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De eerstvolgende wedstrijden van AFC 1 in de Topklasse zijn:
zondag 23 januari 14.30 uur
AFC - Quick’20

dinsdag 25 januari 20.00 uur
Young Boys - AFC (districtsbeker)

zondag 30 januari 14.00 uur
FC Hilversum - AFC

zondag 6 februari 14.30 uur
AFC - Baronie

zondag 13 februari 14.30 uur
AFC - Argon
Enkele interessante wedstrijden bij AFC zijn:
zaterdag 22 januari
14.45 uur AFC zat. 1 - Monnickendam
12.15 uur AFC B1 - FC Almere City B1
12.15 uur AFC E Top - RAP E Top

zaterdag 29 januari
15.00 uur AFC A1 - FC Volendam A2
12.15 uur AFC C1 - AZ C1
10.30 uur AFC D1 - Alphense Boys D1

De volgende Schakel verschijnt over op 16 februari 2011

En . . . volg dagelijks onze berichten op www.afc-amsterdam.nl
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Hebben we de winter nu gehad of komt er nog meer? Guur, donker en nat.
Afgelopen zondag eerste thuiswedstrijd van 2011. En zie: het zonnetje scheen.
Helaas maar voor een dag. Het was dus heerlijk toeven op de tribune. Genietend,
vooral in de tweede helft van het spel van ons vlaggenschip. Af en toe ook van de
Haagsche humor. De berichten uit het trainingskamp dat AFC zo goed heeft
gespeeld, waren ons al vooruit gesneld. Zie het uitmuntende verhaal van starreporter
Gijs Roodbeen. Na afloop van de wedstrijd was het volgens het verslag van onze
culinaire voetbalspecialist Maurice Loonstein nog lang onrustig in het clubhuis.
Zo dat moet laat geworden zijn, want was alleen de snackbar nog open? Vele weken
geen competitievoetbal, maar AFC dut dan beslist niet in, dus vele activiteiten.
Zie de verslagen over Het Kienen, De Sixes, Het Nieuwjaartoernooi en voor de
jongste jeugd het geweldig succesvolle Super Stars evenement in Sporthal Borchland. Trouwens een heel leuk initiatief van de jeugdcommissie om ook een AFC’er
(tje) te portretteren. Waarom alleen senioren? Groot gelijk, wie de jeugd heeft, heeft
de toekomt. Lees daarom de waarschuwende woorden van AFCoryfee Max Flam.
Maar hoe staat de club begin 2011 er voor? Tijdens de goed bezocht nieuwjaarsreceptie gaf voorzitter Machiel van der Woude uitgebreid antwoord. Zijn toespraak is
integraal in deze Schakel opgenomen. Machiel over de club, Johan de Bie in
Bie-zonderheden over het wel en wee van leden. Pickelaar komt met een onderwerp
dat je nu niet direct in een clubblad verwacht: kindermisbruik. Maar stel dat een
jeugdlid thuis mishandeld wordt en AFC herkent de signalen? Punt van aandacht
voor de jeugdcommissie.

Pim Adriaansz is benoemd tot Erelid van AFC
En dan het Jaardiner (zie ook AFC’s Bie-zonderheden) perfect georganiseerd door
Edwin Geluk en Ad Westerhof, onder de bezielende leiding van tafelpreses Nicky
Hekster. Toespraken o.a. door voorzitter Machiel van der Woude (eveneens opgenomen in deze Schakel), captain ex-Knickerbocker Lutzen Brink en door Rik de
Boer namens de archiefcommissie. Tevens de presentatie van het boek: ‘AFC 1 115
jaar competitievoetbal’. Een collectors item. Het blijft een unieke bijeenkomst. Je
bent een club met tradities of niet. Maar wel rommelig, traditie? Plus toespraken, hoe
goed bedoeld ook, die soms te lang waren, traditie? De hoogtepunten van de avond
waren natuurlijk de benoeming tot erelid van Pim Adriaansz, alias Pickelaar, tevens
de grondlegger van ons archief en de uitreiking van de Mr.Henne Boskamp Nobelprijs aan Henk Bijlsma, geboren elftalleider. Pim zou Pim niet zijn om ons er even
aan te helpen herinneren dat de ledenvergadering over zo’n benoeming beslist en niet
het Jaardiner. Waarvan acte! Henk memoreerde dat het kampioenschap het resultaat
van jarenlang beleid is en vergat niet de desbetreffende personen te noemen. Opvallend was aan de ene kant het ovationele applaus toen Machiel bekend maakte dat Cor
ten Bosch had bijgetekend en aan de andere kant de witte zakdoekjes uit de spelershoek. “Waarschijnlijk de wisselspelers, maar ze zijn genoteerd” meldde Cor met
een wel heel grote glimlach. Tekent de goede sfeer binnen de selectie.
Dit keer geen “Een AFC’ er vertelt..” Het verhaal is verschoven naar de volgende
Schakel. Maar wel weer onze vaste columnist Laurens Samsom. Deze keer bijzonder
humoristisch. In navolging van laatst genoemde: namens de redactie dat het voor u
een gezegend, sportief, blessurevrij, gezond, voorspoedig, gelukkig 2011 mag zijn.
Nog iets vergeten?
André Wijnand
2
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gebeuren en ten tweede dat tijdens de toesprak van onze voorzitter
even stilte dient te worden betracht. Denk daar aan op onze receptie
in 2012.
Afgelopen zondag werd de competitie in de Topklasse hervat met een
schitterende overwinning van 4-1 op Haaglandia. Elders in deze
uitgave van ons clubblad kunt u zoals gebruikelijk een verslag lezen
van de hand van Maurice Loonstijn en ook op de website. De komende weken speelt ons vlaggenschip op 23 januari tegen Quick ’20
(thuis), op 30 januari tegen Hilversum (uit), op 6 februari tegen
Baronie (thuis) en op 13 februari tegen Argon (thuis). Noteert u
deze belangrijke wedstrijden vast in uw agenda.
Na een verblijf van ruim 8 weken in de VU is ons ondersteunend lid
Jogriet Endel (zus van onze overleden AFC-Ridder Wim Endel)
maandag 10 januari jl. geheel genezen verklaard weer in haar eigen
huis teruggekeerd. Namens de AFC wensen wij haar een spoedig
herstel.
Van 7 t/m 10 januari jl. verbleef onze A-selectie in Portugal voor de
jaarlijkse trainingsstage. Op onze website, alsmede in deze uitgave
van ons clubblad kunt u kennis nemen van een verslag van Gijs
Roodbeen, (gelukkig weer aanwezig na zijn ernstige blessure),waaruit blijkt dat deze reis zeer succesvol is geweest. Ik begreep
dat tijdens deze dagen de basis is gelegd voor de wedstrijden in de 2e
helft van het seizoen.
Ook de selectie van het 1e Zaterdagelftal was op trainingsstage. Van
6 t/m 9 januari jl. waren zij in Barcelona. Van elftalleider Paul van
’t Wout hoorde ik dat de stage zeer geslaagd is geweest. Op onze
website kunt u een leuk verslag lezen van de hand van Thomas Rijsman.
In de nr. 1 van de uitgave van de Deelraad Zuid was een artikel
opgenomen over het bereiken van het hoogste punt van Miles Building een appartementencomplex met 71 koopwoningen. Bij dit artikel was een foto geplaatst van twee toekomstige bewoners in dit
complex. En ja natuurlijk waren dat weer leden van onze club te
weten Nobelprijswinnaar (2008) en secretaris van onze Commissie
Commerciële zaken Tim Timmerman en echtgenote Carla. U weet
mijn mening over leden van onze AFC, die je overal tegen komt…
In de PS-bijlage van Het Parool staat iedere zaterdag een interview
met een bekende Amsterdammer met als titel Mijn Amsterdam. In
een recent artikel was een interview opgenomen met Natasja Lammers, choreografe en oud-danseres en thans verantwoordelijk voor de
dans van o.a. de RTL4-talentenjacht The Voice of Holland. Op een
vraag Amsterdam voor kinderen geeft zij als antwoord “ zoon Zeb,
hij is negen, voetbalt en traint drie keer per week bij AFC in een
leuk jeugdteam”.
Begin januari jl. had ik mailcontact met Zilveren Ploeger André
Bonnet. Zoon van ons lid Jo Bonnet (in 1991 als eerste vrouw onderscheiden met de Mr. Henne Boskamp Nobelprijs) en zoon van ons
overleden Lid van Verdienste Bep Bonnet. André woont met zijn
echtgenote Kinie in Zuid-Afrika en vertelde mij, dat zij op visite
waren geweest bij Zilveren Ploeger Frans van den Bor en echtgenote Ellen. Er moest een afstand van 1000 km worden afgelegd om
tijdens dit bezoek onder een borrel oude herinneringen op te halen
over onze vereniging. André en Kinie laten alle bekende leden van
AFC hartelijk groeten.
Zaterdag 8 januari jl. werd er voor circa 330 spelers van de Champions League, World Cup, E en F-pupillen weer een grandioze happening gehouden. Voor foto’s en een verslag verwijs ik u naar de
website. Namens de AFC weer onze complimenten en dank aan
onze jeugdcommissie, jeugdtrainers, leiders en de vele vrijwilligers.
Ook de dames kwamen, zoals gebruikelijk in het Hilton Hotel bij
elkaar. Nadat gedurende een groot aantal jaren Sylvia GehringKonings, Agnes Reddering-Postmaa en Ingrid Husers-van Zielst
de organisatie in handen hadden had zich dit jaar een viertal moeders
van jeugdleden aangemeld. Cilia Bruin, Paula de Jonge, Anette
Kouwenhoven en Cecile Smits-van Oyen. Deze nieuwe organisatoren zorgden voor een geweldige happening. Namens de AFC onze
dank aan de nieuwe organiserende dames van dit jaarlijks festijn.
Ons lid Arno Kottmann, met zijn bedrijf Kottmann & Co BV,
Accountancy en Belastingadviseurs, AFC-Vriendelijk verbleef in
december jl. in het ziekenhuis voor het ondergaan van een aantal
medische behandelingen. Gelukkig is hij weer hersteld en mocht ik

Van Harte
Geboren op 22 november 2010
Rosalie
dochter van Guido van der Klaauw en Natalie Kooy
Namens de AFC onze hartelijke gelukwensen aan de trotse ouders
en grootouders.

In Memoriam
Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden op 21
december 2010 op de leeftijd van 89 jaar van mevrouw
Ron Laarhoven-Smit
weduwe van ons overleden lid Ger Laarhoven en moeder van onze
Zilveren Ploeger en Nobelprijswinnaar (1997) Fred Laarhoven.
Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan de naaste familie.
Machiel van der Woude - voorzitter
Ronald Koster
- secretaris

Ledenlijst
Kandidaat leden:
Brian Verwoord, pup., 21-4-2000, Boogschutter 78, 1188 BV Amstelveen, 06-55960583, lidnr. 10094.
Adreswijzigingen:
Ernst Huisman, Calle Les Bignonies 16, 08394 Sant Vincenç de
Montalt, Spain, lidnr. 367.
N. de Haan, Veenendaalplein 13, 1185 DD Amstelveen, lidnr.
100003.
J.J.A. Onsman, Sibeliuslaan 5, 4837 CA Breda, lidnr. 9170.
Reinoud van Servellen, Geleenstraat 46 hs., 1078 LG Amsterdam,
lidnr. 6659.
Peter van der Linden, Jan Pieter Heijestraat 166 ”, 1054 ML Amsterdam, lidnr. 8832.
Ronald Limburg, De Lairessestraat 39, 1071 NS Amsterdam, lidnr.
2926.
Rogier Schoute, Deurloostraat 121, 1078 HX Amsterdam, lidnr.
8651.
Michael Parsser, Gerard Doustraat 202’, 1073 XB Amsterdam, lidnr.
4838.
Opzeggingen:
L. Chung 8742

AFC’s “Bie”- zonderheden
In mijn eerste column in deze uitgave van ons clubblad de Schakel in
het nieuwe jaar 2011 en nog medio januari wil ik u allen een in alle
opzichten gelukkig, gezond en sportief jaar wensen en tevens hopen
op een fantastisch jaar voor onze 116 jarige vereniging met in dit
lopende seizoen een duidelijke handhaving van ons 1e elftal in de
huidige Topklasse.
Het nieuwe jaar werd op 1 januari jl. geopend met de traditionele
Nieuwjaarsreceptie. Op deze avond sprak onze voorzitter Machiel
van der Woude zijn nieuwjaarstoespraak uit, welke u kunt lezen op
onze website en ook elders in deze uitgave van ons clubblad. De
toespraak van onze voorzitter werd afgesloten met het zingen van ons
clublied gecomponeerd in 1935. Twee kritische opmerkingen van
mijn kant. Als eerste dient het zingen van ons clublied staande te
3
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hem zondag jl. bij de wedstrijd tegen Haaglandia weer ontmoeten.
Namens de AFC wensen wij hem een spoedig algeheel herstel .
Op zaterdag 15 januari jl. was oud-speler Erik Visser aanwezig op
Goed Genoeg om naar een wedstrijd van onze Junioren A 1 te kijken. Erik is hoofdcoach van het voetbalelftal van de Universiteit van
San Francisco en was in de jaren 1975-1977 een vaste keus in ons 1e
elftal. Bij de wedstrijd van afgelopen zaterdag ontmoette hij een
aantal spelers, waarmee hij heeft gespeeld: Henk Bijlsma, Kees
Gehring, Hans Hulst en Eddy Meijer. Erik volgt vanuit zijn woonplaats in de USA trouw via onze website de verrichtingen van onze
club.
Op dinsdag 18 januari jl. werd het traditionele Herendiner ter
gelegenheid van onze 116e verjaardag gehouden in het American
Hotel aan het Leidseplein. Tafelvoorzitter Nicky Hekster mocht 180
gasten ontvangen en ook dit keer was de avond weer zeer geslaagd.
De organisatie was voor het derde jaar in handen van ons Erelid
Edwin Geluk en Vice-voorzitter en Lid van Verdienste Ad Westerhof.
Tafelvoorzitter Nicky Hekster verzorgde de opening en onze voorzitter Machiel van der Woude sprak zijn jaarlijkse speech uit. Het
was een zeer geslaagde avond en elders in deze uitgave van ons clubblad de Schakel kunt u kennis nemen van beider verhalen. Aanvoerder Lutzen Brink sprak voor de eerste keer de aanwezigen toe namens de A-Selectie.

