
Jaarverslag Amsterdamsche Football Club seizoen 2005-2006 
 
 
1. INLEIDING 
In de Schakel nummer 15 van 8 juni 2005 nam het jaarverslag van onze club over het seizoen 2004-
2005 maar liefst 15 pagina’s in beslag. Natuurlijk, AFC is de grootste amateurvoetbalvereniging van 
Amsterdam en er gebeurt in een jaar binnen onze club veel, maar van verscheidene kanten vernam 
ondergetekende “het ziet er verzorgd uit, maar kan het misschien een beetje minder uitgebreid?“ 
Vandaar dat het verslag dit jaar is ingekort, ook al omdat iedere AFC’er gedurende het seizoen via ons 
clubblad De Schakel en via de sinds zaterdag 10 juli jl. meer dan 1.000.000 geraadpleegde website 
www.afc-amsterdam.nl over alle “ins “+ outs” uitgebreid wordt geïnformeerd. Al deze informatie is 
tevens in het bezit van de actieve archiefcommissie, dus mochten belangstellenden uit toekomstige 
generaties wellicht ooit van het seizoen 2005-2006 bepaalde zaken nog nader in detail willen bekijken, 
dan kunnen zij dat ook doen door AFC’s inmiddels goed georganiseerde archief te raadplegen. 
Overigens, met meer dan 1 miljoen “hits” beschikt AFC over de meest bezochte website van alle 
amateurvoetbalverenigingen van Nederland. 
Oké, het seizoen 2005-2006. Het was geen gemakkelijk seizoen voor AFC c.q. voor het AFC-bestuur. 
Op 2 februari van dit kalenderjaar kwamen John Kila en het bestuur tot de conclusie dat een verdere 
samenwerking niet mogelijk bleek en deed het bestuur “good-old” Pim van de Meent het verzoek om 
(voor de zoveelste keer) het  roer over te nemen. Dat Pim daar (opnieuw) positief op reageerde was 
een hele geruststelling, dat de relatie tussen John Kila en AFC niet gebracht heeft wat beide partijen er 
bij de aanvang van het seizoen van hadden verwacht, was toch wel een grote teleurstelling. Onder 
leiding van John Kila werd in de beginfase van het seizoen een aantal leuke wedstrijden in de Gatorade 
Cup gespeeld; op 6 augustus 2005 AFC-Be Quick’20 1-0, op 9 augustus AFC-De Graafschap 0-2 (deze 
wedstrijd werd later in winst voor AFC omgezet omdat De Graafschap een ongerechtigde speler had 
opgesteld), op 20 september in het Olympisch Stadion AFC- BVO Omniworld 1-1 (AFC w.n.s.) en op 25 
oktober onder grote publieke belangstelling, eveneens in het Olympisch Stadion AFC-MVV 0-2, een 
wedstrijd die AFC in vrijwel alle landelijke dagbladen veel positieve publiciteit opleverde.  
In de competitie had AFC na 14 wedstrijden 16 punten behaald en toen John Kila zijn beslissing op 2 
februari 2006 kenbaar maakte, deelden zijn assistent Juan Coto en de spelers Arif Akgün, Quincy van 
Ommeren en Ray Smidt het bestuur mede, dat zij eveneens niet langer deel wilden uitmaken van de A-
selectie. Tel daarbij de langdurige blessures van Hans Geerlings, Bobby Gehring, Rody Turpijn e.a. en 
de conclusie kan worden getrokken dat Pim van de Meent met een uitgedunde selectie aan een 
moeilijk karwei begon. Hoe dat verliep leest u in hoofdstuk 5 van dit jaarverslag. Het voortijdige vertrek 
van John Kila vormde natuurlijk niet het enige probleem voor het AFC-bestuur. Over andere moeilijke 
materies die wij dit seizoen op ons pad vonden, maar ook over de vele successen die AFC over de 
gehele breedte van onze grote club behaalde, verhaalt dit jaarverslag, dat is teruggebracht naar 26 
verschillende onderdelen. 
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2. DE ALGEMENE VERGADERING 
 
De jaarlijkse Algemene Vergadering vond plaats op donderdag 23 juni 2005 in de achterzaal van ons 
clubhuis op Sportpark Goed Genoeg. 63 werkende leden tekenden de presentielijst. De notulen van 
deze vergadering werden verzorgd door 2de secretaris Ronald Koster en zijn gepubliceerd in Schakel 
nummer 1, seizoen 2005-2006, 84ste jaargang van 17 augustus 2005. 



 
 
3. HET BESTUUR EN DE INTERNE ORGANISATIE 
Het bestuur was voor het seizoen 2005-2006 als volgt samengesteld: Voorzitter - Machiel van der 
Woude (16e jaar in het bestuur), secretaris - Kees Gehring (21), penningmeester - Bob Neseker (12), vice-
voorzitter - Ad Westerhof (8), tweede secretaris - Ronald Koster (5), tweede penningmeester - Edwin Geluk 
(16), voorzitter jeugdcommissie - Rinus van Leijenhorst (3), commissaris pers, publiciteit en evenementen – 
Nick van Ommeren (3), commissaris materiaal - Fred ten Nijenhuis (5), commissaris clubhuiszaken - Amel 
Vroege (11) en commissaris TOPamateurs – Henk Bijlsma (1).  
Het bestuur met op de kop af 101 jaar bestuurservaring kwam 23 keer officieel in vergadering bijeen, 
doch buiten deze vergaderingen was er vrijwel iedere dag per e-mail en telefoon overleg en kwamen 
bestuursleden frequent in kleinere samenstelling tezamen om de vele verschillende zaken in goede 
banen te leiden. Het bestuur werd bij de uitvoering van alle activiteiten bijgestaan door administrateur 
Jaap Draisma en zijn assistente Yvonne Steeman, sportparkbeheerder Pim van de Meent en een 
aantal groundsmen. Frans Ris functioneerde als pachter, Marjan Janssen en Chris Schröder als 
gastvrouw op zaterdag, resp. gastheer op zondag en Hans Elias was dagelijks in de weer; als Schakel-
redacteur en webmaster was hij de “verbinder” tussen club en leden. Circa 50 AFC’ers in 15 verschil-
lende commissies waren wekelijks, en in sommige gevallen ook zelfs dagelijks, actief, geassisteerd 
door totaal 45 (!) trainers, meer dan 100 elftalleiders en de medische staf; al deze zgn. “stille werkers” 
vormen de ruggengraat van AFC. Voor de activiteiten van de verschillende commissies en de namen 
van de betrokkenen wordt u verwezen naar de hoofdstukken 5 t/m 12 van dit jaarverslag. 
Bob Neseker en Fred ten Nijenhuis beëindigen hun werkzaamheden in het AFC-bestuur. Fred als 
gevolg van zakelijke en privé omstandigheden, maar Fred heeft zich wel bereid verklaard om na vijf 
bestuursjaren de contacten met onze zeer gewaardeerde kledingsponsor Quick namens AFC te blijven 
onderhouden. Klasse, Fred! Bob Neseker heeft twaalf seizoenen lang één van de meest intensieve 
portefeuilles binnen het AFC bestuur voor zijn rekening genomen, de financiën. Deze functie vereist 
een grote inzet, kennis, standvastigheid, clubliefde, overzicht, enz. enz. Bob heeft dat gedurende twaalf 
lange seizoenen op zijn geheel eigen wijze voortreffelijk ingevuld en onze club is hem daar dan ook 
veel dank voor verschuldigd. Nicolaas van Ommeren zal deze belangrijke taak van Bob Neseker gaan 
overnemen, doch Bob heeft zich bereid verklaard gedurende het seizoen 2006-2007 als penningmees-
ter van onze Stichting Goed Genoeg aan te willen blijven. Ook voor jou geldt Bob, grote klasse! 
 
4. DE TECHNISCHE LEIDING.  
De openvallende posities van de afscheidnemende Stanley Menzo (hoofdtrainer), Roy Tular (assistent), 
Peter Brans (elftalleider), Arnold Bander (trainer AFC 3) en Martin Verburg (trainer zat. 1) werden het 
seizoen 2005-2006 ingenomen door resp. John Kila (hoofdtrainer), Juan Coto (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 tweede elftal), Cees Thomas (keeperstrainer) en Theo 
Janssen (elftalleider tweede elftal)  continueerden hun werkzaamheden; dat gold tevens voor Hesdey 
Sanches, die dit seizoen, naast de training van de zondag senioren 5 t/m 12 ook de training en coaching 
van AFC 4 voor zijn rekening nam. Zoals bekend vond tijdens het seizoen in het begeleidingsteam AFC 1 
enkele mutaties plaats. In februari namen AFC en trainer/coach John Kila in goed overleg afscheid van 
elkaar; kort daarop gevolgd door de met John Kila solidair zijnde assistent-trainer Juan Coto. John Kila 
werd ad-interim opgevolgd door Pim van de Meent en Mohad Zaoudi nam de positie van assistent voor zijn 
rekening. Bij het tweede elftal nam Barry van der Glas halverwege het seizoen de rol van elftalleider over 
van Theo Janssen die door veranderde persoonlijke omstandigheden geen tijd meer kon vrijmaken. Voor 
de grote groep van jeugdtrainers onder leiding van onze onvolprezen jeugdcommissie, geassisteerd door 
de aangestelde jeugdcoördinatoren wordt u verwezen naar hoofdstuk 9 van dit jaarverslag en voor de 
medische begeleiding naar hoofdstuk 10. 
 
 
5. “ONS EERSTE” 
Op 23 juli 2006 kwam de A-selectie onder leiding van de nieuwe trainer John Kila bijeen voor de eerste 
training. Tot de openingswedstrijd van de competitie op 4 september werden totaal 16 trainingen en tien 
wedstrijden afgewerkt; dat betekende voor de spelers en begeleiders van onze selectie gedurende de 
zes weken van voorbereiding meer dan één AFC-activiteit om de dag! Een enorme inspanning voor 
deze amateurs die naast het voetbal ook hun dagelijkse maatschappelijke en/of studie-inspanningen 
kennen, waarvoor ons respect op zijn plaats is. 
In de competitie werd door AFC o.l.v. John Kila en zijn assistent Juan Coto 14 wedstrijden gespeeld. 
Dat leverde drie overwinningen, zeven gelijke spelen en vier nederlagen op, 16 punten met een 



doelsaldo van 15 voor en 16 tegen. Toen Pim van de Meent, geassisteerd door de begeleiders Mohad 
Zaoudi en Wessel Sennef, de medische staf Frank Tilmans en Ko Grosze Nipper en keeperstrainer 
Cees Thomas het stokje van John Kila had overgenomen, moesten nog twaalf wedstrijden worden 
gespeeld, waaruit tenminste 16 punten dienden te worden gehaald om zeker te zijn van prolongatie in 
de Hoofdklasse. Welnu, na elf van de twaalf wedstrijden was de tussenstand zes maal winst, drie maal 
gelijk en tweemaal verlies, 21 punten, 14 doelpunten voor en (slechts) zeven tegen. Veilig dus! Een 
prachtige prestatie die op de laatste wedstrijddag van 14 mei thuis tegen Argon zelfs nog uitzicht bood 
op het behalen van de derde periodetitel, maar dan moest deze wedstrijd wel gewonnen worden. Dat 
mocht helaas niet zo zijn. Op ons prachtige hoofdveld won Argon verdiend met 1-3 en eindigde 
daarmede op de tweede plaats, Turkiyemspor behaalde de titel (ook langs deze weg proficiat, dik 
verdiend!) en AFC legde beslag op de gedeelde vijfde plaats met de minste doelpunten tegen en 
(buiten de degradanten Nieuwenhoorn en (helaas) Westlandia en onze stadgenoot Blauw Wit) ook de 
minste doelpunten voor. Chapeau voor Pim van de Meent, die bij AFC gedurende de laatste 20 jaar 
reeds 5 keer eerder tussentijds de leiding bij het eerste elftal overnam. Ook deze keer slaagde hij in zijn 
missie. Het is al eens eerder gesteld; Pim liet zien dat hij niet alleen een echte clubman is, maar ook 
een uitgesproken vakman. In het jaar 2001 keerde AFC terug in de Hoofdklasse. Sindsdien zijn vijf 
competities verspeeld met de volgende resultaten: 
 
Seizoen Wedstr    Gew.    Gel.  Verl.        Punten Doelsaldo  Eindklassering 
2001-2002    26      11      10     5           43   53 – 32       3de plaats 
2002-2003    26        8        9     9           33   42 – 38       6de plaats 
2003-2004    26      12        7     7           43   42 – 27       3de plaats 
2004-2005    26      12        4   10           40   55 – 38       4de plaats 
2005-2006    26        9      10     7           37   30 – 26       6de plaats 
Totaal   130      52      40   38         196 222 - 160  
 
23 Clubs kwamen gedurende de laatste 5 jaar uit in de Hoofdklasse A en slechts 7 speelden daarin alle 
130 wedstrijden met de volgende resultaten.  
  Wedstr    Gew.    Gel.  Verl.        Punten Doelsaldo  
1. Argon   130        68      39    23            243   232 - 133   (+ 99)  
2. Omniworld   130        57      29    44            200   251 - 205  (+ 46)  
3. AFC    130        52      40    38            196   222 - 160  (+ 62)  
4. Elinkwijk   130        54      33    43            195   221 - 205  (+ 16)  
5. ADO’20   130        48      36    46            180   189 - 188  (+   1)  
6. Westlandia   130        44      38    48            170   174 - 192  (-  18)  
7. Tonegido   130        42      38    50            164   187 - 199  (-  12)  
 
AFC dus over de laatste vijf seizoenen op de derde plaats, vlak achter Omniworld en vlak voor 
Elinkwijk, met welk resultaat AFC zich duidelijk onderscheidt als TOPamateurclub! Totaal speelde de 
selectie van AFC 1 gedurende het seizoen 2005-2006 42 wedstrijden met de volgende resultaten. 
 
 Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelsaldo 
Beker 4 1 1 2 - 2 – 4 
Vriendschappelijk 12 7 1 4 - 20 – 14 
Competitie 26 9 10 7 37 30 – 26 
Totaal  42 17 12 13 - 52 - 44 

 
26 Spelers kwamen uit in de 30 competitie- en bekerwedstrijden: Arif Akgün 16 (totaal 16), Murat Böke 
23 (23), Laurens Bianchi 25 (137), Mike van Dord 7 (7), Joey Esionye 22 (182), Hans Geerlings 17 
(124), Bob Gehring 13 (72), Robert Gehring 24 (199), Guillermo Graaven 10 (10), Khalid Harrak 6 (6), 
Edwin van Holten 22 (141), Wouter Kloes 1 (1), Said Moumane 24 (97), Quincy van Ommeren 15 (15), 
Lex Oosterling 21 (35), Murat Onal 7 (7), Dave Osei 18 (19), Peter Post 25 (25), Gijs Roodbeen 16 
(16), Ray Smidt 1 (1), Louis Stam 2 (2), Rody Turpijn 15 (54), Ken Watanabe 26 (101), Jarik van Zeijst 
6 (11), Enrique Zschuschen 25 (45) en Stefan Veenboer 1 (1). 
Pim van de Meent zal volgend seizoen voor AFC weer actief zijn als trainer-coach van de junioren A-1 
en dagelijks op sportpark Goed Genoeg te vinden zijn in zijn belangrijke rol van sportparkmanager. 
Wessel Sennef kan het komend seizoen zijn maatschappelijke werkzaamheden niet combineren met 
zijn positie als elftalbegeleider, hetgeen hem ten zeerste spijt. Mohad Zaoudi, Ko Grosze Nipper en 
Frank Tilmans blijven in hun huidige functie actief in het begeleidingsteam. Cees Thomas zal naast de 
keeperstraining Wessel Sennef vervangen als elftalbegeleider en zoals algemeen bekend is, zal Ton du 



Chatinier, na 3 jaar te zijn weggeweest, opnieuw gaan functioneren als hoofdtrainer van AFC. Vanaf 
deze plaats nu reeds veel succes gewenst aan het vernieuwde begeleidingsteam! 
Binnen een spelersgroep zijn aan het einde van ieder voetbalseizoen bij iedere club mutaties te 
melden. Zo ook bij AFC. Ken Watanabe kan zijn werk als advocaat en zijn jonge gezinnetje niet langer 
combineren met Hoofdklasse-voetbal en zet na 4 seizoenen A-selectie (voorlopig?) een punt achter zijn 
sportieve carrière. Enrique Zschuschen verlaat AFC na 2 seizoenen (45 officiële wedstrijden, 21 goals) 
en gaat spelen bij De Beursbengels. Lex Oosterling heeft eveneens 2 seizoenen voor AFC 1 gespeeld. 
Volgend seizoen dient hij voor zijn werkgever DLA Schut Grosheide Advocaten een zware postacade-
mische studie te doen, die niet valt te combineren met voetballen in de Hoofdklasse. Hopelijk zien wij 
Lex weer in het seizoen 2007-2008 terug bij de hoofdmacht. Guillermo Graaven kwam gedurende dit 
seizoen over van Huizen en zal volgend seizoen uitkomen voor Turkiyemspor en Dave Osei gaat het 
komend seizoen zijn sportieve geluk beproeven bij zaterdag eerste klasser Voorland, getraind door 
AFC’er Ulli Landvreugd. Wij wensen hen allen veel succes.  
Wie nemen de openvallende plaatsen in? De vernieuwde technische leiding en namens het bestuur 
commissaris TOPamateurs Henk Bijlsma en zijn commissie hebben eerst in kaart gebracht waar 
behoefte aan bestond en kwamen tot de volgende constatering: 

a. jong elan uit de A-junioren en/of het tweede elftal, 
b. jongens die elders spelen, maar voor de jeugd van AFC zijn uitgekomen en 
c. aanvallers met diepgang en scorend vermogen. 

Welnu, de technische leiding en het bestuur zijn zeer content met de volgende nieuwkomers. Uit de A-1 
junioren komen over doelman Stephan Veenboer en spits Murat Onal en uit het tweede elftal verdedi-
ger Khalid Harrak. Van Hilversum komt over middenvelder Mendel Witzenhausen (AFC jeugdlid van 
1982-1986) en van VVSB linkspoot Gideon Coronel (speelde bij AFC van de F-jes t/m de junioren A-1). 
Als nieuwe aanvallers kunnen wij begroeten Tom Clobus van FC Hilversum en Mauricio Cabeza en 
Ruben Wilson, die met trainer-coach Ton du Chatinier overkomen van Kozakken Boys. Tom Clobus 
heeft in het seizoen 2005-2006 twaalf keer voor FC Hilversum gescoord, Mauricio Cabeza wist vorig 
seizoen tien keer het net te vinden en Ruben Wilson negen keer. Wanneer wij constateren dat AFC 
seizoen 2005-2006 de minst gepasseerde achterhoede van de Hoofdklasse kende en de achterhoede 
en het middenveld vrijwel in tact is gebleven, dan ziet de technische leiding en het bestuur met de 
vernieuwde selectie het seizoen 2006-2007 o.l.v. onze teruggekeerde trainer/coach Ton du Chatinier 
met vertrouwen tegemoet. 
 
 
6.  AFC 2 
Scheidend lid van de elftalcommissie A TOPamateurs Henny Kottmann belicht het seizoen van AFC 2. 
“Voorafgaand aan dit seizoen werd teruggeblikt op vorig seizoen toen van de 22 gespeelde competitiewed-
strijden maar liefst18 werden gewonnen (= 54 punten!!) en toch de kampioensvlag niet gehesen kon 
worden (Argon werd met 1 punt meer kampioen!!). Voorzichtig werd de verwachting uitgesproken om dit 
seizoen weer voor de bovenste plaatsen mee te doen. Alleen de score van vorig seizoen was uniek te 
noemen en bijna niet te evenaren. Het tweede begon matig. Er werd veel gelijk gespeeld en weinig 
gewonnen. Regelmatig werden wedstrijden afgelast, waardoor het team niet echt in een ritme kon komen. 
De tweede periode was de sterkste van het team. Eigenlijk verdiende AFC 2 de tweede periodetitel maar in 
de laatste wedstrijd van deze periode werd op een doordeweekse donderdagavond (files!!) in Amersfoort 
tegen Quick gelijk gespeeld waar gewonnen moest worden om de titel binnen te halen. Helaas er werd met 
1-0 verloren. Dit was een behoorlijke streep door de rekening om het seizoen de nodige glans te geven. Dit 
heeft het team in de laatste periode parten gespeeld en uiteindelijk moest scheidend trainer/coach Wessel 
Colijn samen met zijn spelers alles uit de kast halen om te zorgen voor de broodnodige punten om boven 
de degradatiestreep te blijven. Door de hierboven al aangehaalde personele problemen bij AFC 1 waren al 
diverse vaste spelers van AFC 2 doorgeschoven naar het eerste elftal (Mike van Dord, Khalid Harrak, Jarik 
van Zeijst, Gijs Roodbeen) en de trainer moest in deze laatste fase regelmatig beroep doen op spelers uit 
AFC 3 en de junioren A2. Zoals bekend heeft AFC 2 zich veilig gespeeld (22 gespeeld, 7 gewonnen, 6 
gelijk en 9 verloren, 27 punten, 37 doelpunten voor en 37 tegen) en komt het ook volgend seizoen weer uit 
in de Reserve Hoofdklasse A. In de beker voor reserveteams werd de kwartfinale gehaald waar helaas 
Spakenburg 2 met 1-2 te sterk was.  
Trainer/coach Wessel Colijn gaat AFC verlaten en wordt volgend seizoen actief bij zaterdag  tweedeklasser 
v.v. Aalsmeer. Wij danken Wessel voor zijn grote inzet en enthousiasme in de afgelopen jaren en wensen 
hem veel succes bij zijn nieuwe vereniging. Barry van der Glas die tussentijds het leiderschap door 
omstandigheden overnam van Theo Janssen blijft komend seizoen wel aan, fysiotherapeut Cynthia Visser 
stopt vanwege een vervolgstudie met de medische begeleiding van dit team. De trainer van AFC 3 en oud-
eerste elftalspeler Martin Verburg wordt de nieuwe trainer van een vernieuwd tweede elftal, waarin volgend 



seizoen 5 nieuwe A-junioren gaan overkomen. Een aantal spelers gaat AFC verlaten. David Westerhof 
gaat naar VVSB, Louis Stam en Jordi van Nielen naar v.v. Aalsmeer, Danny Scholte naar NVC uit 
Naarden, Jordi Rietvelt naar Ajax zaterdag en Sandro Piqué naar Voorland. Wij wensen hen allen veel 
succes en hopen hen in de toekomst weer bij AFC terug te zien.” 
 
 
7.  ZONDAG SENIOREN 3 T/M 12 
Patrick Reddering, telg uit een roemruchte AFC-familie en lid vanaf zijn zesde jaar, bericht namens de 
elftalcommissie B als volgt. 
“Samenstelling B-commissie 
De B-commissie werd gevormd door Frans Jüch (voorzitter), Patrick Reddering (commissaris), Ted 
Maros (commissaris), Lars Boering (commissaris) en Max Flam (secretaris). De commissie kwam 
tenminste een maal per maand bij elkaar en had wekelijks tijdens de voetbalzondagen onderling 
contact. Frans Jüch gaat na meer dan 15 jaar de B-commissie verlaten. Wij danken hem voor zijn 
langdurige bijdrage en inzet voor de club. 
Trainer/trainingen 
Het afgelopen seizoen trainde Martin Verburg AFC3 en was Hesdy Sanches trainer voor de teams 4 
t/m 12. De gemiddelde opkomst was goed en een bewijs van toegenomen animo en goede begeleiding.  
De keeperstraining was in handen van Emiel Pieterse. 
Scheidsrechters 
Dankzij de regelmatige inzet van onze eigen scheidsrechters Herman Fritzsche, Hans Elias, Ap 
Springer, Frank de Munnik, Steven van Loggem, Seth van Straten, Leo de Nobel en Frans Jüch 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 pro-actieve administratie o.l.v. Jaap Draisma en Yvonne Steeman werd ons veel werk uit 
handen genomen en verkregen we zeer nuttige adviezen. 
Wedstrijdsecretariaat 
Wekelijks ondervond de B-commissie een belangrijke steun van Chris Schröder aan de wedstrijdtafel. 
Zijn betrokken en actieve bijdrage heeft ook grote waardering binnen de spelersgroep. 
Sportpark 
De organisatie van de kleedkamers, materialen en velden werden door de inzet van alle betrokkenen tot 
tevredenheid uitgevoerd. Onze teams worden elke zondag uitstekend opgevangen en begeleid. 
Teams 
AFC3 o.l.v. van trainer Martin Verburg, leider Cocky van Duyvenbode en aanvoerder Michel de Ruyter 
eindigde in de veilige middenmoot. Het team leverde na de winterstop enkele spelers voor het tweede.  
AFC4 presteerde uitstekend. De inspanningen van trainer Hesdy Sanches, leider Maarten Blokland en 
aanvoerder Elja Rengers en zijn jongens resulteerden in een periodetitel. 
AFC5 o.l.v. Tijs de Bont knokte de hele competitie voor lijfsbehoud. De reserve derde klasse bleek 
uiteindelijk een niveau te hoog. 
AFC6 is een hecht vriendenteam. Met inzet, enthousiasme en doorzettingsvermogen heeft het team 
vooral in de tweede seizoenshelft goed tot zeer goed gepresteerd. 
AFC7 is dit jaar weer meer naar elkaar toegegroeid. Het enthousiasme waarmee de groep opereerde is 
een voorbeeld binnen de club. Dit vriendenteam manifesteerde zich zowel binnen als buiten het veld 
altijd positief.  
AFC8 o.l.v. leiding van Jack en Bob Duis maakte dit elftal sportief een moeizaam jaar door met daarin 
toch enige positieve uitschieters. Mede dankzij de inzet van de gebroeders Duis is de sfeer in dit team 
uitstekend en beleven de spelers veel plezier op de zondagen. 
AFC9 presteerde o.l.v. Jeroen Gerritsen en Olaf Morel uitstekend. Het resultaat was het behalen van 
het kampioenschap en promotie naar de reserve 5e klasse.  
AFC10 had een teleurstellend seizoen o.a. veroorzaakt door een lage opkomst. Met de inspanningen 
van aanvoerder Jos Willems en de B-commissie werd ternauwernood elke week een elftal op de been 
gebracht. 
AFC11 presteerde dit seizoen met een aantal versterkingen goed en speelde constant. Dit belooft wat 
voor volgend seizoen.   
AFC12 haalde het kampioenschap weer net niet. Leen Meijaard en zijn spelers hebben er alles aan 
gedaan om zo hoog mogelijk te eindigen in de poule. 
Activiteiten 



