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Nog 4 wedstrijden van AFC 1 in de Topklasse en dan is het einde competitie:
zondag 17 april 14.00 uur
Hollandia - AFC

zondag 1 mei 14.30 uur
De Treffers - AFC

zondag 8 mei 14.00 uur
AFC- JVC Cuijk

zondag 15 mei 14.00 uur
Baronie - AFC

Op welke plaats gaat AFC1 eindigen???
Enkele interessante wedstrijden bij AFC zijn:
zaterdag 16 april
14.45 uur AFC zat. 1 - Aalsmeer 1
14.45 uur AFC zat A1 - UVS A1
14.45 uur AFC zat B1 - Ajax B2
10.30 uur AFC D1 - Excelsior R. D1
zaterdag 7 mei
14.30 uur AFC zat. 1 - Amstelveen 1

zondag 17 april
14.45 uur AFC 3 - Soest 3 (1/2 finale beker)
dinsdag 19 april
19.30 uur AFC zat A1 - Hoogland A1 (1/2 finale beker)
zondag 8 mei
11.45 uur AFC 2 - Hoofddorp 2
14.45 uur AFC zat A2 - Argon A2
11.45 uur AFC zat B2 - FC Volendam B2

De volgende Schakel verschijnt op 11 mei 2011

En . . . volg dagelijks onze berichten op www.afc-amsterdam.nl
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In de vorige redactioneel schreef ik Arno ipv Arne van Teunenbroek. Slordig van
me, excuus.
Over tot de orde van de dag. Orde?
Rij je zaterdag in de namiddag uit een zonovergoten Den Haag richting huis, hoor je
over de radio de berichtgeving uit Alphen a/d Rijn. Hetgeen maar weer eens bewijst
dat buiten de poort meer gestoorden rondlopen dan daarbinnen.
En dan maandagmorgen met grote letters in Telegraaf Telesport : ‘AFC VEILIG’.
Dus toch terug naar de orde van de dag, al is het maar voetbal. Volgend jaar weer
Topklasse. Nog vier wedstrijden te gaan en nu al zeker. Dat verdient een groot compliment voor spelers, technische staf en begeleiding. Wat moet het ook een heerlijk
gevoel geven: 3x achtereen de nul gehouden. Ik hoop dat het seizoen waardig wordt
afgesloten, dus minimaal weer 3x de nul houden? Ja, als keeper denk je nu eenmaal
anders. ‘Keepers zijn en blijven een beetje vreemd’, aldus oud eerste elftalkeeper
Nol Kulkens, waarvan acte.
Het is lente dus de eerste kampioenen kondigen zich al aan. Felicitaties gaan naar de
E2, E3, E10 ,F8 en naar Zaterdag 6, de eerste bij de senioren. Dat werd dan ook
zaterdag 9 april luidkeels in het clubhuis gevierd. Misschien een mooie foto voor de
komende Persmap gemaakt? Uit de kleedkamer van de tegenstander van de Klassieke Veteranen klonk die dag ook enig gebrul: S.P.A.R.T.A .Sparta! Logisch, zij hadden terecht de beslissingswedstrijd om het kampioenschap gewonnen. Ach waar gaat
het om. Lees het toch wel ironische gedicht in deze Schakel: ‘De Veteraan’ genaamd
van AFCoryfee Jos Lonnee. Record- international van AFC. Uniek is de elftalfoto
die Jos bij zijn verhaal geplaatst wilde hebben. Op 1 speler na nog allemaal lid van
AFC.
Laatste tijd zijn nogal wat roemruchte clubs uit Amsterdam toch wel negatief in het
nieuws geweest. Zoals Ajax. Dat is toch een voetbalclub? Lijkt wel een soap. Lees
de niet mis te verstane column van Laurens Samsom.
Of wat te zeggen van DWV, ooit angstgegner van AFC, tenminste als AFC naar
Noord moest. Staat op het punt failliet te gaan. Leeft in onmin met de deelraad
aldaar. Ook daar vliegen de verwijten over tafel.
En dan DCG. Moet een ledenvergadering uitschrijven om aan bestuursleden te
komen.
Of wat te denken van Blauw Wit? Heeft 4 teams uit de competitie gehaald, omdat de
spelers de contributie niet betalen. Dus zullen we dan maar wat trotser zijn op AFC?
Meer waardering hebben voor degenen die AFC gemaakt hebben tot waar AFC nu
voor staat. Een geweldige naam door het hele land, één van de beste jeugdopleidingen, een organisatie waar menig club jaloers op is of zich aan spiegelt. Maar natuurlijk: nobody is perfect.
Zelfs Pickelaar niet. In zijn stukje over de Ridderlunch staat een kleine onvolkomenheid. Een kleine, maar toch. Ik heb hoogst persoonlijk van Pickelaar ‘toestemming’
gekregen om e.e.a. recht te trekken. Wat is het geval? Het idee voor de Ridderlunch
is ontsproten aan het brein van George Wijnand, de uitvoering daarvan is echter in
handen van Max de Bruin. Stel je voor dat ik dit over het hoofd had gezien.
Een bijzondere ‘Een AFC’er vertelt ‘ dit keer. Voor de goed orde, alweer orde, iedere AFC’er kan in deze rubriek zijn verhaal kwijt, heeft niets te maken met wat je wel
of niet voor de club hebt gedaan. Hans de Bie schrijft over het Eco trustproject voor
kinderen in Zuid India, waar hij o.a. samen met Michael Dukker actief voor is. Uit
het verhaal blijkt de band niet alleen met AFC maar ook met ACC ( overbodig maar
toch: Amsterdamse Cricket Club) Lente: we gaan weer cricketen. WK Cricket:
halve finale India - Pakistan : aantal kijkers een kleine miljard. Maar bij ACC hoeft u
geen kaartje te kopen, dus kom eens kennis maken met The King of Sports bij de
zustervereniging van AFC: ACC. Topklasse cricket. Spelend op het Loopveld, zeer
mooie locatie! Ruimte zat en nooit last van de RAI.
In de rubriek “Onze Toekomst” wordt B2 speler Quintin Roy geïnterviewd. Quintin
komt oorspronkelijk van Swift. Daar kennen wij er meer van, dus Quintin gaat bij
AFC een grote toekomst tegemoet. Kan niet missen.
Maar hoe ga je tot de orde van de dag over als je dochter aan een ernstige ziekte
overlijdt? Sterkte Tom en Els Nooy.

André Wijnand
2

13 april 2011 89e jaargang nr. 9

Bestuursmededeling

Pierre werd in het begin van de vijftiger jaren lid van AFC om daar
gedurende een groot aantal jaren de vaste keeper van het 2e elftal te
zijn. Incidenteel speelde hij ook wel eens een paar wedstrijden in ons
vlaggenschip.
In die periode begon hij als huisarts en was de eerste huisarts die een
praktijk begon in de nieuwe wijk Slotermeer. Tijdens de wedstrijden
van het 1e elftal op de oude Zuidelijke Wandelweg riep de toenmalige omroeper Hein Timmerman, vader van onze Zilveren Ploeger Tim,
een paar keer om met de mededeling: “telefoon voor Dr. Eskes” om
daarmee de naam van Pierre de nodige bekendheid te geven.
In zijn studentenjaren had hij een baantje bij de nachtclub op het
Rembrandtsplein van ons overleden erelid Wim Staats waar hij na
sluitingstijd de pot moest tellen.
Na het beëindigen van zijn voetbalcarrière kwam hij wat minder op
Goed Genoeg, maar volgde vanaf de zijlijn de verrichtingen van onze
club. Na het overlijden van zijn vrouw Tineke ontmoette hij Edda,
waarop het geluk weer in zijn leven terug kwam. Voor Edda was ook
AFC niet onbekend, daar haar beide zoons bij onze club hebben
gespeeld.
Een aantal jaren geleden ontmoette ik Pierre weer eens op een verjaardagsfeest van onze AFC-Ridder Jos Kemna, en vanaf dat moment
was Pierre weer een vaste gast op het Herenjaardiner, de Ridderlunch
en de bijeenkomst van de Zilveren Ploeg.
Bij het diner op 18 januari jl. vertelde hij mij dat hij al deze bijeenkomsten zo geweldig vond. Edda ging golfen met haar vriendinnen
bij de damesgolfclub van AFC, en samen genoten zij van de vele
gezellige ontmoetingen met vrienden en vriendinnen. Pierre heeft ook
een aantal jaren bij onze dochterclub de Amsterdamsche Cricket Club
gecricket. Hij speelde in één van de vriendenteams en stond bekend
als een goede fielder. In de zomer van 2010 werd hij nog gehuldigd
omdat hij ruim 50 jaar lid was van ACC. Pierre genoot die avond
omdat hij daar weer veel oude vrienden ontmoette uit zijn cricketperiode. Naast voetbal en cricket deed hij ook aan volleybal, basketbal,
golf en bridge. Hij was een echte sportliefhebber.
Op 5 april vond de jaarlijkse bijeenkomst van de AFC-Ridders plaats,
een bijeenkomst waarvoor Pierre zich zoals gebruikelijk had aangemeld. Helaas is hij daar niet meer bij geweest, maar ik geef u de
verzekering dat hij in de gedachten van de aanwezige AFC-Ridders
wèl aanwezig was.
Namens de AFC en de ACC wensen wij zijn familie heel veel sterkte
om zijn overlijden een plek te geven.
Johan de Bie

Beëindiging/opzeggen AFC lidmaatschap en aanvragen overschrijving naar andere club
Aan het einde van ieder seizoen heeft iedere voetbalclub, zo ook
AFC, te maken met leden en donateurs die hun lidmaatschap bij de
club willen opzeggen, omdat zij of stoppen met voetbal of overschrijving aanvragen naar een andere voetbalvereniging.
Het bestuur wil deze groep attenderen op het volgende.
OPZEGGEN dient uitsluitend plaats te vinden door middel van een
schriftelijk schrijven:
- bij voorkeur via de website per mail, zie button "opzeggen als lid"
of
- per post naar AFC-administratie, Postbus 71793, 1008 DG Amsterdam.
- en volgens de statuten van AFC dient opgezegd te worden voor
1 mei 2011 (!!).
Dus niet opzeggen bij: de trainer, leider, bestuur- of commissieleden of andere functionarissen!!
OVERSCHRIJVEN naar een andere vereniging is mogelijk:
- op 2 overschrijvingsavonden, te weten 24 en 26 mei van 18.00 tot
20.00 uur
- op afspraak op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur
op de AFC-administratie
- wanneer inlevering trainingsspullen in bruikleen heeft plaatsgevonden
- wanneer betrokken lid geen financiële verplichtingen meer heeft
t.o.v. AFC
Wij hopen dat een ieder deze procedure wil opvolgen.
Namens het bestuur van AFC,
Henny Kottmann, verenigingsmanager

In Memoriam
Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden op
1 april 2011 op de leeftijd van 86 jaar van de heer

Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden op
25 maart 2011 op de leeftijd van 66 jaar van de heer

Pierre Eskes
lid van AFC, AFC-Ridder en Lid van de Zilveren Ploeg.
Namens de vereniging betuigen wij onze oprechte deelneming
aan de naaste familie.

Eugene Janssen
directeur/eigenaar van het bedrijf Search & Co en gedurende een
groot aantal jaren een AFC-vriendelijk bedrijf.
Namens de vereniging betuigen wij onze oprechte deelneming aan
de naaste familie

Machiel van der Woude - voorzitter
Ronald Koster
- secretaris

Machiel van der Woude - voorzitter
Ronald Koster
- secretaris

Het bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden op
22 maart 2011 op de leeftijd van 78 jaar van de heer
Hans Boskamp
speler van ons eerste elftal in het midden van de zestiger jaren van
de vorige eeuw.
Namens de vereniging betuigen wij onze oprechte deelneming aan
de naaste familie.