Clubarts Lex Swaan kreeg alsnog vanwege het kampioenschap de
Gouden Bal en ons Lid van Verdienste Henk Bijlsma werd onderscheiden met de Mr. Henne Boskamp Nobelprijs. Tenslotte werd
ons Lid van Verdienste Pim Adriaansz (sedert 1975) benoemd tot
Erelid. Namens de AFC onze hartelijke gelukwensen aan Pim, Henk
en Lex.

V.l.n.r. Piet Ouderland, Cees Bouwens, Rokus Hoogendoorn sr., Rolf
Leeser en Rob Duis. Cees, Rokus, Rolf en Rob bewerkstelligden op
22 mei 1961 promotie naar de 1e klasse, 50 jaar geleden. Piet is oudtrainer, die in 1974 AFC 1 naar de Hoofdklasse bracht.
Zij ontvangen het eerste exemplaar van ‘115 jaar competitievoetbal
AFC 1’ door Rik de Boer van de Archiefcommissie samengesteld.
Voorts presenteerde Rik de Boer het boek AFC 115 jaar competitievoetbal, waarvoor alle bewondering. Voor verdere bijzonderheden
verwijs ik u naar de toespraak van onze voorzitter.
Ook dit keer moet ik mijn column weer beëindigen met verdrietig
nieuws. Op 21 december 2010 overleed op de leeftijd van 89 jaar
Mevrouw Ron Laarhoven-Smit, weduwe van ons een aantal jaren
geleden overleden lid Ger Laarhoven en moeder van onze Zilveren
Ploeger en Nobelprijswinnaar Fred Laarhoven. Een groot aantal
jaren was zij samen met haar echtgenoot Ger een trouw supporter
van de wedstrijden van ons 1e elftal en uiteraard van de wedstrijden
van haar zoon Fred. Vele oudere leden van onze vereniging bewaren
een aangename herinnering aan haar. Namens de AFC betuigen wij
onze oprechte deelneming.
En dan tenslotte de verjaardagen van de leden van de Zilveren
Ploeg: In mijn vermelding van de verjaardagen in mijn vorige column
was ik een belangrijk lid van de Zilveren Ploeg vergeten en wel ons
lid Peter van den Dungen Sr. Hij werd op 14 december jl. 77 jaar,
waarmede wij hem alsnog feliciteren. Vervolgens Lid van Verdienste Henk Bijlsma (19/1) - Theo Husers (21/1)- Roger Ritz (24/1) Nico Cohen (24/1) - Willem Bronwasser (25/1) -Tonny van Leeuwen
(26/1) - Meindert Huisman (12/2) - Max Flam (16/2 50 jaar en ziet
dus Abraham) - Jaap Pluim (17/2 - 70 jaar). Aan al deze genoemde
jarigen onze welgemeende gelukwensen.
Johan de Bie

Clubarts Lex Swaan te midden van voorzitter Machiel van der Woude
en Wim Crouwel

Kienen 2010
(met een bijzonder filmpje, alleen te zien op de AFC website)
17 December was de avond dat het Kienspektakel op het programma
stond. Maar helaas vanwege zeer slechte weersomstandigheden moesten wij de tafel afkeuren.
Nog nooit in de (ongeveer) 88 jarige geschiedenis was er een Kienavond afgekeurd en het was daarom voor de Kiencommissie geen
gemakkelijke keuze, maar wat moet dat moet....
Donderdag 23 december was de dag dat de Toppers op moesten
treden op Goed Genoeg en om 20.30 uur werd de film gestart waar de
aanwezigen een kijkje kregen in het leven van een Kientopper.
Het werd een gezellige avond, meer dan 200 Kieners, heerlijke gerechten klaargemaakt door Frans, Joop en hun mensen. De prijstafel
was meer dan goed gevuld en laten we geen namen noemen, maar

Henk Bijlsma ontvangt de Mr. Henne Boskamp Nobelprijs.
4

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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iedereen die heeft bijgedragen aan deze avond willen wij bedanken
voor hun gulle gift.
Laten we toch een paar namen noemen, Michel de Hond voor zijn
enthousiasme en tijd die hij heeft gestoken in de film en voorzitter
Machiel van der Woude, die in kostuum een avond lang heeft zitten
kienen met zijn teamgenoten en de Kiencommissie toe heeft gesproken op z'n Machiel's, dank daarvoor.
Namens de Kiencommissie willen wij iedereen een Top 2011 wensen
waar gezondheid, gezelligheid, genegenheid, sportiviteit en humor
centraal moeten staan.
Tot volgend jaar,
De Kiencommissie.

Sixes op 1 januari 2011
Met de Topklasse Sixes het nieuwe voetbaljaar in
AFC is een club met vele tradities. En als er een traditie is die elke
rechtgeaarde AFC-er eigenlijk niet zou moeten missen is het de Sixes
wel. Sinds decennia wordt op Nieuwsjaardag dit zes-tegen-zes voetbaltoernooi gespeeld, waarbij altijd de juiste sfeer van jong tot oud,
van recreatievoetbal tot topklasse wordt aangebracht. De oudere
generatie herinnert zich nog de humorvolle presentatie en organisatie
door wijlen Ton Disselkoen, en o.a. scheidsrechter Sal van Gelder. Of
Theo van Seggelen die ooit in smoking rechtstreeks vanuit de stad
met zijn tas om 10.00 uur (ja, zo vroeg begonnen we toen!) op AFC
verscheen.
De warming-up werd ooit gedaan door een aerobic lerares, en ook
hebben wij ter introductie een volstrekt mesjogge echtpaar eens laten
optreden met een vertolking van Ivanhoe, compleet met plastic ridderhelm en houten zwaardje ....
Bestuurslid Lou Hekster, als commisaris seniorenvoetbal al het niettopklasse voetbal in de portefeuille, stond dit keer garant voor de
organisatie, met Max Flam als secondant, tevens scheidsrechter. Vele
oer-Sixers waren weer rond half een aanwezig, zoals bijv. Tonny van
Leeuwen, Maurice Koster, Robby Lobatto en Karel Kuyvenhoven,
maar ook referee Appie Springer en, speciale vermelding, praeses
Machiel van der Woude. "Onze voorzitter is overal bij, vorige week
zagen we hem nog bij het Kienen, vandaag op de Nieuwjaarsreceptie
en over een paar weken op het Jaardiner, zelfs op bestuursvergaderingen is hij present!", grapte Lou.

Winnares van de hoofdprijs, een reischeque, gewonnen door Patricia,
vriendin van zondag 7 speler Surya Steylen.

De deelnemers aan de Sixes
Pachters Frans Ris en Joop Kenter hadden de koffie, oliebollen en
appelflappen reeds klaargezet en uit ongeveer 28 deelnemers (met
excuus dat ze niet allen genoemd worden) in de champagnekoeler
werden 4 topklasseteams van 6+1 samengesteld: AFC, Genemuiden,
Lienden en Spakenburg. In een halve competitie van een kwartier per
wedstrijd op de halve stukken van het uitstekend bespeelbare Veld 4
trok uiteindelijk, en hoe kan het ook anders, AFC aan het langste
eind. Toevallig (?) was ondergetekende als captain van dit team uit de
bus gekomen ....
Het was verheugend te constateren dat de jongere generatie ook goed
vertegenwoordigd was, de zoons van onder meer Ron van Doesburg,
Benno Honsdrecht, Peter van Essen, Steve Bierman, Sebo Woldringh,
Dennis Bijlsma en uw scribent deden allen mee en niet onverdienstelijk!
Dani Bijlsma kreeg een prijs voor de mooiste goal (hakje achter het
standbeen om - hij is normaal keeper!). En Sammy Honsdrecht ontving een prijs voor de mooiste panna (de broer van Lou door de benen). Tonny werd ook gelauwerd voor de mooiste pass, terwijl de
voorzitter voor zijn imitatie van Suarez (niet bijten in de nek, maar de
lat werd geraakt) in de spotlight werd gezet. Kortom, een mooie
middag bij AFC en we spreken de hoop uit dat volgend jaar er nog
meer spelers zullen deelnemen!
Nicky Hekster

Miss Kien Jill, de vriendin van Shane Arana Barrantes, speler van
zondag 1, omringd door de

Sjoerd Jens wint een weekend rijden met een cabriolet en kaartjes
voor de Toppers.
5
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spelers voorop, maar niet ten koste van elke prijs. Maar eerlijk is
eerlijk, sportief is de Topklasse een uitdaging gebleken. Week in
week uit tegen goede tegenstanders spelen, op scherpst van de snede,
is natuurlijk heel aantrekkelijk. Ons eerste staat na 13 wedstrijden in
het linker rijtje en heeft o.a. tegen de topploegen als de Treffers en
FC Oss laten zien het niveau zeer goed aan te kunnen. Dat neemt niet
weg dat ook in de tweede competitiehelft vol gas gegeven moet worden, de krachtsverschillen zijn immers erg klein. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn gaat de A-selectie van 7 tot 10 januari naar
Portugal waar o.a. geoefend wordt tegen sc Heerenveen, de oude club
van Abe Lenstra en onze captain Lutzen Brink. Als de sneeuw verdwenen is komt op 16 januari Haaglandia op bezoek, een ploeg in
topvorm. Hopelijk zijn we er dan, zoals we hier staan, allemaal bij om
onze jongens aan te moedigen, want eerlijk is eerlijk, de Topklasse en
het uitstekende spel van het eerste heeft bepaald nog niet geleid tot
een stormloop van toeschouwers. Dat moet voor een club met bijna
1900 leden en nog veel meer sympathisanten heel wat beter kunnen.
Het bestuur gaat er in de komende tijd echt alles aan doen om de
publieke belangstelling te stimuleren: het spel op dit niveau, met zo'n
mooi elftal is die extra inspanning meer dan waard.

Nieuwjaarstoespraak
op de Nieuwjaarsreceptie 2 januari door
voorzitter AFC Machiel van der Woude
Beste AFC'ers,
2010 was een fantastisch jaar voor onze club, om nooit te vergeten.
Een kampioensjaar dat gelukkig, ondanks alle sneeuw en ijzel, feestelijk kon worden afgesloten met het jaarlijkse kienspektakel. De heren
van het kiendreamteam trokken met veel glimmer & glamour alle
registers open en zorgden voor een geweldige sfeer. De overweldigende opkomst van het team, met film begeleid door Michel de Hond,
zette de toon voor een grandioze avond waar jong en iets minder jong
AFC zichtbaar van genoot.
Roy van Dijk, Hans Hulst, Ron van Doesburg, Ronald Koster en de
gebroeders Hekster, al weer voor het 15e jaar als kiendreamteam
actief, zeer bedankt.
Een ander bijzonder evenement was het traditionele kerstdiner voor
onze C-junioren. De jonge heren, allen keurig in het pak, gingen o.a.
in gesprek met mysterieguest Florian Jozefzoon, weer een veelbelovende Ajacied afkomstig uit de AFC-school. Een avond in jaardinerstijl die onze C-junioren niet gauw zullen vergeten. Dank hiervoor
aan de altijd actieve jeugdcommissie, die onder leiding van Brian
Speelman ook in 2010 bergen werk verzette.

Maar de Topklasse roept naast het toeschouweraantal nog andere
vragen op, vragen die direct voortvloeien uit de deplorabele financiële staat van het betaalde voetbal in Nederland. Ons land kent slechts 4
gezonde BVO's, bijna de helft moet zich ernstig zorgen maken over
het voortbestaan. HFC Haarlem, in 1889 opgericht en in 1946 met
Kick Smit landskampioen, speelde begin vorig jaar zijn laatste wedstrijd op de Toekomst, het sportpark van Ajax. Tegen AFC werd met
0-2 verloren en toen was alles over en uit. Volgend seizoen haken
mogelijk nog enkele BVO's definitief af. Het is zeker niet uit te sluiten dat deze situatie invloed heeft op de Topklasse. De koppeling van
een structureel zieke afdeling aan een relatief gezonde kan de gezonde tak aantasten. Veel spelers uit het betaalde voetbal zullen hun heil
gaan zoeken in het amateurvoetbal, met alle salariseisen van dien.
Bovendien zal een flinke teruggang van BVO's leiden tot nieuwe
structuren.

