AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB
Opgericht 18 januari 1895
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Deukje?
Wilt u dat het snel verholpen is?
Wilt u gratis vervangend vervoer?
Wilt u kwaliteit?
En.. ook nog eens vriendelijk?

Ga dan naar

ASN Autoschade Service
Fritzsche Amsterdam
(onderdeel van de ASN Groep)

Van der Madeweg 25 1099 BS Amsterdam
t 020 69 37 399
f 020 66 85 789
e fritzscheamsterdam@asnmail.nl
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De eerstvolgende wedstrijden van AFC 1
in de Topklasse zijn:

zondag 13 november 14.00 uur
HBS - AFC

zondag 20 november 14.30 uur
AFC - EVV

zondag 27 november 14.30 uur
De Treffers - AFC

zondag 4 december 14.30 uur
FC Lienden - AFC

Vele interessante wedstrijden in de komende 4 weken bij AFC
Zie hiervoor onze website bij ‘wedstrijdprogramma’.
De volgende Schakel verschijnt 7 december 2011
En . . . volg dagelijks onze berichten op www.afc-amsterdam.nl
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de AFC Schakel
Website: www.afc-amsterdam.nl
e-mail Schakel en website: webmaster@afc-amsterdam.nl
Productie Schakel Hans Elias
0297-761406
Redactie André Wijnand ,
06-22457424
awijnand@kpnplanet.nl
Drukkerij Palteam
4950435
Medewerkers Johan de Bie, Pim Adriaansz, Hans de Bie,
Wim Crouwel, Maurice Loonstijn, Laurens Samsom
Sportpark Goed Genoeg, De Boelelaan 50, 1082 LR A’dam
clubhuis 6445575,
Administratie
Yvonne Steeman, Postbus 71793, 1008 DG Amsterdam, tel.
6611513, fax 6611959,
administratie@afc-amsterdam.nl
Wedstrijdzaken
Theo Janssen, tel. 6611513, fax 6611959
wedstrijdzaken@afc-amsterdam.nl
Contributies t.n.v. AFC, ING 241002
Secretariaat AFC
Postbus 71793, 1008 DG Amsterdam
AFC bestuur
Voorzitter Machiel van der Woude
Secretaris Ronald Koster
Penningmeester Benno Honsdrecht
Vice-voorzitter Ad Westerhof
2e Secretaris Ruud Mantel
Commissaris jeugdzaken Brian Speelman
Commissaris seniorenvoetbal Lou Hekster
Commissaris TOPamateurs Bob Duis

06-53166640

6623867
4977917
06-15015894
6444217
6401900
06-53139933
06-53304374
06-46160111

Commissies en contactpersonen
Elftalcommissie TOPamateurs Bob Duis
06-46160111
Elftalcommissie zondag B Patrick Reddering 06-47806481
Elftalcommissie zaterdag Sebo Woldringh
06-14672961
Jeugdcommissie
Voorzitter Brian Speelman
Floor Wellens
René Toonen
Dennis Bijlsma
Michiel Middendorf
Peggy de Hond
Ondersteuning Anjo Vorstenbosch

06-53139933
06-44236713
06-52044823
06-22245977
06-51362635
06-20024834
06-55384042

Jeugdcoördinatoren
Bert Rijmers: selectieteams
Martin Verburg: overige teams A, B en C
Jorn Rakers: D en E pupillen
Guido den Dikken: F pupillen
Guido den Dikken: World C. en Champions L
John de Lange : keepers

