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De eerstvolgende wedstrijden van AFC 1 zijn:
zondag 20 september 14.30 uur
AFC - Haaglandia

zondag 27 september 14.00 uur
VVSB - AFC

woensdag 24 september 20.00 uur (2e ronde KNVB beker)
AFC - WHC
(op noordelijk kunstgrasveld, geen zitplaatsen)

zondag 4 oktober 14.30 uur
AFC - Argon

zondag 11 oktober 14.30 uur
ADO ’20 - AFC

Enige interessante wedstrijden bij AFC zijn:
zaterdag 19 september
zaterdag 26 september
14.45 uur AFC zat 1 - NFC/Brommer 1
14.45 uur AFC A1 - Vitesse/AGOVV A1
14.45 uur AFC B1 - Zeeburgia B1
12.15 uur AFC B2 - Quick Boys B1
12.15 uur AFC D1 - FC UtrechtD1
12.15 uur AFC C1 - Houten C1

De volgende Schakel verschijnt over 4 weken, dus op 13 oktober 2009
Op 30 september volgt de derde digitale AFC Nieuwsbrief
met het wedstrijdprogramma van 3/4 en 10/11 oktober,
mededelingen en ander interessant nieuws.
Heeft u zich hiervoor al aangemeld?
Doe dit via onze website en klik op knop ‘AFC Nieuwsbrief’
linksboven op de homepagina

En …. volg dagelijks onze berichten op www.afc-amsterdam.nl
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Contactpersonen
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06-48205116

Van de Brug af gezien
DE KOP IS ERAF!
Het nieuwe seizoen 2009-2010 is weer begonnen. Van de allerjongsten in de Champions League tot en met de AFC-Veteranen, die naar wij hopen, allen weer een mooi
sportief avontuur tegemoet gaan. Ongetwijfeld zullen de 108 (!) teams van AFC zich
van hun beste zijde laten zien. Het wordt een belangrijk voetbaljaar met o.a. de viering van ons 115-jarig bestaan en voor ons eerste elftal de strijd om deelname aan de
Topklasse.
Het eerste is deze strijd zeer goed begonnen. Tegen de kampioen van vorig jaar
Westlandia en tegen de meest succesvolle club in 35 jaar Hoofdklasse A Elinkwijk
werden 8 doelpunten gescoord en één tegengoal geïncasseerd. AFC fier aan kop,
stond met grote letters in de Telegraaf en zo is het maar net!
Afgelopen zondag werd traditiegetrouw bij de eerste thuiswedstrijd de AFC-Persmap
2009-2010 gepresenteerd, de 27e editie in successie. Onze clubgenoten Jan van
Galen, André Wijnand en Jan Otsen brachten als productieteam weer veel nieuws en
informatie op een veelkleurige manier bijeen. Een mooi resultaat, waar het bestuur
hen en de andere medewerkers, zeer erkentelijk voor is.
De AFC-Persmap biedt in kort bestek een portret van onze oude, maar ook springlevende vereniging. De uitdagingen waar AFC in de komende tijd voor staat worden in
beeld gebracht, de visie van onze trainer op het nieuwe seizoen onthuld en de nieuwe
spelers van ons vlaggenschip voorgesteld. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt wie
wat doet om onze club adequaat te laten functioneren en floreren. Allemaal informatie die voor iedereen binnen onze vereniging belangrijk is. Om deze reden leek het
het bestuur een goed idee om deze Persmap dit jaar, anders dan tot op heden
gebruikelijk was, aan ieder AFC-lid toe te sturen. Een mooie opmaat naar de
viering van de 115 jarige verjaardag van onze club op 18 januari 2010. Vandaar dat
alle AFC’ers deze week de Schakel en de Persmap in één envelop hebben ontvangen.
Zoals gezegd staat het komende seizoen ons veel te wachten. Veel plezier en sportieve successen zijn daarbij de uitgangspunten. Spannend wordt het ongetwijfeld voor
alle teams die onze club rijk is, maar zeker ook voor ons eerste elftal. Het zou in dit
verband geweldig zijn als ons eerste bij de thuiswedstrijden op veel supporters kan
rekenen, te beginnen aanstaande zondag 20 september tegen Haaglandia. Met de
publieke steun van al onze leden kan een belangrijke stap worden gezet op weg naar
het behalen van de Topklasse.
De AFC-Persmap is bedoeld om u zo goed mogelijk te informeren over onze club
anno 2009. Omgekeerd biedt de Persmap u ook de gelegenheid om te reageren.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, aarzel niet contact op te nemen met onze
secretaris Kees Gehring, perszaken, vice-voorzitter Ad Westerhof, sponsoring en/of
Brian Speelman, jeugdzaken (voor hun telefoonnummers zie de colofon). Het bestuur
stelt dat zeer op prijs.
Namens het AFC-bestuur wens ik alle AFC’ers veel leesplezier bij de 3e editie van
de 88e jaargang van de Schakel en de 27e uitgave van de Persmap.
Machiel van der Woude,
voorzitter

2e ronde Landelijke KNVB beker
Commissie Sociale Zaken Johan de Bie
Veteranencommissie André Wijnand
Archiefcommissie Rik de Boer
Scheidsrechterscommissie Frans Juch
Clubstatisticus Chris Schröder
Trainers senioren o.a.
Cor ten Bosch
Wessel Colijn
Martin Verburg
Kees Bregman
Trainers junioren/pupillen o.a.
Jeroen Coersen
Joost van Dam
Benno Nihom
Kees Koedood
Nol de Leeuw

0297-582372
0297-522668
023-5281970
06-23622214
6152751

woensdag 23 september om 20.00 uur

06-12088165

(Hoofdklasse zaterdag, Wezep)

06-22146418

op Sportpark Goed Genoeg
(noordelijk kunstgrasveld)

AFC – WHC

06-41500758
06-38227603
06-22621600

U komt toch ook !!!

06-44452471
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Menno van Lacum, sen., 23-9-1970, Verdistraat 4 hs., 1077 GK
Amsterdam, 06-51054594, lidnr. 8796.
Sohaib el Yahiaoui, pup., 15-2-2002, C. Leickertstraat 9111, 1062 BA
Amsterdam, 06-41509717, lidnr. 8797.
Moralex Richaards, pup., 6-6-2000, Luzacstraat 52, 1051 JB Amsterdam, 06-29168279, lidnr. 8798.
Rijk Poelmans, pup., 18-2-2001, Deurloostraat 50111, 1078 JD Amsterdam, 06-45771513, lidnr. 8799.
Saifeddin Khorchid, pup., 6-12-1999, Van Woustraat 2301, 1073 NB
Amsterdam, 06-14403441, lidnr. 8800.
Sandro Kroonstadt, jun., 19-11-1997, Kromme Mijdrechtstraat 8511,
1079 KT Amsterdam, 06-1845902, lidnr. 8801.
Eli van Dijk, jong sen., 7-6-1988, Grootblankenberg 41, 1082 AC
Amsterdam, 06-26860536, lidnr. 8802.
Armand Peeters, sen., 1-10-1979, Paardenstraat 2G, 1017 CX Amsterdam, 06-24628088, lidnr. 8803.
Kees de Wolf, pup., 4-11-2002, Westzaanstraat 11 hs., 1013 NB
Amsterdam, 06-12258710, lidnr. 8804.
Chess Peters, pup., 2-11-2003, Kuinderstraat 31 hs., 1079 DJ Amsterdam, 06-28345388, lidnr. 8805.
Menne Peters, pup., 2-11-2003, Kuinderstraat 31 hs., 1079 DJ Amsterdam, 06-28345388, lidnr. 8806.
Daniel Schröder, pup., 10-7-1998, Vivaldihof 8, 1431 ZW Aalsmeer,
06-53477707, lidnr. 8807.
Lútzen Brink, sen., 2-9-1985, Rustenburgerstraat 55 B, 1074 ER
Amsterdam, lidnr. 8808.
Omar Schal, pup., 17-2-1998, Josef Israelskade 91 hs., 1073 RC
Amsterdam, 020-4712804, lidnr. 8809.
Deyvid Stefanov, pup., 30-1-1997, Groot-Seenburg, 1081 HG Amsterdam, 020-7765504, lidnr. 8810.

Bestuursmededelingen
"Aktie geef een bal"
Aan de leden en donateurs van AFC.
De competitie voor AFC seizoen 2009-2010 zal op 13 september
aanvangen met de wedstrijd AFC-Elinkwijk.
Zoals te doen gebruikelijk bij de thuiswedstrijden van AFC 1 kan een
wedstrijdbal door leden, elftallen, groeperingen en/of bedrijven beschikbaar worden gesteld.
Voor het seizoen 2009-2010 zijn nog thuiswedstrijden beschikbaar
om een bal te doneren. De bal bij de 1ste thuiswedstrijd AFC Elinkwijk is beschikbaar gesteld door Troostwijk.
Mocht u interesse hebben dan kunt u contact opnemen met Benno
Honsdrecht (penningmeester AFC) telefoonnummer 0615015894 of
met Tim Timmerman (commerciele commissie) telefoonnummer 0622794788.
Ter info, de kosten voor het beschikbaar stellen zijn € 150,= (incl.
BTW) en de naam van de schenker wordt bekendbaar gemaakt middels het programmaboekje, op de AFC website en zal vlak voor de
wedstrijd na het bekendmaken van de opstellingen omgeroepen worden via onze geluidsinstallatie.

In Memoriam
Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden op
6 juli 2009 op de leeftijd van 87 jaar van de heer

Opnieuw opvoeren:
Nigel Gobel, pup., 14-3-1999, J.J. Cremerplein 15 hs., 1051 TG
Amsterdam, 06-41783962, lidnr. 8527.
Marlon Amankwah, 29-10-1995, Charlotte Brontestraat 7, 1102 XB
Amsterdam, lidnr. 7637.
Shaul Sharabani, 2-7-1992, Opveld 15, 1082 AB Amsterdam, 0648915622, lidnr. 5777
Marco Lobatto, 19-4-1971, Assering 79, 1187 SM Amstelveen, 0204041878, lidnr. 6066.
Wilfred Hunsel, 10-10-1964, ‘t Kalf 76, 1509 AE Zaandam, 0653172055, lidnr. 6332.
Sergio Parris, 8-6-1985, Westbroekplein 9, 1107 NH Amsterdam,
lidnr. 6917.

Jan Moes
ondersteunend lid van onze vereniging.
Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan de
naaste familie.
Machiel van der Woude - voorzitter
Kees Gehring
- secretaris

Ledenlijst

Van W.L. naar Donateur:
Max Kortman (was 7614 wordt 99995),

Kandidaat leden/donateurs:
Steven Ritveld, don., 21-9-1975, Muntendamstraat 4811, 1091 DV
Amsterdam, 06-30846058, lidnr. 99996.
Finn Tan, pup., 13-2-2003, Grevelingenstraat 811, 1078 KN Amsterdam, 06-23476889, lidnr. 8785.
David Dijkgraaf, pup., 18-11-2001, Wamelplein 55, 1106 DR Amsterdam, 06-45008200, lidnr. 8786.
Raymond Cuijpers, sen., 3-3-1973, Donker Curtiusstraat 25 B, 1051
JM Amsterdam, 06-14672978, lidnr. 8787.
Shai Kolliner, sen., 29-5-1985, Biltstraat 8, 3572 BA Utrecht, 0641581580, lidnr. 8788.
Amr Makady, jong sen., 1e Oosterstraat 77A, 1211 LA Hilversum,
06-16616425, lidnr. 8789.
Karel Blom, pup., 13-9-2003 De Savornin Lohmanlaan 31, 1181 XL
Amstelveen, 6415090, lidnr. 8790.
Peter van Leeuwen, sen., 24-3-1965, B. van Klaverenboulevard 40,
1034 WP Amsterdam, 06-18485660, lidnr. 8791.
Wessel Jan Beek, pup., 10-3-1997, Jacob van Lennepkade 57 hs.,
1054 ZH Amsterdam, 06-15891949, lidnr. 8792.
Heiko-Jan van der Hoeven, pup., 31-3-2002, Egelantiersgracht 552,
1-15 RR Amsterdam, 06-13961072, lidnr. 8793.
Rida Akazim, pup., 24-6-1999, Wigbolt Ripperdastraat 17, 1067 EG
Amsterdam, 020-7708084, lidnr. 8794.
Oscar van Geest, sen., 29-9-1974, Veenplaats 2, 1182 JW Amstelveen, 06-27553316, lidnr. 8795.