En wat deed ons eerste in deze dagen van Koning Winter? Trainen,
trainen en nog eens trainen. Als het niet buiten kon, dan maar binnen
in de sportschool, om maar voor de tweede seizoenshelft topfit te zijn.
Maar daarover later meer.
We zijn inmiddels in 2011 aangeland, en ik wil u, voor ik verder ga,
namens het bestuur ook van deze plaats alle goeds toewensen voor dit
nieuwe jaar, thuis, met de familie en de vrienden, op het werk of in
andere belangrijke verbanden, en natuurlijk in goede gezondheid bij
onze mooie, bijna 116 jaar jonge club. AFC telt 1880 leden en donateurs, waaronder een keur van Ereleden, leden van Verdienste, winnaars van de mr. Henne Boskamp Nobelprijs en Ridders, alsmede een
uitgebreide groep AFC Vriendelijke Bedrijven en mensen die onze
vereniging op de één of andere wijze door dik en dun steunen. Het
gaat u allen, zo is onze vurige wens, zeer goed in 2011.

De geest is dus uit de fles. Voor AFC een zaak om heel goed op te
letten, vast te houden aan de eigen, al jaren bewandelde weg. Maar
helemaal alleen kunnen we het natuurlijk niet. De KNVB is een
belangrijke partner en zal beslist meer pro-actief moeten handelen: zo
niet dan is Dijkse Boys zeker niet de laatste vereniging die voortijdig
uit competitie moet worden genomen.

AFC'ers,
Ruim een half jaar geleden werd ons eerste kampioen en promoveerde naar de Topklasse. Daarmee werd in grootse stijl een langdurig
verblijf in de hoofdklasse afgerond. Men kan ons, om met Emile
Roemer te spreken, van alles verwijten maar niet dat we te vroeg
hebben gepiekt. In de kampioenswedstrijd, thuis in de regen tegen het
onderaan staande FC Omniworld, ging het gebeuren. De beelden op
you tube laten dat goed zien. De technische leiding nog even in grote
spanning op de bank. Zij wisten immers van Johan Cruyff dat ‘het
moeilijke van een makkelijke wedstrijd is een zwakke tegenstander
slecht te laten voetballen!' Maar het viel allemaal best mee en toen
was het echt feest. Daar hadden we al zo lang op gewacht, die explosie van geluk. De champagne op het veld, de badjassen en daarna de
grandioze ontvangst in het clubhuis van de gladiatoren: zo moest het
zijn en zo was het ook. Ons eerste had het geflikt, onder leiding van
kampioenstrainer Cor ten Bosch en zijn technische staf. Bob Duis en
zijn commissie, voortbouwend op al het werk in voorafgaande jaren
van mannen als Kees Gehring en Henk Bijlsma, voerden de succesvolle regie. Selectie en begeleiding ontvingen aan het eind van het
seizoen de dik verdiende gouden ballen en AFC niet veel later de
welgemeende felicitaties van sportwethouder Eric van der Burg en al
onze voetbalvrienden tijdens de kampioensreceptie. Het was alles bij
elkaar een onvergetelijke happening.

Beste AFC'ers,
2010 was een uitzonderlijk succesvol jaar. Niet alleen werd ons eerste
kampioen, maar nog 21 teams. Zondag 2 en zaterdag 1 bevestigden
met hun overtuigende kampioenschap dat we gezegend zijn met veel
voetbalkwaliteit. Zondag 2 schopte het zelfs tot de finale van het
algemeen kampioenschap van Nederland. Bij de jeugd was het niet
anders. Hier trokken de C 1 en D 3 speciaal de aandacht door de
finale van de KNVB-beker te winnen. Hoe zal het in 2011 vergaan?
Zondag 2 staat er onder leiding van Wessel Colijn in de Reserve
Hoofdklasse weer behoorlijk voor en zaterdag 1 zal met trainer Jeroen Brussee na de winterstop laten zien dat het in de Tweede Klasse
zeker in het linker rijtje thuishoort. Bij onze grote en sterke jeugd
kunnen we door de gestructureerde en enthousiaste aanpak weer
mooie resultaten verwachten.
Sportief gezien mogen we dus niet klagen, en dat doen we dan ook
uitdrukkelijk niet. Het bestuur maakt zich wel zorgen om de toekomstige locatie van ons sportpark. Die zorg komt vooral voort uit de
ongewisheid van de huidige situatie. AFC beschikt nu over 7 velden
en een gezellig, maar technisch wel verouderd clubhuis. Een van de
kunstgrasvelden is hard toe aan een grondige renovatie, hetzelfde
geldt voor ons clubgebouw. Omdat niet zeker is wanneer er een verhuizing zal plaatsvinden en naar welke plek, is een grootschalige
investering tot op heden achterwege gebleven. Met de gemeente
wordt nog steeds, en dat al sinds 1995, overleg gevoerd over onze
locatie. Hoewel ik u niet te veel wil vermoeien met de details, is de
mogelijkheid om op de Zuidas te blijven nog steeds opportuun. Gemeente en AFC hebben in 2006 een contract getekend om via een

En dan ben je als club aangeland in de Topklasse, waar je eerder zo
fel tegen hebt gefulmineerd. ‘Topklasser tegen wil en dank' heette het
in de pers, en zo was het, ondanks een gevoel van trots, ook wel een
beetje. Natuurlijk wil je spelen op het hoogste amateurniveau, de
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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

Secretariaat
Postbus 95205, 1090 HE Amsterdam-Zuid
020-642 75 42

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

Creatief

&

Modern

Nu ook digitaal drukken, speciaal voor
kleinere oplagen en personaliseren.

COFFEE CORNER
Willemsparkweg 1
Tel. 6620029

‘een sfeervol rustpunt’

Open
8.00 - 19.00 uur
Zondag 11.00 - 18.00 uur

Heerlijke broodjes
ontbijt en lunch

EATINGHOUSE

van Baerlestraat 52
Tel. 6714864

Open 11.00 - 21.30 uur
Zondag 11.00 - 18.00 uur

tegenover het Stedelijk Museum, een blok van het Concertgebouw
tevens Traiteur voor thuisdiners – tel. (020) 679 47 41

Specialiteit:
Gebakken Tong
Tournedos

Vakbekwaamheid gekoppeld aan creativiteit!

Belastingadviesbureau Rogge
Overdam 33 – 1081 CG Amsterdam – tel.: 020 - 675 08 89
fax: 020 - 470 52 80 – e-mail: info@roggeadvies.nl

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).
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Zeven spelrondes met verschillende voetbalspellen, touwtrekken, een
circuit met tijdmeting, bowlen, een voetbalquiz, estafette en kleuren
en ontwerpen van een AFC logo maakten er een drukke dag van.
Om ongeveer kwart over drie vond de prijsuitreiking plaats door de
voorzitter van de jeugdcommissie Brian Speelman die daarbij geholpen werd door de aanvoerder van AFC A1, Soufian El Ouahabi.
Voor iedere categorie een beker voor de 1e, 2e en 3e prijs. De grote
winnaars waren de teams van Borussia(CL), Brazilië(WC), F9 en E
topA. Maar eigenlijk had iedereen vandaag gewonnen.
En moe waren ze ook aan het eind van deze dag. Het AFC lampje
voor in de slaapkamer dat vandaag als cadeautje meegegeven werd
kon op heel wat slaapkamers al vroeg uit.....
We hadden veel hulp vandaag. De evenementencommissie zorgde
voor de organisatie. Maar ook trainers, jeugdcoördinatoren, fysio,
leidende ouders, Cios studenten, "lunchmoeders" en de bijna volledige teams van AFC D1, A2 en A1 waren van vroeg tot laat in de weer
voor - en met!- de allerjongsten van AFC.
Namens de jeugdcommissie nogmaals dank aan iedereen die vandaag
- en in de voorbereiding- geholpen heeft.
Wiebe Westerhof

doksituatie, over de A10 heen, op de Zuidas te blijven Maar door het
ontbreken van geld en een overkill aan kantoorruimte zijn veel plannen gewijzigd of een tijdlang in de ijskast gezet. De aansluiting van
ons complex op het Beatrix-park wordt mogelijk, en dan spreken we
over 2030, alsnog gerealiseerd. Daar kunnen we natuurlijk niet op
wachten. Om die reden wordt op korte termijn weer verder gesproken
met de Gemeente over een compact sportpark met een nieuw, beter
geoutilleerd clubhuis, met zes velden in totaal en meer kunstgras,
oostelijk gesitueerd tussen de De Boelelaan en het spoor.
Hopelijk biedt dit gesprek de zo door AFC gewenste duidelijk. Wij
houden u natuurlijk goed op de hoogte.
Clubgenoten,
Wat gaat het nieuwe jaar ons verder brengen? Naast de al genoemde
evenementen, en de onder leiding van Lou Hekester en Max Flam
geslaagde Sixes op nieuwjaarsdag, neemt AFC op 8 en 9 januari de
Borchlandhal in bezit: zaterdag is het de beurt aan de pupillen en op
zondag is er het het grote Gelukkig Nieuwjaartoernooi voor alle
zaterdag- en zondagteams. Een week later gevolgd door het jaardiner
in het American Hotel en het damesjaardiner in het Hilton ter gelegenheid van de 116e verjaardag van de Amsterdamsche Football
Club.

Gelukkig Nieuwjaar Toernooi

Een stevige basis dus voor een geweldig jaar. Mede mogelijk gemaakt door een grote groep vrijwilligers die zich met hart en ziel
inzetten voor de club. Mensen zoals Wiebe Westerhof bij de jeugd,
Patrick Reddering bij de senioren, webmaster Hans Elias en Ere-lid
Johan de Bie als de ultieme Minister van Sociale Zaken. Maar ook
door jonge bestuursleden als secretaris Ronald Koster en penningmeester Benno Hondsrecht, die samen met verenigingsmanager Henny Kottmann, met veel flair en inzet de eerder zo goed door o.a.
Kees Gehring, Edwin Geluk en Nicolaas van Ommeren vervulde
taken, op zich hebben genomen.

Gelukkig Nieuwjaar Toernooi voor de recreatieve senioren op 9
januari

Laten we hopen op een gezellig jaar in ons oude, maar sfeervolle
clubhuis, met de vertrouwde goede catering van Frans Ris en Joop
Kenter en hun medewerkers. Hopen op mooi voetbal en sportiviteit
op en rond de velden.
Als dat allemaal lukt wordt ook 2011 een jaar om niet te vergeten.
Daar heffen we met elkaar het glas op: proost en een heel Gelukkig
Nieuwjaar.

Supergaaf bij AFC Superstars

Winnaar van de ochtend: zondag 3

Met de winterstopslaap nog maar net uit de ogen gewreven, stond
vandaag, 8 januari, Superstars 2011 op het programma bij de jeugd.
Onze ruim 330 talenten uit de Champions League, de World Cuppers
en de F- en E- pupillen waren vanochtend al heel vroeg te bewonderen in de hal van Borchland. Om daar opgewarmd en wakker geschud
te worden door een opzwepende Carlos.

