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De eerstvolgende wedstrijden van AFC 1 in de Topklasse zijn:
zondag 14 november 14.30 uur
AFC – De Treffers

zondag 21 november 14.30 uur
JVC Cuijk - AFC

dinsdag 23 november 20.00 uur
DSS - AFC (districtsbeker)

zondag 28 november 14.30 uur
AFC - Baronie

zondag 5 december 14.30 uur
AFC - Haaglandia

zondag 12 december 14.30 uur
Dijkse Boys - AFC

Enkele interessante wedstrijden bij AFC zijn:
zaterdag 13 november
14.45 uur AFC zat. 2 – Beursbengels 2
12.15 uur AFC A2 – Hercules A1
12.15 uur AFC B2 – Argon B1
12.15 uur AFC C1 – Ajax C1
12.15 uur AFC E Top – Velsen E Top

zondag 14 november
11.45 uur AFC 2 – JOS/W’meer 2

zaterdag 20 november
14.45 uur AFC zat 1 – DVVA 1
14.45 uur AFC A1 – Young Boys A1
12.15 uur AFC B1 – De Graafschap B1
10.30 uur AFC D1 – DWS D1
10.30 uur AFC E1 – Zuidoost United E1

De volgende Schakel verschijnt over 5 weken, dus op 15 december

En …. volg dagelijks onze berichten op www.afc-amsterdam.nl
Nieuw op de website: ‘archief’
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e-mail Schakel en website: webmaster@afc-amsterdam.nl
Productie Schakel Hans Elias
0297-741406
Redactie Andre Wijnand
06-22457424
Drukkerij Palteam
4950435
Medewerkers Johan de Bie, Pim Adriaansz, Hans de Bie
Sportpark Goed Genoeg, De Boelelaan 50, 1082 LR A’dam
clubhuis 6445575,
Administratie
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6611513, fax 6611959,
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Wedstrijdzaken
Theo Janssen, tel. 6611513, fax 6611959
wedstrijdzaken@afc-amsterdam.nl
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Secretariaat AFC
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AFC bestuur
Voorzitter Machiel van der Woude
Secretaris Ronald Koster
Penningmeester Benno Honsdrecht
Vice-voorzitter Ad Westerhof
2e Secretaris Ruud Mantel
Commissaris jeugdzaken Brian Speelman
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6623867
4977917
06-15015894
6444217
6401900
06-53139933
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Commissies en contactpersonen
Elftalcommissie TOPamateurs Bob Duis
06-46160111
Elftalcommissie zondag B Patrick Reddering 06-47806481
Elftalcommissie zaterdag Sebo Woldringh
06-14672961
Jeugdcommissie
Voorzitter Brian Speelman
Wiebe Westerhof
Floor Wellens
René Toonen
Dennis Bijlsma
Jos van Moerkerk
Michiel Middendorf
Peggy de Hond
Ondersteuning Anjo Vorstenbosch

06-53139933
06-54736036
06-44236713
06-52044823
06-22245977
06-51362635
06-24277499
06-48205116
06-55384042

Jeugdcoördinatoren
Bert Rijmers: selectieteams
Martin Verburg: overige teams A, B en C
Jan Verhagen: overige teams D, E en F
Emiel Neter: World C. en Champions L
John de Lange : keepers

06-53434533
06-52017206
06-51071908
06-41509893
06-16304189

Commissie Sociale Zaken Johan de Bie

0297-582372

Veteranencommissie André Wijnand
Archiefcommissie Rik de Boer

0297-522668
023-5281970

Scheidsrechterscommissie Frans Juch

06-23622214

Clubstatisticus Chris Schröder
Trainers senioren o.a.
Cor ten Bosch
Wessel Colijn
Jeroen Brussee
Martin Verburg
Kees Bregman

Zaterdag 30 oktober liep ik met mijn vrouw door het oorlogsmuseum ‘Liberty Park’
in Overloon, de afslag na Gemert. Niet om u op een idee te brengen, hoewel een
bezoek zeer de moeite waard is. Maar waarom vertel ik dit? Omdat in dat museum
een expositie is, genaamd : ‘Voetbal gaat altijd door’, dus ook tijdens de Tweede
WO. Op de lijst ‘Met dank aan’ staat niet alleen AFC vermeld maar ook Henny
Cruyff. AFC’ers kom je overal tegen, toch?
Terug naar afgelopen zondag. Hoezo déjà vu gevoel voor een aantal toeschouwers?
Welke zult u zich afvragen. Ha, degenen die weer dachten een heerlijke voetbaldag te
zullen beleven. Eerst naar Ajax en dan vliegensvlug naar Goed Genoeg. Dat viel even
tegen. Volgens één van hen, iemand die zijn sporen meer dan ruimschoots in het
eerste heeft verdiend, was de wedstrijd van AFC –Hollandia veel beter dan die in de
Arena. Dan moet het daar wel heel erg geweest zijn. Maar soms komt de relativerende opmerking uit een onverwachte hoek. Na mijn opmerking ‘ ……. verloren’,
antwoordde mijn dochter: ‘Ach pap kan gebeuren’ ‘Ja maar …’ heeft dan geen zin
meer. Gezegend zijn dan de simpelen van geest.
Een andere opmerking wil ik u ook niet onthouden, namelijk dat het weekend wat
AFC betreft vrijdagavond ophield. Vrijdag was er weer de Zilveren Ploegavond. Stel
je voor dat iedere Zilveren Ploeger was komen opdagen dan hadden we tot in de
garderobe gezeten. Nu waren er toch dik 120 man aanwezig. Opmerkelijk was het
toespraakje van het net geïnstalleerd lid Adriaan Westerhof. Over een parkiet die zei
van tsip tsip tsip. Tsja volgens mij heb ik die parkiet eerder gehoord. Maar dat voor
een paar insiders. Zie verder het verslag over deze bijzonder gezellige avond onder
de ontspannen leiding van Johan de Bie.
Wat staat er verder in de Schakel. Wederom een AFC’er die vertelt. Ditmaal Nicky
Hekster over zijn belevenissen in het nu roemruchte Veteranen 1. U weet wel dat
team met al die functionarissen. Dat zij nog aan voetballen toekomen! Als AFCoryfee dit keer Dennis Bijlsma. Op een heel ander vlak binnen de club actief dan zijn
vader Henk, maar niet minder betrokken bij AFC. Laurens Samsom schrijft in zijn
column over blessureleed veroorzaakt door een afgescheurde kruisband. Vervang de
naam in zijn column door Gijs Roodbeen, Harro Kras en dan beseft u hoe deze
mannen zich nu moeten voelen.
Eveneens opgenomen in deze Schakel is de rangschikking van de jeugd van vele
clubs opgesteld door de club Alphense Boys. AFC staat volgens hun indeling op de
eerste plaats. Waarmee de ingezette weg m.b.t. prestatief jeugdvoetbal geïllustreerd
wordt. Hetgeen overigens niet wil zeggen dat iedereen dat doel in dezelfde mate
ambieert. De spanning tussen prestatie,- en recreatievoetbal zal altijd blijven bestaan.
Pickelaar is natuurlijk ook weer aanwezig, hoeft niet genoemd te worden. Maar als
redacteur heb je voorinzage. Een kleine aanvulling, correctie als u dat wilt, is op zijn
plaats. Niettemin dank aan Pickelaar voor het overbrengen van complimenten, maar
zonder Hans Elias had u nu niet van deze Schakel kunnen genieten en dat is wel onze
doelstelling.
André Wijnand

6152751

06-12088165

AFC’ers kom je overal tegen, zelfs op de kermis

06-52017206
06-22146418
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Bestuursmededelingen

Guus van der Linden, pup., 24-11-2004, Lairessestraat 4, 1071 NZ
Amsterdam, 06-53236004, lidnr. 10090.

Clubhuiszaken
Drank.
Vanuit het clubhuis mag geen alcoholische drank naar beneden worden genomen.
Non-alcoholische drank alleen in kartonnen of kunststof bekers.
Overtreding van dit KNVB verbod kan lijden tot punt(en)verlies.

Van W.L. naar Donateur:
Wim Zoethout was 5132 wordt 100032, B.L. Vromans was 5453
wordt 100034, Souhail Talbyne was 8414 wordt 100033,
Opnieuw opvoeren:
Nittin Pabbi, j. sen., 27-12-1988, Overtoom 148, 1054 HP Amsterdam, lidnr. 5845.
Arun Maljaars, sen., 19-6-1985, Jisperveldstraat 388, 1024 AT Amsterdam, lidnr. 8344.

Rookverbod.
Het gehele clubhuis is rookvrij, dat geldt dus ook voor de ingangen.
U wordt verzocht binnen een straal van 2 meter voor de ingangen ook
niet te roken.
Er kan gerookt worden op de terrassen aan voor- en achterzijde.
Gaarne de peuken in de asbakken deponeren.
Openingstijden
Maandag, Dinsdag en Donderdag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag en Zondag

Adreswijzigingen:
Derk Schendstok, Willemsparkweg 190 ’’, 1071 HV Amsterdam,
lidnr. 7586.
Thomas Heemskerk, Nieuwe Helmersstraat 220 ’, 1054 EN Amsterdam, lidnr. 4410.
Jeroen Gosewehr, Prinses Irenelaan 7, 1182 BJ Amstelveen, lidnr.
10073.
M.J. van Basten, Turfschip 165, 1186 XG Amstelveen, lidnr. 8741.
B. van der Klaauw, Prinses Irenelaan 8, 1182 BJ Amstelveen, 0206478796, lidnr. 1291.
C. de Buy, Brahmstraat 94, 1077 HJ Amsterdam, 020-7718990, lidnr.
9710.
Joh. de Bie, Doornburg 131, 1081 JX Amsterdam, 020-7739182, 0651659247, lidnr. 63.
B. Biallosterski, Landstraat 45B, 1404 JG Bussum, lidnr. 7790.
Joris de Boer, Utrechtsestraat 128 ’’’, 1017 VT Amsterdam, lidnr.
8661.

16.00 uur tot 24.00 uur
12.00 uur tot 24.00 uur
16.00 uur tot 20.00 uur
08.00 uur tot 20.00 uur

Van Harte
Geboren op 10 oktober 2010
Kate Marie van den Broek

Opzeggingen:
Ahmed Makki 8820, Jasper Luycks 7913, L. Zandvliet 8757.

dochter van Floor Nicolas en Sjoerd van den Broek en zusje van
Sammie (Zondag C 1) en Evi.
Namens de AFC onze hartelijke gelukwensen aan de trotse familie.