06-53434533
06-52017206
06-61036284
06-10709808
06-10709808
06-16304189

Commissie Sociale Zaken Johan de Bie

020-7739182

Veteranencommissie André Wijnand
Archiefcommissie Rik de Boer

0297-522668
023-5281970

Scheidsrechterscommissie Frans Juch

06-23622214

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

6152751

06-12088165
06-11375452
06-10892823
06-52017206
06-22146418

Red-aktueel
‘De Schakel lijkt wel een familieblad.’ Zo werd onlangs de Schakel omschreven
door een nogal bekende AFC’er, die mij daarmee onbewust ‘een hand op weg’ hielp
met deze redactioneel. Ja waarom niet. In alle families vallen wel eens tegenslagen te
verwerken of vallen er woorden of dient er helaas afscheid te worden genomen,
recent van Erelid Chris Schröder. De toespraak van Machiel van der Woude is integraal in deze Schakel opgenomen. Maar uiteindelijk dien je als familie er wel uit te
komen en elkaar te steunen.
AFC als familieclub. Dus voor het Eerste: kop op! Ga een avond bowlen, drink een
biertje en zeg elkaar de waarheid. Ik ga ervan uit dat van HBS gewonnen gaat worden. Moet er als oud-Quicker, Quick is de buurman van HBS, niet aan denken,
dat…… Mijn hele jeugd bij Quick ging het met voetbal of cricket er alleen maar om:
van HBS dient gewonnen te worden, hoe maakt niet uit. School was anders niet leuk,
sowieso al niet. Ha toch weer cricket om de hoek.
Wat te denken van de oproep van Wim Crouwel in de vorige Schakel om keepers al
bij de jeugd met een hoofdbescherming te laten spelen. Dit nav keepers, die na een
botsing zwaar aan het hoofd geblesseerd raakten. De veel te vroeg overleden Peter
van der Valk, volgens zeggen een van de beste keepers van AFC ooit, hield ooit ook
een zware hersenschudding na zo’n botsing over. Dan is het toch heel vaak ‘game
over.’ Ik kan uit ervaring, helaas, het voorstel van Wim daarom alleen maar van
harte toejuichen. Trouwens bij cricket, jawel, is de jeugd verplicht om met een helm
op te batten. Die weten gewoon niet beter.
Is het iemand wel eens opgevallen dat op de eerste pagina de tribune op het vorige
sportcomplex aan de Zuidelijke Wandelweg is weergegeven? Houten tribune, vloog
zomaar ineens in brand. Een smeulende sigaret zou de oorzaak geweest zijn. Toenmalig voorzitter Henk Kappelhoff probeerde nog te blussen, maar de pachter Jan
van der Pijl schijnt gezegd te hebben : ‘Ach meneer Kappelhoff de verzekering dekt
de schade.’ Wist u dat de twee dichtregels rechts bovenaan op dezelfde pagina uit
een gedicht van Nico Holtzappel komen?
Welke namen staan nu in ons familieblad centraal? Thomas Rongen, oud eersteelftalspeler, die in 1979 naar de States vertrok om daar prof te worden en nu als
coach American Samoa naar de WK moet leiden. Leuke tegenstanders zoals Tonga.
Een van zijn beste vrienden Dennis de Wit verheugt zich er nu al op. Vooral Tonga
uit!
Verder Frank Keijzer, eindelijk volkomen terecht aan het woord als AFCoryfee en
Peter van Essen, de keeper die naam maakte tegen Vitesse omdat Cees Thomas
zwaar aan zijn knie geblesseerd raakte en dus uitviel. De een zijn .…de ander
zijn…., maar wel vrienden voor het leven geworden. Prachtig omschreven in ‘Weet
je die wedstrijd nog…’ ‘De Broers’ geven even niet thuis. Maar wel D1 speler Luc
Beaujean, lees het in ‘Onze Toekomst’.
Over geblesseerd raken gesproken. Peter Post speelde afgelopen zondag wat je
noemt vanuit zijn hart (woorden van ervaringsdeskundige Bobby Gehring, waarvan
acte) en moest dat vlak voor tijd met naar het schijnt een ernstige hamstringblessure
bekopen. Als je zo terugkomt in de basis en dit overkomt je, dan mag je ontzettend
balen en vloeken. Sterkte!
Een uitgebreid verslag van een traditionele familiebijeenkomst De Zilveren Ploeg is
natuurlijk ook opgenomen. Bijzonder dat op die avond ook Edwin Geluk is gebeld.
Ontroerend. Lees maar. Dan ben je op dat moment meer dan een club, een familie
dus. En hoe het met diverse andere familieleden in het bijzonder gaat, wordt natuurlijk in AFC’s “Bie”-zonderheden vermeld.
Weer teveel om op te noemen. Dus veel leesplezier met uw familieblad de Schakel,
die komt binden, de oude club aan d’oude vrinden.
André Wijnand
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Denk eens aan ‘Blik’ bij het verpakken
of promoten van uw producten.
Afwerking: van full-color tot silverglow,
groot of klein, rond, vierkant, rechthoekig,
van veelhoekig tot ovaal.
Minimale productie-oplage al vanaf 2000 stuks.
Meedenkers van huis uit
bij het ontwikkelen van ideeën en ontwerpen,
tot en met de (eigen) fabricage.

MetalArts

Amsterdam - Holland / tel.: (31) 20 615 08 70 / fax.: (31) 20 669 14 07 / e-mail:info@metalarts.nl

w w w. m etal arts. n l

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

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

De pensioen, hypotheek en arbeidsongeschiktheidsspecialist
voor zelfstandig ondernemers en particulieren.
Uw ﬁnanciële planning in de toekomst
vormt een basis van onze advisering.
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Vlak voor tijd maakte Cambuur de beslissende goal, uit een mooie
voorzet, een zo op het oog onberispelijk doelpunt. Heel Leeuwarden
juichte, maar Chris hield zijn vlag stijf omhoog. De voorzet kwam
volgens hem van achter de achterlijn. De scheidsrechter liet zich door
Chris overtuigen, onze A 1 junioren bleven in de eerste divisie en het
is een wonder dat Chris zonder kleerscheuren uit Leeuwarden is
gekomen.

In Memoriam
Het bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden op
24 oktober 2011 op de leeftijd van 77 jaar van de heer
Chris Schröder

Chris werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw, zó lang geleden,
jeugdleider, en over een periode van niet minder dan 56 jaar heeft hij
tal van functies bekleed, zoals secretaris van de Jeugdcommissie, de
totocommissie, de technische adviescommissie, maar ook persvoorlichter van de club en redacteur van het weekbulletin. Hij hield zichtbaar van het secretariële werk en nam als één van de heel weinigen
goede nota van de saaie mededelingen van de KNVB over de opzet
en het verloop van de competitie, de promotie- en degradatieregelingen. AFC voer daar zeer wel bij.

Erelid en AFC-Ridder, alsmede lid van de Zilveren Ploeg.
Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan
de naaste familie.
Machiel van der Woude - voorzitter
Ronald Koster
- secretaris

Dat geldt nog veel meer als Chris zich op de statistiek stort. Als clubstatisticus houdt hij van het eerste alles bij wat je kunt bedenken en
houdt van alle, inmiddels 117 teams, de standen bij. De hoeveelheid
werk die dit gedurende 47 jaar heeft meegebracht is echt onvoorstelbaar, en alleen mogelijk omdat hij zich met echtgenote Hennie en
zonen Frank en Rob gesteund weet door een echt AFC-gezin. Dit
monniken werk moet ook dankbaar zijn geweest voor Chris.

In Memoriam Chris Schröder

In de met standen volgeplakte gang van ons clubhuis hebben heel wat
spelers stilgestaan om de plaats van hun team op de ranglijst te bestuderen. Op de website leidde deze enigszins uit de hand gelopen hobby
tot de rubriek “Chris statistiek”. Als eerbetoon aan Chris heeft het
bestuur besloten “Chris statistiek” onder zijn naam voort te zetten.
Chris hield niet alleen de statistiek bij van het eerste, hij was als het
enigszins mogelijk was altijd bij de wedstrijden van ons vlaggenschip
en de trips naar o.a. Maastricht en de Canarische eilanden aanwezig.

Op 31 oktober jl. heeft de AFC in het Crematorium van Bouwens in
de Kwakel afscheid genomen van ons Erelid Chris Schröder. Naast de
familie sprak ons lid Jan van Galen namens de Sociëteit Olympisch
Stadion en AFC voorzitter Machiel van der Woude namens onze
vereniging.
Onderstaand de toespraak van Machiel bij het overlijden van Chris
Schröder, uitgesproken bij de crematieplechtigheid.