Adreswijzigingen:
Iamail Filali, Lumierestraat 18, 1087 KH Amsterdam, lidnr. 6324.
Robin van Boxtel, Sloterkade 18511, 1059 EC Amsterdam, lidnr.
8604.
Remco Verbruggen, Bertus Aafjeslaan 8, 1187 VZ Amstelveen, 0208894115, lidnr. 9844
Olivier Aartsen,, Wenslauerstraat 69A 3h., 1053 AX Amsterdam,
lidnr. 8079.
Jos Willems, Ariana Nozemanstraat 31, 1065 TR Amsterdam, lidnr.
4821.
Ernst Bouman, Roerdomplaan 25, 2106 DG Heemstede, 0235278551, lidnr. 9501.
Demian M. Wijdeven, Jekerstraat 59111, 1078 LZ Amsterdam, lidnr.
8718.
Lewis Mayhew, Lijnbaansstraat 23, 1016 ST Amsterdam, lidnr. 8357.
Mehdi Akachkach, Watercirkel 32, 1186 LV Amstelveen, lidnr. 8162.
Willem Hagenberg, Kroosjespruimstraat 11, 1432 LN Aalsmeer, 0621275298, lidnr.8754.
D. Tahiri, Doornburg 134, 1081 JX Amsterdam, lidnr. 8407.
Pepijn Klaassen, Jan Vrijmanstraat 41, Amsterdam, 06-23229281,
lidnr. 8436.
Amel Vroege, Donau 130, 1186 KR Amstelveen, 06-51748234, lidnr.
885.
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Opzeggingen:
Stijn de Haan 7008, Enzo Hooft 8776, Willem Breekveldt 8475,
Daniel Rasche 8714, Alexander de Sevaux 8784, Ruben Leisink
7230, Dan Huyser 6743, Noah Surig 7851, Philippe Santcroos 7590,
Russell Abma 7746, Ahmed Ezzahri 8681, Eros Raciti 8514, Daniel
Zohar 7634, J. Sijes 9961,Jack Nye 7841, Harry Nye, Ady Keltsh
8496, Quinten van Hoogdalem 7498, Thomas Vertregt 7371, Pieter
Vriens 7071, Emanuel Ennin 8673,
Afvoeren:
Abdelhadi Elamraoui 8002

lers in het eerste negentel van de ABC (Amsterdamsche Baseball
Club). Bij AFC behoorde Luuc een groot aantal jaren tot de vaste
spelers van de Klassieke Veteranen. Namens de AFC wensen wij
Luuc samen met zijn echtgenote Cita nog een groot aantal gezonde
en gelukkige jaren. Mijn bekendheid met het echtpaar van Mierlo
dateert van langer dan 50 jaar geleden, toen mijn, al jaren geleden
overleden, vader zitting had in het bestuur van de Amsterdamsche
Baseball Club.
AFC-Ridder Rob de Jong bereikt 29 september a.s. de leeftijd van
80 jaar. Rob is een trouw bezoeker van het herenjaardiner, de bijeenkomst van de Zilveren Ploeg en de wedstrijden van ons 1e elftal.
Iedere maandagavond klaverjast hij met zijn AFC- vrienden. Namens
de AFC wensen wij hem nog een groot aantal gelukkige en gezonde
jaren.
Van onze AFC-Ridder Dick Moesbergen ontving ik een krantenartikel met betrekking tot onze vroegere eerste elftalspeler Lloyd Headley. Hij nam in augustus jl. deel aan de World Transplant Games.
De 58 jarige Haarlemmer kwam in het Australische Brisbane uit op
vier zwemonderdelen. Lloyd speelde in de tachtiger jaren bij het
Haarlemse EDO en bij AFC. De Nederlandse ploeg werd uitgezonden door de Stichting Sport en Transplantatie, die de donorwerving
onder de sportwereld onder de aandacht hoopt te brengen.
Via Erelid Chris Schröder bereikte mij het bericht dat ons oud-lid
Joop den Dekker ernstig ziek is. Joop was in de vijftiger jaren de
keeper van ons toenmalige 1e elftal en één van de eerste spelers die
toen de overgang maakte naar het betaalde voetbal (Heracles). Joop is
een enkele keer nog wel eens op Goed Genoeg. Namens de AFC
wensen wij hem sterkte.
De sportkranten schonken de laatste weken veel aandacht aan onze
AFC. In de Metropool Sport d.d. 17 augustus jl. vond voorzitter
Machiel van der Woude dat de invoering van de landelijke topklasse
naar zijn mening “de dood in de pot is”, maar dat dit doorgedrukt is
door de KNVB. Ook was in deze zelfde uitgave een artikel opgenomen met als kop “ Vernieuwd AFC vol vertrouwen” alsmede een
foto van de nieuwe spelers. In de Metropool Sport d.d. 31 augustus
jl. was een uitgebreid artikel opgenomen over onze speler van het 1e
elftal Laurens Samson. Laurens was in de afgelopen jaren al trainer
van de Junioren A 2 en in dit zo juist begonnen seizoen staat hij
samen met oud-international Wim Kieft aan het roer van de Junioren
A 1. Verder vertelt hij over zijn huidige cursus voor voetbaltrainer en
zijn liefde voor onze vereniging. Een erg leuk en positief verhaal van
Laurens!
Afgelopen zondag ontmoette ik bij de wedstrijd tegen Elinkwijk Jo
Bonnet-Berk (in 1991 onderscheiden met de AFC-Nobelprijs),
weduwe van ons te vroeg overleden Lid van Verdienste Bep. Jo is
een trouw supporter van de thuiswedstrijden van ons 1e elftal. Via
mijn rubriek laat zij de bekenden van vroeger hartelijk groeten.
Het dagblad Het Parool verscheen bij de start van het seizoen voor
het amateurvoetbal met uitgebreide informatie over diverse verenigingen. Er was een groot artikel met daarbij fraaie foto’s opgenomen
over het jeugdvoetbal in onze vereniging. Ons bestuurslid en voorzitter van de Jeugdcommissie Brian Speelman en onze jeugdtrainer
Nathan Wiener werden beiden in het artikel aan het woord gelaten.
Een fantastische reclame voor onze club! Voor het lezen van dit
artikel verwijs ik u, beste lezers, naar de website van onze vereniging.
Ik kan 't niet genoeg herhalen: AFC-ers kom je overal tegen… Zelfs
in grote getale in een groep, die op zich niets met AFC te maken
heeft. Dat gebeurde onlangs op een gezellige avond van de Sociëteit
Olympisch Stadion. Ja, die club waarvan mijn tweelingbroer Hans
in het bestuur zit, alsmede onze leden Henk Foppen en Chris Schröder. Naar aanleiding van het onverwachte succes van het Nederlandse damesvoetbalteam (halve finale op het EK bereikt) gaf Marleen
Molenaar een presentatie voor de leden van deze sociëteit. Marleen
Molenaar is een kanjer in het nationale voetbal. Niet alleen bij AZ,
dat opnieuw de Nederlandse damestitel bij voetbal behaalde, maar
ook actief betrokken bij het Nederlandse vrouwenelftal. Marleen, een
zus van ons AFC-lid en functionaris Klaas Molenaar, tevens moeder
van ons jeugdlid Nick Lammers (Jun. B 2) werd op die bijeenkomst
geïnterviewd door AFC-er Tom Egbers. Het onderwerp was natuurlijk damesvoetbal met in het aanwezige gezelschap voor-en tegenstanders en hen, die 't nog even willen aanzien om een duidelijke

Bijeenkomst Zilveren Ploeg
Deze jaarlijkse bijeenkomst zal worden gehouden op vrijdag 6 november 2009 in ons clubhuis. Leden die menen 25 jaar of langer lid
te zijn en nog niet zijn toegetreden tot de Zilveren Ploeg worden
vriendelijk verzocht zich te melden bij Johan de Bie (tel.0297582372), Hans Honsdrecht (tel.020-4422421) of Hans de Wijs
(tel.020-6442638).

AFC’s “Bie”- zonderheden
Op zondag 13 september jl. vond voorafgaande aan de thuiswedstrijd
tegen Elinkwijk de presentatie van de Persmap 2009-2010 plaats
door voorzitter Machiel van der Woude. Voor de 27e keer presenteerde onze AFC een map, die voor voetbalclubs in de amateurwereld
zeer uniek te noemen is. Ook dit jaar zijn de samenstellers Jan van
Galen, André Wijnand, en Jan Otsen (foto’s). Het eerste exemplaar van deze map werd uitgereikt aan de aanvoerster van het Nederlands Vrouwenelftal Daphne Koster, die samen met Marleen
Molenaar naar Goed Genoeg waren gekomen. Tevens werd op deze
bijeenkomst bekend gemaakt dat Mendel Witzenhausen is benoemd
tot speler van het seizoen 2008-2009 en werd afscheid genomen van
oud-spelers Robert Gehring (245 wedstrijden voor AFC 1), Joey
Esionye (247 wedstrijden voor AFC 1) en oud-verzorger Ko Grosze
Nipper. (30 jaar verzorger bij AFC 1). Voor de aanvang van de wedstrijd tegen Elinkwijk werd door ons erelid en oud-voorzitter Dick
van der Klaauw samen met zijn kleinzoon en AFC-jeugdlid Nimrod
het nieuwe scorebord onthuld. Elders in deze uitgave van ons clubblad de Schakel kunt u een verslag lezen over deze zeer geslaagde
happening.
Voorzitter Machiel van der Woude en Vice-voorzitter Ad Westerhof vertegenwoordigden onze AFC vrijdag 4 september jl. bij de
jaarlijks door De Telegraaf georganiseerde feestelijke Topscorersparty. Onze vereniging was uitgenodigd omdat Malcolm Esajas
in het seizoen 2008-2009 een prijs had gewonnen. Malcolm kon
vanwege het feit dat hij met zijn nieuwe club MVV een wedstrijd in
de Jupiler League moest spelen jammer genoeg niet aanwezig zijn.
Volgens de door mij ontvangen informatie was het weer een geslaagde bijeenkomst waarbij er weer gezellige contacten waren met bevriende verenigingen.
Het eerste elftal van de ACC (Amsterdamsche Cricket Club) wist
zich in het laatste competitieweekend in augustus door een ruime
overwinning op VVV te plaatsen voor de met ingang van het seizoen
2010 te formeren Topklasse bij de KNCB. Namens de AFC onze
hartelijke gelukwensen aan bestuur, spelers en leden met deze fraaie
prestatie.
Bestuurslid Bob Duis onderging in het ziekenhuis een operatie aan
zijn voet. Voorlopig moet hij hulpstokken gebruiken. Dit weerhield
hem niet om bij de eerste competitiewedstrijd tegen Westlandia al
weer aanwezig te zijn. Namens de AFC wensen wij hem een spoedig
herstel.
Truus van den Dungen, echtgenote van Zilveren Ploeger Peter Sr.
en moeder van Zilveren Ploeger en Redsbestuurder Peter Jr. moest
recent een aantal medische behandelingen ondergaan. Namens de
AFC wensen wij haar een spoedig herstel.
Zilveren Ploeger Luuc van Mierlo viert 24 september a.s. zijn 80e
verjaardag. Luuc was in het verleden jarenlang één van de vaste spe4
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mening te geven… Er werd naast de interviewer en de geïnterviewde
dus ook veel gepraat en geroepen door geïnteresseerde omstanders.
Door Marcel Koster, Wouter Amesz, Henk Foppen, Klaas Molenaar (ja, van die bekende familie) en Chris Schröder. Vakbekwaam
opgevangen door Tom Egbers. Daarbij viel uit hun monden nog wel
eens de naam van mijn broer Hans, die ook z'n zegje deed. Zijn
verhaal is natuurlijk in onze eigen club al jaren bekend: graag ook in
de niet te verre toekomst ook meisjes en vrouwen aan de voetbal in
AFC. Waardoor die drie bekende letters dan ook betekenen Amsterdamse Familie Club!
Eerste elftalspeler Bertjan Wijers studeerde recent af aan de Johan
Cruyff University (een HBO-studie van 4 jaar voor sporttoppers).
Waarmee wij hem vanzelfsprekend van harte feliciteren. Bertjan is nu
werkzaam als Product Operation Manager Teamsport bij Puma.
De oprichter van deze studie is de vroegere doelverdediger van Ajax
Wim de Wit. Namens de AFC wensen wij Bertjan veel succes in zijn
nieuwe functie.
De vriendenclub in AFC met de naam Club van Acht kwam recent
bijeen in het Restaurant met de naam KleinJansen aan de Hogeweg
62, 1098 CG-Amsterdam (tel.020-6920915). Toen aan het einde van
de avond de eigenaar zich presenteerde bleek dat ons AFC-lid Frank
Nieuwdorp te zijn. Frank is al een groot aantal jaren lid en aanvoerder van het vriendenelftal Zondag 9. Naar eigen ervaring een aanrader om bij KleinJansen te gaan eten.
Bij de wedstrijden van de Mini WK en de Champions League op de
zaterdagmorgen is de scheidsrechterscommissie in de persoon van
Adriaan Jeukens in samenwerking met de jeugdcommissie gestart
met leiden van deze wedstrijden door Junioren C van onze club.
Mijn advies aan u is om eens te gaan kijken naar deze wedstrijden van
onze jongste jeugd.
Ook dit keer moet ik mijn bijdrage beëindigen met verdrietig nieuws.
Mij bereikte thans het bericht van het overlijden van ons ondersteunend lid Jan Moes op 6 juli 2009 op de leeftijd van 87 jaar. Jan was
gedurende een groot aantal jaren een trouw supporter van de wedstrijden van ons 1e elftal en was ook op de zaterdagen te vinden op
ons Sportpark Goed Genoeg bij de jeugdwedstrijden. Veel oudere
leden van de AFC bewaren een aangename herinnering aan hem.
Namens de vereniging betuigen wij onze oprechte deelneming aan de
naaste familie. Tevens bereikte mij het bericht van het overlijden op
25 augustus jl. op de leeftijd van 89 jaar van de heer Alphons Peters
Sr. vader van onze Zilveren Ploeger Alphons Peters. In de jaren dat
Alphons in de jeugdteams speelde was hij dikwijls bij de wedstrijden
van zijn zoon aanwezig. Namens de AFC betuigen wij onze oprechte
deelneming aan Alphons Jr. en zijn naaste familie.
En dan nu de verjaardagen van leden van de Zilveren Ploeg. Nobelprijswinnaar Tim Timmerman (18/9) - Lid van Verdienste Rik
de Boer (23/9) - Luuc van Mierlo (24/9 - 80 jaar jong) - Erelid en
AFC-Ridder Fred van Soomeren (26/9 - 81 jaar) - AFC-Ridder
Ben Slaap (30/9) - AFC-Ridder Rob de Jong (30/9 - 80 jaar) Herman Drenkelford (2/10 - 50 jaar) - AFC-Ridder Frank Reddering (3/10) - AFC-Ridder Ron Prins (4/10) - Maurice de Hond
(8/10) - Bert de Rooy (11/10) - Jan Pelsma (11/10) - Erelid en
AFC-Ridder Marcel Koster (15/10) - Lid van Verdienste en AFCRidder Jaap Draisma (16/10) - Hans Coorengel (16/10) - Barry
v.d. Glas (17/10).
Aan al deze jarigen onze welgemeende felicitaties.
Johan de Bie.
P.S.
Op verzoek van Seth van Straten, lid van de Elftalcommissie B,
plaats ik gaarne het volgende stukje naar aanleiding van het overlijden van Joop Nieuwenhuys.
Een gemis langs de lijn.
Joop Nieuwenhuys, vader van Flip, is op 28 juli 2009 overleden. Bij
velen op AFC bekend, zal hij ons als voormalig toegewijde trainer en
coach met goede herinneringen bijblijven. Wij wensen Flip en de rest
van de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

AFC Persmap 2009-2010
Vrouwenvoetbal in volle aandacht bij de presentatie Persmap,
vooraf AFC - Elinkwijk
Jan van Galen, André Wijnand en Jan Otsen verdienden de lof ten
volle, die zij zondag 13 september j.l. in een vol bezet clubgebouw
door onze voorzitter Machiel van der Woude toegezwaaid kregen.
Inderdaad ten gehore van een enorm groot gezelschap AFC-ers en
vrienden en vriendinnen van andere voetbalclubs maakte Machiel
duidelijk, dat met deze 27e jaarlijkse Persmap maar weer een staaltje
van vakmanschap getoond was. Een juweel van een boekwerk met
interessante verhalen, mooie foto’s en buitengewoon interessante
statistische gegevens, zoals gebruikelijk van Chris Schröder afkomstig.
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Over drie jaar al weer de dertigste Persmap. Waarbij het mij ontschoten is, wie destijds de zo langzamerhand beroemd geworden AFCpersmap geboren hebben laten worden. Maar laat ons tot aan de
toekomstige totstandkoming van het 125 jarenboek van AFC niet
teveel naar het verleden kijken. Het gaat om de actuele prestaties-vannu, die de gerespecteerde aandacht verdienen.
Een uitzondering natuurlijk, en dus toch een korte terugblik voor
AFC-ers, die zich in het niet al te verre verleden enorm verdienstelijk
voor onze geliefde club gemaakt hebben. Zoals Co Grosze Nipper,
liefst dertig jaar als verzorger van onze selectiegroep vakbekwaam
actief. “Niet alleen voor de talloze benen en armen, die hij naar optimaal gebruik masseerde, maar daarnaast in een vertrouwensfunctie
met de spelers over problemen, die sportbeoefening nu eenmaal met
zich meebrengen. In 1970 door Otto van Rijn als zodanig aangesteld.
Voorzitter Van der Woude noemde en roemde ook Co’s echtgenote
Coby, die hem in al die jaren bijstond.

