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1. INLEIDING 
Het is algemeen bekend: AFC is een club van tradities. Eén van die tradities, opgebouwd vanaf het 
eerste jaar na de oprichting van de oudste voetbalclub van Amsterdam in 1895, bestond uit de 
voordracht van het jaarverslag door de secretaris op de Algemene Vergadering. Met ingang van het 
seizoen 1995-1996 toen ondergetekende binnen het bestuur overging naar deze eervolle functie, kwam 
aan deze traditie een einde. Besloten werd het jaarverslag op te nemen in de laatste Schakel van het 
seizoen. Twee redenen lagen hieraan ten grondslag. De Algemene Vergadering zou daarmede met 
tenminste een uur kunnen worden ingekort en een groter publiek (circa 1700 leden en donateurs van 
AFC) dan de gemiddeld circa 60 belangstellenden op een Algemene Vergadering zou via de Schakel 
kennis kunnen nemen van de inhoud van het jaarverslag. Deze beslissing had destijds best wat “voeten 
in aarde”. Logisch, bij de Amsterdamsche Football Club beschouwt men immers het handhaven van 
tradities als een belangrijk onderdeel van de in vele jaren opgebouwde identiteit. Ik herinner mij de 
discussies over deze beslissing nog levendig. Maar om een cliché te gebruiken, “de tijd vliegt voorbij”; 
dit keer voor het 10e jaar in successie het jaarverslag van de AFC in onze inmiddels 83 jaar oude 
Schakel. 
Wij hebben opnieuw getracht alle facetten van het totale verenigingsleven van onze 110 jarige club te 
belichten, ondergebracht in de volgende 35 onderdelen.  
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2. HET SEIZOEN 2004-2005 
“Wat een club!” “Hoe doen ze dat nou bij AFC?” “De jeugdafdeling van AFC is een parel!” “AFC heeft 
een voorbeeldfunctie!” “De oudste voetbalclub van Amsterdam is springlevend!” “AFC, veel méér dan 
een voetbalclub”. “Een oase van fatsoen in een op hol geslagen wereld”, enz. enz. Zo maar een greep 



uit de vele “quotes” en krantenkoppen over onze AFC, die via de media in het achter ons liggende 
seizoen tot ons kwamen. Natuurlijk, het gaat goed met AFC, maar als je bij die clubgenoten hoort die 
“in de keuken kunnen kijken” weet je dat er met grote regelmaat zaken gecorrigeerd dienen te worden 
c.q. het ontstaan van problemen voorkomen moet worden want, “regeren is vooruitzien”. Hoe dan ook, 
het achter ons liggende seizoen is (opnieuw) een succesvol jaar geweest. Het eerste elftal eindigde als 
vierde in de Hoofdklasse A, het tweede op de tweede plaats in de reserve Hoofdklasse A, de junioren 
A-1, B-1, C-1 en pupillen D-1 handhaafden zich probleemloos in hun zware landelijke afdelingen. De 
junioren A-1 behaalde in de landelijke eerste divisie, met BVO’s als Ajax A-2, Volendam, Haarlem, 
Cambuur, Go Ahead, Twente/Heracles, Zwolle en Emmen zelfs een fraaie periodetitel, waardoor in de 
nacompetitie met resp. Argon en Zwolle gestreden werd om een promotieplaats naar de landelijke 
Hoofdklasse. Van Argon werd met 4-1 gewonnen, bij Zwolle helaas ver in blessuretijd verloren. Met 
zo’n fantastische score bij onze jeugdselectieteams, naast de positie die onze standaard- seniorenelf-
tallen innemen, is AFC over de volle breedte van de club anno 2005 een van de meest succesvolle 
amateurvoetbalclubs van Nederland!  
Er is door velen in een lange reeks van jaren met inzet en clubliefde hard gewerkt om de positie die 
AFC thans op de verschillende ranglijsten van de KNVB inneemt te bereiken, het zal de komende 
jaren nog moeilijker worden om deze vooraanstaande positie met behoud van onze eigen 
identiteit te continueren! Bijvoorbeeld, hoe houden we de honderden vrijwilligers gemotiveerd, hoe 
houden we het clubleven intact en de tradities in stand, de kostengroei onder controle? Hoe blijven de 
AFC’ers die jarenlang het gezicht van de club hebben bepaald, maar inmiddels door de voortgang der 
jaren gestopt zijn met voetbal, toch op een goede manier bij de club betrokken en hoe kunnen we een 
vuist maken tegen de B.V.O.’s, die onze vele talenten (dit seizoen zelfs 23 (!?) AFC-spelers) op een 
toch wel arrogante wijze “wegplukken”? En dan nog de grootste zorg; hoe gaat het met de ontwikkelin-
gen rond de Zuidas en wat betekent dat voor ons mooie sportpark Goed Genoeg? Al meer dan tien jaar 
zijn vertegenwoordigers van AFC met vele autoriteiten in gesprek en kan aan de accommodatie 
uitsluitend het noodzakelijke onderhoud worden verricht. De kleedkamers en douches zijn echter niet 
meer van deze tijd; immers, ons huidige clubhuis werd in 1962 in gebruik genomen en met name het 
“beneden-gebeuren” zou naar de huidige, bijna 45 jaar latere maatstaven ingrijpend gerenoveerd 
moeten worden, doch zo lang er geen duidelijkheid komt over de toekomst van ons sportpark, moeten 
beslissingen daarover iedere keer weer worden uitgesteld. Een langzamerhand onhoudbare situatie. 
Genoeg daarover, tijd voor de galerij der kampioenen: de pupillen F1, F4, F6 en F9 ,E2, E3, E4, E8, 
E11, D9 en D11, de junioren C2 (tevens werden zij landelijk Hoofdklasse kampioen) en bij de 
senioren AFC zondag 6 en de mannen van het inmiddels beroemde zaterdag 3, die AFC zo veel 
positieve publiciteit hebben bezorgd!  
Tenslotte de roemruchte veteranen die voor het eerst sinds vele jaren opnieuw het kampioenschap 
wisten te behalen. Daarnaast ook aandacht voor de junioren A2 die dit seizoen de KNVB-district beker 
wisten te winnen. Allen die een bijdrage aan de successen van deze teams hebben geleverd, van harte 
gefeliciteerd! Ook minder goede resultaten moeten in een jaarverslag gemeld worden. Helaas konden 
AFC zondag 4 en 5 hun hoge positie in de resp. Reserve tweede en derde klasse niet behouden en 
zullen deze teams volgend seizoen een klasse lager uitkomen. Volgens opgave van onze clubstatisti-
cus Chris Schöder, die op de 110e verjaardag van de club op 18 januari 2005 tijdens het Jaardiner in 
de wintertuin van Krasnapolsky benoemd werd tot Erelid van de Amsterdamsche Football Club, werden 
door alle AFC-teams totaal 1543 wedstrijden gespeeld met de volgende resultaten.  
 
Verenigingstotaal Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen Gemiddeld  
Zon 1 en 2 48 30 4 14 94 111 71 1.96  
Zon 3-12 200 77 27 96 254 438 571 0.89  
Zat 1-7 + 2 veteranen 203 94 26 83 308 490 517 1.52  
Jun A 1-4 78 28 12 38 60 162 194 0.77  
Jun B 1-7 146 66 22 57 199 420 334 1.36  
Jun C 1-8 167 82 30 55 276 474 405 1.65  
Pup D 1-11 240 100 33 108 333 607 715 1.39  
Pup E 1-12 251 131 31 89 424 892 666 1.69  
Pup F 1- 9 192 128 19 45 403 868 361 2.10  
Veteranen klassiek 18 14 2 2 44 85 32 2.44  
Totaal 1525 736 204 585 2395 4466 3844 1.57  
 
In de onderlinge Champions League en World Cup competitie werden door 24 teams nog eens 792 



wedstrijden gespeeld, plus de 18 wedstrijden van de buiten de KNVB georganiseerde veteranencompe-
titie waardoor het totaal van alle door AFC-teams gespeelde wedstrijden dit seizoen uitkwam op 2335. 
Overigens, de veteranen presteerden het beste, gevolgd door de F-pupillen en AFC zondag 1 en 2! 
Meer details over de sportieve resultaten van bovenvermelde teams kunt u vernemen in de onderdelen 
7, 9 en 11 tot en met 14 van dit jaarverslag. De eindstanden van alle teams en meer statistische 
gegevens zijn opnieuw opgesteld door Chris Schröder. 
 
 
3. DE ALGEMENE VERGADERING SEIZOEN 2003-2004. 
Op dinsdag 29 juni 2004 kwam het teleurstellende aantal van slechts 48werkende leden bijeen voor de 
jaarlijkse ledenvergadering. Vele zaken kwamen deze avond zoals gebruikelijk aan de orde, waarbij de 
opheffing van AFC’s dochtervereniging ATC, die na een zeer geslaagde periode van 33 jaar plaats 
moest maken voor het nieuwe kunstgrasveld en de nieuw in het leven geroepen commissie commerci-
ele zaken speciaal het vermelden waard zijn. De notulen van deze vergadering werden verzorgd door 
2e secretaris Ronald Koster en werden afgedrukt in Schakel 83e jaargang nummer 1, seizoen 2004-
2005 van 18 augustus 2004.  
 
 
4. HET BESTUUR EN DE INTERNE ORGANISATIE  
Het bestuur was voor het seizoen 2004-2005 als volgt samengesteld: Voorzitter - Machiel van der 
Woude (15e jaar in bestuur), secretaris - Kees Gehring (20), penningmeester - Bob Neseker (11), vice-
voorzitter - Ad Westerhof (7), 2e secretaris - Ronald Koster (4), 2e penningmeester - Edwin Geluk (15), 
voorzitter jeugdcommissie - Rinus van Leijenhorst (2), commissaris pers, publiciteit en evenementen – 
Nick van Ommeren (2), commissaris materiaal - Fred ten Nijenhuis (4), commissaris clubhuiszaken - 
Amel Vroege (10) en commissaris sociale zaken en nestor van het bestuur - Johan de Bie (21). De 
eerste bestuursvergadering van het seizoen 2004-2005 vond plaats op maandag 9 augustus 2004, 
waarna het bestuur gedurende het seizoen tot en met de laatste bestuursvergadering van 13 juni j.l. 28 
keer in officiële vergadering bijeen kwam. Daarnaast vond er onderling vrijwel iedere dag overleg plaats 
om de vele verschillende zaken die aandacht te geven die noodzakelijk is om één en ander in onze 
vereniging zo geruisloos mogelijk te laten verlopen.  
Ieder bestuurslid beheert, al dan niet ondersteund door een commissie of functionaris, een eigen 
portefeuille. Machiel van der Woude gaf in zijn tweede seizoen als voorzitter leiding aan de AFC (hij is 
tevens voorzitter van de Stichting Goed Genoeg en de vereniging Sportpark Goed Genoeg) en de 
bestuursvergaderingen en vertegenwoordigde het bestuur zowel extern bij officiële gelegenheden als 
intern, waar hij dat deed over de gehele breedte van de club. Vicevoorzitter Ad Westerhof stuurde de 
actieve nieuw benoemde commissie commerciële zaken aan. Met maar liefst 20 AFC-Vriendelijke 
bedrijven, 45 bordsponsors en 31 “Schakel”-adverteerders kan deze commissie meer dan tevreden zijn. 
Penningmeester Bob Neseker (hij is tevens penningmeester van de Stichting Goed Genoeg en de 
vereniging Sportpark Goed Genoeg) heeft een zeer omvattende, tijd vergende en verantwoordelijke 
taak die hij op een kundige en geheel eigen wijze invult. Dit met een groot hart voor onze club, waar zijn 
vader in het begin van de dertiger jaren van de vorige eeuw captain was van het eerste elftal. 
Ondergetekende verzorgde het secretariaat en was binnen het bestuur verantwoordelijk voor techni-
sche zaken.  
Johan de Bie was als commissaris sociale zaken opnieuw de verbindertussen de leden en het bestuur 
op sociaal en maatschappelijk gebied en via zijn rubriek “Bie”-zonderheden in de Schakel houdt hij alle 
AFC’ers van het “wel en wee” in onze club op de hoogte. 2e penningmeester Edwin Geluk (ook zijn 
vader speelde net als hijzelf vele jaren voor AFC 1) behaalde voor het 15e jaar in successie een record; 
dit seizoen incasseerde hij aan contributies van leden en donateurs een totaalbedrag van bijna € 
325.000,=. Amel Vroege onderhield de contacten met onze pachters Frans Ris en Joris de Wijs over de 
dagelijkse gang van zaken in ons clubhuis; vele AFC’ers laten regelmatig weten over de uitbating van 
ons clubhuis zeer tevreden te zijn. Verder trad Amel namens het bestuur als coördinator op m.b.t. de 
festiviteiten i.v.m. het 110-jarig bestaan. Ronald Koster produceerde in zijn functie van tweede 
secretaris van iedere vergadering de notulen en besluitenlijsten en trad daarnaast op als contactper-
soon voor de elftalcommissie B en C, die tezamen de begeleiding van niet minder dan 20 senioren-
teams voor hun rekening nemen. Fred ten Nijenhuis beheerde en distribueerde het materiaal (vele 
honderden broekjes, shirts, kousen, trainingspakken, tassen, ballen, enz. enz.), daarbij geassisteerd 
door sportparkmanager Pim van de Meent en de wekelijks op Sportpark Goed Genoeg actieve 
“groundsmen” Theo Janssen en Hesdey Sanches. Nick van Ommeren, kleinzoon van de in 1999 
overleden “good-old” Otto van Rijn, gaf leiding aan de commissie P.P. en E. met hun vele verschillende 
activiteiten en trad op als redacteur van ons 83 jaar oude clubblad “de Schakel”, waarin hij de rubriek 



“Red-actueel” voor zijn rekening nam. Rinus van Leijenhorst was als voorzitter van de jeugdcommissie 
niet alleen gedurende de weekends maar vrijwel iedere dag van de week “op AFC” om alle betrokkenen 
bij de fantastische jeugdafdeling van onze club te ondersteunen, bij te staan, te adviseren en/of te 
corrigeren.  
Johan de Bie gaat, na vanaf zomer 1984 21 seizoenen achtereen in diverse functies (elf jaar eerste 
secretaris, vier jaar vicevoorzitter, zes jaar commissaris sociale zaken) bestuurslid te zijn geweest, een 
stapje terugdoen. In 1995 werd Johan de Bie bij het 100-jarig bestaan benoemd tot Erelid, op 18 januari 
j.l. werd hij tijdens het jaardiner in de wintertuin van Krasnapolsky verrast met de Gouden Speld van de 
KNVB! Dit alles vanwege zijn grote verdiensten voor de oudste voetbalclub van Amsterdam in lengte 
van vele, vele jaren. Voordat Johan in 1984 in het bestuur werd benoemd had hij immers reeds een 
grote staat van dienst. Vanaf 1958 was hij functionaris in allerlei functies zoals lid en later secretaris 
jeugdcommissie, lid enquêtecommissie en totocommissie, secretaris elftalcommissie A, secretaris 
Stichting Goed Genoeg en VSGG, grensrechter van AFC 1, enz. enz. Johan heeft het bestuur laten 
weten ook als Erelid zijn “steentje” bij te zullen blijven dragen, met name op het gebied van sociale 
zaken. AFC mag daar zeer content mee zijn. Ook zal Johan, “deo volente”, de komende jaren 
aanblijven als voorzitter van de “Zilveren Ploeg.” Johan de Bie, een voorbeeld van een AFC’er met 
grote clubliefde, ook langs deze weg dank voor alles wat je voor de AFC tot op heden hebt betekend! 
47 jaar actief voor de club! Hulde!! De openvallende plaats in het bestuur zal, wanneer de Algemene 
Vergadering op 23 juni aanstaande daarmee akkoord gaat, worden ingenomen door Henk Bijlsma in de 
functie van commissaris TOPamateurs (AFC 1 en 2), ondersteund door zijn commissieleden Henny 
Kottmann, Johan Dol en Daniel van Meer. Een zeer belangrijk speerpunt van de interne organisatie 
wordt gevormd door de bijna 100 vrijwilligers die iedere week als elftalleider een team onder hun hoede 
nemen en door de 14 verschillende commissies die gedurende het gehele seizoen voor AFC operatio-
neel actief zijn. Ongeveer 35 clubgenoten “bemannen” deze commissies. Zeer belangrijk vrijwilligers-
werk waar het bestuur blij mee, c.q. trots op is.  
Op het “kantoor” op sportpark Goed Genoeg waren Jaap Draisma en Yvonne Steeman iedere week 
druk in de weer met het wedstrijdsecretariaat en de ledenadministratie en alles wat daarbij komt kijken. 
Een hele zware klus. Pim van de Meent was, naast zijn succesvolle werkzaamheden bij de pupillen D-1 
en vanaf eind februari bij de junioren A1, opnieuw aangesteld als sportparkmanager (nog nooit hebben 
de velden er aan het einde van een seizoen zo mooi bijgelegen; goed gedaan, Pim!), daarbij geassis-
teerd door groundsmen Theo Janssen (3 dagen per week), Hesdey Sanches (iedere zaterdag) en 
enkele zgn. “Melkert-banen”. Ook Hans Elias was dagelijks voor AFC “in touw”. Hij was verantwoorde-
lijk voor de productie van ons clubblad “de Schakel”, voor de jaarlijkse Persmap en behaalde als 
webmaster van onze imponerende website www.afc-amsterdam.nl een record met meer dan het 
ongelofelijke aantal van 500.000 hits! De door Hans van der Vlist geproduceerde krantenpagina met 
veel actueel nieuws over alle Hoofdklassers is hier een grote publiekstrekker. Theo Janssen fungeerde 
iedere zaterdag als voortreffelijk gastheer in “de hoek” van ons clubhuis voor vertegenwoordigers van 
tegenstanders en scheidsrechters en werd daarbij soms voortreffelijk vervangen door zijn echtgenote 
Marjan, Hans Honsveld verrichtte deze omvattende taak iedere zondag. Ad Westerhof en Dennis de 
Wit verzorgden bij iedere thuiswedstrijd van het eerste elftal op een inspirerende wijze de gang van 
zaken vanuit de radiokamer (“Koning Voetbal”) en tweede penningmeester Edwin Geluk werd iedere 
thuiswedstrijd bij zijn werkzaamheden bij de “poort” geassisteerd door Frank Bouman, Jan Koomen, 
Ben Slaap en Ron Susan.  
 