Twee gouden kampioensballen onderstrepen zijn verbondenheid met
het eerste elftal. Opvallend is de vriendschappelijke band die Chris
met de spelers onderhield. Van een leeftijdsbarrière was geen sprake.
De warme vriendschap met eerste elftalspelers als Dennis Purperhart
en Ulli Landvreugd zijn voorbeelden hiervan. Maar ook de door hem
gedoneerde beker voor de topscorer van AFC, die hij met veel plezier
onlangs uitreikte aan Sjoerd Jens, en de diploma’s voor de spelers
wanneer zij 100 wedstrijden voor AFC 1 hadden gespeeld.

Beste Frank, Rob, Frederieke, Inge en kleinkinderen,
Op 2 september ontvingen wij het bericht dat Chris Schröder was
gevallen voor de kleedkamerruimte van AFC, met een koffer in zijn
hand, en in die koffer natuurlijk alle statistische gegevens van zijn
club.
Een paar uur later was ik in de VU en Chris lag er, gegeven zijn
ernstige heupblessure, redelijk bij. ‘Als ik niet beweeg gaat het wel’
zei hij met een glimlach en ik wenste hem een snel herstel toe.
Het is tot ons aller verdriet heel anders gelopen. Hoewel wij goed op
de hoogte waren van het ziekteverloop kwam het bericht van Chris’
overlijden op 24 oktober toch nog onverwacht en keihard bij ons aan.
Chris is immers niet weg te denken uit AFC.
Tot op 2 september was hij vrijwel iedere dag intensief in de weer op
en voor onze club, en dat gedurende vele jaren, met grote toewijding,
in een eigen, hem kenmerkende stijl, met ironie en humor.
Gisteren bij de wedstrijd van het eerste elftal tegen VVSB, en eerder
bij wedstrijden van onze andere teams stonden wij vooraf één minuut
stil ter nagedachtenis aan een AFC’er in hart en nieren.
Vandaag doen wij dat samen, met Chris zijn familie en zijn vele
vrienden uit de sport en daarbuiten. Chris werd in 1951 op zijn 17e lid
van AFC en speelde o.a. enkele seizoenen in het tweede elftal.
Eén keer kwam hij uit voor het eerste tijdens het fameuze AROLtoernooi. Wat betreft zijn prestaties op het veld is zijn bijdrage als
grensrechter opmerkelijk. Maar liefst 150 keer hanteerde hij de vlag
bij het eerste elftal, bij competitie- én oefenwedstrijden. Een van die
oefenwedstrijden staat mij nog heel goed bij. Het was nog niet zo
lang geleden op het kunstgras van DCG, 10 graden onder nul, gevoelstemperatuur 10 graden lager, en wij vroegen ons af wie er zo gek
was om bij deze extreme vorst te vlaggen. Dat was dus Chris!
Een andere wedstrijd die ik mij herinner was die van de Junioren A 1
in Leeuwarden, tegen Cambuur, beslissend voor de vraag wie er zou
degraderen naar de Tweede Divisie.

Al met al heel veel verdiensten voor de club waar Chris oprecht veel
van hield en die hij voorzag van niet aflatende, maar ongetwijfeld
opbouwend bedoelde kritiek. De prijzen bleven dan ook niet uit. In
1970 ontving Chris de Nobelprijs, in 1981 wordt hij Lid van Verdienste en in 2005 bij het 110-jarig bestaan van AFC volgt de benoeming
tot Erelid. Over deze laatste prijs merkte hij op dat ieder bestuur wel
eens een foutje maakt. Maar wat was hij er blij mee.
Heel erg vond Chris het dan ook dat zijn innig geliefde Hennie, in
2001 overleden, dat niet heeft mee kunnen maken. Voetbal vormde na
Hennie’s overlijden een belangrijke troost voor Chris om het grote
verdriet te werken. Een situatie waar zijn zoons Frank en Rob, waar
hij zo apetrots op was, een onmisbare rol bij hebben gespeeld.
AFC zal Chris Schröder in ere gedenken.
Frank, Rob, Frederieke, Inge en de kinderen wensen wij alle sterkte
toe.
Het bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden op
19 augustus 2011 op de leeftijd van 69 jaar van de heer
Jan Hulscher
ondersteunend lid van onze vereniging.
Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan de
naaste familie.
Machiel van der Woude - voorzitter
Ronald Koster
- secretaris
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Hagens Paul, Saenredamstraat 59 c1, 1072 CD Amsterdam, lidnr.
7701.
Rompu van Jimmy, Mullerkade 383, 3024 EP Rotterdam, lidnr. 9532.

Van Harte
Geboren op 29 september 2011

Niehe Tim, Agamemnonstraat 38, 1076 LW Amsterdam, lidnr.
10380.
Marc Pullens, Ir. Jacoba Mulderplein 90, 1017 MZ Amsterdam, lidnr.
4778.
Marc Cripps, Brouwersgracht 2801111, 1013 HG Amsterdam, lidnr.
8560.
Sebastiaan P. Brokmann, Utrechtsedwartsstraat 113 B, 1017 WD
Amsterdam, 06-44157465, lidnr. 8656.
Mees van der Heide, Admiraal de Ruijterweg 14711, 1056 GA Amsterdam, lisnr. 8570.
Kyle van Til, Tichelstraat 36, 1015 KT Amsterdam, lidnr. 6507.
Daan Blankenstijn, Nic. Maesstraat 41, 1071 PN Amsterdam, lidnr.
8241.
H.P. van den Bergh, Colynpark 41, 3437 JG Nieuwegein, lidnr.
100051.
Bo de Bruijn, Godfried Bomanslaan 8, 1187 VM Amstelveen, lidnr.
10352.

Lilach Simcha Shani
dochter van Jaron en Sharon Reisman-Asscher.
Namens de AFC onze hartelijke gelukwensen aan de trotse ouders.

Geboren op 7 oktober 2011
ISABELLA
dochter en zusje van Randy, Teska, Jara en Gemma Lobatto.
Namens de AFC onze hartelijke gelukwensen aan de trotse ouders
en grootouders.

