
Dit is de voorlaatste Schakel van dit seizoen.
De laatste, met daarin o.a. de Agenda voor de

Algemene Ledenvergadering donderdag 23 juni 2005 
en het Jaarverslag van de secretaris over het seizoen 2004-2005 

verschijnt op 8 juni 2005.

Deze Schakel is bestemd voor de komende 4 weken!

De geplande Totaalgroepsfoto op 4 juni gaat niet door!

Voor nu vragen wij uw aandacht voor de volgende evenementen
voor onze fantastische jeugdafdeling  in het kader van AFC 1895-2005.

Zaterdag 14 mei: Wim Bückert toernooi voor D1 pupillen

Zondag 15 mei : Henk Kappelhoff  toernooi voor C junioren

Zaterdag 21 mei en zondag 22 mei: AFC Goed Genoeg toernooi 

Zaterdag 28 mei: Mini-WK 2005 op A.F.C.

Dit is de Schakel die komt binden.
De oude club aan d’oude vrinden.
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de AFC Schakel
Website: www.afc-amsterdam.nl;  teletekst AT5  pag. 515 
e-mail Schakel en website: hanselias@wxs.nl
e-mail teletekst: chris.schroder@worldonline.nl
Productie Schakel Hans Elias 0297-563328 
Redactie Nicolaas van Ommeren, Hans Elias         4411027 
Drukkerij Palteam 4950435 
Medewerkers Johan de Bie, Pim Adriaansz, Chris Schröder

Sportpark Goed Genoeg, De Boelelaan 50, 1082 LR A’dam
clubhuis 6445575, afgelastingen 0900-2024004 (0,25 p.m.)

Administratie
Jaap Draisma, Postbus 71793, 1008 DG A’dam, tel. 6611513, 
fax 6611959, e-mail: afc@hetnet.nl

Contributies t.n.v. 2e penningmeester AFC, postgiro 241002 

Secretariaat AFC
Postbus 302, 1180 AH Amstelveen, 6410557 

AFC bestuur
Voorzitter Machiel van der Woude 6623867 
Secretaris Kees Gehring                                6410557 
Penningmeester Bob Neseker 035-5311903 
Vice-voorzitter Ad Westerhof 6444217 
2e Secretaris Ronald Koster                    4977917 
2e Penningmeester Edwin Geluk           6433722 
Commissaris sociale zaken Johan de Bie  0297-582372 
Commissaris Jeugdzaken Rinus van Leijenhorst036-5300489  
Commissaris materiaal Fred ten Nijenhuis 06-53487485 
Commissaris Pers, Publiciteit Nick van Ommeren 4411027 
Commissaris clubhuis zaken Amel Vroege 6458693 

Commissies en contactpersonen
Elftalcommissie zondag A  Henk Bijlsma            6194875 
Elftalcommissie zondag B Frans Jüch 6415902 
Elftalcommissie zaterdag  Sebo Woldringh   023-5492900 

Jeugdcommissie:
Voorzitter Rinus van Leijenhorst 036-5300489 
Penningmeester Michael Tugendhaft 6794911  
Commissaris Technische zaken John Parsser 6440029 
Comm.Techn./Alg. Zaken Klaas Molenaar  06-51400751

Jeugdcoördinator
Jan Verhagen                              6951656 
Hennie Schipper                                         6424367
Roy Dekker 06-54790215
Contactpersonen
Junioren A en B Thea Verhoeven                     4961106 
Junioren C Quintus Abeln                             6275400 
Pupillen D Frank de Munnik 06-12806978  
Pupillen E Dennis Bijlsma 06-22245977 
Pupillen F Jean Bollen 06-53878379 
Ch. L. en W.C. Peggy van Wijnen 06-48205116  
Junior Board Benno Nihom 06-22621600  

Veteranencommissie Karel van Osch 0252-232391 
Archiefcommissie Pim Adriaansz 0251-650948 
Clubstatisticus Chris Schröder                     6152751 

Trainers senioren
Stanley Menzo 06-51055710 
Wessel Colijn 06-11375452 
Martin Verburg 06-52017206 
Hesdey Sanches 06-12268777 

Trainers junioren/pupillen
Arni Brands 06-14881278 
Erwin Keller 06-44702344 
Magid Jansen                                                      06-20035077 
Casimir Westerveld 06-29308818 
Bep Thomas 06-40122436 
Pim van de Meent 06-21557698 
Michael Sporkslede 06-48743770 
David Westerhof 06-21566344 
Kees Koedood 06-51018875 
Jean Bollen 06-53878379 

‘Red’-aktueel 
Het voetbalseizoen 2004-2005 is bijna voor iedereen voorbij en clubstatisticus Chris
Schröder kan de eindstanden van de bijna 100 teams gaan opmaken. Ons Eerste begon
het seizoen fantastisch zoals u hopelijk nog weet, maar zakte na de winterstop weg uit
de top van het klassement. Gelukkig werd in de laatste wedstrijd tegen Elinkwijk,
onder zeer warme omstandigheden, de mouwen voor het laatst dit seizoen opge-
stroopt. Met goed voetbal werd de 4e plaats in de eindrangschikking veiliggesteld 
door Elinkwijk in eigen huis met 2-3 te verslaan. Veel trouwe supporters hadden dit
seizoen op een hogere klassering gehoopt en gerekend, mede gezien de mooie resulta-
ten van de tweede helft van het vorige seizoen. Blessureleed van met name het spit-
senduo Zschuschen en Purperhart zorgde voor een hapering in de (doel)punten pro-
ductie. En ook het tussentijdse vertrek van Stefan Stam naar Engeland mag als een
excuus worden opgevoerd. Toch zal bij de spelers, begeleiders en technische staf een
positief gevoel over het seizoen overheersen. Slechts één keer was AFC beduidend
minder dan de tegenstander en dat was in de uitwedstrijd tegen FC Omniworld. Ver-
trekkend Trainer/coach Stanley Menzo en assistent Roy Tular kunnen met opgeheven 
hoofd Sportpark Goed Genoeg blijven betreden, want door hun spelopvatting speelde
AFC de afgelopen twee seizoenen vaak verzorgd en zeer attractief voetbal. Op 26 mei
a.s. zal op gepaste wijze van het duo afscheid worden genomen na afloop van de
jaarlijkse Gouden ballenwedstrijd. Ook zal dan van sfeermaker en elftalbegeleider
Peter Brans afscheid worden genomen. Vanaf deze plaats namens de redactie, heel
hartelijk bedankt voor de goede en uiterst plezierige samenwerking gedurende de
afgelopen twee seizoenen.
Op 26 mei wordt ook afscheid genomen van selectiespelers die met voetbal stoppen of
naar een andere vereniging gaan. Tot de laatste categorie behoort helaas de sympa-
thieke verdediger met de ijzeren longen, Joes Blakborn die naar Rijnsburgse Boys
gaat. Van de overige spelers is op dit moment nog niet bekend of zij allemaal blijven,
noch kunnen wij mededeling doen van nieuwe spelers die de selectie komen verster-
ken.

De maand mei is altijd de maand van de overschrijvingen. De maand dat spelers van
club kunnen wisselen. Dat geldt niet alleen voor de spelers van Ons Eerste, maar voor
alle categorieën. De Betaald Voetbal Organisaties (BVO) slaan dan hun slag. Dit jaar
zijn er al 10 spelers van onze jeugdelftallen door diverse BVO benaderd c.q. gescout.
De uitstroom van talentvolle spelers kan gezien worden als de keerzijde van onze 
uiterst succesvolle jeugdopleiding, maar het is tegelijkertijd ook het grootste compli-
ment dat je als vereniging kan krijgen. Het brengt wel de doelstelling van AFC in
gevaar, het opleiden voor de veteranen. Een goed voorbeeld van de buitengewone
prestaties van de jeugd zijn de A1 en D1, beiden getraind door Pim van de Meent. De 
D1 wist de afgelopen week 2 keer van Ajax D1 te winnen en dat gaat niet onopge-
merkt en is een fantastische prestatie van onze jongens!! De A1 wist zich te kwalifice-
ren voor de nacompetitie, door tijdens de competitie een periodekampioenschap te
behalen, waarbij om een plaats in de hoogste jeugdafdeling van Nederland wordt
gespeeld, de Eredivisie. De weg naar promotie is nog lang, maar de eerste wedstrijd
werd overtuigend gewonnen van Argon A1 met 4-1. Op 14 mei speelt de A1 in en
tegen FC Zwolle. Bij winst of een gelijk spel, mag AFC de beslissende promotiewed-
strijden spelen met een andere Eerste Divisieclub en een team uit de Eredivisie. Voor
de laatste ontwikkelingen van de A1 verwijs ik u graag naar onze altijd actuele websi-
te en AT5 teletekst pagina 515.

De komende periode zal AFC in het teken staan van verschillende toernooien. Voor
de senioren zal de spectaculaire ABC-cup worden verspeeld op 18 mei a.s. Alle niet
selectie teams strijden dan om de felbegeerde cup en de eeuwige roem. Maar er wor-
den ook weer veel jeugdtoernooien op AFC georganiseerd., en de bezetting van de 
toernooien is uitstekend. De komende weken worden op ons schitterende complex (de 
velden liggen er dit jaar mooier bij dan ooit ) onder andere het Wim Bückert, Henk
Kappelhoff en het Goed Genoeg toernooi gehouden. Dit laatste toernooi wordt op 21 
mei georganiseerd voor de D pupillen en B junioren van 24 verschillende verenigingen
die ouder dan 100 jaar zijn. Een uniek toernooi!! Een andere bijzondere gebeurtenis is
het roemruchte mini WK voor de aller kleinste AFC-ers op 28 mei. Voor een over-
zicht van alle toernooien en evenementen verwijs ik u graag naar de jeugdsectie van
deze Schakel.

De volgende Schakel verschijnt over 4 weken, t.w. 8 juni 2005.
Tot dan!

Nick van Ommeren 
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Jubileumagenda  
AFC 1895 - 2005 

In deze Schakel zijn de eerstvolgende evenementen ter gelegenheid
van het 110 jarig bestaan van AFC  opgenomen.
Voor het gehele uitvoerige jaarprogramma 2005-2006 verwijzen 
wij u naar onze AFC website. 

Zaterdag 14 mei: Wim Bückert toernooi voor D1 pupillen 
Deelnemende verenigingen: Ajax, Vitesse, HFC Haarlem, FC Cam-
buur, Royal Antwerp FC, FC Den Bosch, AGOVV, Go Ahead Eagles,
FC Volendam, Rot Weiss Essen, Athletic Club Boulonge .Billancourt
(Parijs), AFC

Zondag 15 mei: Henk Kappelhoff  toernooi voor C junioren 
Deelnemende verenigingen: Royal Antwerp FC, Rot Weiss Essen,
Bayer Uerdingen ’05, RKC Waalwijk, FC Cambuur, Vitesse, Go
Ahead Eagles, AFC.

Woensdag 18 mei: ABC Cup voor senioren 
Zie onder ‘zaterdag’ en ‘zondag B’

Zaterdag 21 mei en zondag 22 mei AFC Goed Genoeg toernooi 
Deelnemende verenigingen: Achilles 1894 Assen-Be Quick GSV 1887 
Haren- DSV Concordia 1885 Delft- VV Goes 1895- VV HBS 1893 
Den Haag- USV Hercules 1882 Utrecht-HSV Sport 1889 Zwaag -
LSC 1890 Sneek- GC & FC Olympia 1886 Gouda- Quick 1888 Nij-
megen- AFC Quick 1890 Amersfoort- Robur et Velocitas 1882 Apel-
doorn- HC & FC Victoria 1893 Loosdrecht- AVC Vitesse 1892 Arn-
hem- RC & VV VOC 1895 Rotterdam- KHFC 1879 Haarlem- Frisia
1883 Leeuwarden en natuurlijk de AFC 1895.
Voor AFC doen aan het toernooi mee.
Voor AFC doen mee op zaterdag 21 mei D4, D5, D6, D7, D8, D9,
D10, B3, B4, B5, B6, B7  en op zondag 22 mei A3, A4, C3, C4, C5, 
C6,C7, C8 

Donderdagavond 26 mei 18.30 uur: AFC - "Gouden Ballen"  
De AFC 1895-2005 afsluiting van het seizoen 2004-2005 voor spelers
en begeleiders van AFC' eerste elftal met de wedstrijd AFC - "Gouden
Ballen", waarbij de 'speler van het jaar zal worden bekend gemaakt.

Vrijdag 27 mei AFC Leiderstoernooi 
Zie onder ‘De Jonge AFC’ers’.

Zaterdag 28 mei Mini-WK 2005 op A.F.C.
Zie onder ‘De Jonge AFC’ers’.

Bestuursmededelingen
“Gouden Ballen” wedstrijd 
De wedstrijd tussen onze huidige selectie en de “Gouden Ballen” als
afsluiting van het seizoen 2004-2005 stond gepland voor woensdag 11 
mei, doch is verplaatst naar donderdagavond 26 mei 2005. 
Alle bij deze wedstrijd betrokkenen zullen deze de week een persoon-
lijke uitnodiging ontvangen.

Algemene Vergadering 
Deze vergadering zal dit seizoen worden uitgeschreven voor donder-
dagavond 23 juni 2005. De agenda voor deze vergadering zal in de 
volgende Schakel van 8 juni aanstaande worden opgenomen.