Pierre Eskes

Machiel van der Woude - voorzitter
Ronald Koster
- secretaris

Op 1 april 2011 overleed, toch nog onverwachts, op de leeftijd van 86
jaar onze AFC-Ridder Pierre Eskes.
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AFC’s “Bie”- zonderheden

Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden op
18 maart 2011 op de jonge leeftijd van 54 jaar van
Marion Nooy
dochter van AFC-Ridder Tom Nooy en echtgenote Els.
Namens de vereniging betuigen wij onze oprechte deelneming
aan de naaste familie.
Machiel van der Woude - voorzitter
Ronald Koster
- secretaris

Op woensdag 4 mei a.s. (Herdenkingsdag) zullen de voorzitters van
AFC en ACC, Machiel van der Woude en Guido Dukker om 18.00
uur een krans leggen bij het monument op ons Sportpark. In verband
met deze dag zal het AFC-Clubhuis vanaf 18.00 uur gesloten zijn en
zullen er geen trainingen plaatsvinden.
Sinds het uitkomen van de vorige Schakel heeft ons 1e elftal vier
competitiewedstrijden gespeeld. Gewonnen werd van FC. Lienden
(4-0), Gemert (0-1), VVSB (3-0) terwijl er tegen EVV met 2-2 gelijk
werd gespeeld. Door dit resultaat heeft ons 1e elftal zich veilig gespeeld, en dus gehandhaafd in de Topklasse. Wij hebben nog vier
wedstrijden te spelen. Op 17 april (uit) tegen Hollandia, 1 mei (uit)
tegen de Treffers, 8 mei (thuis) tegen JVC-Cuyk en op 8 mei (uit)
tegen Baronie. Namens de AFC wensen wij spelers, trainer en begeleiding veel succes. Voor de verslagen van onze vaste verslaggever
Maurice Loonstijn verwijs ik u naar elders in deze uitgave van ons
clubblad de Schakel. In de sportbijlagen van de dagbladen de Telegraaf en het Parool en wekelijks in Dé Weekkrant van Amsterdam
en Dé Weekkrant van Amstelveen worden uitvoerige verslagen
geschreven over de door ons vlaggenschip gespeelde wedstrijden. In
de sportbijlage van zaterdag 26 maart jl. las ik een artikel over Harry
Sacksioni, in het verre verleden speler bij AFC. Deze musicus heeft
het clublied voor FC Lienden geschreven. Harry woont in Gelderland
en praat over zijn vroegere club en zijn huidige. Leuk is dat hij vertelt
dat hij een neef is van Nicky Hekster, maar vergeet te vermelden dat
ons bestuurslid Lou Hekster dan ook een neef is…
Op dinsdag 5 april jl. vond weer de jaarlijkse lunch plaats voor de
AFC-Ridders, tijdens welke bijeenkomst aan Doby Polak en Rokus
Hoogendoorn het AFC-Ridderkruis werd uitgereikt. Ook Theo van
Broekhuizen, Henk Dik, Jack van Gelder, Dé Hurwits en Tim
Timmerman zijn langer dan 50 jaar lid. Om hen moverende redenen
konden zij op 5 april jl. niet aanwezig zijn en zij krijgen op een ander
moment deze onderscheiding. Elders in deze uitgave van de Schakel
kunt u een verslag lezen van de hand van mijn tweelingbroer Hans.
Oud-voorzitter en Nobelprijswinnaar, Erelid Dick van der
Klaauw moest een aantal weken geleden tijdens een verblijf in Zwitserland plotseling in een ziekenhuis worden opgenomen. Na ontslag
uit het ziekenhuis is hij per ambulance teruggekeerd naar zijn huis in
Noordwijk, waar hij liefdevol wordt verzorgd door echtgenote Ria.
Inmiddels hebben hier in Nederland een aantal onderzoeken plaatsgevonden en wacht Dick een operatie. Namens de AFC wensen wij hem
van harte beterschap en sterkte bij de komende behandelingen.
Truus Akkerman-van Ark, echtgenote van onze oud-voorzitter
Rein heeft recent een gecompliceerde operatie ondergaan in het
AMC. Volgens mijn laatste informatie is er gelukkig herstel te constateren. Namens de AFC zenden wij haar onze groeten en wensen
haar beterschap.
Erelid en oud-voorzitter Jan van Dijk verbleef in het ziekenhuis
voor een aantal onderzoeken en is weer thuis en mochten wij hem bij
de Ridderlunch ontmoeten. Namens de AFC wensen wij hem beterschap.
De zoons van onze actieve secretaris Ronald Koster voetballen bij
de club Zwanenburg. Recent speelde onze junioren C 2 tegen de
junioren C 1 van die club waarin zoon Bas speelde. In een zeer
sportieve wedstrijd was het tot 5 minuten voor tijd 1-1 met tenslotte
een 3-1 overwinning voor AFC. Ronald was die middag uiteraard
voor Zwanenburg.

Marion Nooy
Op 19 maart j.l. is op 54 jarige leeftijd na een lang ziektebeeld Marion Nooy overleden, dochter van AFC Ridder Tom Nooy en zijn
echtgenote Els. Hoewel Marion in de huidige tijd niet meer in brede
AFC kring bekend is gebleven heeft zij vooral in de 80-er jaren veel
betekend in een AFC traditie, die helaas verloren is gegaan: de
Nieuwjaarsshows op het podium in de achterzaal van ons clubhuis.
In de voorbereiding van de AFC musical “In blessuretijd” (1975) trad
zij aan als één van de zes jonge meisjes in de cast. De productie was
van Bob Wildeboer en ondergetekende, die de regie voerde. Alle
meisjes waren dochter (of zuster) van bekende AFC-ers.
Marion paste feilloos in de groep, waarin ook ouderen optraden.
In 1982 stelde zij zich ook beschikbaar voor de Nieuwjaarsshows.
Hoewel inmiddels een paar jaar ouder was zij niettemin nog veruit de
jongste in dat kleinere gezelschap. Het was voor haar als uitgesproken
persoonlijkheid geen probleem, noch voor de wat oudere deelnemers.
Vier jaar op rij maakte zij deel uit van dat gezelschap. Daarna trad
een nieuwe groep aan onder leiding van Jack van Gelder, bij wie zij
nog eenmalig aantrad in een jubileum musical.
Tom en Els Nooy: met groot respect blijft Marion in mijn herinnering. Zij kwam uit een goed gezin, dat ik alle courage wens.
Pim Adriaansz

Ledenlijst
Kandidaat lid:
Tim Maas, sen., 4-8-1980, P. van der Doesstraat 741, 1056 VK Amsterdam, 06-22602799, lidnr. 10102.
Adreswijzigingen:
Maarten Blokland, Eerste Schinkelstraat 11, 1075 TV Amsterdam,
lidnr. 6698.
Jan van Tiel, Binnenweg 22, 1191 AA Ouderkerk aan de Amstel,
lidnr. 100009.
Darren Lucas, Achillesstraat 84, 1076 RG Amsterdam, lidnr. 10034.
Rene en Mees Toonen, Herman Gorterstraat 13, 1077 WD Amsterdam, lidnrs. 8829 en 6624.
Peter W.J. van den Dungen, Roffart 27, 1083 CJ Amsterdam, 0627090830, lidnr. 2024.
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Sportspecialisten
In 2007 bekroond tot beste ‘voetbalzaak’ van Amsterdam.

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

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

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

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

De pensioen, hypotheek en arbeidsongeschiktheidsspecialist
voor zelfstandig ondernemers en particulieren.
Uw financiële planning in de toekomst
vormt een basis van onze advisering.

13 april 2011 89e jaargang nr. 9

te familie. Op 22 maart jl. overleed op de leeftijd van 78 jaar Hans
Boskamp, oud-speler in het midden van de zestiger jaren in ons
eerste elftal en broer van ons, door een auto-ongeluk veel te vroeg
ontvallen, lid en oud-captain van ons 1e elftal Henne Boskamp.
Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan de naaste familie.
Op 4 april jl. vond weer op Goed Genoeg de jaarlijkse ontmoeting
plaats van de VBC (Vrienden Biljart Club) tegen de oude biljartvrienden van de Kon. HFC. Twaalf leden van de VBC, tegen acht
van de Kon.HFC, waren actief onder leiding van Kon.HFC-nestor
Ton ten Have, met een uiteindelijke overwinning van 12-10 voor
onze biljarters.
En dan nu de verjaardagen van de leden van de Zilveren Ploeg:
Erelid en AFC-Ridder Chris Schröder (14/4 - 77 jaar) - Rob Sarfaty (16/4) - Lou Hekster (18/4) - Bas Rachman (21/4) - Willem de
Jong (21/4) - Erelid en Nobelprijswinnaar Kees Gehring (24/4) Brennus van der Klaauw (24/4) - Co Onsman (26/4) - Jan de Boer
(26/4 - 80 jaar jong) - AFC-Ridder Jaap Wildschut (27/4 - 85 jaar
jong) - Dennis Bijlsma (30/4) - Lid van Verdienste Karel Baarschers (30/4) – Erelid en AFC-Ridder Pim Adriaansz (2/5 - 87
jaar) - Dennis de Wit (4/5) - Rein Minor (5/5) - Ronald Gans (9/5) AFC-Ridder Ron Susan (10/5) - Jeroen Walker (10/5) - Benno
Honsdrecht (13/5) - AFC-Ridder Peter v.d. Heydt (14/5) - AFCRidder Wouter Amesz (15/5) - Ab Springer (15/5 - 76 jaar jong).
Aan al deze jarigen onze welgemeende felicitaties.
Johan de Bie

De eerste kampioenschappen zijn behaald. Zaterdag 6, Junioren E
2, E 3, E 10 en F 8 werden kampioen terwijl de Junioren A 1 (zat)
periodekampioen is geworden. Namens de AFC onze welgemeende
gelukwensen aan de spelers en de desbetreffende leiders.
Voorafgaande aan de thuiswedstrijd tegen FC Lienden vond een
koffiemaaltijd plaats en interviewde Lid van Verdienste Jack van
Gelder de trainers Hans Kraay Jr. en onze eigen trainer Cor ten
Bosch. Inmiddels is Cor genomineerd voor de verkiezing van Amateur-trainer van het jaar, waarvan de verkiezing zal plaatsvinden op
het komende negende Nederlandse Trainerscongres, komende
zomer in Tilburg. Felicitaties aan Cor namens AFC.
In mijn column in de vorige Schakel verstrekte ik u informatie over
een uitgebreid artikel in de Volkskrant over AFC-Ridder Rolf
Leeser. Ik vertelde toen over Rolf zijn activiteiten met veel logo’s
van sportverenigingen en ik schreef toen dat het huidige logo van
AFC door hem was gemaakt. Dit was echter niet juist, Rolf maakte
het logo van de supportersvereniging The Reds, maar het huidige
logo van onze vereniging is een ontwerp van ons Erelid Kees Gehring in 1995 bij het 100 jarig bestaan. Waarvan, voor de duidelijkheid, acte.
In het sportprogramma van Radio/TV Noord-Holland op zondag jl.
werd aandacht besteed aan het feit, dat op zaterdag 21 mei 2011 de
eerste editie plaats vindt van de Henk Hut memorial day. Op deze
dag zal een selectie van oud-HFC- Haarlem-spelers uitkomen tegen
spelers van diverse clubs uit binnen- en buitenland, die hetzelfde lot
als de Roodbroeken hebben moeten ondergaan. De organisatie van dit
toernooi ligt in handen van Haarlem-Kennemerland, Supporters
Vereniging HFC Haarlem en de stichting HFC Haarlem 1889. In
dit elftal zullen uiteraard ook spelers van de voormalige club FC.
Amsterdam meedoen. In het desbetreffende televisieprogramma
werd uitvoerig onze Zilveren Ploeger en voorzitter van onze Medische commissie Wim Crouwel als organisator aan het woord gelaten. U ziet het weer: leden van AFC kom je overal tegen….
Zilveren Ploeger Bas Rachman viert op 21 april a.s. zijn 60e verjaardag. Bas was een groot aantal jaren speler in onze A-selectie, en
daarna nog een aantal jaren speler bij de klassieke veteranen. Tevens
was hij betrokken bij de Medische Commissie en werd de kamer,
waar de medische behandelingen plaatsvinden gedoopt met de naam
“Bas Rachman-ruimte”. Namens de AFC wensen wij Bas samen
met echtgenote Maud nog vele gezonde jaren.
Op maandag 28 maart jl. was de opening van het nieuwe golfseizoen
van de ASGS op de golfbanen van de Kennemer Golfclub. Tevens
werd op deze dag de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Voorzitter Karel van Osch trad af als voorzitter en werd door de aanwezig
leden benoemd tot Erevoorzitter. Als nieuwe voorzitter werd benoemd Zilveren Ploeger Alphons Böggeman. Namens de AFC een
mooi seizoen gewenst. Namens de AFC de scheidende voorzitter en
de nieuwe voorzitter onze gelukwensen.
AFC-Ridder Jaap Wildschut viert op 27 april a.s. zijn 85e verjaardag. Oudere leden van AFC kennen hem nog van de wedstrijden in
het 1e elftal op ons voormalige terreinen aan de Zuidelijke Wandelweg met als medespelers Cees Bouwens, Coen Colijn, Chris Geluk
(vader van Erelid Edwin), Gerrie Stallmann en anderen. Jaap is een
trouw bezoeker van de thuiswedstrijden van ons 1e elftal en de bijeenkomsten van de AFC-Ridders en de Zilveren Ploeg. Namens de
AFC wensen wij hem nog een aantal gelukkige en gezonde jaren.
Zilveren Ploeger Bert Witteveen (82 jaar jong) wordt op 18 april a.s.
geopereerd aan zijn heup. Namens de AFC wensen wij hem sterkte en
wensen wij hem een spoedig herstel.
Ook dit keer moet ik mijn bijdrage weer beëindigen met verdrietig
nieuws. Op 1 april jl. overleed AFC-Ridder Pierre Eskes. Elders in
deze uitgave van ons Clubblad de Schakel leest u een in memoriam.
Mij bereikte ook het tragisch bericht van het overlijden op een nog
jonge leeftijd van 54 jaar van Marion Nooij, dochter van onze AFCRidder Tom en echtgenote Els. Elders in deze Schakel leest u een in
memoriam van de hand van ons Erelid Pim Adriaansz. Op 25 maart
jl. overleed op de leeftijd van 66 jaar Eugène Janssen, directeur/eigenaar van Search & Co., welk bedrijf gedurende een groot
aantal jaren behoorde tot de AFC Vriendelijke Bedrijven. Gedurende deze jaren hebben vice-voorzitter Ad Westerhof en andere leden
van onze vereniging een hechte vriendschap met Eugène opgebouwd.
Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan de naas-