Omdat dit, bijna traditionele, toernooi de afgelopen 2 jaar was afgekeurd (deze toernooien waren destijds op AFC/Goed Genoeg gepland en door het slechte weer kon er toen niet gespeeld worden) had
de organisatie dit keer gekozen voor de zekerheid van een zaalvoetbal
toernooi. De Borchland hal was deze zondag de gehele dag het domein van de senioren. Na weken van ‘niet' voetballen, was iedereen
weer blij hun talenten te kunnen aanspreken. Een zeer geslaagde dag
voor alle deelnemers. Zeer grote dank voor alle vrijwilligers. Laat dit
toernooi het begin zijn voor een bijzondere goede tweede helft van de
competities van alle teams. Succes!
Lou Hekster

Trainingskamp A-selectie
in Portugal
Dag 1:
7 januari, 05.00 am in vertrekhal 1.
Iedereen was op tijd op Schiphol, met blazer en kleine oogjes. Het
was mooi om te zien dat voorzitter Machiel van der Woude en secretaris Ronald Koster ons kwamen uitzwaaien en ons een succesvol
trainingskamp kwamen wensen.
7
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Op vrijdag
van
onsons vlaggenschip op Schiphol om 5 uur ’s morgens! uitgezwaaid door voorzitter
Op
vrijdag 77 januari
januariwerden
werdendedespelers
spelers+ +begeleiding
begeleiding
van
Machiel van der Woude en secretaris Ronald Koster.
Dag 2:
Inchecken, paspoortcontrole en boarden. Het trainingskamp is nu echt
Dag twee zou de belangrijkste en mooiste dag van het trainingskamp
begonnen. Ik hoopte op veel turbulentie want ik zat naast Raymon
worden; eerst golfen dan de wedstrijd tegen Heerenveen en doorgaans
(voor de niet-insiders, Raymon wordt al panisch als hij een vliegtuig
het hoogtepunt van het trainingskamp: de ‘Silver Spoon'.
ziet overvliegen). Een half uur voor het opstijgen had hij nog de
Helaas kon ik door het gebrek aan een betrouwbare kruisband niet
gebruikelijke praatjes, maar bij het taxiën naar de landingsbaan brak
deelnemen aan de golfclinic voor de beginners, dus moet ik het doen
het angstzweet bij hem uit. Toen de gezagvoerder omriep dat we veel
met de verhalen die ik hier en daar heb opgevangen. De ervaren
tegenwind -en dus inderdaad turbulentie- zouden krijgen, kon de
golfers onder ons liepen negen holes. Bij de beginners maakte Said de
show beginnen. Bij het opstijgen was zijn stoel al nat en bij de eerste
meeste indruk, al gaat het gerucht dat hij op het ‘moment supreme'
de beste luchtzak begon hij rare geluiden uit te kramen.
zijn directe concurrent op slinkse wijze wist af te leiden. Hier blijkt
dus dat onze meest ervaren voetballer niet alleen binnen het veld zijn
Andere rare geluiden kwamen uit de mond van onze nieuwe materitrucjes kan toepassen. Ondanks dat ik niet mee heb kunnen doen met
aalverzorger Hans van Rossum. Vanwege zijn kunstheup kan hij niet
de groep heb ik me overigens goed vermaakt, de ‘doc' en ik hebben
langer dan 10 minuten stil zitten, daarom besloot hij tijdens de vlucht
ons laten entertainen door de geweldige verhalen van Jack over zijn
de stewardessen te helpen. Het checken van de handbagage en het
grote passie buiten het voetbal en sigaren: Musicals.
aanwijzen van de nooduitgangen hoefden zij niet meer te doen.
Ook al waren de voorspellingen niet al te rooskleurig, het bleek heerlijk weer bij aankomst. Onze reisleidster stond al klaar om ons de bus
te wijzen en na een rit van 20 minuten kwamen we aan bij onze bestemming, hotel Vila Gale. Alles was strak geregeld, zoals de lunch
die al klaar stond voor ons. Na een paar broodjes en een lekkere
salade hadden we een paar uurtjes vrij.

Dan de wedstrijd tegen Heerenveen. Het is ons allemaal bekend in
wat voor topvorm dit team verkeert: in de laatste competitiewedstrijd
die ze speelden, verpletterden ze landskampioen Twente met 6-2
(Assaidi, die zo heb ik mij laten vertellen ooit in de jeugd van AFC
speelde, scoorde in deze wedstrijd 3 doelpunten en had 3 assists). Des
te bijzonder is het dat we zo'n geweldige wedstrijd speelden. We
werden niet weggespeeld, zoals wel werd verwacht, maar we waren
bij vlagen zelfs gelijkwaardig. Waarschijnlijk zal het mede door mijn
gekleurde AFC bril komen. Iedereen speelde fantastisch, Daryl speelde misschien wel beter dan Roy Beerens en vooral Kerwin was in
topvorm, de redding van hem in de tweede helft waar hij een snoeihard schot nog op de lat wist te tikken is me bijgebleven. Later die
avond hoorde ik van Jack dat Ron Jans via een smsje had laten weten
onder de indruk te zijn van beide spelers.
Hier volgen de statistieken (bedankt Marcel) van de wedstrijd: 7e
minuut Bas Dost, 37e minuut Djuricic, 65e minuut weer Djuricic,
Breuer kreeg een gele kaart voor een belachelijk lompe overtreding
op Chelton die daardoor de wedstrijd moest verlaten.

Na een heerlijk potje toep in de zon stond er een zware training op het
programma. Er werd ons, de geblesseerden, technische staf, supporters en liefhebbers een mooie en gedreven training voorgeschoteld.
Onze eigen Jan Paparazzi, Marcel Koster maakte de nodige foto's en
streepte de bal zo nu en dan snoeihard in de rechter bovenhoek, alleen
jammer dat niemand het gezien heeft. De training bestond uit looptraining, een positiespel en een partijtje waarbij een schitterend doelpunt van Daryl zeker de vermelding waard is. Een hoog niveau,
iedereen gedreven en fit, kortom dat geeft hoop voor de 2e seizoenshelft.
Na de training gingen sommigen van ons even slapen, anderen maakten gebruik van de sauna, het bubbelbad of het turks stoombad waar
ze ingezeept werden door Peter Post.

Alsof het voorbestemd was, kwam het direct na de wedstrijd met
bakken uit de lucht. Gelukkig zaten wij toen al lang en breed in de
bus. Iedereen had een tevreden gevoel over gehouden na de wedstrijd.
Voordat we naar de climax van het weekend gaan, de ‘Silver Spoon'
hadden we eerst nog een groepsevaluatie waarin Cor ten Bosch op
een eerlijke en soms confronterende wijze iedereen de revue liet
passeren, ondanks dat je nooit iedereen tevreden kan stellen bewees
onze trainer met dit gesprek nogmaals dat hij bij iedere beslissing zo
oprecht mogelijk is.

's Avonds hebben we goed gegeten in het hotel waarna iedereen voor
zichzelf mocht beslissen hoe de rest van de avond/nacht in te vullen. Tijdens het diner in het hotel richtte onze aanvoerder Lutzen
Brink het woord aan diegenen die deze trip mogelijk hebben gemaakt,
de leden van supportersclub 'The Reds'.
Het was een gezellige avond, morgen wacht ons Heerenveen.
8
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verliezen, en er waren ook een aantal jongens die, heel begrijpelijk
hun bedje opzochten om een beetje bij te slapen.

Dan de ‘Silver Spoon'. Het gaat mij nooit lukken om een objectief
stukje te schrijven over deze nu al legendarische avond omdat er
shows weggegeven zijn die uniek zijn, speeches voorgedragen zijn
die fenomenaal zijn, maar vooral omdat ik met een hartslag van 340
probeerde mijn broek droog te houden. Dankzij mijn waarde collega
Laurens Samsom mocht ik voor de tweede keer in mijn leven een
speech voordragen tijdens deze illustere avond ("dan had je maar niet
naar die palingvissers moeten gaan!"). Vier weken voor dit trainingskamp hoor je al: "Je weet toch wel dat je straks in Portugal een mooie
speech moet houden."

's Avonds gingen we eten bij het kiprestaurant. Het was niet zo sjiek
als het restaurant van de dag ervoor, maar daardoor absoluut niet
minder gezellig. We hebben genoten van het eten en onder aanvoering van diegenen die ik niet meer mag en wil bedanken, bartrucjes
proberen te begrijpen en spelen.
Na het heerlijke eten zijn we in de bar van het hotel ‘Who the man'
gaan spelen en hebben we 1, 2 of 26 kannen sangria genuttigd. Geen
sterke drank, want morgen wachtte immers ADO'20. Helaas was
Peter die avond nergens te vinden, want ik had graag met zijn gevatheid een team gevormd in ‘Who the man'.

Voor de tweede keer dus mocht ik een speech houden en voor de
tweede keer dacht ik dat ik zonder voorbereiding en met genoeg
alcohol in het bloed een optreden zou kunnen verzorgen die iedereen
raakt, laat lachen en zou laten applaudiseren. En ja, het wordt eentonig, maar voor de tweede keer klapte ik helemaal dicht op het moment dat ik iedereen moest toespreken. Het voelde alsof ik naakt in
een lift stond die ieder moment kon opengaan voor een lobby vol met
mensen. Nee, het is niet makkelijk om jezelf helemaal bloot te geven,
dit ook nog eens doen op een manier die iedereen aanspreekt én met
veel
humor.
Dit lukte bij onze Hongaarse vriend Bela, die zijn hele speech in het
Nederlands hield en ons allemaal beroerde. Ik werd er zelfs een beetje
emotioneel van ("Mietje!"hoorde ik Raymon op de achtergrond al
roepen).
Ook Ronny van Es, onze wereldburger die alles heeft meegemaakt in
de voetbalwereld (bedankt voor de mooie verhalen) hield een mooi
betoog net zoals Patrick, Shane en Gideon, maar vooral Sil deed
iedereen versteld staan. Het was een combinatie van timing, emotie,
clubliefde, heel veel humor en durf die er voor zorgden dat Sil de
terechte winnaar is van de ‘Silver Spoon'. Hoe kan het ook anders
met zo'n naam.
Ik kan hier onmogelijk beschrijven hoe goed zijn speech was, want
daar had je gewoon bij moeten zijn, maar wel wil ik zijn opening met
u delen; voorafgaand aan de wedstrijd tegen Heerenveen zat Ronny
van Es vast op de wc, niemand, zelfs een monteur van het hotel kreeg
de deur niet los totdat Raymon zijn dierlijke, wrede woestheid mocht
botvieren op de deur. Het resultaat: een deur in 6 stukken. Twee van
deze stukken had Sil in een tas gedaan en deelde deze onder de volgende woorden uit aan Raymon en Ronny: "Er is vandaag al eens met
de deur in huis gevallen maar bij deze doe ik dat nogmaals." Met deze
actie kreeg Sil iedereen aan het lachen en ging hij helemaal los. Ik
ben oprecht jaloers.
Ook waren er twee nieuwelingen die niet konden meestrijden om de
‘Silver Spoon', omdat deze voorbehouden is aan spelers. Onze uitstekende fysio Wout van Doorn speelde het safe door met een gedicht te
komen (was ik ook maar zo slim geweest).
En dan het fenomeen Hans van Rossum. Deze aanwinst heeft een
show neergezet die ik nog nooit heb meegemaakt. Iedereen, op geen
enkele uitzondering na, is helemaal stuk gegaan om deze rasentertainer. Het is tekenend voor Hans dat hij het gênant vindt dat hij zoveel
lofuitingen en bedankjes krijgt, omdat hij vindt dat anderen die zoveel
werk verrichten daarmee onderbelicht blijven. Dus bij deze zal ik je
niet meer bedanken. Verder moet vermeld worden dat het een schitterende, intieme locatie was waar we heerlijk hebben kunnen eten.

Geheel in lijn van Pim van der Meent is een klein aantal jongens,
waaronder ikzelf, later die avond nog even in de stad gaan controleren of iedereen wel op tijd naar bed zou gaan. Aangekomen in de stad
bleek het gezelliger dan verwacht, dus bleven we nog voor een paar
biertjes. Buiten wat verdwaalde jongens van Ajax, waaronder fijne
kerel en oud AFC'er Wouter Kloes, was het niet heel erg druk. Raar is
dat natuurlijk niet, want het was zondag.
In een high class bar zijn we wat gaan naborrelen en hebben we de
selectie in navolging van Cor nog eens doorgelicht. En we kwamen
tot de conclusie dat de groep waaruit AFC 1 bestaat met het jaar beter
wordt, maar belangrijker nog dat de vriendschap onderling versterkt
ieder jaar. Later zullen we allemaal met veel plezier en trots terug
kijken naar deze tijd, met voor mij persoonlijk deze avond in het
bijzonder. Lachen met vrienden is het belangrijkste dat er is. AFC is
het huis dat dit mogelijk maakt.
Dag 4:
Over de laatste dag ga ik niet al te veel uitweiden. Deels omdat er
buiten de wedstrijd tegen ADO niet heel erg veel op het programma
stond en deels omdat ik moe van het schrijven word.
In het wedstrijdverslag van deze wedstrijd op de website van ADO
wordt gesproken over "hofstedelijke arrogantie" en wordt de schijn
gewekt dat het een agressieve wedstrijd was. Allereerst kan ik u
verzekeren dat we uit Amsterdam komen en niet uit de hofstad en
daarnaast kwam de agressiviteit voornamelijk uit Heemskerkse hoek.
Voor de Heemskerkers die dit lezen: dit is niet minder dan een compliment van mijn kant. Ik heb liever een beetje vijandigheid in het
veld dan 22 makke schapen.
Maar buiten mijn persoonlijke voorkeuren moet ik zeggen dat het een
prima wedstrijd was, vooral van onze kant. Hier volgen de statistieken (wederom bedankt Marcel): 8e minuut 1-0, Lutzen Brink met een
schitterend lobje, 32e minuut de gelijkmaker door Zinhagel, 35e
minuut maakte Sjoerd Jens 2-1 met een vlammend schot, 59e minuut
maakte Patrick Krop de 3-1 tegen zijn oude ploeg.
Na de wedstrijd gingen we terug naar het hotel om uit te checken en
naar het vliegveld te gaan. Op het vliegveld en tijdens de vlucht was
goed te merken dat iedereen vermoeid was maar met een blij en
tevreden gevoel terugkeek op het weekend.
Het was een zeer geslaagde trip en namens alle spelers wil ik nogmaals onze dank overbrengen aan hen die deze trip hebben mogelijk
gemaakt en hebben georganiseerd.
Gijs Roodbeen
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Speech voorzitter Machiel van der Woude
tijdens het jaardiner op 18 januari 2011
in het American Hotel
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Dag 3:
Vandaag stond er buiten het trainen en diner in het door Ad Westerhof gecharterde kiprestaurant weinig op het programma. Van de
training heb ik ook niks meegekregen, omdat ik samen met Chelton,
die tegen Heerenveen geblesseerd was geraakt de fitnessruimte ben
ingedoken. Na een vermoeiende sessie van 3,5 uur vonden we het wel
welletjes en besloten we van de zon te gaan genieten. Het was stralend weer, de meesten van ons maakten daar dan ook gretig gebruik
van.
Peter, Lutzen en Sjoerd zijn 18 holes gaan lopen en als ik het goed
heb begrepen heeft Sjoerd op 2 slagen gewonnen. Zelf heb ik de hele
middag met het vaste toepgroepje in het zonnetje mijn geld zitten