AFC Merchandise
Met enige trots presenteren wij u de nieuwe AFC merchandise collec-
tie. Deze collectie kunt u vinden op de AFC website.
Tijdens ons 110 jaar bestaan maken wij gebruik van het speciaal ont-
wikkelde jubileum logo. Na dit lustrum zal ons traditionele logo weer
uit de kast worden gehaald.
Mocht u omtrent de getoonde producten nog vragen hebben, dan kunt
u zich in verbinding stellen met Fred ten Nijenhuis. Hij is bereikbaar
per email basicw@quicknet.nl
Voor de horloges en klok kunt u aanvullende informatie verkrijgen bij 
Ronald Koster. Deze kunt u bereiken per email  r.koster@pdagroup.nl

Totaalgroepsfoto
De geplande Totaalgroepsfoto op 4 juni gaat niet door!
Het is het bestuur gebleken dat op deze datum reeds veel leden op
vakantie zijn.
Toch is het streven van het bestuur om alle spelende en niet-spelende
leden ter gelegenheid van het 110 jarig bestaan van AFC op de gevoe-
lige plaat vast te leggen.
Nadere mededelingen zullen volgen in de eerste Schakel van het nieu-
we seizoen in augustus.

Ledenlijst 
Van W.L naar Donateur: 
Vincent de Groot, was lidnr 4925, wordt lidnr. 9874.

Adreswijziging:
Ikalef Yildiz, jun, Anne de Vrieslaan 42, 1187 WL Amstelveen, lidnr.
5429 
Jair Lenssen, Postbus 75155, 1070 AD Amsterdam, lidnr. 7392 

In memoriam
Het Bestuur geeft met verdriet kennis van het overlijden op 25 april 
2005 op de leeftijd van 58 jaar van de heer

Dick Susan 

lid van onze vereniging, alsmede lid van de Zilveren Ploeg.

Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan de naaste
familie.

Machiel van der Woude – voorzitter
Kees Gehring                  - secretaris

Van Harte 
Op zaterdag 4 juni a.s. treden in het huwelijk

Ben Slaap en Loes Kuipers. 

Namens de AFC onze hartelijke felicitaties en veel geluk gewenst.

Volgende Schakel 
De volgende Schakel zal op woensdag 8 juni verschijnen, dus over 4 
weken.
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AFC’s “Bie”- zonderheden
Op 4 mei jl. verzamelden zich om 18.00 uur op ons Sportpark Goed 
Genoeg een 25- tal trouwe leden van onze vereniging, waar de voor-
zitters van AFC en ACC, Machiel van der Woude en Max de Bruin 
Jr., een krans legden bij het monument op ons Sportpark. Deze jaar-
lijkse kranslegging dateert al vanaf 1946. Juist in deze huidige periode,
waarin overal op de wereld nog oorlogen worden gehouden, is het
goed dat er door onze tegenwoordige generatie steeds aandacht wordt
besteed aan de verschrikkelijke jaren van de 2e Wereldoorlog. Voor-
zitter Machiel van der Woude gaf in zijn toespraak aandacht aan de 
vele sporters, die gedurende deze oorlog zijn omgekomen. Een wens
van het huidige bestuur is al sinds jaren, dat er meer leden van de AFC
bij deze jaarlijkse traditionele bijeenkomst aanwezig zouden zijn. Het
was dan ook fijn om te kunnen constateren, dat ons jeugdlid David de
Munnik met zijn vader Frank was meegekomen naar deze jaarlijkse
traditionele bijeenkomst en daarmede de jeugd van AFC vertegen-
woordigde. Zie voor de toespraak van onze voorzitter de rubriek: ‘4
mei herdenking’, hierna.
Eerder op deze 4-mei Herdenkingsdag vond in het Olympisch Stadi-
on voor het eerst een bijeenkomst plaats ter nagedachtenis aan de 
sporters, die tijdens de oorlogsjaren zijn omgekomen. Daar werd o.a.
het woord gevoerd door de voorzitter van NOC-NSF, mevrouw Erica
Terpstra en de oud wielerkampioen Jan Derksen. Onder de aanwezi-
gen in het Olympisch Stadion een groot aantal leden van onze vereni-
ging. Op een grote foto in de Volkskrant van vrijdag 6 mei jl. zien wij 
Erica Terpstra een krans leggen en op de achtergrond onze AFC-
leden Hans de Bie, Chris Schröder, Jan van Galen en Rein Minor.
Mevrouw Herma Steensma, echtgenote van ons lid van verdienste
Jan werd recent opgenomen in het Slotervaart Ziekenhuis. Namens de 
AFC zenden wij haar onze hartelijke groeten en wensen wij haar sterk-
te en beterschap.
Mevrouw Yvonne Steeman, actief op diverse fronten in onze vereni-
ging, heeft recent een operatie ondergaan. Inmiddels mocht ik haar via 
de telefoon al weer spreken en is zij weer thuis. Namens de AFC 
wensen wij haar een spoedig herstel en snel tot ziens op Goed Genoeg.
Zilveren Ploeglid Ruud Janssen, de laatste jaren zeer actief bij de 
organisatie van onze dochter ACC, dient in het ziekenhuis een aantal
medische behandelingen te ondergaan. Wij zijn met onze gedachten bij 
hem en wensen hem namens de AFC beterschap.
Zilveren Ploeglid Jan Meijer en in het verleden zeer actief als speler,
bestuurslid en voorzitter bij de een aantal jaren geleden opgeheven 
Amsterdamsche Baseball Club viert 21 mei a.s. zijn 75e verjaardag.
Jan heeft in het verleden gevoetbald in één van de zaterdag-elftallen.
Jan is een trouw supporter van de wedstrijden van het 1e elftal, alsme-
de een vaste deelnemer bij de bijeenkomsten van de Zilveren Ploeg.
Namens de AFC wensen wij Jan samen met zijn echtgenote Gerda 
Emmer nog een groot aantal gelukkige en gezonde jaren.
Het 6e zondagelftal werd door een 6-2 overwinning op het 3e elftal
van RKAV uit Aalsmeer Kampioen en promoveert daardoor naar de 
Reserve 4e klasse. Namens de AFC onze hartelijke gelukwensen aan
de spelers en de begeleiding van genoemd elftal.
Zilveren Ploeger Henk Dik woont al jaren in Almelo en was daar
werkzaam voor de ABN/AMRO. Toen hij recent afscheid nam van zijn
werkzame leven had men voor hem een verrassingswedstrijd georgani-
seerd tussen twee teams van de ABN/AMRO collega’s. Het ene team
speelde in Heracles kleding (Henk zijn huidige passie) en het andere
team in het shirt van onze AFC (Henk zijn andere en vroegere passie).
De wedstrijd vond plaats in het stadion van Heracles in Almelo. Na-
mens de AFC wensen wij hem veel vrije tijd na het beëindigen van zijn
maatschappelijke loopbaan en gaarne tot ziens op Goed Genoeg,
evenals bij de bijeenkomst van de Zilveren Ploeg op vrijdag 4 novem-
ber 2005.
Op 27 april jl. waren onze jeugdleden Jack van Asbeck en Mees 
Tonen, beiden spelers van de pupillen E 11, te zien in een speciale 
uitzending van het populaire televisieprogramma LINGO. Onze leden
probeerden voor het Prinses Beatrixfonds zoveel mogelijk geld op te
halen en dat is ze dan ook gelukt. Maar liefst 7000 Euro speelden ze 

voor het goede doel bij elkaar. U ziet het beste lezers AFC’ers kom je
al op zeer jonge leeftijd overal tegen.
De sportredactie van Het Parool besteedt iedere week in de krant van
zaterdag aandacht onder de titel FC. De Liefde aandacht aan een
amateursportvereniging. Afgelopen zaterdag 7 mei jl. werd aandacht
gegeven aan de Golfclub Sloten. Bij deze golfclub zijn ook vele leden
van onze vereniging aangesloten. In genoemd artikel wordt ons Zilve-
ren Ploeglid Peter van den Dungen uitvoerig aan het woord gelaten,
evenals zijn echtgenote Truus. Uit genoemd krantenartikel krijg ik de 
indruk, dat het een zeer gezellige club is.
In mijn vorige column maakte ik melding van het Copa Amsterdam
toernooi, dat gedurende de komende Pinksterdagen op de velden van
FC. Blauw Wit Amsterdam zal worden gehouden. Thea Verhoeven,
zeer actief bij het jeugdgebeuren van onze AFC, maakte mij er op
attent dat naast de al genoemde AFCérs Vincent de Groot, Edmond 
Sno en Jordi Nielen ook de oud-AFC’ers, Shamir de Rijp, Ernst 
Sarpong, Sieuwerd Toedrink en Yechi van Wijk zijn uitgenodigd 
voor het elftal van AT5 – United, welk team deelneemt. 
Op 22 april jl. vond weer de jaarlijkse bijeenkomst van het genoot-
schap van de Stieren plaats. Leden van dit genootschap zijn AFC’ers,
die geboren zijn onder het sterrenbeeld de Stier. Dit genootschap is 46 
jaar geleden opgericht door ons een aantal jaren geleden ontvallen
AFC-Ridder Theo van Emden en onze overleden Erevoorzitter 
Henk Kappelhoff.  Al weer een grote reeks van jaren functioneert
ons Zilveren Ploeglid Rein Minor als Opperstier, die mij informeer-
de over de recente bijeenkomst. Als nieuwe stieren werden aangeno-
men Maurice Blank en Dennis de Wit en als gasten waren uitgeno-
digd ACC-voorzitter Max de Bruin Jr. en ons bestuurslid Ronald
Koster, die vorig jaar als gast de winnaar was van de Bokaal. AFC-
voorzitter Machiel van der Woude was uiteraard op deze avond als 
speciale gast aanwezig. Het festijn werd gehouden op de velden van
onze dochtervereniging ACC op het sportpark Het Loopveld aan de 
Amstel.
In de rubriek Stan Huygens Journaal in de Telegraaf las ik een arti-
kel over een zelf gestoken aspergelunch, waarbij de lekkernij gehaald 
moest worden in Zuid Limburg en daarna genuttigd moest worden in
Restaurant La Rive van het Amstel Hotel. Ons bestuurslid Ad Wes-
terhof was samen met Oger Lusink van het AFC-Vriendelijk be-
drijf één van de  deelnemers, die naar het zuiden toog. U ziet het weer
beste lezers van al die AFC’ers…  
Stefan Stam, die tot en met de winterstop in de A-selectie uitkwam
om daarna in Engeland te gaan spelen kreeg in de laatste wedstrijd
een kopstoot en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft 10 hech-
tingen in zijn uitgescheurde lip, doch is inmiddels weer aan het revali-
deren. Hij dankt de AFC voor het getoonde medeleven. Namens de 
AFC wensen wij hem van harte beterschap en een snelle terugkeer op
de velden.  
Zilveren Ploeger Duco Ohm werd ter gelegenheid van Koninginne-
dag 2005 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Duco
is zeer actief als vrijwilliger op het gebied van de sport en in het bij-
zonder de gehandicapte sporters. Daarnaast is hij scheidsrechter en
begeleider in de cricketsport en voorzitter van de vereniging Still 
Going Strong. Deze vereniging is een club voor personen ouder dan
40 jaar, met een lidmaatschap op uitnodiging. Namens de AFC onze
welgemeende gelukwensen aan het adres van Duco.
Te uwer informatie noem ik hierbij de namen van de AFC’ers, die lid
zijn van de vereniging Stil Going Strong te weten: Ton Balk, Max de
Bruin Sr., Ruud Don Griot, Hans Dukker, Rob Dukker, Joep Hesse-
ling, Hans Honsdrecht, Ruud Janssen, Daan Kappelhoff, Ernst Knüp-
fer, Lou van Kranendonk, Bob Neseker, Duco Ohm, Karel van Osch,
Arthur Reddering, Henk van Weelde en Hans Woudstra.
Ons Erelid Marcel Koster heeft de eervolle uitnodiging ontvangen
om namens de ISC (International Sport Committee) van de Maccabi
World Union tijdens de komende Maccabi Spelen, welke in juli a.s. in
Israël worden gehouden, lid te zijn van een speciale commissie belast
met de organisatie van de Spelen. Namens de AFC wensen wij hem
veel succes.
Ik denk, dat elders in deze uitgave van de Schakel aandacht zal zijn
gegeven aan de komende jeugdtoernooien in het kader van AFC 1895-
2005. Toch wil ik nog even nadere informatie geven over de overleden
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AFC’ers naar wie de toernooien zijn genoemd en dit speciaal voor de 
jongere leden van onze club. Het toernooi van zaterdag 14 mei a.s.
voor de D-pupillen is genoemd naar de in 1968 overleden jeugdsecre-
taris Wim Bückert, die in 1965 werd onderscheiden met de AFC-
Nobelprijs. Het toernooi voor de Junioren C 1 op zondag 15 mei a.s.
is genoemd naar onze overleden erevoorzitter Henk Kappelhoff.
Frank de Munnik, actief bij het jeugdgebeuren in onze AFC, was op
bezoek bij zijn 84 jaar oude vader en vond daar een jubileumboekje
1807-1957 van de Hollandsche Sociëteit, waar deze vanaf 1945 
werkzaam was. In dit boekwerkje las hij het volgende en ik citeer :
“ Voetbalwedstrijd – De bootjes zetten intussen hun tocht voort en
naderen hun bestemming: het AFC-terrein. Tweemaal elf verzeke-
ringsdeskundigen zetten hun beste beentje voor en ontvangen na al hun 
zwoegen als herinnering aan de voetbalwedstrijd een vaantje”, (einde 
citaat). Ik vond het leuk u dit te melden, dat er toen al bij AFC ge-
voetbald werd door mensen uit de verzekeringswereld . Op maandag 
23 mei a.s. wordt op ons sportpark weer het jaarlijkse Assurantie
Voetbaltoernooi gehouden, georganiseerd door ons AFC-
Vriendelijk Bedrijf Troostwijk. 
Zilveren Ploeglid Cees den Braven bereikt op 24 mei a.s. de leeftijd
van 70 jaar. Cees was in het verleden jarenlang eerst de steunpilaar van
het 2e elftal en later van het 4e elftal. Cees is de boezemvriend van ons 
erelid Rob Duis en was een goede vriend van de veel te vroeg overle-
den Henne Boskamp. Hij bezoekt trouw de wedstrijden van het 1e

