten wij afscheid nemen van twee oude “getrouwen”, onze 
donateur Piet Berrier (80 jaar oud), vader van Zilveren Ploeger Fred Berrier en van Zilveren Ploeger Bas 
Parson (82 jaar), vader van ons oud-bestuurslid en directeur (en medeoprichter) van het al sinds 1991 
AFC-vriendelijke bedrijf Kappé Schiphol, Jacques Parson. Eind januari bereikte ons tevens het zeer 
droevige bericht dat onze speler van zaterdag 4 Peter Kuin op de onacceptabel jonge leeftijd van 30 jaar 
als gevolg van een ongeneeslijke ziekte was overleden.  
Op 11 februari 2004 overleed ons oudste lid Roel van Nek in de ouderdom van 92 jaar. Roel van Nek 
(schoonvader van lid van Verdienste Rik de Boer, grootvader van Rogier de Boer, speler van AFC 3 en 
lid van de commissie P.P. en E.) was jarenlang rechtsbuiten van AFC 1 in de twintiger jaren van de 
vorige eeuw.  In februari moesten wij tevens onverwacht afscheid nemen van ons donateur Dub Dubois, 
die met zijn muziekvrienden en onze clubgenoten Chris Dekker en Ad van der Hoed, gedurende vele 
jaren menig AFC-feest heeft opgeluisterd. Eveneens in februari overleed na een kort ziekbed op veel te 
jonge leeftijd de vader van ons jeugdlid Enzo Doyer, Charles Doyer, die tot het moment dat hij ziek werd 
dit seizoen actief was als elftalleider van onze pupillen E-1. Eind april werden twee zeer goede AFC’ers 
geconfronteerd met het verlies van één hunner ouders, die in de loop der jaren veel op AFC hadden 
vertoefd. Theo Janssen moest afscheid nemen van zijn vader in de ouderdom van 90 jaar en Wim 
Crouwel verloor zijn moeder op 88-jarige leeftijd. Tenslotte, op 13 mei 2004 overleed onze donateur 
Marinus de Jonge, die ondanks zijn hoge leeftijd als supporter van ons eerste elftal de laatste jaren 
vrijwel alle uit- en thuiswedstrijden van ons eerste elftal bezocht, in de ouderdom van bijna 88 jaar, terwijl 
op 3 mei ons lid I. Galavazi Jr., zoon van wijlen Erelid I.H. Galavazi, voorzitter van AFC van 1927 tot 
1941, was heengegaan. 
Al deze hierboven vermelde aan AFC verbonden dierbaren maakten in vele jaren zo vele malen, net als 
wij allen, de gang naar Goed Genoeg en aan allen bewaren wij onze eigen specifieke herinneringen. 
 
 
34.  OVERSCHRIJVINGEN 
Het totaalbeeld van alle overschrijvingen kon op 31 mei 2004 door administrateur Jaap Draisma, Yvonne 
Steeman en tweede secretaris Ronald Koster aan het bestuur worden gepresenteerd. 125 Leden 
besloten te stoppen met voetballen of vroegen overschrijving aan naar een andere vereniging en 169 
nieuwe aanmeldingen werden geregistreerd als kandidaat-lid. 
 
 
35. RESUMé 
En zo is er weer verslag gedaan over een verenigingsjaar van onze mooie club. Tijdens de 
bestuursvergadering van 17 mei 2004 realiseerden de 11 bestuursleden zich hoe “groot“ de club in bijna 
110 jaar is gegroeid. “Groot” qua sportieve prestaties waar dit verslag uitgebreid over heeft 
gerapporteerd, maar ook groot of beter gezegd breed qua organisatie. Tijdens bovenvermelde 
vergadering op 17 mei brachten de bestuursleden in kaart welke werkzaamheden er voor 15 juni 2004 ( 
vier weken later, de datum dat de agenda van de jaarvergadering dient te worden verzonden) moesten 
worden verricht, c.q. in welke zaken voor die datum beslissingen moesten worden genomen. De 
genoemde agenda moest worden opgesteld, komen er veranderingen binnen de bestuurssamenstelling 
(?), welke commissieleden en/of overige functionarissen stoppen (?) en wie willen wij gaan benaderen 
om hen te vervangen (?). 
De financiële cijfers van Bob Neseker werden uitgebreid bestudeerd en bediscussieerd. Ondanks een “all 
time high” aan binnengekomen contributiegelden (chapeau Edwin Geluk) en een recordbedrag aan AFC-
vriendelijke bedrijven (klasse Ad Westerhof e.a.) staat de exploitatie onder druk. Waar kunnen we 
bezuinigen, hoe kunnen we de inkomsten nog verder verhogen? 
Onze jeugdopleiding is gekwalificeerd bij de beste drie van Nederland, een fantastisch resultaat! Het 
heeft jarenlang veel energie van velen gekost om dat hoogtepunt te bereiken, het zal echter nog veel 