Opzeggingen:
Hamza Malik 8567, Martijn den Bakker 7435, Olivier Kappetein
8415, Joell Bakker 10049, Hugo van Gool 8493.

Geboren op 12 oktober 2011
NIBELLA MARIE

Teruggetrokken aanmelding:
Germaine Levant 10414.

dochter van Jean-Paul (Zaterdag 9) en Felice Lo-Ten-Foe.
Namens de AFC onze hartelijke gelukwensen aan de trotse ouders.

AFC’s “Bie”- zonderheden

Geboren op 24 oktober 2011
SANNA DAY
dochter van Robert en Petra Gehring-Stapper en zusje van Teddie.
Namens de AFC onze hartelijke gelukwensen aan de trotse ouders,
grootouders en broer.

Ledenlijst

De afgelopen vier weken brachten ons een nederlaag bij Haaglandia
in Rijswijk (5-3), een gelijkspel thuis tegen F.C. Lienden (0-0), een
nederlaag uit tegen VVSB (1-0) en weer een ongelukkige nederlaag
(0-2) afgelopen zondag tegen F.C. Hilversum Voor de wedstrijdverslagen verwijs ik u weer naar onze website en naar de verslagen
elders in de uitgave van de Schakel van de hand van Maurice Loonstijn. Zondag a.s. de belangrijke uitwedstrijd tegen HBS. Laten wij
weer hopen op een overwinning.

Kandidaat leden:
Stephane E. Apaqui, jun., 27-7-1998, Overschiestraat 36, 1062 XE
Amsterdam, 06-48819341, lidnr. 10421.
Warner van Binsbergen, jun., 5-11-1997, Admiraal de Ruyterweg 64
hs., 1056 GM Amsterdam, 020-6837925, lidnr. 10422.
Remco Post, sen., 5-12-1963, Ds. Bleekerhof 35, 1391 BJ Abcoude,
06-46376666, lidnr. 10423.
Ben van de Ruit, jun., 29-8-1998, Jollemanhof 68, 1019 GW Amsterdam, 06-48361646, lidnr. 10424.
Olav M.S. Alders, pup., 15-12-2005, Weesperzijde 77, 1091 EJ Amsterdam, 06-50616561, lidnr. 10425.

Op vrijdag 4 november jl. werd weer de jaarlijkse bijeenkomst van
de Leden van de Zilveren Ploeg gehouden. Liefst 118 deelnemers
mochten wij aan tafel hebben. Tijdens deze avond werden Nobelprijswinnaar (1984) Mannes Kinsbergen vanwege zijn 50-jarig
lidmaatschap en ons Lid van Verdienste (1996) en Nobelprijswinnaar (1981) Jack van Gelder benoemd tot AFC-Ridder. Als nieuwe
leden van de Zilveren Ploeg werden geïnstalleerd Tom Egbers,
Robert Gehring, Brian van Gelder, Gerard Hogers, Kees Kerker,
Maurice Koster, Emiel Neter, Michael Reddering en Roland
Ribberink. Elders in deze uitgave van ons clubblad de Schakel leest
u een verslag van deze bijeenkomst van de hand van Hans de Bie.

donateur:
Roman Jorritsma, don., 4-11-2006, Lauriergracht 981, 1016 RN Amsterdam, lidnr. 10426.
Van W.L. naar Donateur:
Erik Hoegee was 3230 wordt 100050,
H.P. van den Bergh was 6118 wordt 100051.

Als voorzitter van de Zilveren Ploeg wil ik hierbij gaarne mijn medecommissieleden Hans Honsdrecht en Hans de Wijs hartelijk dankzeggen voor de door hen verrichtte activiteiten voor deze jaarlijkse
avond, die naar mijn mening geslaagd was. Mijn dank gaat tevens uit
naar onze pachter Frans Ris, zijn assistent Joop Kenter en medewerkers, alsmede naar de medewerkers van de cateringbrigade onder
leiding van de bij onze Amsterdamsche Cricket Club zeer bekende
Eva Peek. Zij vertelde mij,dat zij ook de catering op zondag verzorgd
bij de uitzendingen op de TV van het programma Buitenhof.

Opnieuw opvoeren:
Nouredine el Youbari, Piet Mondriaanstraat 12111 1061 TR Amsterdam, lidnr. 7066.
Adreswijzigingen:
Daniel Sprenkels Rheinestein
48255382, lidnr. 10053.
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1115 BS Duivendrecht
Tel.
Fax

1115 BS Duivendrecht
Tel.
Fax

020 - 495 04 35
020 - 495 04 39

020 - 495 04 35
020 - 495 04 39

www.palteam.nl
drukkerij@palteam.nl

Drukkerij Palteam BV

Rozenburglaan 12
www.palteam.nl
1115 BS Duivendrecht
drukkerij@palteam.nl
04 35
Sterk vanTel.één-020
tot- 495
vierkleurendruk,
Fax

020 - 495 041239
Rozenburglaan
- Duivendrecht - 020 -D495
435
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drukkerij@palteam.nl
Voor onderzoek, behandeling van leerlingen van devan visitekaartje tot brochure...
www.palteam.nl
DÈ Druk

basisschool en het voortgezet onderwijs en begeleiding van
studenten in het hoger onderwijs.

R I J

ker in uW regio!

&

Creatief

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

GESPECIALISEERD IN DYSLEXIE

Modern

Kennismaking is kosteloos
www.buroleerhulp.nl

Creatief

&

an één- tot vierkleurendruk, Modern
Wij maken het!
itekaartje tot brochure...
Secretariaat
Postbus 95205 - 1090 HE Amsterdam (Rivierenbuurt) - 020-6427542

Drukwerk of printwerk nodig?

Nu ook digitaal drukken, speciaal voor
G r o t oplagen
e o p l a g en
e opersonaliseren.
f enkele stuks ...
kleinere

Nu ook digitaal drukken, speciaal voor
zowel digitaal als in offset
kleinere oplagen
en personaliseren.
• van visitekaartje t/m groot formaat posters.