 
5. DE TECHNISCHE STAF. 
Oud-Oranje-international Stanley Menzo was voor het tweede seizoen in successie aangesteld als 
trainer-coach van AFC 1, daarbij eveneens als vorig seizoen geassisteerd door oud-AFC eerste 
elftalspeler en captain Roy Tular. Wessel Colijn debuteerde als trainer-coach van AFC 2. Cees 
Thomas, die in de periode van 1978 tot begin 90-tiger jaren 13 seizoenen het doel van AFC 1 
verdedigde, verzorgde opnieuw de training van de keepers van AFC 1 en 2. Peter Brans fungeerde als 
elftalleider van AFC 1 en Theo Janssen (naast zijn vele werk als gastheer op zaterdag en groundsman) 
als elftalleider van AFC 2. Arnold Bander startte in augustus 2004 als trainer-coach van AFC 3 en 4, 
maar besloot op 12 maart jl. in overleg met de B-commissie als gevolg van de teleurstellende resultaten 
na de winterstop zijn werkzaamheden met onmiddellijke ingang te beëindigen. De trainer-coach van de 
zaterdag 1, Martin Verburg, was bereid vanaf 12 maart de trainingen en de coaching bij wedstrijden van 
AFC 3 en 4 voor zijn rekening te nemen. Hesdey Sanches verzorgde gedurende het gehele seizoen de 
training voor de overige zondag-senioren en Martin Verburg deed hetzelfde voor de zaterdag senioren 
met daarbij, zoals reeds aangegeven, de training, coaching en begeleiding van de zaterdag 1 als 
speerpunt van zijn activiteiten. De posities van Stanley Menzo (hoofdtrainer), Roy Tular (assistent), 



Peter Brans (elftalleider), Arnold Bander (trainer AFC 3) en Martin Verburg (trainer zat. 1) zullen 
komend seizoen worden ingenomen door resp. John Kila (hoofdtrainer), Hernandez Coutho (assistent), 
Mohad Zaoudi en Wessel Sennef (elftalbegeleiders AFC 1), Martin Verburg (trainer-coach AFC 3) en 
Dennis Purperhart (trainer-coach zaterdag 1). Wessel Colijn (trainer 2e elftal), Cees Thomas (keepers-
trainer) en Theo Janssen (elftalleider 2e elftal) zullen hun werkzaamheden voortzetten; dat geldt tevens 
voor Hesdey Sanches, die het volgend seizoen, naast de training van de zondag senioren 5 t/m 12 ook 
de training en coaching van AFC 4 voor zijn rekening zal nemen. Voor de grote groep van jeugdtrainers 
onder leiding van onze onvolprezen jeugdcommissie, geassisteerd door de aangestelde jeugdcoördina-
toren wordt u verwezen naar hoofdstuk 13 van dit jaarverslag.  
 
 
6. DE MEDISCHE STAF 
Voorzitter Wim Crouwel van de commissie Medische Zaken geeft ons in dit jaarverslag informatie over 
de activiteiten van “zijn” commissie: “De Medische Commissie bestaat uit de leden Lex Swaan arts, de 
fysiotherapeuten Wim Crouwel, Reinier van Dantzig, Frank Tilmans en sportverzorger Co Grosze 
Nipper. Deze commissie houdt toezicht op de algemene hygiëne in en rondom de kleedkamers, heeft 
voorts een taak bij preventie en behandelen van blessures van onze seniorenen jeugdleden. De 
sportverzorgers Robin Massier en Ahmed Rahili, welke dit team verlieten, konden zich in door de AFC 
interne opleiding elders verbeteren. De AFC topjeugd elftallen werden dit seizoen paramedisch 
begeleid door Shanti Bergsma junioren A1, Shirley Hanou junioren A2, Kirsten Kampman junioren B1, 
Sandra van de Moere junioren C1, Anny Hartstra junioren D1 en Shirly Hanou junioren B2. De senioren 
zaterdag 1 werd begeleid door Michael Olivieira en zondag 2 door Cynthia Visser. Ons vlaggenelftal 
werd begeleid door clubarts Lex Swaan, de fysiotherapeut Frank Tilmans en topsportverzorger Co 
Grosze Nipper. Door open te staan voor persoonlijk paramedisch e-mail contact, geeft de Medische 
Commissie blijk van goede interventie met ouders en buiten AFC geïnteresseerde amateur sportver-
zorging. Als AFC vergelijkbaar is met een “gezond bedrijf”, is de Medische Dienst daar een goed 
geolied radertje in geweest”.  
 
 
7. "ONS EERSTE" 
De voorbereidingen voor een nieuw seizoen beginnen al voor het einde van het lopende seizoen. De 
technische en medische staf is reeds in maart vastgesteld en het samenstellen van de selectie dient 
voor 31 mei plaats te vinden. De maanden juni en juli gelden vervolgens als vakantiemaanden, doch 
gedurende die periode moest het bestuur vorig jaar wel een belangrijke beslissing nemen. Begin juli 
2004 stelde trainer-coach Stanley Menzo het bestuur op de hoogte van het feit dat de nieuw benoemde 
bondscoach Marco van Basten hem had benaderd als keeperstrainer voor het Nederlands elftal. Een 
bijzonder eervolle uitnodiging, waar Stanley graag op wilde ingaan en het bestuur besloot na ampele 
overweging hem daarin niet te belemmeren, onder de conditie dat de belangen van AFC konden 
worden gewaarborgd.  
De eerste training vond plaats op zaterdag 26 juli en binnen de selectie van het eerste elftal troffen wij 
een aantal nieuwe gezichten. Vincent de Groot en Jarrick van Zeijst kwamen over uit onze eigen jeugd, 
Lex Oosterling van Argon, Enrique Zschuschen van Sparta Nijkerk, Joes Blakborn van Volendam 2, 
Stefan Stam van Huizen en Laurens Bianchi van DWS (terug op het oude nest). Voor de aanvang van 
de competitie werden 8 oefenwedstrijden gespeeld met wisselende resultaten en op 10 augustus 
ontmoette AFC voor de Amstel Cup op sportpark Goed Genoeg de Totodivisieclub Stormvogels/ 
Telstar, welke wedstrijd, enigszins geflatteerd met 0-2 verloren ging. Na afloop van deze wedstrijd werd 
door SBS6 de loting voor de volgende ronde live vanuit ons clubhuis uitgezonden. Nadat op 27 
augustus door wethouder Hester Maij het nieuwe KGV officieel in gebruik was genomen begonnen wij 
vol vertrouwen aan de competitie en de eerste 8 wedstrijden verliepen buitengewoon goed, zes keer 
gewonnen, twee keer gelijk, 21 doelpunten voor en zes tegen! “Wie stopt de AFC-trein” stond in de 
kranten te lezen. Die eer viel te beurt aan Westlandia, waar wij op 24 oktober in Naaldwijk geheel tegen 
de verhouding in met 2-1 verloren (overigens, in de drie seizoenen dat Westlandia in de Hoofdklasse A 
uitkomt, hebben wij nog nooit van deze club kunnen winnen!). Vanaf de 10e wedstrijd waren de 
resultaten echter wisselend en gezien onze kwaliteiten toch hier en daar ook wel wat teleurstellend, 16 
wedstrijden, vijf gewonnen, twee gelijk en zeven verloren, resulterend in een vierde plaats in het 
eindklassement, waardoor AFC zich evenals vorig seizoen kwalificeerde voor de strijd om de “grote” 
Amstel-Cup!  
Argon    26  21  4  1  67  65-23  
Turkiyemspor   26  18  2  6  56  68-33  
Elinkwijk   26  12  5  9  41  51-42  



AFC    26  12  4  10  40  55-38  
Een werkelijk schitterend kampioenschap voor Argon met slechts één verliespartij en vervolgens de 
landelijke titel! Ook langs deze weg spelers, begeleiding, bestuur en supporters van harte gefeliciteerd! 
UVS, SVVSMC en AFC’34 degradeerden en hun plaatsen worden het komende seizoen ingenomen 
door Hilversum, VVSB en Nieuwenhoorn.  
Onder leiding van de scheidende trainer/coach Stanley Menzo werden de laatste twee seizoenen in 
totaal 52 competitiewedstrijden gespeeld.  
Seizoen  2003-2004  26  12  7  7  43  42 – 27  3e plaats  
Seizoen  2004-2005  26  12  4  10  40  55 – 38  4e plaats  

52  24  11  17  83  97 - 65  
Daarbij is het opmerkelijk dat gedurende het kalenderjaar 2004 in een aaneengesloten serie van 26 
wedstrijden het volgende fraaie resultaat werd behaald; 13 keer werd gewonnen, acht keer gelijk 
gespeeld en vijf keer verloren, 56 doelpunten voor en 27 tegen. De verliespartijen betroffen op 14 maart 
2004 Turkiyemspor-AFC 0-3, 24 oktober Westlandia-AFC 2-1, 31 oktober AFC-Argon 0-1, 14 november 
AFC-Blauw Wit 1-2 en 5 december Turkiyemspor-AFC 3-2. De vele AFC’ers die deze wedstrijden 
hebben gezien zullen zich herinneren dat deze vijf nederlagen resp. geflatteerd, onnodig en/of tegen de 
verhouding in waren. De factor geluk speelt in het voetbal een belangrijke rol en als het ons bij die 
wedstrijden iets meer had meegezeten, dan zou gedurende 2004 een ware kampioensserie kunnen zijn 
neergezet met voor de supporters van ons eerste elftal vaak aantrekkelijk en aanvallend voetbal. Soms 
is men als supporter van ons eerste elftal naar de mening van ondergetekende te kritisch op de 
prestaties van onze vlaggendragers. Men zou echter moeten bedenken dat het behalen van boven-
staande eindstand voor het tweede jaar in successie juist voor AFC een prestatie van formaat is. 
Allereerst omdat, ook al is de collectieve begeleiding bij onze club zeer goed geregeld, AFC individueel 
voor de spelers (veel) minder “doet” dan bij de meeste tegenstanders het geval is. Overigens een 
constatering die wij graag zo willen houden, alhoewel wij natuurlijk niet onze ogen kunnen sluiten voor 
de ontwikkelingen bij andere verenigingen. Daarnaast zijn de spelers die wij bij voorkeur in ons eerste 
elftal zien optreden jongens die naast hun activiteiten op het veld, bij hun studie of in hun baan hard 
aan hun maatschappelijke toekomst werken. Wanneer wij ons dat realiseren kunnen wij tijdens de 
wedstrijden misschien wat meer begrip opbrengen voor eens een slechte pass of een gemiste kans. 
Natuurlijk, jongens tussen de 20 en 35 jaar zijn in de kracht van hun leven, maar amateurvoetballers in 
de Hoofdklasse, die drie avonden in de week trainen en op zondag hun wedstrijd spelen, daarnaast een 
40-urige werkweek kennen of hard aan hun studie werken hebben het “zwaarder” dan hun collega’s uit 
het betaald voetbal. Zij hebben weinig tijd voor andere zaken en verdienen daarom een compliment, 
zeker wanneer ze twee seizoenen achtereen op een fraaie derde en vierde plaats eindigen.  
Tijdens de winterstop tekende Stefan Stam een contract in Engeland bij tweede divisieclub Oldham 
Athletic en op 18 februari maakte Stanley Menzo bekend dat hij voor het seizoen 2005-2006 een 
verbintenis was aangegaan als trainer-coach bij eerste divisieclub AGOVV in Apeldoorn. Het bestuur en 
de elftalcommissie A stelden een actuele profielschets op voor Stanley’s opvolger en na een groot 
aantal gesprekken met diverse kandidaten kon AFC op 9 april 2005 de nieuwe hoofdtrainer presente-
ren: de 39-jarige John Kila, die gedurende de laatst 10 jaar bij de clubs waar hij actief was grote 
successen heeft gekend en in dit jaarverslag geen nadere introductie behoeft. Bij de overgang van het 
oude naar het nieuwe seizoen zijn er altijd mutaties. Zo ook dit jaar. Stanley Menzo vertrekt, zoals 
bovenstaand reeds aangegeven, naar AGOVV in Apeldoorn en kan terugzien op een mooie periode bij 
AFC, waarin met name gedurende het jaar 2004 het voetbal en de resultaten zeer tot onze verbeelding 
spraken. Wij wensen Stanley veel succes met het toekomstige verloop van zijn carrière en zullen hem 
als speler van zaterdag 3 nog regelmatig ontmoeten. Ook assistent Roy Tular en elftalleider Peter 
Brans, die beiden Stanley de laatste twee seizoenen met “raad en daad” hebben bijgestaan, beëindigen 
hun werkzaamheden. Roy probeert zich in te schrijven voor de cursus Trainer/Coach 1 en Peter zal op 
zaterdag zijn wedstrijden op sportpark Goed Genoeg blijven fluiten. Roy en Peter, veel dank voor jullie 
inzet, loyaliteit en bijdragen aan de mooie eindresultaten van de laatste twee seizoenen.  
Frank Tilmans (fysio-hersteltrainer), Ko Grosze Nipper (masseurverzorger) en Cees Thomas (keepers-
trainer) zullen hun werkzaamheden bij het eerste elftal volgend seizoen voortzetten, waarbij aangete-
kend dient te worden dat het voor Kozijn 27e (!) jaar in successie is, een absoluut record! Met welke 
spelers behaalde AFC dit seizoen de 4e plaats? Tahir Akharame 28 wedstrijden (50 totaal) en Joes 
Blakborn 28 (28), Said Moumane 26 (73), Ken Watanabe 24 (75) en Edwin van Holten 24 (119), Dennis 
Purperhart 23 (120), Hans Geerlings 22 (107) en Bobby Gehring 22 (59), Laurens Bianchi 21 (112) en 
Joey Esionye 21 (160), Enrique Zschuschen 20 (20), Mohad Zaoudi 19 (136), Rody Turpijn 18 (39), 
Robert Gehring 18 (175) en Stefan Stam 18 (18), Lex Oosterling 14 (14), Ali Bentohami 8 (49), Vincent 
de Groot 7 (12) en Ulli Landvreugd 7 (132) en Jarrick van Zeijst 5 (5). Totaal 20 spelers die meer dan 5 
wedstrijden in actie kwamen en Wessel Sennef die als reservekeeper vele malen op de bank zat, maar 