elftal en bezoekt ieder jaar het herenjaardiner en de bijeenkomst van de 
Zilveren Ploeg. Namens de AFC wensen wij hem samen met zijn
echtgenote Marja nog een groot aantal gelukkige en gezonde jaren.
AFC-ers zijn op vele fronten actief. Met de sport, maar zeker ook met
maatschappelijke zaken. Zoals nu Wim Crouwel en Hans de Bie al
een fors aantal maanden bezig zijn met een unieke sportdag op zondag 
29 mei a.s. op het atletiekcentrum Startbaan in Amstelveen. Uniek,
omdat het motto van deze dag is: "bewegen is goed voor de gezond-
heid". Vele variaties van sportbeoefening zijn op deze sportdag moge-
lijk. En natuurlijk is er ook weer een AFC-sponsor. Namelijk Bonnit 
Benelux BV in de persoon van Kees Gehring, die gratis een groot
aantal poloshirts beschikbaar stelt aan de organisatie van de TIB-
Sportdag (Trust in Beweging) voor de verkoop op die dag. De 
gehele opbrengst van de sportdag gaat naar het bij een aantal AFC-ers 
bekende TRUST-project in Zuid-India. Meer informatie over deze 
dag is te vinden op website: www.av-startbaan.nl/tib.
Op zaterdag 1 mei jl. werd er in het Olympisch Stadion een reünie
gehouden van de spelers van het Zaterdagteam 4, waarbij ook be-
trokken waren de spelers, die in het verleden in dit elftal hebben ge-
speeld. De wedstrijd tussen twee elftallen van deze spelers werd geleid
door Frank de Munnik en er werd afscheid genomen van Alejandro
Bank, Hans Burgstra, Rene Oskam, Roy Ramkhelawan en Maurice 
Voskuilen.
Ik moet ook dit keer mijn column weer beëindigen met verdrietig
nieuws. Op 25 april jl. overleed na een lang ziekbed ons Zilveren
Ploeglid Dick Susan op de leeftijd van 58 jaar. Dick was bijna 50 jaar
lid van onze vereniging en speelde in zijn jeugd in de hogere elftallen.
Ik zelf heb in het verleden het genoegen gehad om zijn jeugdleider te
mogen zijn en bewaar uit die periode zeer aangename herinneringen.
Na de overgang naar de senioren werd hij speler in één van de recrea-
tie-elftallen en zo speelde hij ook later in het roemruchte 12 elftal van 
AFC. Uit een groot deel van deze spelers uit dit 12e elftal is een vrien-
denclub ontstaan met de naam “Twee voor twaalf“, die ook naast het
voetballen met hun partners gezellig  bijeen kwam voor een drankje en
een hapje. Totdat Dick zijn gezondheid het toeliet was hij met zijn
vrouw Simone bij deze bijeenkomsten aanwezig. Vele leden van de 
AFC bewaren een aangename herinnering aan Dick. Namens de AFC
wensen wij zijn echtgenote en kinderen alle sterkte om zijn heengaan
te verwerken.
En dan nu de verjaardagen van de leden van de Zilveren Ploeg. In
de eerste plaats moet ik hierbij nog de verjaardag van Herman Meijer
vermelden, die helaas niet in de vorige uitgave van de Schakel was
vermeld. Hij vierde op 28 april jl. zijn verjaardag, waarmede wij hem 
alsnog hartelijk feliciteren. De komende verjaardagen tot en met medio
juni zijn Cor Kerker (13/5 – 89 jaar) – Benno Honsdrecht (13/5) – 
Peter van der Heydt (13/5) – Ab Springer (15/5 – 70 jaar) – Wouter
Amesz (15/5) – Karel van Stuyvenberg (18/5) – Jan Meijer (21/5 – 75 

jaar) –Herman Fritzsche (21/5) – Ron van Doesburg (21/5 – 40 jaar) – 
Mannes Kinsbergen (22/5) – Cees den Braven (24/5 - 70 jaar) - Amel
Vroege (24/5) – Roy van Straten (25/5) – Ger van Caspel (29/5) – 
Arjen Anderiesen (30/5) – Ivo Niehe (31/5) -  Karel van Osch (1/6) – 
Hans Brouwer (3/6) – Rolf Leeser (4/6 – 76 jaar) – Ernst Seunke (5/6) 
– Ron Böhne (6/6) – Hans de Wijs (11/6) – Theo van Broekhuizen
(14/6) – Hans de Wijs Sr.(15/6) – Jan van Broekhuizen (16/6). Aan al
deze jarigen onze welgemeende felicitaties.
Johan de Bie 

4 Mei herdenking
Toespraak van onze voorzitter Machiel van der Woude bij het
monument op ons Sportpark Goed genoeg

Vandaag 4 mei, bijna 60 jaar na de bevrijding, zijn voor het eerst bij de
hoofdingang van het Olympisch Stadion de in tweede wereld oorlog
omgekomen sportmensen herdacht. De Volkskrant van vandaag be-
steedt een groot artikel aan deze gebeurtenis. Onder de alles dekkende 
kop “gedeporteerd, verdwenen en vergeten” wordt de aangrijpende 
geschiedenis vertelt van de bijna door iedereen en alles vergeten Ne-
derlandse vrouwenturnploeg, die in 1928 goud won tijdens de Olympi-
sche Spelen in Amsterdam. 5 van de turnsters van die ploeg en de 
coach Gerrit Kleerekoper waren joods,  alleen Elka de Levie ontkwam
aan de gastkamer en stierf in 1979 in betrekkelijke anonimiteit.
Het verhaal vertelt ook hoe de oorlog huis hield onder de overwegend
joodse vereniging Snelheid en Kracht, voor de oorlog bloeiend met
ruim 200 leden, na de oorleg met minder dan 30 leden niet meer op te
starten. En over de Amsterdamse Turnbond, die zwaar werd getroffen,
omdat  vier joodse bestuursleden in 1941 eerst niet meer in openbare
gebouwen mochten komen en even daarna geen functies meer moch-
ten vervullen in het openbare- en verenigingsleven. Zij stierven alle 4 in
Duitse vernietigingskampen.
In verhouding met het turnen werd het Nederlandse voetbal veel min-
der getroffen. Na de Duitse inval werd gehamerd op consolidatie, het
openbare leven, diende zoveel mogelijk gewoon door te gaan. Dus
juist ook de volkssport voetbal: 16 dagen na de capitulatie kwam de 
competitie al weer op gang. Om op gang te blijven, op de hongerwin-
ter in 1944 nà. Zelfs op dagen dat de grote razzia’s plaatsvonden,
zoals bij de laatste op zondag 20 juni 1943, toen nog 10.000 joden
werden opgepakt in Amsterdam-Zuid en -Oost ging het voetbal ge-
woon door.
Dat gold overigens niet voor enkele verenigingen in onze stad, zoals 
Wilhelmina Vooruit, dat vanwege het grote aantal joodse leden haar
veld, haar joodse bestuurs- en andere leden kwijtraakte en haar naam
gewijzigd zag in Wilskracht Vooruit. In 1945 bleken 45 van 79 leden
omgekomen. Een andere vereniging HEDW werd nog zwaarder ge-
troffen. Van de ruim 200 leden overleefden slechts enkelen de oorlog.
Schokkend is ook het verhaal van Wilhelmina Vooruit direct nà de
oorlog, toen het dat ene veld wilde terugkrijgen van een vereniging
aan wie het in goed overleg was afgestaan in de hoop op betere tijden.
Pas na veel juridisch getouwtrek kreeg Wilhelmina Vooruit haar veld
terug, in een periode direct na de oorlog, waar de teruggekeerde 
joden, ook in het voetbal werden geconfronteerd met vijandigheid en
antisemitisme.
Gelukkig zijn er mensen geweest aan wie wij ons allen kunnen optrek-
ken, de echte helden, die de helpende hand of nog zo veel meer toe-
staken in een tijd dat het echt nodig was: bij de deportatie van de 
joden, waaronder onze leden Elias van Praag, Rolf Salm en Rudie 
Hartog.
De helden, die óók AFC kende. Henny Imming, waarover Johan de
Bie onlangs nog in de Schakel schreef, Ab Scheepstra, Ko van Eyck,
Rob Cijfer, Henk Nieuwkamp en enkele anderen, die in de meidagen in
1940 stierven in de strijd tegen het Duitse leger. Gerard Scheepens,
Henry Lindner en Gerrit Struys. Hun nagedachtenis blijft bewaard, o.a.
via dit monument. Laten wij onze helden, en de zaak waarvoor ze het
leven lieten, nooit vergeten. Laten wij, oud en jong, hun inzicht, moed
en verzet in onze alledaagse wereld tot leidraad blijven nemen.

11 mei 2005   83e jaargang nr. 14
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Medische commissie 
Onze AFC-jeugd en Trust.

Er staat in Amstelveen een grootse sportdag te wachten. Een uniek 
evenement op het atletiekcentrum van Startbaan op zondag 29 mei 
a.s. Gericht op de bestrijding van bewegingsarmoede met als verdere
kernpunten, dat er een aantal clinics voor jongeren in diverse sporten
gegeven zal worden en dat de gehele opbrengst ten goede komt van
het ecologische kinderproject TRUST in Zuid-India. Bewegen is
belangrijk voor je gezondheid en wat is er nu leuker en beter dan dit
door sport te doen? Geef je met een compleet elftal op voor bij-
voorbeeld de trimloop en profileer je in het AFC-tenue. Dus nog 
een goede training ook! Een geweldig fijn sportfeest op zondag 29
mei vanaf 10 uur bij a.v. Sartbaan in Amstelveen. De sportdag telt een
trimloop met diverse afstanden, enkele fietstochten, een wan-
del/speurtocht en tevens een aantal sportclinics.
Deze clinics worden door sporthelden gegeven, zoals Co Stompé
(darts), John Bosman (penalty-schieten) en de bekende Taiji-
meester Amien Ho, die een les geeft in Chinese bewegingsleer. Ver-
der clinics met ondermeer honkbal, cricket, judo/karate en hockey. De 
doelstelling van de TRUST wordt van harte ondersteund door de
aanwezigheid van tv-mensen als Frist Barend, Sacha de Boer, Rick
Nieman, Tom Egbers en Barbara Barend. De Jeugd Brandweer
verzorgt demonstraties en de Politie geeft gratis naamscripties in je
fiets. De Medische Commissie daagt alle jeugd elftallen van A.F.C.
van harte voor deze unieke sportdag uit. De co-sponsors voor deze 
sportdag zijn For Fellows, het bedrijf van onze leden Kees Gehring,
Nol Kulkens en Jack van Gelder, en CTI banden van Jack en Bob 
Duis.
Voor meer informatie en inschrijving zie de website:
 www.av-startbaan.nl/tib
Voor A.F.C.ers is op maandagavond het inloopspreekuur in de fysio-
praktijk van Nijenrodeweg 914 tussen 19.00-20.00 uur.
Clubarts: Lex Swaan, tel. 020-6731337,
Fysiotherapeuten: Wim Crouwel (voorzitter), /Frank Tilmans tel. 020-
6440070, Reinier van Dantzig tel. 020-6627244,
Verzorger A-selectie: Ko Grosze Nipper tel. 06 44352970 

Ons Eerste 
24 april AFC - Turkiyemspor 2 – 3 
De laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen een aansprekende 
tegenstander, met prachtig weer en een schitterend en natgespoten
hoofdveld. Alle wedstrijden van de laatste twee competitieronden
beginnen om 14.00 uur, om eventuele competitievervalsing te kunnen 
voorkomen. Omdat de vaste AFC-aanhang gewend is aan het gebrui-
kelijke aanvangstijdstip van half drie is het nog erg stil als de wedstrijd
tegen Turkiyemspor begint.
Meteen al in de eerste minuut breekt AFC via Robert Gerhing gevaar-
lijk uit over de linker kant. De harde lage voorzet wordt echter door
iedereen gemist een gaat voorlangs. In de 5e minuut komt Hans Geer-
lings oog in oog met de uitgelopen keeper van Turkiyemspor. Het
bedachte “stiffie” mislukt en een meegelopen verdediger kan de bal
wegwerken. In de begin fase raakt Robert Gehring geblesseerd aan
zijn knie en moet na 10 minuten het veld al verlaten voor de uitstekend
invallende Tahir Akhamrane. Halverwege de eerste helft krijgt Enrique 
Zschuschen nog een grote kans. Na een min of meer mislukte één-
twee neemt Zschuschen de bal mooi mee maar het schot wordt door
een uitstekende actie van de Turkiyem keeper gekeerd. Tot dan toe 
hebben de toeschouwers een boeiende wedstrijd gezien van twee 
gelijkwaardige teams die lekker willen voetballen.
De wedstrijd wordt vlak voor rust opengebroken. Net over de midden-
lijn speelt Bobby Gehring Tahir Akhamrane aan die een rush naar de
goal maakt en voortreffelijk afrond (1-0). AFC heeft wel vaker tegen
Turkiyemspor voor gestaan en meestal alsnog verloren, gaat er door

mijn hoofd. Maar ja, het is wel lekker theedrinken met een voor-
sprong.
In de tweede helft hoef ik niet lang te wachten om mijn angst werke-
lijkheid te zien worden. Vanaf de rechter kant wordt de geheel vrij-
staande Jimmy Simons aangespeeld die de bal simpel achter keeper van
Holten kan tikken (1-1). 
In de 4e minuut komt AFC alweer op voorsprong. Uit een voorzet van
Said Moumane vanaf de achterlijn kopt Zschuschen onhoudbaar in (2-
1). Turkiyemspor zal nu nog meer op de aanval gaan spelen en AFC 
achterin onder druk zetten. Hierdoor kan AFC af en toe gevaarlijk
uitbreken en krijgt Joes Blakborn na en lange sprint een mooie kans op
3-1, maar zijn poging mislukt. Ook Turkiyem krijgt kansen. In de 65e