moeilijker worden om deze toppositie te behouden. “Noblesse oblige!” Dat vereist een verdere 
“professionalisering” van onze organisatie en dat brengt weer hogere kosten met zich mee. Teneinde het 
bedrijfsleven nog meer voor onze oude club te interesseren stelt Ad Westerhof de overige bestuursleden 
voor om een commissie commerciële zaken aan ons bestaande commissiebestand toe te voegen en 
stelt voor de oer- AFC’ers Tim Timmerman, Meindert Huisman en Dennis de Wit als kandidaat-leden 
voor deze nieuwe commissie voor te dragen. 
Ook vele andere zaken dienen aandacht te krijgen, zoals de verlenging van het contract met de pachter 
en de condities daaromtrent, de materiaalbestellingen bij Adidas voor het nieuwe seizoen, de gesprekken 
met de autoriteiten over de toekomst van ons sportpark, de voortgang der werkzaamheden voor het 
nieuwe kunstgrasveld, een plan van aanpak voor het zomeronderhoud van velden en opstallen, de 
velden moeten zo vroeg mogelijk in juni worden ingezaaid en het WeTra-veld moet een extra 
opknapbeurt ondergaan, de samenstelling van het nieuwe trainingsschema, het vaststellen van de 
selecties voor alle teams, de eerste werkzaamheden ten behoeve van de nieuwe Persmap, de 
oefenprogramma’s door alle geledingen van de club, de acquisitie voor nieuwe AFC-Vriendelijke 
bedrijven, de drukke werkzaamheden van de kennismakingscommissie tot 31 mei, zijnde de 
sluitingsdatum voor overschrijvingen, “brainstorming” over de te organiseren festiviteiten ter gelegenheid 
van het aankomend 110-jarig bestaan, enz. enz. enz. 
Eén ding is zeker, het voetbalseizoen mag dan op de velden afgelopen zijn, daarbuiten moet er door 
commissieleden, bestuur en overige functionarissen zoals dat bij ons al meer dan 100 jaar het geval is, 
tussen de seizoenen in, veel werk worden verzet om zorg te dragen dat het nieuwe voetbalseizoen goed 
voorbereid eind juli/begin augustus weer van start kan gaan. AFC heeft anno 2004 in al haar geledingen 
(van de hoogste senioren tot en met de jongste jeugd) de top van het Nederlandse amateurvoetbal 
bereikt. De honderden AFC’ers, die in de lange geschiedenis veel voor onze club hebben betekend en 
niet meer in ons midden zijn, zouden ongetwijfeld tevreden zijn over de mooie “staat” die “hun” club bij 
het aankomend 110-jarig bestaan inneemt. Met betrekking tot het eerste elftal heeft alleen de met ons 
bevriende vereniging “De Treffers” uit Groesbeek in 30 jaar Hoofdklasse meer wedstrijden in de hoogste 
klasse van het Nederlandse amateurvoetbal gespeeld. Het tweede, derde , vierde en vijfde seniorenelftal 
spelen resp. Reserve Hoofdklasse, Eerste klasse, Tweede klasse en Derde klasse en ook zij kunnen 
derhalve allen niet promoveren. De resultaten van de selectie-jeugdelftallen zijn vergeleken met andere 
clubs ongekend goed en bovendien beschikt AFC over een grote hoeveelheid recreatievoetballers, zowel 
bij de jeugd als bij de senioren. Met dit alles zijn wij vlak voor ons 110-jarig bestaan niet alleen de 
grootste en oudste voetbalclub van Amsterdam maar ook, en daar mogen wij met z’n allen best wel heel 
erg trots op zijn, over de gehele breedte genomen de meest succesvolle amateurvoetbalclub van 
Nederland! 
Met deze constatering komt een einde aan het jaarverslag over het seizoen 2003-2004, een seizoen 
waar in de Hoofdklasse A Turkiyemspor opnieuw het kampioenschap behaalde. Ook langs deze weg 
spelers, begeleiding en bestuur, van harte! TEC, Nieuwenhoorn en jammer genoeg ook Hollandia, waar 
AFC al zoveel jaren goede contacten mee onderhoudt, degradeerden en in hun plaats verwelkomen wij 
onze oude vrienden van UVS uit Leiden, de beste club van Amsterdam-Noord DWV en de vorig jaar tot 
stand gekomen fusieclub Blauw Wit Amsterdam. Dus volgend jaar (2x) 3 derby’s, prima. Wij hebben met 
dit verslag getracht een zo compleet mogelijke weergave van alles wat er gedurende dit seizoen heeft 
plaatsgevonden te produceren; mocht er iets over het hoofd zijn gezien dan zou ondergetekende ter 
completering van e.e.a. daar graag over geïnformeerd willen worden. Dank aan de clubgenoten die 
bijdragen aan dit verslag hebben geleverd en dank aan mijn medebestuursleden voor de prettige 
samenwerking, de genoten clubvriendschap en de bereikte resultaten. 
 
Alle AFC’ers en aanhang een fijne zomervakantie! 
 
 
Amstelveen, 15 juni 2004.  
 
Kees Gehring, secretaris. 
 
 
 
 
 
 