niet inviel. Van die 20 spelers hebben acht spelers meer dan 100 wedstrijden voor AFC 1 gespeeld, 
een teken van continuïteit in de spelersgroep, hetgeen je anno 2005 bij andere clubs nauwelijks meer 
tegenkomt. Dat neemt niet weg dat er ook in onze spelersgroep aan het eind van ieder seizoen 
mutaties plaatsvinden. Mohad Zaoudi heeft gedurende de laatste zes seizoenen 136 wedstrijden voor 
AFC 1 gespeeld en heeft besloten een punt achter zijn actieve voetballoopbaan op dit niveau te zetten. 
De 33-jarige Mohad, de laatste seizoenen ook actief als jeugdtrainer bij AFC, heeft zich ingeschreven 
voor de cursus trainer/coach 2 en zal het komend seizoen de positie van Peter Brans als elftalbegelei-
der van AFC 1 gaan invullen. Wessel Sennef heeft de laatste twee seizoenen op een positieve wijze de 
rol van keeper van het 2e elftal c.q. reservekeeper van AFC 1 vervult en zal volgend seizoen de 
werkzaamheden rondom het eerste elftal, die de laatste seizoenen door Erelid Marcel Koster werden 
verricht, voor zijn rekening gaan nemen. Mohad en Wessel, grote klasse! Dat betekent het volgende: de 
elftalcommissie A TOPamateurs, bestaande uit Henk Bijlsma, Henny Kottmann, Johan Dol en Daniel 
van Meer, zal AFC 1 en twee volgend seizoen waar nodig ondersteunen. Theo Janssen blijft elftalleider 
van AFC 2, Cees Thomas keeperstrainer en nu dan Mohad Zaoudi en Wessel Sennef die zullen gaan 
functioneren als elftalbegeleider bij het eerste. Acht oud-eerste elftalspelers in de begeleiding van AFC 
1 en 2, een fantastische ontwikkeling en een mooi moment voor ondergetekende om mijn werkzaam-
heden voor AFC op het gebied van technische zaken af te sluiten! Onze “eigen kweek” Vincent de 
Groot is benaderd door Ajax zaterdag, hoopt daar veel wedstrijden in de basis te beginnen, maar heeft 
tevens laten weten dat AFC zijn club blijft (hij heeft zich dan ook reeds aangemeld als donateur), waar 
hij ooit als speler hoopt terug te keren. Joes Blakborn, die gedurende het seizoen 2004-2005 drie maal 
uitkwam voor het Nederlands amateurelftal onder 23 jaar, werd benaderd door Rijnsburgse Boys en 
hoewel Joes heeft aangegeven dat hij een fijn jaar bij AFC heeft gekend, heeft hij toch besloten 
overschrijving naar deze zaterdag Hoofdklasser aan te vragen. Ali Bentohami hoopt in september af te 
studeren (plastische chirurgie) en gaat volgend seizoen bij JOS/Watergraafsmeer spelen. Hij vertrouwt 
erop in de nabije toekomst als speler of in een andere functie bij de onze club terug te zullen keren. 
Onze kleine dribbelaar Tahir Akhamrane krijgt van scheidend trainer Stanley Menzo de kans zich bij 
AGOVV te bewijzen. Het behalen van betaald voetbal is een droom voor deze publiekstrekker en wij 
wensen hem daarbij veel succes. En tenslotte, vlak voor het sluiten van de overschrijvingstermijn lieten 
Dennis Purperhart en Ulli Landvreugd weten dat zij volgend seizoen zullen uitkomen voor AFC’34 uit 
Alkmaar. Ulli en Dennis zijn gedurende de laatste negen resp. zes seizoenen gezichtsbepalende en 
attractieve spelers van AFC 1 geweest, waaraan AFC veel plezier heeft beleefd. Dat hebben zij zelf ook 
zo ervaren, want ook zij hebben uitgesproken donateur te willen blijven van AFC en ooit als speler in 
lagere regionen terug te willen keren. Ulli en Dennis en ook Vincent, Joes, Tahir en Ali, veel succes bij 
jullie nieuwe club!  
De openvallende plaatsen zullen het komend seizoen worden ingenomen door drie spelers uit het 
tweede elftal, verdediger Louis Stam (vanaf zijn zesde jaar al lid van AFC), middenvelder Danny 
Scholte en spits Dave Osei, terwijl A-junior en middenvelder Peter Post gedurende de voorbereidings-
periode eveneens de kans krijgt zich in de A-selectie te spelen. Van “buiten” is de selectie als volgt 
gecompleteerd; doelman Ray Smit komt over van Zeeburgia en zal de plek van Wessel Sennef 
overnemen, de 23-jarige Mike van Dord (zoon van oud-eerste elftalspeler en captain Pim in de periode 
1982-1986) komt over van eerste elftal van de Koninklijke HFC en de nieuwe trainer-coach John Kila 
neemt in goed overleg twee verdedigers van zijn oude club mee naar AFC, te weten Murat Böke en Arif 
Akgün. Middenvelder Quincy van Ommeren, boezemvriend van onze Joey Esionye komt over van 
Eerste Divisie club MVV uit Maastricht en tenslotte is de 25-jarige Braziliaanse linkerspits Caniggia, die 
vijf jaar woonachtig is in Nederland en vier jaar speelde voor AZ, op voordracht van John Kila onze 
selectie komen versterken. Wij heten alle spelers van harte welkom en hopen dat AFC aan hen en zij 
aan AFC veel plezier zullen gaan beleven.  
 
 
8. REIS CANARISCHE EILANDEN 
Tussen 8 en 12 januari 2005 verbleef onze A-selectie met technische begeleiding en een aantal 
bestuursleden op Gran Canaria. Voor het 15e jaar in successie vond daar de voorbereiding plaats voor 
de tweede seizoenshelft, een evenement dat door de spelersgroep enorm wordt gewaardeerd en waar 
maanden naar wordt uitgekeken. Middenvelder Hans Geerlings schreef een positief verslag in Schakel 
nummer 9 van 26 januari 2005, waarvan wij de laatste regels nog even in dit jaarverslag terug willen 
halen: “Jongens en begeleiding, bij deze wil ik iedereen bedanken voor de vijf fantastische dagen die 
we met elkaar hebben doorgebracht. We hebben met z’n allen genoten en zijn met z’n allen “doodge-
gaan”, maar belangrijker is dat er een prima basis is gelegd voor de tweede helft van het seizoen. 
Namens de spelersgroep willen wij de leden van the Reds en de directie van Sudtours hartelijk 
bedanken voor het mogelijk maken van deze wederom onvergetelijke trip”, aldus onze vice-captain. 



 
 
9. AFC TWEE 
Oud eerste elftalspeler (van 1974-1984) én trainer (van 1994-1997) Henny Kottmann, thans deel 
uitmakend van de elftalcommissie A, doet verslag. “Het tweede elftal van dit seizoen heeft menigeen in 
de club verrast met haar prestaties. Tweede worden in de Reserve Hoofdklasse A is een resultaat dat 
er zijn mag. We gaan even terug in de korte tijd. Het team was vorig seizoen op een haar na gedegra-
deerd. Dankzij het aanstellen voor de laatste zeven wedstrijden van interim-coach Pim van de Meent 
werd op een zeer knappe wijze klasse behoud gerealiseerd. De elftalcommissie was in ieder geval van 
mening dat de samenstelling van dit team anders moest dan men in de club de laatste jaren gewend 
was. Er werd voor dit seizoen met name geselecteerd op eigenschappen anders dan alleen individuele 
voetbalkwaliteiten, zoals ambitie, spelers die een bijdrage willen leveren aan teamgeest- en sfeer, 
spelers met een hoog AFC-gehalte, spelers die het “leuk vinden om in AFC 2 te willen spelen” en 
spelers met verantwoordelijkheidsgevoel naar het team. Daardoor stond een vrijwel volledig nieuw 
samengestelde groep aan de start van het seizoen 2004-2005 op de eerste training dag op het veld 
met aan het hoofd de nieuwe trainer-coach Wessel Colijn en nieuwe elftalleider Theo Janssen. Vooraf 
werd de doelstelling bepaald dat handhaving in de Reserve Hoofdklasse een prestatie van formaat zou 
zijn. De eerste wedstrijden verliepen moeizaam, maar daarna was “de machine” van Colijn en Janssen 
niet meer te stoppen, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een serie van totaal 22 wedstrijden met 18 (!) 
keer winst en slecht 4 keer verliespartijen. AFC 2 behaalde daardoor de tweede periodetitel hetgeen 
recht geeft op deelname in de Amstel Cup voor standaardteams. Ook in deze Hoofdklasse werd Argon 
(2) de terechte kampioen. Buiten het veld heeft deze groep zich op een zeer hechte wijze gepresen-
teerd. Op de donderdagen na de trainingen bleef iedereen vaak tot zeer laat “hangen”, waarbij de 
inbreng van de leiding (Wessel en Theo) een groot compliment verdient. Binnen de begeleiding moet 
ook een compliment gemaakt worden aan grensrechter Darryl Bartens die altijd aanwezig was en door 
zijn manier van vlaggen een bijdrage aan het succes heeft geleverd en aan de inmiddels afgestudeerde 
fysiotherapeute Cynthia Visser (van harte gefeliciteerd!) die op haar serieuze en professionele wijze de 
bindende factor was met de spelersgroep.  
Inmiddels zijn er door de leiding en elftalcommissie A met alle spelers evaluatiegesprekken gevoerd 
met het oog op het aankomende seizoen. De meeste spelers van het de huidige selectie zullen ook 
volgend seizoen deel uitmaken van AFC 2. Drie spelers, te weten Louis Stam, Danny Scholten en Dave 
Osei stromen door naar de 1e selectie, Tjebbe Krot en Bonnie Moedig zullen een stapje terug doen en 
vanuit de succesvolle A-1 zullen vier spelers, Paul Harleman, Laurens Samson, Khalid Harrak en 
Jeroen Bertens en vanuit de A2 Tom Markus de stap maken naar het tweede elftal, terwijl A1 speler 
Peter Post in de voorbereiding bij het eerste elftal de kans krijgt zich op dit hoge niveau te bewijzen. 
Afsluitend kan gesteld worden dat het tweede elftal dit seizoen een mooi visitekaartje voor AFC 
is geweest!”  
 
 
10. DE TECHNISCHE ORGANISATIE 
Het seizoen 2004-2005 waren 4 commissies iedere week operationeel actief met voetbaltechnische 
zaken: De elftalcommissie A TOPamateurs, verantwoordelijk voor de begeleiding van AFC 1 en 2 
bestond uit Henk Bijlsma (voorzitter), Henny Kottmann en Johan Dol. De elftalcommissie B werd 
gevormd door Frans Juch (voorzitter), Patrick Reddering, Max Flam en Ted Maros en concentreerde 
zich op de organisatie rondom de zondag-senioren 3 tot en met 12. De elftalcommissie C, het 
zaterdagvoetbal (zaterdag 1 tot en met 7 plus twee veteranenteams) bestond uit Roy van Dijk 
(voorzitter), Sebo Woldringh, Benno Honsdrecht en Camiel Huisman. Tenslotte de zeer gewaardeerde 
jeugdcommissie waarin naast voorzitter Rinus van Leijenhorst, John Parsser, Klaas Molenaar en 
Michael Tugendhaft zitting hadden, die bij hun omvangrijke werk geassisteerd werden door 3 jeugdco-
ordinatoren: Jan Verhagen, Henny Schipper en Roy Dekker. Oud eerste elftalspeler John Parsser heeft 
vele jaren zeer belangrijk werk verricht voor onze jeugdafdeling, doch is op de aankomende jaarverga-
dering niet herkiesbaar. John, grote klasse en veel dank! De hoofdlijnen van alle voetbaltechnische 
zaken waar deze commissies wekelijks mee bezig zijn/waren bereikten via de overkoepelende 
Technische commissie het bestuur. In deze Technische commissie was Henk Bijlsma vertegenwoordi-
ger voor de TOPamateurs, Ronald Koster vertegenwoordigde het seniorenvoetbal als aanspreekpunt 
van de elftalcommissie B en C, Rinus van Leijenhorst namens de grote jeugdafdeling en ondergete-
kende namens het dagelijks bestuur.  
 
 
11. 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), Patrick Reddering 
(commissaris) en Ted Maros (commissaris).  
Trainer/trainingen  
Helaas werd wegens de teleurstellende resultaten de verbintenis met trainer Arnold Bander voortijdig 
verbroken. Daarna trainde Martin Verburg vanaf de winterstop AFC3 en AFC4. Hesdy Sanches, trainer 
van AFC5 t.m. 12, assisteerde hem tijdens de trainingen en coaching. De gemiddelde opkomsten 
waren goed tot zeer goed. De keeperstraining was in handen van Emiel Pieterse. De B-commissie vindt 
het een teken aan de wand dat trainers van de diverse andere selecties niet bereid waren spelers af te 
staan aan haar teams.  
Scheidsrechters  
Dankzij de regelmatige inzet van onze eigen scheidsrechters Herman Fritzsche, Hans Elias, Ap 
Springer, Frank de Munnik, Steven van Loggem, Frans Jüch en Seth van Straten was het mogelijk 
praktisch alle thuiswedstrijden van onze commissie te laten leiden door eigen referees.  
Bestuur  
In het bestuur heeft Ronald Koster de B-commissie in zijn portefeuille. Samen met hem werd veel tot 
stand gebracht.  
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  
Samen met de Jeugdcommissie werd voor bemanning van de wedstrijdtafel gezorgd. De betreffende 
werkzaamheden vereisten onze nodige zorg en aandacht. De spelers van onze commissie zijn 
tevreden over de uitvoering.  
Sportpark  
De organisatie van de kleedkamers, materialen en velden werden mede door improvisatietalent van alle 
betrokkenen tot tevredenheid uitgevoerd.  
Elftallen  
AFC 3 (reserve eerste klasse) presteerde matig. Interim trainer/coach Martin Verburg wist het team uit 
de degradatiezone te houden.  
AFC 4 (reserve tweede klasse) ontkwam ondanks nieuwe impulsen en een inhaalrace op het laatste 
moment niet aan degradatie. Beide teams kenden een smalle selectie.  
AFC 5 (reserve derde klasse) degradeerde na verlies in zijn laatste competitiewedstrijd. De B-
commissie spreekt haar zorg uit over het steeds grotere probleem van aanwas van nieuwe selectie 
spelers en de AFC-jeugd die om allerlei reden onze teams niet komen versterken.  
AFC 6 behaalde een verdiend kampioenschap dankzij een hechte vriendschapsgeest en constante 
trainingsopkomst.  
AFC 7 met voornamelijk jeugdige spelers deed veel ervaring op in de vijfde klasse.  
AFC 8 had een wisselvallig seizoen, o.a. veroorzaakt door een slechte opkomst van een aantal spelers.  
AFC 9 miste op een haar na het kampioenschap in de reserve vijfde klasse.  
AFC 10 speelde lang mee voor een ere plaats. Dit elftal weet zich al jaren eenvoudig in de kopgroep te 
handhaven.  
AFC 11 speelde met wisselend succes en een smalle selectie het seizoen uit.  
AFC 12 haalde het kampioenschap weer net niet.  
Activiteiten  
De B-commissie had een leidende rol in het succesvolle zaalvoetbaltoernooi. En tijdens de recente 
ABC-cup werden alle records gebroken wegens een topopkomst. Tot onze grote tevredenheid was 
tijdens het Jaardiner onze commissie met de aanvoerders van de diverse teams goed vertegenwoor-
digd  
Vrijwilligers  
De B-commissie is zuinig op haar vrijwilligers en koestert deze AFC-leden binnen de club. Zij tekent 
hierbij ook aan dat deze krachten steeds moeizamer zijn te vinden.  
Tenslotte  
De B-commissie dankt het Bestuur van AFC voor haar ondersteuning, adviezen en vertrouwen ten 
gunste van alle spelers”.  
 