17

Hulde ook voor Robert Gehring, die niet minder dan elf jaar voor ons
eerste elftal speelde en dit, mogelijk in de genetische lijn van z’n
vader en in samenspel met broer Bob, op een indrukwekkende manier
deed. Bloemen ook voor Robert’s vrouw Petra, ten aanschouwe van
de nog heel jonge Teddie. Die ongetwijfeld Opa Kees mettertijd over
5
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de drempel zal halen met betrekking van het meisjesvoetbal. Ook
hulde aan Joey Esionye, die evenals Robert elf jaar voor AFC’s eerste
team speelde. Maar door nieuwe competitie-verplichtingen nu niet
aanwezig kon zijn.

AFC Bridge
Beste AFC Bridgers,
Dinsdagavond 23 september beginnen we weer met bridge in ons
clubhuis. Aanvang 19.45 uur s.v.p. 19.30 uur aanwezig.
Nieuwe bridgers kunnen zich opgeven bij:
Hans Honsdrecht
020-44 224 21
Richard de Metz
020-64 410 06
Rob Mathijse
020-67 945 42
Komt allen gezellig bridgen ieder is van harte welkom.

de Lieverdjes

11

Stichting de Lieverdjes van AFC, misschien iets voor U ?
Sinds geruime tijd bestaat binnen onze vereniging een fonds voor de
jeugd: Stichting de Lieverdjes van AFC. Het ontleent zijn naam aan
een man die op deze wijze de jeugd van AFC extra financieel ondersteunde, Dé Stoop. Deze oud voorzitter van FC Amsterdam (de lieverdjes), overleed in 2007.
Stichting de Lieverdjes van AFC ondersteunt een groot aantal projecten binnen de jeugd die niet door de normale begroting gedekt worden. Veelal betreft dit de evenementen, maar ook zijn extra – niet
geplande - voetbalmogelijkheden hierdoor in de seizoenen mogelijk
gemaakt.
Omdat AFC van tijd tot tijd het aanbod krijgt van leden of ouders van
leden, om iets extra’s te doen voor de vereniging – en dan met name
de jeugd – brengen wij dit fonds graag onder uw aandacht.
De doelstelling blijkt al uit de invulling hierboven.
Het fonds is louter bestemd voor de jeugdafdeling van AFC en wordt
beheerd door enkele leden van de jeugdcommissie onder toezicht van
de penningmeester van AFC.
Een bijdrage in dit fonds is uiteraard vrijwillig en AFC geeft ook geen
ruchtbaarheid aan de sponsors in dit fonds.
Bijdragen van iedere omvang zijn welkom, maar wij kunnen ons
voorstellen dat u wellicht iets meer informatie daarover wilt hebben.
Want uw bijdrage kan onder bepaalde voorwaarden ook fiscaal interessant zijn. Brian Speelman, voorzitter van de jeugdcommissie, is
graag bereid u verder hierover te informeren.
Hoewel het fonds al zijn gelden aan de jeugd ter beschikking stelt is
er nog wel één voordeel voor de sponsors in dit fonds te noemen.
Bij een jaarlijkse bijdrage van € 500,00 of meer zal een parkeerkaart
voor weekdagen op het parkeerterrein van AFC ter beschikking worden gesteld.
AFC is ambitieus en wil graag het aanbod van voetbal en plezier op
een nog hoger nivo brengen. En ondanks alle vrijwillige inspanningen
is geld daarbij onontbeerlijk.
Als u dit streven deelt en in de gelegenheid bent iets extra’s te doen is
dit een prima mogelijkheid.
Het Lieverdjesfonds van de Amsterdamsche Football Club
Rekeningnummer: 52.92.45.868

Speler van het voetbalseizoen 2008/2009 werd Mendel Witzenhausen. De aanvoerders van de kampioensteams (zaterdag twee en acht
en zondag negen) kregen de diploma’s voor hen en hun spelers. Op
het veld, vlak voor de wedstrijd werd het vernieuwde scorebord onthuld, aangeboden door oud-voorzitter Dick van der Klaauw en zijn
vrouw Ria, alsmede kleinzoon Nimrod.
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Voor mij ’t meest imponerende op deze gezellige bijeenkomst was de
aanwezigheid van twee prominenten in het Nederlandse damesvoetbal. Zij waren,’t was bijna niet te geloven, door de meer dan een eeuw
bestaande AFC uitgenodigd om de eerste exemplaren van de Persmap
in ontvangst te nemen. Hetgeen beiden met groot genoegen deden,
gezien de blije gezichten van de ontvangsters Daphne Koster en
Marleen Molenaar, respectievelijk aanvoerster en manager van het
recentelijk zo succesvolle nationale damesvoetbalteam bij het Europese kampioenschap in Finland. Marleen, zus van AFC-er Klaas
Molenaar, liet haar hoop op een toetreding mettertijd van AFC tot het
damesvoetbal duidelijk merken: “De uitnodiging om deze persmap
over uitsluitend mannenvoetbal te mogen ontvangen, kan een teken
zijn, dat er in AFC iets op handen is wat damesvoetbal betreft”.
Waaraan Daphne toevoegde: “Het lijkt me goed om aan al die ouders
van jeugdige spelers van uw club te laten zien, wat damesvoetbal is”.
Naast de de andere club Buitenveldert, vlakbij AFC, zou het goed zijn
een tweede voetbalclub te krijgen, waar ook meisjes en vrouwen
actief welkom zijn”. De beide aardige sportieve Marleen en Daphne
kregen van een aantal charmante mannen van AFC alle aandacht,
ongeacht dat ik daarbij mannen herkenden, die zich er kortelings op
een bijeenkomst in de Societeit Olympisch Stadion nog afwijzend
over vrouwenvoetbalspel hadden uitgesproken. Maar de zo duidelijke
aandacht voor vrouwenvoetbal in het AFC-mannenbolwerk kan op de
duur alleen maar tot een begin er van leiden. Tegen die tijd in de
zoveelste Persmap van AFC ook dan teksten over en foto’s van voetballende vrouwen.
Hans de Bie

Voor meer informatie hierover: Brian Speelman (06-53139933)

AFC scoorde opnieuw met
grote gastvrijheid
AFC als gastheer en gastvrouw in topvorm op het jaarlijkse regionale
voetbaltoernooi om de Topamateur Cup. Die conclusie mag terecht
getrokken worden. Evenals vorig jaar, toen in ’n wat kleinere vorm,
de wedstrijden ook aan de De Boelelaan gespeeld werden. Met goede
herinneringen aan het recente verleden de beide keren, dat DCG toen
de ontvangende gastfunctie vervulde. Het kan ook niet anders dat in
de organisatie van dit toernooi AFC-ers zitten. “Waar kom je ze niet
tegen? Overal!” lees ik regelmatig in de Schakelrubriek van een mij
genegen naaste familielid. Het zijn Johan de Bie en Machiel van der
Woude, die al ’n aantal jaren deel uitmaken van het organisatiecomite van dit toernooi. Respectievelijk als penningmeester en als
secretaris. Bijzonder actief dus op zaterdag de 22e augustus j.l.
6
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Bij een doorgezakt lengtegewelf van de voet is het raadzaam een
schokabsorberende inlegzool aan te brengen.
Tijdens het opbouwen van de belasting mag de pijngrens nooit
worden overschreden, immers het is je waarschuwingssignaal.
Verder zal tijdens de looptraining aandacht worden geschonken aan
het rekken van de voetzoolspieren en de kuitspier, mede door ondersteuning met tapebandage, het lokaal versterken van de voetzool en
het handhaven van je algemene conditie door te fietsen, zwemmen, of
krachtraining van de niet aangedane rest van het lichaam. En vergeet
het niet, want onze Frank en Michael zijn een meester in het geven
van voetzoolmassage. Als al die factoren weer kloppen mag de voetbaltraining worden hervat. Liever één week langer gewacht dan één
dag te vroeg begonnen, vraag het maar aan het Nederlands Honkbal team.
Nieuwe gezichten bij de verzorging van onze jeugd zijn, Monas Floor
pup. D1 (haar hele familie ademt A.F.C. en is het nichtje van “oud”
eerste elftalspeler Rob Mathijse) en Dennis Schröder jun. B1 welke
tevens de zondag sen. 2 onder zijn hoede neemt. Beiden uiterst vakbekwaam, dus AFC-ers maak daar gebruik van!?
De medische commissie:
Lex Swaan(arts) tel. 020 6731337
Fysiotherapeuten: Wim Crouwel/Frank Tilmans tel. 020 6440070
Sportmasseur: Co Grosze Nipper tel. 06 44352970

Evenals Ad Westerhof, in wiens handen de verzorging van de geluidsinstallie als gegoten leek.
Johan en Machiel ontmoetten aan de bestuurstafel in de achterzaal
van onze clubsocieteit de belangrijke gasten. Samen met hun medebestuurders van het toernooi Rob Stenacker, voorzitter (lid van
DWS), Jacqueline Degenkamp, 2e secretaris (lid van DCG), Hans van
Walbeek (namens de KNVB) en Johan Degenkamp vice-voorzitter
(lid DCG). Zij mochten voor de Vips (vervelend woord trouwens!) en
de journalisten de drankjes en de hapjes bestellen en uitdelen. Zoals
altijd met vakvrouwschap vriendelijk geserveerd door Marian Janssen. Smakelijke “versnaperingen”, voorbereid door Frans Ris en Joop
Kenter met hun attente en behulpzame staf. De velden lagen er prima
bij, de kleedkamers waren opgeknapt en het speelmaterial was keurig
geinstalleerd. Allemaal uitgevoerd door een gezellig groepje in de
weken tevoren onder leiding van Pim v.d. Meent. Ik heb er later
verslag van gekregen van mijn kleinzoon Guido Soeteman, die toen
ook ter verfraaiing van het Goed Genoeg-complex zijn handen uit de
mouwen gestoken heeft.
AFC heeft zeker weer ruim gescoord met het op “Goed Genoeg” laten
plaatsvinden van dit geweldig gezellige voetbaltoernooi. Weer gesponsord door de centrale gemeente Amsterdamm de Deelraad Zuider-Amstel, Amstel Bier en het Palteam, de drukkerij, die onze Schakel zo voortreffelijk verzorgt. Rob Stenacker reikte de prijzen aan de
eerste drie uit: winnaar Zwaluwen, Huizen (2e) en Hilversum (3e).
AFC miste als vierde geeindigde een plaats op het denkbeeldige ereschavot. Henk Boes, portefeuillehouder voor sport van de Deelraad
Zuider-Amstel, schopte de eerste bal, maar had het in de politiek al
eerder ver geschopt. De gastvrije prestatie van AFC was in de augustusweek tevoren voorafgegaan door goed georganiseerde voorrondes
van het Topamateur Cup-toernooi door DCG en FC Hilversum.

Zondag 1
13 september 2009: AFC – Elinkwijk 4-1
Het feest is weer begonnen, het seizoen 2009-2010 was voor AFC 1
afgelopen zondag gestart met een eclatante 0-4 overwinning op de
kampioen van afgelopen seizoen, Westlandia.
Een mooie start, maar het gezegde "één zwaluw maakt nog geen
zomer", is hier wel op zijn plaats. Westlandia uit is leuk en daar winnen is nog prettiger, maar nu onze eerste thuiswedstrijd op Goed
Genoeg, "oost west thuis best".
Het geheel werd opgelijst met de jaarlijkse overhandiging van de
Persmap 2009-2010. Er was een hardwarebeurs in de RAI, dus wat
druk om ons sportpark te bezoeken.
Voorzitter Machiel van der Woude opende stipt 13.00 uur de feestelijke middag met het benoemen van de kampioenen overige senioren
van afgelopen seizoen: zondag 9 ,Michiel Roedema, zaterdag 2 Fred
ten Nijenhuis en zaterdag 8 Maarten Blokland werden naar voren
geroepen om de oorkondes in ontvangst te nemen.
11 Seizoenen in AFC 1 en mooie uitstapjes naar Ajax en Spanje staat
op de cv van Robert Gehring. Robert speelde 245 wedstrijden in AFC
1 en dat is een aantal om trots op te zijn. Aanvoerder en altijd hart en
strijd voor het team en de club. Hij ontving een ingelijst AFC shirt en
zal aan het einde van het seizoen met een door hem samengesteld All
Star team van spelers van de laatste 11 seizoenen een wedstrijd tegen
het huidige AFC 1 spelen. Helaas was Joey Esionye niet aanwezig,
maar hij werd tevens genoemd en geroemd voor zijn vele wedstrijden
voor AFC 1.
De volgende in de rij die werd gehuldigd is niet de eerste de beste. Ko
Grosze Nipper die 30 jaar is verbonden geweest aan AFC 1 en zoveel
coryfeeën heeft behandeld voor een verstuikt enkeltje, een voetbalknietje, een dijbeentje, een liesje, een rugpijntje, een schaafwond, ga
zo maar door, Ko heeft ze allemaal langs zien komen. Hij en zijn
vrouw Coby ontvingen beiden een prachtig horloge en een daverend
applaus.
Ook werd de 'speler van het jaar 2008-2009' in het zonnetje gezet.
Deze eer viel te beurt aan Mendel Witzenhausen. Terecht staat hij nu
eveneens in het rijtje van vele illustere voorgangers.