minuut scoort weer Jimmy Simons uit een rommelige situatie vlak
voor keeper Van Holten. De AFC verdediging kan de bal niet weg-
werken en Simons kan uiteindelijk de bal in het doel schieten (2-2).
AFC creëert hierna veel en hele goede kansen, maar weet niet te sco-
ren. Een fraaie poging van de ingevallen Ken Watanabe gaat net over
en Zschuschen weet de bal meerdere keren van dichtbij over de lat te
werken. Het zit de spits al langere tijd niet mee in de afwerking.
In de 84e minuut geeft de scheidrechter een penalty aan Turkiyemspor
vanwege het neerhalen (?) van een speler. Een enigszins omstreden 
strafschop, maar Simons heeft geen moeite zijn derde doelpunt van de 
middag te maken (2-3).
AFC krijgt tot in blessuretijd nog een paar uitgelezen kansen, maar de 
stand blijft 2-3 in het voordeel van Turkiyemspor. AFC heeft in deze 
wedstrijd goed voetbal laten zien en strijd, maar als de opgelegde 
kansen worden gemist dan vallen de doelpunten aan de andere kant.
Zo eindigt het seizoen, met nog een laatste uitwedstrijd volgende week 
tegen Elinkwijk, met twee gezichten. Een fantastische seizoensope-
ning, met goed voetbal, veel doelpunten en een hoge klassering. De 
tweede helt van het seizoen is qua punten aantal dramatisch (5), maar
het getoonde spel geeft hoop voor het nieuwe seizoen.
Nick van Ommeren 
Opstelling AFC: Edwin van Holten, Joey Esionye, Said Moumane,
Joes Blakborn, Hans Geerlings, Robert Gehring (10e Tahir Akhamra-
ne), Mohad Zaoudi, Enrique Zschuschen, Dennis Purperhart, Lex 
Oosterling (61e Ken Watanabe), Bob Gehring (83e Ulli Landvreugd).
PS: De pupil van de week, David de Jong, kwam na afloop van de
wedstrijd naar me toe en vertelde dat met zijn doelpunt er bij we toch
nog 3-3 hadden gespeeld. Kon ik toch nog met een enigszins tevreden
gevoel naar huis.

1 mei: Elinkwijk – AFC   2-3 
Leve de koningin….hoera….hoera….hoera….
Amsterdam had er weer een Koninginnenacht en -dag opzitten. Was 
gezellig in de stad, met Johan zijn woorden te spreken: “AFC’ers, je
komt ze overal tegen”; in het Vondelpark, op het Leidseplein, Apollo-
laan en natuurlijk voor een sateetje en afsluiter voor velen bij Sebo op
de PC waar je Ali B., Lange Frans en Veldhuis en Kemper kon horen
vanaf het Museumplein.
Ik keek ’s morgens uit het raam en zag de voorjaarszon opkomen,
lekker strandweer, dacht ik nog, maar nee, ik wilde vandaag gewoon
een lekkere pot voetbal zien.
Afgelopen week genoten van het bijna boven haar kunnen spelende
PSV en het hardwerkende AZ. Komende dagen de beslissingen, ik
hoop op een verrassing. Maar vandaag eerst een andere wedstrijd.
Elinkwijk uit. Lastig. Van de 23 ontmoetingen hebben wij daar 4x
gewonnen, 11x gelijk gespeeld en 8x verloren. Stond er nog wat op
het spel vandaag in de Hoofdklasse A van de zondagamateurs? Jaze-
ker, wie zal er degraderen, dat werd onderling uitgevochten door
Blauw-Wit en AFC ’34 en behoudt AFC haar 4e plaats in de eindrang-
schikking die eventueel recht geeft op deelname aan de grote Amstel
Cup. Maar dan moeten Argon of  Elinkwijk zich wel bij de laatste vier
plaatsen voor de op 21 mei te spelen  Amstel Amateur Cup.
“Via de Amsterdamsestraatweg ziet u aan uw linkerhand de ingang
van het Elinkwijk complex”, aldus de Schakel. Als je zo het park van 
Elinkwijk opkomt ruik je voetbal, mooie club, Elinkwijk, kampioen
hoofdklasse 74, 82, 84, 88, 90, 91 en staan 2e, net voor AFC in de
ranglijst aller tijden waar De Treffers bovenaan staat. Heren, res-
pect…! De grasmat lag er prima bij en het was drukkend warm. De 
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publieke belangstelling was zeer matig, alhoewel er één supporter was
die de boel aardig bezig hield.
Na de eerste goal van Elinkwijk klom de, op een kruising van Romeo
Castelen en James Brown lijkende hooligan “I feel good”, na de eerste
goal in de hekken achter het AFC hek, schold een paar AFC’ers uit,
liep richting bar, bestelde 2 biertjes en rende als Anabole Ben Johnson
weer snel terug achter de goal.
Wat gebeurde er de 1e helft? Eigenlijk werd AFC een beetje weggetikt
en konden wij voornamelijk vanuit achteren niet de juiste mensen
aanspelen die naar voren konden denken. Na 25 minuten werd de 1-1 
ingekopt door Hans Geerlings die prima werd aangespeeld door Enri-
que Zschuschen die op zijn beurt vanaf het middenveld werd bediend 
door de beste AFC’er in de 1e helft, Tahir Akhamrane.
Na de rust had Stanley Menzo de boel op scherp gezet en de jongens 
duidelijk gemaakt dat bij winst de periode gewoon een feit is. Het was
de mannen aan te zien, vanaf de 46e minuut zette AFC druk na voren
en werd de strijd op het middenveld gewonnen waardoor het spitsen-
duo Purperhart-Zschuschen beter in stelling kon worden gebracht. 52e

Minuut, doorkoppen Zschuschen en liggend intikken Ken Watanabe
die Lex Oosterling had vervangen. 2-1 AFC. Helaas moesten wij 2 
minuten later toch weer een onnodige tegentreffer incasseren door de 
goed spelende Hoop, 2-2. Maar AFC liet zich absoluut niet uit het veld
slaan en je zag dat voetballend onze jongens het team van oud coach
Ton de Chatinier van de mat begon te spelen. Het was dan ook de in
de 61e minuut de goed spelende Purperhart die met een individuele
actie zichzelf vrij speelde en vanaf 22 meter met links de bal in de
linkerbovenhoek “vasttimmerde”, prachtige goal, 3-2.
Na een helaas gemiste penalty van Joes Blakborn en een net naast
gekeken bal van Laurens Bianchi floot de prima scheids voor het eind
en kan AFC haar seizoen hopelijk afsluiten met deelname aan de grote
Amstel Cup.
Het was een apart seizoen met hoogte en diepteperiodes. Voor de 
winterstop konden wij Argon redelijk bijbenen, maar daarna waren
Argon (67 punten!!) en Turkiyemspor (56 punten, wordt men normaal
kampioen mee) gewoon veel te sterk. Na Elinkwijk, net als vorig 
seizoen staan wij met 1 punt verschil op een knappe 4e plek.  
Er zijn mutaties, Kees Gehring zal zijn technische zaken overdoen aan
Henk Bijlsma. Jaren wist Kees weer samen met de A-commissie en de
trainers een selectie op de been te brengen dat AFC-waardig genoemd 
mag worden. De prima selectie van afgelopen seizoen hopen wij dan
ook begin september weer aan te mogen treffen op Goed Genoeg. Niet
makkelijk in een tijd dat de Hoofdklasse bijna betaald voetbal genoemd
mag worden. Kees, klasse en Henk veel succes!!
Stanley, begeleiding en natuurlijk team, reuze bedankt voor een mooi
seizoen!! 
Ronald Koster
Opstelling: Jarik van Zeijst, Joes Blakborn, Joey Esionye, Hans Geer-
lings, Bobby Gehring, Uli Landvreugd (Rody Turpijn), Lex Ooster-
ling (Ken Watanabe), Dennis Purperhart, Mohad Zaoudi (Laurens
Bianchi), Tahir Akhamrane, Enrique Zschuschen.

Eindstand per 1 mei gesp gew. gel. verl. pt. goals

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

FC Omniworld 26 12 4 10 40 54-54

ADO'20 26 10 8 8 38 43-36

DWV 26 11 4 11 37 47-42

Westlandia 26 10 6 10 36 38-43

FC Kranenburg 26 8 6 12 30 39-53

Tonegido/HB 26 7 8 11 29 42-55

Blauw-Wit A'dam 26 8 4 14 28 32-42

AFC'34 26 7 5 14 26 33-62

SVVSMC * 26 6 6 14 21 38-58

UVS 26 6 2 18 20 36-60
* SVVSMC 3 punten in mindering
UVS en SVVSMC gedegradeerd; AFC’34 in nacompetitie
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Pupil van de week bij Turkiyemspor - AFC: David de Jong

Kom eens langs op ‘Goed Genoeg’
en bezoek onze internationale jeugdtoernooien:

zaterdag 14 en zondag 15 mei

zaterdag 21 en zondag 22 mei
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Uitslagen 
Woensdag 20 april 2005 
AFC F1 - Ajax F1                  0-4
AFC D5 – Turkiyemspor D1        5-0

Donderdag 21 april 2005 
AGB D1 – AFC D1 (beker) 1-2

Zaterdag 23 april 2005  
AFC 1 - TOB 1                        2-3
AFC 2 - SMS 2                        0-3
AFC 4 - Abcoude 2                   4-3
AFC 7 - WV-HEDW 11           verv.
AFC VE2 - Wherevogels VE1     1-4 
AFC B1 - Haarlem B1  1-3
AFC C1 - Zeeburgia C1 4-1
AFC D5 - Legmeervogels D3    0-1 
AFC D6 - AFC D7    1-1
AFC D8 - Aalsmeer D3  1-1
AFC D11 - Omniworld D9      7-2 
AFC E1 - Amstelveen H E1 5-1
AFC E4 - Nieuw Sloten sv E2 7-2
AFC E6 - Roda '23 E4              3-4
AFC E7 - Roda '23 E6              1-2
AFC E10 - Ouderkerk E5 1-2 
AFC E11 - Roda '23 E8            2-1 
AFC F3 - AFC F6 4-1
AFC F4 - Swift F2                    2-3
AFC F7 - Pancratius F6             0-4
AFC F8 - Sporting Martin F5 0-4
AFC F9 - Blauw Wit A'dam F6  5-3 

HBS VET – AFC VET            verv.
WV-HEDW 6 - AFC 3               1-6
SMS 4 - AFC 5                       1-2
WV-HEDW 10 - AFC 6 4-2
Nieuwendam SC VE1 - AFC VE1  6-2 
Haarlem A1 - AFC A1 2-4
EDO A1 – AFC A2                4-1
Geinoord N'gein B1 - AFC B2  1-3 
Ajax D1 - AFC D1                    0-1
DWV D1 - AFC D2 2-3
AGB D1 - AFC D4                 3-1
AFC D6 - AFC D7 1-1
Legmeervogels D7 - AFC D9   2-4 
Roda '23 D9 - AFC D10 2-4 
Roda '23 E2 - AFC E2 3-1

Legmeervogels E2 - AFC E3 ??
Amstelveen H E3 - AFC E5 4-0
Blauw Wit A'dam E5 - AFC E8 1-2  
NFC/Brommer E1 - AFC E9 4-4
NFC/Brommer E3 - AFC E12   9-2 
Ajax F1 - AFC F1                   5-2
VVA/Spartaan F1 - AFC F2 1-3
Ouderkerk F3 - AFC F5            2-5
AFC F3 - AFC F6 1-4

Zondag 24 april 2005 
AFC 1 - Turkiyemspor 1            2-3
AFC 2 - ADO 20 2                   4-2
AFC 4 - Concordia 2                1-0
AFC 6 - RKAV 3                    6-2
AFC 7 - RKAVIC 5                  3-0
AFC 8 - ZRC/Herenmarkt 2  4-3 
AFC 12 - KLM 4                    3-0
AFC A3 - DCG A2                  0-2
AFC A4 - HYS A1               3-0
AFC B3 - Pancratius B1 6-1
AFC B5 - Roda '23 B2 4-0
AFC B6 - Nieuw Sloten sv B1 1-2
AFC C2 - Purmerend C1 4-1
AFC C3 - Waterwijk C1            1-4
AFC C4 - Sporting Martin C2 2-4
AFC C7 - DCG C6 1-5

Almere 2 - AFC 3                    1-2
DWSV '61 / Bila 2 - AFC 5   s.n.o
FIT 3 - AFC 9   1-1
Arsenal ASV 3 - AFC 10 1-7 
KLM 3 - AFC 11                  5-5
EDO hfc A1 - AFC A2              4-1
KDO B1 - AFC B4                   5-1
Muiden B1 - AFC B7 3-2
HFC Kon. C3 - AFC C5           4-1
Almere C5 - AFC C6               1-6
KDO C3 - AFC C8 4-3

Dinsdag 26 april 2005 
AFC F2 – Volendam F2 (beker)   3-4 
AFC C1 – Hellas Sport C1 (beker) 3-1  
AFC '34 A1 - AFC A2 1-1
DWS D1 – AFC D1 (beker) 0-1 

Woensdag 27 april 2005 
AFC A3 - Fortuna Wormerv A1    ??
AFC D1 - Ajax D1                  3-2

AFC D3 - Roda '23 D1             3-2
AFC F3-Roda '23 F2              9-4
DCO B1 - AFC B3   2-2

Donderdag 28 april 2005
AFC 4 – Kon. HFC 3               2-4
AFC 5 – Waterwijk 2               3-0

Zondag 1 mei 2005 
AFC 3 - VVA/Spartaan 2           1-1
AFC 9 - JOS/W'graafsmeer 5     6-2  
AFC 10 - RKDES 6                 2-8
AFC 11 - Arsenal ASV 4           2-1
AFC B4 - Legmeervogels B2 verv.
AFC B6 - Swift B4                6-3
AFC B7 - Roda '23 B3 3-0
AFC C5 - Almere C4 3-3
AFC C6 - Pancratius C4            3-1
AFC C8 - Almere C8              verv.