 
12. ZATERDAG SENIOREN 
Sebo Woldringh, secretaris zaterdag commissie C, doet verslag, mede namens zijn commissiegenoten 



Roy van Dijk, Benno Honsdrecht en Camiel Huisman. “Voor het seizoen 2004-2005 waren wederom 
negen zaterdagteams ingeschreven bij de KNVB, te weten de zaterdag 1 tot en met 7 en de (KNVB) 
veteranen I en II. De zaterdagsenioren afdeling blijft toch een hele stabiele factor binnen de grote 
familie die AFC heet. Een afdeling met, ons inziens, echte AFC’ers en in grote getale terug te vinden op 
zondag op de dijk of bij het kienen, het zaalvoetbaltoernooi, de (nieuwjaars-)sixes en -receptie, 
Herendiner, Bollenbal etc. etc. etc. Kortom een groep die veel geeft en weinig vraagt. Daarom is het 
teleurstellend dat er toch soms krachten binnen AFC rondwaren die hun eigen (bestuurlijke) huisjes 
overeind willen houden en met een duidelijk “”Nee””, alsof het de Grondwet betaamt, zich manifesteren. 
Zoals bijvoorbeeld een relatief laag budget beschikbaar stellen maar vervolgens wel handelen alsof wij 
“”kleine jongens”” zijn en iedere uitgave “vooraf”” willen goedkeuren. Waar heb je dan een budget voor? 
Maar ja, slapen doen we ’s nachts (soms) en overdag voetballen wij, dus wederom, zoals eigenlijk alle 
jaren, hebben wij weer geld weten over te houden en daar hebben wij niet eens creatief voor moeten 
boekhouden. Ach zomaar even een hersenspinsel, maar is dit alles ook niet de charme van ons AFC 
en weten wij niet beter?? De zaterdagcommissie bestond dit jaar uit Roy van Dijk, Benno Honsdrecht, 
Camiel Huisman en Sebo Woldringh. De wedstrijdtafel werd bemand in keurige 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 scheidsrech-
ters ontvangen. Chapeau !  
Tevens waren wij het afgelopen seizoen iets gelukkiger met het aantal scheidsrechters voor de diverse 
teams. In de eerste plaats door méér KNVB-scheidsrechters, maar zeker ook door de inzet van een 
Frans Juch en Frank de Munnik, die na het behalen van hun officiële badge, regelmatig op de zaterdag 
hebben gefloten. Hulde ! En natuurlijk niet te vergeten de niet aflatende inzet van good-old referee, 
Peter Brans. Ook met de AFC-administratie, vertegenwoordigd door Jaap Draisma en Yvonne 
Steeman, en het hoofdbestuur, vertegenwoordigd door Ronald Koster, heeft de zat-commissie weer 
prima contact gehad over relevante zaken voor het zaterdag-gebeuren. Tevens mag de ingebruikname 
van het kunstgrasveld niet onvermeld blijven. Door de beschikbaarheid van het KG-veld, zijn de echte 
grasvelden redelijk bespaard gebleven en zijn ze aan het einde van het seizoen nog nooit in zo’n goede 
conditie geweest. Wel zou het aanbeveling verdienen de diverse elftallen iets meer te laten rouleren 
over de verschillende velden. Per slot van rekening wil iedereen wel eens een keertje vóór het clubhuis 
spelen. Hoe is het de elftallen vergaan?  
Zaterdag 1 startte in de derde klasse vol verwachting met een nieuwe trainer, te weten Martin Verburg 
en elftalleider Remco Verbruggen. Het seizoen begon hoopvol met ook een goede opkomst bij de 
trainingen. Echter in de competitie kwam deze groep toch net iets tekort en hebben zij vervolgens een 
seizoen van “”geen vleesch, geen visch”” gedraaid en zijn vrij anoniem op een gedeelde zesde plek 
geëindigd. Ligt het aan de groep, de trainer of verdere begeleiding en aandacht vanuit AFC?? Feit blijft 
dat het er na al die jaren toch niet echt uitkomt. Terwijl je toch een 1e elftal bent, aandacht krijgt vanuit 
de pers etc. etc. Zou het nu niet zo kunnen zijn dat ieder jaar een paar junioren, die de overstap naar 
de senioren moeten gaan maken en nog niet klaar zijn voor het echte, grote werk, te laten rijpen in 
zaterdag 1 in plaats van AFC’ers, die dikwijls allang bij ons spelen, met lede ogen te moeten zien 
vertrekken? Enfin, voor het komende seizoen, naar verluidt, zal Dennis Purperhart de nieuwe trainer 
van zaterdag 1 gaan worden en met een schone lei mogen beginnen Tot slot dank aan Martin Verburg, 
die terug zal gaan naar de zondag.  
Hoelang de mannen van captain Sebo Woldringh van zaterdag 2 zich alweer weten te handhaven in de 
reserve tweede klasse, weten wij eigenlijk niet eens meer. Maar ook afgelopen seizoen hebben zij zich 
toch weer, ondanks de immer jeugdige selectie-tegenstand, vrij eenvoudig weten te handhaven. Ergo, 
zij knopen er nog maar een jaartje aan vast en de captain is voor een jaartje in het bezit van de “”gouwe 
schoen””.  
Zaterdag 3 heeft eindelijk de felbegeerde titel in de reserve 3e klasse in de wacht gesleept. En, zoals 
verwoord door zaterdag 1 speler en Parooljournalist Thomas Rijsman, dit Prada-team heeft bij haar 
wedstrijden menigmaal honderden toeschouwers weten te lokken. Wie wil immers niet Ruudje, Marco, 
Aron, Stanley e.a. zien schitteren? En naar verluidt zal komend seizoen voormalig linksbuiten Bryan 
Roy zijn opwachting komen maken, waarmee de free-publicity voor een AFC zeker niet zal afnemen.  
De elftallen zaterdag 4 tot en met zaterdag 7 kwamen allemaal uit in de reserve vierde klasse en 
hebben zich ook allen weten te handhaven!  
Zaterdag 4 is geëindigd in de middenmoot en vooral leuk te vermelden is hun slotwedstrijd in het 
Olympisch Stadion alwaar zij ook afscheid hebben genomen van een aantal vaste krachten. Komend 
seizoen gaat zaterdag 4 weer een potje breken.  
Zami Cinque van Lou Hekster & Alphons ”papa” Peeters gaan Europa in want door een paar mooie, 
laatste overwinningen, al dan niet op papier, zijn zij uiteindelijk nog als derde geëindigd. De mannen 
van Peter van den Dungen jr. van zaterdag 6 hebben sportief gezien misschien een ietwat teleurstel-



lend seizoen gedraaid met een 9e plek, Maar de sfeer was er niet minder om en vooral hun trip naar 
Estland (!) schijnt erg leuk geweest te zijn. Zie hun verslag in deze Schakel. Ook zaterdag 7 hebben 
voetbaltechnisch niet helemaal kunnen brengen wat wel in hun bagage zit. Of had dit te maken met het 
veelvuldig afwezig zijn van aanvoerder Camiel Huisman, die al druk bezig was met zijn nieuwe carrière 
in China?  
De Veteranen I moeten, ondanks de tellende jaartjes, sportief beter kunnen. Echter afgelopen jaar 
rommelde het, naar verluidt, een beetje binnen de gelederen. Echter de dissonanten schijnen eieren 
voor hun geld te hebben gekozen en de Vetten 1 gaan komend seizoen gewoon weer fris van start 
waarbij enkele (voetballende) aanvullingen welkom zijn. Veteranen II van Marcel Koster hebben de 
stijgende lijn van seizoen 2003-2004 voortgezet met nog méér overwinningen en getuige de verslagen 
op de AFC-site hebben zij dan ook een prima en bovenal gezellig seizoen gedraaid.  
Tot slot, zoals bekend, de zaterdag is en blijft ”hot” en daarom zullen wij in het nieuwe seizoen 
wederom een compleet nieuw team mogen verwelkomen. Het schijnt te gaan om een ex-team van 
Buitenveldert met enige ”soapies“ in hun gelederen, zoals een Johnny de Mol en Cris Zeegers. Wellicht 
dat sportparkmanager Pim deze zomer alvast enige extra dranghekken wil gaan plaatsen. Een ieder 
een prettige zomer toegewenst en tot in september bij de start van de nieuwe competitie”.  
 
 
13. DE JONGE AFC’ERS 
Rinus van Leijenhorst, voorzitter van onze onvolprezen jeugdcommissie, leverde de volgende bijdrage:  
“De aanvang van het seizoen verliep stroef, zowel qua de interne organisatie alsmede op het techni-
sche vlak. Twee leden van de jeugdcommissie bedankten tijdens de eerste vergadering van het 
seizoen, om uiteenlopende redenen, als lid. Hierdoor bestond de jeugdcommissie nog slechts uit drie 
personen en werd zij bijgestaan door vijf contactpersonen. Het voordeel van zo'n kleine groep was dat 
wij met korte lijnen werkten, waardoor problemen direct aangepakt konden worden en de duur van de 
vergaderingen tot een minimum beperkt bleef. Ik denk niet dat ik teveel zeg, wanneer ik schrijf dat wij 
terug kunnen zien op een geslaagd seizoen, waarbij de onderlinge samenwerking zeer goed was en de 
vergaderingen in een bijzonder plezierige sfeer plaats hebben gevonden.  
Tijdens het seizoen is Klaas Molenaar de jeugdcommissie komen versterken en heeft hij samen met 
John Parsser enkele beleidsmatige veranderingen doorgevoerd, met name de oprichting van de 
Werkgroep Interne Scouting (WIS). Helaas heeft John Parsser besloten wegens drukke werkzaamhe-
den het volgende seizoen te stoppen als commissaris technische zaken, maar gelukkig blijft John wel 
behouden als adviseur voor de jeugdcommissie. De werkzaamheden van John zullen worden 
overgenomen door Klaas Molenaar en de jeugdcommissie blijft gezien de goede ervaringen van het 
afgelopen seizoen, bestaan uit drie leden geassisteerd door een vijftal contactpersonen. De WIS heeft 
ten doel om de coördinatoren te adviseren over spelers die niet in eenselectieteamvoetballen, maar die 
hiervoor wel in aanmerking zouden kunnen komen. Een aantal echte AFC’ers zoals Jacques van der 
Glas, Ron van Doesburg en Hans Dukker maken inmiddels deel uit van deze werkgroep. Een reden 
voor het in het leven roepen van de WIS waren de problemen op het technische gebied in het begin 
van het seizoen, vooral de samenstelling en de grootte van de verschillende teams, waardoor er lang 
onzekerheid bestond in welk team de spelers ingedeeld werden. In overleg met de jeugdcoördinatoren 
hebben wij ons voorgenomen, dat dit niet weer zou gebeuren en hebben wij daarom een derde 
jeugdcoördinator aangesteld in de persoon van Roy Dekker, die verantwoordelijk werd voor de niet-
selectieteams van de A, B en C junioren. Jan Verhagen nam de D, E en F pupillen, de Champions 
League en de World Cup voor zijn rekening en Henny Schipper deed dit voor de selectieteams. Tijdens 
het seizoen heeft de jeugdcommissie een aantal leidersavonden en twee thema-avonden georgani-
seerd. De opkomst bij de leidersvergaderingen was niet optimaal, waarschijnlijk omdat er normaliter 
alleen mededelingen werden gedaan, maar de jeugdcommissie had juist voor een andere opzet 
gekozen. De leiders konden zelf agendapunten aanbrengen en wij hopen dat in de toekomst de 
leidersvergaderingen in het nieuwe seizoen beter bezocht zullen worden.  
De thema-avonden waren een groot succes en voor het volgende seizoen zullen wij wederom twee 
speciale avonden organiseren. Evenementen zoals het Sinterklaasfeest, kerstdiner voor C junioren, 
Borchland, Goed Genoeg toernooi en het Mini WK waren fantastische happenings en zowel voor de 
kinderen als de ouders een onvergetelijke ervaring. Ook de herfst tweedaagse, het Henk Kappelhoff 
toernooi en het Wim Bückert toernooi hebben grote indruk gemaakt. Natuurlijk waren de leden van de 
Junior Board dit seizoen ook weer actief en hebben zij een aantal evenementen georganiseerd, die een 
groot succes waren en ook zorgden zij ervoor dat er op zaterdag scheidsrechters aanwezig waren bij 
de pupillenwedstrijden. Helaas kon de Junior Board niet voorkomen, dat er desondanks onvoldoende 
scheidsrechters op zaterdag aanwezig waren, een probleem waar wij ook op de zondagen ook last van 
hadden. Dankzij de wekelijkse hulp van Ab Springer (70 jaar), Erik Bos, Erik Schiering, Frank de 



Munnik en het inzetten van de selectiespelers uit de A1, A2, B1 en B2 hebben wij op zondag groten-
deels in deze behoefte kunnen voorzien. Wij zouden het ook zeer op prijs stellen als er vanuit de 
vereniging ouders of senioren zich aan zouden bieden als scheidsrechter. Speciaal voor de jeugd-
scheidsrechters en overige belangstellenden zullen wij in het nieuwe seizoen een bijeenkomst 
organiseren, waarvan Jean Bollen, Bep Thomas en Frank de Munnik de initiatiefnemers zijn. Het is de 
bedoeling om onze scheidsrechters te gaan begeleiden en te adviseren bij hun wedstrijden. Opvallend 
was dit seizoen de toename van verbale agressie, zowel binnen als buiten het veld, door spelers, 
ouders en andere aanwezigen. Naar aanleiding hiervan heeft de jeugdcommissie besloten hier streng 
tegen op te treden en desnoods de strafcommissie hiervoor in te schakelen. Helaas hebben wij dit 
seizoen één keer een beroep moeten doen op deze strafcommissie, die via het Bestuur tot een 
uitspraak heeft geleid en hiervoor onze dank aan Ernst Seunke, Ron van Limburg en Quintus Abeln.  
Speciale aandacht verdient ook David Westerhof en Robbert Stout met “The School”. Sinds twee jaar 
begeleiden zij D pupillen en C junioren drie keer in de week bij hun huiswerk na afloop van de training. 
Deze ondersteuning is zeer succesvol en leidt bij de meeste kinderen tot betere resultaten op school. 
Inmiddels hebben zich dusdanig veel kinderen aangemeld, dat Peggy van Wijnen en Jarik van Zeijst 
zijn toegevoegd als begeleiders. Ondanks mijn oproep in het jaarverslag van vorig jaar hebben wij bijna 
geen reacties ontvangen van ouders en/of leden om de jeugdcommissie te ondersteunen en dat is 
ronduit teleurstellend voor een vereniging met bijna 1800 leden. Voordat ik verder ga met de sportieve 
prestaties van onze teams wil ik namens de jeugdcommissie onderstaande functionarissen, leden en 
andere vrijwilligers bedanken voor hun inzet en medewerking, waardoor de kinderen een onvergetelijk 
seizoen hebben gehad: Chris Schröder, Theo en Marjan Jansen, Frans Ris, Joris de Wijs, Dave, Joop, 
Pascal, Jaap Draisma, Yvonne Steeman, Hans Elias, Thea Verhoeven, Quintus Abeln, Frank de 
Munnik, Dennis Bijlsma, Jean Bollen, Peggy van Wijnen, Frits Stoffels, Pim van de Meent, Hesdey 
Sanchez, Freddy, Hasan, Ab Springer, Erik Bos, Erik Schiering, Seth van Straten, Evelyn Tugendhaft, 
Rob Lobatto, Michel de Hond, de leden van de AFC Junior Board, de medische commissie, de leden 
van de WIS, alle leiders en tenslotte mijn collega’s in het AFC-bestuur. Door de geweldige inzet van al 
deze functionarissen en vrijwilligers is AFC niet voor niets de vereniging waarvan de jeugdafdeling een 
groot aanzien geniet in de Nederlandse voetbalwereld. Een speciaal dankwoord aan mijn mede 
commissieleden Michael Tugendhaft, John Parsser en Klaas Molenaar, het was een waar genoegen 
om met hen samen te werken. Nogmaals bedankt!  
Sportieve prestaties  
Vorig seizoen net niet gedegradeerd en dit seizoen net niet gepromoveerd. Ik heb het dan over het 
vlaggenschip van onze jeugdafdeling (de A1), die na een moeizame eerste helft van de competitie in de 
tweede helft de laatste acht wedstrijden ongeslagen bleef. Dankzij zeven overwinningen en een 
gelijkspel onder leiding van Pim van de Meent eindigde dit team op de vierde plaats in de competitie, 
een plek die recht gaf op het spelen van nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie. Hoe dit is 
afgelopen hebben wij allemaal kunnen lezen in een verslag op onze website, helaas is het niet gelukt, 
maar kunnen de spelers toch terugkijken op een geslaagd seizoen. De prestaties van deze selectie-
groep zijn niet onopgemerkt gebleven, want van deze groep zijn er acht jongens, die het volgende 
seizoen bij een club uit het betaalde voetbal spelen. Wel is het teleurstellend dat spelers kiezen voor 
verenigingen die uitkomen in de Gouden Gids Divisie, waarvan de jeugdteams net zo hoog of zelfs 
lager spelen dan AFC. Wel is het belangrijk dat er één speler van de A1 het volgende seizoen is 
doorgestroomd naar de selectie van ons eerste elftal. Als je met de jeugd op zulk hoog niveau speelt, 
moet dit ook mogelijk zijn. Bij de overige A-junioren valt de prestatie op van de A3 die na een zeer 
moeizaam begin zich onder leiding van Jan Verhagen wist te handhaven in de Hoofdklasse. De 
resultaten van de A2, A4 en A5 vielen erg tegen, vooral bij de A4 en A5 was de opkomst bij de 
wedstrijden en de trainingen dusdanig, dat wij zelfs hebben moeten besluiten om tijdens het seizoen 
een team uit de competitie terug te trekken. Het seizoen voor de A2 eindigde uiteindelijk toch nog 
geslaagd, door handhaving in de derde divisie landelijk en het winnen van de KNVB districtsbeker.  
De B-junioren hebben over het algemeen goed gepresteerd, de B1 was in de winterstop al veilig en 
stonden zelfs op een zeer eervolle 2e plaats, maar na de winterstop liep de motor wat stroef en zijn zij 
op de vierde plaats van onderen geëindigd. De B2 heeft zich achteraf nog gemakkelijk gehandhaafd in 
de 3e divisie Landelijk, de B3 eindigde als tweede in de Hoofdklasse en heeft op een haar na promotie 
gemist naar de 3e divisie Landelijk, terwijl de B4, B5, B6 en B7 zich meer dan verdienstelijk hebben 
geweerd in hun afdelingen, waarbij zij het vaak op moesten nemen tegen standaardteams van andere 
verenigingen.  
Ook de C-junioren hebben een goed seizoen gedraaid, waarbij het kampioenschap van de C2 onder 
leiding van trainer/coach Bep Thomas en daardoor promotie naar de 3e divisie Landelijk de meeste 
indruk heeft gemaakt. De C1 junioren hebben goed meegespeeld in de top van de 2e Divisie Landelijk, 
maar de prestaties waren echter wel wisselvallig. De C3 handhaafde zich in de Hoofdklasse, terwijl de 



C4, C5, C6, C7 en C8 keurig in de middenmoot zijn geëindigd, waarbij zij net zoals de B-junioren het 
vaak op moesten nemen tegen standaardteams.  
In de categorie van de D-pupillen konden wij dit seizoen twee kampioenen begroeten, de D9 onder 
leiding van Willem van Leuven en Rob Dekker en de D11, het team van trainer/coach David Westerhof 
en leider Robert Haye, proficiat. Voor aanvang van de competitie waren de kenners het erover eens dat 
de D1 het zeer moeilijk zou krijgen en inderdaad de resultaten van de eerste wedstrijden waren niet 
hoopgevend. Als er één team binnen AFC is geweest die een enorme progressie heeft doorgemaakt, 
dan was het wel de D1 en dit resulteerde zich dan ook in een prachtige vijfde plaats in de Topklasse. 
De D2 en de D3 zijn in sterke afdelingen allebei geëindigd op de derde plaats, een prima prestatie. De 
D5 en de D10 leverden ook een zeer goede prestatie door te eindigen op de tweede plaats. De 
prestaties van de overige D-pupillen waren wisselvallig, waarbij het wel opvallend was dat de meeste 
D-teams na de herindelingen betere resultaten behaalden als daarvoor.  
Het beleid om meer aandacht te besteden aan de onderbouw heeft zich al na een jaar vertaald in een 
respectabel aantal kampioenen: E2, E3, E4, E8, E11, F1, F4, F6 en F9, maar verheugend is dat ook de 
andere E- en F-pupillen mee gedaan hebben om de bovenste plaatsen. De Champions League en de 
World Cup was de slagroom op de taart. Iedere zaterdagmorgen is het een waar feest om 120 jongens 
van 5, 6 en 7 jaar aan het werk te zien, geestdriftig aangemoedigd door enthousiaste vaders, moeders 
en grootouders. Dit alles was onder de bezielende begeleiding van Kees Koedood en Peggy van 
Wijnen.  
Tenslotte wil ik Jan Verhagen, Henny Schipper, Roy Dekker, alle trainers en assistent-trainers 
bedanken voor hun inzet, want dankzij hun inspanningen is AFC op sportief gebied dé toonaangevende 
amateurvereniging in Amsterdam en omstreken. Door de promotie van de C2 hebben wij organisato-
risch het ideale plaatje bereikt, waarbij alle teams qua indeling naadloos op elkaar aansluiten. Wij zullen 
nu met vereende krachten moeten proberen om deze status te handhaven. Gezien de goede resultaten 
bij de onderbouw en de huidige organisatie heb ik daar alle vertrouwen in. Een nadeel van het succes 
is dat alleen dit jaar 23 spelers, in de leeftijdscategorie van 9 tot en met 18 jaar overschrijving hebben 
aangevraagd naar een Betaald Voetbal Organisatie. Dit alles zonder dat wij hiervoor een eurocent aan 
vergoeding ontvangen, een zorgelijke ontwikkeling, waarvan wij vinden dat de KNVB hier best iets aan 
zou moeten doen en wij hebben dit inmiddels ook te kennen gegeven”.  
 