A

Na het meer dan geslaagde diner gingen we met de bus terug naar het
hotel om ons snel om te kleden en naar de stad te gaan om tot in de
kleine uurtjes te genieten van de drank en het uitgaansleven van
Albufeira.
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Beste AFC’ers,
Onze club is vandaag 18 januari 116 jaar jong en daar hebben we
elkaar reeds bij de ingang mee gefeliciteerd. Ik doe dat van deze
plaats namens het bestuur met veel plezier nog eens, want daar is
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won op overtuigende wijze van Haaglandia, dat eerder nog met ruime
cijfers had gewonnen van JVC Cuijk en Hollandia. De in Portugal
met name tegen Heerenveen getoonde vorm was dus, zo bleek al
vanaf minuut 1, mee naar huis genomen. Hoewel de wedstrijd tot aan
de 2-0 zeker spannend bleef, was het overwicht in de slotminuten zo
groot dat de keeper van Haaglandia de scheidsrechter vroeg om de
wedstrijd voortijdig af te fluiten.

anno 2011 alle reden toe. AFC telt 1880 leden en donateurs, waaronder heel wat jeugd, maar ook een groot aantal senioren die meer
dan 10 jaar, en soms veel langer, in vriendenteams uitkomen. Onze
club kan rekenen op heel veel vrijwilligers die dag in en dag uit in de
weer zijn om hun club voort te stuwen in de vaart der volkeren en kan
steunen op een prachtig samenstel van AFC-vriendelijke bedrijven
die heel wat mogelijk maken wat anders volstrekt onmogelijk zou
zijn.

Na afloop was iedereen opgetogen, behalve over de opkomst van het
publiek. Hoe is het toch mogelijk dat ons eerste het moet doen met
niet meer dan circa 300 man op de tribunes? Met de meest productieve ploeg van de zondagtopklasse. Met spelers als captain Lutzen
Brink, met de winnaar van de zilveren schoen en huidige topscore
van het zondagvoetbal Sjoerd Jens in de gelederen, met Magid Janssen in topvorm, met onze speler van het jaar, keeper Raymond van
Emmerik, die weer onhoudbare ballen stopte, met Darryl van Mieghem, flistend langs de lijn, etc., ect. en zo verder, kortom met een
team waar we met z’n allen trots op kunnen zijn. Het moet met de
publieke belangstelling vanuit onze grote vereniging én vanuit het
Amsterdamse bevolking, ik heb het ook op 2 januari gezegd, echt
anders kunnen. Te beginnen natuurlijk aanstaande zondag tegen
Quick’20, maar zeker ook daarna. Op de zondagmiddag wordt het op
Goed Genoeg, zo is het streven van het bestuur, een feest voor jong
en oud, met ons eerste als sprankelend middelpunt.

AFC heeft maar liefst 68 ridders, waaronder de oudste, Wil Brommelcamp, die inmiddels 75 jaar lid is en die ik vandaag heb gefeliciteerd met de club. AFC heeft vandaag de dag sterke selecties die bij
de jeugd en de senioren aan de Nederlandse voetbalweg timmeren en
heeft ‘last but not least’ een grote groep laureaten, waaronder 12
kanjers van ereleden, die met elkaar, voortbouwend op wat in het
verleden door anderen tot stand is gebracht, zeer hebben bijdragen tot
wat AFC nu is: een fantastische club, met tradities, goede zin en
jeugdige dynamiek, een club waar je graag lid van wilt zijn en blijven. Allemaal dus van harte gefeliciteerd.
Clubgenoten,
Wij zijn vandaag weer te gast in het American Hotel, met zijn prachtige Art Nouveau interieur. Een traditie, die tijdens de 15e verjaardag
van onze club, in 1910, al is ingezet. Toen met een man of 40, vandaag met een all time high opkomst van 175 genodigden, waaronder
ons ereleden Jan van Dijk en Johan de Bie die respectievelijk voor de
50e en 57e keer in successie aanwezig zijn bij het jaardiner.
Het bestuur is uiteraard zeer verheugd over deze grote opkomst en
dankt Edwin Geluk en Ad Westerhof wederom voor de perfecte
organisatie en Nicky Hekster voor zijn inzet als tafelpreses.

AFC’ers,
Het afgelopen seizoen was uitzonderlijk succesvol. Maar liefst 22
teams werden kampioen, waaronder zaterdag 1 en zondag 2. Absoluut
hoogtepunt was natuurlijk het kampioenschap van ons eerste en de
promotie naar de Topklasse. De festiviteiten zullen niemand zijn
ontgaan. De gouden ballen voor spelers en begeleiding waren het
tastbare bewijs dat er iets heel bijzonders was gepresteerd. Door
spelers als Said Moumane, Peter Post en Laurens Samson, met 9, 6 en
5 seizoenen in AFC 1 ‘de oudjes’ van de ploeg, door fysio Frank
Tilmans, die na 8 seizoenen afscheid nam met een kamioenschap,
door debuterend bestuurslid Topamateurs Bob Duis en ‘last but not
least’ door trainer en kampioenenenmaker Cor ten Bosch, die in zijn
tweede seizoen, nadat het al in zijn eerste seizoen bijna was gelukt,
toesloeg. Voor de gehele groep nóg een maal een daverend applaus,
dat hebben ze dik verdiend.

Vanavond zou ook Paul Slettenhaar, voorzitter van het inmiddels
circa 140.000 inwoners tellende stadsdeel Zuid, bij ons aanwezig zijn,
maar hij is helaas verhinderd door een vergadering van de commissie
veiligheid. Hopelijk wordt Amsterdam Zuid hierdoor nog veiliger.
Met Paul Slettenhaar hebben wij goed contact over de toekomstige
locatie van ons sportpark. Ons gemeenschappelijk streven is gericht
op een veel langer verblijf op de Zuidas, met een iets compacter park
met meer en beter kunstgras en een nieuw clubhuis. Wordt vervolgd.
Zoals u weet vond op 2 januari jl. de nieuwjaarsreceptie plaats. Traditiegetrouw hield uw voorzitter toen een speech, waarin teruggekeken
werd op een zeer succesvol verenigingsjaar en een blik naar voren
werd geworpen over wat ons in de komende tijd te wachten staat. U
hebt het tijdens de receptie allemaal kunnen horen of kunnen lezen op
onze site. Veel heb ik daar vanavond niet aan toe te voegen, want in 2
weken gebeurt er niet zo veel. Of toch wel?

Wat betreft Cor ten Bosch, in 2008 aangesteld door oud bestuurslid
Topamateurs Rinus van Leijenhorst, nog het volgende. Zoals jullie
weten wordt in de pers al maanden gespeculeerd over een verlenging
van het verblijf van Cor bij AFC. Op onze site was daar al het een en
ander over te lezen. Zondag jl. werd mij door een verslaggever van
Het Parool wederom gevraagd of Ten Bosch en AFC met elkaar door
gaan. De geruchten gaan ....... Ik heb de goede man naar waarheid
geantwoord dat bestuur en Cor wel in gesprek zijn maar dat nog geen
beslissing is genomen. Inmiddels is dat echter wel het geval. Het is
ons een groot genoegen vanavond mee te kunnen delen dat Cor ten
Bosch ook volgend seizoen trainer-coach zal zijn van AFC 1!

Ik begin met de reis van ons eerste naar Portugal, met wedstrijden
tegen sc Heerenveen en ADO’20 en een potje golf, van 7 tot en met
10 januari. AFC speelde goed voetbal, zoals ik ook uit de objectieve
mond van Mario van der Ende mocht optekenen, die voor voetbalzaken in Portugal was. Het was voor ons eerste een zeer geslaagde trip,
waar noeste arbeid werd gecombineerd met vermaak en waar naar wij
hopen een stevig fundament is gelegd voor een succesvol vervolg van
het seizoen. Het uitgebreide reisverslag van Gijs Roodbeen, die gelukkig weer aan de beterende hand is na een zware blessure aan het
begin van het seizoen, is te lezen op onze site. Aan de andere kant
van het Iberisch Schiereiland was ook de selectie van zaterdag 1 op
stage. In Barcelona werd door de spelersgroep onder leiding van
Jeroen Brussee, Wessel Colijn en Paul van ’t Wout keihard getraind
en werd Barcelona in al zijn facetten verkend.
Verder waren de afgelopen 2 weken alle andere senioren actief tijdens het Gelukkig Nieuw jaar toernooi in de Borchlandhallen. Dat
gold ook voor alle pupillen, die op verschillende plekken in het
Borchland complex hun talent toonden in verschillende sporten. Met
name het touwtrekken was bijzonder spectaculair, vooral voor de
aanmoedigende ouders!

Clubgenoten,
Het kampioenschap van ons eerste gaat de clubgeschiedenis in als een
unieke prestatie. Maar er zijn meer unieke sportieve prestaties te
noteren die goed beschouwd de basis hebben gelegd voor het succes
in het afgelopen seizoen.
Wij gaan terug naar de glorieuze seizoenen 1917-1918 en 19181919, met voor AFC wedstrijden om het kampioenschap van Nederland. De tegenstanders van toen waren AJAX, Go Ahead, Willem II,
Be Quick, NAC. AJAX eindigde beide keren als kampioen. AFC als
respectievelijk 4e en 3e. Daarna volgt een slechte periode en wordt 2
keer gedegradeerd. AFC komt vervolgens van 1922 tot en met 1961
op het nieuwe complex aan de Nieuwe Wandelweg uit in de tweede
klasse. Even dreigt in 1954 degradatie naar de 3e klasse, maar als
gevolg van de invoering van het betaalde voetbal blijft dat AFC
bespaart.

En dan startte afgelopen weekend de competitie met een inhaalweekend. Zondag 3 deed onder leiding van Martin Verburg direct goede
zaken en pakte de koppositie. Ons eerste, het zal u niet zijn ontgaan,

Dán is het zover. Op 2e Pinksterdag 22 mei 1961 speelt AFC de kampioenswedstrijd tegen Celeritudo. AFC 35 punten, Celeritudo 33. Het
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We gaan uiteindelijk rusten met 1-0. AFC zakte wat in, misschien
omdat Haaglandia met 10 man kwam te staan.

wordt de wedstrijd die AFC weer op het hoogste amateurniveau moet
brengen. Met oud-international Gé van Dijk als trainer wordt onder
het bezielende aanvoerderschap van Henne Boskamp, en met spelers
als o.a. Rob Duis, Rokus Hoogendoorn sr, Cees Bouwens, Rof Leeser
hier alle vier vanavond aanwezig, Wim Bouwhuis, Elbert Tak, Co
Onsman, Ben Roode, en de vorig jaar overleden AFC-ridder Paul
Meijer met 3-1 gewonnen. Daarmee werd de basis gelegd voor nog 3
kampioenschappen in de zestiger jaren, 1963, 1967 en 1969, plaatsing
voor de Hoofdklasse in 1974 en dan, na 36 jaar het kampioenschap in
2010 en promotie naar de Topklasse. AFC was dus niet alleen de
Amsterdamsche Fuifclub, maar prestatief tot veel meer in staat dan
menigeen gedacht had.
Een mooi verhaal in dat verband is de komst van Gé van Dijk in
1960, op initiatief van Rolf Leeser en Henne Boskamp. Iedereen in
zijn omgeving raadde Gé een overgang naar AFC af, want er was aan
AFC toch geen eer te behalen. Een prachtclub, dat wel, maar ze spelen zuiver voor hun genoegen. AFC speelt wel op winst hoor, maar
als het niet lukt - dan maar niet. En van een trainer moeten ze, zo was
de communis opinio, niet veel hebben. Gé liet zich toch overhalen en
behaalde ongekende successen. Hopelijk herhaalt de geschiedenis
zich en rijgen de successen in deze periode onder leiding van Cor ten
Bosch zich in deze periode weer aaneen.
AFC’ers,
Onze club bestaat 116 jaar en dat wordt hier in deze monumentale
omgeving én in het Hilton Hotel aan de Apollolaan door onze dames
naar hartenlust gevierd. Daarbij natuurlijk ook denkend aan alle
overleden AFC’ers, die de club hebben doen leven en bloeien, en die
we er vanavond zo graag bij hadden gehad. Zoals de jonge heren
Schaf Scheepens, Hein Brass, Jan Hylkema, Vorkink en de gebroeders Bernard die bij de oprichtings-vergadering in1895 niet hebben
kunnen bevroedden dat AFC zou uit groeien tot wat het nu is: een
topklasse club, top met een hoofdletter P, haar naam heeft faam, van
oost naar west, van zuid naar noorden!