Opmerkelijk op het toernooi was de grote aanwezigheid van jeugd.
Uit diverse jongere monden hoorde ik diverse opgetogen reacties.
Hopelijk naast goede voetbalspelers in de toekomst mogelijk ook
goede functionarissen-in-de-notedop voor AFC.
Hans de Bie

Medische commissie
Hielspoor
Op de Officiële Wereld Kampioenschappen 2009 welke deze week
(13 – 20 september) in Nederland worden gespeeld, is tijdens de
voorronde de eerste blessure aan de hiel een feit. Mogelijk te harde
onderlaag of te grote frequentie wedstrijden geperst in slechts drie
dagen is daar het gevolg van.
Eerst even wat anatomie.
De peesplaat aan de onderkant van onze voet bestaat uit zeer sterk
niet rekbaar weefsel, dat de verbinding vormt tussen de tenen en de
hak. Het vormt samen met de spieren en de botten onze voetboog. Bij
onze nationale tennistrots zijn er door herhaaldelijke kleine scheurtjes
zg. degeneratieve afwijkingen ontstaan. Op de röntgenfoto ontwaart
men de veel besproken “hielspoor” door een lokaal verkalkingproces.
Dit behoeft overigens geenszins te leiden tot pijn. Echter door intrede
van kunstgrasvelden, halfverharde trainingsvelden of de immer ridicule looptraining over het Bosbaan-beton, kunnen klachten ontstaan
welke behoren bij een hielspoor. Deze klachten zijn: 1. Messcherpe
pijn aan de binnenzijde van de hiel, juist onder het vetkussen. 2. De
pijn treedt op uitsluitend tijdens belasten en niet in rust. 3. Er is
sprake van startklachten en ochtendstijfheid( het lijkt of ik op eierkolen loop).
De Eerste Hulp bestaat uit: gedoceerde rust, meerdere keren per dag
koelen door met een ijsklontje de plek te masseren en later kan
Shockwave therapie uitkomst bieden.

De Persmap werd onthuld. De samenstellers Jan van Galen, Andre
Wijnand en Jan Otsen werden naar voren geroepen en bedankt voor
hun werkzaamheden voor de Persmap. De heren ontvingen veel hulde, want er was wederom een staaltje vakmanschap gecreëerd met
medewerking van een aantal AFC'ers onder het mom "alles voor de
club".

7
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De eerste twee Persmappen werden uitgereikt aan Marleen Molenaar,
manager damesvoetbal AZ Alkmaar en Daphne Koster, speelster van
AZ Alkmaar en tevens aanvoerdster van het Nederlands elftal wat de
halve finale had bereikt tijdens Euro 2009. De dames werden gevraagd naar de opmars van het damesvoetbal en door deze actie van
het Bestuur werd de deur toch op een kier gezet voor damesvoetbal
op AFC. De tijd zal het leren.

6 september 2009: Westlandia – AFC 0-4
Met een vreemde spanning in mijn lijf vertrok ik om kwart voor één
van de Stadionweg richting Naaldwijk. Voor het eerst na 11 jaar niet
als speler, maar nu weer als supporter – een gek gevoel.
Keurig op tijd kwam ik aan bij het mooie complex van Westlandia,
tijd voor een kopje koffie en een kort gesprekje met Henk Bijlsma en
Murat Böke tijdens de warming up. Altijd spannend een eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. AFC heeft een goede voorbereiding
gehad, maar dat – zo leert het verleden – zegt nog niets over de “echte” competitie. Bovendien zijn er de nodige spelers (voorlopig) afgehaakt met blessures (Steve Kenepa, Darryl van Mieghem, Bobby
Gehring, Sergio Parris), nog niet beschikbaar (Lutzen Brink) of nog
niet 100% wedstrijdfit (Benjamin Pinto) en spelen we vandaag tegen
de kampioen van vorig seizoen, Westlandia. De omstandigheden
waren goed (hoewel het kunstgras er erg droog uitzag), altijd lekker
veel publiek, het seizoen 2009-2010 kon beginnen.

En dan de wedstrijd.
Vandaag kregen we onze vrienden uit Utrecht op bezoek. Elinkwijk
staat 2e in de ‘Ranglijst aller tijden' en onze Reds 3e met maar 6
punten achterstand ....dus... staan wij eind van het seizoen 2e?
Eerst maar eens vandaag een mooi resultaat neerzetten. Elinkwijk had
vorige week ook een goede start door met 4-1 te winnen van Haaglandia. Dus op de 2e speeldag al een topper, voor wat het waard is.
Voor de veel te jong overleden oud speler van Elinkwijk en FC
Utrecht Henny van Schoonhoven werd een minuut stilte in acht genomen alvorens scheidsrechter Meulmans floot voor het begin van de
wedstrijd.
AFC kwam krachtig uit de startblokken en de eerste 10 minuten
waren voor de onzen. Het was toch Elinkwijk dat erg gevaarlijk terugkwam en in de 21e minuut was het linksback Marc van Rees van
Elinkwijk die met een vlammend schot het houtwerk boven Raymon
van Emmerik testte.
De wedstrijd was open en leuk om naar te kijken en 5 minuten later
werd het puntertje van Sjoerd Jens met buitenkans rechts naast de
verkeerde kant van de paal gedeponeerd.
Bob Verweij van Elinkwijk mocht blij zijn dat hij maar geel kreeg
voor de harde overtreding op wederom Sjoerd en uit de genomen vrije
trap waren het Peter Post en keeper Raymond Homoet die elkaar
tegenkwamen in de lucht en volgens de scheidrechter had de keeper
een trappende beweging gemaakt waar Peter op reageerde met een
duw. Beide rood terwijl ik al 2x geel had genoteerd. Ik denk dat dit
geen rode kaarten waren en zeker niet in de geest van de wedstrijd,
maar ik geloof dat dat niet meer bestaat. Men fluit volgens de opgelegde regels, maar die kunnen wel eens verkeerd uitpakken.
In de 40e minuut was het over rechts Bejamin Pinto die Laurens
Samsom bereikte en na het uitspelen van zijn directe tegenstander
Chelton Linger de bal gaf die Magid Jansen aan zag stormen, de bal
panklaar legde en de bal verdween snoeihard in het dak. 1-0, rust,
waar na werd gepraat over de rode kaarten.
Elinkwijk begon goed aan de 2e helft en direct werd er druk gezet op
het doel van AFC. Toch was het Sjoerd Jens die de 2-0 op het nieuwe
score bord, aangeboden door All In Transport, wist te zetten. Elinkwijk wist redelijk de A/B/C pressie van Co Adriaanse toe te passen,
maar het steekballetje van Wout Meulemans bereikte het uitschuifbeen van Linger die de3-0 en zijn 2e van het seizoen wist aan te
tekenen.
Elinkwijk kwam terug tot 3-1 en het was aan Raymon van Emmerik te
danken dat het niet nog spannend werd in de laatste 10 minuten van
de wedstrijd. Heldhaftig gooide hij zich een aantal keer voor de voeten van de "Utregers", waardoor er geen aansluitingstreffer werd
genoteerd, maar de uitbraak werd succesvol afgerond door Bertjan
Wijers die in was gevallen en zijn goaltje meepikte.
Deze goal is prachtig te zien in het AFC Fotoalbum op onze website,
die Ton Post uitstekend fotografeerde.
Oké, Sergio Parris kreeg nog 2x geel, beetje onnodig zo 5 minuten
voor tijd met 4-1 voor, maar dat weet hij zelf ook wel. De bank is
breed. 8 Goals voor gemaakt door 7 verschillende spelers is ook
prima en as zondag Haaglandia thuis.
Het begin van het seizoen is aardig, maar een begin is pas na een
wedstrijd of 8, dan kan je zien waar je staat. Maar we doen mee, we
spelen attractief en goed en het plezier straalt eraf. Ingrediënten voor
goede prestaties.
Ronald Koster

Eigenlijk maakte AFC na een kwartier al een eind aan de twijfel.
Nadat de eerste mogelijkheid van de wedstrijd nog voor Westlandia
was (schot voorlangs), was het daarna AFC dat de controle over de
wedstrijd kreeg. Na tien minuten leidde dit overwicht al tot een doelpunt. Magid Jansen stuurde Jens goed in de diepte, Sjoerd liep iedereen eruit en gaf de bal aan Chelton Linger die van dichtbij 0-1 maakte. Daarna gebeurde er een tijd lang niet veel, tot vlak voor rust toen
het nu Linger was die Jens in stelling bracht. Zijn vrije schotkans van
16 meter ging echter over. Een marge van 1 met de rust, dat is in
Naaldwijk meestal niet voldoende.
Het was niet Westlandia, maar AFC dat heel scherp uit de kleedkamer
kwam. Mike Ruyter won (drie minuten na rust) een duel na een afgeslagen corner van van der Knaap, Jansen trok prachtig voor en Peter
Post (captain vandaag) kopte knap tegendraads raak: 0-2. Westlandia
was aangeslagen en AFC voelde dat er meer in zat. Jansen stuurde
tien minuten later opnieuw Jens diep, die creëerde een mooie kans,
schot op de keeper, rebound voor Laurens Samsom, die met 2 benen
werd geblokkeerd. Vrije trap,rand 16 meter en een terechte gele kaart
voor Virgil Gard. Mike Ruyter had midweeks tegen JOS Watergraafsmeer al bewezen dat hij vrije trappen kan nemen en dat toonde hij nu
opnieuw. Prachtig over de muur in de bovenhoek: 0-3.
AFC speelde daarna de wedstrijd sterk uit en het had een nog grotere
uitslag kunnen worden. Nu bleef het bij 0-4, nadat Wout Meulemans
2 minuten voor tijd scoorde na een mooi hakje van Tacchary Languth
en een blunder van de keeper van Westlandia.
Blij met het mooie resultaat én met het vertoonde spel vertrok iedereen richting Amsterdam. AFC oogde volwassen en gaf onder leiding
van een zeer fit ogende Raymon van Emmerik eigenlijk de gehele
wedstrijd geen kans weg. Dat biedt perspectief!
Volgende week, thuis tegen Elinkwijk (1-4 winst opj Haaglandia),
direct een topper voor de koppositie!
Tot zondag!
Robert Gehring
Opstelling: van Emmerik; Ruyter, Vermey, Post, Langguth; Meulemans, Samsom (65. Pinto), Scheerens, Jansen (80. Wijers); Linger,
Jens (70. Moumane)

27 september VVSB - AFC
Terrein VVSB
Dr. Schaepmanlaan 2
2211 AV Noordwijkerhout
0252 - 37 35 33

11 oktober ADO’20 - AFC
Terrein ADO'20
Sportpark De Vlotter
Oosterweg 4c
1968 KN Heemskerk
Tel. 0251 - 244534

Opstelling: van Emmerik, Scheerens, Post, Samsom, Meulemans,
Jens, Langguth, Jansen, Vermeij, M. Ruijter, Linger. Ingevallen:
PInto, Parris en Wijers.
Voor foto’s van deze wedstrijd (Ton Post) zie ons 'AFC Fotoalbum'.
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Uitslagen
22 augustus 2009
AFC (zat) 3 - WV-HEDW 3
AFC (zat) 4 - DVVA 5
AFC A2 Div. – Abcoude A1
AFC B2 Div. - Swift B1
Weesp FC 1 - AFC 1 (zat)
DVVA 6 - AFC (zat) 5
FC Zwolle A1 – AFC A1 Div.
FC Zwolle C1 – AFC C1 Div.
Victoria C1 – AFC (zon) C1
Buitenboys D1 - AFC D1

7-3
0-6
verv.
10-0
1-2
6-0
3-1
1-1
1-1
0-8

beker
beker
beker
beker
beker
beker
comp.
comp.
beker
beker

23 augustus 2009
AFC (zon) 3 – Abcoude
AFC (zon) 4 – Argon 3
AFC B1 Div. – FC Volendam B1
Fortius 2 - AFC (zon) 2
DWS B1 – AFC (zon) B1
Zeeburgia C1 – AFC (zon) C2

3-7
7-3
1-4
3-1
4-1
4-3

beker
beker
beker
beker
beker
beker

25 augustus 2009
AFC 1 (zon) – Swift (zat) 1
AFC zat 5 - Aalsmeer 3
AFC D1 - BFC D1
DVVA 3 - AFC (zat) 3
Overbos 3 - AFC (zat) 4

2-1
0-10
7-3
3-0
8-4

beker
beker
beker
beker
beker

26 augustus 2009
AFC 1 (zat) - Swift (zon)1
AFC C1 Div. - Kon.HFC C1
AFC (zat) C2 – Loosdrecht C1
AFC (zon) C1 – Wasmeer C1
Argon A1 – AFC A1 Div.
Zeeburgia B1 – AFC B1 Div.
DCG B1 - AFC B2 Div.