 
14. DE AFC-VETERANEN 
Veteranen doelman André Wijnand, die voor volgend seizoen wordt voorgedragen als de nieuwe 
voorzitter van de veteranencommissie als opvolger van Karel van Osch, leverde het volgende overzicht 
voor dit jaarverslag. “Eindelijk, de Veteranen zijn weer eens kampioen geworden. Na twee jaar de titel 
op onnavolgbare redenen te zijn misgelopen, nu dan gerechtigdheid. Bijna het hele jaar lijstaanvoerder 
dus onverdiend kan men dit kampioenschap niet noemen. Een seizoen zonder enig incident op het veld 
en dat mag ook wel eens gememoreerd worden. De kampioenswedstrijd op een achteraf gelegen, kaal 
getrapt trainingsveldje van de KHFC, om de importantie van onze competitie maar eens aan te geven, 
werd onder toch wel ruime belangstelling gespeeld. Een 1-0 achterstand met de rust werd knap in een 
1-2 eindoverwinning omgezet. Zoals het behoort bij de Veteranen, werd het kampioensfeest in stijl 
gevierd en wel in het clubhuis van The Amsterdam Old Course. Een geslaagde avond met muzikale 
omlijsting verzorgd door onze voorzitter Karel van Osch.  
Zoals de traditie dat voorschrijft gaan de Veteranen met hun partners aan het eind van het kalenderjaar 
uit eten. Dit keer vond dat plaats in het nieuwe Bosbaanrestaurant. Ongeveer 55 personen waren 
aanwezig, wat toch een succes genoemd mag worden. Jaap Dekker en zijn band zorgden ervoor dat 
bijna iedereen op de dansvloer stond, met andere woorden een dergelijk etentje wordt altijd een feest. 
Een mooi seizoen met als afsluiting ons tweejaarlijkse trip, de vierde alweer, naar Londen. Op bezoek 
bij onze Engelse vrienden: The Theydon Boys. Werkelijk een prima ontvangst. Vanaf de aankomst op 
het vliegveld tot en met het vertrek was alles werkelijk prima door hen verzorgd. De bijzonder sportieve 
wedstrijd eindigde voor het eerst in een gelijkspel: 3-3. Een uitslag waar iedereen tevreden mee was. 
Op het veld wil iedereen winnen, maar na afloop is het: shake hands and lets have a pint. Zoals 
gebruikelijk stoppen aan het eind van het seizoen altijd een paar spelers. Dit jaar zijn dat: Edwin Geluk, 
Jos Kemna en Rob Ruis, die allen meer dan 15 jaar onze eer hebben hooggehouden. Opengevallen 
plaatsen worden door “jongere” Veteranen ingenomen. Zo is Guido Smits het afgelopen seizoen de 
gelederen komen versterken en heeft voor het volgend seizoen bijvoorbeeld Daniel van Meer zich 
aangemeld. De samenstelling van het team is dan ook geleidelijk aan het veranderen. Een mooie 
uitdaging voor de nieuwe Veteranencommissie om er weer één geheel van te maken. Niet alleen 
spelers stoppen, ook de huidige, niet te evenaren Veteranencommissie, bestaande uit: Karel van Osch 
(voorzitter), Paul Koster (secretaris), Jos Lonnee (penningmeester) en Jan Hein Lans (coach), heeft na 



vele jaren van trouwe dienst, besloten het vaandel over te dragen. De Veteranen zijn hen zeer veel 
dank verschuldigd.” 
 
 
15. COMMISSIE PERS, PUBLICITEIT EN EVENEMENTEN 
Bestuurslid Nick van Ommeren informeert ons over de omvangrijke activiteiten van deze commissie, 
naast Nick bestaande uit Hans Elias, Wim Ringe, André Wijnand en Rogier de Boer. “Binnen de 
portefeuille PP&E is de Schakel in haar 83e jaargang nog altijd één van de hoofdtaken. De frequentie is 
op de eerste twee uitgaven na, steeds drie wekelijks geweest. Net als voorgaande jaren was ook in 
deze jaargang Hans Elias de drijvende kracht achter de Schakel. Niet onvermeld mag blijven dat hij 
weer veel steun kreeg van de fantastische meewerkende en - denkende huisdrukker Palteam in de 
persoon van Valentijn Jorritsma. De Schakel kon voor het 49e seizoen rekenen op de vaste bijdrage 
van scribent Pim Adriaansz met voor het 28e seizoen de rubriek Mixed Pickles. Geweldig Pim!!  
In de rubriek AFC’s “Bie”-zonderheden van Johan de Bie kon u o.a. weer lezen waar u AFC’ers had 
kunnen tegenkomen. De redactie is zeer verheugd dat Johan ook volgend jaar zijn gewaardeerde 
rubriek zal verzorgen. André Wijnand verzorgde met veel succes dit seizoen de nieuwe rubriek 
AFCoryfee. Op de laatste pagina van elke editie verzorgde André een interview met bekende en minder 
bekende AFC’ers die voor en achter de schermen veel voor de club doen en gedaan hebben. In 
voorgaande jaren werden verslagen van wedstrijden gepubliceerd in de Schakel. Vanaf dit seizoen is 
met die traditie gebroken omwille van de actualiteit en om ruimte en daarmee kosten te besparen. Op 
de website kunnen en worden nu de verslagen met foto’s van alle teams gepubliceerd. Het aantal 
verslagen hierop is enorm toegenomen mede door het feit dat door het ingevoerde ‘content manage-
ment systeem‘ men zelf zijn verslag kan plaatsen zonder tussenkomst van de webmaster. In de 
Schakel wordt alleen nog het verslag van ‘Ons Eerste’ opgenomen en verzorgt Frank de Munnik hierin 
het Jeugdjournaal. Deze veel geprezen rubriek laat een selectie zien van wat er op de website door de 
jeugdteams wordt geschreven. Het woord van de redactie kwam voor het 2e seizoen van Nicolaas van 
Ommeren in de rubriek ‘Red’-actueel. Voorzitter Machiel van der Woude verzorgde twee keer op deze 
plek zijn “Van de brug af gezien”, met daarin belangrijke ontwikkelingen op ons sportcomplex en binnen 
de vereniging. Op het gebied van statistieken werd de Schakel opnieuw van allerlei getalsmatige 
wetenswaardigheden voorzien door Chris Schröder. Alle betrokkenen bij de totstandkoming van de 
Schakel, hartelijk bedankt.  
De Persmap is niet meer weg te denken in de portefeuille van de commissie PP&E en vormt het 
belangrijkste tastbare product van AFC. In de 22e uitgave was er naast de aandacht voor Ons Eerste, 
de andere (jeugd)selectieteams en de organisatie, bijzondere aandacht voor het nieuwe kunstgrasveld 
en werden de Ereleden en leden van Verdienste in het zonnetje gezet. Tijdens de feestelijke presenta-
tie van de nieuwe selectie van Ons Eerste werd het eerste exemplaar van de Persmap door Tom 
Egbers overhandigd aan drie oud-voorzitters Jan van Dijk, Rein Akkerman sr. en Dick van der Klaauw. 
Ook dit jaar was de Persmap voor een belangrijk deel het (meester) werk van bestuurslid Kees Gehring 
geassisteerd door Nicolaas van Ommeren en Hans Elias. Laatstgenoemde verzorgde ook de foto’s. Het 
mooiste programmablad van de hoofdklasse, AFC-Thuis, staat onder vakkundige redactie van Wim 
Ringe, bijgestaan door het cijfermateriaal van Chris Schröder. De productie kwam net als voorgaande 
jaren voor rekening van Jaap Draisma en Yvonne Steeman. De verkoop van AFC-Thuis (met daaraan 
verbonden de loterij) werd in weer en wind verzorgd door Frank Bouman, Ben Slaap en Ron Susan met 
achter de kassa Jan Koomen. Heren zeer bedankt! Vorig seizoen konden zij ervaring opdoen en dit jaar 
moest meteen geoogst worden. Ik heb het dan over de vaste bezetting van de radiokamer. Onder soms 
moeilijke (technische) omstandigheden haalden Dennis de Wit en bestuurslid Ad Westerhof het meest 
haalbare uit de installatie en hun zelf. Het plezier en de toewijding van het duo, stond ook dit jaar weer 
garant voor een vrolijke noot vóór, tijdens en nà de wedstrijden van Ons Eerste. Mogen we hier nog 
vele jaren van genieten. Aan de Perstafel was het bij de thuiswedstrijden van Ons Eerste regelmatig 
druk. Pim Adriaansz en Chris Schröder, geassisteerd door hun trouwe supporters, voorzagen dit jaar de 
aanwezige verslaggevers van informatie en na afloop van de wedstrijd van een drankje en een 
borrelhap. Dat ze dit naar behoren hebben gedaan moge blijken uit de zeer vele positieve artikelen over 
AFC en de spelers en trainer van Ons Eerste.  
Tot slot twee andere belangrijke onderdelen van de PP&E portefeuille: teletekst en de website. Op het 
Amsterdamse televisiekanaal AT5 verzorgt Chris Schröder de teletekst pagina 515 voor AFC. Het zal u 
niet verbazen dat deze pagina’s gevuld zijn met alle standen, goals en assists van de standaard teams, 
maar ook de afgelastingen en “hoofdpunten uit het AFC-nieuws”. Een zeer tijdrovend en secuur werk 
dat aan Chris is toevertrouwd en waarvoor ik hem hartelijk wil danken. Het website bezoek heeft een 
enorme vlucht genomen. In het jaarverslag van een jaar geleden werd melding gemaakt van 115.000 
bezoekers (1 juni t/m 31 mei) met een dag record van 801 bezoekers. In het seizoen 2004-2005 



(eveneens 1 juni t/m 31 mei) werd de site door bijna 285.000 bezoekers aangeklikt met het dag record 
van 1987 bezoekers. De AFC website behoort inmiddels tot de best bezochte in het amateurvoetbal. 
Een geweldig compliment voor webmaster Hans Elias, die met zeer veel enthousiasme de site verzorgt 
en daarbij kan rekenen op de ‘traffic trekkende rubriek “Krantenpagina” verzorgd door Hans van der 
Vlist. Momenteel trekt ook zijn sub rubriek “Transfer en Transfergeruchten” zeer veel kijkers. In het 
nieuwe seizoen zal de commissie PP&E nadere toepassingen voor de website aan de leden presente-
ren, waarbij een nog betere en efficiëntere communicatie met de leden, maar ook andere geïnteres-
seerden op het World Wide Web tot de doelstelling behoort. Het achter ons liggende seizoen is voor de 
commissie PP&E zeer succesvol verlopen. Ook de evenementen met als hoogtepunt het Dance Event, 
die in dit jaarverslag onder hoofdstuk 28 en 29 worden besproken, zijn allen zeer gezellig en naar grote 
tevredenheid verlopen. Gelukkig kan AFC nog altijd rekenen op een grote groep enthousiaste en 
creatieve leden die zich willen inspannen om voor anderen een onvergetelijk evenement of feest in 
elkaar te zetten. Iets waar we met zijn allen terecht trots op mogen zijn. Vanaf deze plek wil ik iedereen 
heel erg hartelijk bedanken voor zijn of haar inspanningen en opnieuw een heel plezierig jaar. “  
 
 
16. DE ARCHIEF-COMMISSIE 
Voorzitter Pim Adriaansz leverde de volgende bijdrage. “De archiefcommissie van AFC werd voor het 
eerst vermeld op de agenda van de jaarvergadering dd. 25 juni 1992 en zij is nu dus 13 jaren een 
permanente overeenkomstig het bepaalde in de AFC-statuten. Sinds 1997 bestaat de archiefcommissie 
onveranderd uit Pim Adriaansz (voorzitter), Rik de Boer en Hans de Wijs. Zij stellen zich ook voor het 
komende verenigingsjaar herkiesbaar. In de inmiddels 13 achterliggende jaren is een omvangrijk 
archief tot stand gekomen, waarin veel aanvullende particuliere schenkingen hun plaats hebben 
gevonden. Het AFC-archief, dat uiteraard toegankelijk dient te zijn, wordt in toenemende mate op 
verzoek geraadpleegd door zowel AFC-ers als buitenstaanders. De door de commissie ontwikkelde 
DVD “Drie letters slechts...” (AFC 110 jaar) heeft onevenredig veel tijd gevraagd van de commissiele-
den, waardoor de voortgang van het eigenlijke archiefwerk vertraging heeft opgelopen. Gezien de 
ontvangst van de DVD binnen en buiten AFC is dat blijkbaar verantwoord geweest. Bijkomend 
voordeel: de archiefcommissie is in brede zin op de kaart gezet”.  
 
 
17. DE OVERIGE COMMISSIES 
Naast de eerder in dit verslag vermelde commissies waren dit jaar actief: De STRAFcommissie, 
bestaande uit mr. Ernst Seunke jr., mr. Ron Limburg, Bas Rachman en mr. Quintus Abeln als 
plaatsvervangend lid. De commissie van BEROEP bestaande uit Henk Bijlsma, Frans Jüch, Roy van 
Dijk en Michael Tugendhaft. De KAScommissie bestaande uit Hans Geusebroek, Hans Honsdrecht, 
Chris de Valk en plaatsvervangend lid Wim Ringe. De KENNISMAKINGScommissie bestaande uit Ger 
van Caspel, Edwin Geluk, Roy van Straten, Michael Tugendhaft, Rinus van Leijenhorst, Sebo 
Woldringh, Frans Jüch, Henny Kottmann en Chris Schröder. Tenslotte de nieuw benoemde commissie 
COMMERCIELE ZAKEN, waarvan Ad Westerhof, Meindert Huisman, Tim Timmerman en Dennis de 
Wit deel uitmaakten. Allen heel veel dank voor de voor AFC geleverde arbeid. 
 
 
18. DE AFC-VRIENDELIJKE BEDRIJVEN 
Abeln CS Advocaten, Arvato Services Nederland B.V., BAM Vastgoed, Bouwfonds, Central 
Point, Desso DLW Sports Systems, Fortis Bank, ING Bank, Kappé International, Meeùs, OGER 
Fashion, Bank Oyens & Van Eeghen, Peugeot Autobedrijf De Jong, Search Milieutechnologie, 
Sudtours Vliegvakanties, Troostwijk Groep, Unique Logistics en Zwart BP Tank- en Autowascen-
trum, in alfabetische volgorde een imposante rij van AFC-Vriendelijke bedrijven, die zich voor het 
seizoen 2004-2005 aan onze club verbonden hadden. Ook Tommy Hilfiger Europe, die tevens de 
dakreclame op het clubhuis plaatste en kledingsponsor Adidas Benelux waren AFC Vriendelijk, 
waarmede het totaal op maar liefst 20 bedrijven kwam! Een werkelijk fantastisch resultaat, niet in het 
minst te danken aan onze commissie commerciële zaken o.l.v. vicevoorzitter Ad Westerhof. Vanaf het 
seizoen 1986-1987 ondervindt onze club financiële steun van AFC Vriendelijke Bedrijven. Zonder deze 
steun zou het inmiddels onmogelijk zijn het huidige beleid voort te zetten en zou AFC een veel minder 
prominente rol binnen het Nederlandse amateurvoetbal kunnen spelen dan thans het geval is. Daarom 
ook langs deze weg aan de directies van alle AFC Vriendelijke Bedrijven onze dank en waardering voor 
hun onmisbare financiële ondersteuning!  
 