Creatief

• van huisstijlen tot bedrijfsbrochure.
• geboortekaartjes, trouwkaartje etc ...
zowel eigen ontwerp als kaartjes van alle merken.

&

Modern
www.palteam.nl - drukkerij@palteam.nl
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COFFEE CORNER
Willemsparkweg 1
Tel. 6620029

9-8-2011 11:25:48

‘een sfeervol rustpunt’

EATINGHOUSE

van Baerlestraat 52
Tel. 6714864

ook digitaal drukken, speciaal voor
kleinere oplagen en personaliseren.
Open
8.00 - 19.00 uur
Zondag 11.00 - 18.00 uur
Heerlijke broodjes
ontbijt en lunch

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

Ristorante Italiano
Dagelijks open van:
12.00-15.00 uur en
van 17.00-23.00 uur.
Zaterdag en zondag
van 17.00 - 23.00 uur.

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

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

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

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

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

Geopend:
ma. t/m vrij. 8.00 - 17.00 uur
zaterdag 8.00 - 13.00 uur
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Onze selectiespeler Peter Post was zo ongelukkig om tijdens de
wedstrijd van afgelopen zondag tegen de F.C. Hilversum een forse
hamstringblessure op te lopen en daardoor een aantal weken niet zal
kunnen spelen. Namens de AFC wensen wij hem een spoedig herstel.
Ons Lid van Verdienste en kersverse AFC-Ridder Jack van Gelder
werd afgelopen zondagavond in het door hem gepresenteerde sportprogramma gehuldigd vanwege het feit dat hij van 250 wedstrijden
van het Nederlands Elftal op de radio het verslag had gegeven. Namens de AFC onze felicitaties aan het adres van Jack.
In de sportbijlage van Het Parool van afgelopen maandag was een
uitgebreid verslag opgenomen van de wedstrijd van ons 1e Zaterdagteam tegen ZOB (uitslag 3-1). In het desbetreffende verslag wordt
uitgebreid aandacht besteed aan een nieuwe speler Ben van Kessel.
Ben is sedert een paar maanden lid is van AFC en vertelt over zijn
voetballoopbaan in Israel en zijn spelen bij Nederlandse clubs. Een
leuk interview over dit nieuwe lid.
Naar aanleiding van de bijeenkomst van de Zilveren Ploeg reageerde
ons lid Frans van den Bor. Hij doet de hartelijke groeten vanuit een
zeer warm Knysna (Zuid Afrika) en hij hoopt dat de resultaten van
AFC 1 spoedig verbeteren.
En dan nu de verjaardagen van de leden van de Zilveren Ploeg te
weten: Michael Kinsbergen (10/11) - Michael Kahn (13/11 - Marcel van de Meent (13/11) - Erelid, AFC-Ridder en Nobelprijswinnaar Rein Akkerman (15/11 - 80 jaar) AFC- Ridder Henk de
Groot (15/11 - 83 jaar) - Paul Koster (17/11) - Jan Roedema
(17/11) - Lid van Verdienste Sebo Jan Woldringh (18/11) - Henny
Cruyff (22/11) - Steve Bierman (22/11) - AFC - Ridder Frits van
Klinken (24/11) - Cocky van Duyvenbode (26/11) - Brian van
Gelder (26/11) - Cees Thomas (29/11) - John Parsser (2/12) - AFC
- Ridder Jip Vogel (2/12 - 79 jaar) - Henry Bierman (2/12) - André
v.d. Bor (17/2) - Nicolaas van Ommeren (18/12). Aan al deze jarigen onze hartelijke gelukwensen.
Johan de Bie