Zesde Ridderlunch
weer een leuke belevenis
De zesde Ridderlunch AFC was weer een leuke belevenis. Weliswaar, op een bijzonder tijdstip, waar onze gedachten zeker uitgingen
naar onze overleden AFC-Ridder Pierre Eskes, arts in zijn dagelijkse
leven. In de uren voorafgaande aan de lunch had een flink aantal
AFC-ers de uitvaart van Pierre bijgewoond. Pierre, destijds keeper
van het tweede AFC-team, was ’n sportman in hart en nieren en zeker
ook in spieren. Hij deed naast voetbal aan tennis, golf, cricket, basketbal, volleybal en aan denksporten, zoals bridge. Het kan helaas
niet anders dat in een groep clubleden, die minstens een halve eeuw
lid zijn, op iedere jaarlijkse lunchbijeenkomst goede vrienden zijn te
herdenken. Naast Pierre Eskes waren dit tijdens deze zesde Ridderlunch ook Jacques Mellegers, Gerard van Poorten en Piet Vaal. Herdacht werd ook de overleden vrouw van Ridder Coen Colijn, waarbij
ieder zijn terugblik op de overledene op zijn eigen, en zeker ook
dankbare, manier beleefde.
Natuurlijk ook aandacht voor het leven. Bemoedigend aandacht voor
leden en hun echtgenote, die met hun gezondheid sukkelen. Zoals
Rein Akkerman’s vrouw Truus, zoals ook Jan van Dijk (gelukkig wel
aanwezig), Dick van der Klaauw, Edwin Geluk en Henk de Groot.
Veel beterschap aan hen gewenst. Nieuwe Ridders werden hartelijk
welkom geheten. Zij waren: Rokus Hoogendoorn Sr. en Doby Polak.
Beiden presenteerden zich met een boeiend verhaal. Rokus over de
grappige wijze, waarop hij lang geleden met AFC, via Jo Hurwits, in
contact was gekomen. En op hoog niveau de AFC-kleuren altijd
verdedigd had. Met de legendarische overwinning van AFC op Celeritudo in 1961 als voor hem bijna kersverse prestatie in zijn memorie.
Doby, speciaal uit Frankrijk overgekomen, bracht in herinnering met
hoeveel plezier hij altijd voor AFC gevoetbald heeft. En voor de
toenmalige AFC-commisie voor de voetbaltoto had gewerkt. Hun
oorkonde, zoals iedere keer bijzonder informatief en met wat humor
door Johan de Bie ingeleid, werden door voorzitter Machiel van der
Woude op de revers van de blij lachende nieuwe Ridders opgespeld.
Onze voorzitter vertelde later dat hij de thermometer van AFC met
zijn 117 spelende teams gepeild had. Met een conclusie dat AFC voor
zijn naaste toekomst twee alternatieven heeft: aan de De Boelelaan
blijven met vijf velden of naar het Loopveld op Amstelveens grondgebied verhuizen met zeven velden. Machiel stelde vast dat de politieke belangstelling voor een voetbalclub als AFC niet superroyaal
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kan worden genoemd. De keuze lijkt dan ook te zijn een “No Go”besluit tegen de verhuizing. Snel wat peilend bij wat tafelgenoten aan
de lunch, ondervond deze officieel nog te nemen beslissing, ruime
bijval bij de aanwezige Ridders. Zeker ook bij mijn naaste lunchbuurman Bob Neseker, die mij enkele dagen later zijn bezwaren tegen
de Loopveld-verhuizing stuurde. Waarop ik graag in een van de
volgende Schakels met instemming terugkom.
Hans de Bie

Meisjes ook graag ’n voetbalteam
Dat weten de aanmoedigende meisjes aan de zijlijn ook. Hun voetbalbetrokkenheid beperkt zich nog tot het zijn van fans van de jongens. Maar opmerkelijk is, dat zij hebben aangegeven graag ook een
voetbalteam te kunnen vormen. In tegenstelling met de Europese en
de Amerikaanse landen is dit in het sterk “mangezinde” India niet
eenvoudig. Wat de meisjes mij dan proberen uit te leggen. Cricket,
Indiaas meest favoriete sport, voor vrouwen, is in India geen probleem. Evenals sporten als hockey, volleybal, zwemmen en atletiek.
“Maar voetbal?”, voegden de jongens er dan snel aan toe, “Voorlopig
maar liever niet. Een te krachtige sport voor het vrouwenlijf”. Direct
door de meisjes aan toegevoegd met: “Maar ooit zal voetbal ook door
Indiase vrouwen beoefend worden”. Ik hoor deze uitspraken als
volbloed AFC-er glimlachend aan. En onthield mij verder van commentaar, met name over hoe hierover bij m’n eigen voetbalclub gedacht wordt.

Een AFC’er vertelt …
AFC en ACC onder deze namen actief in India
De voetballende jongens van het Eco Trust kinderenproject in ZuidIndia juichten onlangs, nadat ze opnieuw gescoord hadden. Luid
aangemoedigd door de toekijkende jongens en meisjes, die maar
bleven roepen “Come on, AFC !” Op het terrein Wonderland in de
Zuid-Indiase deelstaat Tamil Nadu is de naam AFC al ’n aantal jaren
goed bekend. Staat hier voor Antanthi’s Football Club. Destijds
genoemd naar de overleden Ananthi Kramer, destijds tijdens haar
leven de Moeder van het Eco-Trustproject.
Iedere keer, dat ik met Louisa het bij Tiruvannamalai gelegen Wonderland bezoek, klinkt het uit tientallen monden van de jongens en
meisjes van het project: “Everything o.k. with AFC?” Waarna er
direct een voetbalwedstrijd volgt tussen de jongens van het kinderproject en jongens uit naburige dorpen. De projectboys spelen dan als
AFC-team. Waarbij ik hen heb uitgelegd, dat AFC mijn Nederlandse
voetbalclub is. Die al in 1895, dus zo’n 116 jaar geleden, opgericht
werd. De jongens weten, dat als zij voor de voetbalclub van Ananthi
scoren, zij ook scoren voor AFC uit Amsterdam.

Indiase meisjes krijgen weinig kans om te voetballen. Gaan dan maar
handballen
Cricket een geloof in India
Ja, cricket dat is bijna een geloof in India ! Tijdens ons verblijf op het
kinderproject werd ondermeer in India om de Wereldtitel cricket
gespeeld. Betekende dat de Indiase dagbladen er vol van stonden en
ik iedere dag voor de Engelstalige kranten voor de projectkids zorgde.
Die pagina’s over cricket kreeg ik na lezing van de jongens terug om
ze later mee naar Nederland te nemen voor onze goede vriend Michael Dukker, AFC-er en ACC-er, die lid is van het Nederlandse bestuur
van het Eco-Trustprojekt.

Indiase jongens van het Eco-Trustprojekt voetballen heel graag. Hier
het zogenoemde AFC-team tegen een ploeg uit 'n naburig dorp.
Scheidsrechter Hans de Bie met pet op

Cricket is de meest favoriete sport bij de Indiase jeugd. Hier actief
met 'n leraar
Iedere wedstrijd van dit wereldtoernooi cricket volgde ik, samen met
de jongens op het tv-scherm. Natuurlijk ook de wedstrijd tussen India
en Nederland, die natuurlijk dik gewonnen werd door de Indiërs.
Worden voetbalsterren in Nederland, zoals van Ajax, “godenzonen”
genoemd, in India worden de cricketsterren bijna als de “goden zelf”
beschouwd.

De ploeg Indiase jongens, die 't liefst in AFC-tenue zouden willen
spelen. Maar zij voelen zich wel AFC-ers.
8

Drukkerij Palteam BV
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D R U K K E R I J

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

Creatief

&

Modern

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

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

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.

“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.
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 E 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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selijke voetbalclub, Lex Immers, de ideale hoogleraar is voor de
Universitaire leerstoel Holocaust- en Genocide studies. Voor diegene
die dat niet kunnen, is geen plaats in de Tweede Kamer.

Zoals Sachin Tendulkar, Yuvraj Singh en Gautam Gambhir. Het kon
niet anders dat de vergelijking tussen voetbal en cricket met de jongens van het Eco-Trustpojekt ter sprake kwam. India een van de
sterkste cricketteams van de wereld en Nederland wereldtopteam bij
voetbal. “Wordt er in Nederland veel aan cricket gedaan”?, was de
vraag aan mij. Voor mij een goede kans om uit te leggen, dat cricketclub ACC (Amsterdamse Cricket Club) een dochtervereniging is van
AFC. “De voetbalclub heeft destijds de cricketclub gebaard”, was
m’n reactie uit de losse hand. “Zullen we dan hier in Tamil Nadu (de
deelstaat in Zuid-India, waar het kinderproject gevestigd is) ook eens
’n wedstrijd spelen met een ACC-team? Ananthi’s Cricket Club.”,
riepen enkele jongens tegelijk. “Waarom ook niet?”, reageerde ik.
Wetend dat cricket bij de kids van het Eco-Trustprojekt fors populairder is dan voetbal.

Maar in Nederland blijft het niet bij de mensen van wie je het verwacht. Onze (half)goden blijken namelijk ook te liegen. En dat is
kwalijk, zeker aangezien wij maar er maar één hebben: JC, de verlosser, nummer 14. Sinds zijn onovertroffen voeten niet meer konden
spreken, verkondigde hij bovenaardse taal: onbegrijpelijk, maar achteraf altijd waar en vooral heel eerlijk.
Tot die bewuste woensdagavond eind maart. Op een tochtig parkeerdek voor de Amsterdam Arena werd Johan geconfronteerd met de
harde Betondorp-taal die hij in de weken daarvoor had gebezigd om
zijn zin te krijgen. Naast hem stonden revolutiegenoten Bergkamp en
Jonk, ook zij waren eens bovennatuurlijk goed. Maar dit keer geen
woorden van verguld ambrozijn. “Jammer dat ze weg zijn”, huichelde
Cruijff over het Ajax-bestuur, om daar wegkijkend en zichtbaar nerveus aan toe te voegen: “Wij gebruiken dit soort taal niet”.

AFC en ACC bekende namen in India
AFC en ACC zijn dus bekende namen in de Zuid-Indiase deelstaat
Tamil Nadu geworden. Mocht dit leden van de beide clubs aanspreken? En zou ’t ook zijn, dat de doelstelling van het Eco-Trustprojekt,
kansloos geboren kinderen kansrijk aan de Indiase maatschappij
afleveren, een sociale link bij AFC-ers en ACC-ers raakt? Dan wordt
elke euro door de kinderen van het Eco-Trustprojekt in blije dank
aanvaard. De rekening bij de ING-bank van het project is: 536.57.53,
t.n.v. Stichting Eco-Trust Amstelveen. Voor meer informatie: de
AFC-ers Michael Dukker en ondergetekende en www.eco-trust.nl
Hans de Bie

Waarom niet gewoon toegegeven? De Griekse oppergod Zeus deed
zelf niet anders dan mensen uitschakelen die hem niet aanstonden (en
overspel plegen met diegenen die hem juist wel bekoorden). Dan had
‘onze’ Cruijffie toch ruiterlijk kunnen erkennen dat hij Van den Boog
en consorten had gekleineerd, omdat ze er gewoon niets van begrijpen? Nee, onze halfgod koos ervoor om te draaien en te wenden:
politiek te bedrijven. Geen verheven bespiegelingen over spelsystemen, veldbezettingen of passeerbewegingen, maar de onzin van een
pion in een kleinzielige aardse machtsstrijd. Jammer Johan, je bent
terug op aarde en daar hoor je niet.

Jammer Johan!
door Laurens Samsom

Medische commissie

A.F.C. behouden in de Topklasse door visie!?

Het zal niemand zijn ontgaan, A.F.C. blijft zeker behouden in de
Topklasse 2012. Veel doelpunten door merendeels goed verzorgt en
fraai ogende inzet en spelopvatting. Maar wel veelvuldig blessure
leed, ondanks een goede trainingsopbouw en rondom professionele
begeleiding van onze selectie. Chapeau voor de visie van onze trainer
Cor ten Bosch, welke mogelijk zeker terecht tot ‘Trainer van het
Jaar” zal worden gekozen.
Het was zeker niet gemakkelijk, door meerdere wedstrijden, hogere
trainingsfrequentie en in alle gelederen “een tandje hoger” heeft
moeten presteren.
Kranten staan er vol mee. In de Nationale en Internationale competitie worden spelers veelvuldig getroffen door een liesblessure. Goed
getraind zou je zeggen. Maar langdurig hoge belasting en wedstrijdfrequentie kunnen aanleiding zijn voor lokale vermoeidheid, waarbij
kracht en coördinatie afneemt en kan zomaar een plotselinge kapbeweging, á la Kees Gehring in zijn jonge jaren natuurlijk, voor de
liesregio grote gevolgen hebben. De belastbaarheid wordt overschreden.
De meest voorkomende liesblessure is de adductoren-tendinitis. Dit
is een ontstekingsreactie van de aanvoerende bovenbeenspier, aanhechtend aan het schaambeen. Vaak als resultante van een chronische
overbelasting.
Bij jeugd moeten we wel een differentiatie maken, waarbij niet uitgesloten is dat omstandigheden als houdingsafwijking, een bekkenscheefstand, een liesbreuk of beenlengteverschil mede deze klachten
kunnen veroorzaken. In alle andere situaties is het vaak zo dat de
balans in kracht tussen buikspieren en deze adductoren-loge verstoord
is. Externe factoren blijven vervolgens over als, de mate van belasting
tijdens wedstrijden en trainingen, de terreinomstandigheden, koud
weer, of een slechte kwaliteit van de sportschoenen. In voetbal is het
normaal dat bij een simpele schietbeweging het standbeen zwaar
wordt belast door het andere vrij zwaaiende been. Er ontstaat grote
druk op de adductoren (aanvoerende spiergroep) van dit standbeen.