 



19. SUPPORTERSCLUB "THE REDS" 
Herman Drenkelford debuterend als secretaris van onze in 1992 opgerichte supportersclub, leverde de 
volgende bijdrage: “Supportersclub The Reds bestaat al weer 12 jaar!! In november 2004 heeft de 
vereniging een nieuw bestuur gekregen, bestaande uit Lou Hekster (voorzitter), Peter van den Dungen, 
John Parsser, Ronald Koster, Dennis Bijlsma, Jos Lonnee (penningmeester) en Herman Drenkelford 
(secretaris). Het eerste jaar van dit enthousiaste jonge bestuur, viel gelijk met het 110 – jarige bestaan 
van AFC. Het bestuur heeft zich dan ook tot doel gesteld om het bestaande ledenaantal binnen één 
jaar te verhogen naar 110. De bestaande doelstelling van The Reds, zijnde een extra financiële 
ondersteuning voor handhaving van de huidige toppositie van AFC in het amateurvoetbal, wordt ook 
door het nieuwe bestuur als zeer belangrijk ervaren. Daarnaast heeft het bestuur zich tot doel gesteld 
om een aanzienlijk deel van de beschikbare gelden via AFC ter beschikking te stellen aan de jeugd. Op 
25 februari jl. organiseerde het bestuur een feestelijke avond voor haar leden en genodigden op AFC. 
De avond was een groot succes, niet op de laatste plaats omdat de nieuwe dvd ter ere van het 110- 
jarige bestaan van AFC, voor het eerst werd gepresenteerd. Het bestuur van The Reds heeft het 
voornemen om ook aan het einde van dit jaar weer een thema avond voor haar leden te organiseren. 
Het bestuur dankt de bestaande leden van The Reds, daar zij opnieuw blijk hebben gegeven van hun 
grote betrokkenheid bij AFC. “  
 
 
20. DE “LIEVERDJES VAN AFC” 
Op 7 december 1998 werd een comité onder bovenvermelde naam geïnstalleerd, dat zich ten doel stelt 
voor de begeleiding van de jeugd van AFC extra gelden te genereren, waardoor zaken kunnen worden 
gerealiseerd, die binnen de exploitatie van AFC normalerwijs niet mogelijk zouden zijn. Inmiddels is dit 
comité overgegaan in een Stichting, waarvan het bestuur bestaat uit Marjan Stoop, Ad Westerhof en 
Bob Neseker. Niet onvermeld mag blijven dat ons zeer gewaardeerd lid Dé Stoop al vele jaren ieder 
seizoen deze Stichting verblijdt met een genereuze gift ten behoeve van de jeugd van AFC! Spreekt dit 
initiatief u aan en zou u ook bereid zijn financieel wat extra’s te “doen” voor de grote jeugdafdeling van 
AFC, dan willen bovenstaande “Lieverdjes”-bestuurders u daaromtrent altijd gaarne te woord staan.  
 
 
21. DE “JUNIOR-BOARD” 
De onvolprezen “junior-board” werd dit seizoen gevormd door Benno Nihom (voorzitter), Sam Bakker, 
Koen Bos, Olivier Poederbach, Michael Parsser en Yarick van Zeijst. Deze “jonge mannen” leverde 
dankzij hun inspanningen een grote bijdrage bij de organisatie van talrijke jeugdevenementen en 
andere activiteiten, zowel binnen en buiten veld. Dit seizoen waren zij dankzij hun inspanningen 
verantwoordelijk voor een spelmiddag voor de F- en E-pupillen, paaseieren zoeken, een feest voor de 
C-junioren en het leveren van scheidsrechters voor de zaterdagmorgen. Daarnaast verzorgde de 
“junior-board” algemeen assistentie bij andere door de jeugdcommissie georganiseerde evenementen. 
AFC is blij met de “junior-board”, dus jongens, grote klasse en bedankt!  
 
 
22. STICHTING GOED GENOEG EN VERENIGING SPORTPARK GOED GENOEG 
Het bestuur van de stichting Goed Genoeg en van de Vereniging Sportpark Goed Genoeg waren 
gedurende dit seizoen als volgt samengesteld: Machiel van der Woude (voorzitter), Kees Gehring 
(secretaris), Bob Neseker (penningmeester), Jaap Draisma, Ad Westerhof, Johan de Bie, Hans 
Woudstra, Nick van Ommeren en Ronald Koster (commissaris). Jan van Dijk bezocht de vergaderingen 
als “adviseur voor het leven”. De Stichting Goed Genoeg fungeert als huurder en exploitant van het 
sportpark Goed Genoeg en is derhalve verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van ons sportpark. 
De Vereniging Sportpark Goed Genoeg is contractant met de pachters van het clubhuis. Onlangs werd 
met de huidige pachters Frans Ris en Joris de Wijs tot tevredenheid van beide partijen de intentie 
uitgesproken om de overeenkomst voor het seizoen 2005-2006 te verlengen.  
 
 
23. DE ZUIDAS m.b.t. TOEKOMST SPORTPARK GOED GENOEG 
Ook het achter ons liggende seizoen werden vele gesprekken gevoerd met betrekking tot dit zeer 
belangrijke dossier, waarbij AFC vertegenwoordigd werd door Machiel van der Woude, Ad Westerhof 
en Nick van Ommeren. Voorzitter Machiel van der Woude brengt ons op de hoogte van de laatste stand 
van zaken: “Op 27 augustus 2004 werd, na een langdurige en hier en daar moeizame voorbereidings-
periode, het eerste kunstgrasveld van AFC door wethouder Hester Maij via een welgemikte penalty op 
Stanley Menzo ingewijd. Het was een feestelijke gebeurtenis, die verder werd opgeluisterd door een 



schilderijen tentoonstelling van Anna van Wassenaer- Golla. De schilderijen tonen op een stijlvolle 
manier voetballende kinderen uit de jongste jeugd van AFC. Het prachtige derde generatie kunstgras-
veld, dat is ingestrooid met het witte, milieuvriendelijke EPDM-rubber, is een belangrijke eerste stap op 
weg naar een nieuwe accommodatie van AFC in de Zuidas.  
Onze vereniging heeft vanaf 1997 veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van een nieuw 
sportcomplex, passend in de planvorming met betrekking tot de Zuidas. In hechte samenwerking met 
de gemeente is gekozen voor een cascadevariant, waarbij 5 velden op verschillende niveaus in een 
parkachtige omgeving naast elkaar liggen. Het plan was gebaseerd op de verwachting dat de bouw van 
het nieuwe clubhuis en de voorzieningen onder de velden zou starten in de tweede helft van 2001 en 
dat het nieuwe clubhuis vervolgens in 2003 in gebruik zou kunnen worden genomen. De zaken lopen 
echter anders dan AFC en gemeente indertijd verwachtten. Na een periode van enkele jaren, waarin 
nauwelijks sprake is geweest van voortgang, werden enkele globale plannen ontwikkeld voor de her 
allocatie van de AFC-accommodatie. De inhoud van die plannen was zodanig dat veel van de 
aantrekkelijkheid van het oorspronkelijke verloren is gegaan. Ook de fasering van de (eventuele) 
tenuitvoerlegging van het plan blijkt anders te zijn dan waarvan AFC en de gemeente destijds zijn 
uitgegaan. Zoals gezegd leefde bij AFC indertijd de verwachting dat de uitvoering van het plan in 2001 
zou starten en dat het nieuwe clubhuis in 2003 betrokken zou kunnen worden. De gemeente heeft 
inmiddels een doorlooptijd tot 2010 tot uitgangspunt genomen en ook deze termijn lijkt steeds verder op 
te schuiven. De toekomst is dus ongewis.  
Anderzijds zijn AFC en gemeente wel steeds in gesprek gebleven en heeft AFC de kritiek op de globale 
plannen van de gemeente vertaald in een gewijzigd schetsontwerp, dat hierna kort uiteengezet wordt. 
Het schetsontwerp kent drie fasen. Uitgaande van het feit dat de bouwgrens over het hoofdveld komt te 
lopen, dient in fase 1 (2006-2010) het huidige WeTraveld opgeschoven en gedraaid te worden. Ook de 
twee velden voor het clubhuis en het huidige hoofdveld dient opgeschoven te worden. Het eerste veld 
voor het clubhuis wordt hoofdveld en krijgt grotere afmetingen en een overdekte aan de kant van het 
clubhuis. Verder wordt de ingang van park in deze eerste fase verplaatst van de zuidelijke kant aan de 
De Boelelaan naar de oostelijke kant tegenover het ABN-AMRO-gebouw, en wordt het clubhuis 
opgeknapt en uitgebreid in westelijke richting. Fase 1 eindigt als het parkgebouw met twee voetbalvel-
den op het dak is gerealiseerd op onze huidige velden 4 en 5. In fase 2 (2010-2025) wordt nog een veld 
gerealiseerd op de plaats van het huidige universitaire sportcomplex. De bestaande velden ten westen 
van het parkgebouw blijven behouden. Het clubgebouw blijft in deze fase gehandhaafd. In de derde 
fase (vanaf 2025), wanneer het dok boven de verzonken A 10 is gerealiseerd, worden twee velden en 
een clubhuis op het dok aangelegd en kunnen de velden ten westen van het parkgebouw vervallen. De 
eindsituatie is bereikt. Of deze situatie er ooit zal komen is o.a. afhankelijk van de vraag of het dok ooit 
werkelijkheid wordt. Is dat niet het geval dan is sprake van een nieuwe situatie die opnieuw zal moeten 
worden beschouwd. Over het hierboven kort omschreven schetsontwerp van AFC vindt op dit moment 
discussie plaats met de Gemeente. Indien consensus in zicht is zal een nader uitgewerkt plan aan de 
AFC-gemeenschap worden voorgelegd. Duidelijk moet zijn dat voor AFC de geschetste plannen 
ingrijpend zijn en dat, wil AFC op de Zuidas blijven, dit in een gewijzigde, compactere vorm zal zijn. 
Daarbij zijn er nog belangrijke vragen die beantwoord moeten worden, o.a.: op het gebied van 
openbaarheid en beheersbaarheid van het park, de parkeergelegenheid en de parkeerkosten, de 
schaduwwerking als gevolg van de hoogbouw rondom het complex, de windgevoeligheid en de 
praktische voetbalomstandigheden als gevolg van de terrasvormige ligging van de velden. Veel vragen 
dus nog, maar als er een wil is ..… Uitgangspunt is en blijft voor het bestuur dat AFC in de Zuidas 
verankerd blijft. Uiteraard zal de continuïteit en kwaliteit van onze verenging gewaarborgd moeten zijn”.  
 
 
24. DE ERELEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTE EN RIDDERS VAN AFC. 
Een oude club registreert leden die in het verleden veel hebben betekend en een belangrijke bijdrage 
hebben geleverd aan “de groei en bloei” van hun vereniging. Bij AFC onderscheidt men:  
“Ridders”. AFC’ers die 50 jaar of langer lid zijn! Gedurende ons 110-jarig bestaan tellen wij 145 oer-
AFC’ers die de club zo lang trouw zijn gebleven (voor hun namen zie de Persmap 2004-2005, pagina 
36), waarvan zomer 2005 57 “Ridders” in leven zijn.  
“Leden van Verdienste”. In 110 jaar AFC hebben slechts 49 clubgenoten deze bijzondere onderschei-
ding ontvangen (zie voor hun namen eveneens de AFC-Persmap 2004-2005, pagina 36), waarvan er 
op dit moment 25 in ons midden zijn.  
Tenslotte de “Ereleden”. Van de 44 clubgenoten die ooit werden benoemd tot Erelid van de Amster-
damsche Football Club zijn onder ons: Cor Kerker (benoemd in 1972), Jan van Dijk en Fred van 
Soomeren (1975), Marcel Koster (1990), Rein Akkerman sr. (1991), Johan de Bie, Kees Gehring en 
Dick van der Klaauw (1995), Rob Duis (1998), Ger van Caspel (2003) en Chris Schröder (2005). Op 30 



mei jl. kwamen deze Ereleden op uitnodiging van Rob Duis in zijn mooie woonplaats Doesburg bij 
elkaar, waarna de lunch genuttigd werd in de “Gouden Karper” in Hummelo. Ook voorzitter Machiel van 
der Woude was uitgenodigd en zat aan. Urenlang werd het “AFC-leven” over de volle breedte van de 
club doorgenomen; een goed initiatief van Rob Duis, hetgeen, zo werd tijdens deze lunch afgesproken, 
vanaf heden één keer per jaar een vervolg zal krijgen.  
 
 
25. DE “ZILVEREN PLOEG” 
Tevens één keer per jaar, op de eerste vrijdag van de maand november, komen de leden van de 
“Zilveren Ploeg” in het clubhuis van AFC bijeen voor een reünisten-borrel en diner. Deze keer, op 6 
november 2004, was een record aantal van 132 “Ploegers” van de totaal 225 leden (!) die langer dan 
25 jaar lid zijn van de AFC, opgekomen! Voorzitter van de Zilveren Ploeg Johan de Bie informeert u 
nader over deze avond en over de andere activiteiten van AFC’s “Zilveren Ploeg”. “Alphons Bögge-
mann, Herman Drenkelford, Paul Gehring, Ko Grosze Nipper, Eddy Meijer, Ron Prins, Rob Reddering, 
Harry Schoemaker en Cees Thomas, allen 25 jaar of langer lid van onze vereniging werden op deze 
avond tot lid van de Zilveren Ploeg geïnstalleerd. Deze nieuwe Ploegers vertelden gedurende het diner 
allen in een korte toespraak wat de reden was waarom zij 25 jaar aan AFC verbonden waren. Ook 
werden op deze avond een vijftal leden, die langer dan 50 jaar lid zijn van de club benoemd tot AFC-
Ridder. Jaap Draisma, Edward Janus, Nol Kulkens, Donald Speelman en Hans de Bie waren de 
gelukkigen. Allen van harte gelukgewenst met deze fraaie onderscheiding. Tijdens deze avond werd 
aan alle aanwezige AFC-Ridders een schild uitgereikt, waarop hun naam en het jaar dat zij Ridder 
werden stond vermeld. Namens de AFC zeggen wij de milde AFC-gever van deze schilden, die 
anoniem wenst te blijven, hartelijk dank voor deze bijzondere gift. De Zilveren Ploegers Jan Hein Lans 
en Rolf Leeser werden op hun verzoek op 18 januari 2005 tijdens het Herenjaardiner in Hotel Krasna-
polsky benoemd tot Ridder. Ook aan deze leden onze welgemeende gelukwensen. Tenslotte trachtte 
ook in het afgelopen verenigingsjaar het comité “Zilveren Ploeg” (Hans de Wijs, Hans Honsdrecht en 
ondergetekende) de nodige aandacht te besteden aan vreugdevolle en verdrietige momenten binnen 
het persoonlijke leven van onze leden”.  
 
 
26. DE “GOUDEN BALLEN” 
Deze groep prominente AFC’ers komt aan het einde van ieder seizoen bijeen om een “friendly game” te 
spelen tegen het huidige eerste elftal. “Gouden Ballen” zijn spelers en begeleiders uit de kampioenself-
tallen van 1961, 1963, 1967, 1969 en 2002, dezelfde groep uit het jaar 1974 toen AFC zich kwalificeer-
de voor de Hoofdklasse en zij die meer dan 100 wedstrijden voor AFC 1 uitkwamen. De wedstrijd vond 
dit jaar plaats op donderdagavond 26 mei en eindigde in 10-2 voor AFC 1, 2004-2005. Na afloop was er 
een buffet met meer dan 100 (!) deelnemers, muziek van DJ Eran Hausel uit AFC zaterdag 2 en mooie 
speeches van de voorzitter, die op voordracht van de begeleiding van AFC 1 en de elftalcommissie 
Hans Geerlings benoemde tot “speler van het jaar” en de spelersraad (dezelfde Hans Geerlings, 
doelman Edwin van Holten en aanvoerder Robert Gehring), die afscheid namen van de scheidende 
spelers en functionarissen. Willem Lenglet, speler en captain van AFC 1 in de periode van 1983 tot 
1988, voor het bijwonen van deze avond overgekomen uit Leeuwarden, sprak van een stijlvolle 
afsluiting van een voetbalseizoen.  
 