4-0
1-0
22-0
2-4
0-1
2-1
3-1

beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker

27 augustus 2009
AFC (zon) - Voorland 2
AFC (zon) B1 – Diemen B1
AFC (zon) C2 - DCG C2
CTO’70 3 – AFC (zon) 3

verv.
0-2
1-3
3-5

beker
beker
beker
beker

Zaterdag 29 augustus
AFC1 (zat) – Buitenveldert (zon)1
AFC (zat) 4 - WV-HEDW 4
AFC (zat) 6 - WV-HEDW 6
AFC (zat) 7 - Arsenal ASV 6
AFC VE1 - TABA VE1
AFC A1 Div. – Ajax 2
AFC A2 div - Swift A1
AFC B1 Div. – Ajax B2
AFC (zon) B5 – Argon B7
AFC C1 Div.– Ajax C1
AFC (zon) C1 – Altius C1
AFC D1 - Omniworld D1
AFC D2 - JOS/W'graafsmeer D1
AFC D3 - Tos Actief D3
AFC D7 –Buitenboys D4
AFC D8 – AFC D9
AFC E3 – Buitenveldert E3
AFC E6 – Nieuw Sloten E3
AFC E7 – Eendracht’82 E1
AFC E8 – Roda’23 E6
AFC E10 – Sp. Martinus E4
AFC E13 – Arsenal E8
AFC F5 - Sloterdijk F1
AFC F6 - Arsenal ASV F4
AFC F7 - AGB F1
ACV – AFC 1 (zon)
RAP 3 - AFC (zat) 8
RAP 5 - AFC (zat) 10
’t Gooi C1 – AFC (zat) C2
Roda 23 D3 - AFC D4
Ouderkerk MD1 – AFC D10
Blauw Wit Adam E1 – AFC E1
Buitenveldert E2 – AFC E2
Arsenal E2 – AFC E5
AGB E1 – AFC E9
Roda 23 F1 - AFC F2

2-1
1-3
5-2
6-2
13-1
0-1
12-1
1-0
1-1
3-7
11-1
5-1
8-1
10-1
2-1
1-2
12-1
6-0
10-0
3-4
1-4
0-2
5-1
9-1
2-0
0-2 n.v.
1-7
3-1
0-12
1-2
1-9
0-1
2-3
3-4
9-3
8-2

beker
beker
beker
beker
beker
comp.
beker
beker
beker
comp.
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker

Zondag 30 augustus
AFC (zon) 2 - JOS/W'graafsmeer 2
AFC (zon) 5 – DRC 3

2-1
4-3

beker
beker
9

AFC (zon) 6 – AGB 4
AFC (zon) A1 – CTO’70 A1
AFC B2 Div. - Blauw Wit Amsterdam B1
AFC (zon)) B4 - Legmeervogels B3
AFC (zon) C3 - Legmeervogels C4
AFC (zon) C5 - Buitenboys C6
AFC (zon) C6 - Nieuw Sloten sv C5
Pancratius 3 – AFC (zon) 3
Waterwijk 3 – AFC (zon) 4
RAP 8 - AFC (zon) 9
508 FIT 3 - AFC (zon) 10
Hoofddorp s.v. B2 – AFC((zon) B2
Tos Actief C3 – AFC (zon) C4

1-1
1-1
2-2
2-3
8-3
1-1
13-1
1-3
2-1
0-3
2-1
1-4
0-6

beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker

Dinsdag 1 september 2009
AFC 1 (zon) - JOS/W'graafsmeer 1
AFC (zat) 8 - DVVA 9
AFC (zat) 10 - DVVA 11
AFC (zon) B2 - Legmeervogels B2
AFC (zon) B3 - Ouderkerk B3
AFC (zon) C4 - Roda 23 C5
WV-HEDW 9 - AFC (zat) 7
Sporting A'dam VE1 - AFC VE1
Parkstad sv VE2 - AFC VE2
DWS A1 – AFC A2 Div.
Geuzenmiddenmeer B1 – AFC zon B1
Buitenboys B3 – AFC (zon) B4
Argon C4 - AFC (zon) C3
Buitenveldert MC1 – AFC (zon) C6
Blauw Wit Asd C1 – AFC zon C2

4-1
4-4
6-5
5-1
6-0
15-0
2-0
4-1
1-8
0-0
3-2
0-1
4-2
2-5
5-2

beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker

Woensdag 2 september 2009
AFC A1 Div – Fc Volendam A2
AFC D6–Abcoude D3
AFC D9 – Waterwijk D10
AFC E1 – Buitenveldert E1
AFC E2 – Swift E1
AFC E4 – Sporting Martinus E1
AFC E9 – KDO E1
AFC E11 – Nieuw Sloten E5
AFC E15 – Buitenveldert E9
AFC F2 -Sporting Martinus F1
AFC F3 - DCG F2
AFC F4 - Buitenveldert F4
AFC F8 - Roda 23 F4
AFC F9 - Buitenveldert F7
DVVA 10 - AFC (zat) 9
DSS C1 - AFC C1 div.
DWS E2 – AFC E3
Roda’23 E5 – AFC E7
SDZ E5 – AFC E8
Ouderkerk E7 – AFC E13
Ouderkerk E6 – AFC E14
RAP F1 - AFC F1
SDZ F6 - AFC F5
Arsenal ASV F6 - AFC F7

3-1
1-6
7-2
3-3
2-4
0-14
0-4
1-11
3-2
1-5
1-1
0-4
0-13
0-3
0-2
verv.
1-7
1-5
3-5
2-2
13-1
0-14
0-10
0-12

beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker

donderdag 3 september 2009
AFC (zon) 8 - Ouderkerk 5
AFC (zon) 9 - WV-HEDW 11
AFC ((zon) 10 - Meer de 7
AFC D4 - Legmeervogels D3
AFC F1 Buitenveldert F1
RAP 7 – AFC ( zon) 5
Hoofddorp s.v. 12 - AFC (zon ) 6

5-3
5-6
1-5
5-0
4-1
1-4
10-1

beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker

zaterdag 5 september 2009
AFC (zat)1 - VEW 1
AFC (zat )3 - Arsenal 4
AFC (zat )4 - VEW 2
AFC (zat )5 - Buitenveldert 2
AFC (zat )8 - WV-HEDW 14
AFC (zat) 10 - WV-HEDW 17
AFC VE1 - Real Sranang VE1
AFC (zon ) B3 - Argon B3
AFC D1 - FC Volendam D1
AFC D4 - Argon D4
AFC D6 - Weesp D3
AFC D7 - BFC D3
AFC D9 - Waterwijk MD1
AFC D10 - Buitenveldert MD3
FC D11 - Arsenal MD1
AFC E1 - DCG E1
AFC E2 - Zeeburgia E3
AFC E4 - Blauw Wit Adam E2

4-0
1-7
4-1
6-3
7-0
afg.
10-3
13-0
7-0
afg.
afg.
2-2
afg.
afg.
afg.
3-2
2-1
5-5

comp.
comp.
comp.
comp.
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
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AFC E5 - Buitenveldert E6
AFC E9 - SDZ E4
AFC E10 - SDZ E6
AFC E11 - Arsenal E6
AFC E12 - Arsenal E1
AFC F2 - Buitenveldert F2
AFC F3 - DWS F2
AFC F6 - SDZ F4
AFC F10 - Buitenveldert F8
Black Devils - AFC Klass. Vet.
DVVA 2 - AFC (zat) 2
Arsenal ASV 3 - AFC(zat 6
DVVA 8 - AFC (zat )7
WV-HEDW 16 - AFC (zat )9
DVS'33 A1 - AFC A1 Div.
Volendam B2 - AFC (zat ) B2
FC Volendam C1 - AFC C1 Div.
Blauw Wit C1 - AFC (zat) C2
Nieuw Sloten sv D3 - AFC D3
Waterwijk D10 - AFC D8
DCG E2 - AFC E3
Arsenal E5 - AFC E7
Amstelveen E4 - AFC E13
Pancratius F1 - AFC F1

9-1
2-6
1-1
afg.
afg.
5-0
afg.
afg.
1-4
1-3
afg.
1-4
afg.
afg.
1-3
2-3
2-0
2-1
1-6
1-10
2-8
1-7
1-7
1-3

beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
beker
comp.
comp.
beker
beker
beker
beker
comp.
comp.
comp.
beker
beker
beker
beker
beker
beker

zondag 6 september 2009
AFC (zon )2 - Hoofddorp 2
AFC (zon )3 - ZSGO/WMS 2
AFC (zon )4 - IVV 2
AFC (zon ) 6 - Ouderkerk 4
AFC (zon) A1 - Buitenboys A1
AFC Div. A2 - Kolping Boys A1
AFC (zon) B1 - Hollandia B1
AFC(zon) C1 - Omniworld C1
AFC(zon) C2 - Legmeervogels C1
AFC(zon) C4 - Ouderkerk C5
AFC (zon )C5 - AS 80 C5
Westlandia (zon) - AFC 1 (zon)
Pancratius 6 - AFC (zon) 5
RAP 5 - AFC (zon) 8
Arsenal ASV 7 - AFC (zon) 10
FC Volendam B1 - AFC B1 (div)
Roda'23 B5 - AFC (zon) B5
Ouderkerk C4 - AFC (zon) C3

2-0
3-2
2-0
1-4
3-5
4-0
3-1
4-3
0-2
9-0
1-6
0-4
6-5
2-4
1-5
1-2
3-5
2-16

comp.
comp.
comp.
beker
beker
comp.
beker
comp.
comp.
beker
beker
comp.
beker
beker
beker
comp.
beker
beker

dinsdag 8 september 2009
AFC D2 - KHFC D1
AFC D10 - Roda'23 MD1
AFC (zat) A2 - Abcoude A1
Arsenal ASV D3 - AFC D3

2-0
1-1
4-0
0-15

comp.
beker
beker
beker

woensdag 9 september 2009
AFC D11 - Pancratius MD1
Waterwijk C5 - AFC(zon) C5
Ouderkerk B4 - AFC (zon) B5

3-3

beker
beker
beker

donderdag 10 september 2009
Buitenboys D3 - AFC D7

4-4

beker

zaterdag 12 september 2009
AFC 2 (zat) - Kennemerland 2 (zat)
AFC 7 (zat) - Arsenal ASV 3 (zat)
AFC VE2 (zat) - Overbos VE1 (zat)
AFC (zat) B1 Div. - FC Zwolle B1
AFC B2 Div. - IJsselmeervogels B1
AFC (zat) C1 Div. - de Graafschap C1
AFC D6 - Abcoude D3
AFC D7 - Omniworld D6
AFC D8 - Roda 23 D7
AFC D11 - Jong Aalsmeer United D5
AFC E1 - Volendam (rkav) E2
AFC E4 - SDZ E3
AFC E9 - IJburg AFC E1
AFC E11 - SDZ E7
AFC E12 - ZSGO/WMS E3
AFC E13 - Pancratius ME2
AFC E14 - Abcoude E8
AFC E15 - AMVJ E3
AFC F2 - Diemen F2
AFC F4 - Nieuw West SV F1
AFC F6 - Pancratius F6
AFC F8 - NFC/Brommer F3
AFC F10 - Sporting Martinus F8
RKAVIC 1 (zat) - AFC 1 (zat)
DVVA 5 (zat) - AFC 3 (zat)
RKAVIC 2 (zat) - AFC 4 (zat)

5-1
3-2
3-2
1-3
2-1
6-0
0-10
4-1
3-2
4-1
4-0
1-9
1-10
3-2
4-0
1-1
0-16
0-4
4-1
0-1
4-0
3-1
9-1
3-5
5-3
9-4

4-4

Waterwijk 2 (zat) - AFC 5 (zat)
Fortius 4 (zat) - AFC 8 (zat)
RKAVIC 3 (zat) - AFC 9 (zat)
SIZO VE3 (zat) - AFC VE3 (zat)
WSV 30 A1 - AFC A2 Div.
Zouaven De B2 (zon) - AFC B1 (zon)
Zeeburgia D1 - AFC D1
Ajax D4 - AFC D2
RKDES D2 - AFC D3
TABA D2 - AFC D4
Swift D3 - AFC D5
GeuzenM'meer D7 - AFC D10
Amstelland United E1 / AFC E2
Blauw Wit Amsterdam E1 - AFC E3
RKAVIC E1 - AFC E5
Legmeervogels E4 - AFC E6
Legmeervogels E5 - AFC E7
Swift E6 - AFC E8
Sporting Martinus E7 - AFC E10
Blauw Wit Amsterdam F2 - AFC F3
DCG F4 - AFC F5

3-4
4-4
1-2
1-9
1-4
1-6
0-2
4-0
1-12
0-2
0-3
0-7
7-2
1-9
6-0
5-2
2-5
0-5
1-4
1-5
2-8

zondag 13 september 2009
AFC (zon) - Elinkwijk (zon)
AFC 6 (zon) - Hoofddorp s.v. 8 (zon)
AFC 7 (zon) - Hoofddorp s.v. 9 (zon)
AFC 8 (zon) - Swift 10 (zon)
AFC 11 (zon) - FIT 6 (zon)
AFC B4 (zon) - Diemen B3 (zon)
AFC B5 (zon) - Swift B4 (zon)
AFC (zat) C2 Div. - Overbos C1
AFC C7 (zon) - Almere FC C5 (zon)
Blauw Wit Amsterdam 2 (zon) - AFC 2
Sporting Martinus 2 (zon) - AFC 3 (zon)
Nieuw West SV 2 (zon) - AFC 4 (zon)
Pancratius 5 (zon) - AFC 5 (zon)
FIT 4 (zon) - AFC 9 (zon)
Nieuw Sloten sv 3 (zon) - AFC 10 (zon)
Buitenboys B2 (zon) - AFC B2 (zon)
Ouderkerk B2 (zon) - AFC B3 (zon)
Kon. HFC C1 (zon) - AFC C1 (zon)
Pancratius C2 (zon) - AFC C2 (zon)
Roda 23 C2 (zon) - AFC C4 (zon)

4-1
1-4
2-4
2-7
10-1
4-9
2-4
4-2
0-14
2-2
4-3
0-1
0-7
4-4
2-0
3-3
2-3
1-0
1-1
5-2

Drukkerij Palteam BV
Rozenburglaan 12
1115 BS Duivendrecht
Tel.
020 - 495 04 35
Fax 020 - 495 04 39
drukkerij@palteam.nl
www.palteam.nl

D R U K K E R I J

Sterk van één- tot vierkleurendruk,
van visitekaartje tot brochure . . .