Een schitterende redding van doelman Raymon van Emmerik

AFC heeft, zo stond vandaag op onze onvolprezen website te lezen,
de beste jeugdopleiding in het Nederlandse amateurvoetbal. Daar
kunnen we trots op zijn, de zeer actieve jeugdcommissie voorop.
Laten we, en dit tot slot, AFC blijven koesteren. Als we dát met én
voor elkaar blijven doen gaat onze 16 jaar jonge club een gouden
toekomst tegemoet. Ik dank u wel.

Verslagen Zondag 1

Deze kopbal van Ron van Es zal geen doel treffen.
Na rust begon Haaglandia sterker. Toch was het AFC dat de score
uitbreidde naar 2-0 door een mooie goal van Lutzen Brink. Voor de
insiders, Luzten is niet zo'n goalgetter al mag zijn goal in de oefenwedstrijd tegen ADO'20 niet onvermeld blijven. En het werd ook nog
3-0 door een goal van Peter Post met het hoofd. Peter speelde lange
tijd niet, dus dit was een opsteker, ook voor hem. AFC maakte het
zichzelf even moeilijk door Haaglandia terug te laten komen tot 3-1.
Het was echter een mooie goal van Steve Kenepa die de uitslag op 41 bepaalde. Later had ook hij nog een kans, maar bracht de goalie van
Haaglandia (Patrick de Groot), die een prima wedstrijd keepte, redding.
Een opsteker voor AFC, na een geslaagd trainingskamp en het Jaardiner van aanstaande dinsdag. De komende serie wedstrijden kan AFC
serieus neerzetten als de spelers echt ervoor gaan.
Voor de vaste volgers: het was nog lang onrustig in het clubhuis op
Goed Genoeg en derhalve heb ik mijn secondant moeten raadplegen
voor de goalgetters en wissels (kunt u nagaan). Dit alles overigens na
een bliksembezoek aan snackbar "Tip Top".
Opstelling AFC: Raymon van Emmerik, Tatchary Langguth (Said
Moumane), Peter Post, Mike Ruijter, Shane Arana Barrantes, Laurens Samsom, Lutzen Brink (Wout Meulemans), Magid Jansen, Ron
van Es (Steven Kenepa), Daryl van Mieghem en Sjoerd Jens
Maurice Loonstijn

16 januari 2011: AFC – Haaglandia 4 -1
Het is alweer enige tijd geleden dat uw scribent zijn toetsenbord ter
hand nam. Dat wil geenszins zeggen dat hij stil heeft gezeten. Op de
Kienavond, de Nieuwjaarsreceptie en het trainingskamp in Portugal
gaf hij acte de présence.
Er werden zelfs mails gestuurd naar hem waarin men aangaf ontwenningsverschijnselen te krijgen wegens het gemis aan een verslagje.
Ook werd hij aangesproken door een AFC-watcher uit New York,
Guy Leeser, die de verrichtingen van onze hoofdmacht blijft volgen.
Enfin, zondagochtend. Vaste ritueel, de vaste volgers kennen dit.
12.05 Uur sms-bericht van Bob Duis: "Nerveus?". Ondergetekende
had een goed gevoel en antwoordde aldus.
"Na een bijzonder geslaagd trainingskamp (mede dankzij "The Reds")
is een overwinning pas een geslaagde afsluiting"
Haaglandia is een ploeg in goede doen. Dus absoluut geen 'makkie'.
De spanning is goed te voelen als ik mijn eerste stappen zet op ons
mooie sportpark.
AFC begon sterk. Al vrij snel ziet Haaglandia wat voor sterke voorhoede wij hebben. Lutzen Brink wordt gevloerd in het strafschopgebied. Magid Jansen schiet de strafschop beheerst binnen, 1-0.
Niet heel veel later wordt Jansen onderuit gehaald bij de zijlijn. Deze
charge wordt terecht beboet met rood. De wedstrijd lijkt een beetje
grimmig te worden.

Foto’s (Ton Post) staan op onze website bij ‘AFC Fotoalbum’
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‘Slordig, maar geen ramp’, dacht ik nog toen ik de fout - net te laat ontdekte. Een gemakzucht die ik me niet kon permitteren, zo bleek
later. Tien minuten nadat ons clubblad op internet verscheen (let wel:
de papieren editie was nog niet eens gedrukt), meldden zich al veertien mensen. “Leuke column weer, maar jij bent toch altijd zo van de
nauwkeurigheid...?”, kreeg ik te horen. ‘Best attent’, dacht ik toen
nog.

RTV N-H met AFC beelden
TV beelden AFC uit de voorgaande 4 seizoenen geselecteerd
Vanaf november 2006 heeft RTV Noord-Holland TV beelden gemaakt van Hoofdklasse wedstrijden.
Op onze website bij 'Topklasse nieuws' staat de rubriek 'RTV N-H
verslagen AFC' waarin wij uitsluitend de afleveringen geplaatst hebben waarin AFC voorkomt.
Geniet nog eens van mooie wedstrijden of erger je aan de slechte
wedstrijden.
Behalve wedstrijdbeelden kun je ook nog de opening van ons nieuwe
sportpark bekijken, commentaar op de liquidatie van Nedim Imac en
de ondergang van zijn club Turkiyemspor, hoe onze voorzitter begin
2008 een mogelijke invoering van een Topklasse ziet, enz.
En al die spelers die voor AFC uitgekomen zijn: vertrokken, gestopt
of nog altijd aanwezig in de A-selectie?
In de RTV Noord-Holland uitzendingen zijn ook andere beeldverslagen opgenomen. In bijna alle gevallen moet men de cursor op de
schuifbalk aan de onderkant van het beeld verder verplaatsen om bij
het gedeelte van de AFC uitzending te komen.

De volgende dag werd ik om kwart voor zeven wakker, de batterij
van mijn telefoon was leeg. Vreemd, aangezien ik het apparaat de dag
ervoor nog had opgeladen. Wat bleek: 149 berichten op mijn voicemail, waarvan 148 over de column. Het laatste bericht was een juffrouw van de KPN: of ik wat e-mails wilde verwijderen, omdat ik de
limiet had overschreden.
1.693 mails binnen twintig uur over de Jol-verwarring hadden mijn
inbox overspoeld.
Na een persconferentie en een officieel excuus op wwwMartinJolheeftthuislekkerwelzijntrainingspakaan.nl was het mij duidelijk: de
Schakel is absoluut geen eenvoudig clubkrantje dat na het bekijken
van de eerstvolgende wedstrijden in de kattenbak verdwijnt, integendeel. Alle leden lezen het blad van A tot Z met een Noord-Koreaanse
discipline, om de inhoud vervolgens kenbaar te maken aan als die
duizenden mensen die niet het voorrecht hebben AFC-er te zijn.
Eén van de mails wil ik u niet onthouden, kort maar krachtig kreeg ik:
“Beste Laurens, bedankt voor jouw column. We vonden al dat het
begin dit seizoen niet echt lekker liep bij ons, maar nu begrijpen we
eindelijk waarom: we hadden al die tijd een scheidsrechter voor de
groep. Nogmaals dank, Rick van den Boog, algemeen directeur AFC
Ajax.
PS: Even vergeten of ik je het al gewenst had, maar voor de zekerheid: fijn 2011!”

Jol-gate !
door Laurens Samsom

Medische commissie
Griep

Iedereen wenste elkaar de afgelopen weken een “Gelukkig Nieuwjaar”, “de beste wensen” (want dat klinkt wat chiquer), of een “gezond 2011”. De inflatie van de wens stijgt altijd vanaf eind december
dusdanig dat zij begin januari nagenoeg al haar waarde heeft verloren: “Heb ik het jou al gewenst? Ja? Wat doet het er eigenlijk ook toe,
dan zeg ik het toch gewoon nog dertig keer: goed jaar hoor!”
Maar voor mij was het totaal anders. De welgemeende gelukwensen
die ik rond de jaarwisseling mocht ontvangen waren slechts bijzaak.

“Ik heb U lief, mijn A.F.C.” Dat werd dinsdag j.l. uit volle borst door
ongeveer 130 clubleden gezongen tijdens haar 116 jarig bestaan. Dit
keer wederom in het sfeervolle American Hotel. Buiten 3 graden met
regen en wind, maar binnen vooral met wat spiritualia, gezellig en
warm.
Des te meer kwam de klap hard aan bij het verlaten van dit statige
pand, waarbij sommigen zonder winterjas of sjaal, dus een prooi om
verkouden te worden. Dat heb je dan gewoon aan jezelf te danken.
Nederland stevent af op een griepepidemie. In de eerste week van het
nieuwe jaar is het aantal griepgevallen fors gestegen. Een griepepidemie betekent dat verkoudheden, griepaanvallen en andere infectieziekten weer in grote getalen de kop kunnen opsteken. Ofschoon de
niet-sporter al gauw zal zeggen dat het niet verstandig is om te sporten als je ziek bent, leeft die onder fanatieke sporters wel degelijk.
Allemaal zijn we toch 3 tot 4 maal per jaar verkouden als dat moment
samen valt met sportieve plannen moet je toch een keuze maken. Een
luchtweginfectie is vrijwel altijd een virale infectie, die zich kan
manifesteren als een eenvoudige keel/neusverkoudheid, maar ook als
een veel ernstiger beeld zoals een longontsteking of een zware griep.
Voordat een advies gegeven wordt moet er onderscheid gemaakt
worden tussen een infectie met algemene verschijnselen zoals koorts
en spierpijn, of een infectie die zich beperkt tot lokale verschijnselen
zoals keelpijn, loopneus en/of hoofdpijn. Onze clubarts Lex Swaan
heeft voor sporters een 10-tal aandachtspunten opgesteld en wil dat
graag met je delen. Regelmatig sporten verhoogt de weerstand. Alleen tijdens en kort na inspanning is deze weerstand tijdelijk verminderd en ben je vatbaarder voor infecties, zoals griep. Bovendien kom
je tijdens het sporten in nauw contact met medesporters, die ziektekiemen kunnen overdragen.
De aandachtspunten:
1. Bij koorts, spierpijn of bij een verhoogde rust pols niet sporten.
2. Verkoudheid of griep kun je d’r niet ‘even” uitzweten.
3. Een virusinfectie kan niet behandeld worden met antibiotica, maar
deze moet je gewoon goed uitzieken, met als stelregel het aantal
ziektedagen is de zelfde maat voor het aantal herstel dagen.

Sinds kort schrijf ik namelijk een AFC-column, een privilege waarvoor nadrukkelijk gewaarschuwd was door de vele commissies die
AFC rijk is. Zou ik nog wel genoeg tijd hebben voor het afronden van
mijn studie, kon ik nog wel op zondagmiddag even snel een balletje
trappen tussen het columneren door en had ik wel stilgestaan bij de
bijkomende mentale druk?
Na uitputtend overleg met mijn meest dierbaren en een drie weken
durend dispuut met het voltallige AFC-bestuur, besloot ik de kans
toch te grijpen. Ik was voorbereid, goed voorbereid, dacht ik.
Maar toch ging het mis. Voor een columnist is het gebruik van de
juiste namen van levensbelang. Voor je het weet maak je van de
goedgebekte premier Mark, de altijd slissende PSV-coach Fred Rutte
(met een ‘n’ erachter inderdaad). En met een paar tikken is Nederlands beste journalist Hubert plotseling sportpresentator Mart Smeets.
Om nog maar te zwijgen van de verwarring tussen de witgepoederde
ringenspecialist Youri en de immer bruine Jack van Gelder.
Ik was me van het gevaar bewust en toch kreeg ik het voor elkaar om
in mijn vorige column scheidsrechter Dick Jol en ex-Ajax trainer
Martin Jol door elkaar te halen. Beide mannen in 1956 geboren,
hemelsbreed nog geen vijf kilometer van elkaar vandaan en inmiddels
veranderd in twee brabbelende beertjes met een razendsnel wijkende
haargrens.
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4. Bij virale darminfecties gepaard met diarree geldt een absoluut
sportverbod.
5. Bij een gewone keel/neusverkoudheid mag men doorsporten.
6. Bij een verkoudheid met slechts lokale klachten mag rustig doch
weer niet te intensief worden gesport.
7. De beslissing om al of niet te sporten neem je altijd vóór dat je een
koorts remmend middel hebt genomen.
8. Bij lokale klachten gepaard met hoofdpijn mag weer wel met een
pijnstillend middel worden gesport.
9. Indien de verkoudheid leidt tot een sinusitis(voorhoofd/bijholte
ontsteking) zal sporten extra hoofdpijn veroorzaken en is dit af te
raden.
10. Ook bij bronchitis NIET sporten, dit omdat de longfunctie gestoord is en de zuurstofopname belemmerd wordt en vaak een antibiotica kuur moet worden voorgeschreven.
Veelal kun je maar weinig preventieve maatregelen treffen om griep
te voorkomen, dit wegens de diversiteit van deze griep virale stammen. Wel is het goed om je weerstand optimaal te houden door gezonde voeding, persoonlijke hygiëne, voldoende rust en al of niet een
antigriepprik te nemen.
N.B. Op het verjaardagsfeest van ons A.F.C. deed een lekkere neut
ook al wonderen.