AFC’s “Bie”- zonderheden

-----------------------------------------------------------------------------------

Op 20 oktober jl. vierde onze uit vroegere jaren bevriende vereniging
KFC (Kooger Football Club) haar 100 jarig jubileum. Erelid
Edwin Geluk en ondergetekende waren aanwezig op de receptie
namens onze club, een aanwezigheid welke door de jubilerende vereniging zeer op prijs werd gesteld. Vanzelfsprekend werd met enkele
oudere leden van KFC nog gesproken over de wedstrijden in de 2e
klasse in 1946. Een leuke bijkomstigheid is dat ik als jongetje van 10
jaar samen met mijn tweelingbroer Hans en onze ouders de wedstrijd heb bijgewoond, en dat de vader van Edwin: Chris Geluk in
deze wedstrijd speler van het 1e elftal was, welke na een 3-1 achterstand met nog 15 minuten te spelen in een 4-3 overwinning eindigde.
Chris Geluk scoorde in deze wedstrijd (op 2 juni 1946) aan de Zuidelijke Wandelweg. Ook in de daarop uiteindelijke beslissingswedstrijd
(op 8 juni 1946) in een vol Olympisch Stadion was Chris ook weer
speler in ons 1e elftal. En scoorde hij weer en ook scoorde Dick Disselkoen in de met 4-2 gewonnen beslissingswedstrijd. Voor verdere
bijzonderheden verwijs ik u naar het Honderdjarenboek van onze
vereniging.
Onze Junioren D 1 werden recent winnaar van de Rabobank Top DVoetbaltoernooi 2010. Op onze website kunt u nadere informatie
hierover lezen. Chapeau aan de spelers.
In de bijlage Vrouw van de Telegraaf d.d.5 november was een reportage opgenomen van het gezin van onze 1e Penningmeester en Zilveren Ploeger Benno Honsdrecht. Benno, zijn echtgenote Manon,
zoon Sam (jeugdlid bij ons) en dochter Nikki tonen op meerdere
foto’s de laatste mode. U ziet het weer dat je leden van de AFC overal
tegen komt.
Op 5 november jl. werd de jaarlijkse bijeenkomst van de leden van
de Zilveren Ploeg gehouden. De volgende leden van de club werden
geïnstalleerd als nieuwe leden van dit genootschap: Henk Foppen,
Marcel Foreman, Edwin Ludwig, Rob Overweg, Ad Westerhof,
Machiel van der Woude, en Cor Wijdoogen. Elders in deze uitgave
van ons clubblad de Schakel leest u een verslag van deze jaarlijkse
happening. Mijn dank als voorzitter van deze Zilveren Ploeg gaat uit

Geboren op 4 november 2010
Gijs Hendrikus Albert Eggenkamp
zoon van Marieke Klingers en Marcel Eggenkamp.
Namens de AFC onze hartelijke gelukwensen aan de trotse ouders.
----------------------------------------------------------------------------------

Ledenlijst
Kandidaat leden:
Michael Bronkhorst, sen., 5-5-1979, Henegouwselaan 109, 1181 CW
Amstelveen, 06-53860284, lidnr. 10080.
Sandeep Sahiwal, sen., 18-4-1974, Saenredamstraat 49 ’’’, 1072 CC
Amsterdam, 06-55541931, lidnr. 10081.
Jamian L. Hartog, don., 27-9-2010, Bleijenbeek 16, 1083 AH Amsterdam, lidnr. 10082.
Joris Deur, sen., 23-6-1961, Richard Wagnerstraat 40, 1077 VW
Amsterdam, 06-54370799, lidnr. 10083.
Ouassim Ahayoun, pup., 2-2-1999, Presidentsteynstraat 32, 1091 NC
Amsterdam, 06-52045162, lidnr. 10084.
Demijan Leutar, pup., 8-8-1998, Niersstraat 42 ’’, 1078 VL Amsterdam, 06-14781656, lidnr. 10085.
Derek Starink, sen., 4-10-1985, Koolwitjestraat 43, 1432 NM Aalsmeer, 06-28411555, lidnr. 10086.
Caspar Durrer, j.sen., 6-10-1988, van Heenvlietlaan 132, 1083 CL
Amsterdam, 06-55138594, lidnr. 10087.
Pablo Nollet, pup., 16-12-1998, Buitenrustpad 20 h., 1097 MX Amsterdam, 06-24274238, lidnr. 10088.
Bram Dingemans, sen., 29-7-1983, Westlandgracht 251 ’, 1059 TS
Amsterdam, 06-45434984, lidnr. 10089.
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Sportspecialisten
In 2007 bekroond tot beste ‘voetbalzaak’ van Amsterdam.

Adidas - Nike - Vedette - Puma - Cruyff
Mizuno - Pantofola d’Oro - Lotto

www.hergo.nl
ELANDSGRACHT 98 1016 VA AMSTERDAM
Tel. 020-6231735 E-mail: smitcruyff@planet.nl
www.smit-cruyff.nl

Heeren Makelaars is gespecialiseerd
in de aan- en verkoop van woningen
en bedrijfsonroerend goed in de regio
Amsterdam.
Wij zijn gevestigd in Amsterdam
Oud-Zuid aan het Minervaplein. Ook
voor hypotheken, taxaties & huur en
verhuur bent u bij ons aan het juiste
adres.
Voor info: Eran Hausel AFC 3 (zat.)

Roemer Visscherstraat 41 - 1054 EW Amsterdam
T 020 6722109 - F 020 4706446
info@triﬁum - www.triﬁum.nl

De pensioen, hypotheek en arbeidsongeschiktheidsspecialist
voor zelfstandig ondernemers en particulieren.
Uw ﬁnanciële planning in de toekomst
vormt een basis van onze advisering.
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van de KNVB. Namens de AFC onze welgemeende gelukwensen aan
Johan en aan DCG.
Onze fotograaf Ton Post, vader van onze 1e elftalspeler Peter is
voorzitter van de Amstelveense schaatsclub de Poelster. Samen met
het raadslid Victor Frequin hebben zij het initiatief genomen om te
komen tot een nieuwe landijsbaan in Amstelveen. U ziet het weer
mijn statement over de leden van AFC die je overal kunt tegenkomen.
AFC-Ridder Willem van Oort, vaste supporter van de wedstrijden
van ons vlaggenschip moest recent een operatie ondergaan, welke
operatie hem belette om aanwezig te zijn op de bijeenkomst van de
Zilveren Ploeg. Namens de AFC wensen wij een spoedig herstel.
Op vrijdag 17 december a.s. zal weer de jaarlijkse Kienavond
worden gehouden. Wat de bijzonderheden betreft verwijs ik u naar de
website voor een artikel van Nicky Hekster.
De AFC bereikte het verdrietige bericht van het tragisch overlijden
door een ongeval op 17 oktober jl. op de leeftijd van 42 jaar van
Rodney van Dekker, cameraman van RTV. Noord Holland. Rodney
was de vaste cameraman van de wedstrijden van ons 1e elftal op de
televisie. Vele leden van onze AFC bewaren aangename herinneringen aan hem. Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming
aan de naaste familie.
De Gemeente Amstelveen besteedde afgelopen maandag veel aandacht aan het 15 jarig bestaan van het Cobra Museum voor Moderne Kunst. Zoals bij velen bekend heeft onze AFC-Ridder Karel van
Stuyvenberg (67 jaar lid van onze club) woonachtig in Carácas in
Venezuela ,bij de oprichting met zijn Cobracollectie veel bijgedragen voor het tot stand komen van dit museum. Tijdens een diner op 8
november jl. in het museum waarbij mijn echtgenote Marjoleine en
ik te gast waren werd Karel door de Amstelveense burgemeester Jan
van Zanen onderscheiden met de Erepenning van de gemeente.
Namens de AFC onze gelukwensen.
En dan nu de verjaardagen van de Leden van de Zilveren Ploeg
t.w. Michael Kinsbergen (10/11) - Michael Kahn (13/11 - 60 jaar) Marcel v.d. Meent (13/11) - AFC-Ridder Henk de Groot (15/1182 jaar) - Erelid en Nobelprijswinnaar Rein Akkerman (15/11 - 79
jaar jong) - Paul Koster (17/11) - Jan Roedema (17/11) - Lid van
Verdienste Sebo Woldringh (18/11) - Nico Leloux (18/11) - Nobelprijswinnaar Pim v.d. Meent (20/11) - Steve Bierman (22/11) AFC-Ridder Frits van Klinken (24/11) - Cocky van Duyvenbode
(26/11) - Cees Thomas (29/11) - John Parsser (2/12) - AFC-Ridder
Jip Vogel (2/12 - 78 jaar) - Henry Bierman (2/12) - André v.d. Bor
(17/12) - Nicolaas van Ommeren (18/12) - Gerrit Bogaers (21/12).
Aan al deze jarigen de welgemeende felicitaties namens de AFC.
Johan de Bie

naar mijn medecommissieleden Hans Honsdrecht en Hans de Wijs
Sr, alsmede aan Frans Ris, Joop Kenter en medewerkers.
Jan Koomen, die al een groot aantal jaren behoort tot de vaste ploeg
bij de entree van de thuiswedstrijden heeft recent weer een operatie
ondergaan aan zijn meniscus. Inmiddels is hij weer thuis en wordt
prima verzorgd door echtgenote Tineke. Namens de vereniging
wensen wij hem een spoedig herstel en een snelle terugkeer op Goed
Genoeg.
Woensdag jl. werd in het Hilton Hotel de 534 dikke biografie van
Toon Hermans gepresenteerd. De schrijver en kleinkunst cabaretier
Jacques Klöters en presentator van het populaire radio- programma
De Sandwich heeft ook Liliane Goosens, de echtgenote van Zilveren
Ploeger en voorzitter van onze Medische Commissie Wim Crouwel
toegesproken. Dit vanwege haar begeleiding van het financiële aspect
van het geslacht van Toon Hermans. Jacques merkte op en ik citeer
"Ik besloot dat adviseur Liliane Goossens er maar naar moest kijken
en me zou vertellen wat er nou precies bij vader Hermans en zijn
bank was gebeurd. “ Ze vond het een heerlijke klus en heeft er geen
uren voor gerekend". Einde citaat. Leuk toch?
Zilveren Ploeger en vaste supporter van de wedstrijden van ons 1e
elftal Michiel van Ommeren heeft recent een operatie aan zijn linkerschouder ondergaan. Bij de wedstrijd tegen VVSB in Noordwijk
ontmoette ik hem waarbij ik merkte dat hij daardoor geen auto kon
rijden. Gelukkig was zijn moeder Joyce van Ommeren-van Rijn (de
dochter van ons overleden Erelid Otto van Rijn) bereid zoonlief toch
de wedstrijd te laten zien en dat was een leuke ontmoeting. Namens
de AFC wensen wij Michiel een spoedig herstel.
Op 13 oktober jl. werd op Goed Genoeg de najaarsvergadering van
de HETT (Hoofd, Eerste,Tweede en Topklassenverenigingen) gehouden, waarbij onze AFC de gastheer was. De AFC werd zoals
gebruikelijk vertegenwoordigd door voorzitter Machiel van der
Woude en ondergetekende. Dit overlegorgaan werd 64 jaar geleden
opgericht om de belangen van de aangesloten clubs te onderhouden.
Gastspreker was de heer Mr. P.J. van Peperstraten van het Accountantsconcern Deloitte met als onderwerp de BTW-Problematiek
Financiële voor de sportverenigingen. Naar mijn mening een zeer
geslaagde bijeenkomst.
Naar aanleiding van de bijeenkomst van de Zilveren Ploeg op 5 november jl. ontving ik een mail van Zilveren Ploeger André Bonnet,
die zoals bekend in Johannesburg woont. Via de website en via zijn
moeder Jo, die in 1991 door AFC werd onderscheiden met de Mr.
Henne Boskamp Nobelprijs, wordt hij op de hoogte gehouden van
het wel en wee van onze club. André en zijn echtgenote laten alle
bekende leden van AFC hartelijk groeten.
Op 25 en 26 oktober jl. werd door de Jeugdcommissie weer de jaarlijkse Herfsttweedaagse georganiseerd. Op onze website kunt u een
verslag lezen, met dank aan de Jeugdcommissie.
Zilveren Ploeger Bert Witteveen heeft een heupoperatie ondergaan
en verblijft momenteel in de Buitenhof (kamer 301) voor revalidatie.
Namens de AFC wensen wij hem een spoedig herstel en een snelle
terugkeer op Goed Genoeg.
Truus Akkerman-van Ark, echtgenote van ons Erelid en oudvoorzitter Rein verbleef in het ziekenhuis in Amstelveen voor een
aantal medische behandelingen. Inmiddels is zij gelukkig weer naar
huis teruggekeerd. Namens de AFC wensen wij haar van harte beterschap.
Ons lid Michel de Hond is de vaste presentator bij de Joodse Omroep op de zondag op de televisie Nederland 2 van een kookprogramma met als titel “ Go go gosher” Reeds meerdere leden en
supporters van onze vereniging zijn in het verleden bij Michel de gast
geweest. Een leuk programma waar u beslist eens naar moet kijken.
Ons nieuwe lid van de Commissie Topamateurs Milko Vinke was zo
ongelukkig om tijdens de wedstrijd van de Veteranen 1 in het afgelopen weekend tegen de Veteranen van ASV- Arsenal een gebroken
teen op te lopen. Namens de AFC wensen wij hem een spoedig herstel
Zaterdag 6 november jl. vierde de ons bevriende vereniging DCG
haar 90-jarig jubileum. Tijdens de druk bezochte receptie waar ook
een aantal AFC-notabelen aanwezig waren werd de scheidende voorzitter Johan Degenkamp onderscheiden met de gouden bondsspeld