Hoe langer je op deze aardkloot rondloopt hoe groter de groep wordt
van leugenachtigen. ‘De waarheid verdraaien’ heet dat chique. Politici, bankiers, investeerders: niemand lijkt te vertrouwen. Maar in een
tijd waar liegen als norm wordt geaccepteerd, hield één persoon mij
altijd op de been. Een Amsterdamse halfgod die de waarheid en niets
dan de waarheid leek te spreken, altijd en overal. Omdat hij boven de
partijen stond. ‘Stond’ helaas.
Het prettige van leugens is, dat ze meestal uitkomen: geloofwaardig
liegen is namelijk nog niet zo eenvoudig. De meeste mensen hebben
een behoorlijk ontwikkelde drang naar de waarheid en een instinct dat
waarschuwt bij een vermoeden van onraad. Neem bijvoorbeeld de
onbetwiste wereldleider in bedriegen: de Amerikaanse regering. Met
elk jaar een stel zorgvuldig vervalste waarheden en eens in de tien
jaar een dijk van een leugen, zou je zeggen dat zij wegkomen met de
grootste flauwekul. Maar ook voor hen blijkt dat te veel gevraagd:
van verzonnen chemische wapens in Irak, tot het heimelijk afluisteren
van de democratische partij. Het duurt soms even, maar de waarheid
komt boven tafel. En als de president live op televisie, met zijn vuist
op tafel, benadrukt dat hij absoluut géén sigaar heeft verstopt in een
stagiaire van het Witte Huis, komt zelfs bij de meeste goedgelovige
Yankee een vlaag van argwaan opzetten.
Maar ja, dat zijn die gekke Amerikanen: half mens, half reclamebord.
Zo erg is dat bij ons toch niet? Wel dus! Sterker nog: bij ons is het
sinds kort nog veel erger. Niet omdat onze politici zich ook een slag
in de rondte liegen. Dat doen ze in Amerika, in Japan en dus ook hier
in Nederland. Ze worden er voor opgeleid. In Den Haag moet je
zonder blikken of blozen kunnen verdedigen dat de held van de plaat11
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klasse voor de ploeg. Hij scoorde 3-0 in de 43e minuut; wat een
weelde met de rust.....

Deze belangrijke spiergroep reageert met een irritatieklacht in haar
eindpees welke verweven is in het beenvlies (periost) van het
schaambeen.
Herkenbare klachten zijn:
1. Pijn in de lies, vaak uitstralend naar de binnenzijde van het bovenbeen.
2. In de beginperiode pijn na intensief sporten en later ook tijdens de
activiteit.
3. In de midfase wordt de pijn minder maar deze blijft ook aanhouden
tijdens rust.
4. Het bijtrekken van het aangedane been met eenvoudig in- of uitstappen van auto gaat ook pijn vertonen.
5. Soms pijnuitstraling naar de onderbuik.
6. Het gehele bovenbeen voelt fors gespannen aan.
De behandeling zal duidelijk gericht zijn op versterking van omringende spierstructuren, maar ook rekking van overspannen (hypertone)
spieren en fysiotherapie ondersteund door massage van de aangedane
musculatuur.
Het is in dit geval beter één week langer te revalideren, dan één dag
te vroeg beginnen!!
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

Over de 2e helft kan uw scribent weinig schrijven; VVSB zette niet
echt meer aan en AFC vond het wel best. Wel was het leuk te zien dat
trainer Cor ten Bosch nog twee onbekende wisselspelers in het veld
bracht die volgend seizoen deel zullen uitmaken van de A-selectie,
namelijk Arsenio Dihalu (AFC A1) en Daan Sutorius (AFC 2). Beiden maakten een meer dan goede indruk.
AFC klimt door de overwinning naar een verdiende plek in de top. Zo
ziet u maar weer: waren we 3 weken geleden nog in degradatiezorgen
(2 punten uit 6 wedstrijden), nu na 3 overwinningen (en 9 punten)
lonkt zo maar, als AFC op deze manier door blijft gaan, een mooie
plek in de bovenste regionen. Gezien de breedte en kwaliteit van de
selectie zeker niet onverdiend, maar voor uw scribent mogelijk nog
wel verrassend aan het einde van dit seizoen.
Nog vermeldenswaardig was het aanbieden van ijsjes door supportersclub The Reds (Ronald Koster, Benno Honsdrecht en Lou Hekster
kwamen met dienbladen langs de toeschouwers); een aangename
verkoeling tijdens het warme weer.
Na afloop was het een gezellige boel op De Boelelaan. Wow! Na
afloop at ik bij mijn schoonouders; pasta met een heerlijke Italiaanse
saus. Een bonbon met koffie toe. Heerlijk.
Maurice Loonstijn
Opstelling AFC: Van Emmerik, Gefferie, Scheerens, Post, Moumane,
De Graaf (Sutorius), Brink, Linger (Languth), Van Es, Jens, Krop
(Dihalu)

Verslagen Zondag 1

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

10 april 2011: AFC – VVSB 3 - 0
Het was vandaag een prachtige dag voor een mooie wedstrijd. Lekkere temperatuur, goed veld op een prachtig complex; enfin alle ingrediënten waren aanwezig voor een positief te behalen resultaat.
AFC begon enigszins gehavend. Het gehele middelveld (dat vorige
week nog speelde) was geschorst. Maar ook VVSB had de nodige
personele problemen.

Stand per 10 april 2011
FC Oss
24
14
9
Achilles '29
24
13
7
Argon
24
12
3
De Treffers
24
11
6
JVC Cuijk
23
10
7
24
10
6
AFC
EVV
25
10
6
FC Lienden
25
10
3
Haaglandia
24
9
5
Quick '20
24
8
6
FC Hilversum
24
7
8
Hollandia
23
7
7
VVSB
25
7
5
Gemert
25
6
6
24
3
4
Baronie *
Dijkse Boys
teruggetrokken
* Baronie gedegradeerd

Toch duurde het nog geen 3 minuten voordat Patrick Krop scoorde na
een prachtige voorzet van topscorer Sjoerd Jens. Nota bene tegen zijn
toekomstige club (hij vertrekt namelijk volgend seizoen naar de
paars-gelen uit Noordwijkerhout).
AFC bleef aanvallen. En niet zonder resultaat. Het was een wonderschone actie van verdediger Dwight Gefferie die de bal voorzette op
het hoofd van Ronny van Es, die hard inkopte: 2-0. Dat was in de 35e
minuut.
Was dat alles? Neen, geenszins! Bij een ongelukkige botsing tussen
keeper Raymon van Emmerik en een eigen verdediger raakte onze
keeper geblesseerd en hinkte een kwartier lang in zijn doel rond maar
wilde van geen vervanging weten.

1
4
9
7
6
8
9
12
10
10
9
9
13
13
17

51
46
39
39
37
36
36
33
32
30
29
28
26
24
13

42
44
31
32
41
48
34
42
44
36
28
20
30
20
28

-

19
22
31
33
37
39
29
52
36
37
32
26
44
32
51

Naschrift: laatste 3 clubs degraderen (Baronie zeker, Gemert mogelijk, Dijkse Boys teruggetrokken) en 4e club van onderen nacompetitie (mogelijk VVSB).
3 april 2011: Gemert – AFC 0 – 1
Afgelopen week was weer enerverend. Maandag ontvangt uw scribent altijd veel telefoontjes van kennissen en relaties omtrent de
wedstrijd van de dag ervoor. U kunt zich voorstellen dat een dag met
winst voorafgaand aan de maandag een prettiger begin van de week
is.
Dan altijd op zondagochtend de vaste sms (in dit geval email) van
Bob Duis. Tekst: "voorspelling? Het wordt geen makkie". Niet veel
later een sms van Raymon van Emmerik: "1-3". Ik was vooraf -ook
zonder deze berichten- positief gestemd qua gevoel.

Raymon van Emmerik stopt het harde schot klemvast.
Het was captain Lutzen Brink die slim beter dan zijn tegenstander op
de bal lette en daardoor de bal in zijn bezit kreeg. Zoals zoveel acties
vandaag nam hij de bal weergaloos aan en bewees hij andermaal zijn

Gemert dus. Gezellige plaats in het mooie Brabant. Vorig jaar waren
we met de bus. Ik herinnerde me nog de lange weg naast het kanaal
14
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heerlijke kippenboutjes. Als dessert een heerlijke taart van Huize van
Wely. Ik zie u ongetwijfeld denken : "ja, kunst.....".

bij Vught. AFC begon zoals we vorige week FC Lienden versloegen;
logisch.
De eerste helft was rommelig. Over en weer wat kansen maar ook
veel balverlies. Daryl van Mieghem begon enigszins geblesseerd en
dat was te merken. In de rust zou hij ook vervangen worden door
Patrick Krop (ditmaal echter geen doelpunt binnen 20 seconden).
Net voor rust was het Laurens Samsom die een kans kreeg maar de
bal van de lijn gewerkt zag worden door een Gemert-verdediger. Nog
net bekomen van de opwinding was het echter 'raak' aan de overkant;
door balverlies van AFC ontstond een wereldkans voor Gemert. Het
geluk was ditmaal echter met ons: de bal ging over de goal van Van
Emmerik.
Na rust was het ouderwets billenknijpen. Gemert startte veel beter
dan AFC. Gelijk na rust kreeg Gemert een wereldkans. De topscorer
van vorig jaar van de ontvangende ploeg schoot echter deze niet te
missen kans huizenhoog over. Daar bleef het niet bij: AFC moest nog
een keer gewaarschuwd worden; de bal raakte de lat boven Raymon.
Geheel tegen de verhouding in (eerlijk is eerlijk) was het echter Ronny van Es die na een voorzet van Wout Meulemans de bal kreeg en
de bal kopte. De doelman verwerkte de bal echter niet goed waardoor
het opnieuw Ronny van Es was die in de rebound wel wist te scoren.
AFC op 0-1 dus.

Volgende week VVSB thuis. Wie weet zit er nog een heel mooi slot
in dit seizoen.
Maurice Loonstijn
Opstelling AFC: Van Emmerik, Gefferie, Post, Jansen, Moumane,
Samsom, Meulemans (Scheerens), Brink, Van Mieghem (Krop), Van
Es (Linger), Jens.
Foto’s (Ton Post) staan op onze website bij ‘AFC Fotoalbum’
27 maart 2011: AFC – FC Lienden 4 - 0
Tja, een prachtige dag stond op het programma. AFC won in oktober
bij FC Lienden uit mooi, dus Lienden zou zich vast willen revancheren. Vooraf aan de wedstrijd was een presentatie waarbij zowel de
trainer/coach van Lienden (Hans Kraaij jr.) als de trainer van AFC
Cor ten Bosch werden geïnterviewd door AFC-er Jack van Gelder.
Leuk en spontaan.

Onze jongste voetballers vormen een erehaag bij het opkomen van de
spelers van FC Lienden en AFC. En natuurlijk het arbitrale trio
voorop met de pupil van de week Pepijn Horvers

De 0-1 voor AFC en daarmee de overwinning

AFC en Lienden konden beide de 3 punten goed gebruiken. AFC
begon sterker, maar dit was natuurlijk geen zekerheid voor succes ....
Het duurde even, maar halverwege de 1e helft gaf ons talent Daryl
van Mieghem een prachtige voorzet op Sjoerd Jens. Die schoot
slechts 25 cm over.....
Niet veel later (35e minuut) nam diezelfde Daryl een balletje over de
grond aan en schoot vanaf links verwoestend uit in de rechterbenedenhoek (1-0). Even voor rust was het captain Luzten Brink die een
pegel op doel gaf, maar prima door keeper Armand van den Top
gekeerd werd. De ruststand was dus 1-0. Dat was een verademing.
Coach ten Bosch wisselde kort na rust Daryl van Mieghem (wegens
een blessure) voor de vetrekkende Patrick Krop. Het zal niet vaak
voorkomen, maar Krop scoorde binnen 20 seconden na in het veld
gekomen te zijn de 2-0 (55e minuut); wat een droomwissel!!!!

Daarna was het spel van AFC rommelig. Vaste waarden voetbalden
zwaar onder hun niveau, zo meende niet alleen uw scribent maar ook
de aanwezige AFC'ers. Toch mogen Magid Jansen en Raymon van
Emmerik een compliment incasseren. Tegen het einde van de wedstrijd ontstonden er nog momenten die voor mening 'die-hard' een
opname op de afdeling cardiologie niet zou misstaan.