Zo breed inzetbaar zijn er niet veel. Blijkbaar wil je alles op het
veld, ben je daarom maar ook begonnen als scheidsrechter?
Ja, ik ben 1 jaar geleden begonnen, mijn broer speelde in de D11 en
ik ging daar af en toe fluiten. Toen kwam er een 2-daagse cursus en
nu fluit ik alles tot en met de D-pupillen.
Wat vind je leuk aan fluiten?
Ik vind alles leuk aan het voetbal, dus ook fluiten!
En ik vind het leuk om wat voor de club te doen. Ik fluit 2 keer op
zaterdag en soms doordeweeks.
Wat vind je niet leuk?
Als ik een overtreding niet zie, maar de ouders wel. Maar dat hoort
erbij.
Wie heeft er meer verstand van voetbal? De ouders langs de kant
of de scheidsrechter?
Als zij het beter weten, mogen ze het doen. Maar ik doe het voor hun
enne…. Ik sta er dichterbij…..dus weet ik het beter!
Wat is het vreemdste wat je hebt meegemaakt tijdens het fluiten?
Er was eens een grensrechter van de tegenpartij die er even geen zin
meer in had en een kop koffie ging drinken. Hij gaf de vlag aan een
7-jarig jongetje en ging er vandoor. Even later kwam hij weer terug
en ging vrolijk verder.

De Medische Commissie:
Lex Swaan (arts) tel. 020-6731337
Michael Olivieira (verz. A-selectie) 06-21278122
Co Grosze Nipper (sportmasseur) tel. 06-44352970
Wim Crouwel (fysiotherapeut/voorzitter) tel. 06-51050940
mail: wim.crouwel@xs4all.nl

Wat zijn je ambities binnen en buiten het voetbal?
Binnen het voetbal wil ik zo lang mogelijk doorgaan waarmee ik
bezig ben, het liefst bij AFC (ik woon op een paar minuten fietsen
afstand), en er veel plezier in blijven hebben.
Buiten het voetbal: ik zit op het Barlaeus gymnasium in Amsterdam
in het derde jaar en ik heb het niet zo op Latijn en Frans; ik wil gewoon dit jaar goed doorkomen. Gaat wel lukken,

“Onze Toekomst”
Onder de titel “Onze Toekomst” wordt er maandelijks één van de
AFC Jeugdspelers “doorgelicht” worden met allerlei relevante en
irrelevante vragen.

Wat is je lievelingseten bij AFC?
Broodje Bal.
Ga je wel eens naar het eerste kijken?
Ja, ik ben geweest toen ze tegen Feyenoord moesten. Ajax moest die
dag ook tegen Feyenoord. Twee keer op 1 dag winnen tegen Feyenoord……..het was fantastisch!
Wat is je droomwedstrijd om bij te kunnen wonen?
Ik ben naar Ajax – AC Milan geweest en dat was al mooi, maar ik
zou heel graag een Champions League Finale willen meemaken.
Is je vader ook voetbal liefhebber?
Niet zo erg als ik.
En je moeder?
Die probeert het, maar dat lukt niet zo best…
Het is een open deur, maar ik wil het echt weten: Wat vind je
mooi aan AFC?
Ik vind het mooie club, ambitieus, goede sfeer en een prachtig hoofdveld.

De tweede in deze nieuwe reeks is Alexander Blomjous. Alexander
is net 15 jaar (5 januari j.l.) en speelt in de zondag C6. Dat ik een
zondagspeler ook op zaterdag aantrof bij AFC is geheel te danken aan
zijn toewijding om als scheidrechter een niet geringe bijdrage te
leveren aan de 32.500 voetbalwedstrijden die wekelijks in Nederland
gespeeld worden.

Ik wilde nog veel meer van Alexander weten, maar er stonden 22
spelers te wachten op zijn, ongetwijfeld strakke, leiding. Alexander
zal ook deze zaterdag weer twee wedstrijden fluiten. De andere
32.498 laat hij deze week aan anderen over, maar volgens mij vind hij
dat wel jammer. Van twijfelachtige World Cup speler tot pure liefhebber. Nu al een mooi verhaal….
Michiel Middendorf

Ondanks zijn jonge leeftijd loopt Alexander al 9 jaar rond bij
AFC. Waar begon het?
Het begon op mijn zesde bij de World Cup. Ik had in het begin helemaal niet zoveel met voetbal, maar als nu mijn wedstrijd wordt afgelast is mijn weekeinde verpest!
Ik begon het na 1 jaar leuk te vinden en ik volg nu alles wat met
voetbal te maken heeft.

Uitslagen
Alleen de uitslagen van de standaardteams worden vermeld.
Alle uitslagen van de afgelopen week zijn te zien op onze website
bij de subsite ‘senioren’ of ‘jeugd’ onder ‘uitslagen’.

Hoe gaat het met de zondag C6?
Het gaat redelijk met de zondag C6, we staan, geloof ik, 7e of 8e in
de competitie. In deze competitie winnen de bovenste teams al snel
met een nulletje of 8 van de onderste teams, maar we kunnen ons in
de onderste helft goed handhaven.
Wat speel je?

AFC zat A1 - Westlandia A1
Roda 46 A1 - AFC zat A2
DCG B1 - AFC zat B2
AFC - Haaglandia
AFC zat C2 - KFC C1
ADO 20' 2 - AFC 2

Ik was keeper, maar nu sta ik rechtshalf, soms spits en soms laatste
man. En ik ben natuurlijk ook reserve keeper.
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Ristorante Italiano
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JAARDINER 18 JANUARI 2011

6975
Spelers nu in een andere outﬁt, v.l.n.r. Raymon van Emmerik, Laurens
Samsom, Daryl van Mieghem en Peter Post.

7016
De feestelijke zaal in het American Hotel voor het jaardiner.

7055
Oud-voorzitter en erelid Dick van der Klaauw en oud-bestuurslid en
erelid Edwin Geluk.

7066
Sjoerd Jens en Laurens Samsom aan tafel.

7131
Enkele oud-eerste elftalspelers.

7093
De broertjes Ad (l) en Wiebe Westerhof (r).

7142
Bestuur en ereleden zingen aan het einde van de avond het AFC clublied.
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M I X E D P I C K L E S
ingelegd door Willem (Pim) Adriaansz (sinds 1976 nr. 340)
w.adriaansz@zonnet.nl en www.home.zonnet.nl/w.adriaansz
OVER VERWACHTING
Om maar direct met de Pickles-deur in het Schakel-huis te vallen: Pickelaar wenst alle AFC-leden alsnog Gezondheid, Geluk, Voorspoed en een
beetje gochme toe in het jaar 2011. Zegge: tweeduizendelf. De eerste vraag dient zich daarbij al meteen aan. Eerder liet Pickelaar zich ontvallen
hem te sparen voor de vriendschap van pak weg 1900 AFC-ers, dus zijn jaarwens richten tot alle leden lijkt een beetje overdone. Maar vooruit,
eenmaal per jaar mag hij zich wat ruimhartiger opstellen! Zijnerzijds lokt het wel een tegenvraag uit. Kan hij nog met wensen aankomen als de
eerste drie weken van 2011 al zijn verstreken? Het dunkt hem wel. In de wat betere kringen en in de diplomatieke wereld zijn nieuwjaarswensen gedurende de gehele maand januari bon ton. En laten wij wel zijn: AFC-ers zijn toch niet van de straat; uitgezonderd Pickelaar zelf dan een
beetje. Heeft hij persoonlijk nog goede voornemens voor 2011? Zijn eenduidig antwoord is neen! Wat AFC betreft gaat hij for the time being
gewoon door met waar hij gebleven was: inleg van de Mixed Pickles met wat hij zoal tegenkomt in AFC. Gezien zijn geringe invloed heeft hij
er geen behoefte aan een wegwijzer te zijn in AFC. Daar heeft hij nooit veel verwachting van gehad.
CITAAT
“Alles is veel voor wie niet veel verwacht”.

(J.C. Bloem, Nederlands dichter, 1887- 1966).

LIJP
Vergissen is menselijk en dus ook Pickelaar niet vreemd. Hij vergiste zich zelfs tweemaal bij de beoordeling van eenzelfde eigen gedachte. Hij
roept ter herinnering zijn pickeltje DAGGIE PLEITE van – jawel – november j.l. op, waarin hij dartel dialectische en Bargoense taal gebruikte
uit het Amsterdam van de vorige eeuw. Het kwam bij enige AFC-ers in voorinzage goed over, wat Pickelaar bemoedigde. Maar na publicatie
bleek er minder begrip te zijn. Weinig support. Pickelaar had zich dus vergist en meldde dat in zijn Mixed Pickles van december j.l.. Hij gaf na
enig aarzelen alsnog een toelichtende vertaling voor de dappere lezers die het – zij het met moeite – aangekund hadden. En dat bleek zijn tweede vergissing, want daar werd veel meer op gereageerd dan hij had voorzien. Waarmee hij zich overigens niet rijk wilde rekenen. De ingevallen
winter met massale sneeuwval hield inmiddels veel mensen binnenshuis; waardoor er meer tijd kwam voor het genereren van reacties.
Hoe dan ook: één reactie leverde aanvullend bloemrijke taal op, die Pickelaar u niet wil onthouden. Voorzichtigheidshalve laat hij de naam van
de inzender, die mede terugkwam op Pickelaars bezoek per NS aan (JVC) Cuijk op 21-11-2010, hier achterwege. Een helpende hand van AFC
zijde naar het NS Station diende zich niet aan, waarna Pickelaar van Cuijkse supporters een lift kreeg aangeboden. Daarover schreef de hier
anonieme AFC-er op zijn Amsterdams: ”Wat een lijperikken om jou niet even een slinger naar het station te geven”...
ENIG ONGEMAK
Terreinafkeuringen, winterstop en persoonlijk ongemak hielden Pickelaar geruime tijd weg van Goed Genoeg. De eerste twee oorzaken behoeven niet toegelicht te worden. De derde, die overigens niets met AFC te maken heeft, wel. Iedere Nederlander zal die als bureaucratische folklore herkennen. Van Nieuwerschans tot Cadzand en van Texel tot Vaals. Hij verklaart nader.
Het was nog zomer toen Pickelaar de aanzegging kreeg, dat het elektriek in zijn woondorp aan vervanging toe was en dat zijn straatje op de
schop moest. Kort daarop werden de straatstenen monter gelicht. Na wat zandinloop in huis werd de bestrating weer hersteld en leek het kleine
leed geleden. Dat bleek een misvatting. Luttele weken later ging de straat opnieuw open, want de gasleiding bleek niet meer betrouwbaar. Dat
gaf grotere problemen en parkeren bleek welhaast niet meer mogelijk. Maar toen nu ook deze klus geklaard was werd het pas ernst. Het ganse
woonwijkje werd aangeschreven: riolering- en regen-water zouden worden gescheiden. De datum van aanvang der werkzaamheden zou nader
bekend gemaakt worden. Pickelaar vernam helemaal niets en moest zich beheersen toen vroeg in de morgen onverhoeds gigantisch grote graaiende grijpers 100 strekkende meters bloot legden en Pickelaars automobiel op een stenen eilandje bleek te staan. Geen enkele andere auto in de
straat meer te zien. Zo beminnelijk mogelijk ging Pickelaar een indringend gesprek aan en jawel hoor: er werd weer een paadje gelegd waarover Pickelaar zijn auto kon afvoeren naar een ver verschiet.
Vijftig dagen later met zandbergen en kuilen was nu ook deze klus geklaard. Maar het ging vriezen en er viel 40 cm sneeuw! Een besneeuwde
Alp voor zijn raam benam hem elk uitzicht. Het betekende volstrekt kluizenaarschap, dat aanvoelde als justitioneel huisarrest met enkelband.
Pickelaar dacht ineens weer eens na over zijn –nabije – toekomst. Eerder had hij wel eens diverse scenario’s doorgenomen, maar daarbij was de
hongerdood nooit een optie geweest. Pickelaarse, die voor alles altijd wel een kleine reserve inbouwt, bleek creatief te kunnen zijn met beperkte
middelen. Invallende dooi bracht tenslotte de bevrijdende uitkomst.
TERZIJDE
Er was en is nog steeds veel aandacht voor grootschalig kindermisbruik. Geen voor de hand liggend onderwerp in de Schakel. Toch wil Pickelaar er iets van zeggen in zijn Mixed Pickles. De commotie grijpt mede terug naar een ver verleden, waarbij de aandacht vooral viel op katholieke bedienaren in relatie tot aan hen toevertrouwde jongeren. De verontwaardiging betreft dan primair de doofpot, waaraan veel werd toevertrouwd. Pickelaar zet daar – nota bene - als belijdend agnost toch een kanttekening bij. De alom gesloten en verzuilde maatschappij van toen
bestaat niet meer en het valt de Roomse clerus nauwelijks te verwijten dat geheimhouding toen een bij uitstek christelijke deugd was. De doofpot, die dan wel niet zo werd benoemd, gold immers allerwegen.
Pickelaar herinnert zich een Duitse leraar op zijn toenmalige HBS, die thuis bijlessen gaf en als ziek besmuikt werd afgevoerd. Pickelaar herinnert zich ook dat zelfs in AFC ruim een halve eeuw geleden twee vooraanstaande leden wegens verkeerde contacten in stilte van de ledenlijst
werden verwijderd. Aan zulke gevallen kwamen OM en rechtbank eveneens niet te pas.
Het AFC van nu heeft een zeer grote - sociaal controleerbare – jeugdafdeling met een open structuur en de kans op ongelukken lijkt welhaast te
verwaarlozen. Toch zijn we latent alert. Zoals we ook onze voordeur afsluiten, niets zichtbaar in de auto laten liggen en verzekeringen afsluiten.
Dan zal het waarachtig wel gaan.
TOON
Tien jaar geleden overleed Toon Hermans en ook daaraan besteedden de media ruim aandacht. Het was algemeen bekend dat hij zich in de
voorbereiding op een nieuwe show bij voorkeur afzonderde. Dan verbleef hij voornamelijk in een hotel en werkte hij overdag met zijn pianist
op een anonieme plaats aan de muzikale bijdragen. Niet bekend echter bleef het feit, dat hij zo ook in ons clubhuis gerepeteerd heeft: bij de
achter uitgang, die vóór de verplaatsing van ons eerste veld nooit gebruikt werd, waar toen de piano stond. En van het daar gevestigde AFCarchief had nog helemaal niemand ooit gehoord. Bij thuiswedstrijden van AFC 1 staat daar nu een steward en dan denkt Pickelaar soms even
aan Toon. Vreemd eigenlijk...
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Programma

Zondag B
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. 0638743872
AFC 6: Teun Linthorst tel. 06-29248487
AFC 7: Seth van Straten tel. 06-30888444
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

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.