Creatief

&

Modern

Nu ook digitaal drukken, speciaal voor
kleinere oplagen en personaliseren.
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M I X E D

P I C K L E S
ingelegd door Willem (Pim) Adriaansz (sinds 1976 nr. 325)
w.adriaansz@zonnet.nl en www.home.zonnet.nl/w.adriaansz

EEN NIEUWE HERFST
Om het maar eens clichématig te zeggen: “Het spel is weer op de wagen”. Een hongerige Pickelaar trok naar het Naaldwijkse Sportpark De
Hoge Bomen voor de seizoenopener Westlandia- AFC. In het vorige seizoen was dat eveneens de eerste uitwedstrijd (maar wel van de tweede
speelronde), die schokkend met 4-1 werd verloren en waarvan onze tegentreffer pas in de laatste speelminuut tot stand kwam. AFC nam nu
wraak door 0-4 winst en gunde de groenwitte gastheren onbarmhartig zelfs geen tegentreffer.
Pickelaar zag een goede eerste speelhelft van beide kanten en een wat mindere tweede helft; maar met goede momenten, vooral van AFC. Wat
hem vooral opviel was dat de uitverkoren geselecteerden letterlijk een groter elftal vormden. Wat zegt hem deze bliksemstart? Hij gaat nog niet
zover als het vorige jaar, toen hij vroegtijdig de stelling aanging dat Westlandia “wel eens een geduchte titelkandidaat zou kunnen zijn”. Hij
kreeg het gelijk volledig aan zijn zijde.
De huidige AFC-selectie heeft blijkbaar toch wat meer kwaliteit dan die van het vorige seizoen, maar of dat in de breedte ook geldt moet nog
blijken. Het lijkt wel duidelijk dat AFC 1 mee kan spelen voor een plaats in de a.s. topklasse. De eerste thuiswedstrijd tegen Elinkwijk laat
Pickelaar (die een vroege tekstafsluiter is) hier buiten beschouwing. Wat ook het resultaat daarvan mag zijn geworden: het belooft een extreem
spannende competitie te worden, waarin ook Westlandia – dat de tol lijkt te betalen voor een langdurig en loodzwaar seizoen – nog niet uitgevlakt behoeft te worden.
CITAAT
“Schenk nooit aandacht aan wat critici zeggen: er is nog nooit een standbeeld opgericht ter ere van een criticus”.
(Jean Sibelius, Fins componist, 1865-1957).
WWW
Het komt met enige regelmaat voor, dat Pickelaar geconfronteerd wordt met e-mail wisseling tussen clubmakkers. Het is uiteraard leuk om
geïnformeerd te worden, maar meestal kan hij daarmee zijn Mixed Pickles niet voeden. Uitzonderingen bevestigen echter de regel.
Pickelaar meldt nu dan ook kennis te hebben gekregen van enig e-mail verkeer tussen een honorabele AFC-er en andere niet minder honorabele
clubgenoten, waaruit hij proefde dat ook zijn mening enige relevantie had. Het ging om het 'spanningsveld' tussen de AFC-Schakel en de website van AFC. Wat uitsluitend de leden aanging diende niet op de AFC website geplaatst te worden. Gevreesd werd bovendien dat via alle informatie op de website de Schakel heel geleidelijk het loodje zou kunnen leggen. “En de allergrootste voorvechter in de AFC voor het behoud
van de AFC-Schakel“ zou Pickelaar zijn; die reageerde met “Ik heb op geen enkel terrein moeite met volstrekte opening van zaken” en dat werd
teleurstellend en onbegrijpelijk gevonden.
Pickelaar licht hier toe. De Schakel ligt hem na aan het hart, maar hij meent echter dat zijn schrijfsels geen enkele invloed hebben op het al dan
niet voortbestaan van de Schakel. Omdat hij oprecht denkt dat er op termijn een nieuw evenwicht komt tussen internet en drukwerk. Destijds
heeft de televisie ook niet geleid tot sluiting van theaters en bioscopen, zoals aanvankelijk werd gevreesd.
GROTELIJKS BELAZERD
Even was Pickelaar gepikeerd toen op maandag 7 september j.l. een Schakel in de bus lag (en dat was 10 dagen voor de Schakel die u nu in de
hand hebt). Maar zijn gebelgdheid verdween bij lezing van de bijzondere Schakel, die in kleine oplage was verspreid en uitgegeven werd i.v.m
het terugtreden van Pickelaar uit de AFC-archiefcommissie. Lang predikte hij dat archivarissen integere mensen zijn, maar nu wist hij beter. Rik
de Boer, Hans de Wijs en Wim Ringe bleken toch rasschavuiten. Zij stelden een fake Schakel samen met een hoog Pickelaarsgehalte. Een keuze
uit de onderwerpen: Mixed P(r)ickles I, II, II en IV; geschreven door Rik de Boer (begon als derde cie-lid), Hans de 'Wijs'-geer (1933 na Chr.),
Wim Ringe (over Pickelaarse Olga & de jaarlijkse Marloes) en – let wel - Machiel van der Woude (o.a. over een ongediplomeerde Rijksarchivaris). Een extra bijdrage van AFC's “Bie”-zonderheden en nog veel, veel meer; waaronder schitterende citaten en opzienbarende (meestal gemanipuleerde) foto's. Woensdag 9 september j.l. is Pickelaar in Uitgeest uitgegeten door zijn oude makkers, die hem verrasten, amuseerden en
ontroerden. Véél dank! Overigens bleek nieuwkomer Wim Ringe inmiddels een Hogeschool-cursus archivaris (1 jaar) te volgen. Over professionalisering van de organisatie gesproken...
ACC
Eerder wijdde Pickelaar enige aandacht aan de A(msterdamsche) C(ricket) C(lub), die doende was vanuit de hoofdklasse door te stoten naar de
topklasse in 2010. Wie 'A' zegt moet ook 'B' zeggen, maar het ligt voor de hand dat Pickelaar in plaats van die 'B' nu 'CC' zegt. Hij was getuige
van het feit. dat de klus tot een goed einde werd gebracht. De eerste 7 (van de 10) hoofdklassers promoveren rechtstreeks naar de topklasse en
daar was ACC nipt bij. Op de normale voorlaatste competitiedag nam ACC duidelijk afstand van VVV, terwijl VCC elders verloor. Waarmee
het pleit beslecht was: ACC naar de topklasse! Een gepaste gelukwens van Pickelaar aan het bloedverwante ACC is hier alsnog op zijn plaats.
MANNEN VAN STAAL
Vier weken geleden gaf Pickelaar iets van zichzelf prijs in zijn pickeltje 'Smartlappenleed' (van de Mallumse Deerns). Een ervaring, die hij
opdeed vanuit zijn verblijf in het Achterhoekse Rekken. Toeval of niet: enige weken later streek hij wederom neer in Rekken; vanwege de uitnodiging voor een sociale ontmoeting met voornamelijk bekenden (in ruime verscheidenheid) en enige hem nog onbekenden. Pickelaar ging er
dus andermaal heen en hij geraakte aan de praat met een Achterhoeker van 92 jaar, die een bromfiets tot zijn beschikking had waarmee hij
regelmatig 50 à 60 km per dag aflegde. Zoals ook op de dag van gesprek met Pickelaar, die dat een interessant gegeven vond en dan ook doorvroeg. Of er meer vitale ouderen in zijn familie voorkwamen. Hij bleek twee oudere broers te hebben, die – in tegenstelling tot wat Pickelaar
aanvankelijk vreesde – nog niet overleden waren, maar evenals hijzelf nog kerngezond waren als 94- en 95-jarigen met eveneens een ruime
sociale inslag. De oudste verplaatste zich frequent met het openbaar vervoer en de middelste ( de 94-jarieg dus) had onlangs nog een nieuwe
auto gekocht. 'Gezonde geesten in gezonde lichamen', dacht Pickelaar. Waarop hij vroeg of ze alle drie in hun lange leven ook actief met sport
bezig geweest waren; of ze bij voorbeeld gevoetbald hadden. Dat bleek niet het geval en na enig peinzen kwam het antwoord: “had dat dan
gemoeten”?
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Thuis programma zondag 20 september 2009
14:30 1005 AFC (zon) - Haaglandia/Sir Winston (zon)
D'Onorio
11:00 40055 AFC 2 (zon) - Hilversum FC 2 (zon)
Groen, P.
14.45 40648 AFC 3 (zon)-United/DAVO 2
Ramjiawansingh H.P.
14:45 40661 AFC 4 (zon) - OFC 2 (zon)
Muijden H.van
11:45 46034 AFC 5 (zon) - WV-HEDW 2 (zon)
A. Springer
11:45 46075 AFC 9 (zon) - Meer de 6 wit shirt
H. Elias
14:45 144089 AFC 10 (zon) - SDZ 6 (zon) naar wo 16/9 21.00 uur
14:45 46100 AFC 11 (zon) - Bijlmer 3 (zon)
H.Fritzsche
11.45 138068 AFC B1 (zon) - Buitenveldert B1 Kisoenpersad, S.
11:45 59600 AFC B2 (zon) - Swift B2 (zon)
09:00 60430 AFC C1 (zon) - Ouderkerk C1
Biezen, A.R. van de
09:00 60445 AFC C2 (zon) - Kon. HFC C2 (zon)
09:00 61152 AFC C3 (zon) - WV-HEDW C2 (zon)
09.00 61162 AFC C5(zon) – Weesp C2
09:00 61168 AFC C6 (zon) - Almere FC C1 (zon)

Programma
Onderstaand programma is slechts voor 2 weken.
Omdat de Schakel nog maar eenmaal per 4 weken wordt uitgebracht zal het programma voor de daarop volgende 2 weken in de
digitale AFC Nieuwsbrief worden opgenomen.
Heeft men zich voor de Nieuwsbrief nog niet aangemeld, dan
adviseren wij om dit zo snel mogelijk te gaan doen.
Aanmelden kan geschieden via het pictogram ‘AFC Nieuwsbrief’
op onze homepagina. Mis je wedstrijdprogramma dus niet.
Overigens kan men via onze website het KNVB wedstrijdprogramma
voor een aantal weken bekijken bij ‘senioren’ of ‘jeugd’ bij ‘programma KNVB’.
Thuis Programma zaterdag 19 september 2009
14:45 67042 AFC 1 (zat) - NFC/Brommer 1 (zat)
Meinen, R.
14:45 69397 AFC 3 (zat) - Volendam (rkav) 7 (zat) wit shirt P.Brans
12:15 69402 AFC 4 (zat) - Legmeervogels 2 (zat)
Jensch, J.C.
12:15 69419 AFC 5 (zat) - Weesp FC 2 (zat)
L.de Nobel
17:00 76509 AFC 8 (zat) - AMVJ 5 (zat) wit shirt K. Kuyvenhoven
12:15 77415 AFC 9 (zat) - DVVA 10 (zat)
A. Springer
14:45 77429 AFC 10 (zat) - Hoofddorp s.v. 3 (zat) wit shirt S.Ritfeld
17:00 77966 AFC 11 (zat) - DVVA 15 (zat)
G. Altena
14:45 125145 AFC VE1 (zat) - Zwanenburg VE1 (zat) R. Akkerman
14:45 126936 AFC VE3 (zat) - Real Sranang VE3 (zat)
14.45 2187 AFC B1(zat) – Zeeburgia B1
Hoog de O.
12:15 2297 AFC D1 - FC Utrecht D1
Henshuijs, P.
10:30 91737 AFC D2 - DWV D1
A. Springer
10:30 95027 AFC D3 - JOS/W'graafsmeer D1 wit shirt
09:00 95033 AFC D4 - Vlug en Vaardig D1
10:30 95039 AFC D5 - WV-HEDW D2
12:15 95056 AFC D10 - Abcoude D6
10:30 104599 AFC E2 - Fortius E1
09:00 104607 AFC E3 - Swift E2
10:30 104612 AFC E5 - KDO E1 wit shirt
09:00 104623 AFC E6 - Abcoude E2
10:30 104628 AFC E7 - Roda 23 E5
09:00 104634 AFC E8 - Arsenal ASV E4
09:00 104641 AFC E10 - Sporting Martinus E8
10:30 110692 AFC E13 - RKAVIC E3
10:30 116084 AFC F1 - Nieuw Sloten sv F1
09:00 116094 AFC F3 - Arsenal ASV F1
09:00 116102 AFC F5 - Sporting Martinus F5
09:00 116111 AFC F6 - RAP F3
10:30 116113 AFC F7 - DCG F6
09:00 116123 AFC F9 – Pancratius F11 wit shirt

Uit programma zondag 20 september 2009
14:30 44560 Hoofddorp s.v. 7 (zon) - AFC 6 (zon)
14:00 55496 NFC/Brommer 3 (zon) - AFC 7 (zon)
12:00 47163 Chabab 3 (zon) - AFC 8 (zon)
10:00 59869 Sporting Martinus B2 (zon) - AFC B3 (zon)
10:45 60156 Almere FC B1 (zon) - AFC B4 (zon)
11:30 61278 Overbos C2 (zon) - AFC C4 (zon)
09:30 138057 Waterwijk C7 (zon) - AFC C7 (zon)
Thuis programma woensdag 23 september 2009
20.00 3548 AFC zon 1 – WHC 1 KNVB beker 2e ronde

Bleije J.

Thuis programma zaterdag 26 september 2009
15.00
AFC Kl.VET - Victoria
14.45 69381 AFC 2 (zat) - Voorland 2 (zat)
Budding, R.
12:15 72909 AFC 6 (zat) - Wartburgia 3 (zat)
L.de Nobel
14:45 72915 AFC 7 (zat) - DVVA 8 (zat)
P.Brans
14:45 125128 AFC VE2 (zat) - Arsenal ASV VE1 (zat)
14.45 1863 AFC A1(zat) – Vitesse/Agovv A1
Oldenburg D.H.
12:15 81746 AFC B2(zat) - Quick Boys B1
Vos, G.J. de
12.15 2701 AFC C1(zat) – Houten C1
Wimmers P.J.
10:30 95044 AFC D6 - Buitenboys D3
10:30 99909 AFC D7 - Roda 23 D5
10:30 95054 AFC D9 - Diemen D7
12:15 95061 AFC D11 - Buitenveldert D6
09.00
AFC E Top - Hollandia
10:30 101174 AFC E1 - Buitenveldert E1
09:00 104617 AFC E4 - Buitenveldert E3
10:30 104637 AFC E9 - Swift E5
09:00 145463 AFC E11 - WV-HEDW E6
10:30 110689 AFC E12 - SDZ E7
09:00 106193 AFC E14 - SDZ E9
09:00 111190 AFC E15 - SDZ E10G
10:30 116089 AFC F2 - Ouderkerk F1
09:00 116098 AFC F4 - Buitenveldert F4
09:00 116116 AFC F8 - NFC/Brommer F wit shirt
09.00 122294 AFC F10 –Pancratius F12 wit shirt

Uit Programma zaterdag 19 september 2009
11:30 69926 WV-HEDW 2 (zat) - AFC 2 (zat)
Rosiek D.
12:00 73583 JOS/W'graafsmeer 2 (zat) - AFC 6 (zat)
14:30 73559 JOS/W'graafsmeer 3 (zat) - AFC 7 (zat)
14:30 126269 Diemen VE1 (zat) - AFC VE2 (zat)
14.30 1849 PH Almelo A1 – AFC A1(zat)
Wagtelenberg R.
14:30 78567 Hollandia A1 - AFC A2(zat)
Loen, J.H. van
15.00 81621 Houten B1 - AFC B2 (zat)
Sukkel, H
14.30 2695 Twente academie C1 – AFC C1(zat) Engbers J.G.P.M..
14.15 85992 KFC C1 - AFC C2 (zat)
Appelman, R.
12:00 98809 Diemen D3 - AFC D6
10:30 96329 Waterwijk D4 - AFC D7
13.00 99688 Pancratius D11 - AFC D8
14:45 95555 Buitenveldert D5 - AFC D11
09.30
Ajax – AFC E Top
10:15 101557 Pancratius E1 - AFC E1
10:30 105179 Legmeervogels E2 - AFC E4
11:15 105958 DCG E6 - AFC E11
09:00 105695 Swift E7 - AFC E12
15:00 110701 Buitenveldert E7 - AFC E14
09:00 111285 KDO E4 - AFC E15
09:30 116279 DWS F1 - AFC F2
09:00 117683 Roda 23 F2 - AFC F4
09:00 118766 Arsenal ASV F5 - AFC F8
12:00 116681 Legmeervogels F10 - AFC F10