 
27. DE GOED GENOEG OPEN 
Bestuurslid Ronald Koster, deel uitmakend van het organisatiecomité, leverde het volgende verslag: 
“Open Goed Genoeg 2004”. Vrijdag 22 oktober stond bij veel leden in de agenda genoteerd. Het Goed 
Genoeg Open. Voor de 17e keer heeft dit festijn plaatsgevonden en wel op de mooie baan van 
Olympus in Amsterdam Zuid-Oost. Wie zijn de leden die meedoen? AFC’ers, ACC’ers, oud-ATC’ers en 
natuurlijk de vrouwen van al deze leden. Het was een mooie dag, gelukkig het gebruikelijke zonnetje, 
beetje wind, goed geschoren fairways en snelle greens. Het mooie van deze dag is het feest der 
herkenning. Red Jacket kampioenen lopen zomaar in het wild rond tussen de deelnemers die hopen op 
dit felbegeerde pronkstuk. Je zal maar thuiskomen met een blazer en de gedachte dat jouw naam daar 
met gouddraad in zal staan. Naast een aantal gebruikelijke sponsors was wederom All Sports bereidt 
een jaarkaart voor de winnaar uit te reiken. Wie werd de winnaar en mocht zich laten verwennen met al 
dit moois? De winnaar van vorig jaar Joey Singels mocht zijn jasje inleveren en om de schouders 
hangen van de terechte kampioen van 2004: Speler/aanvoerder van AFC zondag 2 David Westerhof. 
De 19e hole werd gezellig ingevuld door zo’n 20 personen die aan een lange tafel de dag doornamen. 
Mede namens medecommissieleden Sandra Drenkelford, Ron van Doesburg en Bas Rachman zien wij 



alweer uit naar eind oktober 2005. Wie gaat er voor het rode jasje?”  
 
 
28. DE TRADITIONELE EVENEMENTEN ROND DE JAARWISSELINGTOT 18 JANUARI 2005, DE 
DATUM VAN HET110-JARIG BESTAAN VAN AFC. 
Sinds mensenheugenis verschijnt voor onze allerjongsten op de laatste zaterdag voor 5 december 
Sinterklaas op AFC en dat wordt gezien als de start van de traditionele evenementen door de gehele 
vereniging, ieder jaar rond de jaarwisseling. Zo ook dit jaar. Een korte samenvatting van deze 
evenementen volgt hieronder:  
Vrijdagavond 17 december: Kienen! Een festijn, ieder jaar op de laatste vrijdag voor Kerstmis, dat 
reeds in het begin van de twintiger jaren in AFC-verband werd georganiseerd. De laatste jaren komen 
hier steeds meer AFC’ers op af; dit jaar een record opkomst van meer dan 200 man! Dat komt 
ongetwijfeld door de overdadige prijzentafel en de soepele organisatie van Ron van Doesburg, Roy van 
Dijk, Ronald Koster, Hans Hulst en Lou Hekster.  
Woensdagavond 29 december: de traditionele Klaverjasdrive in ons clubhuis op Goed Genoeg, al 
weer vanaf 1970 georganiseerd door bijna “AFC-Ridder” Frank Reddering, de laatste jaren ondersteund 
door Elly Coorengel. Zestig personen namen deel, een mooie score. De eerste prijs werd gewonnen 
door Wessel Colijn en Bert Moleman. Onze 2e penningmeester Edwin Geluk eindigde met Wim Husers 
op de derde plaats.  
Zaterdag 1 januari 2005: Sixes! In de hoop meer belangstellenden te “trekken” dan de laatste jaren 
het geval was en als gevolg van het feit dat het bestuur had besloten voor het eerst sinds vele jaren de 
nieuwjaarsreceptie te houden op de eerste vrijdag-namiddag in het nieuwe jaar, was het aanvangstijd-
stip van de Sixes verschoven van 10.30 uur naar 13.00 uur. Een grotere opkomst is helaas niet gelukt, 
slechts circa 30 deelnemers waren aanwezig om deze reeds meer dan 60 jaar oude traditie in leven te 
houden. De organisatie was in handen van Ronald Koster en de wegblijvers kregen ongelijk, of zoals 
Frank de Munnik in de Schakel van 12 januari 2005 schreef “de Sixes vormden een heerlijk begin van 
een voor AFC historisch jaar!”  
Vrijdag 7 januari 2005: een eveneens zeer oude traditie is (gedeeltelijk) gebroken. Wel een nieuw-
jaarsreceptie, maar niet op de eerste dag van het nieuwe jaar. Het bestuur besloot tot dit experiment 
over te gaan in de hoop de neergaande spiraal van de laatste jaren met betrekking tot de belangstelling 
voor deze receptie te doorbreken en het moet gezegd, “vriend en vijand” was het er over eens; het was 
een succes! Het clubhuis was overvol, op het podium the Caledonians, een fantastische big band met 
in hun midden een echte “crooner”, onze jeugdtrainer Kees Koedood. Machiel van der Woude belichtte 
in zijn nieuwjaar speech een aantal belangrijke zaken en het voltallige bestuur ging voor in het zingen 
van ons 70 jaar oude clublied “ik heb u lief, mijn AFC”. Al met al een zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie 
die, zoals het er nu uitziet, op vrijdagavond 6 januari 2006 een vervolg zal krijgen.  
Het “gelukkig nieuwjaar”-zaalvoetbaltoernooi, het laatste evenement rond de jaarwisseling en voor 
het jaardiner en in 1993 een initiatief van onze huidige voorzitter Machiel van der Woude, vond dit jaar 
plaats op  
zondag 9 januari 2005. Opnieuw in de Emergo Sporthal in Amstelveen werd op twee velden gespeeld 
door 16 teams, keurig verdeeld over de gehele dag. ’s Morgens de teams van zaterdag 4, 6 en 
veteranen 1 en zondag 4, 5, 7, 8 en 10. In de middag stonden de talenten van zaterdag 2, 3 en 5, 
zondag 3, 6, 11 en 12, alsmede de veteranen klassiek in het strijdperk. Om half twee stonden 
uiteindelijk zaterdag 6 en zondag 4 in de finale en zondag 4 trok aan het langste eind door met 3-1 te 
winnen. De middagfinale ging tussen zaterdag 3 en de veteranen klassiek. Na een zeer spannende en 
emotionele strijd werd deze gewonnen door zaterdag 3 met 2-1. De organisatie van dit zeer geslaagde 
toernooi was in handen van Frans Jüch, Max Flam, Patrick Reddering, Thea Verhoeven en John Dear. 
Dank daarvoor.  
 
 
29. DE EVENEMENTEN VANAF 18 JANUARI 2005 IN HET KADER VAN HET 110-JARIG BESTAAN 
VAN AFC 
Het Jaardiner 
Op 18 januari 2005 vierde de Amsterdamsche Football Club haar 110-jarig bestaan door middel van 
het traditionele jaardiner; dit was tevens de “kick-off” van de vele evenementen die in de loop van het 
gehele jaar, door alle geledingen van de club heen, in het kader van AFC 1895-2005 op het programma 
staan. Tafelpreses Karel van Osch opende het diner in de wintertuin van Grand Hotel Krasnapolsky met 
een record aantal van 163 “aanzittende” AFC’ers en genodigde vertegenwoordigers van AFC-
Vriendelijke bedrijven. Voorzitter Machiel van der Woude benoemde namens het bestuur Rolf Leeser 
en Jan Hein Lans tot AFC-Ridder, Peter Brans ontving de mr. Henne Boskamp Nobelprijs, Frans Jüch 



werd benoemd tot lid van Verdienste en Chris Schröder tot het 44e Erelid in de 110-jarige geschiedenis 
van AFC. Johan de Bie ontving van KNVB-vertegenwoordiger Rob Stenacker de “Gouden Speld” van 
de KNVB. Captain Robert Gehring sprak de aanwezigen namens het eerste elftal toe en het combo van 
jeugdtrainer Kees Koedood verzorgde de muzikale omlijsting. Volgens velen kon gesproken worden 
van een waardig jaardiner. Ook de rechtstreeks of indirect aan onze AFC verbonden dames kwamen 
op 18 januari 2005 bijeen voor het damesjaardiner en ook hier was sprake van een record opkomst. 
Honderd en achttien chique aangeklede dames amuseerden zich in het Hilton Hotel, waar Edsilia 
Rombley voor een spetterend optreden zorgde. Wij vernamen dat de aanwezige “jonge en oudere AFC-
meisjes” zeer tevreden waren over de organisatie, die ook dit jaar in handen was van Henny Somers, 
Agnes Reddering en Sylvia Gehring.  
29 januari, AFC Superstars Amstelborgh/Borchland  
Frank de Munnik leverde de volgende bijdrage: “Gezoend ? Ja, hij heeft wel eens gezoend. Wie ? 
Daniël de Ridder die het spektakel afsloot door de prijsuitreiking te doen. Maar omdat er nog wat 
rekenwerk te doen was eerst vragen wilde beantwoorden. Zo weten we nu ook dat hij vroeger een 
cavia had die Mus heette, Ivriet kan spreken en ooit als AFC'er in de D1 spelend werd gescout door 
Ajax bij een wedstrijd tegen hun D2. En hopelijk is hij nu niet geblesseerd want de bestorming na afloop 
om een handtekening te bemachtigen was fors. Maar voor het zover was werd er ontzettend leuk en 
gezellig gesport. Na de inleidende woorden van Michael Tugendhaft en Jan Verhagen nam Ronith 
Moorthaemer het heft in handen en ging de gehele zaal voor in een warming-up. Die niet veel later 
meteen een kickbokstraining bleek te zijn. Niet helemaal de kwaliteiten die je op een voetbalveld nodig 
hebt, maar warm waren we wel ! En daarna natuurlijk snel aan de slag. Bowlen, Shoot-outs, Voetbal-
partij, Muurbal en natuurlijk waardoor het allemaal ooit begon Midgetgolf en Golf afslaan. Hier en daar 
dook dan ook het lachende gezicht van Donald Speelman op die het initiatief nam en nu zag dat het 
goed was. Natuurlijk was er even tijd om bij te komen met de lunch. Maar al snel was iedereen weer 
bezig want er was veel te doen. En dan vliegt zo'n leuke dag om. En zit je plots alweer in de grote zaal. 
Te wachten om te horen dat je gewonnen hebt natuurlijk. Gezien de tijd die nodig was om alle scores te 
verwerken werden er echter eerst door de brutaalsten moppen voorgedragen die met voetbal te maken 
hadden (en/of een tikje schuin waren…). Voordat het dan zover was dat we aan de Superstars 
toekwamen werden eerst nog de winterkampioenen geëerd met een medaille die door Tom Egbers 
werd uitgereikt. Een prachtige beker mocht mee naar huis. Maar iedereen was een beetje winnaar 
vandaag. Jong en oud. Want het was een prachtige dag met veel plezier. En dat was het allerbelang-
rijkste. Mogelijk dankzij naast de eerder genoemden, Peggy van Wijnen en de Junior Board met Benno 
Nihom als aanvoerder. Mochten we nog iemand vergeten : het mooiste bedankje is al die koppies aan 
het einde van de dag toch. Daar deed je het voor !”  
De DVD-presentatie  
De derde “happening” in het kader van AFC 1895-2005 stond gepland voor vrijdagavond 25 februari. 
Het (nieuwe) bestuur van onze supportersclub “the Reds” bestaande uit Lou Hekster (voorzitter), 
Herman Drenkelford (secretaris), Jos Lonnee (penningmeester), John Parsser (jeugd afdeling), Dennis 
Bijlsma (zondag senioren), Peter van den Dungen jr. (zaterdag senioren) en Ronald Koster (bestuur 
A.F.C.) had de organisatie van deze avond op zich genomen en door hen waren uitgenodigd de 
Ereleden, Leden van Verdienste, Ridders, commissieleden en overige functionarissen van AFC, de 
vertegenwoordigers van de AFC-vriendelijke bedrijven en de leden van onze supportersclub “the Reds”, 
allen vergezeld van hun partners. Centraal op deze bijzonder geslaagde avond stond de presentatie 
van de DVD “drie letters slechts ….”, verwijzend naar de strofe uit ons 70 jaar oude clublied “drie letters 
slechts telt hare naam, voor ons meer waard dan woorden, want AFC haar naam heeft faam, van oost 
naar west, van zuid naar noorden”. Deze DVD geeft een drie kwartier durend fraai sfeerbeeld met vele 
hoogtepunten en hoofdrolspelers uit ons 110-jarige bestaan. De samenstelling was in handen van de 
archiefcommissie bestaande uit Pim Adriaansz, Hans de Wijs sr. en Rik de Boer en werd vormgegeven 
door Marcella Kuiper. Velen bleven “hangen” tot in de kleine uurtjes en alom kon je horen “wat een 
heerlijke avond, met zoveel AFC’ers in ons eigen clubhuis die elkaar al zo lang en zo goed kennen, dat 
moeten we meer doen”.  
Paaseieren zoeken op zaterdagmorgen 26 maart  
Het gehele jubileumprogramma AFC 1895-2005 bestaat uit ongeveer 25 verschillende onderdelen door 
alle geledingen van de club heen en voor de maand maart was dit evenement vastgesteld voor de 
allerkleinste AFC’ertjes. De organisatie was in handen van onze veel geprezen “AFC-juniorboard” 
bestaande uit Benno Nihom, Sam Bakker, Koen Bos, Michael Parsser en Yarick van Zeijst. Circa 140 
Champion League-, World Cup-, F- en E-pupillen kunnen terugzien op een geweldige ochtend vol 
plezier, vreugde en emotie, waaraan iedereen (de jongetjes zowel als hun ouders) heel veel plezier 
heeft beleefd.  
Zaterdagavond 9 april vond voor de derde keer in successie een feest plaats voor onze C-junioren 



(14-16 jaar) in samenwerking met de roemruchte hockeyclub Amsterdam! Het feest begon om half acht 
en, naar wij vernomen hebben, stond er een rij vanaf de ingang van het clubhuis op sportpark Goed 
Genoeg tot de trap beneden, Uiteindelijk werd het een bijzonder geslaagde avond met dank aan de 
“juniorboard” voor de organisatie en Joris de Wijs, Frans Ris, Jonathan Tugendhaft, Kay Bottse en de 
“barmen” Joop en Dave voor de organisatie voor, tijdens en na afloop van het feest.  
Op vrijdag 15 april stond het AFC 110 Dance Event in ons clubhuis op Goed Genoeg op het 
programma. De organisatie (Rogier de Boer, Rob Lobatto, Michel de Hond, Joris de Wijs en Nick van 
Ommeren) had het clubhuis in een tropisch paradijs veranderd. Cocktails, bamboo hutten en vele 
Hawaï-shirts zorgden voor een warme sfeer. De 8 mans band, First Move, knalde vanaf het begin los 
en de DJ Eran Hausel (gewaardeerd speler van zaterdag 2) zorgde voor de finishing touch. Al met al 
een leuk feest met een positieve sfeer, maar wel met een te matige opkomst van circa 150 aanwezigen.  
Zaterdag 14 mei: Wim Buckert toernooi  
Wim Bückert was een actief en enthousiast lid en later secretaris van de jeugdcommissie van 1957 tot 
1969, in welke periode clubmannen als Henk van Teunenbroek, Piet Vaal, Johan de Bie, e.a. tevens 
deel uitmaakten van de J.C. In 1969 overleed Wim Bückert op veel te jonge leeftijd. Vanaf 1970 wordt 
te zijner nagedachtenis het Wim Bückert toernooi verspeeld Over de editie van het jaar 2005 leverde 
Frank de Munnik de volgende bijdrage. “Wat een fantastische dag als het weer mee zit, iedereen er zin 
in heeft en er op hoog niveau kan worden gevoetbald. Want dat werd gedaan door al onze gasten uit 
binnen- en buitenland (o.a Cambuur, Ajax, AGOVV, RKC, Rot Weiss Essen, FC Antwerp, Go Ahead 
Eagles, Bayer Uerdingen, Vitesse Arnhem, e.a.). Werkelijk geen wanklank werd gehoord. Geen 
ernstige blessures, geen rode kaarten (de scheidsrechters waren in ieder geval erg tevreden over de 
discipline). Een voetbalfeest! En dan, ook al zijn er altijd wel schoonheidsfoutjes op te lossen, loopt 
alles op rolletjes. De ontvangst, het aanhouden van de tijden, de lunch etc etc. Een greep uit wat 
voorbijkwam. De Frans ploeg van Boulogne Billancourt die iedereen een handje gaf (bekende Franse 
gewoonte die natuurlijk wel tijd kost…). Maar een voorbeeld voor iedereen want ook na afloop liepen 
alle spelers een rondje om de wedstrijdtafel om de medewerkers te bedanken. Schitterend ! De 
eveneens zeer gedisciplineerde en aardige Duitsers die alleen de lunch wat "mager" vonden. Volgend 
jaar dus Bratwursten inkopen. De Belgisch supporters die om half negen 's ochtends het eerste rondje 
bier bestelden en daar om half negen 's avonds nog steeds mee bezig waren. Alles was piekfijn in orde. 
Een begeleider voor elk team, die met raad en daad kon bijstaan waar nodig. Op welk toernooi vind je 
dat? Drinken stond klaar in elke kleedkamer. Johan de Bie die ons fantastische geluidssysteem overtrof 
door zonder microfoon honderden jongens te overstemmen met de prijsuitreiking. Ajax werd de 
uiteindelijke winnaar en AFC eindigde als derde!. Het vele werk van zowel het de medewerkers van ons 
clubhuis als alle vrijwilligers. Het gaat echt te ver om iedereen hier te noemen, en dan vergeet je altijd 
nog wel iemand. Allen weten dat de waardering groot is. Nou eentje dan, die de wedstrijdtafel met 
harde hand bestuurde : Chris Schröder. Maar ja, die is dan ook Erelid! Het was een heerlijke voetbal-
dag, die, en dat is belangrijk, door onze gasten ook zo ervaren is ! Dat bleek bij het afscheid”  
Zondag 15 mei: Henk Kappelhoff toernooi  
Het Henk Kappelhoff toernooi werd voor het eerst georganiseerd midden zeventiger jaren. De in 2001 
op 91 jarige leeftijd overleden Erevoorzitter van AFC leidde de club van 1956 tot 1972. Gedurende die 
periode vond o.a. de verhuizing van de Zuidelijke Wandelweg naar de De Boelaan plaats en kan AFC 
op sportief gebied terugzien op de mooiste serie uit de 110-jarige geschiedenis. AFC 1 werd in 1961 
kampioen en promoveerde naar de Eerste Klasse, waar in 1963, 1967 en 1969 opnieuw een kampi-
oenschap behaald werd. Over de resultaten van deze editie van het Henk Kappelhoff jeugdtoernooi 
voor C-1 junioren op 15 mei 2005 het volgende: RKC eindige als eerste, Rot Weiss Essen tweede, 
Vitesse derde, FC Antwerp, vierde, Bayer Uerdingen vijfde, AFC zesde, Cambuur zevende en Go 
Ahead op de achtste plaats.  
Woensdag 18 mei: de ABC Cup  
Ook over deze happening voor de groep van zaterdag senioren en zondag senioren 3 tot en met 12 
leverde de actieve Frank de Munnik wederom een bijdrage voor dit jaarverslag: “Grappig om te zien 
met hoeveel inzet er toch wordt gestreden als er niets op het spel staat. Nou ja, niets, de eeuwige roem 
dat je het ABC toernooi hebt gewonnen. Dat was dit jaar dan voorbehouden aan de Zondag 3. Maar 
veel belangrijker was natuurlijk de gezelligheid en de mogelijkheid met elkaar een balletje te kunnen 
trappen. En dan zie je toch opvallende dingen. Hééééle mooie acties, en vreselijke blunders. Al met al 
bijna 160 spelers waren aanwezig om op een half veld met elkaar de strijd aan te gaan. En deden dat 
dus ook. Werd het toernooi ontsierd door onprettige dingen ? In het geheel niet. Er was vooral veel 
plezier en daarom wordt het toernooi als afsluiting van het seizoen ook georganiseerd. Met een hapje 
na afloop, waarbij de pachters trots op ons waren dat we ons zo netjes aan het idee van per groep 
komen voor het eten hielden. Niet dus … iedereen had honger en het zag er lekker uit, dus…… Werd 
Thijs de Bont die van het 6e naar het 2e gaat zowaar "beste speler". Naast organisator Frans Jüch 