De B-commissie vervulde een leidende rol bij het succesvolle zaalvoetbaltoernooi en bij de recente 
ABC/The Reds Cup waaraan ook dit jaar weer een groot aantal spelers heeft meegedaan. Het blijkt 
wederom dat de voetbal gerelateerde activiteiten het beste aansluiten bij de vraag vanuit de spelers-
groep van de B-commissie. 
Vrijwilligers 
De B-commissie is zuinig op haar vrijwilligers en koestert deze AFC-leden binnen de club. Zij tekent 
hierbij 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. 
 
 
8.  ZATERDAG SENIOREN 
Sebo Woldringh is een oer AFC’er (lid  vanaf zijn achtste jaar) die reeds vanaf het seizoen 1989-1990 deel 
uitmaakt van de elftalcommissie C (inclusief dit seizoen dus al 17 jaar!!), welke commissie het zaterdag 
seniorenvoetbal voor haar rekening neemt. Hier volgt zijn verslag over het seizoen 2005-2006. “Mede door 
de inzet van het kunstgras was het mogelijk voor het seizoen 2005-2006 nog weer een extra team op 
de populaire zaterdag in te schrijven en zo hadden wij dus een recordaantal van tien seniorenteams, te 
weten de zaterdag 1 t/m 8 en de (KNVB) veteranen I en II. De samenstelling van de diverse elftallen is 
in de afgelopen jaren niet of nauwelijks veranderd. Er gaat eens een speler weg, er zijn een paar 
diehards die (eindelijk) stoppen en er komt een enkeling bij zonder dat de Zat-commissie, die ook dit 
jaar weer bestond uit Roy van Dijk, Benno Honsdrecht en Sebo Woldringh, echt behoeft te puzzelen 
voor completering van de teams. Feitelijk kunnen wij spreken van een zelfregulerend systeem waarbij 
slechts enige aansturing of support noodzakelijk blijkt te zijn. Neem daarbij de op voortreffelijke, AFC-
waardige, “”bemanning”” van de wedstrijdtafel door Marjan Janssen. Een keurcorps aan gediplomeerde 
scheidsrechters zoals een Frans Jüch, Frank de Munnik, Leo de Nobel en “”good-old”” Peter Brans. De 
statistieken van Chris Schröder en de prettige samenwerking met Jaap Draisma en Yvonne Steeman 
en alles loopt verder vanzelf. Oh ja, de teams moeten alleen nog even zelf voetballen!  
Hoe is het dan ook de elftallen vergaan? Het vlaggenschip zaterdag 1 mocht dit seizoen een nieuwe 
trainer begroeten, te weten oud zondag-1 speler Dennis Purperhart. In de derde klasse kenden zij met 
een toch een behoorlijk aantal nieuwe spelers een moeilijke start maar vooral de tweede periode, tot zo 
vlak voor de korte winterstop, waren de successen een feit met als beloning de tweede periodetitel. 
Vervolgens is het team in de reguliere competitie op een verdienstelijke derde plek geëindigd en 
mochten de spelers als toetje nog een viertal promotiewedstrijden spelen om een plek in de tweede 
klasse. Werd Jong Holland uit Alkmaar nog aan de zegekar gebonden, helaas bleek Zandvoort in twee 
wedstrijden toch net een maatje te groot en daarom zal ook volgend jaar de zaterdag 1 zijn opwachting 
gaan maken in de derde klasse met, naar verluidt, een aantal oud-AFC’ers dat zal terugkeren op het 
oude nest. 
De zaterdag 2 was het jaar daarvoor nog de zaterdag 3 en kampioen geworden in de reserve derde 
klasse. Maar ach, adel verplicht. Immers met namen als een Ruudje, Marco, Johnny, Stanley, Aron, 
Bryan e.a. stond er toch bijna iedere week “”wat”” in het veld. Echter omdat de mannen niet ver weg 
wilden uit hun Amsterdamse contreien en de zaterdag 2 in een méér Mokumse poule was ingedeeld, 
zijn zij de zaterdag 2 geworden en is het oude zaterdag 2, zaterdag 3 geworden. Enfin, begrijpt u het 
nog!? Het is maar dat u het weet, maar uiteindelijk heeft de kwaliteit wel een mooie derde plek 
opgeleverd en is daarmee zelfs nog een derde periodetitel gehaald met kansen op promotie naar de 
reserve eerste klasse. Echter dat hebben zij maar even aan zich voorbij laten gaan. Ongetwijfeld zullen 
er ook volgend seizoen weer een paar mooie, (oud)-toppers te bewonderen zijn. 
Zaterdag 2 werd dus zaterdag 3 en de mannen van captain Sebo Woldringh zijn ook dit jaar weer niet 
gedegradeerd in deze toch hele sterke reserve tweede klasse. Echter dit was wel voornamelijk te 
danken aan een (onbekende) Engelse spits die opeens in september het Kanaal was overgestoken en 
persoonlijk verantwoordelijk was voor bijna 70% van de productie. Helaas gaat Mark Cripps deze 
zomer ook weer terug, alsmede zullen een paar jonkies hen ook gaan verlaten waarmee het des te 
duidelijker (en pijnlijker) is geworden dat het toch verstandig is volgend jaar een stapje terug te doen 
naar de reserve derde klasse. Immers met een gemiddelde leeftijd van bijna 38 jaar, het nog iedere 
week moeten opnemen tegen selectie-“”gassies”” van net 18 jaar, wordt zo langzamerhand een beetje 
teveel gevraagd. En zoals Peter Koelewijn brult, “”je wordt ouder papa geef het maar toe, je wil er alles 
aan doen, maar je weet niet hoe, je wordt ouder papa, je wordt ouder papa””, is het moment aangebro-
ken. Immers dit team heeft zijn 20e (!) seizoen op rij gespeeld en wil ook graag, coûte que coûte, bij 
elkaar blijven and SO BE IT ! Natuurlijk wordt er nog wel ieder jaar een “”prijssie”” gepakt, te weten de 
titel van het zaalvoetbaltoernooi van begin januari in de Emergohal te Amstelveen. 



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 heeft, alle ambities ten spijt, sportief een niet al 
te best seizoen gekend. Met als dieptepunt de beenbreuk van Rene Pförtner reeds in de eerste de 
beste wedstrijd. Echter ook dit is een vriendenteam dat al heel veel jaren met elkaar speelt en daarom 
ook volgend seizoen weer lekker zal doorgaan. Zami Cinque van Lou Hekster & Alphons Peters heeft 
dit seizoen weer veel punten gepakt, maar eerlijkheidshalve dient gezegd te worden dat zij veel hulp 
heeft gehad van “”jonge”” invallers uit de andere elftallen en daarom is voor volgend seizoen ook enige 
substantiële aanvulling gewenst. De mannen van Peter van den Dungen jr. van zaterdag 6 hebben 
wederom, zoals eigenlijk ieder jaar, solide meegedraaid in de veilige middenmoot. You win some, you 
lose some en verder prima. Bovendien valt nog te vermelden hun grote trainingsopkomst op de 
woensdagavond op het KG. Hulde! Zaterdag 7 moest het dit jaar stellen zonder Camiel Huisman, die 
had besloten een jaartje naar Sjanghai te verhuizen om aldaar enige business te ontplooien. Wellicht 
door zijn afwezigheid, was het sportief gezien een zeer matig seizoen. Echter ook dit vriendenteam 
speelt al vele jaren samen en daarom was de pret niet minder. Dit jaar hadden wij ook een nieuw team, 
zaterdag 8, met enkele oud-AFC’ers aangevuld met nieuwe leden. Misschien was het de nieuwigheid, 
de onbekendheid, maar het eerste seizoen is een beetje rommelig verlopen. Voetbaltechnisch zat het 
allemaal wel goed, maar organisatorisch was het nog een beetje zoeken. Hopelijk is nu de basis gelegd 
om in de nabije toekomst een volwaardig zaterdagteam te worden. 
De Veteranen I zijn meer dan keurig derde geworden en hebben een leuke mix van iets ouderen en 
enige jongeren. Naar verluidt kunnen de mannen van Ferdinand Grapperhaus voor het komend seizoen 
nog wel een paar toppertjes gebruiken. Dus wellicht dat bij de papa’s van ons groot aantal jeugdleden 
het bloed gaat kriebelen. Welnu, schroom niet ! Veteranen II van Marcel Koster hebben de puntjes 
weer ouderwets bij elkaar gesprokkeld en getuige hun verslagen op de AFC-site hebben zij dan ook 
een prima en bovenal gezellig seizoen gedraaid. Kortom, seizoen 2005-2006, is verspeeld en namens 
de zat-commissie wensen wij een ieder een prettige zomer toe en zien elkaar ongetwijfeld weer in 
september a.s.“ 
 
 
9.  DE JONGE AFC’ERS 
AFC is op 26 mei jl. .uitgeroepen tot winnaar van de Rinus Michels Award voor de beste jeugdop-
leiding van alle amateurclubs van Nederland. Een prestatie van formaat! Een trotse jeugdvoorzitter 
Rinus van Leijenhorst bericht hierover, maar ook over zo veel meer met betrekking tot AFC’s grote 
jeugdafdeling. “Een seizoen met weer een aantal hoogtepunten. Allereerst natuurlijk het winnen van de 
Rinus Michels Award voor de beste jeugdopleiding bij de amateurs. Het is de kroon op het werk van 
vele functionarissen die gedurende de laatste jaren hiervoor veel werk verzet hebben, o.a. onder leiding 
van mijn voorgangers Machiel van der Woude en Ad Westerhof. Het behalen van het kampioenschap 
door de C1-junioren in de 2e Divisie Landelijk was tevens een hoogtepunt, waardoor dit selectieteam 
promoveerde naar het walhalla van de C-jeugd, de eerste divisie. Deze selectie stond onder leiding van 
Casimir Westerveld, die vanaf het volgende seizoen in dienst treedt bij Ajax. Negen jaar lang heeft hij 
deel uitgemaakt van de trainersstaf en heeft aldus een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes 
van onze jeugdafdeling. In de onderbouw waren er veel kampioenschappen, vooral bij de F- en E-
pupillen. Dit is de bevestiging dat wij op de goede weg zijn met het breed opleiden van onze jeugdspe-
lers. Er waren zelfs teams, die najaar- en voorjaarskampioen zijn geworden, zoals de D11, E4, E9, F3, 
F4 en F11. De overige kampioen zijn de D5, D9, E3, E8, F7, F8, F9 en F10. In de bekercompetitie 
waren er ook successen, de A3-junioren, de C1-junioren (de dubbel!) en de E3-pupillen wonnen de 
bekerfinale, een prachtige prestatie.  
Niet te vergeten zijn de prestaties van de A1 en de A2, die beide een periodekampioenschap wisten te 
behalen. De A1 werd pas in de laatste promotie/degradatie wedstrijd de voet dwars gezet door FC 
Volendam, waardoor promotie naar de Eredivisie net niet werd behaald. De prestatie is des te 
vermeldenswaardiger, doordat BVO’s als HFC Haarlem, Stormvogels/Telstar en NEC aan de zegekar 
werden gebonden tijdens de promotieduels. Een groot compliment aan de technische staf en de 
spelers. De kampioenschappen bij de Champions League en World Cup zijn gewonnen door respectie-
velijk Ajax en Engeland. Het één en ander onder voortreffelijke leiding van Kees Koedood en Peggy de 
Hond. Over het geheel is er goed gepresteerd door al onze jeugdteams, waarbij vooral de lagere teams 
een compliment verdienen, omdat in de competities bijna alleen tegen standaardteams moest worden 
gespeeld.  
In ons streven om onder andere de selectieteams zoveel mogelijk te laten bestaan uit spelers van de 
eigen jeugdopleiding hebben wij een geautomatiseerd Spelers Volg Systeem aangeschaft. Samen met 
de Werkgroep Interne Scouting moet dit ervoor zorgdragen, dat wij een goed overzicht krijgen van alle 
jeugdspelers, waardoor de spelers ook worden ingedeeld in het team waar zij kwalitatief in thuishoren. 