Met man en macht wordt de voorsprong door AFC verdedigd.
We maakten het vooral onszelf ongelooflijk moeilijk. De minuten
tikten weg. Net voor het laatste fluitsignaal van de bijzonder warrig
fluitende leidsman (zo vonden zowel supporters van Gemert- als
AFC-zijde) kreeg Gemert nog een vrije trap die tot corner weggewerkt werd.
Eind goed al goed. Ton Ojers zou zeggen: "dit zijn de lekkerste overwinningen". Door deze winst doet AFC goede zaken.
U zult begrijpen dat de terugtocht dan ook met plezier werd aanvaard.
Thuis wachtte uw scribent gebakken aardappeltjes, sla en een aantal

Patrick Krop, slechts 20 seconden in het veld, scoort 2-0
15
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Even later gaf Magid Jansen een mooie voorzet op Sjoerd Jens. Geloof het of niet: ook deze bal belandde op de paal. Het zat dus niet
bepaald mee. Even voor rust vloerde Bertjan Weijers een aanvaller
van EVV hetgeen eigenlijk rood betekende; de arbiter bestrafte gelukkig met geel. Om eventuele problemen te voorkomen wisselde Ten
Bosch in de rust Weijers voor Willem Scheerens, die goed inviel.
AFC was gretig in het tweede bedrijf. Brink gaf een puntgave voorzet
op topscorer Sjoerd Jens die behendig intikte: 1-1. AFC tankte daardoor vertrouwen en niet gek veel later gaf Ronny van Es een steekpass op de mee opgekomen Daryl van Mieghem. Deze gaf de bal op,
jawel, Sjoerd Jens; 1-2.
Als u dacht dat uw scribent nu aan de vlaai kon heeft u het jammerlijk
mis. Op slag van het laatste fluitsignaal kreeg EVV een vrije trap
toegekend. Net als vorige week werd er gescoord, wel aan de verkeerde kant. AFC moest de punten toch delen. Onterecht, naar mijn
bescheiden mening, maar wel de waarheid.
Voor het eerst dit seizoen staat AFC in het rechter rijtje. En dat doet
pijn. We zullen echt uit een ander vaatje moeten gaan tappen wat
betreft effectiviteit. Volgende week zondag thuis tegen FC Lienden,
dat vandaag klinkend won. We zijn gewaarschuwd!
Bij thuiskomst werd ik ontvangen met een heerlijke kippensoep (met
drie b's) en dat terwijl het niet eens vrijdagavond was. Aangevuld met
kleine balletjes gehakt en wat stokbrood was mijn kostje gekocht.
Enfin, een lange dag kwam ten einde. Lichte kater maar morgen een
nieuwe dag.
Maurice Loonstijn
Opstelling AFC: Van Emmerik, Gefferie, Post, Weijers (Scheerens),
Moumane, Samsom, Brink, Jansen, Van Mieghem, Jens, Van Es
(Linger)

Niet veel later kreeg FC Lienden een penalty, die door topschutter
John van Loenhout genomen werd. Maar onze goalie Raymon van
Emmerik ranselde de hard ingeschoten bal uit de linkerbenedenhoek.
Een fantastische redding en complimenten van zijn spelers.
Lutzen Brink gaf na een geweldige actie, door verschillende tegenstanders te passeren, een pass op Sjoerd Jens. Die moet je natuurlijk
niet zo'n mooie kans geven: 3-0 (62e minuut).
Niet gek veel later werd het neerhalen van een AFC'er in het strafschopgebied bestraft met een penalty. Magid Jansen, die ditmaal overigens prima in zijn opdracht speelde als centrale verdediger
(!!), scoorde onberispelijk de 4-0. Niet veel daarna raakte Ronny van
Es nog de paal. AFC won dus met 4-0.
Doordat directe 'concurrenten' gunstig (voor AFC) speelden, stijgt
AFC weer enigszins naar een betere positie.
Het was nog lang onrustig (en gezellig) op sportpark Goed Genoeg.
De dubbele wissel net voor het einde van de wedstrijd bracht ook wat
kleur aan het geheel!
Een verdiende overwinning die we zeer goed konden gebruiken.
Volgende week Gemert uit; we can beat them.
Na afloop at ik bij mijn schoonouders; Bami met satésaus (en kipsaté). Als afsluiter van de avond kreeg ik enkele chocolade bonbons
toebedeeld terwijl ik keek naar de wedstrijdbeelden op RTV N-H;
wat een werelddag maakte ik mee.
Toegegeven: vooraf had ik niet zo'n best gevoel. Bob Duis sms- te
mij echter om 10.38 uur 's ochtends: "Relax, we winnen". Hij kreeg
uiteindelijk gelijk! Ere wie ere toekomt!
Maurice Loonstijn
Opstelling AFC: Van Emmerik, Gefferie, Jansen, Post, Moumane,
Meulemans, Brink (Langguth), Samsom, Van Mieghem (Krop) , Jens,
van Es (Linger)

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

De Veteraan (gedicht)

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

door de veteraan Jos Lonnee
ik ben een veteraan
is het nu met mij gedaan?
u vraagt zo halverwege het seizoen
hoe is de stand? hoe wij het doen?
tsja, zo zaterdag nog even ballen
met 25 man dus met z'n allen.
wat moet ik daar nu over vertellen.
ik zie de shirtjes steeds meer knellen.
een club van 25 vrienden,
die ooit als vlaggendragers dienden.
een stuk of 6 zijn geblesseerd.
de rest staat pal, da's aangeleerd.
maar ook gedrag bij naderend verlies
dat is vaak wat minder kies.

20 maart 2011: EVV - AFC 2 - 2
Ik verhaalde er al over aan het begin van dit seizoen; de Topklasse
brengt ons door gans het land. Vandaag stond Echt op het programma. Jawel, Echt, in het mooie Limburg. Op 'slechts' 175 km van
Mokum gelegen.
Prachtig weer vandaag. Stralende zon. Ondanks de verre afstand
hadden toch wat 'die-hard' AFC'ers de stoute schoenen aangetrokken
om deze reis te aanvaarden.
AFC heeft de punten hard nodig. In een roerige week wat betreft
perikelen rond eventuele transfers, kon de Technische Commissie
melden dat de onderwerpelijke spelers allen hun toezeggingen hebben
gegeven te blijven; einde discussie dus.
Het spel begon. AFC begon redelijk en al snel was het Sjoerd Jens die
een dot van een kans kreeg, maar naast schoot. Even later moest
goalie Van Emmerik redding brengen na een inschattingsfout van
onze verdediging. De volgende aanval wist Van Emmerik ons niet te
helpen waardoor de 1-0 werd aangetekend. Daarna had AFC diverse
kansen maar mazzel ontbrak ons in het geheel. Captain Lutzen Brink
gaf een pegel maar zag zijn schot belanden op de paal.

ik ben een veteraan
wat heb ik nou gedaan?
ons voetbal is nog steeds perfekt.
ook nu het shirtje iets meer rekt.
techniek en kracht, dat is het verleden.
de wijsheid ligt nu in het heden.
heel A.F.C. begrijpt nu dit terstond,
dat die vooral beleden wordt dus met de mond.
wat is het toch dat wij zo klagen
en ons dan nauwelijks gedragen.
dat geldt wel niet voor allemaal.
slechts enkelen en dat is toch normaal?
het gaat zo goed met onze carriere
met A.F.C., 't gras, de bal, vergeet ik de misere.
zo ergens in wat heet mid-life,
daar vinden wij ons aller drive.
in hart en nieren A.F.C.
alleen wat doen we daar nu mee?
ik ben een veteraan.
hoe zal het verder gaan?
zijn wij de schakel die komt binden?
verleden, heden, toekomst, vrinden?

Ronnie van Es wordt door een EVV’er vastgehouden en kan niet
verder.
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als rechtgeaarde Amsterdammers,
staan wij bekend als drammers.
op zaterdag tussen 3 en 5,
bewegen wij het vege lijf.
dan leren wij de tegenstander mores
als uitlaatklep voor onze sores.
wat minder praten in het veld.
daarbuiten waren wij toch reeds een held?
wat heerlijk om je zelf te zijn.
het voetbal doet toch steeds meer pijn.
waar is de gentleman als veteraan?
wie twijfelt aan zijn voorbestaan?

En later dan?
Ik heb echt geen flauw idee. Toen ik 7 was wilde ik piloot worden…..
Ik weet helemaal nog niet wat ik ga studeren.
Hoeveel keer train je?
Twee keer per week, we gaan lekker lang door totdat het donker
wordt en de lichten op de velden aan gaan….
Leuke en goede training?
Ja, heel leuk zelfs en Abrahim (El Bakkali), onze trainer, geeft super
oefeningen en hij coacht ook onze wedstrijden.
Welke positie sta je?
Linkshalf/Links buiten

ik ben een veteraan.
hoezo is het mij gedaan?
ik ga er zaterdag weer tegenaan!

Wat is het gekste wat je ooit in een wedstrijd hebt meegemaakt?
De scheidsrechters doen vaak rare dingen!

“Onze Toekomst”

Maar je bent zelf scheidsrechter, doe je zelf wel eens rare dingen?
Ik vind natuurlijk van niet. Ouders hebben vaak commentaar, dat wel.

Onder de titel “Onze Toekomst” wordt er maandelijks één van de
AFC Jeugdspelers “doorgelicht” met allerlei relevante en irrelevante
vragen.
De vierde in deze reeks is de, sinds 18 september 2010, 15-jarige
Quentin Roy. Uit de zondag B2. Roy? Ja, klopt, die Roy, maar daar
hebben we het vandaag niet over, vandaag gaat het over Quentin.

Hebben ze dan wel eens gelijk?
Nee!
Dus hun commentaar is zinloos?
Ja!
Wat wil je tegen de ouders langs de lijn zeggen?
Geef maar geen commentaar op de scheidsrechter, ik geef je toch niet
je zin!
Heb je nog tijd voor hobby’s?
Ja hoor, straatvoetbal en golfen.
Wat is je favoriete gerecht bij AFC?
Broodje AFC
Waar voetbal je in de toekomst?
Ik wil graag bij AFC blijven.
Waarom?
Bij AFC is alles goed geregeld, de velden zijn goed en bij de kleedkamers is alles goed geregeld, het loopt gewoon goed.

Al lang bij AFC?
Eigenlijk eerst bij SWIFT (ik woonde daar heel dichtbij), maar vanaf
de E-tjes ben ik bij AFC gaan voetballen.

Heb je al last van voetbal vrouwen?
Valt nog mee.

Waarom stapte je toen over naar AFC?
Ik had eerst een keer een training gevolgd bij AFC, die vond ik niet
zo leuk gaan, maar bij SWIFT ging de training eigenlijk ook niet zo
best. Toen hebben ouders van vrienden me overgehaald om bij AFC
te komen voetballen. Toen ben ik weer gegaan en toen vond ik het
meteen heel leuk.

Wat vind je de leukste wedstrijd om naar te kijken?
Barcelona - Real Madrid
Hoe vind je het met Ajax gaan?
Niet zo goed.

Wat vond je toen meteen zo leuk?
Het team waar ik in terecht kwam (E3) was een heel leuk team.

Waarom niet?
Ik vind dat het voetbal te langzaam gaat en we hebben een goede spits
nodig.

Hoe gaat het nu dan met de Zondag B2?
Top, we zijn net (winter) kampioen geworden! En we staan nog in de
kwartfinale van de beker.

Waar ben je geboren?
Nottingham, UK, ik verhuisde op mijn 7e naar Nederland.
Wat vind je spannender, het werk van je vader of het werk van je
moeder?
Mijn moeder bedenkt tv programma’s en verkoopt ze. “Vakantieliefdes”, heeft ze bijvoorbeeld bedacht. Eigenlijk spreekt het werk van
mijn vader én mijn moeder me wel aan. Coachen is ook interessant.
Op school coach en begeleid ik brugklassers. Coachen in het voetbal
lijkt me ook leuk, maar dan als liefhebberij.

En heftig het kampioenschap gevierd?
Nee.
Nee??
Aan het einde van het seizoen gaan we dat goed maken.
Waar ga je naar school?
Hervormd Lyceum, in Amsterdam Zuid, niet ver van mijn huis.
Ik zit in de 3e klas van het VWO.

Waar gaat het eerste van AFC dit seizoen eindigen?
Boven de middenmoot.

Lukt het een beetje?
Zeker!
17
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Gelezen op site AFC zat. A1

En nu we toch aan het voorspellen zijn, wie wordt dan kampioen
in de eredivisie?
PSV (zei hij heel voorzichtig….)

Nog een rel bij een Amsterdamse club?
Het nieuws werd deze week beheerst door Ajax. Ook voor de oudste
club van Amsterdam (AFC) was er geen ontkomen aan en zaterdag
speelde onze A1 zelfs een wedstrijd tegen het Ajax tenue. Ook al
werd dat gedragen door de A1 van IJsselmeervogels, daar over straks
meer.

En de Zondag B2 van AFC?
Die wordt weer kampioen en die beker pakken we ook wel.
Een voorspellende gave en een goede dosis zelfvertrouwen, een
goede combinatie voor elke amateurvoetballer en coach……
Michiel Middendorf

Allereerst het nieuws over de A1 van AFC. We kunnen het beter zelf
naar buiten brengen voordat de Telegraaf zich erop stort. Want wat is
er aan de hand?

Uitslagen

Vorige week was er geen wedstrijdverslag over de wedstrijd tegen
Volendam (AFC A1 won en werd periodekampioen) omdat de stukjesschrijven in het buitenland was. Dat was tenminste de officiële
lezing. In het echt was het anders. Vorig weekend was de ontknoping
van een rel rond de A1 van AFC.