Het Nederlands Honkbal Negental heeft de vorige maand in Panama, door in de finale met 2-1 te winnen van Cuba, het Wereldkampioenschap behaald. Leden van onze club, die in het verleden gehonkbald hebben bij onze vroegere honkbaldochter de ABC (Amsterdamsche Baseball Club) zullen met groot plezier de wedstrijden
in Panama hebben gevolgd.
In de rubriek Stan Huygen’s Journaal in de Telegraaf was een
artikel opgenomen van een door ons AFC Vriendelijk Bedrijf Oger
georganiseerd golfevenement. Namens de AFC was onze vicevoorzitter Ad Westerhof, als goede vriend van Oger, aanwezig en op de
foto
Op 15 november a.s. viert ons Erelid, AFC-Ridder en oudvoorzitter Rein Akkerman zijn 80e verjaardag. Rein werd in 1943
lid en voetbalde vast in het 2e elftal met incidenteel een wedstrijd in
ons vlaggenschip. In latere jaren was hij een vaste keus voor het 13e
elftal, een elftal bestaande uit vele oudere AFC-vrienden. Hij ontving
reeds in 1964 voor zijn vele werk voor de AFC -Toto/Lotto de AFC
Nobelprijs. Na eerst twee jaar de functie van vicevoorzitter te hebben vervuld was Rein van 1985 tot 1991 voorzitter van onze vereniging. Daarnaast was hij jarenlang bestuurslid van de Stichting Goed
Genoeg. Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot Erelid. Rein en zijn
echtgenote Truus sukkelen de laatste tijd wat met de gezondheid.
Wij wensen Rein namens de club nog een aantal gezonde en gelukkige jaren.
Ons lid, de Nederlandse filmacteur Michiel Huisman, deelt binnenkort het filmdoek met de Amerikaanse filmacteur Brad Pitt in de
futuristische thriller World War Z. Michiel vertolkt een substantiële
rol. De film wordt geregisseerd door Marc Forster, die bekroonde
films in de VS maakte als The Kite Runner. Deze film zal eind 2012
in première gaan.
Ons Lid van Verdienste en lid van de Zilveren Ploeg Peter Roosenschoon heeft een operatie aan zijn knie ondergaan. Hij is inmiddels
weer thuis. Namens AFC zenden wij hem onze AFC-groeten vergezeld van onze wensen voor een spoedig herstel.
Ons Lid van Verdienste, AFC-Ridder en Lid van de Zilveren
Ploeg Rik de Boer, tevens voorzitter van de Archiefcommissie heeft
een operatie in het ziekenhuis met betrekking tot zijn nieren ondergaan. Ik mocht hem inmiddels gelukkig weer persoonlijk ontmoeten.
Ook hem zenden wij onze AFC-groeten vergezeld van ons beste
wensen voor een spoedig herstel.
Onze trouwe supporter van ons vlaggenschip Don Griot, een zeer
actief functionaris bij de Amsterdamsche Cricket Club verbleef kort
in het ziekenhuis vanwege problemen met zijn hart. Gelukkig is hij al
weer bij de wedstrijden tegen F.C. Lienden en F.C. Hilversum op
Goed Genoeg gesignaleerd. Ook hem zenden wij onze wensen voor
een spoedig herstel.
Ons lid van Verdienste Hans Mulder heeft een operatie aan zijn
heup ondergaan. Namens de AFC zenden wij hem onze AFC-groeten
en onze wensen voor een spoedig herstel.
De sportedities van de Telegraaf gaven weer uitgebreid aandacht aan
onze wedstrijden tegen F.C. Lienden, UNA, Haaglandia, F.C. Hilversum. Ook de sportkrant van Het Parool had een fraai verslag
opgenomen van de thuiswedstrijd tegen F.C.Lienden, waarvoor onze
dank.
Ons bestuurslid Bob Duis was donderdag 13 oktober jl. voor zaken in
Neurenberg en heeft aansluitend ons lid Bert-Jan Weijers bezocht.
Twee jaar geleden was Bert één van onze spelers die kampioen werden in de Hoofdklasse en is daarmee een trotse Gouden Ballendrager. Het vorige jaar kreeg hij de mogelijkheid om aan de slag te
gaan bij Puma in Herzogenaurach (Hoofdkantoor Puma). Bert is
daar opgenomen in een internationaal opererend team en stelt collecties samen voor Europese afnemers. U ziet het weer beste lezers dat
mijn stelling dat je AFC-ers overal tegen komt weer juist is.
Op maandag 17 oktober jl. werden in het Holland Casino in aanwezigheid van onze voorzitter Machiel van der Woude en meerdere
sportbestuurders de topscorers over het seizoen 2010-2011 gehuldigd
door de sportredactie van de Telegraaf. Onze selectiespelers Sjoerd
Jens en Lutzen Brink vielen in de prijzen. Sjoerd ontving voor zijn
22 goals in de competitie de Zilveren Schoen en Lutzen werd gekozen tot speler van het seizoen. Aan beide selectiespelers de gelukwensen namens onze club.

Zilveren Ploeg bijeenkomst
De jaarlijkse Zilveren Ploeg bijeenkomst op "Goed Genoeg" was een
plezierig samenzijn, met zinvolle informatie en met blije en dankbare
emotionele ervaringen.
Natuurlijk weer clubbekwaam gepresenteerd door een erelid, dat
volgens betrouwbare familiegegevens zo ongeveer gelijk op onze
Planeet landde met de schrijver van dit verslagje. Voorbereid door de
beide Hansen Honsdrecht en De Wijs, die ook deze avond hun goede
vriend Johan goed ter zijde stonden.
Zo'n negen AFC-ers voegden zich toe aan de Zilveren Ploeg (25 jaar
onafgebroken lid van de club) en twee clubgenoten behaalden het
Ridderschap, bestemd voor leden, die liefst een halve eeuw hun club
dienen.
De twee nieuwe Ridders zijn: Jack van Gelder en Mannes Kinsbergen. Van Gelder, die in 1996 al het lidmaatschap van verdienste van
AFC ontving en Kinsbergen, die in 1984, notabene op luchthaven
Schiphol, de AFC-Nobelprijs uitgereikt kreeg. Goed geïnformeerd
ingeleid door Johan de Bie speldde voorzitter Machiel van der Woude
de beide mannen hun onderscheiding op het jasje. Genietend van een
voortreffelijke culinaire bezigheid in de vorm van een zeer smaakvol
diner, voorbereid door Eva Peek en gepresenteerd door Frans Ris en
zijn staf, vroeg en kreeg Johan de Bie de volle attentie van de aanwezigen. De aandacht voor z'n duidelijk bijzonder nauwkeurig voorbereide toelichting op het sportverleden van iedere Zilveren Ploeger
en Ridder. Aangevuld met humorvolle opmerkingen en lachveroorzakende moppen.
Waarbij het bij de eerste vier uitreikingen duidelijk werd, dat de vier
mannen iets met elkaar te maken hebben. Robert Gehring, Brian van
Gelder, Michiel Reddering en Emiel Neter, alle vier van zo ongeveer
dezelfde leeftijd, hebben vrijwel gelijktijdig actief gevoetbald.
Kennen elkaar dus redelijk goed. Vormden nu een viertal, dat breed
lachend de onderscheidingen in ontvangst nam.
Blije gezichten ook van Gerard Hogers, Kees Kerker, Maurice Koster, Roland Ribberink en Tom Egbers. Alle negen kersverse Zilveren
Ploegers, die, evenals de twee eerdere Ridders, op een bijzonder
9
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Als chef van de cijfers viel er niet te sjoemelen ten faveure van de
vereniging. De stand van de B7, het oefenprogramma van de klassieke veteranen of het bekerprogramma van de Zaterdag 2, hij wist alles
en was uiterst precies. Iedereen moest in de gang bij binnenkomst
kunnen zien waar zijn team op de ranglijst stond, elk clublid was even
belangrijk ook al zouden ze zich misschien nooit afvragen wie die
statistieken eigenlijk verzorgde.

Afscheid van een instituut
door Laurens Samsom

Ook de verhalen achter de cijfers waren hem bekend. “Benno’s B1
draait weer prima”, zou hij dan zeggen “krijgt hij toch weer iedereen
stil mee.” Of: “De C5 mag dan onderaan staan, maar als je het plezier
van die gasten ziet. Niets mis mee hoor.”