Zilveren Ploeg
Zeven Zilveren Ploegleden er bij
Circa 120 AFC-vrienden verzamelden zich vrijdagavond 5 november
j.l. weer voor de traditionele jaarlijkse bijeenkomst. AFC-ers, die een
kwart eeuw of langer lid van hun favoriete club zijn. Voor een buitengewoon plezierig samenzijn met drankjes en hapjes en een zeer
smaakvolle maaltijd. Professioneel weer verzorgd door Frans Ris,
Joop Kenter en medewerkers, onder wie enkele charmante dames.
De Zilveren Ploeg Commissie (Johan de Bie, Hans Honsdrecht en
Hans de Wijs) had het gehele Zilveren Ploegfeest weer voortreffelijk
voorbereid. Gevolggevend aan het bijna 116 jaar in onze voetbalclub
bestaande gevoel, dat voetbal heel fijn is, maar nog fijner als je ’t
samen beoefent en organiseert als goede vrienden onder elkaar. Waar
ik graag aan toevoeg, dat al de vrouwen thuis achter de mannen een
niet te missen stimulerende steun geven. Of ze er die avond in het
clubhuis nu bij waren of niet. In dit geval niet!
De zeven “nieuwelingen” staken allen hun blijdschap over hun ontvangst van het speldje van de zo begeerde eregroep niet onder stoelen
en banken. Aangemoedigd door voorzitter Johan de Bie van de Zilveren Ploeg, die de clubonderscheidingen opspelden. Dit gebeurde in
chronologische volgorde bij: Henk Foppen, Rob Overweg, Edwin
Ludwig, Marcel Foreman. Cor Wijdoogen, Ad Westerhof en Machiel
van der Woude. Waarvan de laatste twee al een flink aantal jaren
4
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De nieuwe Zilveren Ploegers v.l.n.r.: Rob Overweg, Machiel van der Woude, Ad Westerhof, Henk Foppen, Marcel Foreman, Edwin Ludwig en
Cor Wijdoogen
geroutineerde bestuursleden van ons AFC zijn. Elk van hen hield een
boeiend speechje. Gevolgd door enkele humorvolle moppen door
Hans Geusebroek.
Rik de Boer vroeg aandacht voor het te verschijnen AFC-dossier in
gedrukte vorm “115 Jaar Competitie Voetbal”. Waarin de resultaten
van AFC 1 van 1895 tot en met 2010. Voor de geringe prijs van ¤
35,- kan dit boek uw bezit worden.
Via rekeningnummer: 61.23.05.015 t.n.v. Hans Honsdrecht Amsterdam, onder vermelding van: AFC-115”.
Voor nadere infomatie: Rik de Boer: tel. 023-5281970.
Hans de Bie

Verslagen Zondag 1
Een Hollandia verdediger voorkomt een AFC doelpunt met zijn knie

7 november 2010: AFC – Hollandia 0 – 3
Ondanks de hevige regenval behoeft uw scribent dit seizoen geen
angst te hebben voor afgelastingen..... Met een goed gevoel, althans
voor dat idee, toog ik af richting Goed Genoeg.
Een enerverende week ging hieraan vooraf. Wat gebeurde er zoal?
Gijs Roodbeen kreeg eindelijk uitslag van zijn kwaal; waarschijnlijk
einde seizoen voor deze speler...... Tijdens de training werd Laurens
Samsom geraakt waardoor hij een enkel-blessure opliep. Zeker 5
weken aan de kant. Dat, met de wetenschap van schorsingen van
Jansen en Meulemans en langdurige blessure Peter Post was het
vooraf zeker geen makkelijk potje deze middag. Natuurlijk, Hollandia
verloor hier vorig jaar met 7-2. Maar Hollandia is een zeer behoorlijk
spelende ploeg.

De scheidsrechter floot vooral 'tegen' AFC en zag duidelijk herkenbare overtredingen niet. Wel merkte hij andere situaties goed op; "Keeper heeft de bal" was een kenmerkende opmerking voor zijn optreden.
Steve Kenepa viel opvallend goed in, in het tweede gedeelte van de
2e helft. Ook dit mocht niet meer baten.
AFC verloor de wedstrijd met 0-3. Hollandia speelde compact en
AFC vergat de kansen op cruciale momenten te benutten. En dan
komt er dus uiteindelijk 0-3 op het scorebord te staan.
AFC moet zich voorbereiden op een zware wedstrijd tegen De Treffers, aankomende zondag thuis. Er waren AFC'ers die eerst bij Ajax
keken (begonnen om 12.30 uur) en daarna naar AFC kwamen. Die
hadden dus dubbel 'pech'.
Gelukkig bracht de bijeenkomst van de Zilveren Ploeg (leden die
langer dan 25 jaar lid zijn van onze mooie vereniging) afgelopen
vrijdag enige verkoeling. Foto's staan op de site.
Uw scribent was na afloop nog wel enige tijd in het clubhuis aanwezig maar toog via snackbar 'Tip Top' af naar huis. Heel veel specificaties van de maaltijd zijn derhalve overbodig. Het ontbijt was een
prettige bijkomstigheid. De hoop voor komende zondag is dus niet
geheel onbegrijpelijk, al was het maar voor het diner.

De penningmeester schitterde deze week in de bijlage van De Telegraaf, compleet met gezin. Ondanks dat het bijkans niemand kan zijn
ontgaan, vond uw scribent het wel een meldenswaardig feit.
Enfin, u voelt het al aan: veel over de wedstrijd wil ik niet kwijt. Het
was Hollandia dat snel op een 0-1 voorsprong, kinderlijk eenvoudig.
Binnen het eerste kwartier werd het ook nog 0-2. AFC kwam nog wel
dichtbij de aansluitingstreffer echter mocht dit niet baten; hij viel dus
ook niet. Sjoerd Jens en Ron van Es brachten captain Lutzen Brink
wel in scoringspositie. Geen goal.

Opstelling: Raymon van Emmerik, Shane Arana Barrantes (Steve
Kenepa), Mike Ruijter, Bertjan Weijers, Dwight Gefferie, Willem
Scheerens (Tatchary Langguth) , Gideon de Graaf, Lutzen Brink,
Chelton Linger (Daryl van Mieghem), Sjoerd Jens en Ron van Es.
Maurice Loonstijn

Na rust maakte Hollandia ook nog op 0-3 via Kalvin Robert (afkomstig uit Den Helder) die zijn 2e van de dag liet aantekenen.
Er werd nog gewisseld: Daryl van Mieghem werd ingebracht na
wekenlang te zijn getroffen door blessureleed. Ondanks zijn gevaarlijke acties langs de lijn mocht ook dit niet baten.

Foto’s (Ton Post) staan op onze website bij ‘AFC Fotoalbum’
5

Drukkerij Palteam BV
Rozenburglaan 12
1115 BS Duivendrecht
is gespecialiseerd in onderzoek en begeleiding van leerlingen van
de basisschool, voortgezet onderwijs en studenten met dyslexie.
De HOS-methode zorgt voor positieve resultaten op de school.

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

Ernstige dyslexie komt in aanmerking voor vergoeding.
Kennismaking is kosteloos.
Kijk voor uitgebreide informatie op www.buroleerhulp.nl
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Foto’s (Ton Post) staan op onze website bij ‘AFC Fotoalbum’
17 oktober 2010 KNVB districtsbeker: AFC - Alliance'22 8 - 1
Tja; een districtbeker wedstrijd tegen een 4e klasser, Alliance'22. Ook
die wedstrijden dient uw scribent te bezoeken opdat u thuis na afloop
kunt lezen over het wel en wee van uw club.
Zo gezegd zo gedaan. Van huis vertrokken met een zonnestraal,
begon het hevig te regenen terwijl ik het parkeerterrein naderde. De
warming-up werd onder hevige regenval getrotseerd. Desondanks
waren er toch wat AFC-ers op de wedstrijd afgekomen. Iedereen
moest staan want de wedstrijd werd op veld 3, een kunstgrasveld,
gespeeld waar alleen de dugouts van zitplaatsen voorzien zijn.
De week voorafgaand aan deze wedstrijd werd zonder enige twijfel
gedomineerd door Geert Wilders en zijn raadsman, mr. Abraham
Moszkowicz.

31 oktober 2010: VVSB – AFC 2 – 2
VVSB uit is altijd een lastige pot voor AFC. Vandaag zou dat niet
anders zijn, was scribent's verwachting vooraf.
AFC begon zwak aan de eerste helft. VVSB was feller en sterker op
en aan de bal. Het duurde dan ook te lang eer AFC de kant opkwam
alwaar de AFC-getrouwen zich doorgaans plegen op te stellen.
Vorig seizoen kwam AFC op een 1-0 achterstand en helaas was dat
deze jaargang ook het geval; AFC verloor de bal op het middenveld
waarna VVSB counterde.
AFC leek de boodschap te hebben begrepen: de beuk moest erin!
AFC kreeg een vrije trap toegekend op een meter of 25 van de goal.
Mike Ruijter nam de bal en de kopsterke Ron van Es liet zijn waarde
voor de ploeg zien: snoeihard raak; 1-1.

Ron van Es scoort de gelijkmaker

Ron van Es scoort de gelijkmaker
Na rust was het echter opnieuw VVSB dat sterker begon. De 2-1 viel
dan ook al snel. AFC knokte zich echter wel terug. Er vielen veel
overtredingen over en weer, maar het was niemand minder dan Sjoerd
Jens die AFC op gelijke hoogte bracht; 2-2 na een voortreffelijke
actie van captain Lutzen Brink.
Het was aan het einde van de wedstrijd echter ouderwets 'billenknijpen'; beide ploegen kregen nog kansen middels corners en vrije trappen. Een ieder kon echter wel leven met deze eindstand.

Laatstgenoemde voerde op voortreffelijke wijze de verdediging,
tenminste als u waarde hecht aan gevoel van show, opbouw en voordracht. Uw scribent heeft adembenemende televisie gezien en stuurde
‘Moszko' dan ook een mailtje waarin hij hem complimenteerde. Overigens betekent dit geenszins dat uw scribent aanhanger van de PVV
is; dit ter voorkoming van misverstanden (en die kunnen, zo weten we
immers, al snel ontstaan).
Terug naar de wedstrijd. De 1-0 werd reeds vroeg in de wedstrijd
gescoord door Lutzen Brink. Niet veel later gaf Bertjan Weijers een
crossbal op Chelton Linger die de 2-0 kon binnentikken. Enige minuten verder gaf Lutzen Brink een voorzet op Gideon de Graaf (die na
weken blessureleed eindelijk weer zijn kunsten kon vertonen). Deze
stiftte de bal waardoor 3-0 kon worden aangetekend. Voor het rustsignaal kreeg AFC nog een penalty toegekend die door Chelton Liner
werd binnengeschoten.
Het was na rust Alliance dat de score wist te openen. 4-1 betekende
de aansluittreffer, zo werd langs de kant gekscherend opgemerkt. Het
was echter AFC dat verder ging waarmee het was begonnen: scoren.
Een stiftbal op Lutzen Brink bereikte Tatchary Langguth. Die schoot
op de lat; de bal kaatste terug en Steve Kenepa zorgde voor 5-1. Het
werd 6-1 door Chelton Linger. Het werd 7-1 door Jonathan Richard