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’.
zaterdag 19 maart 2011
AFC zat C1
Hellas Sport 1
Olde Veste'54 A1
Excelsior B1
FC Utrecht D1

Vitesse/AGOVV C1
AFC 1
AFC zat A1
AFC zat B1
AFC D1

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

zondag 20 maart 2011
AFC zat A2
AFC zat B2
AFC zat C2
EVV
DCG 2

DCG A1
Alphense Boys B1
Zwanenburg C1
AFC
AFC 2

4-2
1-1
3-1
2-2
2-8

zaterdag 26 maart 2011
AFC 1
AFC zat A1
DVS '33 A1
Elinkwijk D1

ZOB 1
FC Volendam A2
AFC zat A2
AFC D1 1/4 finale beker

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

zondag 27 maart 2011
AFC
de Zouaven 2

Lienden
AFC 2

4-0
0-0

Het verslag van dit onderzoek (10 pagina’s!) is vorig weekend uitgelekt en de resultaten liegen er niet om. Maar liefst 8 spelers dienen
meteen te worden geroyeerd omdat zij hebben bewezen niet zorgvuldig met de ballen om te gaan. Het oppompen laat te wensen over, de
bal wordt in het spel vaak niet goed geraakt en over twee spelers werd
geconcludeerd dat zij niet eens tot tien kunnen tellen (een aantal dat
gehaald moet worden om de ballenzak te vullen).
Het oordeel ging nog verder.
Ook de medische staf, in dit geval fysio M. werd ongeschikt geacht
om controle uit te oefenen en leider W. (ook vader van een speler van
het team) werd als onbetrouwbaar neergezet.

zaterdag 2 april 2011
AFC zat A1
AFC zat B1
AFC zat C1
AFC E Top
Overbos 1
DWS A1
IJsselmeervogels B1
SVW 27 C1

IJsselmeervogels A1
Zeeburgia B1
FC Utrecht C1
Ajax E Top
AFC 1
AFC zatA2
AFC zat B2
AFC zat C2

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

De sfeer was afgelopen week om te snijden, zeker toen het bestuur
besloot om niet alle acht spelers en de begeleiding de volgende dag te
schorsen. “Wie was het bestuur wel om niet de adviezen op te volgen
van het technisch trio onder leiding van deze clubcoryfee?”
Slikken of wegwezen was het motto.
(bovenstaande informatie is zorgvuldig via Facebook, Hyves en
Twitter verzameld)
Trainer J.A. bleef gelukkig rustig en gaf aan iedereen die het wilde
horen aan dat hij zich bleef richten op de teamprestatie.

zondag 3 april 2011
AFC 2
Gemert

Blauw Wit Amsterdam 2
AFC

1-0
0-1

zaterdag 9 april 2011
AFC zat C1
TOB 1
Excelsior'31 A1
Quick '20 B1
Feyenoord/Excelsior D1

FC Groningen/Cambuur C1
AFC 1
AFC zat A1
AFC zat B1
AFC D1

2-4
2-6
1-2
0-2
5-0

VVSB
Stormvogels A1

3-0
11-

Zouaven De B1
Blauw Wit Amsterdam C1
AFC 2

4-1
0-0
4-3

zondag 10 april 2011
AFC
AFC zat A2
0
AFC zat B2
AFC zat C2
Hollandia 2

Sinds een paar maanden blijken trainingsballen te verdwijnen en dat
brengt de sfeer rond het team in zwaar weer. Het is zelfs zo erg geworden dat het bestuur van AFC heeft besloten om een speciale
commissie in te stellen die onderzoek moest doen. Een commissie (
materiaaltechnisch platform) onder leiding van de clubcoryfee P. van
de M. die zijn sporen verdiend heeft als trainer en grote ervaring heeft
met materiaal w.o. ballen.
Het eerste dat van de M. in zijn nieuwe functie heeft gedaan is een
groep oud spelers om zich heen verzamelen om onderzoek te doen.
Want vroeger ging dit allemaal veel beter.

Voor komende week staan een aantal gesprekken gepland tussen de
hoofdrolspelers, als iedereen er tenminste is. Van de M. gaf aan
meteen op vakantie naar Spanje te gaan en ook de andere gesprekspartners lijken niet erg inschikkelijk.
NIKE, leverancier van de ballen, heeft inmiddels een persbericht
uitgegeven waarin zij melden dat het openlijke geruzie schadelijk is
voor de A1. Maar zij zullen zich niet bemoeien met de inhoud van het
geschil.
Het wachten is nu op een doorbraak. Geen fijne voorbereiding voor
de komende wedstrijden in ieder geval!
Dan de wedstrijd tegen IJsselmeervogels A1. Uit had AFC zonder
veel problemen gewonnen, maar aan het eind van een competitie is
niets meer zoals het lijkt. En het was zomer geworden ineens, 24
graden op Sportpark Goed Genoeg.
Het spel was in de eerste helft niet om over naar huis te schrijven, van
beide kanten niet. AFC had wel meer kansen op een openingstreffer.
Keeper Mitchel moest echter ook een paar keer snel uitkomen om
redding te brengen bij snelle uibraken van de tegenstander.
20
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weglaten toe. Het was een koddig “stuiterfoutje” van de man die de
rest van het seizoen zo sterk speelt, dus om die reden gaan we dat hier
niet verder uitleggen.
Met een 1-2 stand tegen de hekkensluiter van deze divisie werd het
zowaar nog spannend.
Tot ook de scheidsrechter het weglaten tot kunst verhief.
Tegen de zin van onze tegenstander in werd geen seconde tijd bijgetrokken, terwijl daar – we zijn daar eerlijk in – wel enige aanleiding
voor was.
De conclusie van vandaag: De kunst van het weglaten is niet altijd het
recept voor een mooier en beter eindresultaat.
Volgende week weer een thuiswedstrijd, de voorlaatste in de competitie tegen UVS. Of dat nog iets uitmaakt voor de eindstand wordt
echter niet alleen in Amsterdam bepaald. De laatste wedstrijd tegen
Young Boys is alleen nog interessant als de Haarlemmers punten
laten liggen tegen Quick.
Verliest Quick dan komt de kampioen uit Haarlem en gaat AFC de
nacompetitie in. Zorgt Quick voor een stunt dan strijdt AFC nog mee
voor de hoofdprijs.
Het blijft nog even spannend.
Wiebe Westerhof

De 1-0 viel redelijk tegen het einde van de eerste helft. Goed doorgaan van Bas aan de rechterkant leverde een voorzet op die door Tim
werd binnengewerkt.
Bij de wandeling in de rust naar de kleedkamers wisten de AFC-ers
dat het niet best was.
Er kwam nog een tweede helft.
Een tweede helft die ook niet het spektakel bracht waar op gehoopt
werd. Nog wel een doelpunt.
En een mooie ook. Op aangeven van Arsenio slingerde Stellios zich
door het strafschopgebied en scoorde van dichtbij de 2-0. Tevens de
eindstand.
Drie punten na een matige wedstrijd van beide kanten.
Van AFC werd meer verwacht. De perikelen rond het team hadden
waarschijnlijk toch hun tol geëist.
Wiebe Westerhof
De Kunst van het Weglaten
Topkoks, marketing-goeroes en ontwerpers hebben het vaak over de
“kunst van het weglaten”.
Met minder tekst, minder gerechten en minder tierelantijntjes wordt
het eindresultaat mooier en indrukwekkender vinden ze.
Zaterdag 9 april stond voor de A1 ook in het teken van deze kunst
van het weglaten.
De trainer begon er noodgedwongen mee. Ziekte en blessures zorgden ervoor dat een flink deel van de normale selectie niet kon opdraven vandaag. Gelukkig konden we weer terugvallen op onze A2 om
de groep op nivo te krijgen. Dank mannen daarvoor.
Het echte weglaten begon met onze reis naar het oosten des lands
waar tegenstander Excelsior’31 op ons wachtte vandaag.
Wat er precies is weggelaten weten we nog niet. Kan de startmotor
zijn of de diesel, maar onze bus wilde vandaag niet starten. Reden dat
ons tijdschema ook verdween en we met een andere bus veel later op
pad konden. Een bus zonder chauffeur overigens. Er zat wel iemand
achter het stuur natuurlijk, maar naar eigen zeggen was hij piloot(!)
op een Boeing 737. En dat is toch wat anders dan met een bus door
Nederland toeren. Ik kan me goed voorstellen dat een TomTom op 10
kilometer hoogte niet echt helpt, als je op de A2 rijdt is zo’n ding best
wel handig. En in de wolken zullen er vast geen afslagen zijn, op de
weg wel en om op je bestemming te komen blijkt het raadzaam te zijn
om er af en toe eentje te nemen, bij voorkeur de goede. Lang verhaal
kort, wedstrijdbespreking in de bus en pas een half uur voor aanvang
op de plaats van bestemming.
Een mooie club met een fantastisch gelegen hoofdveld vlak voor een
kantine met zonneterras. Maar daar speelden we niet vandaag….
Dat was op zich wel logisch omdat hun eerste de Topklasse wedstrijd
met Harkemase Boys op dit veld mocht afwerken.
De A1 ging naar een ander veld waar de kunst van het weglaten
zonder beperking was doorgevoerd. Gras, een vaak voorkomende
ondergrond bij een voetbalveld, was zoveel mogelijk verwijderd leek
het wel. Daarvoor in de plaats wat zand en hobbels. Een uitdaging
voor beide teams bleek al snel.
En hier komt het probleem van dit verslag. Tijdens de wedstrijd werd
door beide teams het voetbal ook grotendeels weggelaten, wat dankzij
de grasmat grotendeels verklaarbaar was.
We kunnen onze gastheren hier niet echt de schuld van geven, zelf
hebben ze ook liever goede velden maar die hadden ze gewoon niet.
Deze week wordt besloten over nieuwe kunstgrasvelden hoorden we,
en we hopen dat ze die krijgen, want een club met deze uitstraling
heeft daar recht op lijkt me.
Geen voetbal dus? Nou, dat is ook niet helemaal waar. Af en toe
zagen we nog wel een aardige aanval of verdedigende actie. Of een
persoonlijk hoogstandje. Maar veel was het dus niet.
Gelukkig werd een belangrijk ingrediënt van een voetbalwedstrijd
niet weggelaten: de doelpunten.
De eerste kwam tot stand dankzij een handsbal in het strafschopgebied, een penalty die door Arsenio werd benut. Het was niet de enige
handsbal deze middag. Sterker nog, zoveel handsballen in een wedstrijd had ik nog niet eerder gezien. Lag waarschijnlijk ook weer aan
het veld waar de bal af en toe raar kon stuiteren.
De tweede goal van AFC kwam van Floris Knol, na een corner van
Jack. Een 0-2 voorsprong en toch stond het laat in de tweede helft
ineens 1-2. En hier past de stukjesschrijver zelf de kunst van het

Gelezen op site van AFC C3
C3 wint van UITERST SPORTIEF NVC C4 (nu 1/2 finale beker)
Zoals jullie gezien hebben schijf ik dit seizoen bijna geen wedstrijdverslagen meer vanwege het ontbreken van tijd. Maar voor de wedstrijd van afgelopen woensdag maar ik met veel plezier een uitzondering.
Wij moesten om 19:00 aantreden tegen de C4 van NVC. De leider
van NVC had onze C3 al afgelopen zondag bestudeerd. Helaas voor
deze leider betraden wij het veld met veel invallers van andere teams
omdat de C3 een overvolle ziekenboeg heeft.
Onder leiding van een uiterst goede scheidsrechter kwamen wij als
snel op voorsprong en hielden de hele wedstrijd vol. Onze jongens
speelde goed voetal (combinaties, ruimte maken en mooie doelpunten). Maar het hoogte punt van deze avond was NA het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter.
De jongens van NVC werden door de leider naar de uitgang van het
veld gestuurd waar zij zich in een rij opstelden. Onze jongens keken
hun ogen uit en onder een luid applaus van spelers, de leider en supporters liepen onze jongens langs de rij en schudde de handen van de
jongens die zojuist in de 1/4 finale met 1-8 hadden verloren. Darko en
ik (en alle aanwezige AFC supporters) waren zeer onder de indruk en
zijn van mening dat NVC C4 een voorbeeld is van hoe het moet op de
voetbalvelden !!! Ik heb hier maar één woord voor en dat is pure
beschaving en KLASSE.
Wij hopen ook van harte dat de jongens van NVC C4 kampioen
worden in hun poule en alleen al met deze instelling moet dat lukken!!
Sportgroetend Charles en Darko

Gelezen op site van C.L.
Manchester United
Man. United puntloos, maar op de weg terug
Jongens,
Een beetje pech gehad dit weekend, maar ook dat hoort weer bij
voetbal. Laatste wedstrijdje net verloren. Maar het mooie was dat
jullie door gegaan zijn en inmiddels al wat beter tegen jullie verlies
kunnen.
Ook zag ik, weliswaar teleurgestelde, maar vermoeide gezichten! En
dat is wat sportmannen moeten hebben na een wedstrijd!
Volgende week gaan we gewoon weer eens wat punten pakken.
Aan Thomas, onze invaller, veel dank voor zijn inzet!
Tot volgende week!
Terry
21
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Gelezen op site AFC zat. 1

Dus toen de bleke veteranen in het felle zonlicht naar buiten wankelden, was er weinig anders te verwachten dan een potje zomermiddagvoetval. Ook Taba had last van de warmte en zo werd de bal lusteloos
op het middenveld heen en weer geschoven met iets meer kansen
voor Taba dan voor AFC. Tot opeens Ward vanaf de linkerkant met
grote precisie de bal voorslingerde. Daar doolde om onopgehelderde
reden (zonnesteek?) Henk nog rond, die dacht de bal weg te koppen,
maar hem voor de voeten van onze eenzame spits liet stuiteren. Anthon bedacht zich geen moment en tilde hem over de keeper heen.
De 1-0 bracht weinig verandering in het spel en gelukkig werd het
snel rust.