Voor het aankomende seizoen heeft dit al deels zijn vruchten afgeworpen, omdat ten opzichte van het 
verleden, in de laatste week van mei de voorlopige selecties al bekend zijn gemaakt. Hierdoor hadden 
teleurgestelde spelers de gelegenheid om alsnog voor het verstrijken van de overschrijvingsdatum van 
31 mei naar een andere vereniging overschrijving aan te vragen. Met AZ hebben wij een tweejarige 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten, waarvoor wij jaarlijks een vaste vergoeding gaan ontvangen. 
Verder ontvangen wij voor iedere speler, die overschrijving aanvraagt naar AZ, een vast bedrag. Deze 
vergoedingen komen ten goede van de gehele jeugdafdeling. Dit jaar vertrekken er slechts (!) 17 
spelers naar een BVO., waarvan 4 naar AZ. 
De vele evenementen zoals de Herfst-2-daagse, het kerstdiner voor de C-junioren, Superstars 
(Borchland) en het Mini WK waren wederom zeer geslaagd door de inzet van vele functionarissen. Één 
evenement spande dit jaar de kroon en dat was de Sinterklaasmusical, werkelijk uniek met de 
medewerking van zelfs de allerkleinsten, die zich ontpopten als heuse musicalsterren. Dit jaar hebben 
bijna alle teams meegedaan aan toernooien, waarbij vele prijzen werden behaald. De overgang van de 
junioren naar de senioren is, mede door de medewerking van de B-commissieleden goed verlopen. 
Deze A-junioren hebben daardoor al tijdens het zaalvoetbaltoernooi en de ABC cup ervaring op kunnen 
doen bij de senioren.  
Helaas zijn er ook niet alleen successen die moeten worden vermeld. Jan Verhagen heeft na een 
dienstverband van bijna 25 jaar besloten om te stoppen met zijn werkzaamheden als coördinator. De 
jeugdcommissie en het Bestuur zijn Jan zeer erkentelijk voor al zijn inzet gedurende die periode, 
waarmee hij meer dan zijn steentje heeft bijgedragen aan onze florerende jeugdafdeling. Hiervoor heeft 
Jan Verhagen 3 jaar geleden van het toenmalige bestuur de Mr. Henne Boskamp Nobelprijs gekregen. 
Wij wensen Jan veel succes voor de toekomst. Ook Jan Vroegop (A2), Benjamin Pinto (A3), Magid 
Jansen (B3) en Bep Thomas (C2) zullen het volgende seizoen geen deel meer uitmaken van de 
technische staf.  
Tenslotte rest mij niets anders dan mijn mede bestuursleden en de leden van de jeugdcommissie, de 
contactpersonen, de leiders, de leden van de technische staf, de medewerkers van The School, de 
administratie, de wedstrijdtafel, het team van Frans Ris o.l.v. Joop, de clubscheidsrechters en alle 
overige functionarissen te bedanken voor de prettige samenwerking, waardoor het weer een zeer 
geslaagd seizoen is geworden. Vooral de leiders wil ik complimenteren voor hun bereidheid om week in 
week uit de verantwoordelijkheid op zich te nemen van een groep jongens. Hiermee is AFC onder-
scheidend bezig, chapeau.” 
 
 
10.  DE COMMISSIE MEDISCHE ZAKEN 
In het jaar 1999 nam Wim Crouwel het initiatief om de commissie Medische Zaken in het leven te roepen. 
Al weer 7 seizoenen verrichten de leden van deze commissie belangrijk werk. Wim Crouwel brengt ons op 
de hoogte van de activiteiten in het afgelopen seizoen. “De Medische Commissie bestond uit de leden 
Lex Swaan arts, de fysiotherapeuten Wim Crouwel, Reinier van Dantzig, Frank Tilmans en topsportver-
zorger/masseur Ko Grosze Nipper. Deze commissie houdt toezicht op de algemene hygiëne in en 
rondom de kleedkamers, het behandelen van blessures van de senioren, en een preventieve gezond-
heidstaak bij onze jeugdleden. De AFC topjeugd werd dit seizoen paramedisch begeleid door Sandra 
van de Moere (jun.D1), Kirsten Kampman(jun.B1), Andres Moll(jun.A1), Michael Oliviera (sen.zat.1) en 
Cynthia Visser (sen.zon.2). Deze laatste stopt vanwege het volgen van een vervolgstudie op haar 
opleiding tot fysiotherapeute en wij wensen haar daarmee veel succes! Ons boegbeeldelftal werd 
vakkundig begeleid door clubarts Lex Swaan, fysiotherapeut Frank Tilmans en onze topsportverzorger 
Ko Grosze Nipper. Door open te staan voor e-mail contact met betrekking tot diverse medische vragen, 
geeft de Medische Commissie blijk van een moderne interactie met ouders en trainers van onze 
“immer-in-beweging-zijnde” vereniging. Als AFC vergelijkbaar is met een “gezond” bedrijf, functioneert 
de Medische Dienst daarin wederom als een geolied radertje.”  
 
 
11.  DE VETERANEN 
De nieuwe secretaris van de AFC veteranen Rob Ruis behaalde in het eerste jaar in zijn nieuwe functie 
direct het kampioenschap! Zijn enthousiaste verslag. “De AFC-Veteranen (niet KNVB) spelen in een 
competitie met 12 teams verspreid over het westelijke deel van Nederland met als verste uitwedstrijd 
Sparta en VOC in Rotterdam. De competitie wordt geheel zelfstandig zonder inbreng van de KNVB 
afgewikkeld vandaar ‘niet-KNVB’. De competitie is circa 80 jaar geleden opgezet met de bedoeling een 
opvang te bieden aan die spelers die niet meer in de reguliere elftallen en competities om welke reden 
dan ook wilden/konden uitkomen en een gezellige afsluiting zochten ter afsluiting van hun actieve 
voetballoopbaan. De deelnemende teams maken onderdeel uit van clubs die een leeftijd hebben van 



rond de 100 jaar.  
Het uit de cricketcompetitie overgewaaide en in de voetballerij onbekende ‘gezellige samenzijn’ met 
een hapje en een drankje na afloop van de wedstrijd is daarbij een belangrijk onderdeel. Alhoewel we 
volgens de spelregels van de KNVB spelen kent de competitie een aangepaste wedstrijdduur (op dit 
moment 2 x 40 minuten), een leeftijdsgrens van boven de 35 jaar en het verbod op ‘ruw’ spel (zo’n 15 
jaar geleden was het bijvoorbeeld verboden ‘slidings’ te maken). De AFC-Vetten zijn ook lid van de 
ONEC, een organisatie van Om en Nabij de Eeuw Clubs (24 leden), die zich ten doel stelt eens per 
circa 12/13 jaar een landelijk toernooi te organiseren waarvan de winnaar zich officieus kampioen van 
Nederland mag noemen. AFC won het eerste toernooi in 1994. Het volgende toernooi vindt op 25 
augustus 2007 bij UVV in Utrecht plaats.  
De AFC-Veteranen zijn in de loop van de jaren vele malen kampioen van deze competitie geworden. 
Logisch bijna, omdat de AFC-Veteranen over spelers beschikt(e) die vrijwel altijd in de hoogste klasse 
van het amateurvoetbal hun sporen hebben verdiend. In 2005 startten we de competitie met een 
nieuwe commissie en een nieuwe coach plus een aantal nieuwe, jonge spelers onder het motto: ‘we 
hoeven geen kampioen te worden, we willen plezier in het spelletje en we willen elke wedstrijd winnen’. 
Nou, daar zijn we aardig in geslaagd. We hebben twee wedstrijden verloren, er drie gelijkgespeeld en 
de rest gewonnen. Daar de tegenstanders, met name Kampong (Utrecht) en Koninklijke HFC 
(Haarlem), het minder deden, werden we wederom kampioen met 98 doelpunten voor en 32 tegen. 
Omdat het thuisfront, gezin en werk, voor veteranen steeds belangrijker wordt, organiseerde de 
commissie een tweetal socialiteiten, die een groot succes werden (hapje, drankje na de wedstrijd voor 
partner, kinderen, kleinkinderen). Ook onze coach liet zich niet onbetuigd en nodigde op eigen initiatief 
de spelers uit bij hem thuis voor een brunch, hetgeen absoluut voor herhaling vatbaar is (hint). Ter 
afsluiting van het seizoen werden alle spelers en zijlijners (bedankt voor jullie actieve ondersteuning) 
uitgenodigd bij één van de spelers voor alweer een hapje en een drankje. Van deze gelegenheid werd 
gebruik gemaakt onze topscorer, Johan Dol, en onze schaduwschutter, Guido Smits, in het zonnetje te 
zetten.  
Na afloop van de competitie hebben we een tweetal tradities voortgezet. We speelden eerst tegen de 
IC (Nederlandse oud-toptennissers) met na afloop een geanimeerd samenzijn, waarbij ons de 
bijbehorende beker als winnaar werd overhandigd. Vervolgens speelden we tegen de Engelse Theydon 
Boys, een jaarlijkse traditie, waarbij de locatie afwisselend Londen of Amsterdam is. Ook in deze 
wedstrijd waren we succesvol en veroverden we de bijbehorende schaal. We kunnen dus stellen dat de 
AFC-Veteranen alles hebben gewonnen wat er maar te winnen viel, de reguliere competitie, de beker 
en de schaal! Voorwaar, geen klagen over het seizoen 2005/2006. Oh, dat zou ik haast vergeten: aan 
het begin van het seizoen 2005/2006 speelden we ook nog een toernooi bij de Koninklijke UD in 
Deventer en….waarschijnlijk begrijpt u het al: we wonnen.” 
 
 
12.  P.P. en E. 
Nicolaas van Ommeren heeft drie jaar leiding gegeven aan deze op verschillende terreinen actieve 
commissie, maar is het komend seizoen voor een “hoger” ambt gevraagd. Daarom hieronder zijn laatste 
bijdrage over het “wel en wee van de P.P. en E.” “De Commissie PP&E beleefde een enerverend jaar. 
Deels had ze dat aan zich zelf te danken en deels zijn het externe factoren geweest. De contacten met 
de pers op de wedstrijddagen van Ons Eerste zijn als vanouds, lees: goed, geweest. Chris Schröder 
bestierde op de zondagen de wedstrijdtafel (ontvangst tegenstanders en scheidsrechters) en kon 
hierdoor niet aan de perstafel plaatsnemen. Gelukkig kan AFC altijd een beroep doen op Pim Adriaansz 
die reeds talrijke jaren aan de perstafel zitting heeft. Pim had afgelopen seizoen echter meerdere 
medische problemen te tackelen, waardoor de Commissie opzoek ging naar een nieuw lid van de tafel. 
In Jan van Galen denkt de Commissie een echte vakman te hebben gevonden, die zeer veel ervaring 
heeft met pers en publiciteit, precies wat de Commissie nodig heeft. Verderop in dit stuk kom ik hier nog 
op terug.  
Natuurlijk moest de Persmap van vorig seizoen overtroffen worden. Dat stelden de makers zich ten 
doel. Ik denk dat ze daar in zijn geslaagd! De daarop volgende persmappresentatie is een van de 
jaarlijkse hoogtepunten van de Commissie. Onder de bezielende leiding van spreekstalmeester Jan van 
Galen (ja, daar is hij weer) werd het een fantastische avond. Ruud Gullit mocht dit jaar het eerste 
exemplaar ontvangen. In het interview dat Jan met Ruud had bleek met name dat Ruud een clubman is 
en enorm veel plezier heeft in het voetbalspelletje, ook op het niveau van AFC Zat 2. 
Halverwege het seizoen vond de Commissie het noodzakelijk om de mening te peilen van de AFC-
leden en stelde een enquête op. Een kleine 200 reacties werden toegestuurd via een uitgeknipt 
formulier uit de Schakel of zoals de meesten deden, via een digitaal formulier op de website. De 
resultaten van de enquête werden gepubliceerd en het bestuur heeft actie ondernomen op de 