Uit programma zaterdag 26 september 2009
14:30 67438 Aalsmeer 1 (zat) - AFC 1 (zat)
Marees, C.J.
13:00 69958 WV-HEDW 5 (zat) - AFC 3 (zat)
15:15 68819 CSW 3 (zat) - AFC 4 (zat)
12:30 69464 DVVA 6 (zat) - AFC 5 (zat)
14:30 142951 EVC 3 (zat) - AFC 8 (zat)
12:00 73149 NFC/Brommer 2 (zat) - AFC 9 (zat)
12:30 74346 WV-HEDW 13 (zat) - AFC 10 (zat)
12:00 74979 RAP 7 (zat) - AFC 11 (zat)
14:30 126100 Badhoevedorp VE1 (zat) - AFC VE1 (zat)
14:30 125761 SIZO VE2 (zat) - AFC VE3 (zat)
12.00 2203 de Graafschap B1 – AFC B1(zat)
Janssen M.H.P.J.
11:30 2318 AZ D1 - AFC D1
Bruggeling, M.
09:30 91779 Hoofddorp s.v. D1 - AFC D2
10:00 95067 Fortius D2 - AFC D3
09:30 95183 DWS D4 - AFC D4
11:30 96627 Tos Actief D2 - AFC D5
12
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12.30 99292 AS 80 D13 - AFC D10
09:00 105756 OSV E2 - AFC E2
11:30 106434 VVA/Spartaan E2 - AFC E3
10:45 104865 NFC/Brommer E1 - AFC E5
10:15 107125 Pancratius E5 - AFC E6
09:00 142164 Buitenboys E2 - AFC E7
10:15 107050 Pancratius E9 - AFC E8
12:00 113427 IJburg AFC E1 - AFC E10
09:00 113424 Jong Aalsmeer United E9 - AFC E13
10:00 122088 Blauw Wit Amsterdam F1 - AFC F1
10:00 118005 VVA/Spartaan F2 - AFC F3
09:00 116159 SDZ F5 - AFC F5
09:00 116847 Sporting Martinus F4 - AFC F6

Competitie
Check de info-mail die naar alle aanvoerders is gestuurd inzake wedstrijdformulieren; doorgeven van uitslagen; procedure bij gele en rode
kaarten; contributie etc etc.
Contactpersonen
Zat 1, Paul van ‘t Wout (06-53395840)
Zat 2, Fred ten Nijenhuis (06-53487485)
Zat 3, Eran Hausel (06-46119428)
Zat 4, Joost Harmsen (06-15074259)
Zat 5, Maarten Blokland (06-18887550)
Zat 6, Iain Thompson (06-55326583)
Zat 7, Victor de Vries (06-13390145)
Zat 8, Sebastian Brokmann (06-44157465)
Zat 9, Jean-Paul Lo-ten-Foe (06-53892410)
Zat 10, Jack Huiman (06-38541459)
Zat 11, Alain Leons (06-20587800)
Vet 1, Lou Hekster (06-53304374)
Vet 2, Robby Lobatto (06-51987726)
Vet 3, Marcel Koster (06-53134078)

Thuis programma zondag 27 september 2009
11:45 46049 AFC 6 (zon) - Hillegom 3 (zon)
S.Ritfeld
14:45 46057 AFC 7 (zon) - ABN AMRO 2 (zon)
E.Bos
11:45 46063 AFC 8 (zon) - Portugal Adam FC 2 (zon) H.Elias
14.45 78614 AFC A2(zat) - Soest SO A1
Veerhuis G.J.
14:45 59607 AFC B3 (zon) - GeuzenM'meer B2 (zon)
11.45 149618 AFC B4(zon) – Omniworld B3
11.45 85918 AFC C2(zat) - DWV C1
Gruijthuijsen J.F.J.
09:00 61155 AFC C4 (zon) - Kon. HFC C3 (zon)
09:00 138058 AFC C7 (zon) - Pancratius C8 (zon ) wit shirt

Zaterdagcommissie
De zaterdagcommissie bestaat uit:
Roy van Dijk - voorzitter (06-53288696)
Sebo Woldringh - secretaris (06-14672961)
Jack Huiman - commissaris (06-38541459)
Sebo Woldringh
Secretaris zat-cie

Uit programma zondag 27 september 2009.
14:00 1023 VVSB (zon) - AFC (zon)
Heuvel, M.C. van den
11:00 40981 ADO 20 2 (zon) - AFC 2 (zon)
Hoff, J.N.M. van den
12:00 41120 Volendam 2 (zon) - AFC 3 (zon) Zanten, N.S. van
11:30 40787 Waterwijk 2 (zon) - AFC 4 (zon) Velthuysen, R.J. van
14:30 44888 Sporting Martinus 3 (zon) - AFC 5 (zon)
14:30 46001 Roda 23 5 (zon) - AFC 9 (zon)
14:00 52748 Ouderkerk 5 (zon) - AFC 10 (zon)
14:45 54650 GeuzenM'meer 4 (zon) - AFC 11 (zon)
11.00 138069 Diemen B1 (zon) - AFC B1 (zon)
Moolhuizen, A.
10:00 59610 Voorland B1 (zon) - AFC B2 (zon)
12:00 138027 Roda 23 B3 (zon) - AFC B5 (zon)
10:00 60851 Hollandia C1 (zon) - AFC C1 (zon) Loogman, G.A.M.
09:30 60578 KDO C1 (zon) - AFC C2 (zon)
Verbrugge, E.
09:30 61297 JOS/W'graafsmeer C2 (zon) - AFC C3 (zon
09.45 150338 As’80 C2 – AFC C5 (zon)
10:00 61481 Omniworld C5 (zon) - AFC C6 (zon)

Zondag B
Contactpersonen zondag seniorenteams
AFC 3: trainer Martin Verburg tel. 06-52017206
AFC 4: Raymond Pekel tel. 06-28532522 en Gianni Termaaten tel.
06-52017570
AFC 5: Patrick Reddering tel. 06-47806481
AFC 6: Teun Linthorst tel. 06-29248487
AFC 7: Seth van Straten tel. 06-30888444
AFC 8: Wytze van der Gaast tel. 06-51519476 en Reinder Postma
tel.06-44537909
AFC 9: Jack Duis tel. 06-53662520
AFC 10: Ruben Salomon tel. 06-24557248
AFC 11: Leen Meijaard tel. 06-55753030
Samenstelling B-commissie
Patrick Reddering (06-47806481) & Rogier de Boer (06-10897702):
coördinatie AFC 3 t/m AFC 5
Seth van Straten (06-30888444): coördinatie AFC 6 & AFC 7
Lars Boering (06-51147503): coördinatie AFC 8 & AFC 9
Max Flam (06-25425231): coördinatie AFC 10 & AFC 11

Zondag A
20 september 2009; 14.30 uur, 1005 AFC zon 1 – Haaglandia 1
Scheidsrechter; G. D’Onorio
Ass.scheidsrechter; P. Tiggelaar en J. Jacobs.
27 september 2009;14.00 uur, 1023 VVSB 1 – AFC zon 1
Scheidsrechter; M.C. van den Heuvel

De Jonge AFC’ers

20 september 2009;11.00 uur, 40055, AFC zon 2 – Hilversum 2
Scheidsrechter; P. Groen.
27 september 2009;11.00 uur, 40981, ADO’20 2 – AFC zon 2
Scheidsrechter; J.N.M. van den Hoff

De AFC jeugd is weer aan een nieuw seizoen begonnen!
Vol enthousiasme zijn spelers, trainers en (bege)leiders van de AFC
jeugd gestart aan het nieuwe seizoen. Gelukkig zijn er ook dit seizoen
weer een aantal ouders, leiders en jeugdcommissie leden die ons
wekelijks van het wel en wee van hun teams op de hoogte houden met
hun verslagen op de AFC site.
De B2 en C1 van dit seizoen wonnen afgelopen weekend op Sportpark Goed Genoeg hun thuiswedstrijden tegen respectievelijk de
IJsselmeervogels en de Graafschap. De spelers van de C1 van trainer
Joost van Dam behaalden hun eerste competitiewinst: een 6-0 overwinning tegen de Graafschap C1. Gefeliciteerd! Ook trainers Benno
Nihom en Donavan van Dam van de B2 kwamen, zagen en
(over)wonnen: een 2-1 overwinning op de mannen van de IJsselmeervogels. Met 6 punten uit 2 wedstrijden staan ze bovenaan in de competitie.
En als we het dan toch over trainers hebben, de D1 speelde afgelopen
weekend tegen Zeeburgia D1. En deze trainer was wel heel bijzonder...De, nogal imposante, coach van Zeeburgia verstond het om de

Zaterdag C
Trainingen
Het is, zoals verwacht, erg druk op de trainingen en daarom is er een
voorlopig trainingsschema voor de maan- en woensdag opgesteld. Dit
schema is rondgestuurd aan de aanvoerders alsmede hangt ook bij de
ingang naar de kleedkamers.
Op maanda en woensdag, vanaf 20.00 uur, zijn de 3 kunstgrasvelden
beschikbaar (woensdag 23 september slechts 2) met dien verstande
dat op de woensdagavond ook de niet-selectie van de zondagsenioren
trainen. Let op welk veld je als team bent ingedeeld !
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deze met een keihard schot op het doel af waarbij deze in één keer in
het goal ging, 1-2. Door deze voorsprong werd bij onze jongens het
vertrouwen in hun eigen capaciteiten gesterkt.
Ook de allerjongste jeugd, de Champions League en World Cup
spelers zijn weer begonnen, volgende Schakel een uitgebreid verslag
van hun avonturen...
Floor Wellens, Jeugdcommissie AFC

hele wedstrijd, echt de hele wedstrijd lang, zijn spelers te coachen, te
sturen en proberen te motiveren met een stem die menig gebouw in de
omgeving heeft doen trillen. Als deze, overigens bijzondere aardige
man, op de markt zou gaan staan dan valt er voor de overige markt
kooplui geen enkele eer te behalen bij het aanprijzen van hun waar.
En had het effect? Neen kan ik u zeggen, want ik had niet de indruk
dat onze spelers er van in de war zijn geraakt maar ook de spelers
van Zeeburgia maakte niet de indruk er beter door te gaan spelen of
extra motivatie te vinden in deze overigens positieve en zeer betrokken“luidruchtige”coaching......AFC D1 won uiteindelijk met 2-0.
Dat in het mannenbolwerk AFC ook de ‘damesoranjekoorts’ heeft
toegeslagen blijkt wel uit het verslag van de D10: Spanning, spanning, en nog eens spanning. Dat waren de kenmerken van deze
sprankelende wedstrijd. Het had werkelijk alles van de halve finale
tussen de dames van Engeland en Nederland. In het begin van de
wedstrijd liep het wat stroef. De meeste spelers van Roda speelden
voor het eerst op een groot veld. En dat was te merken. Ze maakten
het speelveld heel klein. En zo kon het zo maar gebeuren beide elftallen in een kluitje heen en weer over het veld liepen. Toch zat er al
veel snelheid in het spel. Wij speelden steeds beter, kwamen steeds
beter in de wedstrijd, en kwamen steeds dichter voor het doel van de
tegenstander. Noah maakte vele meters op het middenveld en verdeelde het spel. Brian liep heel goed vrij op links. En in de achterhoede speelden Storm en Robin heel beheerst. Als of ze daar al jaren
samen speelden. Toch was het Roda die als een duveltje uit een doosje via een snelle uitval op voorsprong kwam. Daarna waren ze ook
nog twee keer gevaarlijk, maar het sterke keeperswerk van Tamir (en
dan vooral het tijdige uitlopen) redde ons beide keren.
Ook de heren van de A2 waren van de ‘oranjedames’ gecharmeerd...
Slechts drie minuten waren we verwijderd van onze geliefde penalty’s
en toen sloeg de Big Ben toe. De droom spatte uiteen.
Teleurgesteld haalden we de posters van Anouk Hoogendijk van de
muur en ons al gereserveerde plekje boven op een Amsterdamse
woonboot kon ook afgezegd worden.
Drie minuten en twintig penalty’s verder en we hadden samen met
Vera Pouw nog maar 90 minuten hoeven te wachten op de rondvaart
door de grachten.
We zijn nog aan het verwerken. En ook de 27,5 miljoen is weer aan
ons neus voorbij gegaan, geen grote vis, geen klein visje, nee nog
geen guppie zwom het dorp binnen.
Kortom, het was een zware week.
De pupillen gingen natuurlijk ook allemaal enthousiast van start, de
F2 begon geconcentreerd aan hun wedstrijd: vanaf de aftrap was het
AFC dat lekker fel ten aanval trok en al snel een overwicht opbouwde. Na een aantal schoten net naast - o.a. een harde knal van Derk en wat ballen die de keeper van Buitenveldert goed stopte kreeg AFC
een corner op rechts. Het was Douwe die de corner hard en goed met
links nam waardoor Buitenveldert de bal niet kon wegwerken en
Ralph er snel bij was om de verdiende 1-0 binnen te tikken. Een
lekker begin van de wedstrijd. Een minuut of 5 later ging Rowdy goed
door over links, bracht de bal naar zijn rechtervoet en scoorde slim
in de korte hoek, 2-0 voor AFC. De verdediging en het middenveld
met afwisselend Derk, Dio, Do, Julian, Ralph en Douwe gaven de
aanvallers van Buitenveldert nauwelijks kansen om gevaarlijk te
worden. En als dat al een keer gebeurde was daar steeds David die
erg goed en geconcentreerd stond te keepen. Zijn mooiste redding
was een paar minuten voor rust toen de spits van Buitenveldert bij
een snelle counter alleen op hem afkwam en David zich als een leeuw
op de bal gooide. Klasse redding!
De E13 had aanvankelijk wat meer moeite die heerlijke zomerweken
uit het geheugen te wissen...bij AFC was men nog enigszins in de
vakantiestemming en wilde het samenspel niet echt goed lukken.
Alhoewel onze mannen hun uiterste best deden om voet aan de grond
te krijgen, wilde het niet lukken en werd de druk op het goal van AFC
groter..maar gelukkig waren de zomerblues van korte duur, want een
week later: maar de E13 liet zich hierdoor niet van hun stuk brengen
en met ongekende vechtlust gingen ze opnieuw tot de aanval over. Na
ongeveer 7 minuten is er een aanval van AFC over rechts waarbij
Derk de bal in het goal schiet waardoor de stand weer gelijk is, 1-1.
De oplettende spelers van AFC hadden al snel door dat de keeper van
Amstelveen een kwetsbaar punt was bij het team, dus toen een paar
minuten later even over de middenlijn Fabio de bal kreeg, vuurde hij