Zondag A
AFC 1:
23 januari 2011: 14.30 uur, AFC 1 - Quick’20 1
scheidsrechter: J. Bleije
assistent scheidsrechters: B. Grosveld en G. van Ginkel

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

25 januari 2011: 20.00 uur, Young Boys 1 - AFC 1 districtbeker
Scheidsrechter: R. Both

Zaterdag C

30 januari 2011: 14:00 uur, Hilversum 1 - AFC 1
scheidsrechter: A. Laarhuis
assistent scheidsrechters: N. Stuifzand en A. Niemeijer

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)

6 februari 2011: 14.30 uur, AFC 1 - de Baronie 1
scheidsrechter: P .J .L. Janson
assistent scheidsrechters: M. G. Paarhuis en P..M. Hendriks
13 februari 2011: 14:30 uur, AFC 1 - Argon 1
scheidsrechter:
assistent scheidsrechters:
AFC 2:
30 januari 2011: 11.30 uur, de Zouaven 2 - AFC zon 2
scheidsrechter; P. G. Steur
6 februari 2011:11:45 uur, AFC zon 2 - Argon 2
scheidsrechter; J. M. Pasman

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

13 februari 2011: 11:45 uur, AFC zon 2 - EDO 2
scheidsrechter: A .C. Wulf

AFCoryfee:Max Flam!

Vraag: Hoe zag jouw voetbalcarrière eruit?
Antwoord: Laat ik zoals gebruikelijk is met deze gesprekken vertellen hoe ik bij AFC ben gekomen. Ik speelde in de jeugd bij Maccabi.
Als jongetje was ik echt een voetbalfanaat. Speelde altijd op straat,
achter de RAI op het Europaplein. Met een ander jongetje ontstond
wat je noemt een onoverwinnelijk duo. Wij met zijn tweeën wonnen
altijd van andere tweetallen,drietallen oplopend tot wel 20. Speelden
de hele buurt zoek, maar als we voorstonden, stopten we direct. Bij
Maccabi werd gezegd dat ik voor hen te goed was en dat ik maar naar
AFC moest gaan. Het hielp natuurlijk wel dat er op straat ook voetballertjes van AFC speelden. Een paar namen uit die tijd: Paul Engelhard , zijn vader was een ongelofelijke fanatieke AFC’er; Gijs de
Swarte en Ies Monas. Jan Benoni, die bij mij om de hoek woonde, zat
toen in de jeugdcommissie van AFC. Ik las als jongetje al alle voetbalverslagen, ook die over AFC. De naam AFC was magisch voor
mij. De heer Bonnet van de toenmalige ballotagecommissie kwam bij
mij thuis, dat gebeurde nog in die tijd. Slapeloze nachten daarna.
Er was ook toen al een ledenstop bij de jeugd.
Moest ik met 10 andere jongetjes een oefenwedstrijd spelen.

Tijdens jaarvergaderingen soms de man met lastige vragen, maar wel
met goede bedoelingen. Al jarenlang lid van de B- commissie, liefst
op de achtergrond. Het recreatievoetbal ligt hem na aan het hart.
Een man met een boeiend en aangrijpend verhaal. Maar op zijn
uitdrukkelijke verzoek richten wij ons op AFC.
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merchandising weet op te halen, dan bloedt mijn hart als marketingman.
Want waarom kan AFC dat maar niet behoorlijk van de grond krijgen. Waarom kan je bij thuiswedstrijden van het eerste nog geen
paraplu of een muts kopen? Genoeg daarover laten we het over het
recreatievoetbal op zondag hebben.

De avond daarvoor droomde ik dat ik het winnende doelpunt maakte,
wie niet? In de oefenwedstrijd tegen Zeeburgia scoorde ik twee maal!
Samen met een ander werd ik aangenomen. Wat was ik trots op mijn
AFC-shirtje!
Vraag: Het vervolg op deze start bij AFC?
Antwoord: Altijd in vriendenteams gespeeld. Vlak onder de selectieteams. Echt een vreselijke leuke tijd gehad. Dierbare vrienden aan
overgehouden: Tonny van Leeuwen, ik kan me nog goed herinneren
dat zijn ouders altijd met hun hondje kwamen kijken en Hans de Wit.
Met Tonny echt lief en leed gedeeld. George Zeegers was onze leider,
een heel lieve man. George heeft nooit het verlies van zijn enig kind
George jr. kunnen verwerken. Na een schoolfeest op het Barlaeus
werd hij vermist. Wij hebben met de club nog een grote zoekactie op
touw gezet. Helaas. Samardzic was een van onze trainers. “Jongens
rondjes blijven lopen tot ik terug ben”. Ging hij boven een kroketje
eten. Ook van Cas Tromp nog training gehad. Weet je wie bij Maccabi mijn leermeester was? Maurice Koster! Met een schaterende lach:
Logisch dat ik nooit de selectieteams heb gehaald!

Vraag: Ja waarom zo actief voor het recreatievoetbal?
Antwoord: Laat ik voorop stellen dat binnen de B- commissie (samen
met Patrick Reddering en Seth van Straten) goed en op een leuke
manier wordt samengewerkt. Dat geldt ook voor de samenwerking
met het bestuur, eerst met Ronald Koster en nu met Lou Hekster.
Spelers weten vaak niet wat er allemaal voor ze gedaan wordt. Als
secretaris blijf ik op de achtergrond en dat vind ik prima. Ik werk op
een bijzonder plezierige wijze samen met de administratie van AFC,
Theo Janssen en Yvonne Steeman en met de verenigingsmanager
Henny Kottmann. De B- commissie is medeverantwoordelijk voor de
organisatie van de Sixes (waarom in deze grote club zo’n lage opkomst en altijd dezelfden?) Verder het Gelukkig Nieuwjaartoernooi
en de ABC-cup. Verder is er twee keer per jaar een aanvoerdersoverleg. Dus achter de schermen wordt veel gedaan. Maar wat voor
mij belangrijk is dat op zondag alles goed geregeld is. AFC heeft het
adagium dat wij de junioren opleiden voor de veteranen. Wij als
B-commissie moeten de voorwaarden scheppen dat de spelers het dan
ook naar hun zin hebben. Dat de recreatieteams met plezier hun wedstrijden spelen. Als dat allemaal het geval is dan loop ik op zondag
met een grote glimlach op het sportpark rond.

Vraag: Nee wacht even, nog een mooie anekdote. Op maandagavond
trainde ik altijd met een groepje. Onder andere met Lou Hekster, Ron
van Doesburg en Jardo van Zweden. Maar op maandagavond presenteerde Jack van Gelder in die tijd vanuit het toenmalige Crest Hotel
het radioprogramma Tros Aktua Sport. Wij kregen van hem altijd
consumptiebonnen om de uitzending bij te wonen. De training werd
daardoor natuurlijk steeds drukker bezocht. Op een goed moment
gingen wij zelfs met een mannetje of 20 daar naar toe. Heel gezellig
totdat iemand van ons, het gerucht gaat dat het Ron was, tijdens een
interview van Jack heel zachtjes piano begon te spelen. Bedenk, de
uitzendingen waren live! Wij mochten toch nog terugkomen, maar
toen tijdens een volgende uitzending iemand van ons de stekker eruit
trok en heel Hilversum 2 plat lag, was het einde verhaal. Altijd in
vriendenteams gespeeld. Niets ten nadele van de overige teams, maar
de laatste tien jaar wel in het leukste, een heel hecht team. Voor het
eerst in mijn leven twee jaar geleden kampioen geworden. Kwam
Machiel van der Woude ons in de kleedkamer toespreken. Vond ik
een heel bijzonder moment.

Vraag: Er is al regelmatig gesproken over de moeizame doorstroming vanuit de jeugd. Deel je die zorgen?
Antwoord: De recreatieteams zijn de ruggengraat van AFC, deze
vriendenteams hebben het ware AFC- gevoel. Dat geldt natuurlijk net
zo goed voor de zaterdagmiddagafdeling. Daar is geen concurrentie
mee, wij zijn allemaal AFC. Maar in tegenstelling tot de zaterdag
heeft de zondag niet veel aanwas. De doorstroom vanuit de jeugd is
onthutsend laag. Afgelopen jaar zijn er maar 1 of 2 spelers uit de
jeugd overgekomen. Dan heb ik het dus over spelers voor de teams
vanaf zondag 3. Het derde is het enige op prestatie gerichte team
binnen de B- commissie. Niets ten nadele van de jongens in het vierde, maar zij spelen door de huidige ontwikkelingen binnen AFC dus
gewoon te hoog. Vroeger was het vijfde zelfs nog een prestatieteam.
Maar voor spelers uit de A1 of de A2 , die niet bij het eerste of het
tweede komen, is het derde blijkbaar beneden hun stand. Zij vertrekken om ergens in de derde of vierde klasse te gaan spelen. De enige
aanwas op zondag zijn vrienden en familie van spelers uit bestaande
teams en zijn het teams die zich geheel van een andere club laten
overschrijven naar AFC, zoals zondag 9. Nu is er ook weer een aanvraag binnen gekomen. Zondag 7 was het laatste team dat uit onze
jeugd is voort gekomen, alweer drie jaar geleden. Een zeer zorgelijke
ontwikkeling. AFC is zo groot geworden dat wij moeten oppassen dat
wij niet langs elkaar heen gaan werken, eilandjes binnen de club
worden. Misschien moet er twee keer per jaar een overkoepelend
overleg tussen de betreffende commissies plaatsvinden. Doorstroming
vanuit de jeugd moet een speerpunt van beleid worden. Daarin vindt
de B- commissie in bestuurslid Lou Hekster een medestander. Want
ook hij beseft dat de recreatieteams plus de vrijwilligers het kloppend
hart zijn van deze traditierijke club.

Vraag: Je hebt eea meegenomen?
Antwoord: Je vroeg mij of ik mij wou voorbereiden op dit gesprek
omdat je weinig over me weet. Laat ik zeggen dat er voor mij twee
clubs zijn: AFC en AJAX. Ik verzamel alles van deze clubs. Programmaboekjes, bekers, sigarenbandjes, jubileumboeken, noem maar
op. Sjakie Wolfs van AJAX nam van alle uitwedstrijden de programmaboekjes voor me mee. Zat ik bij hem in het materiaalhok. Prachtig.
Ook van spelers kreeg ik veel. Ik stroop met een vriend veilingen af,
hij voor stripboeken en ik voor alles wat met AFC of AJAX te maken
heeft. Laatst op een veiling de originele uitgave van de AJAX-mars
gekocht. Kostte wat en dat voor drie velletjes. Dit jubileumboek: Het
Gouden Boek 1895 – 1945 samengesteld door J.H.Wijnand heb ik
van Edwin Geluk gekregen. Kijk eens naar de naam die erin is geschreven: Scheepens. Dit boek heeft behoord tot de broer van één van
de oprichters van AFC. Heel bijzonder, toch? En deze heb ik op een
veiling gekocht : 40 jaar AFC. Dit gedenkschrift is opgedragen aan
G.N.Scheepens onder regie van J.H.Wijnand. Ja en die J.H.Wijnand
is mijn grootvader. Dat wist ik niet, goh wat is dit mooi. Je hebt er
125 euro voor betaald! Ja ik ben een echte verzamelaar. Dat is een
passie dat doorverzamelen.

Samensteller André Wijnand

Vraag: Waarom die kritische vragen tijdens een jaarvergadering?
Antwoord: Tsja, laat ik een voorbeeld geven. Ik ga met een zeer
goede vriend van mij: Ruud van de Ruit vaak naar een wedstrijd van
Rot Weiss Essen. Hij heeft een band met deze club. Als je dan weet
dat deze club helemaal weggezakt is naar de 5e klasse met een
toeschouwersaantal van 8000 man elk jaar een miljoen euro aan
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