Gebeurde er verder dan nog wat? Jawel Gijs Roodbeen stond langs de
lijn met krukken; hij weet echter nog steeds niet zeker wat hem mankeert (behalve dan de pijn....). En voor de vaste volgers: uw scribent
zond zijn verslag ditmaal gelijk na de westrijd in (typte zelfs onder
het besturen van de auto door) zodat het diner u ditmaal onthouden
zal blijven.....
Opstelling AFC: Raymon van Emmerik, Shane Arana Barrantes,
Mike Ruijter, Willem Scheerens, Dwight Gefferie, Laurens Samsom
(Chelton Linger), Wout Meulemans (Gideon de Graaf), Magid Jansen, Lutzen Brink, Sjoerd Jens en Ron van Es (Jonathan Richard).
Maurice Loonstijn
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AFC opende aanvallend op het mooie veld. Combinatievoetbal dat
uiteindelijk uitmondde in de 1-0 door Ron van Es. Uw scribent kent
deze speler reeds geruime tijd en wist dan ook al lang hoe hij kan
spelen. Het was echter Gemert dat voor rust op 1-1 wist te komen op
tamelijk eenvoudige wijze. Weliswaar was hun topscorer van vorig
jaar de doelpuntenmaker; naar scribent's mening werd hem alle mogelijkheid geboden. Ruststand derhalve 1-1. Een spa blauw in de rust
zorgt voor de nodige verkoeling. Rob Ruis voorspelde bij rust reeds
de eindstand correct..... Onder de "dikers" werd er al lang op gezinspeeld; captain Lutzen Brink kwam in het veld. Daarmee werd
AFC gevaarlijker en kwam er zichtbaar veel voetbal in de ploeg. De
‘treintjes' gingen rijden en een steekbal van de zojuist ingebrachte
Brink op van Es zorgde voor gevaar waarna Sjoerd Jens (daar is ‘ie
weer) zeer behendig de 2-1 binnentikte. Gemert bleek daarna redelijk
gebroken, hoewel de ploeg beter is dan doet vermoeden op de ranglijst. Even voor het eindsignaal was er weer de combinatie van Es en
Brink die ditmaal Magid Jansen in een scoringspositie bracht. De
laatste schoot de bal snoeihard achter de doelman; 3-1. Een belangrijke zege van AFC dat daardoor haar positie handhaaft op de 3e plek.
Volgende week speelt AFC voor de districtsbeker. Dus reden te meer
om extra tevreden te zijn met de verdiende overwinning door drie
individuele klasse-goals.

die de bal behendig inschoot vanaf de 16. Was het dan klaar? Neen.
Linger gaf de bal aan Brink die de bal teruggaf aan Linger. Deze zag
Steve Kenepa vrij staan die 8-1 aantekende. Dit zou ook de eindstand
betekenen.
Boven in ons clubhuis had met name Ronnie Susan last van zuurstofgebrek zodra hij zag dat ‘zijn' Feyenoord met 10-0 (!!) verloor van
PSV; de grootste nederlaag in de clubhistorie. Verder werden In het
clubhuis nog de nodige discussies gevoerd alsmede enige drankjes
genuttigd, waarna uw scribent aftoog naar huis voor een lekkere bal
gehakt, spinazie-á-la-creme en tomaten-mozzarella (met acetto balsamico).
De A-selectie toog richting Cruquius alwaar men een wedstrijd ‘slotracing' deed en groupe. Uw scribent vond het echter, ondersteund
door het thuisfront, wel welletjes.
Volgende week de uitwedstrijd tegen VVSB te Noordwijkerhout.
Opstelling: Kerwin Hartman, Mike Ruijter (Sil Paddenburg), Saïd
Moumane, Bertjan Weijers, Shane Arana Barrantes, Gideon de Graaf
(Ron van Es), Tatchary Langguth, Laurens Samsom (Jonathan Richard), Chelton Linger, Lutzen Brink, Steve Kenepa.
Maurice Loonstijn

Was er dan nog meer te melden? Jawel; Gijs Roodbeen was (met
krukken) aanwezig om zijn teamgenoten aan te moedigen. Aangezien
er nog teveel vocht in zijn knie zit is er nog steeds niet helemaal
bekend wat hij heeft.

17 oktober 2010: AFC – Gemert 3 - 1
Het was prachtig weer. Goed Genoeg lag er mooi bij op deze zondagmiddag. Ajax speelde zaterdagavond al, dus daarvan qua publieke
belangstelling geen concurrentie.... Het was dan ook redelijk bevolkt
langs de kanten en op de tribune.

Raymon van Emmerik bokst de bal boven het hoofd van Mike Ruijter
uit het doel

Raymon van Emmerik bokst de bal boven het hoofd van Mike Ruijter uit het doel
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AFC’s supportersclub “The Reds”
is op 5 mei 1993 opgericht ter ondersteuning van de positie die het eerste
elftal van AFC vanaf 1961 inneemt
in de hoogste klasse van het Nederlandse amateurvoetbal.

www.soundshop.nl
Elanor Rooseveltlaan 106-108 – 1183 CL Amstelveen
Telefoon: 020-6409111 – e-mail: info@soundshop.nl
In Amstelveen zijn wij makkelijk te bereiken met tram 5 of sneltram 51 (halte
Zonnestein). Parkeergelegenheid: Direct voor de winkel gratis parkeren.
Openingstijden:
Maandag van 12.00 tot 18.00 uur
Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Koopavond (Donderdag) 19.00 tot 21.00 uur

“The Reds” telt anno 2009 circa 95 leden, die tevens
lid zijn van AFC en ieder seizoen aan s.c. “The Reds”
een financiële bijdrage leveren. De totaalbijdrage
wordt aan het bestuur van AFC beschikbaar gesteld
om bij de begeleiding van het eerste elftal extra
faciliteiten te financieren.
Wanneer u bereid bent via een notariële akte uw
bijdrage voor 5 jaar vast te leggen, is deze bijdrage
100% fiscaal aftrekbaar.

Bent u op zoek
naar een instrument?
Kom dan gerust langs
voor een professioneel en
geheel vrijblijvend advies.
Ook kunt u bij ons terecht voor vakkundige en
snelle reparaties, het onderhoud van uw instrument,
onderdelen en voor occasions.

Wilt u nadere informatie, dan kunt u zich wenden tot
één van de hieronder vermelde bestuursleden van
supportersclub “The Reds”.
Lou Hekster - 06-53304374 (voorzitter) en/of
Peter van den Dungen jr. - 06-27090830
Bob Duis - 06-46160111
N.B. Wat te denken, wanneer “s.c. The Reds” bij het
aankomend 115-jarig bestaan van AFC op 18-1-2010,
115 leden zou registreren?

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).

Ons bloemwerk
is nooit “Goed Genoeg”
Altijd iets beter

Bloemsierkunst

“Anggrek”
Olympiaplein 134
Amsterdam
Tel. (020) 679 13 72

www.otxLogiscs.nl
Luchtvracht:
Zandsteen 28-30
2132 MR Hoofddorp
Tel: +31 (0)20-6550010
sales@ams.otxlogiscs.com

Hoofdklasse waardig!

OTX. met wereldwijd 66 kantoren een sterke speler in

Zeevracht:
Debussystraat 2
3161 WD Rhoon
Tel: +31(0)10-5066610
sales@ams.otxlogiscs.com
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Opstelling: Raymon van Emmerik, Dwight Gefferie, Mike Ruijter,
Willem Scheerens, Saïd Moumane, Wout Meulemans (Jonathan Richard), Laurens Samsom, Magid Jansen, Chelton Linger (Lutzen
Brink), Sjoerd Jens (Patrick Krop), Ron van Es.
Maurice Loonstijn

Daryl van Mieghem is herstellende, evenals Peter Post overigens.
Er was ook nog verschrikkelijk nieuws. Cameraman Rodney van
Dekken van RTV-NH (een graag geziene gast op ons sportpark de
afgelopen jaren) overleed zeer tragisch op 41-jarige leeftijd met de
motor op de A1 vanochtend terwijl hij op weg was naar de Amsterdam Marathon welke hij zou verfilmen. Condoleances van AFC voor
de nabestaanden van deze gewaardeerde man.
Na afloop werden er de nodige drankjes gedronken in ons clubhuis
waarna uw scribent aftoog naar Anno 1890, niet onbekend onder
AFC-ers, alwaar hij met een aantal spelers de maaltijd nuttigde. Heel
bijzonder was het niet, alhoewel aan zes stokjes saté (van kip) niet
veel te verprutsen valt. De galletjes uit de oven van vanochtend vielen
beter in de smaak.......

Foto’s (Ton Post) staan op onze website bij ‘AFC Fotoalbum’

Sjoerd Jens en Ron van Es voor het doel van Gemert

De droom van Jacob

Voor elke wedstrijd trekt hij zich even terug om te bidden, meestal
doet hij dat in de wc. Na afloop van iedere wedstrijd, winst of verlies,
slaat hij een kruisje om te bedanken dat hij deel mocht maken van het
spel.
Maar de droom neemt grotere vormen aan. In 2009 scout het Nederlandse FC Utrecht de fysiek sterke spits. Voormalig AFC-coach, Ton
du Chatinier, is net in dienst in de Domstad en is gecharmeerd van de
oersterke Zambiaan. Het contract is snel getekend.
En zo gebeurt het dat de directie van FC Utrecht op een mooie julidag
in het Golden Tulip Hotel nabij Hoenderloo de nieuwe spits van
Utrecht presenteert: Jacob Mulenga. “Ik ga ontzettend mijn best
doen”, zegt Mulenga bescheiden.
Mulenga dwingt een basisplaats af bij ‘Du Chat’. Met Nederlander
Ricky van Wolfswinkel en Belg Dries Mertens vormt de Zambiaan
een gevreesd aanvalstrio. Wedstrijden tegen Celtic en Liverpool
worden gewonnen, Mulenga wordt zelfs in verband gebracht met
Europese topclubs. Maar dan slaat het noodlot toe.

tekst Laurens Samsom

Vlak voor rust in een reguliere competitiewedstrijd tegen ADO Den
Haag wordt Mulenga hoog aangespeeld. Het grote lijf gaat de lucht
in, de bal ploft gecontroleerd tegen de borstkas. Mulenga strekt zijn
rechterbeen om te landen. De ADO Den Haag verdediger doet een
stap achteruit om het duel met de spits te vermijden. Maar Mulenga
vervolgt zijn balaanname niet met een gevaarlijke dribbel of een
scherpe steekpass. Direct na het neerkomen zakt het grote lijf in elkaar, een harde schreeuw klinkt door het stadion.

“Een trieste aftocht”, zegt de NOS-commentator, als een wagentje met
brancard het ADO Den Haag stadion uitrijdt. Op de brancard ligt een
grote donkere man. Hij trekt zijn Utrecht-shirt over zijn gezicht in een
poging de hevige pijn in zijn knie te vergeten. Zijn droom dreigt daar
in Den Haag subiet uiteen te spatten.
De droom begint duizenden kilometers hier vandaan als in 1984 een
jongetje geboren wordt in de industriestad Kitwe, middenin Zambia.
Zijn vader is priester en geeft hem de bijbelse naam Jacob. Voor
Jacob is het geloof heel belangrijk, maar tegelijkertijd heeft hij aardse
aspiraties. De sterke en snelle Jacob wil profvoetballer worden en het
liefst in Europa. Als twintiger krijgt hij de kans om zich in de kijker te
spelen wanneer de Zambiaanse voetbalbond hem selecteert voor het
nationale elftal. Jacob speelt overtuigend en de Franse tweedeklasser
La Berrichonne de Châteauroux biedt hem een contractje aan.