Elinkwijk 1 - AFC 1                  2-3
Hollandia 2 - AFC 2                 0-1
HFC Kon. 3 - AFC 4                1-4
AGT 2 - AFC 6                     7-3
KDO 4 - AFC 7                   2-1
Sloten /Rivalen 3 - AFC 8         9-2
Nautilus 3 - AFC 12               0-3
Pancratius A2 - AFC A4  ??
Blauw Wit A'dam B2 - AFC B3 3-3
RKAV B1 - AFC B5   4-3
DCG C2 - AFC C2                   2-1
Fortius C1 - AFC C3                1-1
Buitenveldert C2 - AFC C4 2-6

Zaterdag 7 mei 2005 
AFC 5 – RKAVIC 4               3-3
AFC 7 – Amstelveen/H 6         2-1 
AFC A1 – Argon A1              4-1

Zondag 8 mei 2005 
AFC B3 – Weesp B1                 2-0
AFC B5 – SDZ B1                 3-3

DEVO’58 2 – AFC 9               0-4
Roda’23 B3 – AFC B7             3-2

Overige wedstrijden afgelast

De AFC kampioenen van dit seizoen 

AFC zat. 3 (zie website ‘laatste nieuws’ bij 11-04 met beelden van RTVNH) 

AFC Veteranen (niet KNVB) 
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AFC E3 
AFC E4 

(foto reeds eerdere geplaatst)

AFC E8 
Dynamo Kiev (Champions League) en Nederland (World Cup) 

(foto’s reeds eerdere geplaatst)

AFC D9

(hier foto) 

Vervolg AFC kampioenen van dit seizoen

AFC zon. 6  

(hier foto) 

AFC C2  
(met promotie naar Landelijke 3e divisie, foto reeds eerdere geplaatst) 

De AFC periodekampioenen 
AFC zon. 2 

AFC A1 

Alle teams van harte gefeliciteerd

11 mei 2005   83e jaargang nr. 14

AFC Zondag 6 kampioen

AFC D9 kampioen voorjaar 3e klasse
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M  I  X  E  D    P  I  C  K  L  E  S 
ingelegd door Willem Adriaansz

w.adriaansz@zonnet.nl

NAKEUVEL 
Met toch nog redelijk veel getrouwen nam Pickelaar in Zuilen bij Elinkwijk afscheid van seizoen 2004/2005. Hoewel er zowel voor Elinkwijk als

voor AFC niets meer op het spel stond werd het om 3 redenen toch een prettig voetbalmiddagje: de eerste zomerse dag was een feit, er werd van 
beide kanten onbekommerd gevoetbald en AFC trok met 2-3 aan het langste eind. Hetgeen onverlet liet, dat AFC op de ranglijst Elinkwijk als
derde met 1 punt meer voor moest laten gaan. Maar een vierde plaats (nooit plek zeggen) is ook mooi.
Als gebruikelijk blikt Pickelaar nog even terug op het voorbije seizoen en als altijd doet hij dat met een schuin oog naar het verschil in punten-
waardering bij winst (vroeger 2 punten en sinds een redelijk aantal jaren alweer 3 punten). Ooit breed in de sport ingevoerd als winstprikkel om
een overdaad aan gelijke spelen tegen te gaan.
Volgt hier dan de officiële eindstand (met daarachter tussen haakjes de virtuele eindstand).
1 (1) Argon, 2 (2) Türkiyemspor, 3 (3) Elinkwijk, 4 (4) AFC, 5 (6) Omniworld, 6 (5) ADO '20, 7 (7) DWV, 8 (8) Westlandia, 9 (10) Kranen-
burg, 10 (9) Tonegido, 11 (12) Blauw Wit A, 12 (11) AFC '34, 13 (13) SVVSMC en 14 !4) UVS.
Veel verandert er niet door. Argon blijft de onbetwistbare kampioen, SVVSMC en UVS blijven gedegradeerd. Alleen zou Blauw Wit A in plaats 
van AFC '34 nacompetitie hebben moeten spelen.
Er werden door 14 clubs 26 wedstrijden gespeeld; dus 364 gedeeld door 2 is 182; waarvan er 74 gewonnen werden (en dus 74 verloren werden).
Slechts 34 keer was een gelijkspel het resultaat, hetgeen pleit voor het ingevoerde bonuspunt bij winst.
Hoe speelde AFC tegen de 13 opponenten?
Thuis:  13   8   2   3   26   32-18.      Uit:  13   4   2   7   14   23-20.      Met elkaar:  26   12   4   10   40   55-38.
Door de grote middenmoot in de eindrangschikking (Elinkwijk derde met 41 punten t/m Westlandia achtste met 36 punten) lijkt de vierde plaats 
van AFC als subtopper wat geflatteerd. De hoge verwachtingen van AFC 1 voor de aanvang van de competitie zijn toch niet helemaal waarge-
maakt.

CITAAT 
“Prijs of veroordeel niemand te snel; verbeeld u steeds dat ge uw getuigenis uitspreekt ten overstaan van de goden”.
(Lucius Annaeus SENECA,
Romeins dichter en wijsgeer, 4 v.C. – 65 n.C.).

BULLEN 
Het lenterde en in AFC betekent het onder meer dat de AFC-Taurus-geborenen, deel uitmakend van de “Vereniging van Edelstieren der Stam-

boekclub AFC” voor hap, snap en spel in of nabij de weiden tezamen komen. Ooit – in 1962 – ontsproot dit ludieke gebeuren aan het brein van 
(wijlen) Theo van Emden. Omdat hij vond dat met de waarheid alleen niet te leven viel. Nog tijdens zijn welbesteed leven stelde hij Rein Minor
aan als zijn opvolger; met het oog op de continuïteit. Rein vervult de rol van opperstier weliswaar anders dan erespringer Theo deed, maar daar-
om niet minder waardevol.
Op vrijdag 22 april j.l was het zover. De gekozen locatie het ACC-clubhuis op het Loopveld niet verkeerd. Het gezelschap bestond uit 20 stieren,
te weten: Wouter Amesz, Maurice Blank, Dennis Bijlsma, Joey Esionye, Henk Foppen, Jan van Galen, Wim Haagsma, Peter v.d. Heydt, Benno
Honsdrecht, Willem de Jong, Ruud Mantel, Herman Meyer, Rein Minor, Pickelaar, Bas Rachman, Ab Springer, Ron Susan, Roy Tular, Jeroen
Walker en Dennis de Wit. Daaraan toegevoegd 4 niet-stieren: Max de Bruin Sr (gast en erevoorzitter van ACC), Jan van Dijk (historisch bepaal-
de gast als ex-voorzitter van AFC), Paul Koster (gast in 2004, toen spelwinnaar) en Machiel van der Woude (voorzitter van AFC).
Voorjaarsbronst en dorst verhinderden niet, dat er – schijven schuivend in opgestelde bakken – met overgave werd gestreden om de jaarlijkse
wisselprijs: een bijkans niet te tillen fraai metalen sierbeeld (de bulle), dat de eerdere edelfokbokaal (ontworpen door een vijand van de mensheid)
is opgevolgd. Gast Ronald was het vorige jaar zo onbeleefd geweest om de stier te bemachtigen, zodat hij dit jaar de kans kreeg om hem te ver-
dedigen. Daarin slaagde hij niet en Ronald K. derhalve exit in 2006. De glorieuze winnaar werd nu – terecht – een echte stier: Bas Rachman!
Non-valeur Pickelaar hield niet alle schijven binnenboord en was geen partij.
Onder de genoemde stieren 2 novieten: Maurice Blank (één van de AFC 3 zaterdag kampioenen) en Dennis de Wit (souschef AFC-radiokamer
naast naast Ad Westerhof).
Aan tafel werden uiteraard warme woorden gesproken door Rein M. en Max de B. over de historische banden tussen AFC en ACC. En daarbo-
ven Machiel v.d.W. met de samengevatte toekomstvisie.
Geheel gesterkt was Pickelaar tenslotte zeer voorzichtig huiswaarts gereden. Meer van hetzelfde smaakt vaak toch ook bijzonder goed.

DVD 
Uit een e-mail van Jan Wortel geplukt: “Mijn sportcarrière lag voornamelijk in het volleybal, de laatste jaren bij Martinus. Ik kreeg een dvd met

de jubileumwedstrijd en alles daaromheen, maar afdraaien was er niet bij. Ik kocht ook de AFC dvd, maar het probleem bleef hetzelfde. Tot mijn
vrouw vorige week zei: kijk, bij Blokker... De rest kun je wel raden.
De dvd is schitterend, oude bekenden als Henk Sonnevelt, Dick Disselkoen, Chris Geluk, Dodo Bothe Geisler en Gerrie Stallmann kwamen de 
huiskamer binnen. Ik heb genoten”.

EPILOOG
In de volgende – laatste – Schakel van dit seizoen zal Pickelaar niet meer meelopen. Per traditie is die Schakel bestemd voor alles op en om de

jaarlijkse algemene vergadering met de vele in ons clubblad opgenomen jaarverslagen. Dat betekent waarschijnlijk niet dat u van Pickelaar af bent.
Als de AFC-Schakel ook in seizoen 2005/2006 mag blijven bestaan hoopt hij er 'still going stram' bij te zijn. Alsdan zal hij beginnen aan zijn 29-
ste Mixed Pickles-seizoen en – als hij goed heeft geteld – zijn 50-ste seizoen als Schakel-scribent, waaronder vele voorgaande jaren als Ad On-
derdelat.
Vooralsnog wenst hij AFC-ers en overige cliëntèle een goede zonnige zomer toe. En wie weet tot ziens; waar dan ook.
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Programma

Thuiswedstrijd zaterdag 14 mei 2005 
14:45 34568  AFC 7 – WV/HEDW 11 

Uitwedstrijd zaterdag 14 mei 2005 
18.00 4134   FC Zwolle A1 – AFC A1 Jansen G W
accomodatie: De Marslanden (Zwolle)

Zaterdag 14 mei: Wim Bückert toernooi voor D1 pupillen 

Zondag 15 mei : Henk Kappelhoff  toernooi voor C junioren 

Thuiswedstrijd dinsdag 17 mei 2005 
19:00 187253 AFC A2 – SVW’27 A2 (beker, ½ finale) Broekhof MN

Thuiswedstrijd woensdag 18 mei 2005 
19:00 152893 AFC B5 – RKAVIC B1  (was 22 mei)
19:00 155082 AFC C8 – DWV C8 (was 29 mei)

Woensdag 18 mei: ABC Cup voor senioren

Zaterdag 21 mei en zondag 22 mei AFC Goed Genoeg toernooi 

Thuiswedstrijden dinsdag 24 mei 2005 
19:15 150694 AFC B7 – Geinburgia B1  (was 29 mei)

Donderdag 26 mei: wedstrijd AFC - "Gouden Ballen"  
De AFC 1895-2005 afsluiting van het seizoen 2004-2005 voor spelers
en begeleiders van AFC' eerste elftal met de wedstrijd AFC - "Gouden
Ballen", waarbij de 'speler van het jaar zal worden bekend gemaakt.

Vrijdag 27 mei AFC Leiderstoernooi 
Zie onder ‘De Jonge AFC’ers’.

Zaterdag 28 mei Mini-WK 2005 op A.F.C.
Zie onder ‘De Jonge AFC’ers’.

Toernooien
Het vervolgoverzicht van de (voorlopige) toernooien. Indien je ver-
hinderd bent, verzoeken wij je dit vroegtijdig kenbaar te maken bij
jouw leider/trainer en niet te wachten tot een dag voor het toernooi.
Ook de leiders/trainers moeten vroegtijdig inventariseren of hun team
compleet is en bij afwezigheid van spelers zo spoedig mogelijk hier-
over contact opnemen met de contactpersonen.
14-5 AFC                               D1
14-5  Volewijckers, A'dam          E12 
14-5 DHC Delft                        C5
14-5 DHC Delft                        C6
14-5 FC LISSE                        F7, 9
14-5 Zeeburgia, A'dam               E1
14-5 Zeeburgia, A'dam               F1
14-5 Zuidvogels, Huizen             CL/WC
14-5 Zuidvogels, Huizen             F4, 6, 8
15-5 AFC                               C1
15/16-5 SV Almere                  C2, D3
15-5 Westlandia Naaldwijk          A2
15-5 Westlandia Naaldwijk          B3
15-5 Westlandia Naaldwijk          C3
16-5 t Gooi, Hilversum               F1
16-5 FC Lisse                          F2
21/22-5 AFC                           A-B-C en D
21-5  Volewijckers, A'dam          D9 & 10 
21/22-5 Soest                          D1 + E elftal
21-5 FC Lisse                          E8, 9
21-5 D.O.S.R.                          E10, 11
21-5 Sparta Nijkerk                   E1, 3
21-5 DHC Delft                        D3
21-5 DTS 35 Ede                      C1

21-5 Zwaluwe 30, Hoorn            F2
22-5 Geldermalsen                   B6, 7
28-5 FC Olympia, Gouda            B1
29-5 Best                                F3

Kennismakingstoernooi 
Er wordt momenteel hard gewerkt om de teams voor volgend seizoen 
samen te stellen. Op dinsdag 24 mei en woensdag 25 mei wordt er een
toernooi gespeeld in deze voorlopige indeling. Met nadruk stellen we 
dat de indeling voorlopig is en dat de jeugdcommissie en trainers nog 
alle mogelijkheden hebben om de samenstelling van de teams te wijzi-
gen.
Let op! Alle spelers dienen naast hun AFC-shirt ook een wit reserve 
shirt mee te nemen!