resultaten die daar om vroegen. Nader onderzocht zal worden of er een email nieuwsbrief zal komen, 
deze zal echter niet de Schakel vervangen, want de leden gaven aan het clubblad zeer op prijs te 
stellen. De opmaak van de Schakel zal op termijn wel worden aangepast aan de eisen en wensen van 
deze tijd. De website zal eerder worden gepimpt (opgeknapt), waarbij een aantal nieuwe functionalitei-
ten worden toegevoegd en de opmaak aangepast zal worden. Daarnaast is het de bedoeling om een 
speciale ‘hoek’ in te richten voor statistieken, rangen en standen. Chris Schröder zal zich hier gaan 
uitleven en kan op de website meer en dynamischer zijn informatie kwijt dan op AT5 Teletekst, dat dan 
ook zal verdwijnen. 
In de radiokamer werd een compleet nieuwe geluidsinstallatie geplaatst. De nog niet eens zo oude 
installatie voldeed absoluut niet. Nu kunnen Ad Westerhof en Dennis de Wit bij thuiswedstrijden hun 
hart ophalen in het kleine kamertje bovenin de tribune. Hun hoogtepunt vond dit jaar echter niet plaats 
op Goed Genoeg maar in de historische radiokamer van het Olympische Stadion tijdens de wedstrijd 
AFC-MVV. Wat in ieder geval onveranderd blijft volgend seizoen is AFC-thuis, het programmaboekje bij 
de thuiswedstrijden van Ons Eerste. Redacteur Wim Ringe en clubstatisticus Chris Schroder hebben 
een prima format gevonden dat op relatief eenvoudige wijze door de administratie kan worden 
geproduceerd. Yvonne Steeman en Jaap Draisma zeer bedankt voor jullie geweldige inzet. Door de 
niet-aflatende verkoopdrang van de programmaboekjes aan de poort door Ron Susan, Frank Bouman, 
Ben Slaap, achter de kassa Jan Koomen en onder toeziend oog van Edwin Geluk, vaart de club wel bij 
de uitgave van het programmaboekje. Heren bedankt. 
Het voorjaarsfeest heeft afgelopen seizoen geen doorgang gevonden. Weinig leden hebben zich 
hierover beklaagd, wat te denken geeft. Het ziet er naar uit dat de formule wordt aangepast en er 
volgend seizoen op een ander moment een feest zal worden georganiseerd door een grote enthousias-
te Evenementen Commissie. De organisatie van de PP&E commissie zal het volgende seizoen een 
andere samenstelling kennen. Ondergetekende zal de commissie na drie opwindende seizoenen 
verlaten. Met veel plezier heb ik een groot aantal AFC-ers van een andere kant leren kennen, is er een 
hoop gelachen, maar ook soms een stevige noot gekraakt. Ik kijk er met veel genoegen op terug. In het 
eerste deel van dit verslag gaf ik aan dat Jan van Galen, ‘ja, daar is hij weer’, nog verder genoemd zou 
worden. U voelt het waarschijnlijk al aankomen. Jan van Galen zal de nieuwe voorzitter van de PP&E 
Commissie worden. In de korte tijd dat Jan en ondergetekende met elkaar samenwerkten, heeft hij een 
gedreven indruk gemaakt. Ik ben er dan ook trots op dat hij deze functie op zich wil nemen en wens 
hem daarbij veel plezier en succes toe. 
Ook de andere ‘medewerkers’ van de commissie wil ik bedanken voor hun enthousiasme en plezierige 
bijdrage aan de club. Voor de Schakel zijn dat, Pim Adriaansz - wat een reeks, ongelooflijk - , Johan de 
Bie - blijft  Biezonder -, Andre Wijnand - bijna zelf Coryfee -, Frank de Munnik - onze Journaallezer - en 
Hans Elias - spil in de PP&E organisatie -. en net als voorafgaande jaren waren Jaap Draisma en 
Yvonne Steeman verantwoordelijk voor de Schakeladministratie en sprongen zij in als Hans Elias weer 
op een lange vakantie was. Voor de zoveelste keer was de Persmap voor een belangrijk deel het 
(meester)werk van bestuurslid Kees Gehring geassisteerd door Hans Elias en Nicolaas van Ommeren. 
Kees is en blijft een bron van inspiratie! Chris Schröder wordt met de jaren actiever. Zijn statistische 
staaltjes zijn onovertroffen. Volgend seizoen dus niet meer op teletekst maar op de website. Chris, 
nogmaals bedankt. En bij het noemen van de website zullen velen denken aan de webmaster Hans 
Elias. Secuur, leergierig en enthousiast. Een heerlijke combinatie eigenschappen en een fantastisch 
mens om mee samen te hebben gewerkt. Door de actualiteit van de website met daarbij de nieuwtjes 
uit de Hoofdklasse verzorgd door Hans van de Vlist, maakt het dat de site de best bekeken website is 
van het amateurvoetbal in Nederland! Een geweldige prestatie.“ 
 
 
13.  ARCHIEFCOMMISSIE 
Voor een club die 111 jaar bestaat is de archiefcommissie een belangrijk, doch niet iedere dag in het oog 
springend onderdeel. De voorzitter van deze commissie is een man met een grote staat van dienst binnen 
de AFC. De inmiddels 82-jarige maar nog altijd zeer vitale Pim “Pickelaar” Adriaansz bericht ons als volgt. 
“De archiefcommissie van AFC, die als permanente commissie sinds 25 juni 1992 een plaats heeft 
gekregen in het jaarverslag van de secretaris, gaat haar 15-de jaar in. In de achterliggende 14 jaren is 
inmiddels zoveel gebeurd, dat het archief uit zijn jasje dreigt te groeien. De commissie refereert hierbij 
dan ook graag aan eerder overleg met onze voorzitter en diens voorganger. Daarbij werd toegezegd, 
dat de locatie van het AFC-archief in de nieuwe opzet van het clubhuis een gesprekspunt zal zijn. Het 
archief wordt in toenemende mate geraadpleegd voor feitenonderzoek. Intern bijvoorbeeld voor 
controle op nieuwe Zilveren Ploegers (lidmaatschap van 25 jaren) en op de recent opgerichte 
Ridderschare (lidmaatschap van 50 jaren). Externe benadering vindt plaats door media voor informatie 
en voor controle op eigen kennis. Op dit moment is overleg gaande met twee VU-studenten geschiede-



nis (in eindfase), die wetenschappelijk onderzoek doen naar AFC in relatie tot de plaats van vestiging in 
Buitenveldert. Tussendoor werd een DVD gemaakt van een filmverslag AFC-Celeritudo (22-05-1961) 
inzake ons kampioenschap van de tweede klasse en de bijbehorende promotie naar de eerste klasse 
(voor de uitvinding van de hoofdklasse). Het ligt voor de hand, dat in de toekomst geluid- en beelddra-
gers vaker gedigitaliseerd zullen worden om toekomstige AFC-generaties zicht te kunnen geven op het 
verleden. Hoewel ook in het afgelopen jaar weer veel waardevol materiaal door leden en derden werd 
overgedragen aan het archief viel het op, dat bijzondere foto’s na rechtstreekse publicatie op onze 
website vaak niet meer aan het archief worden aangeboden. Contact tussen HH fotografen en 
archivarissen lijkt raadzaam. De archiefcommissie bestond onveranderd uit Pim Adriaansz (voorzitter), 
Rik de Boer en Hans de Wijs (Sr.), die zich wederom beschikbaar stellen voor een nieuwe termijn.“ 
 
 
14.  DE COMMERCIELE COMMISSIE EN DE AFC VRIENDELIJKE BEDRIJVEN 
AFC’s vice-voorzitter Ad Westerhof en Tim Timmerman, Meindert Huisman en Dennis de Wit “beman-
nen”deze belangrijke commissie en Ad bericht over het achter liggende seizoen als volgt. “Ook dit jaar is 
de Commerciële Commissie van AFC weer razend actief geweest. De 23 AFC-Vriendelijke bedrijven 
worden via mailings op de hoogte gehouden van het wel en wee van onze mooie club. Daarnaast 
treffen de AFC-Vriendelijken elkaar regelmatig voor, tijdens en na de thuiswedstrijden van ons Eerste in 
de "bestuurshoek". Daar wordt bijgepraat onder het genot van een drankje en een borrelhapje. Een 
paar keer per jaar zijn daar ook onze vele bordsponsors en adverteerders bij aanwezig. Zoals u 
ongetwijfeld heeft geconstateerd staan er een groeiend aantal borden rondom ons nieuwe kunstgras-
veld. Dat is goed voor de uitstraling en natuurlijk voor de kas van AFC. Er is nog plaats en mocht u 
overwegen om AFC middels bordreclame te ondersteunen dan horen wij dat graag. Door deze 
ondersteuning kunnen wij het voor en met onze club nog beter doen, zoals bijvoorbeeld onze jeugd of 
onze recreatie-elftallen of ons eerste om maar eens enkele mooie doelen te benoemen. Jaarlijks vindt 
het inmiddels traditionele AFC-Vriendelijken diner plaats ,waar de AFC-Vriendelijke bedrijven en de 
Commissie alsmede een heel enkele gast elkaar ontmoeten in een prachtige sfeer. Heden, verleden en 
toekomst van onze club worden daar besproken, maar uiteraard ook andere zaken die binden waarbij 
ieder jaar de sluitingstijd moeiteloos wordt gehaald. 
De Commerciële commissie heeft zich het afgelopen jaar ook nogal druk gemaakt over de nieuwe 
kleding van onze nieuwe sponsor Quick. Na een aanvankelijk aarzelend begin is de zaak op de rit en 
zal de Commissie zich ook de komende jaren bezig houden met het commissariaat Materiaal. De 
secretariële werkzaamheden werden het afgelopen jaar weer voortreffelijk verzorgd door ons secretari-
aat met ondersteuning van Jaap Draaisma en in de hoofdrol Yvonne Steeman. De input en algemeen 
regelende rol werd met zeer veel inzet verzorgd door Tim Timmerman, terwijl Dennis de Wit zich vol 
overgave op de kleding stortte en de logistiek op orde bracht. Meindert Huisman, Dennis en Tim 
onderhielden allen de contacten met bestaande en nieuwe sponsors, hetgeen gelet op het aantal soms 
nogal hectisch kon zijn. Tenslotte zou deze commissie niet dezelfde  klinkende resultaten hebben 
kunnen bereiken zonder de immer kritische maar zeer praktische adviezen van Hans Brouwer. Jaarlijks 
komt de commissie op diverse locaties regelmatig bij elkaar. Echter, de afsluitende bijeenkomst vindt 
op initiatief en uitnodiging van de adviseur plaats. Aldaar worden strategieën gebrainstormd en de 
plannen voor het komende seizoen gemaakt. Het is een voorrecht om in deze Commissie zitting te 
mogen hebben.” 
 
 
15.  DE OVERIGE COMMISSIES 
De vele commissies vormen als het ware de ruggengraat van AFC. Hebben andere clubs vaak grote 
moeilijkheden om vrijwilligers te vinden, bij AFC zijn er gelukkig nog altijd voldoende leden die bereid zijn 
een deel van hun vrije tijd beschikbaar te stellen. Naast de hierboven reeds vermelde negen commissies 
onderscheidt AFC nog de overige vijf commissies. 
De TECHNISCHE commissie met als leden Henk Bijlsma, Ronald Koster en Rinus van Leijenhorst, de 
STRAFcommissie werd gevormd door mr. Ernst Seunke jr., mr. Ron Limburg, Bas Rachman en mr. 
Quintus Abeln als plaatsvervangend lid, de commissie van BEROEP door  Frans Jüch, Roy van Dijk, 
Michael Tugendhaft en Henny Kottmann, de KAScommissie bestond uit Hans Geusebroek, Hans 
Honsdrecht, Wim Ringe, Peter van den Dungen Jr. en plaatsvervangend lid Jos Lonnee, de KENNISMA-
KINGScommissie onder voorzitterschap van Erelid Ger van Caspel uit Edwin Geluk, Michael Tugendhaft, 
Rinus van Leijenhorst, Sebo Woldringh, Frans Jüch, Henny Kottmann en Chris Schröder en tenslotte de dit 
seizoen nieuw geïnstalleerde commissie SOCIALE ZAKEN bestond uit drie  oud-bestuursleden, de 
Ereleden Johan de Bie, Ger van Caspel en Jan van Dijk. Onze erkenning voor alle AFC’ers uit al deze 14 
commissies, totaal 48 man, voor de voor de AFC geleverde werkzaamheden is groot. 