In het ziekenhuis blijkt zijn voorste kruisband afgescheurd en er zit
een scheur in zijn meniscus. Het seizoen is voorbij voor Mulenga en
het is nog maar de vraag of hij ooit zijn oude niveau nog zal halen.
Het is de meedogenloos harde kant van sport, daar kunnen de meest
intense gebeden niet tegenop.
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Medische commissie
Oproep – Oproep – Oproep
De Medische Commissie doet een oproep voor haar jeugdleden van 8
t/m 17 jaar welke lijden aan vervelende, en telkens optredende hielklachten, genaamd: de aandoening van Sever. De aandoening van
Sever is de meest voorkomende oorzaak bij hielpijn bij kinderen van
die leeftijd. Meestal gaat de aandoening vanzelf over maar geeft wel
vervelende klachten. De oorzaak is niet helemaal bekend maar de pijn
wordt wel in verband gebracht met te veel sporten, groei en overgewicht. Het A.M.C. te Amsterdam afdeling Orthopedie doet bij monde
van dokter Gerard Kerkhoffs (020-5669111 sein 59038) en onderzoeker Jan Joost Wiegerinck (020-5666419) voor die jeugdleden van ons
A.F.C. een oproep je aan te melden als je binnen deze categorie valt.
Na onderzoek wordt je ingedeeld en behandeld naar rato met; 1. hakinlaid. 2. huiswerkoefeningen.3. oefentherapie samen met de fysiotherapeut. Als het onderzoek en behandeling klaar is heb jij hopelijk
geen hielpijn meer en kan je alles weer doen. Maar dankzij jou kunnen we in de toekomst andere kinderen daardoor goed helpen.
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. Op
de röntgenfoto ontwaart men de veel besproken “hielspoor” door een
lokaal verkalking proces. Dit hoeft overigens niet altijd te leiden tot
pijn. Echter door intrede van kunstgrasvelden, half verharde trainingsvelden of “noodzakelijke” duurlooptraining langs de Bosbaan,
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 daarbij het
rekken van de kuitmusculatuur.
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 krachttraining
van de niet aangedane rest van het lichaam. Als al die factoren weer
kloppen mag de voetbaltraining worden hervat.
Liever één week langer gewacht dan één dag te vroeg begonnen.
Kinderen met hielpijn kunnen voor dit onderzoek bellen met Jan
Joost Wiegerinck 020-5666419 en/of Gerard Kerkhoffs 020-5669111
sein 59038 artsen afd. Orthopedie A.M.C. Amsterdam.
De medische commissie:
Lex Swaan(arts) tel. 020 6731337
Michael Olivieira 06 21278122 Co Grosze Nipper tel. 06 44352970
Wim Crouwel (fysiotherapeut/voorzitter)
mail: wim.crouwel@xs4all.nl

Uitslagen
Alleen de uitslagen van de standaardteams worden vermeld.
Alle uitslagen van de afgelopen weken zijn te zien op onze website
bij de subsite ‘senioren’ of ‘jeugd’ onder ‘uitslagen’.
Zaterdag 16 oktober 2010
AFC 1 - Hellas Sport 1
AFC A1 - Olde Veste'54 A1

3-1
4-0
9

AFC B1 - Excelsior B1
AFC D1 - FC Utrecht D1
AFC E1 - Dijk De E1
AFC E2 - DWS E2
AFC F1 - Buitenveldert F1
DVVA 2 - AFC 2
DCG A1 - AFC A2
Alphense Boys B1 - AFC B2
Zwanenburg C1 - AFC C2
Roda 46 D1 - AFC D2
Volendam E Top - AFC E Top

3-2
3-2
4-1
12-0
4-1
5-3
4-3
10-0
1-5
0-1
3-3

Zondag 17 oktober 2010
AFC - Gemert
AFC 2 - DCG 2
AFC 3 - JOS/W'graafsmeer 3

3-1
6-0
4-0

zaterdag 23 oktober 2010
AFC zat 2 - ZOB 2
AFC zat A1 beker - Blauw Wit A1
AFC D1 - Sparta R'dam D1
AFC D2 - AZ D2
AFC E Top - Zeeburgia E Top

3-2
5-2
0-1
0-1
4-4

zaterdag 23 oktober 2010
CSW B1 - AFC zat B2 beker
Vitesse/AGOVV C1 - AFC C1

2-6
5-2

zondag 24 oktober
AFC zon 1 beker - Alliance 22 1

8-1

zaterdag 30 oktober
AFC 2 - Ajax 3
AFC zat B2 - IJsselmeervogels B1
AFC zat C1 - Almere City FC C1
AFC D2 - FC Volendam D1
ZOB 1 - AFC 1
IJsselmeervogels A1 - AFC zat A1
Zeeburgia D1 - AFC D1
Ajax E1 - AFC E1
Nieuw West SV E1 - AFC E2

1-5
2-3
0-0
0-5
3-3
0-6
1-2
3-3
1-6

zondag 31 oktober
AFC zat A2 - DWS A1
AFC zat C2 - SVW 27 C1
VVSB - AFC
Blauw Wit Adam 2 - AFC 2

4-3
1-2
2-2
2-2

zaterdag 6 november
AFC 1 - TOB 1
AFC A1 - Excelsior'31 A1
AFC B1 - Quick '20 B1
AFC D1 - Feyenoord/Excelsior D1
AFC E2 - Blauw Wit Amsterdam E1
AFC F1 - TABA F1
Overbos 2 - AFC 2
FC Groningen C1 - AFC C1
Blauw Wit Amsterdam C1 - AFC C2
Ajax D2 - AFC D2

4-1
6-1
8-0
2-1
2-1
5-0
1-4
0-1
4-1
9-0

zondag 7 november
AFC - Hollandia
AFC 2 - Hollandia 2
Geinburgia 2 - AFC 3

0-3
1-2
2-7

AMSTERDAM DEN HAAG ROTTERDAM ENSCHEDE ANTWERPEN
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Zaterdag 4. Het was dus hier, aan de Peter van Anrooystraat 8, dat in
feite een basis gelegd werd voor wat later het beroemde team zou
worden.

Een AFC’er vertelt

Te spelen onder uw banier
Ondergetekende speelde in de eerste twee AFC-jaren in het zondag 7,
o.l.v. de heer Handgraaf (gekscherend de Handgraafboys genoemd)
met o.a. op doel Frans Jüch. Daarna werd er drie seizoenen gevoetbald in AFC 5, met als coach Peter van de Dungen en trainer Cas
Tromp. Peter coachte in 1986 echter het inmiddels gevormde Zaterdag 4 en dat leidde tot een invalbeurt van uw scribent, nota bene bij
de kampioenswedstrijd van dit team (zie de foto). Het seizoen erop
besloot ik verder te spelen in deze ploeg.
Dan was er nog eind jaren tachtig het beroemde Zaterdag 1, waarin
Ron van Doesburg, Rein Akkerman jr., Rob Overweg en Jan Otsen
met ex-eerste elftalspelers, zoals bijv. Edwin Geluk, Kees Gehring,
Bas Rachman, en Henk Bijlsma mochten meevoetballen. Een geweldig team dat elke zaterdag veel bekijks trok. Ondergetekende heeft
een keertje mogen vlaggen bij dit team. Laatste man op dat moment
was Donny Quint, die in die wedstrijd het met zijn vlaggeneur een
aantal malen pertinent oneens was .... zo vader, zo zoon? Uit dit team
stapten de vier eerstgenoemde spelers later over op Zaterdag 4.
Be Friends, Keep Smiling
Zami Quattro was met recht in de begintijd een ploeg met spelers
vanuit vele AFC-gelederen, met een goede leider die het bij elkaar
geraapte “zootje” tot een hecht vriendenteam smeedde. Peter introduceerde het fenomeen “De Gouden Schoen” voor de beste, meest
waardevolle of opmerkelijkste speler van seizoen, uitgereikt tijdens
een diner (met dames) ter afsluiting van het seizoen. Tot op de dag
van vandaag is dat een traditie gebleven, waarbij de familie Huisman
tegenwoordig als schoenmaker optreedt; en er is “De Gouden Pump”
voor de voetbalvrouw van het seizoen! En er werd verdomd goed
gevoetbald. Wat wil je ook met ex-eerste elftalspelers, de “mindere”
goden gingen gewoon in hun kielzog mee! Dat eerste jaar werd er
meteen een kampioenschap gevierd. Later veranderde de ploeg in
Zaterdag 5 (Zami Cinque) en sinds seizoen 2009 in Veteranen 1. De
laatste jaren kent het team wisselende successen.

Nicky Hekster
Zoals iedere AFC-er behoort te weten luidt het motto van ons geliefd
en tegenwoordig grotendeels elektronisch clubblad ‘Dit is de Schakel
die komt binden. De oude club aan d’oude vrinden’.
Maar veel fundamenteler is de vraag hoe je een stel jonge vrienden –
liefst voor het leven - aan de oude club kunt binden? Dat is min of
meer de rood-zwarte draad die door de geschiedenis loopt van een
team dat sinds twee seizoenen bekend staat als Veteranen 1, maar al
bijna een kwart eeuw furore maakt. Een team van AFC-ers pur sang,
met eigen tradities en riten en een van de vele voorbeelden van roodzwarte vriendenteams, die onze club zo rijk en uniek hebben gemaakt.

Van goede geest, sportieve jool
Er zat en er zit nog verschrikkelijk veel humor in de ploeg. In het
veld, waarin bijv. Jack van Gelder, een keer nadat een tegenstander
zich met een dramatische duik op het gras had laten vallen, fijntjes
opmerkte “De volgende keer doen we er water in!”, of bij een keiharde tackle de arbiter vermaande: “Scheids, waza-ari, en ingezet binnen
de mat!”. Dat soort dingen. Maar ook is het al jarenlang traditie dat
vóór de wedstrijdbespreking in de kleedkamer er moppen worden
getapt. Michael Gosler was onze Max Tailleur, en thans krijgen Alphons Peters en Ron van Doesburg steevast de lachers op hun hand.
Binnen de lijnen konden de discussies tussen de spelers onderling
hoog oplopen, iedereen wist het altijd beter. De polemische opmerkingen tussen Ron “Does” van Doesburg en Rein Akkerman jr. zijn
legendarisch. Er werd maar gepraat en gepraat, om soms gek van te
worden. Ik herinner mij een uitwedstrijd, waarbij na het eindsignaal
een tegenstander op mij af kwam, mij de hand drukte en veelzeggend
zei: “leuk jullie weer gesproken te hebben!”.

Wij blijven fier ons rood-zwart dragen
We schrijven 24 jaar geleden, seizoen 1986-1987. Op initiatief van
Jan Otsen en Jan Sandberg besluit een aantal spelers, hun beste tijd
als senior gehad hebbende en de 30 rap naderende of reeds te zijn
gepasseerd, als vriendenteam door te gaan, het Zaterdag 4 (al snel
“Zami Quattro” genoemd) is geboren. In de loop der jaren is de samenstelling uiteraard vele malen gewijzigd, maar ondanks de vele
kleurrijke passanten als bijv. Hans Tier, Adri van Stek, Karel Baarschers, is er een groep van spelers altijd gebleven. Uiteindelijk is uit
dit team een kern van AFC-ers gegroeid, die heden ten dage een
belangrijke rol in en voor de club vervullen.
In onze goede Amstelstad
De schrijver dezes klopte reeds in 1966 bij de Amsterdamsche Football Club aan. Echter de ballotagecommissie, in die tijd onder leiding
van de heer Quint (de vader van Donny), besloot anders. Na vijftien
jaar omzwervingen, waarbij voetbalclublidmaatschappen wisselden
tussen JOS, Ajax, SCA en sc Buitenveldert belandde uw kroniekschrijver uiteindelijk in seizoen 1980-1981 bij het “nietig clubje,
echter dat”. Waar was dat aan te danken? Ongetwijfeld heeft de middelbare schoolperiode, in mijn geval het Spinoza Lyceum, in Amsterdam-Zuid, hieraan bijgedragen. Als brugklasser viel het mij reeds op
dat veel van de toenmalige leerlingen in AFC speelden, ik herinner
mij bijvoorbeeld (en de lijst is niet uitputtend) Michel en Alain Kahn,
Ruut Weismann, Rudy de Vries, Bas Rachman en Jack van Gelder.
Maar ook de latere generatie met Hans Hulst, Guy Leeser, Michael
Kinsbergen, Frank Johannesen en Arne van Teunenbroek en niet te
vergeten mijn eigen broer Lou waren allen Spinozisten, die naast hun
verrichtingen in het mooiste shirt van Nederland ook met het schoolteam hele hoge ogen gooiden. Een groot deel van deze spelers vond
later zijn weg naar de A1 van AFC en weer verder in de tijd naar de

Veel vreugd’ en leed ons heeft beschoren
Een hele mooie en humorvolle periode maakte ik mee toen ik samen
met (inmiddels zwager) Ron van Doesburg, en schoolvriend Jack van
Gelder vijf jaar lang de AFC Nieuwjaarsshow schreef en speelde, met
als hoogtepunt de uitvoeringen in de Stadsschouwburg en het Theater
Amstelveen. Ook Dick en Lou deden daaraan mee. In een van de
scènes (“Hier ben ik dan”) trad uw schrijver in de hoofdrol op, gehuld
slechts in luier en gewapend met rammelaar en speen ... En dat met
als tegenspeler Frits van Klinken, die overigens een seizoen mijn
trainer was bij SCA...
De ploeg kende helaas een aantal verdrietige momenten. In 2001
overleed geheel onverwacht en veel te jong onze keeper Michael
Gosler, in 2004 werd Arne van Teunenbroek door een tsunami zo-

10
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maar uit ons midden weggerukt. Spelers en vrienden om nooit te
vergeten.
De contacten van de spelers leidden tot nieuwe aanvoer van een rij
BNers. Naast basisspelers Tom (speler van het eerste uur!) en Jack,
hebben we in het verleden Ruud Gullit een paar seizoenen mogen
begroeten, en speelden ook Harry Sacksioni, Umberto Tan en Henk
ten Cate een tijdje mee. Gullit speelde in zijn eerste seizoen overigens
laatste man en werd topscorer! Het team werd kampioen en bij de
toenmalige speler/coach Dick Huisman stroomden de felicitatiefaxen
van Inter Milan, Ajax, Juventus, Real Madrid en Barcelona binnen!
Het team haalde de Gazzetta dello Sport en kwam op TV ...