Eenvoudig speelde AFC zich weer eens naar winst. Grote man, cijfermatig: Frank Bakker. Hij scoorde vier keer. Maar ook collega
aanvallers Soef en Yama haalden mooie statistieken. De eerste met
drie assists. De andere met twee benutte penalties.
Bakker, vooraf in de auto, richting Amsterdam Noord: "We hebben
een donderpreek gekregen van de trainer." We? "Ja, wij de aanvallers,
we moeten meer onze verantwoordelijkheid nemen."
Drie uur later, na de wedstrijd, luidt de conclusie: de woorden waren
niet aan dovemansoren gericht. De hele voorhoede, haalde knappe
statistieken. Het regende doelpunten, fijne assists en benutte penalties. Eerst Bakker maar eens. Die benutte min of meer zijn eerste drie
kansen. Allemaal beheerst ingeschoten, op aangeven van Soef – die
sterk in dienst van het team speelde – en Jens, die zichzelf goed in de
wedstrijd speelde. Soef had het ook aardig op de heupen. Hij werkte
hard, deed wat een buitenspeler moet doen; namelijk een voorbeweging maken, om ruimte voor zichzelf te creeeren. Bakker gunde Soef
nog een doelpunt, door oog in oog met de keeper opzij te schuiven,
maar Soef kwam een voetje te kort, om het cadeautje in ontvangst te
kunnen nemen. Ten slotte Yama, die twee penalties kort achter elkaar
benutte. Beheerst en kalm. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan,
maar de keeper was telkens kansloos.
Op doel stond weer eens Poederbach, die de pech had dat de beste
vrije trappen specialist van deze klasse, ook twee keer mocht aanleggen, en telkens op knappe wijze de korte hoek wist te vinden. Het is
maar de vraag of andere keepers, de pegels wel hadden kunnen pareren. Veel belangrijker: op momenten dat Poeder wel ballen moést
pakken, gebeurde het ook. Een andere – laag ingeschoten – vrije trap;
handje er achter. Een hard schot: vuist er tegen aan. Je hoorde zijn
handschoenen lekker ploffen, op dat pittoreske veld in Noord.
Uiteindelijk werd het een makkelijk middagje voor AFC, omdat TOB
bij 4-2 de koppies liet hangen, met name achterin. Het had ook 2-8
kunnen worden. Andersom liet AFC ook een beetje de teugels vieren,
waardoor TOB misschien ook nog wel een keer had kunnen scoren,
met wat halve kopballetjes en één of twee keer nog een schot, dat net
het doel miste.
Op de site van TOB stond dat de scheidsrechter een matige wedstrijd
floot. Volgens ons viel dat wel mee. Sterker nog, er stond ten minste
iets van een persoonlijkheid op het veld. Een gele kaart teveel of te
weinig? Ja, dat gebeurt elke week wel eens, maar als een TOBinvaller de leidsman uitscheldt voor 'LUL' en vervolgens nog een
minuutje doorgaat met zijn tirade – en er met geel vanaf komt – kan
er toch moeilijk gezegd worden dat de scheidsrechter, pietluttig fluit.
Integendeel: hulde voor zijn kalmte en rust.

De tijd die bedoeld is om tot enige rust te komen werd besteed aan
het bedenken van mogelijkheden met de ruim gevulde reservebank,
die zich overigens ook niet onbetuigd liet. De Speler van het Vorige
Jaar, tevens Zelfbedacht Aanvoerder, én Voorzitter en Enig Lid van
de Eltalcommissie, wilde wisselen maar bleek toch mee te doen en
Henk kleedde zich alvast om, maar moest toch weer het veld in.
Scheidsrechter Marko, die voor de rust al liet blijken mijlenver boven
de partijen te staan, keek onverstoord toe en zette toen weer koers
naar het veld.
Taba was gemotiveerder uit de kleedkamer gekomen en zette een
offensief in, maar de verdediging en middenveld stonden hun mannetje en de aanval stond er bewonderend naar te kijken. Vrij veel wissels later stond Ugur op het middenveld toen Anthon op eigen helft de
bal controleerde, Ugur sprintte de diepte in, ontving de bal op maat en
paneerde de keeper, waarmee de 2-0 een feit was.
De tegenstander meende een onregelmatigheid te hebben gezien,
maar Marko verklaarde dat bezwaar onontvankelijk en wees gedecideerd naar het midden. Taba probeerde nog aan te dringen, maar
Henk smoorde alle tegenstand en anders pakte Dick de bal wel (dit
keer ook twee keer klem, we gaan vooruit).
AFC kreeg via uitbraken nog kansjes, maar de zon begon te zakken,
de benen werden loom en de dorst naar een verfrissing begon de dorst
naar de overwinning te verdringen. Dus floot Marko af, waarna hij in
zijn mooiste kostuum (er zijn foto's, binnenkort beschikbaar) trots de
formulieren invulde: met een record aantal punten en een vierde
plaats kon hij met opgeheven hoofd de kantine, sorry clubrestaurant,
in.
Samensteller onbekend

AFC zat. 6 kampioen
Door een 4-0 overwinning op AMVJ is zaterdag 6 voor het 2e achtereen volgende jaar kampioen geworden !!! Hulde en een geweldige
prestatie. Volgend jaar naar de reserve 2e klasse !

Winnaar van de SEVERIN-waterkoker, was: Frank Bakker.
Volgende week de topper tegen Aalsmeer, op Sportpark Goed Genoeg. Kom allen!
Thomas Rijsman

Gelezen op site Veteranen 3

Weer winst voor ons, nu tegen TABA
Voor de wedstrijd ontstond enige opwinding onder de veteranen die
stonden te wachten bij de kantine, sorry clubrestaurant. Voorzitter
Machiel kwam met de armen vol bloemen van de parkeerplaats.
Helaas, het was voor een ander elftal. De bloemiste had hem gevraagd of hij wist waar de bestuurskamer was. Dat wist hij gelukkig,
maar de bloemen gingen voorlopig aan de selectie van Marko voorbij.
Terwijl er uiteindelijk alle reden voor was!
In een ver verleden speelde Henri Singadji in een elftal, ergens in het
oosten van het land. Hij haatte de winter en zat dan liefst rillend op de
bank gekleed in alle reservekleding, maar zie, als de zon begon te
schijnen fleurde hij op en hoe heter het was, hoe beter hij werd. Hij
kwam dan handenwrijvend de kleedkamer binnen en zei: "Geen weer
voor een blanke!" en onze aankoop uit Congo snelde naar buiten om
het ene na het andere doelpunt te scoren.

Achterste rij v.l.n.r.: Rogier Schoute, Jan Schnitzler, Lennart Ammerlaan, Jalmar Groenendijk, Shadi Jaber, Jan Brölmann, Coen Jaakke,
Willem Bierens de Haan, Rutger Bos
Voorste rij v.l.n.r.: Marc van Rijckevorsel, Laurens Wollersheim,
Mees van der Heide, Sebastian Brokmann, Edzer Leenstra, Quinten
van 't Hof
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M I X E D P I C K L E S

ingelegd door Willem (Pim) Adriaansz (sinds 1976 nr. 343)
w.adriaansz@zonnet.nl en www.home.zonnet.nl/w.adriaansz

BOEKENTAAL
Jawel, ook Pickelaar kwam op 20 maart j.l. in Echt terecht. Dat had nu eens niets te maken met de beperkte houdbaarheidsdatum van een
spoorkaartje, maar alles met de nationale Boekenweek. Wie in die week een boek kocht kreeg er als premie een boekje bij cadeau, dat op de
afsluitende zondag in heel Nederland kon worden aangewend als treinkaartje. In Huize Pickelaar is aanschaf van boeken geen ongewoon verschijnsel en zo geviel het, dat er zelfs twee premieboekjes voor gratis sporen beschikbaar waren. Pickelaarse had haar voorkeursbestemming al
voor ogen: Zwolle i.v.m. een museale tentoonstelling aldaar. Zelf had Pickelaar zich al voorgenomen in serene eenzaamheid thuis te blijven op
zijn chaise longue (rustbank) met enige werkjes van Vondel, Dante en Shakespeare bij de hand ter verrijking van de geest. Maar het dierlijke in
hem dacht daar anders over, zodat hij op een treinretourtje van 500 km naar Echt uitkwam. Zes uur sporen voor tweemaal drie kwartier voetbal:
EVV-AFC. Veel gekker kan het toch niet.
Honderdduizenden landgenoten, waar dan ook, waren eveneens in de trein gestapt. Maar veel gelezen werd er onderweg toch niet. Niet dat er
massaal zinloos werd getelefoneerd (die manie is al weer grotendeels voorbij), maar Pickelaar zag alom duimschuivers in de weer met hun
favoriete elektronische speeltje. Ergens overstappend moest hij eerst een uitstapster van begin 20 voor laten gaan; eveneens duim schuivend,
maar dan op skeelers. Zij wiekte zo snel weg dat Pickelaar niet meer kon waarnemen of ze ook nog een Tom Tom had aangegord; maar het was
evengoed duidelijk dat ze er één was uit de categorie 'nooit een boek gekocht, laat staan gelezen'. Zelf in Echt uitstappend bleek tot Pickelaars
aangename verrassing ook Jan Wortel uit dezelfde trein te komen, maar dat was niettemin verklaarbaar. Want Jan W. is ook van de taal en de
boeken.

CITAAT
“Wij maken grote reizen om dingen te zien, waarop wij in onze eigen woonplaats geen acht slaan”.
(Casius Plinius, Romeins staatsman en dichter, 23 na C. – 79 na C.; omgekomen bij uitbarsting van de Vesuvius).
DAGJE ECHT
Eerder memoreerde Pickelaar, dat AFC een fervente supporter heeft gekregen in de persoon van Jos Römers, wonende in Stein (Limburg zuid).
Ooit bevroeg J.R. webmaster Hans Elias waar en hoe AFC bereikbaar was. Zijn belangstelling voor de hem slechts bij naam bekende club AFC
dreef hem – aanvankelijk eenmalig bedoeld – naar het verre Amsterdam. Het is niet bij die ene keer gebleven, want hij is al meer dan anderhalf
jaar vaste klant op Goed Genoeg. Hij komt altijd met de trein, want ook hij heeft een NS daluren abonnement, dat volledig wordt opgesoupeerd
aan AFC bezoek. Het lag voor de hand, dat Jos Römers uiteraard ook naar Echt zou komen (20 km ten noorden van Stein) voor 'zijn thuiswedstrijd' EVV-AFC. Pickelaar trof hem als buurman op de tribune,waar hij hem tersluiks observeerde. De twee doelpunten van Sjoerd Jens begroette hij als Limburger met blijdschap. En de late – niet onterechte – Echtse gelijkmaker (2-2) betreurde hij net als het handvol AFC supporters. Voor een provinciale topclub trok Echt, waar Zuid Limburg als aan een nationale navelstreng hangt, niet veel toeschouwers.
Wat het voetballen betreft viel het Pickelaar op, dat AFC veelal de korte combinatie zoekt naar het vijandelijke doel. De stiekem splijtende
steekpass is een schaars wapen. Schoten op enige afstand gelost worden goeddeels geblokt door een gesloten verdediging. Waartegenover staat
dat tegendoelpunten vaak ontstonden uit afstandsschoten, die onbelemmerd hun weg naar ons doel vinden; zoals nu ook die gelijkmaker. Meer
zegt Pickelaar als 'man in the street', die er niet voor heeft doorgeleerd, niet. Alleen dan nog, dat ''onze' defensie inmiddels compacter speelt en
minder toelaat. Hij waagt zich echter niet op het pad van wedstrijdverslaggever Maurice Loonstijn.
DAGJE GEMERT
Een NS entree boekje gold niet meer en een NS dalurenkaartje was inmiddels al opgesoupeerd. Pickelaar had geen trek in een autoritje van 500
km op één dag. Maar niettemin lonkte Gemert en plots bedacht hij , dat wellicht de spelersbus nog een mogelijkheid was. Dat bleek juist te zijn,
zodat Pickelaar een – wederom – laat debuut maakte. Hij stond daarvoor in het holst van de nacht om kwart over zeven op en reed een uur
later zelf naar AFC. Twaalf uur later keerde hij terug in zijn dorpse woonhuis. Bekaf, maar voldaan vanwege de krappe maar verdiende 0-1
zege. Ook in Gemert was – in tegenstelling tot de nacompetitie van het vorige seizoen – sprake van betrekkelijk weinig publieke belangstelling
op een toplocatie. Voor de binnenkort nog te bezoeken uitwedstrijd naar Hollandia (Hoorn) heeft Pickelaar als alternatief vervoer vanuit zijn
dorp nog een polsstok achter de hand.
RIDDERLIJK
Ooit stond de vader van 'onze' Max de Bruin aan de basis van “De Zilveren Ploeg” van AFC en op zijn beurt stond 'onze' Max de Bruin aan de
wieg van de “AFC Ridders”; een wat eufemistische beeldspraak voor een genootschap van AFC-ers, die er tenminste 50 jaar lidmaatschap op
hebben zitten. Traditioneel komt de ridderschare bijeen op de eerste dinsdag van april voor een bescheiden aperitief en de aansluitende ridderlunch. Het gaat daar allemaal rustig toe. Hinderlijk jong lawaai jolijt ontbreekt volstrekt. Men spreekt een gedachte uit, luistert naar een opiniërend weerwoord en voert aldus woordenwisselend een beschaafde conversatie. Vijfenveertig ware ridders plus voorzitter Machiel van der
Woude (nog in de verste verte geen AFC Ridder maar qualitate qua uitgenodigd) deden Pickelaar denken aan senatoren van de Eerste Kamer.
De Fransen hebben daar de fraaie term “Chambre de Réflexion” voor.
De aanwezigheid van de goed herstelde Tom Swart (uit het verre Neede) mocht er zijn. Hij en Pickelaar zijn geen familieverwanten, maar zij
hebben door aantrouwing een zelfde gerespecteerde nicht en dat geeft toch een zekere band. Wat afstand betreft hield Doby Polak echter iedereen ver achter zich. Hij was even overgekomen uit Draguignan (Zuid Frankrijk/dep. VAR) waar hij inmiddels al heel wat jaren woont (in een
ook aan Pickelaar welbekend gebied) voor zijn opname in de Ridderschare. Hij werd ingewijd door Johan de Bie; helaas niet in het Frans, zoals
Pickelaar stil gehoopt had. Maar daar stond het dankwoord van Doby Polak tegenover in nog correct Nederlands. De tweede noviet was Rocus
Hoogendoorn Sr, die ons een kijkje gunde in zijn korte komische professional voetbalcarrière. Er waren overigens nog enige andere novieten
uitgenodigd voor de ridderslag, maar die hadden het af moeten laten weten wegens 'druk druk druk'. Zo gaat dat soms met ridders...
MENING
Aan Pickelaar wordt vaker dan voorheen naar zijn mening gevraagd, maar hij heeft niet altijd een mening. Totdat Johan Cruijff versus Ajax
langskomt en hij van zijn (on-)geloof valt en een mening ventileert. Lezers: zet u schrap. Johan C. was ooit een van zichzelf overtuigd talentvolle voetballer, dat breed uitdroeg en nu Ajax bestuurders de wacht aanzegt in De Telegraaf. Dat klopt niet, want J.C. kan niet schrijven.
Telefoongesprekken worden redactioneel tot zijn artikelen getransformeerd. De Ajax hotemetoten hebben hem nooit zien spelen, maar beven
toch voor hem. Het is niet Pickelaars wereld, maar indien J.C. hém aanspreekt zou hij zeggen: “vraag eerst eens een cursus eenvoudig Nederlands voor beginners aan en probeer het daarna nog eens”. Pak hem terug; op zijn eigen tekort. Pickelaar heeft gezegd
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Programma

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)

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

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

AFC 1:
17 april 2011: 14.00 uur, Hollandia 1 – AFC zon 1
scheidsrechter: M.C. van de Heuvel
assistent scheidsrechters: J.M. Stolker en J.J.H. Geurts

AFCoryfee: Jos Lonnee!