deed Fred ten Nijenhuis het als spreekstalmeester voortreffelijk. Mocht iedereen een cadeautje 
uitzoeken. En werkten de weergoden ook uitstekend mee. Wat kun je je beter wensen als dit, een hele 
leuke avond op je voetbalclub ?”  
Zaterdag 21 en zondag 22 mei: het Goed Genoeg toernooi Een ongelofelijk spektakel met naast 
AFC als deelnemende verenigingen voor A-, B- en C-junioren en D-pupillen over twee dagen o.a.: 
Hercules, VOC, Kon. HFC, LSC Sneek, Quick 1888, Concordia, Quick 1890, Vitesse, Achilles, Victoria, 
Robur et Velocitas, HBS, Olympia, Frisia, Be Quick, e.a., WAT EEN DEELNEMERSVELD! Een groot 
compliment aan allen, zonder de vele namen te noemen die aan de organisatie en uitvoering van dit 
geweldige toernooi hebben meegewerkt. Totaal meer dan 900 deelnemers. Grote klasse en reclame 
voor AFC!  
Zaterdagavond 21 mei sloot de A-selectie en begeleiding het voetbalseizoen 2004-2005 af. Men 
verzamelde op de grote sloep van Ken Watanabe en maakte een twee uur durende boottocht door de 
Amsterdamse grachten. Daarbij werd de Leidsegracht 81 aangedaan, waar de kersverse ouders Daniel 
van Meer en Marielle van Jaarsveld en hun op 20 mei 2005 geboren dochter Elisabeth vanaf de boot 
van de gehele selectie een aubade ontvingen. Vervolgens in een bekend Amsterdams restaurant een 
diner met diverse speeches van scheidende begeleiders, waarbij ook de tijdens de winterstop naar 
Engeland vertrokken Stefan Stam aanwezig was. Na 12 uur werd het feest samen met de dames bij 
Sinners in Amsterdam tot in de kleine uren voortgezet (met dank aan Ulli Landvreugd, die dit geregeld 
had en die op dezelfde middag als trainer-coach van Voorland gepromoveerd was naar de Tweede 
Klasse Zaterdag).  
Zaterdag 28 mei: de Mini WK  
Over reclame voor AFC gesproken. Jeugdvoorzitter Rinus van Leijenhorst leverde de volgende bijdrage 
over deze traditionele en door velen zeer gewaardeerde dag voor onze allerkleinsten als afsluiting van 
het voetbalseizoen: “Ook dit jaar was de afsluiting van het seizoen weer een grote feestdag op Goed 
Genoeg. Niet minder dan 450 deelnemers namen deel aan dit fantastisch evenement. De kleintjes van 
de Champions League en World Cup speelden een eigen Mini EK . Als alle voorgaande jaren was de 
organisatie net zoals het weer perfect. Wanneer ik het over de organisatie heb dan bedoel ik niet alleen 
het sportieve gedeelte, maar ook alles er om heen, de gezelligheid en gebondenheid. De kraampjes 
waar poffertjes, suikerspin, hamburgers en hotdogs konden worden gekocht, de springkussens, 
werkelijk een unieke gebeurtenis. Natuurlijk heel veel toeschouwers die het geheel nog indrukwekken-
der maakten. Als je aan spelers van de A junioren vraagt, wat zij het mooiste toernooi vonden bij de 
jeugd, dan antwoorden zij steevast "het Mini WK" en ik kan mij daar volledig bij aansluiten. En als dit 
toernooi geopend wordt door Ruud Gullit en Tom Egbers en de prijsuitreiking wordt verricht door Yoep 
van ‘t Hek dan weet je dat het niet “zomaar” een jeugdevenement is. Met dank aan alle functionarissen 
en vrijwilligers, waardoor de kinderen een onvergetelijke en onuitwisbare dag hebben beleefd”.  
 
 
30. AFC’s DOCHTER ACC 
De enige overgebleven AFC-dochter (ABC en ATC, ooit AFC’s honkbal- en tennisafdeling hebben 
immers na vele aansprekende jaren hun sportieve activiteiten beëindigd), de op 5 maart 1921 
opgerichte Amsterdamse Cricket Club, speelt sinds mei vorig jaar op een schitterend nieuw complex op 
het Loopveld in Amstelveen. Een prachtig clubhuis, drie “English-style” kort gemaaide velden en een 
indrukwekkende “oefenpitch”. Helaas degradeerde ACC vorig seizoen uit de Hoofdklasse en wij 
wensen voorzitter Max de Bruin Jr. en zijn eerste team veel succes bij het streven naar terugkeer op 
het hoogste niveau en daarnaast de gehele club een fijn seizoen. Naast deze enige officiële “dochter” 
kende AFC ook in het achter ons liggende seizoen “vele clubs in de club”. De VBC (Vrienden Biljart 
Club) komt in het clubhuis iedere donderdag bijeen, de Bridge Club iedere dinsdagavond. Daarnaast 
mogen ook de Stierenclub, de club van 8, Heeren Heeren, Zami Cinque, Twee voor Twaalf, enz, enz 
niet onvermeld blijven. 
 
 
31. AFC EN DE BVO’s 
De jeugdafdeling van AFC staat in hoog aanzien en werd aan het eind van het vorige seizoen dan ook 
genomineerd voor een prestigieuze landelijke prijs, de “Rinus Michels Award” voor de beste opleiding 
van alle amateurvoetbalclubs van Nederland. Over de “ins + outs” van onze jeugdafdeling bent u in 
hoofdstuk 13 van dit jaarverslag uitgebreid geïnformeerd door de zeer gewaardeerde voorzitter van de 
jeugdcommissie Rinus van Leijenhorst. Het bestuur van AFC is trots op dit visitekaartje, zowel op 
recreatief gebied (waar veel voor de honderden spelertjes wordt gedaan) als prestatief (de junioren A-1. 
B-1, C-1 en pupillen D-1 spelen voor een amateurclub op een ongekend hoog niveau). Maar onze 
beste voetballer aller tijden zei het al “ieder voordeel heeft zijn nadeel”. Aan het einde van dit seizoen 



zijn niet minder dan 23 AFC jeugdspelers gescout c.q. “aangetrokken” door diverse BVO’s (Betaald 
Voetbal Organisaties.) uit de regio (Ajax, Haarlem, AZ, Volendam en de nieuwe profclub Omniworld) en 
zelfs ver daarbuiten (FC Groningen) Natuurlijk, alle speler(tjes) van AFC zijn vrij om te “gaan en staan” 
waar zij willen, maar de manier waarop betrokken BVO’s in de AFC-vijver vissen, roept bij het bestuur 
de nodige vraagtekens op. Als deze gang van zaken zich de komende jaren doorzet, niet alleen bij AFC 
maar ook bij andere verenigingen, betekent dat zonder twijfel het einde voor de jeugdopvang bij vele 
amateurclubs. Het bestuur is voornemens deze problematiek binnenkort opnieuw bij de KNVB aan te 
kaarten en mogelijke oplossingen/verbeteringen voor te leggen en wij zullen de leden van AFC over de 
uitkomst van een en ander te zijner tijd via de Schakel en website informeren.  
 
 
32. DE 4 MEI HERDENKING 
Ons sportpark Goed Genoeg werd op zaterdag 6 oktober 1962 in gebruik genomen. Reeds vanaf 1963 
wordt op 4 mei om zes uur ’s middags bij het monument op ons sportpark 2 minuten stilte in acht 
genomen door een helaas ieder jaar kleinere groep AFC’ers. Nadat voorzitter Machiel van der Woude 
namens AFC en voorzitter Max de Bruin Jr. namens ACC een krans bij het monument hadden gelegd, 
hield de voorzitter van AFC een korte speech. Graag zou het bestuur zien dat op 4 mei 2006 en de 
jaren daarna meer AFC’ers dan de op 4 mei 2005 circa 25 aanwezigen, deze traditie in ere zullen 
houden.  
 
 
33. IN MEMORIAM 
Gedurende het achter ons liggende seizoen zijn tot verdriet van hun nabestaanden, dierbaren èn van 
hun AFC-clubvrienden de volgende leden van AFC ons ontvallen. Op 23 augustus 2004 overleed na 
een ernstige ziekte AFC-Ridder Wim Endel op de te jonge leeftijd van 65 jaar. Op 15 september 
overleed ondersteunend lid George Versteeg, die de laatste seizoenen op zondag als gastheer van 
tegenstanders en officials op Goed Genoeg functioneerde. Op 17 januari 2005 overleed mevrouw Jopie 
van der Valk-Aalbers, weduwe van ons lid van Verdienste Ton van der Valk en vanaf het jaar 1932, 73 
(!) jaar geleden, aan onze club verbonden, in de ouderdom van 90 jaar. Op 3 maart 2005 moesten wij 
afscheid nemen van de in Nederland legendarische Rinus Michels, in het seizoen 1964-1965 trainer 
van onze A-selectie en de junioren A-1. Op 7 maart vond er in de schouwburg van Amstelveen een 
indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst plaats voor onze, sinds 26 december 2004 bij de Tsunami in 
Thailand tot ons aller verbijstering vermist geraakte clubvriend Arne van Teunenbroek. De pas 46-jarige 
Arne werd op 16 maart 2005 alsnog gevonden en op 21 maart heeft de crematie in besloten kring 
plaatsgevonden. Wat een verdriet. Gedurende dezelfde periode bereikte ons het bericht dat op 11 
maart in de ouderdom van 93 jaar mevrouw Conny Hermens-Verhelst, weduwe van onze oud-voorzitter 
Dio Hermens was overleden en op 17 maart 2005 overleed Co Bouwens, broer van onze oud-captain 
van het eerste elftal Cees, op de leeftijd van 80 jaar. Maandag 25 april vernamen wij dat Dick Susan, 
die volgend jaar 50 jaar lid zou zijn van AFC, na een lang en zwaar ziekbed op 58-jarige leeftijd was 
overleden. Tenslotte, op 3 juni 2005 werd in besloten kring afscheid genomen van Gerard van Dijk, die 
op 29 mei op 81-jarige leeftijd was overleden. Gé van Dijk zal de geschiedenis ingaan als de meest 
succesvolle trainer van AFC ooit. Onder zijn leiding werd in 1961, 1963, 1967 en 1969 een kampioen-
schap behaald. Al deze AFC’ers zullen bij een ieder die goede herinneringen aan hen bewaart, via 
deze herinneringen blijven voortleven.  
 
 
34. OVERSCHRIJVINGEN 
Administrateur Jaap Draisma, die onlangs zo ongelukkig was om zijn sleutelbeen te breken (van harte 
beterschap) en zijn assistente Yvonne Steeman (onlangs uit het ziekenhuis ontslagen, ook jij van harte 
beterschap) konden na een hectische periode, waarin door hen en vele commissieleden veel werk werd 
verzet, op 31 mei 2005 de balans opmaken.113 AFC’ers beëindigden hun lidmaatschap of vroegen 
overschrijving aan naar een andere vereniging, terwijl de club 225 nieuwe leden c.q. donateurs kon 
verwelkomen. 
 
 
35. RESUMÉ 
En zo komt ook dit jaarverslag weer tot een afronding. Ieder jaar probeert dit verslag een zo compleet 
mogelijk en feitelijke weergave te zijn van alles dat zich in het achter ons liggende seizoen binnen onze 
vereniging heeft afgespeeld. Zoals dat overigens reeds vanaf de oprichting van AFC heeft plaatsge-
vonden, waardoor wij heel gemakkelijk kunnen terughalen hoe de club er bijvoorbeeld 50 jaar geleden 



voorstond. Het seizoen 1954-1955 speelde AFC nog op de lommerrijke velden aan de Zuidelijke 
Wandelweg en het eerste elftal eindigde dat seizoen op de laatste plaats in de Tweede Klasse. AFC 
had echter veel geluk want aan het einde van dat seizoen werd het betaald voetbal in Nederland 
ingevoerd, waardoor er geen degradatie plaatsvond! Anders zou AFC zijn afgezakt naar de Derde 
klasse en was het vervolgens misschien wel heel anders met onze mooie club gelopen. Wanneer je 
een jaarverslag van lang geleden doorleest realiseer je je dat er weliswaar veel is veranderd, maar toch 
ook veel hetzelfde is gebleven. Zoals ook iedere voetbalwedstrijd altijd na 90 minuten is afgelopen, 
maar iedere keer weer een ander verloop kent. Een record aantal van totaal 2335 wedstrijden werd in 
het seizoen 2004- 2005 door alle AFC-teams gespeeld! Ongeveer 175.000 minuten voetbal verschaften 
voor alle daarbij betrokken spelers en supporters miljoenen individuele momenten van blijdschap, 
trots, spanning, irritatie, voldoening, teleurstelling en vreugde. En daar doen we het nou allemaal 
voor!  
We weten het allen, voetbal, wanneer het gespeeld wordt zoals het bedoeld is, is het mooiste spel op 
aarde, zowel voor de spelers en supporters, als voor de neutrale toeschouwers. Daar hebben 
gedurende de laatste weken drie grote wedstrijden (PSV-Milan, AZ-Sporting Lissabon en Milan-
Liverpool) opnieuw het overduidelijke bewijs van geleverd. Puntje van je stoel! Met deze constatering 
besluiten wij dit verslag. Dank aan alle clubgenoten die een bijdrage hebben geleverd, bij voorbaat 
excuses wanneer er op welk onderdeel dan ook iets over het hoofd zou zijn gezien (gaarne melden bij 
ondergetekende mobiel 06-53797881) en tenslotte dank aan de velen die in het achter ons liggende 
seizoen met elkaar voor de club hebben gedaan, wat gedaan moest worden. Door ieders bijdrage en 
de door duizenden AFC’ers voor onze club geleverde arbeid en tijd in de 109 jaren die daar aan vooraf 
gingen, neemt AFC anno 2005 een unieke plaats in binnen het Nederlandse amateurvoetbal! Groter in 
ledenbestand en over de gehele breedte van de club sportief succesvoller dan ooit tevoren met een 
parel van een jeugdafdeling, (nog altijd) op het prachtige sportpark “Goed Genoeg”, een hecht 
verenigingsleven en dat alles met behoud van onze eigen specifieke traditionele uitstraling. Die AFC’ers 
die in de lange geschiedenis veel voor de club hebben betekend, doch helaas niet meer in ons midden 
zijn, zouden met trots hebben kunnen constateren hoe goed hun oude club er voor staat! AFC, 110 jaar 
jong, van harte! Alle AFC’ers en aanverwanten en onze vele supporters, een fijne zomervakantie!  
 
Namens het bestuur van AFC, 
 
 
Kees Gehring, secretaris. 
 
Amstelveen, 6 juni 2005. 
 