Wij allen dienen onze club
Nu in 2010 bestaat de ploeg, intussen aangevuld met oudere jongeren,
uit vele AFC-functionarissen. Het team telt maar liefst vier bestuursleden (dat is de helft van het bestuur!) en een keur aan commissieleden, variërend van TOP amateurs, Zaterdag C, Commerciële Zaken,
Kennismaking, Beroep, tot Kienen. En ook twee Leden van Verdienste, mr. Henne Boskamp Nobelprijswinnaars, de Voorzitter van de
Reds, de Jaardiner Tafelpraeses, drie Spelers van het Jaar, in totaal
zijn van de huidige selectie er 17 spelers Zilveren Ploegers! Met recht
kunnen we dus spreken van een rasecht AFC-team.
Er valt nog veel meer te vertellen over dit elftal, maar als u, beste
lezer, er meer over wilt weten raden wij aan om eens op zaterdag te
komen kijken. Misschien dat u na afloop traditioneel als overwinningskreet de Koning Voetbalmars van Willy Schootemeyer uit de
kleedkamer hoort galmen.

Al word ik oud mijn geest blijft fit
Naar mate de tijd vorderde - het team is bijna een kwart eeuw bij
elkaar! – werden de spieren toch stroever en de tegenstanders jonger.
Oudste speler is Bert de Rooy, de zestig al gepasseerd, ... Dat had tot
gevolg dat er vanuit de zonen van de spelers vaak invallers kwamen.
Zo kon het gebeuren, en dat is uniek en een mooi moment tegelijk,
dat bijv. Eddy Meijer, Dick Huisman of Willem Massar met hun zoon
in het veld stonden. Twintig jaar geleden stonden ze nog als kleuter
met een balletje langs de kant ...

Nicky Hekster

Kampioenschap 1986-1987
Staand v.l.n.r.: voorzitter Rein Akkerman sr., Willem Drenkelford, Rein Akkerman jr., Rob Overweg, Nicky Hekster, Jack van Gelder,
Tom Egbers, Johan de Bie en coach Peter van den Dungen. Knielend v.l.n.r.: Jan Otsen, Roy van Dijk, Ron van Doesburg, Bert de Rooy,
Jan Sandberg, Dick Huisman (tussen de benen Dustin Huisman) en Adri van Stek.
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M I X E D

P I C K L E S
ingelegd door Willem (Pim) Adriaansz (sinds 1976 nr. 338)
w.adriaansz@zonnet.nl en www.home.zonnet.nl/w.adriaansz

GEVOELENS
Het sloeg vermoedelijk nergens op, maar op de een of andere manier had Pickelaar het gevoel dat zondag 17 oktober j.l. een nieuwe fase was
begonnen in het AFC gebeuren en zijn participatie daarin. Dat de BV Nederland weer min of meer geregeerd ging worden speelde daarin geen
rol. Het tiende competitietreffen (AFC-Gemert 3-1) eigenlijk ook niet. Het was ook denkbaar, dat het om de negende of elfde topmatch ging.
Het – voor de eerste keer – redelijk aantal toeschouwers was misschien wel een teken van vernieuwing en ook de juist verschenen AFC-Schakel
nieuwe stijl zou een bijdrage geweest kunnen zijn.
Hoe dan ook, Pickelaar had een ververst AFC gevoel. Om maar even op die Schakel door te gaan: hij werd veelvuldig aangesproken op het met
nieuwe rubrieken verruimde leesvoer, waarmee Pickelaar natuurlijk geen bemoeienis had. De bijval komt uiteraard geheel op het conto van de
nieuwe Schakelredacteur André Wijnand. Maar door diens afwezigheid kreeg Pickelaar de reacties op zijn bord. Lezers moeten hun ei toch
ergens kwijt kunnen.
Van enig belang bleek ook de verplaatsing van wedstrijdprogramma’s en uitslagen naar uitsluitend de AFC website. Dat lijkt revolutionairder
dan het is. Scheiding daarvan met het leesvoer is namelijk niet nieuw. Die werd al eerder doorgevoerd in de veertiger jaren van de vorige eeuw
(eveneens om financiële reden). Alleen was er nog geen sprake van digitale internetcommunicatie. Programma's, opstellingen en uitslagen werden toen jarenlang separaat van de Schakel opgenomen in het gestencilde AFC-Bulletin. Het ogenschijnlijk voortschrijdend inzicht van nu is
dus in feite een herhaling van eerdere zetten. Simpel gezegd: er is geen nieuws onder de zon.
CITAAT
“Het voordeel van onze gevoelens is dat ze ons op een dwaalspoor brengen”.
(Oscar Wilde, Engels schrijver en leider van een esthetische cultus, 1854-1910).
DAGGIE PLEITE
De nieuwe Schakelbaas A.W. riep ook nieuwe Schakelschrijvers op om tekst aan te leveren. “Het gaat om jouw verhaal” en “O ja, we schrijven
niet voor de Nobelprijs literatuur”. Dat had Pickelaar eerder moeten weten. Hij vermorst steeds veel tijd door boven de spellingscontrole ook
een woordenboek en het laatste groene boekje te raadplegen. Hoewel hij niet tot de doelgroep behoort en nooit aanmoediging behoeft matigt hij
zich 1-malig aan voor de vuist weg ff een stukkie te schrijven zonder hulpmiddelen. Met ootmoedige verontschuldiging aan zijn Schakelbaas.
Pingelaar, wie ze wieg in Amsterdam tussen de Munt en de Dam sting, woont al heel lang niet meer in Mokum. Van voetbal heeft hij nog altijd
weinig sjoege, maar toch laat ie zich nog vaak op Genoeg Tegoed zien. Hij was lang trots op zijn rooie gassie met voorop het AFC lego, maar
dat woei onlangs van ze kop in de majem opzij van zijn huis. Bij AFC thuis is ie altijd aan de vroege kant en aan de poort koopt ie zijn programmablaadje. Soms heeft Pingelaar geen pasmunt in de knip, maar alleen een paar joeten euro’s op zak. Geen probleem voor Ron Suzan, een
bijdehante goser die altijd jatmous heb. Aan de perstafel ontmoet Pingelaar de geklofte binken van de media. Dat wordt later nog vaak erg
gezellig. Deftig met de deftigen en jofel met de jofelen. Maar hoewel Pingelaar niet echt snel zijn porum drukt houdt ie zich toch wat gedeist en
nokt hij redelijk op tijd af. Want eenmaal op weg naar huis knijst ie het niet om in de lorum tegen russen met blaaspijpen op te lopen. Louloene,
hij wil geen verschutting laaien.
Thuis drinkt Pingelaar dan nog een paar keiltjes; waarbij hij graag wat beuling nasjt, want hij houdt wel van wat gesnarsel. Pingelaarse (zijn
mokkel) is goed in topklasse gehaktballen. Heb AFC gewonnen: prima toch. Heb AFC verloren: jammer, dan waren hun beter als ons. Daarna
blijft het eten soms beperkt tot nog een habbekrats. Om 7 uur rolt de TV-voetbal weer en aansluitend volgt de samenvatting van AFC op TV
NH. Kortom, Pingelaar leidt zondags vaak het leven van een intellectugent.
GELUK
Dit Pickeltje gaat over geluk en als u al gelukkig bent hoeft u niet verder te lezen. Als u echter toch stiekem verder gaat: blijf dan maar bij de
les, want het gaat gewoon over Edwin Geluk. Tot en met eind vorig seizoen stond Edwin Geluk bij AFC thuiswedstrijden altijd vroeg aan de
poort van Goed Genoeg, waar hij bijkans tot de rust verbleef in de uitoefening van zijn functie als tweede penningmeester. Dat deed hij vele
jaren achtereen. Hij onderschepte contributie-achterstallige leden. Persmuskieten en gasten heette hij welkom en hij verwees hen door naar hun
locatie.
Maar dit seizoen miste Pickelaar hem duidelijk in het kleine groepje poortwachters. Wie onder hen was eigenlijk zijn opvolger? Pickelaar raadpleegde daarvoor de AFC persmap. Op zoek naar de nieuwe tweede penningmeester, die er tot zijn schrik niet meer bleek te zijn. Wart nu!
Waren de werkzaamheden van Edwin Geluk van dusdanig onbeduidende aard geweest, dat er na zijn terugtreden niet meer in de vacature voorzien behoefde te worden? Pickelaar dacht - voor zover mogelijk - diep na. Tot zijn opluchting vond hij zelf de oplossing van een niet bestaand
probleem. AFC heeft administratieve professionals en een dito verenigingsmanager, die veel werk uit bestuurshanden nemen, waardoor een
herschikking van bestuurlijke portefeuilles kon worden doorgevoerd.
Edwin Geluk is nu bezig met een duidelijke inhaalmanoeuvre. Zijn voormalige uren aan de poort brengt hij nu – zichtbaar aanwezig – door in
het clubhuis. Hij straalt geluk uit en Pickelaar heeft hem zijn gedachtedwaling eerlijk opgebiecht. Edwin Geluk kon er nog om lachen ook.
Pickelaar werd daardoor zelf ook een beetje gelukkiger.
V.I.P.
Eerlijk gezegd had Pickelaar niet zoveel trek in de districtsbekerwedstrijd AFC-Alliance '22 op 24 oktober j.l.. In het kampioensseizoen van het
vorige jaar kon onze selectie het zelfs voor die beker niet winnen van een vijfde klasser en nu tegen een vierde klasser zou het wel niet veel
beter gaan. Bovendien had het de hele nacht gegoten. Publiek en pers zouden het wel af laten weten, enzovoort. Tot Pickelaar zichzelf vermanend toesprak: niet zeuren, gewoon gaan. Dat deed hij dan ook. Onderweg regende het niet meer, maar helemaal droog was het ook niet. Op
Goed Genoeg bleek de kassa gesloten, in het clubhuis hield zich een handvol volk op. En alleen De Telegraaf was verschenen, want die is er
altijd.
De wedstrijd ging toch door: op het vierde (kunstgras-)veld met hekken en dug-outs, maar zonder zitplaatsen. Tweemaal 3 kwartier staan is
Pickelaar inmiddels te machtig. Naast de AFC dug-out stond een bank en oogcontact met elftalleider Bob Duis was voldoende om het hek te
openen. Pickelaar kreeg i.p.v. een plek op de buitenbank een kuipstoeltje in de dug-out aangeboden, tussen de wisselspelers. Zijn moment van
glorie als AFC VIP. Hij hield zich echter muisstil, wilde niet door Cor ten Bosch aan kop en kont afgevoerd worden. Maar Cor ten B. had alleen
oog voor de bal en stond – een beetje uitzicht benemend - vóór de dug-out te coachen. Hij bracht de nummers 8, 16 en 24 in. Een rekenkundige
reeks herinnerde Pickelaar zich. Zo eenvoudig kan coachen blijkbaar zijn. Er kwam veel dichtbij langs: een container met zakken ijs, een vat
vaseline ter grootte van een prullenbak en eindeloos lijkende rollen bandage. En, oh ja, de uitslag werd 8-1 voor de AFC combinatie...
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115 JAAR
COMPETITIE-VOETBAL A.F.C. -1
(van 1895 t/m 2010)
Een dossier van de archiefcommissie van AFC, waarin het competitievoetbal van
het eerste elftal over een periode van 115 jaar is weergegeven.
115 jaar competitie (eigenlijk 113 jaar competitie- en 2 jaar vriendschappelijk
voetbal) in 180 pagina’s, met alle uitslagen en eindstanden, met daarbij 87 foto’s
van het eerste elftal of de selectie van die tijd, met 250 andere foto’s, met
commentaren uit jaarverslagen en Schakels van die tijd; kortom alle hoogtepunten en dieptepunten uit de rijke AFC-HISTORIE.
Een unieke reis door de AFC-HISTORIE, vanaf de oprichting (1895) en de start
in de 2e klasse A.V.B. (1897), daarna met wisselend successen in de 2e en 1e
klasse van de N.V.B., later de KNVB, met 34 seizoenen hoofdklasse en
uiteindelijk geplaatst voor de Topklasse (anno 2010). A.F.C. werd in die periode
12x kampioen en mocht 6x deelnemen in de strijd om het amateurkampioenschap
van Nederland.
Al deze ontwikkelingen, met vele successen en ook soms dieptepunten, in
chronologische volgorde, geselecteerd en bijeengebracht vanuit onze eigen
archief. Eén enkel dossier is hier nu van samengesteld, maar wij hopen dit dossier
in boekvorm te kunnen uitbrengen (in beperkte oplage), zodat ook de “echte”
AFC-ers hiervan kunnen genieten.
Een boek met 180 pagina’s, met 87x een foto van
AFC-1, met 250 overige foto’s, met commentaren uit
jaarverslagen en Schakels uit die tijd.
Van 1895-1995 in zwart/wit, vanaf 1995 in kleur.