 
 
16.  SUPPORTERSCLUB “THE REDS” 
AFC’s supportersclub werd op 5 mei 1992, al weer 14 (!) geleden opgericht. Secretaris Herman Drenkel-
ford leverde voor dit jaarverslag de volgende bijdrage. “De supportersclub “The Reds” heeft afgelopen 
seizoen haar nieuwe beleid, gebaseerd op het nog breder positioneren van de sponsorgelden binnen 
AFC, verder uitgewerkt. Naast de vaste afdracht ter ondersteuning van het eerste elftal van AFC, is s.c. 
“The Reds” sinds dit seizoen ook vaste sponsor geworden van de bekende eindejaarsevenenementen 
binnen AFC, te weten de Mini WK (voor de jeugd) en de ABC Cup (voor de senioren). Dit kwam mede 
in uiting doordat het nieuwe s.c. “The Reds” logo (ontworpen door Rolf Leeser ), op alle gratis 
uitgereikte T-shirts voor beide evenementen, gedrukt was op de mouw. Op deze wijze dragen de meer 
dan 100 sponsors jaarlijks bij aan het goed functioneren van de vereniging. Ook heeft het Reds-bestuur 
het afgelopen seizoen een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Daarnaast organiseerde de 
supportersclub een thema avond voor haar leden en genodigden. Deze thema-avond, onder het motto 
"Kunstgras; verarming of verrijking?" leverde veel gespreksstof op. Ook volgend jaar hoopt s.c. “The 
Reds” haar werk op dezelfde wijze te kunnen continueren, gesteund door haar leden en wellicht ook 
weer enkele nieuwe leden.“ 
 
 
17.  DE LIEVERDJES VAN AFC 
Teneinde voor de jeugd van AFC extra gelden te genereren, waarmede zaken kunnen worden gereali-
seerd die binnen de AFC- exploitatie niet mogelijk zijn, werd op 7 december 1998 het initiatief genomen om 
een fonds onder de naam “de Lieverdjes van AFC” in het leven te roepen. Inmiddels is dit fonds overge-
gaan in een Stichting, waarvan het bestuur bestaat uit Marjan Stoop, Ad Westerhof en Bob Neseker. 
Wanneer u het leuk zou vinden om financieel iets extra’s ten behoeve van de jeugd van AFC te doen, kunt 
u contact opnemen met één van bovenstaande AFC’ers. De inmiddels 85-jarige Dingeman Stoop, oud-
voorzitter van FC Amsterdam (ook wel bekend onder “de Lieverdjes”) verblijdt de Stichting al vele jaren met 
een genereuze gift ten behoeve van AFC’s jeugdafdeling, waarvoor wij de heer Stoop zeer veel dank 
verschuldigd zijn. Dan begrijpt u inmiddels ook waar de naam van deze Stichting vandaan komt.  
 
 
18.  STICHTING “KEEP SMILING” 
Op 18 januari 2003, op de 108ste verjaardag van AFC, werd door 11 AFC’ers een comité in het leven 
geroepen onder de naam “Keep Smiling” ter begeleiding en ondersteuning van de spelers van AFC’s A-
selectie bij studie, vervoer, huisvesting en/of hun maatschappelijke carrière . Aan het begin van het seizoen 
2005-2006, op 17 augustus 2005 is dit comité met instemming van het AFC-bestuur omgezet in een 
Stichting, welke akte gepasseerd is bij notaris Jager & Stuijt. De Stichting is ingeschreven bij de KvK onder 
nummer 34232143 en het bestuur bestaat thans uit Ad Westerhof (voorzitter), Kees Gehring (secretaris), 
Henk Bijlsma (penningmeester) en Machiel van der Woude. In samenwerking met directeur/ eigenaar van 
het AFC-Vriendelijk bedrijf Peugeot de Jong, Aldert van der Zwaard, speler van AFC veteranen 2, is het 
voorbije seizoen aan 8 spelers van AFC’s A-selectie via de Stichting een Peugeot 206 verhuurd tegen een 
voor betrokken spelers aantrekkelijk bedrag; e.e.a. wordt mogelijk gemaakt omdat de auto’s aan beide 
zijden voorzien zijn van het logo van Peugeot de Jong en omdat een aantal AFC’ers de Stichting “Keep 
Smiling” financieel ondersteunt. Ook voor het seizoen 2006-2007 zal deze samenwerking worden 
voortgezet en, zoals het er thans uitziet, zullen 12 spelers volgend seizoen van deze mogelijkheid gebruik 
maken. 
 
 
19.  STICHTING GOED GENOEG EN DE V.S.G.G. 
De Stichting Goed Genoeg is de huurder en beheerder van de sportvelden en opstallen van ons sportpark, 
de Vereniging Sportpark Goed Genoeg is de contractant met de pachter van ons clubhuis AFC’er Frans 
Ris. Het bestuur van de Stichting en V.S.G.G. bestond dit seizoen uit Machiel van der Woude (voorzitter), 
Kees Gehring (secretaris), Bob Neseker (penningmeester) en Johan de Bie, Jaap Draisma, Ad Westerhof, 
Hans Woudstra, Nick van Ommeren en Ronald Koster (commissaris). Jan van Dijk was bij de vergaderin-
gen aanwezig als “adviseur voor het leven”. Onlangs werd tot tevredenheid van beide partijen met Frans 
Ris overeenstemming bereikt over de verlenging van zijn pachtcontract voor het seizoen 2006-2007. Wij 
wensen Frans Ris en al zijn medewerkers daarbij veel succes. 
 
 
20.  AFC EN DE ZUIDAS 



De Zuidas, het belangrijkste dossier voor het bestuur op dit moment. Op 31 mei jl. belegde het bestuur 
een Buitengewone Ledenvergadering, waarbij de leden over de inhoud van het op 18 april 2006 
getekende contract en de laatste stand van zaken werden geïnformeerd. Een verslag van deze 
vergadering is elders in deze Schakel afgedrukt. 
 
 
21.  DE EVENEMENTEN  
18 januari 2005 was de start van een groot aantal evenementen dat gedurende het jubileumjaar, het 110de 
levensjaar van AFC, plaatsvond. Het eerste gedeelte van deze evenementen speelde zich af tijdens het 
seizoen 2004-2005, allen uitgebreid beschreven en geplaatst/verschenen op AFC’s website. Het tweede 
gedeelte van de jubileum activiteiten vond plaats in het seizoen 2005-2006 en ook na 18 januari 2006, toen 
AFC haar 111de verjaardag vierde, werd er door en voor alle geledingen binnen de club tot het einde van 
het seizoen nog veel georganiseerd; vanzelfsprekend wordt ook daar in dit jaarverslag op teruggekeken. 
De evenementen gedurende het seizoen 2005-2006 bestonden uit: 
De Persmap presentatie 
De presentatie van de 23ste Persmap in successie bij de aanvang van het nieuwe voetbalseizoen vond 
plaats in ons clubhuis op 8 september 2005. Jan van Galen presenteerde de avond op zijn inmiddels 
bekende vlotte wijze, het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door niemand minder dan Ruud 
Gullit. 
Herfstclinic voor A- en B-junioren 
Initiatiefnemers Jan Verhagen en Marjan Stoop organiseerden op woensdag 26 oktober deze clinic 
waaraan circa 60 junioren deelnamen. De teams waren versterkt met oud AFC’ers Benjamin Pinto en 
Magid Jansen (thans beiden actief bij BVO’s) en eerste elftalspelers Peter Post, Rody Turpijn en Bobby 
Gehring. Na afloop werden alle deelnemers getrakteerd op saté en frites. 
De Herfstdag voor D-, E- en F-pupillen 
Maar liefst 160 jonge AFC’ers namen op 28 oktober deel aan deze traditionele happening, die voor het 
eerst reeds in 1982 georganiseerd werd. Spelers van de junioren C-1 en B-2 assisteerden bij de organisa-
tie en na de goed verzorgde gezamenlijke lunch werd ’s middags een zeven tegen zeven toernooi 
verspeeld. Na afloop kregen alle deelnemers een leuk herinneringsgeschenk, aangeboden door het AFC-
Vriendelijk bedrijf Kappé Schiphol. 
De Zilveren Ploeg 
Deze traditionele avond vindt immer plaats op de eerste vrijdagavond in november; dit jaar kwam men 
derhalve bijeen op 5 november. Meer dan 140 AFC’ers waren aanwezig (een recordopkomst) en 
voorzitter Johan de Bie kon de volgende nieuwe “Ploegers” installeren: Lars Boering, Wim Crouwel, Barry 
van der Glas, Rob Groenteman, Leo Hertz, Michael Kinsbergen, Fred ten Neijenhuis en Michiel van 
Ommeren. Met hen werd het huidige aantal Zilveren Ploegers gebracht op 234 (eveneens een nieuw 
record in de geschiedenis van AFC). Tevens werden vijf oer-AFC’ers vanwege hun 50-jarig lidmaatschap 
deze avond benoemd tot AFC-Ridder, t.w. Robert Domhof, Jos Lonnee, Ton Nooij, Frank Reddering en 
Roel Ridderikhoff. Daarmede registreert AFC thans 58 Ridders, u raadt het al, opnieuw een ….. ! 
Redsavond 
Op vrijdag 25 november organiseerde het bestuur van s.c. “The Reds” een succesvolle avond met als 
thema “Kunstgras: Verrijking of Verarming?”. Het panel bestond uit de heren Gerrit de Koe van de 
gemeente Amsterdam, Gijs Peters, directeur van Desso, oud-prof en tegenwoordig televisieanalyticus 
Youri Mulder en de aanvoerder van AFC 1 Robert Gehring. De avond werd in goede banen geleid door 
Tom Egbers. Een 80-tal genodigden en de spelersgroep van het eerste elftal en begeleiding waren getuige 
van een levendige discussie, waarbij de voorstanders en tegenstanders van het spelen op kunstgras hun 
mening mochten ventileren.  
Sinterklaasfeest 
Dit jaar onder inspiratie van Donald Speelman en Kees Koedood een heuse musical. Het werd op zaterdag 
3 december een swingend feest in ons clubhuis. Twee uitvoeringen waren georganiseerd, één ’s middags 
en één in de vooravond, waar enkele honderden toeschouwers ontzettend veel plezier aan hebben 
beleefd. Hopelijk het begin van een nieuwe traditie. 
Thema-avond Jeugdcommissie 
Op maandagavond 19 december organiseerde de jeugdcommissie voor alle functionarissen, commissie-
leden en overige belangstellende AFC’ers een bijeenkomst met als thema “team-building”. Niemand 
minder dan Louis van Gaal was bereid gevonden deze avond te leiden. Meer dan 1½ uur was Louis van 
Gaal aan het woord en alle circa 150 aanwezigen genoten met “volle teugen” van zijn verhalen en van zijn 
inzet om zijn gehoor te overtuigen van zijn visie. Het werd een unieke avond, ook al omdat Louis van Gaal 
verklaarde dit nimmer te doen, doch dat hij zich bereid had verklaard aan deze avond zijn medewerking te 
verlenen, omdat hij graag een gebaar wilde maken in de richting van zijn vriend Henny Schipper, thans bij 