21 april 2011: 20.00 uur, AFC zon 1 – AGB 1
scheidsrechter: n.b.;
1 mei 2011: 14.30 uur, De Treffers - AFC zon 1
scheidsrechter: n.b.
assistent scheidsrechters: n.b.

Misschien minder bekend als de AFC’er met de meeste interlands
achter zijn naam. Sloeg zelfs een aanbod van Ajax begin jaren 70 af!
Misschien meer bekend als jarenlange penningmeester van supportersclub The Reds, als lid van de Kascommissie, laat staan als penningmeester van de Klassieke Veteranen. Een Coryfee dus in meerdere opzichten, die inzicht heeft gehad in de financiële keuken van
AFC.

8 mei 2011: 14.00 uur, AFC zon 1 - JVC Cuijk 1
scheidsrechter: n.b.
assistent scheidsrechters: n.b.
15 mei 2011: 14.00 uur, Baronie 1 - AFC zon 1
scheidsrechter: n.b.
assistent scheidsrechters: n.b.

Vraag: Laten we beginnen met waarom je AFCoryfee bent, dus over
je bestuurlijke activiteiten voor AFC. Wat kan je vertellen, vooral
over de financiën van AFC?

AFC 2:
1 mei 2011: 11.30 uur, Jos/Watergraafsmeer 2 – AFC zon 2
scheidsrechter: n.b.

Antwoord: Ha mijn bestuurlijke activiteiten? Dat heeft niet zoveel
voorgesteld. (Dat begint lekker) In het begin was ik lid van de toenmalige Pers en Propaganda commissie, oa samen met Gerard Trebert. Daarin had ik het aandachtsgebied Jeugdzaken. Mijn grootste
prestatie? Het plaatsen van een tafelvoetbalspel in het clubhuis. Man
wat een tegenwerking vanuit het bestuur. Henk Kappelhoff was mordicus tegen, teveel herrie. Maar het was één van die bindende activiteiten op AFC. Je thuis voelen. Dat AFC je tweede thuis wordt. Daar
ligt de basis voor de Rinus Michels-award. Maar gezien mijn achtergrond (noot samensteller: directeur filiaal Rabobank) heb ik mij toch
vooral met de penningen bezig gehouden. Alhoewel dat ook weer niet
zoveel voorstelde : 10 jaar penningmeester van de supportersvereniging The Reds: lid van de Kascommissie, penningmeester bij de
Klassieke Veteranen, in de tijd dat Jaap Pluim de scepter zwaaide. Je
wilt natuurlijk van me weten hoe de financiën van AFC geregeld
worden? Laat ik voorop stellen dat AFC financieel een gezonde club
is. Henk Kappelhoff zei wel eens: “Het gaat misschien nu wat minder
met het eerste, maar met de club gaat het goed”.
Ik heb geen enkele moeite met het feit dat de spelers een vergoeding
krijgen. Immers meedraaien in de top is uitstraling en trots. Tenslotte kan je AFC ook lezen als Amsterdamse Facilitaire Club. De voorzitter heeft het toch nooit over betalen maar over faciliteren? Echter
hoe de geldstromen lopen tussen bijvoorbeeld de Stichting Goed
Genoeg, de club AFC, de Stichting Keep Smiling en het eerste is niet
altijd voor iedereen even doorzichtig. Maar of dat wenselijk is, is de
vraag.
Veel AFC’ers zijn daarin niet daadwerkelijk geïnteres-seerd. Als hun
club maar goed draait. Een gezamenlijke presentatie van de cijfers van de Stichting, van de club, van Keep Smiling zou op zich wel
meer inzicht geven. Bovendien en dat is mijn mening zou je het
eerste financieel los kunnen koppelen van de rest van de club.
Voor mijn gevoel is dat al een beetje het geval. De aparte functie van
de Stichting Goed genoeg ontgaat mij vandaag de dag ook een beetje.
Wellicht vroeger zinvol? Maar de financiën zijn wel perfect op orde.

8 mei 2011: 11.45 uur, AFC zon 2 – Hoofddorp 2
scheidsrechter n.b.

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
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

Zaterdag C
Contactpersonen
Zat 1, Paul van ’t Wout (06-53395840)
Zat 2, Fred ten Nijenhuis (06-53487485)
Zat 3, Eran Hausel (06-46119428)
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Vraag: Wat is de rol van de kascommissie?

ste. Als AFC’er de meeste interlands gespeeld. Vele oefenwedstrijden
en 4x een officiële. Eenmaal aanvoerder. Met het Olympisch team
net niet de kwalificatie voor Mexico gehaald. Trainen in Zeist onder
George Kessler. Met Frits Röhrig elke woensdag in Zeist trainen en er
heen gescheurd in zijn Mini. Ja en dan het hoogtepunt; het belletje
van Rinus Michels: “Jos je bent wel een aardige voetballer, ik denk
dat Ajax je wel kan gebruiken” Maar na een vaderlijk gesprek met
Cor Kerker en Henk Kappelhoff heb ik voor mijn studie en
AFC gekozen. Overigens hebben zij niet geprobeerd mij over te halen
om bij AFC te blijven, ik moest het zelf beslissen. Ik zou bij Ajax een
B contract krijgen, mijn vader was net overleden en die was mordicus
tegen profvoetbal, ik was bezig met mijn toekomst. Een paar maal
kom je op een kruispunt in je leven, dan moet je kiezen. Ik heb er
nooit spijt van gehad. Ook omdat ik twijfelde of ik wel geschikt was
voor het profmilieu, ik was toen nogal een introverte jongen.

Antwoord: De kascommissie controleert, steekproefsgewijs. Het is
ondoenlijk om alles te controleren. De kascommissie spreekt geen
waardeoordeel uit over gedane uitgaven, maar kijkt of betalingen en
ontvangsten netjes en volgens de richtlijnen binnen de boeken van de
club AFC zichtbaar zijn. Dat is overigens prima voor elkaar. Maar
even iets anders, volgens mij is het een goed idee om leden van boven
de 60 die minder contributie gaan betalen, gelijk aan te bieden lid te
worden van de The Reds. Middels het fiscale voordeel betalen ze dan
hetzelfde als voor hun 60e en de club heeft er baat bij.
Vraag: En dan nu je voetbalcarrière. Je hebt een aanbieding van
Ajax afgeslagen. Wat heeft jou daartoe bewogen?
Antwoord: Ho wacht even, ik heb het allemaal voor je opgeschreven.
Werd vanmorgen om half zes wakker en heb alles op een rijtje gezet.
Je kan het zo overnemen. Lid geworden in 1955. Geen ballotagecommissie bij ons thuis. Daar was mijn vader best trots op. “Anders
was ik nooit lid geworden” Even een sfeertekening: langs de houten
tribune, het derde veld, de zinken wasbakken, koud water, kicksen met
spijkernoppen, lederen bal met veter, loodzwaar bij regen, koppen
deed je bijna niet, probeerde je te vermijden, prachtig clubhuis, witte
hek, de drie kruizen, grintpad. Dat was AFC in mijn jeugd. Schoolvoetbal kampioen van de lagere scholen in 7 wedstrijden 29 keer
gescoord, ik was toen middenvoor. De finale bij AFC op de Zuidelijke Wandelweg, ik scoorde het winnende doelpunt, 1-0. De beloning?
Glaasje ranja en het boekje: ‘Zo leer ik voetballen’ door Abe Lenstra.
Dat boekje heb ik nog! Ger van Caspel deed ook mee. De jeugdselectieteams van AFC doorlopen. Van de A1, zie de foto, zijn nog steeds
10 man lid van AFC en zij hebben bijgedragen tot de latere successen
van AFC in de zestiger jaren.

Vraag: Hoe zou je jezelf willen omschrijven als voetballer?
Antwoord: Ik moest het niet van mijn techniek hebben, maar van mijn
inzet. Voorstopper met uitschuifbare benen, kopkracht. Mijn passing
was niet mijn sterkste kant, soms riep ik wel drie namen voordat de
bal op de bestemming aankwam. Er kwam niemand die mij passeerde, vraag maar aan Henk Bijlsma, die toen nog bij SDW speelde.
Veel oefenwedstrijden tegen Ajax, werd ik eens in een wedstrijd drie
keer gepoort door een jong ventje: Johan Cruyff. Na afloop zei ik
tegen hem: “Jochie jij wordt een hele grote”. Hij was drie jaar jonger. De succesvolle zestiger jaren van AFC meegemaakt met leiders
als Ton van der Valk en Cor Kerker en trainer Gerard van Dijk . Aan
die periode denk ik met veel genoegen terug.
Vraag: De jaren na je actieve periode als speler en wat betekent AFC
voor jou?
Antwoord: Nog jaren met veel plezier bij de Klassieke veteranen
gespeeld. Wat me in die tijd wel opviel dat ego’s op latere leeftijd zo
kunnen botsen. Blijkbaar wordt de achteruitgang moeilijk geaccepteerd. Ik heb daar ooit spontaan een gedicht over gemaakt. Nooit laten
publiceren. Kijk maar wat je er mee doet. In 1974 in verband met
mijn werk naar Bleiswijk verhuisd, daar wonen we nog steeds. Dan
word je toch meer een buitenstaander, zeker wat betreft het eerste.
Dat komt gewoon doordat je te weinig op AFC komt. Je kent de
spelers niet meer, ook doordat de roulatie zo groot is. Ik ben nu beland in de afdeling memories van AFC: de Zilveren Ploeg, de Ridders, het Jaardiner. Dat is AFC voor mij geworden, omdat je daar
bijna iedereen kent.
Vraag: Ondanks dat de afstand tot AFC groter is geworden wat mis
je bij AFC als je er bent?
Antwoord: Nu moet ik oppassen, dat men niet zegt dat komt omdat
jezelf in het rijtje staat. Iedereen die mij kent, weet dat het niet zo is.
ik zou willen dat AFC nog trotser is op zijn voetbalverleden. Vermeld
in de diverse publicaties en dus niet alleen op het bord in het clubhuis, ook de internationals die AFC heeft voortgebracht.
Naast de bestuurlijke ook de sportieve hoogtepunten van AFC’ers, te
beginnen met Charles Lungen. Nogmaals het gaat niet over mijn
persoon. Alhoewel?

Staand van links naar rechts: Ernst Seunke, Hans Loonstijn, Hans
Geus (geen lid meer), Nol Kulkens, Jan Hein Lans, Jos Lonnee
zittend van links naar rechts: Roel Ridderikhof, Ben Slaap, Jos Kemna, Jaap Draisma, Frank Reddering
Hoezo eigen kweek? Maar eerlijk gezegd natuurlijk wel een toevalstreffer. De bindende factor tijdens de jeugd: vaders en moeders
die vrijwel altijd aanwezig waren. Trainers uit die tijd Ties Gerrits, de
keeperstrainer en Ben Bonkink, want Ben was toch altijd al op AFC.
Mooie tijd, zondags vaak naar het Olympisch Stadion, voor niks naar
binnen glippen, tussen de spijlen van het hek door. Na afloop de
achtergebleven zitkussentjes ophalen van de tribunes, voor een paar
kwartjes, maar veel belangrijker: de wikkels van de Kwatta chocoladerepen, voor elke 6 kreeg je 1 reep gratis. Naar de Handelsdagschool, Roelof Hartplein, directeur Nico Holtzappel, een ras-AFC’er,
bij de eerste schooldag gaf hij iedereen een hand: “Zo ben jij die
goeie voetballer”. Dankzij hem heb ik mijn diploma gehaald. Met het
Amsterdams jeugdelftal tijdens het Blauw Wit toernooi tegen Engelse
ploegen. Wat een belevenis! Van de A1 naar het eerste. Debuut Delfzijl uit, wedstrijd om het algeheel kampioenschap. Gewoon met de
trein op en neer. Dat was in 1962 of 1963. De 60’er jaren in het eer-
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