AFC-ers dit boek MAG JE NIET MISSEN. Hoe je dit boek in je bezit kan
krijgen lees je hieronder. Wees er snel bij, de geplande oplage zal beperkt zijn.

I N S C H R IJ V I N G
DIT BOEK IS TE BESTELLEN VOOR DE PRIJS VAN € 35,- PER BOEK
Dit bedrag storten op rekeningnummer 61.23.05.015
t.n.v. H. Honsdrecht - Amsterdam, onder vermelding van: “AFC-115”.
De boeken worden pas gedrukt, bij voldoende deelname.
Indien er te weinig aanmeldingen binnenkomen en realisatie niet mogelijk blijkt, krijgt een ieder zijn geld terug.
(Voor eventuele nadere informatie kun je contact opnemen met Rik de Boer van de archiefcommissie, tel. 023-5281970).

De webpagina van de archiefcommissie gaat live
Er is ruim een jaar aan gewerkt. Natuurlijk, lang niet fulltime, maar toch. En nu is het dan zover. Op woensdag 10 november 2010 wordt een
nieuwe loot aan de AFC-website toegevoegd. Onder de knop “Archief” zal dan te zien zijn waar de archiefcommissie zich het laatste jaar vooral
mee bezig gehouden heeft. Maar vooral ook wat er allemaal voor interessante documenten en voorwerpen in ons onvolprezen archief aanwezig
zijn.
Voor een archiefcommissie geldt dat zij in grote lijnen drie taken heeft: het inventariseren van wat al aanwezig is of recent is ingebracht. Ten
tweede het systematisch ordenen van alles dat aanwezig is; zeg maar “onderwerp bij onderwerp”.De derde activiteit is het ontsluiten, zeg maar:
toegankelijk maken, van het archief voor belangstellenden.
Wat betreft het verzamelen van voorwerpen probeert de commissie leden en anderen te bewegen spullen af te staan aan het archief. Soms gaat
dat heel soepel, bv. als iemand overlijdt of verhuisd. Dan zijn nabestaanden of familieleden maar al te blij dat ze die spullen kunnen overdragen.
Soms echter verloopt dat ook moeizaam. Een voorbeeld daarvan is onze collectie jaarverslagen. We vinden dat we daarvan een complete set in
het archief moeten hebben. Dat lijkt simpel. Jammer genoeg is een aantal jaarverslagen verloren geraakt, de betrokken functionarissen uit die
tijd hebben wij dringend verzocht nog eens in hun eigen administratie te zoeken, met de hoop dat er nog wat achterhaald kan worden.
Het ontsluiten van het archief is naar de moderne opvattingen een levensvoorwaarde voor het bestaan ervan. Als niemand weet wat er in het
archief zit, heeft het in feite weinig zin een archief aan te houden. Vastgesteld kon worden dat de kennis over wat in het AFC-archief aanwezig
is, -eufemistisch gezegd- niet overhield. Om daar verandering in te brengen, en belangstellenden de kans te geven gebruik te maken van de
inhoud, is najaar 2008 besloten de inhoud van het archief zoveel als mogelijk digitaal te beschrijven en via de website van AFC online bekend
te maken. En dat moment is nu dan aangebroken.
Op www.afc-amsterdam.nl via de knop “Archief” is terug te vinden wat de inhoud van het AFC-archief is. Ben je eenmaal op die pagina, met
algemene informatie over het archief en de commissieleden, dan is via de keuzeknoppen aan de linkerkant op deze pagina, af te lezen wat de
subcategorieën zijn die de commissie bij haar werk hanteert
Opmerkingen, suggesties voor verbeteringen, fouten? Als u ze ziet, lat het ons weten. We streven naar foutloze, correcte webpagina’s. U kunt
ons daarbij helpen: w.g.ringe@hetnet.nl
Namens de archiefcommissie,
Wim Ringe
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Ristorante Italiano
Dagelijks open van:
12.00-15.00 uur en
van 17.00-23.00 uur.
Zaterdag en zondag
van 17.00 - 23.00 uur.

Nederhoven 17
1083 AM Amsterdam-Buitenveldert
Tel. 020 - 6448390 – triolo@xs4all.nl – www.bellini.nl

,, Accuraat”
VERHUUR
Alles om uw evenement te laten slagen
Stoelen
Tafels
Linnen
Garderobe
Podium/dansvloer
Bar/koeling
Parasols/zeilen
Verlichting
Koffie/thee apparatuur
Bak/kookapparatuur
Keukenmateriaal
Warmhoudapparatuur
Opdien/buffetartikelen
Schalen RVS
Asbak etc.
Servies
Bestek
Glaswerk

Telefoon: 020 - 641 09 20
www.accuraatverhuur.nl

Wij verzorgen een verfijnde Italiaanse catering, zowel zakelijk als privé!

Legmeerdijk 134
1187 NH Amstelveen
Telefax: 020-643 01 90
E-mail: info@accuraatverhuur.nl

Geopend:
ma. t/m vrij. 8.00 - 17.00 uur
zaterdag 8.00 - 13.00 uur
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Jeugdopleiding AFC op 1e plaats
In een Top 50 van amateurclubs met een goede jeugdopleiding, neemt AFC in het seizoen 2010-2011 de 1e plaats in.
De ranglijst is opgemaakt door Harry van Vlijmen van vv Alphense Boys.
Deze index is bedacht om een representatieve lijst samen te stellen van amateurclubs, gerangschikt naar het niveau waarop hun jeugdselectieteams spelen. Van alle verenigingen uit de Topklasse (zaterdag en zondag) en uit de Hoofdklasse A (zaterdag en zondag) werd uitgezocht hoe
hoog hun eerste- en tweedejaars jeugdselectieteams (A-D) spelen.
De lijst werd gecomplementeerd met enkele verenigingen uit onze regio, waarvan het eerste elftal in een lagere klasse speelt, maar waarvan
bekend is dat zij met hun jeugd goed presteren.
Aan elke vereniging werden punten toegekend volgens de volgende criteria:
Jeugdteam in de Eerste Divisie: 1
Jeugdteam in de Tweede Divisie: 2
Jeugdteam in de Derde Divisie: 3
Jeugdteam in de Vierde Divisie: 4
Jeugdteam in de Hoofdklasse: 5
Jeugdteam in de Eerste Klasse: 6
Jeugdteam in de Tweede Klasse: 7
Jeugdteam in de Derde Klasse: 8
Jeugdteam in de Vierde Klasse: 9
Verenigingen die in elke leeftijdsgroep slechts één jeugdelftal hebben, vielen af.
Om deze reden zijn meer dan tien verenigingen die Topklasse spelen niet in deze lijst
Dit leverde de volgende ranglijst op:
vereniging
klasse

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

Score

1

AFC

zo-top

2

3

1

2

1

3

1

2

15

2

Zeeburgia

zo-2kl

3

6

1

3

2

3

1

5

24

3

Elinkwijk

zo-hkl

2

5

2

3

1

6

2

6

27

4

Alphense Boys

zo-hkl

1

5

2

5

2

6

1

6

28

5

Spartaan’20

zo-2kl

3

5

3

6

2

3

2

5

29

Quick’20

zo-top

3

5

1

5

2

6

1

6

29

7

DWS

zo-3kl

3

5

2

5

2

7

1

6

31

8

Flevo Boys

za-top

3

5

3

5

3

6

2

5

32

Haaglandia

zo-top

3

5

2

6

2

6

2

6

32

Hollandia

zo-top

4

9

1

3

2

5

2

6

32

11

Argon

zo-top

1

3

2

7

2

6

5

7

33

Spijkenisse

za-1kl

3

6

3

6

2

7

1

5

33

13

Barendrecht

za-top

3

5

1

5

3

7

5

6

35

Quick Boys

za-hkl

1

4

2

6

3

7

5

7

35

15

JVC Cuijk

zo-top

3

7

2

7

3

6

2

6

36

16

Excelsior Maassluis

za-hkl

3

7

2

6

3

7

2

7

37

17

Westlandia

zo-hkl

2

7

2

7

2

7

5

7

39

18

IJsselmeervogels

za-top

2

7

2

6

3

7

6

7

40

19

ASWH

za-hkl

3

6

2

6

3

8

5

8

41

20

ARC

za-top

4

6

5

7

2

6

5

7

42

Rijnsburgse Boys

za-top

3

2

5

7

5

7

6

7

42

DHC

zo-hkl

4

7

2

7

3

7

5

7

42

De Zouaven

zo-hkl

4

7

2

6

5

6

5

7

42

24

Excelsior’31

za-top

2

7

3

7

5

7

5

7

43

Sparta Nijkerk

za-top

4

6

3

7

3

7

6

7

43

26

Baronie

zo-top

4

7

5

7

5

7

2

7

44

Gemert

zo-top

5

7

3

6

5

7

5

6

44

AFC’34

zo-hkl

6

8

2

6

3

7

5

7

44

Leonidas

zo-hkl

2

6

5

7

5

7

5

7

44

30

Nieuwenhoorn

zo-hkl

5

8

3

7

3

7

5

7

45

31

De Jodan Boys

za-hkl

4

7

5

6

5

7

5

7

46

VVSB

zo-top

6

7

3

7

5

7

5

6

46

14
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ADO’20

zo-hkl

5

7

5

6

5

6

5

7

46

34

Voorschoten’97

za-hkl

6

7

6

7

5

7

2

7

47

35

HBS

zo-hkl

4

7

5

7

5

7

6

7

48

36

41

Spakenburg

za-top

5

7

6

7

5

7

5

7

49

HHC Hardenberg

za-top

4

7

5

7

6

7

6

7

49

Genemuiden

za-top

4

7

5

8

5

9

5

6

49

De Treffers

zo-top

2

7

5

8

5

9

5

8

49

Rohda Raalte

zo-hkl

4

7

5

7

6

7

6

7

49

Noordwijk

za-hkl

4

5

6

8

5

8

5

9

50

Katwijk

za-top

5

7

6

7

5

7

6

7

50

FC Lisse

za-top

5

7

5

7

6

7

6

7

50

44

CSV Apeldoorn

za-top

5

9

6

7

5

7

5

7

51

45

Capelle

za-top

6

8

6

7

6

7

5

7

52

46

IFC

zo-hkl

7

8

5

7

5

8

5

9

54

47

Scheveningen

za-hkl

5

8

6

8

6

8

6

8

55

48

RVVH

za-hkl

7

8

5

8

7

8

6

7

56

49

Ter Leede

za-hkl

6

9

7

8

7

8

5

7

57

50

EVV

zo-top

7

9

6

8

7

8

7

7

59

AFC 8: Paul Bol tel. 06-47566443 en Marcel Schouten tel. 0614618744
AFC 9: Thomas van der Werff tel. 06-42531753
AFC 10: Jack Duis tel. 06-53662520
AFC 11: Leen Meijaard tel. 06-55753030

Programma
Voor het wedstrijdprogramma verwijzen wij naar onze website.
Ga naar de site ‘senioren’ of ‘jeugd’ en klik aan bij ‘wedstrijdprogramma’. Deze 2 sites zijn aan elkaar gelijk.
Vanwege het feit dat bijna dagelijks wijzigingen in het wedstrijdprogramma door de KNVB of op verzoek van AFC aangebracht worden,
is het niet zinvol om hier een volledig programma te plaatsen.