Voor het Eerste elftal was er altijd een beetje bijzondere aandacht.
Gedichten voor het hele team (inclusief de begeleiding) tijdens trainingskampen, ranglijsten met topscorers en assist-gevers te zien op
zijn eigen hoekje op de website en na de wedstrijd nooit te beroerd
voor een kritische noot: “Het zag er weer niet uit vandaag, maar wel
weer gewonnen.”

Of je was een schoft of je was een kanjer. Dat waren kortweg de
categorieën waarin hij mensen verdeelde. Een AFC-er kreeg per
definitie het voordeel van de twijfel, maar als je je niet zuiver gedroeg, kon je (meestal voor goed) in de categorie schoft verdwijnen.
“Hij deugt niet en als niemand dat wil erkennen, doe ik het wel”, zei
hij dan. Zelden zo’n directe man meegemaakt, maar het leuke was: hij
had meestal wel gelijk.

Het kroon op zijn werk, ontving hij twee jaar geleden. Tijdens het
jaardiner werd hij verkozen tot erelid, de hoogste onderscheiding
binnen AFC. Je ziet wel eens blije gezichten bij mensen die een
Gouden Kalf, Oscar of Nobelprijs winnen, maar geen van deze prijzen leek te kunnen tippen aan het erelidmaatschap van AFC. Met die
beslissing legde het bestuur ook meteen een proeve van bekwaamheid
af, aangezien ook zij zo nu en dan onderdeel waren van de clubkritiek.

Even eigenaardig en geestig was zijn humor. De meeste gesprekken
begonnen met:
“Hoe gaat het?” Als de andere persoon dan het obligate “goed” antwoordde, reageerde hij snel met “jammer” en een harde lach. En dan
moest het gesprek nog beginnen.
Kortom: hij dreef niet met de stroom mee. Ook niet in de functies die
hij binnen de club bekleedde. Zo behoedde hij als grensrechter de A1
een jaar of tien geleden hoogstpersoonlijk voor degradatie. In de
beslissende wedstrijd wist hij de scheidsrechter ervan te overtuigen
dat de bal - die bijna een meter over de doellijn was geweest - niet als
doelpunt moest worden gerekend. Onsportief? “Dan had je me maar
niet als grensrechter moeten accepteren”, zei hij achteraf. Want bovenal was hij clubman.

Het was de bedoeling dat hij met het erelidmaatschap opgespeld nog
jaren door zijn clubhuis had kunnen scharrelen. Biertje erbij, prima.
Maar begin september ging het mis: een val, een gebroken heup, het
ziekenhuis. Wat eerst vooral vervelend leek, bleek uiteindelijk rampzalig. Op 24 oktober overleed Chris Schroder, 77 jaar oud. De club
neemt plotseling afscheid van een van haar instituten, een clubman,
criticus en koning van de statistiek. Chris, je was een kanjer.

Stichting de Lieverdjes van AFC, misschien iets voor U?
Sinds geruime tijd bestaat binnen onze vereniging een fonds voor de jeugd: Stichting de Lieverdjes van AFC.
Het ontleent zijn naam aan een man die op deze wijze de jeugd van AFC extra financieel ondersteunde,
Dé Stoop. Deze oud-voorzitter van FC Amsterdam (de Lieverdjes), overleed in 2007.
Stichting de Lieverdjes van AFC ondersteunt een groot aantal projecten binnen de jeugd die niet door de normale
begroting gedekt worden. Veelal betreft dit de evenementen, maar ook zijn extra – niet geplande – voetbalmogelijkheden hierdoor in de seizoenen mogelijk gemaakt.
Omdat AFC van tijd tot tijd het aanbod krijgt van leden of ouders van leden, om iets extra’s te doen voor de
vereniging – en dan met name de jeugd – brengen wij dit fonds graag onder uw aandacht.
De doelstelling blijkt al uit de invulling hierboven.
Het fonds is louter bestemd voor de jeugdafdeling van AFC en wordt beheerd door enkele leden van de jeugdcommissie onder toezicht van de penningmeester van AFC.
Een bijdrage in dit fonds is uiteraard vrijwillig en AFC geeft ook geen ruchtbaarheid aan de sponsors in dit fonds.
Bijdragen van iedere omvang zijn welkom, maar wij kunnen ons voorstellen dat u wellicht iets meer informatie
daarover wilt hebben. Want uw bijdrage kan onder bepaalde voorwaarden ook fiscaal interessant zijn.
Brian Speelman, voorzitter van de jeugdcommissie, is graag bereid u verder hierover te informeren.
Hoewel het fonds al zijn gelden aan de jeugd ter beschikking stelt is er nog wel één voordeel voor
de sponsors in dit fonds te noemen.
Bij een jaarlijkse bijdrage van % 500,00 of meer zal een parkeerkaart voor weekdagen op het
parkeerterrein van AFC ter beschikking worden gesteld.
AFC is ambitieus en wil graag het aanbod van voetbal en plezier op een nog hoger nivo brengen.
En ondanks alle vrijwillige inspanningen is geld daarbij onontbeerlijk.
Als u dit streven deelt en in de gelegenheid bent iets extra’s te doen is dit een prima mogelijkheid.
Het Lieverdjesfonds van de Amsterdamsche Football Club, rekeningnummer: 52.92.45.868.
Voor meer informatie hierover: Brian Speelman (06-53139933).
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De ene na de andere speler heeft last van de Hamstring. Wat opvalt is
dat deze blessure vaak juist niet uit forse duels voortkomt. Een voetballer zet aan voor een sprintje of een sprong en plotseling grijpt hij
met één hand naar de achterkant van zijn dijbeen en zijn gezicht
verraadt dat het helemaal mis is. “Dat is juist de klassieke uiting”,
zegt Ajax-clubarts Edwin Goedhart. Een lichte krampaanval is vaak
al de voorbode. Kramp wordt vaak onderschat, terwijl je het als een
bijna-blessure moet zien. En als je vervolgens ineens moet aanzetten
kan het mis gaan.
De Hamstring bestaat uit drie grote vlezige spieren, welke vanaf het
zitbeen( tuber ischium) naar de achterzijde aan de knie verlopen. De
meeste inscheuringen ontstaan in de overgang van spier naar eindpees
nabij het zitbeen. De juiste handeling is, direct staken van verdere
actie, ijskompressen en drukbandage gedurende 24 uur waarna voorzichtig rek- en spierversterkende oefeningen binnen de pijngrens zijn
aan te bevelen.
Dat juist voetballers vaak worden getroffen heeft te maken met de
aard van deze sport, namelijk een explosief krachttoename bij een
sprint. Maar we zien het ook na eenzijdige krachttraining van de
dijbeenspieren. Het voetbalspel is sneller geworden. Er worden steeds
meer wedstrijden gespeeld waardoor de noodzakelijke herstelfase
steeds korter wordt. Maar nog kwalijker is, dat de basiskwaliteit
afneemt. Dat jeugd minder gymnastiek krijgt in het basis onderwijs
en dat massaal op steeds jongere leeftijd voor de beeldbuis hangt,
inclusief de ouders, vaak nog met het bord op schoot. Want dat is
toch lekker gemakkelijk?
De K.N.V.B. sportarts Frits Kessel had al snel de indruk dat voetballers zichzelf te weinig rust gunnen en anders is er wel de trainer, die
juist ”die-ene-speler” nodig heeft en niet gemist kan worden!?