Dinsdag 24 mei (denk aan AFCshirt en witte reserve shirt)
19.15 uur verzamelen alle spelers geboren in 1987 en 1988 
20.00-21.30 uur AFC A2 – AFC A3
20.00-21.30 uur AFC A4 – AFC A5

Dinsdag 24 mei (denk aan AFCshirt en witte reserve shirt)
17.45 uur verzamelen alle spelers geboren in 1989 en 1990 
18.30-20.00 uur toernooi AFC B2 / AFC B3 / AFC B4
18.30-20.00 uur toernooi AFC B5 / AFC B6 / AFC B7

Dinsdag 24 mei (denk aan AFCshirt en witte reserve shirt)
16.15 uur verzamelen alle spelers geboren in 1991 en 1992 
17.00-18.30 uur AFC C2 - AFC C3
17.00-18.30 uur toernooi AFC C4 / AFC C5 / AFC C6
17.00-18.30 uur toernooi AFC C7 / AFC C8 / AFC C9

Woensdag 25 mei (denk aan AFCshirt en witte reserve shirt)
17.00 uur verzamelen alle spelers geboren in 1993 en 1994 
17.30-19.00 uur toernooi AFC D2 / AFC D3 / AFC D4 
17.30-19.00 uur toernooi AFC D5 / AFC D6 / AFC D7 
17.30-19.00 uur toernooi AFC D8 / AFC D9 / AFC D10 

Woensdag 25 mei (denk aan AFCshirt en witte reserve shirt)
15.30 uur verzamelen alle spelers geboren in 1995 en 1996 
16.00-17.30 uur toernooi AFC E1 / AFC E2 / AFC E3
16.00-17.30 uur toernooi AFC E4 / AFC E5 / AFC E6
16.00-17.30 uur toernooi AFC E7 / AFC E8 / AFC E9/ AFC E10 
16.00-17.30 uur toernooi AFC E11 / AFC E12 / AFC E13 / AFC E14 

Woensdag 25 mei (denk aan AFCshirt en witte reserve shirt)
14.00 uur verzamelen alle spelers geboren in 1997 (1998)
14.30-16.00 uur toernooi AFC F1 / AFC F2 / AFC F3
14.30-16.00 uur toernooi AFC F4 / AFC F5 / AFC F6
14.30-16.00 uur toernooi AFC F7 / AFC F8 / AFC F9

Zaterdag
ABC-Cup woensdagavond 18 mei 2005 aftrap 19:00 uur!
De traditionele seizoensafsluiting 2004/2005 wordt dit jaar gevierd 
met het ABC-cup toernooi op woensdagavond 18 mei 2005 aanvang
19:00 uur. Noteer deze avond met je team voor deelname aan de 
onderlinge sixes, waar leuke prijsjes zijn te winnen en we gezamenlijk
na afloop tijdens de UEFA-cup final zullen genieten van een hapje en
een drankje.
De deelnemende 16 teams/4 poules zijn: Zat.2, Zat.3, Zat.4, Zat.5,
Zat.6, Zat.7, Comb. Vet.1/Vet.2, Zon.3, Zon.4, Zon.5,Zon.6,
Zon.7, Comb. Zon.8/11, Zon.9, Zon.10, Zon.12.
Organisatie: B-commissie/C-commissie samen met wedstrijdcoördina-
tie veld: Fred ten Neijenhuis, wedstrijdsectariaat: Thea Verhoeven,
ontvangst: John Dear, sportbegeleiding/blessures: Andres Moll, cate-
ring: Frans Ris/Joris de Wijs, materialen/velden: Pim v.d. Meent,
prijzen: Kappé International.

11 mei 2005   83e jaargang nr. 14
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Zaterdagcommissie
De zaterdagcommissie bestaat uit:
Roy van Dijk - voorzitter (023-5248924/06-53288696)
Sebo Woldringh - secretaris (023-5492900/06-14672961)
Benno Honsdrecht - commissaris (020-6701850/06-21262621)
Camiel Huisman - commissaris (020-4004305/06-22978733)

Zondag B
Aktueel
Het seizoen zit er bijna op. De terugblik zullen wij in de volgende
Schakel publiceren. Trots zijn we op AFC6 dat kampioen werd. En
wellicht is er nog een kansje voor AFC9. Daarover later meer. Te
wachten staat ons de ABC-Cup op woensdagavond 18 mei a.s. en een
paar toernooitjes.
Ook over de voorbereidingen voor het volgende seizoen maken we in
het volgende nummer veel meer bekend.
Lees vooral de onderstaande mededelingen!

Trainingen AFC3 en AFC4 o.l.v. Martin Verburg 
Zo lang er animo blijft iedere dinsdag- en donderdagavond uiterlijk
verzamelen om 19:30 uur in de kleedkamers 16 en 17. Let op: de 
kleedkamers worden om 19:45 uur afgesloten!
Afbellen alleen via Martin Verburg: 06 52017206 

Trainingen AFC5 t.m. 12 
Iedere woensdagavond t.m. 25 mei vanaf 19:30 uur o.l.v. Hesdy San-
ches 

ABC-Cup woensdagavond 18 mei 2005 aftrap 19:00 uur!
De traditionele seizoensafsluiting 2004/2005 wordt dit jaar gevierd 
met het ABC-cup toernooi op woensdagavond 18 mei 2005 aanvang
19:00 uur. Noteer deze avond met je team voor deelname aan de 
onderlinge sixes, waar leuke prijsjes zijn te winnen en we gezamenlijk
na afloop tijdens de UEFA-cup final zullen genieten van een hapje en
een drankje.
De deelnemende 16 teams/4 poules zijn: Zat.2, Zat.3, Zat.4, Zat.5,
Zat.6, Zat.7, Comb. Vet.1/Vet.2, Zon.3, Zon.4, Zon.5,Zon.6,
Zon.7, Comb. Zon.8/11, Zon.9, Zon.10, Zon.12.
Organisatie: B-commissie/C-commissie samen met wedstrijdcoördina-
tie veld: Fred ten Neijenhuis, wedstrijdsectariaat: Thea Verhoeven,
ontvangst: John Dear, sportbegeleiding/blessures: Andres Moll, cate-
ring: Frans Ris/Joris de Wijs, materialen/velden: Pim v.d. Meent,
prijzen: Kappé International.

Nautilus tournooi zondag 22 mei 2005.
Deelname AFC11. Info via Max Flam.

Aanvoerdersoverleg maandagavond 23 mei 2005 aanvang 20:30 
uur
Uitgenodigd in ons clubhuis worden alle aanvoerders van AFC6 t.m.
AFC12 en/of een tweede afgevaardigde. Geen afmelding mogelijk. 
Agenda o.a.: terugblik seizoen 2004/2005, plannen seizoen
2005/2006, selecties en wat verder ter tafel komt.

Arsenal tornooi “Hou de nul” zondag 29 mei 2005  
Deelname AFC5 en AFC6.
Info bekend bij Patrick Reddering en Tijs de Bont.

Trainingen bij afgelasting 
Bel altijd eerst het nummer 0900 2024004 (Eu. 0,25/min.) En vergeet
niet voor de zekerheid altijd je loop/kunstgras schoenen mee te nemen
als de training wordt verplaatst naar het Triaz-veld aan de Van Heen-
vlietlaan.

Wedstrijdprogramma
Zie elders in deze Schakel en de AFC-site!

Volgende Schakel
De volgende Schakel (15) verschijnt 8 juni 2005.

B-commissie contactpersonen;
AFC3, 4 en 5;
Frans Jüch – voorzitter (020 6415902 / 06 23622214)
Patrick Reddering – commissaris (06 47806481)
AFC6, 7, 8 
Ted Maros – commissaris (06 43023655)
AFC9, 10, 11, 12;
Max Flam – secretaris (020 6466118 / 06 25425231)

De jonge AFC’ers 
Let Op: 
Voor de vele toernooien en oefenwedstrijden kijk onder Programma. 

AFC-jeugd vergeet niet massaal en in AFC-tenue in te schrijven voor
de trimloop op zondag 29 mei a.s. te Amstelveen.
Kijk onder de rubriek “Medische Commissie” in deze Schakel en bij
de website: www.av-startbaan.nl/tib

Zaterdag 14 mei: Wim Bückert toernooi voor D1 pupillen 
Deelnemende verenigingen: Ajax, Vitesse, HFC Haarlem, FC Cam-
buur, Royal Antwerp FC, FC Den Bosch, AGOVV, Go Ahead Eagles,
FC Volendam, Rot Weiss Essen, Athletic Club Boulonge .Billancourt
(Parijs), AFC

Zondag 15 mei : Henk Kappelhoff  toernooi voor C junioren 
Deelnemende verenigingen: Royal Antwerp FC, Rot Weiss Essen,
Bayer Uerdingen ’05, RKC Waalwijk, FC Cambuur, Vitesse, Go
Ahead Eagles, AFC.

Zaterdag 21 mei en zondag 22 mei: AFC Goed Genoeg toernooi 
Deelnemende verenigingen: Achilles 1894 Assen-Be Quick GSV 1887 
Haren- DSV Concordia 1885 Delft- VV Goes 1895- VV HBS 1893 
Den Haag- USV Hercules 1882 Utrecht-HSV Sport 1889 Zwaag -
LSC 1890 Sneek- GC & FC Olympia 1886 Gouda- Quick 1888 Nij-
megen- AFC Quick 1890 Amersfoort- Robur et Velocitas 1882 Apel-
doorn- HC & FC Victoria 1893 Loosdrecht- AVC Vitesse 1892 Arn-
hem- RC & VV VOC 1895 Rotterdam- KHFC 1879 Haarlem- Frisia
1883 Leeuwarden en natuurlijk de AFC 1895.
Voor AFC doen aan het toernooi mee op zaterdag 21 mei D4, D5,
D6, D7, D8, D9, D10, B3, B4, B5, B6, B7 en op zondag 22 mei A3, 
A4, C3, C4, C5, C6, C7, C8

Vrijdag 27 mei AFC Leiderstoernooi 
Het traditionele leiderstoernooi waarbij AFC iedereen die meegewerkt
heeft aan het AFC jeugdvoetbal wil bedanken is dit seizoen op vrijdag 
27 mei. Alle leiders, scheidsrechters, trainers, assistent-trainers, grens-
rechters, reserve leiders, verzorgers, mental coaches, materiaal verzor-
gers, kortom iedereen die dit seizoen iets betekent heeft voor het
jeugdvoetbal (misschien heb je een keer een bal uit de sloot gehaald)
willen we uitnodigen voor het leiderstoernooi.
Aanmelden om 18.00 uur. Voetbaltoernooi van 18.30 - 20.00  uur.
Naast het voetbal is er ook een barbecue, publiek is ook van harte 
welkom, kunnen de jeugdspelers eens zien hoe het wel of misschien
soms ook hoe het niet moet. Echt iedereen met een AFC- hart is van 
harte welkom, we maken er weer een gezellige, sportieve avond van.

Zaterdag 28 mei Mini-WK 2005 op A.F.C. 
Op zaterdag  28 mei wordt het voetbalseizoen 2004-2005 voor alle
D-,  E-, F- pupillen en de Champions League en World Cup spe-
lers afgesloten met de mini-WK 2005.
Alle spelers melden zich om 09.15 uur bij AFC, om 09.45 uur is de 
spectaculaire opening. Het programma van de Champions League 
spelers hebben alleen een ochtendprogramma voor alle andere spelers 
loopt het programma door tot 15.30 uur.
De AFC mini-WK staat altijd in het teken van vriendschap. AFC is een
voetbalclub en je wordt lid van AFC omdat je het leuk vind om te
trainen en wedstrijden te spelen. Maar als je bij AFC lid bent dan merk
je dat er bij AFC een heleboel spelers rond lopen waar je het goed mee 
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kan vinden. Je gaat je thuis voelen bij AFC. AFC wordt dan echt jouw 
club. Als het goed is wil je wel je hele leven lid van AFC blijven om al
je vrienden te blijven ontmoeten.
Het maakt niet uit of je nu in AFC D1 of in AFC F9 speelt alle spelers 
van AFC voelen zich met elkaar verbonden. De mini-WK is daar een
mooi voorbeeld van. Bij de samenstelling van de teams worden juist
alle spelers door elkaar gemixd zodat je weer een heleboel andere
spelers goed leert kennen. Je gaat ook de andere teams van jouw land
aanmoedigen. Ook de ouders van AFC-spelers zullen op de mini-WK
oude bekenden tegen komen. De AFC mini-WK belooft weer een
feestelijke afsluiting van het seizoen te worden

Op de volgende dagen is er geen mogelijkheid om bij AFC te
trainen 
Maandag 16 mei  (2e pinksterdag)
Maandag 23 mei (geen velden vrij)
Maandag 26 mei (geen velden vrij)

Trainingsactiviteiten in de maand mei 
De teams die op woensdag trainen krijgen in mei speciale spelvormen
aangeboden, let wel op de aangepaste trainingstijden

Woensdag  11 mei penaty/shoot-out competitie  
13.30 uur trainen voor Champions League en World Cup 
14.30 uur trainen voor F-pupillen
15.30 uur trainen voor E-pupillen
16.30 uur trainen voor D-pupillen

Woensdag  18 mei hoge hoeden toernooi  
13.30 uur trainen voor Champions League en World Cup 
14.30 uur trainen voor F-pupillen
15.30 uur trainen voor E-pupillen
16.30 uur trainen voor D-pupillen

Woensdag 25 mei kennismakingstoernooi voor seizoen 2005 -
2006 
13.30 uur trainen voor Champions League 1998,1999 
14.00 uur voor spelers geboren in 1997 (1998)
15.30 uur voor spelers geboren in 1995, 1996 
17.00 uur voor spelers geboren in 1993, 1994 

Programma activiteiten gericht op volgend seizoen.
Oefenwedstrijden
Voor de oefenwedstrijden krijgen de spelers via de trainer of teamma-
nager een uitnodiging.