Spreekuur Coördinatoren
Iedere dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur is er een inloopspreekuur
voor de jeugd van A.F.C.
De drie jeugdcoördinatoren van A.F.C., Bert Rijmers, Martin Verburg
en Jan Verhagen, zijn in het clubhuis voor ouders en spelers beschikbaar om vragen te beantwoorden die te maken hebben met het voetballen bij A.F.C. Je hoeft daarvoor geen afspraak te maken.
Hoewel zij op veel vragen zelf actie zullen kunnen ondernemen, kan
het ook zijn dat zij anderen moeten inschakelen voor een antwoord.
In dat geval zullen zij aangeven wie de vraag verder zal behandelen.
Berichten, verslagen en foto's plaatsen op je eigen teamsite
De competitie gaat nu voor alle teams echt beginnen. En, zoals bekend, heeft ieder team zijn eigen site. Op deze site kunnen verslagen,
berichten en foto's geplaatst worden zonder tussenkomst van de webmaster.
Maar dat kan niet iedereen zo maar doen. Je hebt pas toegang met
een geactiveerde gebruikersnaam en wachtwoord. Vaak maken de
leiders van een team hiervan gebruik, maar een speler of ouder van
het team kan meestal ook toegang krijgen. Het plaatsen van berichten,
verslagen, enz. is eenvoudig.
Vraag dus bij webmaster@afc-amsterdam.nl toegang tot je teamsite.
Echter je teamfoto moet door de webmaster geplaatst worden omdat
deze altijd bovenaan de site blijft staan. Stuur deze naar de webmaster
en deze wordt eveneens geplaatst in het AFC Fotoalbum.
Heb je vragen stuur deze dan naar webmaster@afc-amsterdam.nl
Stichting de Lieverdjes van AFC, misschien iets voor U ?
Sinds geruime tijd bestaat binnen onze vereniging een fonds voor de
jeugd: Stichting de Lieverdjes van AFC. Het ontleent zijn naam aan
een man die op deze wijze de jeugd van AFC extra financieel ondersteunde, Dé Stoop. Deze oud voorzitter van FC Amsterdam (de lieverdjes), overleed in 2007.
Stichting de Lieverdjes van AFC ondersteunt een groot aantal projecten binnen de jeugd die niet door de normale begroting gedekt worden. Veelal betreft dit de evenementen, maar ook zijn extra – niet
geplande - voetbalmogelijkheden hierdoor in de seizoenen mogelijk
gemaakt.
Omdat AFC van tijd tot tijd het aanbod krijgt van leden of ouders van
leden, om iets extra’s te doen voor de vereniging – en dan met name
de jeugd – brengen wij dit fonds graag onder uw aandacht.
De doelstelling blijkt al uit de invulling hierboven.
Het fonds is louter bestemd voor de jeugdafdeling van AFC en wordt
beheerd door enkele leden van de jeugdcommissie onder toezicht van
de penningmeester van AFC.
Een bijdrage in dit fonds is uiteraard vrijwillig en AFC geeft ook geen
ruchtbaarheid aan de sponsors in dit fonds.
Bijdragen van iedere omvang zijn welkom, maar wij kunnen ons
voorstellen dat u wellicht iets meer informatie daarover wilt hebben.
Want uw bijdrage kan onder bepaalde voorwaarden ook fiscaal interessant zijn. Brian Speelman, voorzitter van de jeugdcommissie, is
graag bereid u verder hierover te informeren.
Hoewel het fonds al zijn gelden aan de jeugd ter beschikking stelt is
er nog wel één voordeel voor de sponsors in dit fonds te noemen.
Bij een jaarlijkse bijdrage van € 500,00 of meer zal een parkeerkaart
voor weekdagen op het parkeerterrein van AFC ter beschikking worden gesteld.
AFC is ambitieus en wil graag het aanbod van voetbal en plezier op
een nog hoger nivo brengen. En ondanks alle vrijwillige inspanningen
is geld daarbij onontbeerlijk.
Als u dit streven deelt en in de gelegenheid bent iets extra’s te doen is
dit een prima mogelijkheid.
Het Lieverdjesfonds van de Amsterdamsche Football Club
Rekeningnummer: 52.92.45.868
Voor meer informatie hierover: Brian Speelman (06-53139933)
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Vraag: En nu speel je in de zaterdagmiddag in een elftal dat op het
eerste na de meeste bezoekers trekt. Waarom ben je niet naar de
klassieke veteranen gegaan?
Antwoord: (Lachend) Net alsof ik dan met mijn speelwijze toegelaten
zou zijn? Nee, ik was toen nog veel te fanatiek. Ik ben nu meer begeleider, samen met Anton van Broekhuijsen, dan speler van zaterdag
twee. In dit team spelen niet de minste, echte toppers. Wat mij opvalt,
is dat deze jongens zoveel goodwill hebben gekweekt dat onze vaak
jongere tegenstanders hen met respect benaderen en dus niet gaan
schoppen. Ze komen vaak niet eens in de buurt, kan natuurlijk ook
zijn dat het positiespel van deze toppers nog zo goed is. In dit team
zitten zeker zo’n vijf toekomstige klassieke veteranen, maar nu nog
niet.

AFCoryfee Fred ten Nijenhuis!

Het type ruwe bolster, blanke pit. Een verdediger waar je niet makkelijk langs komt, tenminste vroeger. Een speler, die je er graag bij hebt
als de mouwen opgestroopt moeten worden. Staat op andere terreinen
ook altijd klaar voor de club. Is deze AFC’er buiten het veld net zo
hard als op het veld?

Vraag: Wat zijn je ervaringen in het bestuur geweest?
Antwoord: Ronald Koster en ik werden door Kees Gehring voor het
bestuur gevraagd, er moest verjongd worden. Daar de promotionele
textiel mijn werkterrein is, ik ben nu countrymanager voor een buitenlands bedrijf, werd mij gevraagd om commissaris materiaal te worden.
Eerlijk gezegd, ik was bijzonder vereerd dat ik voor het bestuur gevraagd werd. In het bestuur zitten toch allemaal op en top AFC’ers. In
het begin loop je mee, je doet alleen je mond open als het om jouw
portefeuille gaat, hetgeen niet wil zeggen dat je op andere terreinen
niets mag zeggen. Op voetbaltechnisch gebied kon ik wel meepraten,
maar als het om de Zuidas ging, hield ik wijselijk mijn mond. Trouwens ik ben nu ( luid lachend) expert in strafzaken geworden. Ik heb
in die tijd ongelofelijk veel geleerd van Dick van der Klaauw, zijn
manier om een vergadering te leiden, kort en zakelijk, van Kees Gehring en Ad Westerhof, inspirerende en drijvende krachten, zonder
wie AFC er niet zo voor zou staan als nu het geval is. Ik heb dan ook
veel respect voor deze heren. Door mijn scheiding en door het overlijden van mijn (ex)vrouw kon ik mijn bestuurstaken in dat jaar niet
meer met volle inzet uitvoeren. Dat ik door de omstandigheden moest
stoppen, vond ik vreselijk, ging met veel emoties gepaard. Maar je
leert dan wel AFC kennen: meelevend. Men staat daadwerkelijk klaar
voor je. AFC wordt wel eens onderschat als het om dergelijke zaken
gaat.

Vraag: Hoe is jouw voetbalcarrière verlopen?
Antwoord: Zo’n 28 á 29 jaar geleden ben ik bij AFC gekomen, speelde daarvoor net een jaartje bij Buitenveldert. Daar had ik het gauw
gezien, mocht ik in dat seizoen al bij AFC met de A1 meetrainen, oa
met Etienne Spee, Hannibal Boskamp, Pol Houtkamp en Tycho Sulsters onder leiding van Ate Euwes. Maar Blauw Wit was mijn club.
Mijn vader was in de tijd dat Blauw Wit nog betaald voetbal speelde
eigenaar van het clubhuis, toen op de bijvelden van het Olympisch
Stadion werd gespeeld. De tijd van oa Richard Schemmekes en Frank
Kramer. Het eerste seizoen bij AFC startte ik tijdens de voorbereiding
in het vijfde, de volgende wedstrijd in het vierde en twee wedstrijden
later via het derde bij aanvang van het seizoen in het tweede. Vervolgens heb ik met wisselend succes van 1981 t/m 1995 in het eerste
gespeeld. Waarvan vier seizoenen vast en drie seizoen voor de helft
en dan vooral als het slecht ging. Het ging zelfs zover dat, toen ik al
gestopt was en in het derde speelde, Pim van de Meent mij bij het
eerste haalde. Ja, als de mouwen opgestroopt moesten worden, ging ik
voor in de strijd. Hard maar fair. Je zult het geloven of niet ( grote
lach) ik ben nog nooit voor een voetbalovertreding uit het veld gestuurd. Ik heb ook nooit een boeking voor praten gekregen.
Dat ik later in het zaterdagmiddagvoetbal toch een bepaalde naam heb
gekregen, heeft andere oorzaken. Ik had het in die tijd bepaald niet
makkelijk. Vlak na mijn scheiding kwam mijn (ex)vrouw te overlijden, een klap die hard aankwam. Daar stond ik met mijn twee jonge
kinderen; Romy was 13 en Danny 11 jaar. Mijn lontje was in die tijd
veel te kort en dat heb ik helaas, tot mijn grote spijt, weleens afgereageerd in het veld, niet goed te praten. Maar over de laatste keer heb ik
geen spijt. Ik laat me niet in mijn gezicht spugen en AFC voor vuile
jodenclub uitmaken!

Vraag: Ben je toen helemaal gestopt met bestuurstaken?
Antwoord: Nee, ik ben wel in de commissie materiaal gebleven, nu
samen met Wiebe Westerhof. Maar er is nog een commissie ( schaterend van het lachen) namelijk commissie Pim van de Meent! En je
weet tussen commissies kunnen verschillen van mening zijn. De
pijnpunten voor de commissie(s) liggen in het begin van het seizoen,
het uitdelen van de kleding, en aan het eind van het seizoen het weer
innemen daarvan. Als we niet alles terugkrijgen, dan moet AFC bijkopen tegen de normale verkoopprijzen. Dat kan aardig oplopen. De
vorige contracten met Adidas en Quick daar heb ik zelf de onderhandelingen over gevoerd, maar het laatste uitstekende contract met Nike
werd door Jack van Gelder gedaan. Ere wie ere toekomt.

Vraag: Welke wedstrijden staan in je geheugen gegrift?
Antwoord: Vooral de beslissingswedstrijden om degradatie te voorkomen. Wanneer weet ik niet meer, maar we speelden samen met
EDO, Spartaan’20 en Neptunes in een degradatiepoule, één zou
degraderen. Speelden we EDO uit, maar gelijktijdig werd de andere
wedstrijd gespeeld. Liet Doby Peters Cees Thomas in een rode trui
keepen, maar EDO speelt ook in een rood shirt, dus Cees weer naar
binnen om een andere trui aan te trekken, dat duurde dus even. Konden we mooi op de hoogte van de stand in de andere wedstrijd gehouden worden. Een andere keer tegen UVS uit moest ik al na drie
minuten invallen voor Dick Koenen. Ik denk nog steeds dat die wissel
de wedstrijd gered heeft. Dick was een andere speler dan ik, voor zo’n
wedstrijd niet hard genoeg. Kwakte ik een UVS-speler tegen de reclameborden, kreeg ik een bierflesje tegen mijn hoofd gegooid. Werkelijk helemaal bont en blauw ben ik geschopt. Maar daar had ik geen
moeite mee, zo speelde ik ook. Ik moet bij elkaar wel zeker 100 wedstrijden in het eerste gespeeld hebben, maar ga dat maar eens ( weer
die grote lach) aan Chris uitleggen. Wat ik in die tijd wel heel jammer
heb gevonden, is dat ik in de beslissingswedstrijden om het landskampioenschap van het tweede niet meer mee mocht doen. Ik had al
teveel wedstrijden in het eerste gespeeld. In die tijd veegde het tweede
tijdens trainingspotjes het eerste regelmatig van de mat. Slechts ongeveer zes spelers van het eerste konden rekenen op een vaste plaats, de
rest rouleerde.

Vraag: Je bent ook leider en trainer van het elftal van je zoon. Vindt
hij dat leuk?
Antwoord: Vanaf de D4 ben ik al zijn leider en sinds drie jaar ook
zijn trainer. Ik pak hem wel wat harder aan dan de rest. Hij zegt niets,
maar ik zie zijn reactie: tanden op elkaar. Echt een ten Nijenhuis. Ik
train volgens de van de Meent-methode. Veel oefeningen met de bal.
Mijn manier van trainen slaat blijkbaar aan, de opkomst is altijd goed.
Hoewel ik nu merk dat nu bij de B4 eerder dan voorheen afgezegd
wordt voor een training. Andere zaken, vooral school krijgen voorrang. Elke speler dient zich via Hyves of via een sms bij mij af te
melden. Mijn dochter Romy is meer tennis en ballet. Heeft dit jaar
haar diploma VWO gehaald en gaat als exchange student een jaar in
de VS studeren. Ik zal haar verschrikkelijk gaan missen. Ze is net
vertrokken. Stonden we op Schiphol met zijn drieën met de armen om
elkaar heen, dan hou je het niet droog. ( Fred laat me het sms’je lezen
van zijn dochter na behouden aankomst. We worden er beiden stil
van ……of kwam dat door de moeder van een jeugdspeler, die net
voorbij kwam…?)
Samensteller André Wijnand
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