AFC actief als jeugdcoördinator.  
Kerstdiner C-junioren 
Op woensdag 21 december vond dit inmiddels traditionele diner plaats. 130 “C-tjes”, allen in hun mooiste 
outfit, verzamelden zich in de achterzaal van het AFC-clubhuis om aan de mooi opgemaakte tafels aan te 
schuiven voor dit weer zeer geslaagde diner. 
Het Koninklijk Kienen 
Zo mag je dit festijn wel noemen. Deze keer vond het plaats op vrijdag 23 december, de dag voor Kerst. 
Vijf schitterend uitgedoste Kerstmannen ( Lou Hekster, Roy van Dijk, Hans Hulst, Ronald Koster en Ron 
van Doesburg) bezorgden de circa 180 aanwezigen met de vele beschikbaar gestelde prachtige prijzen, 
zoals altijd een fijne avond. Dank aan de gulle gevers. 
De klaverjasdrive 
Ook al een jaarlijks terugkerend evenement, dat niet meer weg te denken is. Onder de altijd positieve 
leiding van Frank Reddering verzamelden 62 aan AFC verbonden “kaarters” zich op 30 december in de 
achterzaal. De eersteprijswinnaars waren Cas Tromp en Ben Heezen. 
De sixes 
Vele decennia lang werd op 1 januari van een nieuw jaar de nieuwjaarsreceptie georganiseerd, voorafge-
gaan door de sixes. Sinds vorig jaar wordt op de eerste dag van het nieuwe jaar echter op Goed Genoeg 
alleen de sixes gehouden. Niet dat er daardoor meer AFC’ers op kwamen dagen, maar zij die er waren 
hadden volgens de verhalen toch een hele leuke middag. Mannen, steek de koppen bij elkaar en zorg er 
voor dat op 1 januari 2007 minstens een dubbele opkomst genoteerd kan worden. 
De nieuwjaarsreceptie 
Voor het tweede jaar in successie werd deze bijeenkomst niet op 1 januari georganiseerd maar op de 
eerste vrijdagavond van het nieuwe jaar. Meer dan 200 AFC’ers en hun partners waren op 5 januari naar 
het clubhuis gekomen voor de nieuwjaarsspeech van voorzitter Machiel van der Woude en de thuisblijvers 
hadden ongelijk. Het was een buitengewoon gezellige receptie, opgeluisterd door the big band “The 
Caledonians”. Een zeer goed begin van het nieuwe jaar! 
Het Zaalvoetbaltoernooi 
AFC barst van de tradities; zeker in de periode rond de jaarwisseling rolt men van het ene evenement in 
het andere. Het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi in de Emergo-hal hoort daar zeker bij. Maar liefst 16 
verschillende teams gaven op zondag 7 januari 2006 “acte de presence”! 
De trip naar Gran Canaria 
Al weer voor de 17de keer in successie verbleef de A-selectie, deze keer van 7 tot en met 11 januari 2006 
op dit zonnige eiland en Ken Watanabe leverde daartoe voor de Schakel een leuk en uitgebreid verslag. Er 
werd in een heerlijke temperatuur 5 keer getraind en 1 wedstrijd gespeeld. Daarnaast werd er zoals altijd 
gewerkt aan een voor ieder elftal belangrijk facet, de teambuilding. O.a. op de eerste avond van het verblijf, 
waar van alle nieuwkomers een soort “maiden-speech” verwacht wordt, waarbij dit keer Dave Osei met de 
“Silver Spoon” als winnaar uit de bus kwam. Hij eindigde zijn speech met de volgende statement, die ik u in 
dit  jaarverslag niet wil onthouden: “Weet je wat zo uniek is aan AFC? Met Surinamers, Turken, Marokka-
nen en Joden in één vliegtuig zitten en toch veilig aankomen!” 
De AFC Superstars 2006 
Het ongelofelijke aantal van 370 E- en F-pupillen en World Cup en Champions League spelertjes 
verzamelden zich op 14 januari in de Borchland sporthal voor dit grandioze AFC-evenement. Allerlei 
verschillende onderdelen stonden op het programma; voor de deelnemertjes maar zeker ook voor hun 
ouders een heerlijke dag. Dank aan de vele organisatoren waaronder Borchland-directeur en oud  eerste 
elftalspeler Etienne Spee voor de grote inzet. 
Het jaardiner 
Ons traditionele “herendiner”, deze keer op 18 januari 2006 in het Congrescentrum in Amstelveen, 
betekende het einde van AFC’s jubileumactiviteiten ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan. Alle 153 
aanwezigen ontvingen een poster, waarop de spelers van de 101 teams die AFC seizoen 2005-2006 rijk is 
staan afgebeeld. Maar liefst 1150 actieve AFC’ers in beeld, met name Frank de Munnik verdient hiervoor 
een groot compliment. De aanwezigen spraken over het algemeen over een genoeglijk jaardiner met 
mooie speeches van de preses van de club en de captain van AFC 1. Jaap Draisma en Hans Elias werden 
benoemd tot lid van Verdienste, Donald Speelman ontving de mr. Henne Boskamp Nobelprijs. Tafelvoorzit-
ter Karel van Osch tekende met bestuurslid Amel Vroege voor de organisatie, Kees Koedood, iedere 
woensdagmiddag actief bij AFC’s allerjongsten, droeg zorg voor de muzikale begeleiding. 
Het damesjaardiner 
Deze avond vond zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk eveneens op 18 januari opnieuw plaats in het 
Hilton Hotel. De dames hebben het naar wij vernemen altijd zeer gezellig met elkaar en de opkomst wordt 
dan ook ieder jaar groter. De deze keer ( een record) 151 aan AFC gelieerde dames genoten van een 
optreden van Willeke Alberti. Kappé Schiphol bood alle dames een lekker cadeau aan en het organisatie-



comité bestaande uit Henny Somers, Agnes Reddering en Sylvia Gehring kon terugzien op een geslaagd 
damesjaardiner. Niemand heeft toen kunnen vermoeden dat amper vier maanden later tafelvoorzitter 
Henny Somers, die bijna 30 jaar aan de organisatie van damesjaardiners heeft medegewerkt, de strijd 
tegen een zeer ernstige ziekte op moest geven. Henny Somers werd slechts 68 jaar en haar naam zal 
onlosmakelijk aan de organisatie van dit evenement verbonden blijven. 
Een “Ridder-maal” 
Een nieuw fenomeen binnen de club, een initiatief van Max de Bruin, Hans Honsdrecht en Johan de Bie. 
Gedurende de 111 jaar dat AFC bestaat registreerde onze club maar liefst 140 (!) mannen, die 50 jaar of 
langer lid zijn en al deze AFC’ers zijn bij hun 50-jarig bestaan benoemd tot “AFC-Ridder” en hebben de 
daarbij behorende versierselen in ontvangst genomen. Thans zijn er 58 van hen in leven en van deze 
Ridders waren er 46 én de voorzitter van AFC Machiel van der Woude, alsmede ex-voorzitter en Erelid 
Dick van der Klaauw op 4 april 2006 bijeengekomen voor een lunch, een “Ridder-maal”, in ons clubhuis op 
Sportpark Goed Genoeg. Een prachtige opkomst, waaronder vele oer-AFC’ers die in het verleden 
belangrijk werk voor onze club hebben verricht. Het werd een hele leuke middag met bijna 3.000 (!) 
lidmaatschapsjaren aan tafel; hopelijk het begin van een mooie nieuwe traditie. 
Het Stierenbal 
Drie en veertig jaar geleden, in 1963, kwam een aantal vooraanstaande AFC’ers tot de constatering dat zij 
allen het sterrenbeeld “Stier” bezaten en een nieuwe “club in de club” was geboren; “de Vereniging van 
Edelstieren der Stamboekclub AFC”. Ieder jaar komen de AFC-Stieren op een vrijdagavond in de eerste 
helft van mei bijeen voor de strijd om de “Edelfok-bokaal”. Dit jaar op vrijdag 12 mei onder leiding van 
Opperstier Rein Minor en zijn assistent Wouter Amesz bij restaurant ’t Geregt in Amstelveen. Voor het 
diner werd gebowld en van de 20 deelnemers toonde Benno Honsdrecht zich de beste speler. Jaap 
Draisma en Frans Jüch waren gezien hun grote verdiensten voor AFC als gast uitgenodigd en spraken van 
een zeer geslaagde avond. 
De ABC-Cup 
Dit traditionele “6 aside” toernooi op een half veld als afsluiting van het seizoen voor de senioren voetbal-
lers van AFC zondag 3 t/m 13 en zaterdag 1 t/m 10 vond dit jaar plaats op woensdag 17 mei en werd 
(voor het eerst) gesponsord door AFC’s supportersclub “THE REDS”. Het werd een TOPavond in een 
uitpuilend clubhuis. Circa 200 deelnemers, mooie speeches, de UEFA-cup finale op een groot scherm, 
(meer dan) voldoende saté en drank, kortom een avond, AFC OP ZIJN BEST!! 
De AFC-jeugdtoernooien 
Al vele, vele jaren een belangrijke traditie binnen de AFC gedurende de maand mei wanneer de competitie 
is beëindigd; de strijd om de Wim Bückert, Henk Kappelhoff, Jan van Dijk en Dick van der Klaauw Bokaal 
alsmede de strijd om de Goed Genoeg trofee, waar vrijwel alle “oude” voetbalclubs in Nederland aan 
deelnemen. Al deze toernooien konden dit jaar helaas geen doorgang vinden, omdat de KNVB als  gevolg 
van de vele afgelastingen in maart en april voor de weekeinden van 13/14 en 20/21 mei competitiewedstrij-
den had vastgesteld. De jeugdcommissie, die zeer veel werk aan de voorbereiding van deze toernooien 
had besteed, betreurde deze beslissing ten zeerste, maar had geen andere keus. Jammer voor de vele 
honderden jonge voetballers en laten wij hopen een eenmalige situatie; volgend jaar weer als vanouds alle 
traditionele AFC jeugdtoernooien. 
De “Gouden Ballen” 
Op woensdagavond 24 mei werd het seizoen 2005-2006 voor de selectie van AFC 1 en 2 traditioneel 
afgesloten met de wedstrijd AFC 1 – de “Gouden Ballen”. Spelers en begeleiders van AFC 1 die in 1961, 
1963, 1967 en 1969 kampioen werden, in 1974 de Hoofdklasse-kwalificatie realiseerden en in 2001 
kampioen werden van de Eerste klasse A met herintreding in de Hoofdklasse als gevolg, zijn allen in het 
bezit van een “Gouden Bal”, te dragen op de revers. Ieder jaar spelen de beste spelers uit hun midden een 
“friendly” tegen AFC 1 als afsluiting van het seizoen. Dit jaar werd aangetreden met Cees Thomas, Rokus 
Hoogendoorn Jr., Roy Tular, Peter de Waal, Guido Smits, Erwin Smit, Ronald van de Meent, Ulli 
Landvreugd, Johan Dol, Daniel van Meer, Mohad Zaoudi, Fred ten Nijenhuis en Henk Bijlsma, zo’n tien 
jaar geleden een fantastisch elftal. Het was een leuke wedstrijd die eindigde in een 6-3 overwinning voor 
AFC 1. Na afloop werd een Indonesisch buffet geserveerd in de door Frans Ris en zijn équipe prachtig 
aangeklede achterzaal. De muziek werd verzorgd door entertainer Patrick Verheij. Er waren speeches van 
vice-voorzitter Ad Westerhof, captain Robert Gehring en de scheidende (interim) trainer Pim van de Meent. 
De circa 120 aanwezigen spraken van een zeer geslaagde avond. 
De fantastische Mini WK 
Een zeer geslaagd evenement, waarbij de weergoden ons goed gezind waren. Ondanks de zeer 
dreigende lucht en de weersvoorspellingen, vielen de eerste druppels na afloop van de prijsuitreiking. 
De openingsact was dit keer Robert Gehring, speler en aanvoerder van ons eerste elftal. Robert 
vertelde aan de ongeveer 400 jeugdspelers en de aanwezige ouders/begeleiders waarom AFC zo 
speciaal is. Om 10.30 uur startte het toernooi en werd er gestreden op het scherpst van de snede, maar 