Spelers geboren in  1998 en 1999 (2000)
Dinsdag 17 mei 17.00-18.00 uur kennismakingsdag Champions Lea-
gue, World Cup  

Spelers geboren in 1998 en 1997  
Voor samenstelling selectie F1, F2, F3 (F5) volgend seizoen
Woensdag 18 mei 14.30-16.00 uur
Dinsdag 24 mei 16.30-17.30 uur

Spelers geboren in 1996  
Voor samenstelling selectie E2, E4 volgend seizoen
Woensdag 18 mei 14.30-16.00 uur

Spelers geboren in 1995  
Voor samenstelling selectie E-11-tal, (E1) volgend seizoen
Woensdag 18 mei 15.30-16.30 uur

Spelers geboren in 1994 (voor alle 2e jaars E-pupillen) 
Oefenwedstrijden op heel veld 11:11 
Voor samenstelling selectie D3, D5 en D8, D9, D10 volgend seizoen
Donderdag 12 mei 17.30-18.30 uur
Donderdag 19 mei 17.30-18.30 uur

Spelers geboren in 1993 
Voor samenstelling selectie D1, (D2) volgend seizoen

Vrijdag 13 mei 17.30-18.30 uur
Vrijdag  20 mei 17.30-18.30 uur

Spelers geboren in 1992  
Voor samenstelling selectie C2, C3 (C4) volgend seizoen
Dinsdag 10 mei 17.30-18.30 uur
Dinsdag 17 mei 17.30-18.30 uur

Spelers geboren in 1991 
Voor samenstelling selectie C1,C2 (C3) volgend seizoen
Vrijdag 13 mei 16.30-17.30 uur
Vrijdag 20 mei 16.30-17.30 uur

Spelers geboren in 1990 
Voor samenstelling selectie B2 (B3) volgend seizoen
Vrijdag 13 mei 16.30-17.30 uur
Vrijdag 20 mei 16.30-17.30 uur

Spelers geboren in 1989 
Voor samenstelling selectie B3 (B1) volgend seizoen
Dinsdag 10 mei 19.00-20.00 uur
Dinsdag 17 mei 19.00-20.00 uur

Spelers geboren in 1988, 1987 
Voor samenstelling selectie A1, A2 (A3) volgend seizoen
Vrijdag 13 mei 18.30-19.30 uur

Kennismakingstoernooi 
Er worden momenteel hard gewerkt om de teams voor volgend sei-
zoen samen te stellen. Op dinsdag 24 mei en woensdag 25 mei wordt
er een toernooi gespeeld in deze voorlopige indeling. Met nadruk 
stellen we dat de indeling voorlopig is en dat de jeugdcommissie en
trainers nog alle mogelijkheden hebben om de samenstelling van de
teams te wijzigen.
Let op! Alle spelers dienen naast hun AFC-shirt ook een wit reserve 
shirt mee te nemen!

Dinsdag 24 mei (denk aan AFCshirt en witte reserve shirt)
19.15 uur verzamelen alle spelers geboren in 1987 en 1988 
20.00-21.30 uur AFC A2 – AFC A3
20.00-21.30 uur AFC A4 – AFC A5

Dinsdag 24 mei (denk aan AFCshirt en witte reserve shirt)
17.45 uur verzamelen alle spelers geboren in 1989 en 1990 
18.30-20.00 uur toernooi AFC B2 / AFC B3 / AFC B4
18.30-20.00 uur toernooi AFC B5 / AFC B6 / AFC B7

Dinsdag 24 mei (denk aan AFCshirt en witte reserve shirt)
16.15 uur verzamelen alle spelers geboren in 1991 en 1992 
17.00-18.30 uur AFC C2 - AFC C3
17.00-18.30 uur toernooi AFC C4 / AFC C5 / AFC C6
17.00-18.30 uur toernooi AFC C7 / AFC C8 / AFC C9

Woensdag 25 mei (denk aan AFCshirt en witte reserve shirt)
17.00 uur verzamelen alle spelers geboren in 1993 en 1994 
17.30-19.00 uur toernooi AFC D2 / AFC D3 / AFC D4 
17.30-19.00 uur toernooi AFC D5 / AFC D6 / AFC D7 
17.30-19.00 uur toernooi AFC D8 / AFC D9 / AFC D10 

Woensdag 25 mei (denk aan AFCshirt en witte reserve shirt)
15.30 uur verzamelen alle spelers geboren in 1995 en 1996 
16.00-17.30 uur toernooi AFC E1 / AFC E2 / AFC E3
16.00-17.30 uur toernooi AFC E4 / AFC E5 / AFC E6
16.00-17.30 uur toernooi AFC E7 / AFC E8 / AFC E9/ AFC E10 
16.00-17.30 uur toernooi AFC E11 / AFC E12 / AFC E13 / AFC E14 

Woensdag 25 mei (denk aan AFCshirt en witte reserve shirt)
14.00 uur verzamelen alle spelers geboren in 1997 (1998)
14.30-16.00 uur toernooi AFC F1 / AFC F2 / AFC F3
14.30-16.00 uur toernooi AFC F4 / AFC F5 / AFC F6
14.30-16.00 uur toernooi AFC F7 / AFC F8 / AFC F9

11 mei 2005   83e jaargang nr. 14
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11 mei 2005   83e jaargang nr. 14

Periodekampioen  
De A1 is met nog 2 speeldagen voor de boeg, dankzij haar definitieve 
klassering op de 4e plaats van de Landelijke 1e divisie A vervangend
periodekampioen geworden. Een fantastische prestatie na een prachti-
ge reeks van 19 punten uit 7 wedstrijden met de doelcijfers van 10 
voor en 1 tegen onder leiding van Pim van de Meent.

Toernooien
In deze schakel is het vervolgoverzicht opgenomen van de (voorlopi-
ge)toernooien. Indien je verhinderd bent, verzoeken wij je dit vroegtij-
dig kenbaar te maken bij jouw leider/trainer en niet te wachten tot een
dag voor het toernooi. Ook de leiders/trainers moeten vroegtijdig
inventariseren of hun team compleet is en bij afwezigheid van spelers 
zo spoedig mogelijk hierover contact opnemen met de contactperso-
nen.
14-5 AFC                               D1
14-5  Volewijckers, A'dam          E12 
14-5 DHC Delft                        C5
14-5 DHC Delft                        C6
14-5 FC LISSE                        F7, 9
14-5 Zeeburgia, A'dam               E1
14-5 Zeeburgia, A'dam               F1
14-5 Zuidvogels, Huizen             CL/WC
14-5 Zuidvogels, Huizen             F4, 6, 8
15-5 AFC                               C1
15/16-5 SV Almere                  C2, D3
15-5 Westlandia Naaldwijk          A2
15-5 Westlandia Naaldwijk          B3
15-5 Westlandia Naaldwijk          C3
16-5 t Gooi, Hilversum               F1
16-5 FC Lisse                          F2
21/22-5 AFC                           A-B-C en D
21-5  Volewijckers, A'dam          D9 & 10 
21/22-5 Soest                          D1 + E elftal
21-5 FC Lisse                          E8, 9
21-5 D.O.S.R.                          E10, 11
21-5 Sparta Nijkerk                   E1, 3
21-5 DHC Delft                        D3
21-5 DTS 35 Ede                      C1
21-5 Zwaluwe 30, Hoorn            F2
22-5 Geldermalsen                   B6, 7
28-5 FC Olympia, Gouda            B1
29-5 Best                                F3

Contactpersoon A- en B-junioren  Thea Verhoeven 020-4961106, 06-
44966855  thea.verhoeven@hetnet.nl

Contactpersoon C-junioren Quintus Abeln 06-54261754 
quintusabeln@abeln.nl

Contactpersoon D-pupillen Frank de Munnik, 06 - 12806978  
frankdemunnik@planet.nl

Contactpersoon E-pupillen Dennis Bijlsma 06-22245977,
D.H.J.Bijlsma@GassanSchiphol.nl

Contactpersoon F-pupillen: Jean Bollen 06-53878379 
jbollen01@freeler.nl 

World Cup en Champions League 
Contactpersoon World Cup en Champions League: Peggy van Wijnen
06-48205116 peggyxs@planet.nl

Zaterdag 28 mei Mini-WK 2005 op A.F.C. 
Op zaterdag  28 mei wordt het voetbalseizoen 2004-2005 voor alle
D-,  E-, F- pupillen en de Champions League en World Cup spe-
lers afgesloten met de mini-WK 2005.
Alle spelers melden zich om 09.15 uur bij AFC, om 09.45 uur is de 
spectaculaire opening. Het programma van de Champions League 
spelers hebben alleen een ochtendprogramma voor alle andere spelers 
loopt het programma door tot 15.30 uur.
De AFC mini-WK staat altijd in het teken van vriendschap. AFC is een
voetbalclub en je wordt lid van AFC omdat je het leuk vind om te
trainen en wedstrijden te spelen. Maar als je bij AFC lid bent dan merk
je dat er bij AFC een heleboel spelers rond lopen waar je het goed mee 
kan vinden. Je gaat je thuis voelen bij AFC. AFC wordt dan echt jouw 
club. Als het goed is wil je wel je hele leven lid van AFC blijven om al
je vrienden te blijven ontmoeten.
Het maakt niet uit of je nu in AFC D1 of in AFC F9 speelt alle spelers 
van AFC voelen zich met elkaar verbonden. De mini-WK is daar een
mooi voorbeeld van. Bij de samenstelling van de teams worden juist
alle spelers door elkaar gemixd zodat je weer een heleboel andere
spelers goed leert kennen. Je gaat ook de andere teams van jouw land
aanmoedigen. Ook de ouders van AFC-spelers zullen op de mini-WK
oude bekenden tegen komen. De AFC mini-WK belooft weer een
feestelijke afsluiting van het seizoen te worden
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Jeugdjournaal 
Nog niet de laatste, want er volgen nog vele toernooien en natuurlijk
het Mini-WK. Maar voor de meeste teams zit de competitie er nu wel
op. Er zijn echter nog veel activiteiten :
"…Dat was weer een prachtige zaterdag. Lekker druk, want alle 
teams van de Champions League en de World Cup waren al om 9.00 
uur aanwezig om tegen elkaar te gaan spelen. Mooie weer , dus ook 
veel ouders en vriendjes , opa's en oma's die kwamen kijken. Er stond 
al snel een file voor het koffie tentje van Joris! En een paar sensatio-
nele uitslagen, want diverse Champions League teams wonnen van 
hun (1 jaar oudere ) World Cup tegenstanders. Toen we in december
ook deze mix wedstrijden speelden , werden de Champions League 
teams nog weggespeeld door de World Cuppers. Nu ging het al aar-
dig gelijk op…" En één team kwam er ook ruiterlijk voor uit dat het
niet meeviel ook al ben je een jaar ouder : "…Ik vreesde het al…. Na
de euforie van vorig weekend door de gewonnen play-offs. Zeiden de 
Zuid-Amerikanen, trouwens alle WorldCuppers tijdens de training 
afgelopen woensdag al; “Tegen de ChampionsLeaguers dat wordt 
een makkie”. Nou dit verliep dus wel anders…Argentinie zette Bayern 
goed onder druk maar het duurde heel lang voordat ze dit in doelpun-
ten om konden zetten. Pas laat kwam Argentinie door een penalty 
door Thomas (Bayern stopte de bal met de hand op de doellijn) op 1-
0 voorsprong. De spelers van Bayern lieten echter de koppies niet 
hangen en kwamen zo nu en dan toch gevaarlijk terug. Vanuit een 
goed genomen corner door Bayern werd de bal wat ongelukkig uit-
verdedigd waardoor het uiteindelijk 1-1 werd…" Er speelt zich iets
spannends af zowel op het veld als digitaal, want dit plukten we van de
B3 site. Zo te zien gaat het in alle opzichten wel sportief gelukkig. 
"…De wedstrijd werd makkelijk uitgespeeld en de 3 punten zaten in 
de pocket, een belangrijk feit aangezien Buitenboys nog 3 wedstrijden 
moet spelen, waarvan 1tje nog maar een kwartier tegen dit Weesp, dat 
3-2 voorstaat in die wedstrijd, die wedstrijd werd gestaakt doordat 
een eigenlijk uit het veld gestuurde Buitenboys-speler niet het veld uit 
wilde, als Weesp dit weet vast te houden eindigen wij als 2e. De 2e 
plek betekent een plek in de Nacompetitie, de nummers 2 uit de 
hoofdklasses A, B en C zullen strijden om de lege plek die is gekomen 
doordat Haarlem haar B2 terug heeft getrokken. Reken er maar vast
op dat AFC als eerste club van Nederland haar B3 in een landelijke 
competitie mag inschrijven…" Maar nu het leuke, Buitenboys geeft
ook antwoord op onze site ! : "…In het voorgaande bericht staat dat 
Buitenboys nog drie wedstrijden moet, nou NIET dus. Er is er inder-
daad 1 gestaakt met een 3-2 achterstand en een man minder (die 
wedstrijd werd overigens gestaakt doordat een aantal supporters, van 
beide zijde, zich niet konden gedragen en niet doordat de uit het veld 
gestuurde speler het veld niet wilde verlaten. Mochten wij (Buiten-
boys) deze wedstrijd nog in een gelijkspel omzetten, dan zijn wij 
gewoon 2e, want dan verslaan wij AFC B3 met doelsaldo, en de 
andere 2 wedstrijden, tegen DCO en Pancratius zijn gewoon een 
overwinning voor Buitenboys (6-1 tegen Pancratius, en 3-2 tegen 
DCO). De wedstrijd tegen Weesp word idd nog een lastige waar wij 
er nog 1 in moeten schieten in 25 minuten, maar ik ga ervan uit dat 
wij hier wel toe in staat zijn, aangezien (met alle respect) de kracht 
van Weesp. M.V.G. Buitenboys B1, en bedankt voor een leuk en spor-
tief seizoen !…" We wachten af. Vinden ze het bij Ajax niet leuk dat
onze D1 ze tweemaal in een week verslaat en gaan zeuren : "…Time 
waits for no one…no favours has he ! Ben ik natuurlijk een oude 
Stones-fan, Jullie weten amper wie dat zijn waarschijnlijk. De Ajax-
ouders dachten echter aan een nog ouder nummer van ze : Time is on 
my side. Wat een onzin. Ik stel mijn stopwatch op 30 minuten in, en 
als die, met inbegrip van de tijd voor wissels en blessures om zijn en
de bal is bovendien op het middenveld : einde wedstrijd. Maar Ajax 
had wel meer moeite met ons en de tijd. Tsja wij kunnen er ook niets
aan doen dat de KNVB de wedstrijd om 19.00 uur vaststelt. Zelfs een 
aangeboden kopje koffie maakte ze niet vrolijker. Kun je dan nog 
doen om ze op te vrolijken ? Verliezen. Maar ja, als wij nou gewoon 
in één week tweemaal van ze winnen zijn we misschien wel beter.
Moeten ze maar meer doelpunten maken dan wij…" Maar klaagde 
Danny Blind nou laatst niet  juist dat de wedstrijd een minuut te lang
duurde…? Verslikte de E10 zich in het gebrek aan een afmaker :