Samenstelling B-commissie
Patrick Reddering (06-47806481): coördinatie AFC 3 t/m AFC 5
Seth van Straten (06-30888444): coördinatie AFC 6, AFC 7, AFC 8
en AFC 10
Max Flam (06-25425231): coördinatie AFC 9 en AFC 11

Zondag A
AFC 1
14 november 2010: 14.30 uur, AFC zon 1 – de Treffers 1
scheidsrechter: J H. Tempelaar
Assistent scheidsrechters: H. Boon – D. Zijlstra
21 november 2010: 14:30 uur, JVC Cuijk 1 – AFC zon 1
scheidsrechter: R.H.F.A.Meijers
Assistent scheidsrechters: O.B.Rouwenhorst – A.T.J.de Wit
23 november 2010: 20:00 uur, DSS 1– AFC zon 1; BEKER
scheidsrechter: A. Meulman
28 november 2010: 14:30 uur, AFC zon 1 – de Baronie 1
scheidsrechter: P.J.L. Janson
Assistent scheidsrechters: S. Ramsewaksing – J. Jacobs

Zaterdag C
Contactpersonen
Zat 1, Paul van ‘t Wout (06-53395840)
Zat 2, Fred ten Nijenhuis (06-53487485)
Zat 3, Eran Hausel (06-46119428)
Zat 4, Jelle Folmer (06-24995004)
Zat 5, Maarten Blokland (06-18887550)
Zat 6, Sebastian Brokman (06-44157465)
Zat 7, Jack Huiman (06-38541459)
Zat 8, Iain Thompson (06-55326583)
Zat 9, Jean-Paul Lo-ten-Foe (06-53892410)
Zat 10, Victor de Vries (06-13390145)
Zat 11, Alain Leons (06-20587800)
Vet 1, Lou Hekster (06-53304374)
Vet 2, Robby Lobatto (06-51987726)
Vet 3, Marcel Koster (06-53134078)

AFC 2
14 november 2010: 11.45 uur, AFC zon 2 – Jos/Watergraafsmeer 2
scheidsrechter: M. van Hesse
21 november 2010: 11:30 uur, Hoofddorp 2 – AFC zon 2
scheidsrechter: J.C. Mand
5 december 2010: 11:00 uur, ADO’20 2 – AFC zon 2
scheidsrechter: N. Mahabali
scheidsrechter: ?

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

Zondag B

De Jonge AFC’ers

Contactpersonen zondag seniorenteams
AFC 3: trainer Martin Verburg tel. 06-52017206
AFC 4: Gianni Termaaten tel. 06-52017570
AFC 5: Patrick Reddering tel. 06-47806481 en Gijs Veerhoek
tel. 06-38743872
AFC 6: Teun Linthorst tel. 06-29248487
AFC 7: Seth van Straten tel. 06-30888444

Zie wedstrijdprogramma, berichten en mededelingen op de AFC
website bij ‘jeugd’ en ‘World Cup & Champioen League’
Plaats je verslag of bericht op je eigen teamsite. Is heel gemakkelijk. Voor trainers, leiders en/of spelers.
Neem hiervoor contact op webmaster@afc-amsterdam.nl
15
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re hoppen en dat al bij de E’tjes! De kennismakingscommissie is er
om de clubcultuur te bewaken en daar speelt ook de jeugdcommissie
een bepalende rol in. Het kan niet zo zijn dat er jongens bij de club
komen die er niet bij passen. Uiteindelijk moet de kennismakingscommissie dat bepalen. Het gaat dan vooral om spelers voor de selectieteams. Het zijn vooral deze spelers die geïnterviewd worden. Degenen voor de lagere jeugdteams, komen met een heel andere instelling. Dat wil niet zeggen dat een trainer die een bepaalde speler wilt
hebben niet gelijk kan hebben om de speler alsnog toe te laten. De
vraag is of we dat zouden moeten willen. Mijn zoon Dillon speelt in
zondag C1 en komt door heel Noord Holland en ik kwam nooit verder
dan sportpark Sloten. Het is allemaal zo anders geworden.

AFCoryfee: Dennis Bijlsma!

Vraag: En hoe zit het met je eigen voetbalprestaties?
Antwoord: Voetballen voor mij bij AFC is Zondag 10. Samen met oa
Jeroen Walker, Jan en Michiel Roedema, met deze gasten speel ik al
mijn hele voetballeven. Later is Jack Duis erbij gekomen en die ken ik
ook al sinds mijn vader bij AFC ging spelen. Mijn voetbalcarrière was
niet groots, altijd in recreatieteams gespeeld. Best wel moeilijk als je
vader de ster in het eerste is, vooral toen ik 16 was, had ik daar moeite
mee. Ik speelde in de B3 in plaats van de B1. Mijn vader heeft dat
nooit erg gevonden, heeft zich ook nooit bemoeid met welk team dan
ook waarin ik kwam te spelen. Ik heb altijd en doe dat nog steeds met
plezier gevoetbald. Hoogtepunt voor mij was het kampioenschap van
mijn team twee jaar geleden. Machiel kwam de bloemen uitreiken.
Een ander voetbalhoogtepunt en ik zou graag willen dat je dat opschrijft heeft niets met mijn voetbal te maken. Dat was het doelpunt
van Bobby Gehring in de kampioenswedstrijd van het eerste waarna
hij naar zijn broer Robert sprint om het te vieren. Tranen in mijn
ogen. Dat weekend was sowieso prachtig. De hele familie al op vakantie in Turkije en mijn vader en ik bleven voor de wedstrijd achter
om daarna samen de familie na te reizen. Weet je, mijn vader en ik
lijken best wel op elkaar. Wij houden van gezelligheid. Ik ben trots op
wat hij allemaal voor AFC gedaan heeft.

Op mijn vraag aan Brian Speelman of Dennis Bijlsma in aanmerking
komt voor de rubriek AFCoryfee was zijn antwoord een volmondig:
ja! Treedt Dennis in de voetsporen van zijn vader Henk Bijlsma? Ja
actief voor AFC, maar dan wel op een ander terrein. Daar waar vader
zich bezig houdt met de begeleiding van het eerste, houdt zoon het bij
de organisatorische kant van het jeugdvoetbal. Treedt misschien
daarmee niet zo op de voorgrond, hetgeen natuurlijk niet wil zeggen
dat Dennis geen duidelijke mening over e.e.a. zou hebben. Dus hierbij
Dennis aan het woord.

Vraag; Hoe zie jij jouw toekomst binnen AFC, bestuursfunctie?
Antwoord: Ik ambieer het wel, maar met een drukke baan en een jong
gezin, twee zonen 14 en 11 jaar en een dochter Myla 4 jaar, is dat
voor mij niet te combineren. Ik ben wel iemand die zijn nek durft uit
te steken. Kan goed tegen kritiek. Vervelend als je de kritiek via een
ander hoort en niet rechtstreeks. So be it, kan er goed mee omgaan.
Dat soort kritiek neem je dan voor kennisgeving aan. Ik heb zelf ook
wel veel kritiek, maar dan wel direct naar de functionaris, ook in de
jeugdcommissie. Nooit via derden. Weet je , ik werk bij Gassan Diamonds, wij handelen in emotie. Mensen kopen juwelen op basis van
emotie. AFC drijft ook een groot deel op emotie. Iedereen heeft een
band met AFC en is daarom bereid zoveel voor de club te doen. Wij
zijn een club van doeners. Dat maakt AFC zo groot. Ik ben wel gevraagd om dingen rondom het eerste te organiseren. Maar dat is moeilijk van de grond te krijgen. Ik mis de synergie tussen het eerste , het
recreatievoetbal en de jeugd. Die band is er niet, kijk maar wie langs
de kant bij het eerste staat. Dat geldt natuurlijk ook andersom. Organiseer je voor een goed doel een voorwedstrijdje. Komt er niemand
kijken. Ja, de mensen moeten wel komen, anders heeft het geen zin.

Vraag: Hoe ben je in de jeugdcommissie terecht gekomen?
Antwoord: In 2003 ben ik benaderd door Rinus van Leijenhorst om
contactpersoon voor de E en F pupillen te worden. Dat mijn eigen
zoons, Dani en Dillon daarin speelden, heeft natuurlijk wel invloed
gehad, maar niet helemaal. Toen Brian Speelman in 2008 voorzitter
werd van de jeugdcommissie ben ik uiteindelijk wel toegetreden.
Waar ik mij vooral mee bezig hou, is de indeling van de scheidsrechters. Natuurlijk niet die voor de selectieteams. Het gaat dus wat je
noemt om de echte clubscheidsrechters. Het leuke was dat bij de D, E
en F pupillen er altijd wel een vader was die floot. Eigenlijk zouden
de jeugdselectiespelers verplicht moeten worden om de pupillen te
fluiten. Kunnen zij wat terug doen voor AFC. Maar dan moeten wel
alle trainers meewerken. Dat was dus niet het geval. Ik kreeg het
plaatje niet rond. Ik heb mijn zoon toen de kleedkamer van de C3
ingestuurd met de vraag wie wil er fluiten bij de pupillen. Enthousiaste reacties. Elke zaterdagmorgen zijn er om 9 uur al 10 wedstrijden
die door deze jongens gefloten worden. Sommigen fluiten wel drie
wedstrijden. Hans de Bie heeft er vorig seizoen nog in de Schakel
over geschreven. Ik ben dan ook trots op deze jongens. De jongens uit
de lagere C teams, die zijn voor mij de toekomst van AFC. Zij zijn de
toekomstige functionarissen. Niet de jongens uit de selectieteams, die
komen alleen maar om zich in de kijker te spelen, om hogerop te
komen. Ik ben iemand die nadenkt hoe de club er over 30 jaar uitziet.
Hoe zorg je ervoor dat je kader behoudt. AFC is een club die prestatie
met recreatie verbindt. Dat is soms best wel moeilijk. In het prestatievoetbal kan ik mij best wel vinden, maar persoonlijk zou ik het niet
erg vinden als de jeugdselectieteams een klasse lager zouden voetballen. Want er gaan elk jaar zoveel weer weg naar het betaalde voetbal
of ergens anders.

Vraag: Wat betekent AFC voor jou?
Antwoord: AFC betekent voor mij veel meer dan een club. AFC is
een stuk van mijn leven. Vorig seizoen was ik bijna elke dag op AFC.
Doe ik met liefde. Mijn jongens zijn hier ook niet weg te branden.
Dillon, de oudste, assisteert Kees Koedood bij de training van de E2
en E4. Daarnaast fluit hij ook. De jongste Dani is keeper van de E1.
Je kan wel zeggen dat AFC voor mijn vader, mijn zoons en voor mij
veel betekent.
Laatste Vraag: Waarom is Gassan Diamonds geen AFC Vriendelijk
Bedrijf meer?
Antwoord: Daar zit een geschiedenis aan vast, maar dat hoef je niet
op te schrijven en bovendien daar ga ik niet over, moet je bij Benno
Leeser zijn. Ik wil wel zeggen: wij leveren de Gouden Ballen en
hopen dat nog vaak te kunnen doen.

Vraag: Heeft de kennismakingscommissie, waarvan je ook deel van
uitmaakt, wel zin?
Antwoord: Ik vind dat we de kennismakingscommissie eens goed
moeten neerzetten. Duidelijke criteria vaststellen. Er moeten en dat is
mijn mening, striktere regels komen tegen de gelukzoekers. Om ouders te weren die nu al met hun zoontje van de ene club naar de ande-
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