wel sportief. Een aantal coaches waren niet zo "sportief" en hadden zich niet aan de afspraak 
gehouden en links en rechts toch nog wat goede spelers "geruild", waardoor sommige teams erg sterk 
leken. Maar desondanks haalden deze teams niet de finale(gerechtigheid) en dat geeft toch maar weer 
aan over wat een karakter en kwaliteit de "overige" spelers beschikken. Ondanks dat er helaas geen 
gebruik van het Hoofdveld kon worden gemaakt was het geheel compact en zeer gezellig met allerlei 
eetkraampjes op het middenpad, het werk van het evenemententeam o.l.v. Evelyn Tugendhaft. 
Uiteindelijk werd precies volgend het tijdschema om 15.45 uur de prijzen uitgereikt door Jan Verhagen, 
waarbij als eerste de najaar- en voorjaarskampioenen werden gehuldigd. Gezien het grote aantal 
kampioenen nam dit enige tijd in beslag, voordat bekend gemaakt werd wie de winnaar was geworden 
van het Mini WK, misschien voor velen een verrassing, maar niet voor de "insiders", namelijk Australië. 
Uiteindelijk een prachtige afsluiting van het seizoen, ook voor de allerkleinsten van de Champions 
League en World Cup. Een voortreffelijke organisatie met de steun van vele medewerkers en 
functionarissen, allemaal o.l.v. Jan Verhagen en Peggy van Wijnen. 
De “Goed Genoeg” Open 
In het najaar van 2005 werd het Goed Genoeg Open reeds gespeeld zoals men dat de laatste jaren 
gewend was. De strijd om het rode jasje was weer in alle hevigheid losgebarsten en Roy Dekker mocht 
aan het eind van de dag goed gekleed in zijn auto stappen om thuis te pronken met beker, horloge en 
jasje. Na deze wedstrijd werd door de commissie een evaluatie gemaakt en werd besloten om de 
wedstrijd naar het voorjaar te verplaatsten. Dat betekent dat in het (voetbal)seizoen 2005-2006 het 
Goed Genoeg Open twee maal zou worden gespeeld. Vrijdag 2 juni 2006 werd op de baan van 
Olympus dan ook het 19e Goed Genoeg Open gehouden met wederom een breed deelnemersveld van 
meer dan 60 personen. In de dagen vooraf aan dit evenement was het weer bar en boos, maar op de 
bewuste 2e juni was alles wat golf zo aantrekkelijk maakt aanwezig. Mooi weer, prachtbaan en leuk 
deelnemersveld die wederom streden om reeds eerder genoemde prijzen. Peugeot de Jong, Aldert en 
Sylvia van der Zwaard hadden de commissie nog verrast om een hole-in-one te sponsoren. Een 
prachtige met AFC embleem beplakte nieuwe Peugeot 207 stond te pronken op de vierde hole van 
Olympus. Er kwamen een aantal deelnemers in de buurt, maar inmiddels staat de auto weer in Zuid-
Oost. Alderd, Sylvia, nogmaals bedankt voor deze leuke geste. Er werd goed gespeeld en Rick Jamin 
mocht zich aan het eind van de dag winnaar noemen en mocht het beroemde jasje in ontvangst nemen 
van de vorige winnaar Roy Dekker. Trots als een pauw verliet Rick het parkeerterrein, met prijzen op de 
achterbank. Volgend jaar zal de 20ste Goed Genoeg Open wederom begin juni plaatsvinden. De Goed 
Genoeg Open Commissie, Sandra Drenkelford, Ron van Doesburg, Bas Rachman en Ronald Koster wil 
alle sponsors hartelijk danken voor hun bijdrage.  
Tot zover de (korte) verslaggeving over de 24 verschillende “evenementen” die AFC over de gehele 
breedte van de club registreerde over het afgelopen seizoen. Natuurlijk los van de ontelbare evenementen 
die alle “clubs in de clubs” met elkaar beleven. AFC is niet alleen een VOETBALclub, waar voetbal centraal 
staat, maar ook een voetbalCLUB waar alle nevenactiviteiten zeer belangrijk zijn en zeer veel aandacht 
krijgen, Eén van de belangrijke pijlers onder het (succesvolle) bestaan van het AFC anno 2006.  
 
 
22.  AFC’S DOCHTER ACC 
De op 5 maart 1921 door AFC’ers opgerichte Amsterdamse Cricket Club heeft 2 jaar geleden een prachtig 
nieuw complex op het Loopveld in Amstelveen in gebruik genomen. Seizoen 2004-2005 degradeerde ACC 
uit de hoogste klasse van Nederland. Vorig seizoen werd getracht op het hoogste niveau terug te keren, 
hetgeen helaas niet gelukte. Het jonge bestuur o.l.v. voorzitter Max de Bruin Jr. toont echter veel ambitie en 
ontwikkelde nieuw beleid om de terugkeer op het hoogste niveau dit seizoen wel te realiseren. Wij wensen 
de spelersgroep, begeleiding en alle supporters van ACC daarbij veel succes! 
 
 
23.  4 MEI HERDENKING 
In 1946 werd op het oude veld aan de Zuidelijke Wandelweg op 4 mei een monument onthuld met de 
namen van de AFC’ers die in de Tweede Wereldoorlog gesneuveld zijn. Voor dit monument werd in 1962 
toen het nieuwe sportpark Goed Genoeg in gebruik werd genomen, een plaats vrijgemaakt aan het einde 
van het pad tussen het hoofdveld en het eerste en tweede veld. Op deze plaats komen ieder jaar (helaas 
steeds minder) AFC’ers op 4 mei om 18.00 uur bij elkaar om gezamenlijk twee minuten stilte in acht te 
nemen, altijd een plechtig moment. Op donderdagavond 4 mei 2006 legde AFC-voorzitter Machiel van der 
Woude en ACC-voorzitter Max de Bruin jr. in aanwezigheid van circa 35 belangstellenden, waaronder 
zeven spelers van de pupillen D-1 (!), een krans bij het monument en hield de AFC-voorzitter een 
herdenkingstoespraak, die op de website van AFC en in de Schakel nummer 14 werd opgenomen. 
 



 
24.  IN MEMORIAM 
Ieder jaarverslag heeft de secretaris de droevige plicht te melden welke clubvrienden ons in het voorbije 
seizoen hebben verlaten. Dit seizoen hebben wij afscheid moeten nemen van ons lid van Verdienste en 
AFC-Ridder Jan Steensma, Zilveren Ploeger Frans Bogaers, AFC-Ridder Henk van Weelde, Zilveren 
Ploeger Piet Leijenaar, AFC-Ridder en Nobelprijswinnaar Nico Leloux en Zilveren Ploeger Ruud Janssen. 
Tevens moesten wij afscheid nemen van zes zgn. “aangetrouwden”, echtgenotes van in het verleden 
vooraanstaande AFC’ers: mevrouw Mae van Rijn, weduwe van Erelid Otto van Rijn, mevrouw Tootje van 
Nigtevegt, weduwe van Erelid Gerard van Nigtevegt, mevrouw Mirjam van Kranendonk, echtgenote van 
AFC-Ridder Lou van Kranendonk en schoonmoeder van onze voorzitter Machiel van der Woude, mevrouw 
Lien van Nek, weduwe van AFC-Ridder Roel van Nek, enkele weken geleden van mevrouw Henny 
Somers, weduwe van Nobelprijswinnaar Tom Somers en vorige week van mevrouw Hanny Bessem, 
weduwe van ons Erelid Dick Bessem. Zij allen die zijn heengegaan zullen via persoonlijke herinneringen in 
onze gedachten bij ons blijven. 
 
 
25.  OVERSCHRIJVINGEN 
Vanzelfsprekend staat niet iedereen er bij stil dat gedurende de maand mei ontzettend veel werk moet 
worden verricht door onze administrateur en zijn assistente en door de leden van de kennismakingscom-
missie en de leden van de verschillende elftalcommissies om de gang van zaken rondom alle komende en 
gaande AFC’ers aan het einde van het seizoen in goede banen te leiden. Op 31 mei 2006 kon de balans 
worden opgemaakt. 162 AFC’ers beëindigden hun lidmaatschap of vroegen overschrijving aan naar een 
andere vereniging, terwijl 144 nieuwe leden/donateurs konden worden geregistreerd. 
 
 
26.  RESUMÉ 
En zo komt het einde van ook dit jaarverslag weer in zicht, een verslag waar door vele AFC’ers aan is 
meegewerkt. Dank daarvoor. Alle geledingen en de vele verschillende facetten van onze club zijn belicht. 
Wellicht zijn daarbij feiten over het hoofd gezien en/of fouten gemaakt; ondergetekende ziet uw toevoegin-
gen c.q. correcties gaarne tegemoet. Totaal werden door alle AFC-teams 1522 competitiewedstrijden 
verspeeld, waarvan onze clubstatisticus Chris Schröder het volgende overzicht samenstelde: 
 
Verenigingstotaal Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen Gemiddeld  
Zon 1 en 2 48 16 16 16 64 67 63 1.33  
Zon 3-12 205 82 27 96 267 506 541 1.30  
Zat 1-8+ 2 Veteranen 220 91 40 89 313 598 622 1.42  
Jun A 1-4 88 41 15 32 138 202 190 1.57  
Jun B 1-6 125 47 15 63 156 251 342 1.25  
Jun C 1-8 159 71 29 59 242 439 354 1.36  
Pup D 1-11 208 94 25 89 307 504 511 1.48  
Pup E 1-14 250 133 26 91 425 1009 683 1.70  
Pup F 1- 11 197 132 18 47 414 957 438 2.10  
Veteranen klassiek 22 17 3 2 54 98 32 2.45  
Alle 77 teams  1522 724 214 584 2380 4631 3776 1.53  
 
Kampioenen: najaarscompetitie de pupillen D-11, E-3, E-4, E-8, E-9, F-3, F-4, F-7, F-9, F-10 en F-11 en in 
de voorjaarscompetitie de pupillen D-5, D-9, D-11, E-4, E-9, F-3, F-4, F-8 en F-11. Wat een score! 
Voor de eindstanden van alle teams wordt u verwezen naar de pagina’s … van deze Schakel. Reeds vanaf 
1964 (!!) wordt dat ieder jaar verzorgd door ons Erelid Chris Schröder. 
Bij de junioren werd de C-1 kampioen, die daarmede promoveerde naar de hoogste klasse van Nederland 
en tevens de districtsbeker wist te bemachtigen. Een werkelijk formidabele prestatie! Bij de senioren wist 
uitsluitend zondag 9 het kampioenschap binnen te halen. Proficiat! Periodetitels waren er voor zondag 4, 
zaterdag 1 en 2 en de junioren A-1 en A-2. De junioren A-1 maakte indruk in de nacompetitie voor promotie 
naar de Landelijke Eredivisie met louter BVO-clubs als Ajax, Feijenoord, PSV, e.a. door eerst van 
Stormvogels/Telstar en Haarlem A-1 te winnen, vervolgens met 3-2 NEC uit Nijmegen te verslaan en 
tenslotte werd helaas en onverdiend (AFC kreeg de beste kansen!) in de beslissende wedstrijd tegen en in 
Volendam in de slotfase met 1-0 verloren. Al deze spelers en begeleiders gecomplimenteerd! Tenslotte 
wisten ook de junioren A-3 en pupillen E-3 de districtsbeker te veroveren. Grote klasse! 



Het absolute hoogtepunt van het jaar was natuurlijk de toekenning van de Rinus Michels Award 
voor de beste jeugdopleiding van alle amateurvoetbalclubs van Nederland! Stelt u zich eens voor; er 
bestaan circa 3.000 amateurclubs in Nederland en AFC wint deze prijs. In 111 jaar geschiedenis was AFC 
op de groene mat helaas nog nooit de beste van Nederland, maar dit jaar op dit gebied dus wel! Allen (en 
dat zijn er velen, in ieder geval te veel om namen te noemen) die zich gedurende de laatste jaren op welke 
wijze dan ook hebben ingezet voor AFC’s jeugdafdeling, PROFICIAT! 
En dan  AFC maakt zich nu op voor de zomerstop. Even geen activiteiten op sportpark Goed Genoeg, 
maar vakantie, cricket, tennis, golf of andere leuke zomeractiviteiten en natuurlijk de WK in Duitsland. 
Nederland won de eerste wedstrijd met 1-0 van Servië/Montenegro en wij wensen de AFC’ers Marco van 
Basten, John van ’t Schip, Stanley Menzo en fysiotherapeut Rob Ouderland alsmede de verslaggevers 
Jack van Gelder en Tom Egbers veel succes met de uitvoering van hun werkzaamheden.  
Dat betekent niet dat het “circus” AFC niet beweegt. Integendeel, er is heel veel werk aan de winkel. Op 6 
juni jl. is de Gemeente gestart met de ingrijpende werkzaamheden m.b.t. de verschuiving van de velden 1 
en 2, en gedurende de zomermaanden zal er in het clubhuis het nodige zomeronderhoud worden verricht, 
zowel “boven”als “beneden”. De Algemene Vergadering zal op 29 juni a.s. plaatsvinden, de commissies 
worden daar benoemd en kunnen vervolgens aan de slag. De nieuwe ledenlijst zal worden samengesteld, 
de acceptgiro’s voor de contributies van het nieuwe seizoen moeten worden verzonden, er dienen nieuwe 
AFC-Vriendelijke bedrijven en bordsponsors re worden aangezocht, ook de andere velden moeten worden 
ingezaaid. Nieuwe materialen moeten worden besteld, de Persmap wordt in de steigers gezet, het nieuwe 
trainingsschema moet worden vastgesteld en nog zo veel meer. Zelfs tijdens de vakantiemaanden zijn zeer 
veel AFC vrijwilligers actief voor onze club. Hulde! 
Met deze prettige constatering beëindig ik het jaarverslag over het seizoen 2005-2006. Zoals in de inleiding 
gesteld hebben wij geprobeerd het verslag meer te comprimeren dan de laatste jaren gebruikelijk was en 
wij zijn daar in geslaagd; vorig jaar nam het jaarverslag 15 pagina’s van de Schakel in beslag, deze keer 
…… Ik dank een ieder die zich het afgelopen seizoen voor onze club hoe en waar dan ook heeft ingezet en 
dank mijn medebestuursleden voor de prettige samenwerking. 
 
Namens het bestuur wens ik alle AFC’ers een fijne zomervakantie! 
 
 
Kees Gehring, secretaris. 
 
Amstelveen, 12 juni 2006.  