"…0p een mooie zaterdagmiddag een belangrijke wedstrijd spelen.
Indien A.F.C. zou winnen dan zou een beslissingswedstrijd een moge-
lijkheid kunnen zijn…Met alle respect voor Ouderkerk maar A.F.C.
was de gehele wedstrijd de betere ploeg. Ouderkerk had een afmaker
in huis A.F.C. niet. A.F.C. heeft wel 20 kansen gehad. Ouderkerk om 
heel precies te zijn 4 ( ik heb ze geteld). Het is de klasse van Ouder-
kerk dat zij 2 uit 4 kansen tot scoren komen en A.F.C. niet. Qua veld-
bezetting voetballend vermogen en inzet was A.F.C. de betere. Qua 
scorend vermogend is mijn verhaal nu wel bekend. Ouderkerk is
dankzij deze overwinning kampioen geworden. Het is voor de jongens
heel moeilijk geweest om een elftal te feliciteren als je weet dat je
gewoon veel beter bent in de beide onderlinge duels…" Maar wel
klasse als je dat doet, want ook dat hoort bij sport ! Bij de E2 was het
al niet anders : "…Helaas scoorde Roda nog tweemaal, AFC kon hier
niets meer tegenover stellen zodat de eindstand 3-1 werd. Roda was
hiermee kampioen, gefeliciteerd, een mooie prestatie in deze moeilijke
afdeling. Er werd op het einde een beetje tegen elkaar en op de tegen-
standers en scheidsrechter gemopperd. Dat is natuurlijk niet verstan-
dig, ook als het soms een beetje tegen zit moet je juist de schouders er
onder zetten, elkaar helpen en een extra schepje er bovenop doen!…"
En dat laatste zijn wijze woorden dus. Nog een die het net niet haalde 
omdat de tegenstander een nieuwe trainingsmethodiek heeft. Mij lijkt
het niets maar : "…Werd er vorige week nog glorieus gewonnen van 
de koploper, nu waren de rollen omgedraaid. De jongens van Sport 
Martinus waren voor straf de hele week zonder eten vroeg naar bed 
gestuurd en dat was te merken: een enorme honger naar de bal maak-
te het voor AFC bijzonder lastig. Helaas verloren, maar toch was er
na afloop een grote beker voor onze jongens van de F8: het hele 
seizoen waren jullie bijna altijd voltallig aanwezig bij de trainingen 
en de wedstrijden. Dat was te merken, jullie zijn allemaal een stuk
beter gaan voetballen, en de belangrijkste vooruitgang die er sinds de 
Kerst is geboekt is tweeledig: 1. bal veroveren  2. snel overspelen 
Daarom zijn alle ouders zeer trots op jullie en is de grote beker meer
dan verdiend !!…" De E4 had meer geluk : "…Gefrommel voor de 
goal, de keeper laat de bal weer los en daar staat Pluisje, die de bal 
in de verwarring binnentikt: 2-3! Natuurlijk had je als scheids dit 
doelpunt kunnen afkeuren, maar gelukkig gebeurde dat niet. Om 
beurten stomen Ludo en Cappie naar voren, om nog meer aanvals-
kracht te hebben. Stijn knalt maar nét naast. We spelen niet geweldig,
maar met deze stand zijn we straks dus wel gewoon kampioen! Dan 
maakt Max op het drijfnatte veld een geweldige actie, passeert twee
mannetjes en knalt op goal. De keeper krijgt de bal niet helemaal 
onder controle en laat los. Dan staat daar De Tovenaar die beheerst,
maar hard de bal tegen de netten ramt. Het is 2-4 en nog maar twee 
minuten te spelen. Langzaam tellen de seconden af richting het eind-
signaal. Nog anderhalve minuut... nog één minuut... Brian en ik
kijken op onze horloges. ‘Fluit nou toch af, scheids!’ Nog een halve 
minuut, en dan... en dan... PFFFFFFFFFFFTTTT!!!! 
KAMPIOENEN, KAMPIOENEN, OLE, OLE, OLE!!!!!…" Nog meer
kampioenen, dit keer op een toernooi : "…Veel jongens op vakantie 
terwijl er een leuk toernooi bij ADO'20 was op 5 mei. Hoe los je dat 
op ? Door met 18 jongens, een onverwachte mix van D2 tot en met 
D8, te spelen als zowel D4, D5, D6 als D7. De organisatie was blij 
met ons want een andere club was al zomaar weggebleven. De aanwe-
zigen jongens hebben zonder onderbreking, behalve een uurtje voor
de lunch aan een stuk door gespeeld. Na het laatste fluitsignaal on-
middellijk weer naar het volgende veld…Wat zijn we nu ? O, ja 
D5…Met zoveel inzet dwing je geluk ook af. Alles lukte ze, vermoeid-
heid telde niet. Zelfs in de laatste wedstrijd terwijl wij dachten dat ze
er nu toch echt wel doorzaten werd er nog even een tandje bijgescha-
keld toen de tegenstander gelijk maakte. Want wij gingen hier niet 
verliezen. Na 12 wedstrijden, (zo'n 5 en een half uur voetbal non-stop 
!) maakte we de score op : allemaal, ook van D2's gewonnen ! Vier
bekers, en 18 terecht zeer trotse en héél vermoeide jongens…"

Er wachten nog vele toernooien, de A1 speelt nog een spannende 
nacompetitie, er zijn ploegen in de beker. Benieuwd dus of we binnen-
kort nog meer juichende stukjes tegenkomen !

Frank de Munnik
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AFCoryfee: 
Ko Grosze Nipper! 

                                                     foto

Sinds jaar en dag De Verzorger van de spelers van het Eerste. Bekend
om zijn ooit razendsnelle sprints naar ter aarde gestorte spelers om ze 
met de bekende natte spons en een bemoedigend woord weer op te
lappen. Een man waarvan Frank Tilmans, collega-verzorger van Ko,
zegt: “Zo vind je zo niet meer”.

Vraag: Ik weet niet beter of je bent bij het Eerste als verzorger be-
trokken. Wie heeft er voor gezorgd dat je bij AFC kwam? 
Antwoord: Dat is Wim Crouwel geweest. We werkten samen bij FC
Amsterdam. Wim zei tegen mij: “FC gaat ter ziele, is AFC niets voor
jou?” Nou in mei 1979 heb ik met meneer van Rijn gesproken en die 
zei: “ Als je hier komt werken, moet je ook lid worden”. Dus ik ben
ook al sinds 1979 lid. FC Amsterdam hield in 1981 op te bestaan. Tot
die tijd bleef ik wel bij het belofteteam verbonden. Wim is nog steeds
een zeer goede vriend van me.

Vraag: Maar dat had je toch nooit gedacht? Kende je AFC al? 
Antwoord: Nee, AFC was totaal onbekend voor me. Ik kende AFC
alleen van de AROL- beker. Kende niemand hier.

Vraag: Dan moet de overgang vrij groot geweest zijn? 
Antwoord: Ja, de overgang was groot. Van een profclub naar een
amateurclub. Bij AFC waren de spelers veel gemoedelijker, je werd
veel sneller in de groep opgenomen dan bij Amsterdam. De omgang
was makkelijker, iedereen was bij de club betrokken. Maar Amsterdam 
was ook een prachtclub hoor. Alleen ik werkte bij Amsterdam in de
vooravond. en was ‘s avonds thuis. Dat was wel even wennen om ‘s
avonds te werken. Het werd op AFC altijd vrij laat, zeker op de don-
derdagavond, want vrijwel de hele ploeg bleef dan hangen. Of dat
gezellig was!

Vraag: Al 28 jaar betrokken bij het eerste. Is er in jouw ogen veel
veranderd? 
Antwoord: Het is allemaal veel professioneler geworden. De begelei-
ding en de verzorging zit heel goed in elkaar. Spelers vergeten dat wel
eens. Zoek maar een andere Hoofdklasser waar alles zo goed verzorgd 
is, je vindt het nergens beter. Als je ziet wat er allemaal geregeld wordt
voor de spelers en dan zijn er toch nog jongens bij, die ontevreden zijn.
Daar kan ik kwaad om worden. Vroeger was dat niet zo. Was het ook
veel meer een hechte vriendengroep. Spelers dachten er niet aan om
voor een andere club te gaan spelen. Nu zijn er spelers die meer den-
ken aan hun eigenbelang. Ach, dat is deze tijd en bij alle clubs hetzelf-
de.

Vraag: Je doet dit werk nu al zo lang. Nooit overwogen om te stop-
pen? 
Antwoord: Ik doe dit werk nog steeds fluitend. Een zondag zonder
wedstrijd is voor mij geen zondag. Zolang ik fit en gezond ben, blijf ik
dit doen. Sinds ik een nieuwe heup heb, gaat het gelukkig allemaal

weer makkelijker. Het werk op zich: het verzorgen en het beter maken
van spelers geeft me nog steeds veel voldoening. Daar doe ik het voor.

Vraag: Het leeftijdsverschil met de spelers wordt steeds groter. Word
je werk daardoor beïnvloedt?
Antwoord: Spelers benaderen me natuurlijk door het leeftijdsverschil 
anders dan hoe ze Frank benaderen, die is veel jonger. Ik ben net zoals 
Peter Brans, meer een vaderfiguur. Wat ik niet meer kan en wil, is het
tijdens een weekend Maastricht of op de Canarische eilanden ‘s avonds 
tot laat mee op stap gaan. Het stappen wordt wat moeilijker. En ik heb
heel wat uitstapjes met het Eerste meegemaakt hoor. De eerste keer
was Knokke, wel heel lang geleden.

Vraag: Dan moet je heel wat te vertellen hebben over die uitstapjes.
Heb je een anekdote? 
Antwoord: Eentje maar? Ach zoveel, maar je weet het is horen; zien
en vooral zwijgen! Maar deze zal ik je niet onthouden. Ton du Chati-
nier was jarig tijdens een trip naar de Canarische Eilanden. Een paar
spelers hadden zijn hele kamer leeg gehaald en met scheerschuim de 
vloer van tekst voorzien. Maar Ton had zijn revanche al klaar, hij wist
wie het gedaan hadden. De avond voor vertrek had hij bij die spelers
alle knopen van hun overhemd gehaald en een stukje van een van hun 
broekspijpen afgeknipt. Maar je moet wel in je clubkostuum verschij-
nen. Je begrijpt dat de volgende ochtend de hilariteit groot was.

Vraag: Tijdens het verzorgen van spelers hoor je nogal wat. Kan je
dat allemaal doorvertellen aan de trainer?
Antwoord: Nee, zeker niet. Wat we niet kwijt willen, hoort hij niet.
Spelers moeten wel vertrouwen in je hebben. Daarom is het belangrijk
om één van de ploeg te zijn. Je werkt wel één op één. Je moet natuur-
lijk de trainer soms adviseren over een bepaalde speler, vooral als daar
om gevraagd wordt. Maar nogmaals, wat we niet kwijt willen, krijgt
hij niet te horen. Dat moeten de spelers weten. De samenwerking met
de trainers is altijd goed geweest, voor 90% perfect.

Vraag: Via AFC ben je ook bij het Nederlands elftal gekomen. Wie 
heeft daarvoor gezorgd? 
Antwoord: Dat was voor de wereldkampioenschappen in 1994 in
Amerika. Rob Ouderland heeft me toen gevraagd om het verzorgings-
team te versterken. Heb ik ook nog met Prins Alexander een biertje 
gedronken in Orlando. Daarna heb ik redelijk wat telefoontjes gekre-
gen, ook van de KNVB. Maar ik moest dan wel mijn baan bij Heine-
ken opzeggen. Ik heb gekozen voor mijn werk en voor AFC. Via AFC
ben ik ook drie keer naar de Maccabi spelen in Israël geweest.

Vraag: Hoe is de samenwerking met Frank Tilmans? 
Antwoord: Frank kwam erbij als hersteltrainer. Dat kon ik door mijn
versleten heup niet meer doen. Het werk is ook veel meer geworden.
We hebben nu ook het tweede erbij. We hebben een goede taakverde-
ling. Het is een goede gozer, moet alleen een biertje lusten en wat
sneller op het veld naar een geblesseerde speler sprinten! We vangen
elkaar goed op, alleen is het niet meer te doen. Ik durf te zeggen, dat
we, met Wim Crouwel aan het hoofd, de beste medische staf hebben.

Laatste vraag: is AFC voor jou meer werkgever of meer club?
Antwoord: Zoveel vrienden hier, zoveel kennissen. AFC is voor mij 
mijn club geworden en zie AFC niet zozeer als mijn werkgever. Me-
neer van Rijn heeft het toen goed gezien.

Samensteller: André Wijnand 
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