boeiende manier verbaal leuk en interessant reageerden. Ieder op z'n
eigen manier en over z'n eigen terugblik op hun kwart eeuw AFClidmaatschap. Een dankbare terugblik in gedachten ook naar de overleden Zilveren Ploegers Dick van der Klaauw, Chris Schröder, Pierre
Eskes en Hans Rooze. Naar dierbare familieleden van AFC-ers, zoals
Hans Dukker's vrouw Diny, Tom Nooy's dochter Marion en Fred
Laarhoven's moeder.

Voor v.l.n.r.: Maurice Koster, Robert Gehring, Gerard Hogers, Emiel
Neter en Mannes Kinsbergen
Achter v.l.n.r.: Tom Egbers, Kees Kerker, Roland Ribberink, Brian
van Gelder, Michiel Reddering en Jack van Gelder
Een verheugende verrassing was het initiatief van Johan om tussen
twee gangen van de maaltijd door Edwin Geluk in het ziekenhuis te
bellen. Hem een spoedige beterschap toewensend, waarna voor
Edwin duidelijk via de telefoon het horend applaus en juichende groet
van zijn clubgenoten in zijn ziekenhuisbed hoorbaar was.
Het was een avond om lang in goede herinnering te houden. Opnieuw
een enorm geslaagde Zilveren Ploeg-avond. Dankzij commissievoorzitter-presentator Johan de Bie, zijn beide mede organisatoren Hans
Honsdrecht (bedelknaap voor 't goede AFC-doel), Hans de Wijs
(archivaris van het AFC-verleden) en Frans Ris (clubhuis-pachter).
En "last but not least" de onder zijn leiding functionerende dames en
heren vanuit de keuken, die 'n grote en vriendelijke gastvrijheid in
hun handelen manifesteerden. In een enkel uit mannen bestaand
gezelschap, zoals op deze avond, schitterde keer op keer met name de
vrouwelijke inzet bij het presenteren van het lekkere voedsel op de
tafels.

Na een wedstrijd zou je tweemaal 24 uur van echt zware belastingen moeten afzien, waarbij uitlopen of coördinatie training nog
de allerbeste optie is. Ook na intensieve krachttraining in de
sportschool neemt vooral de coördinatie af, welke juist bij complexe voetbalbewegingen brood nodig zijn. Het is niet voor niets
dat veel voetbalclubs overgaan tot het aantrekken van
loop/atletiektrainers of zoals bij A.F.C. een hersteltrainer te doen
gebruikelijk is. Zalig zijn echter de spelers die van moeder natuur
een sterk en soepel spierstelsel mee hebben gekregen
De Medische Commissie:
Lex Swaan (arts) tel. 06-53674434
Michael Olivieira 06-21278122
Co Grosze Nipper tel. 06-44352970
Wim Crouwel (fysiotherapeut/voorzitter) tel. 06-51050940
mail: wim.crouwel@xs4all.nl

Hans de Bie.
Inloop spreekuur voor alle leden van A.F.C.!!
Voor AFC/ers bestaat een maandagavond inloopspreekuur in de
praktijk van Marielle Marelis (fysiotherapeute van Zaterdag 1) elke
maandag tussen 18.00 en 19.00 uur.
Locatie A.J. Ernststraat 167 te Amsterdam Buitenveldert. tel. 0624207849.

Medische commissie

Herman van Raalte,
wie kent hem nog?

Speel je op gras? Train dan op gras!
Het is inmiddels een normaal beeld geworden. Elke sportvereniging
denkt zo snel mogelijk over te gaan naar kunstgrasvelden. Het is even
een investering maar verder hoef je er niet naar om te kijken.
Maar vele blessures later, gaat men toch genuanceerder nadenken.
Natuurlijk is men bij het Italiaanse Milan, met hun hyper modern
innovatie centrum, er al achter dat kunstgras toch niet het ‘Walhalla”
biedt. Maar ook bij onze grote broer Ajax, waar de splinternieuwe
Adidas innovatiehal is gerealiseerd, komt men er steeds meer achter
dat de impact van verschil in ondergrond nadelig kan zijn waarop
gepresteerd moet worden.
Okay, een trainingsweek bij de super profs, of tweemaal in de week
bij onze Topamateurs, geeft natuurlijk wel het verschil aan, maar de
belasting/belastbaarheid blijft echter het zelfde. Speel je de wedstrijd
op gras, train dan ook op gras.

Legendarische doelman Blauw-Wit volgt met belangstelling de
prestaties van achterkleinzoon Didier Reijns in jeugd AFC
Zeven jaar telt AFC jeugdspeler Didier Reijns, die op 6 februari dit
jaar als “’Pupil van de Week” bij de thuiswedstrijd van AFC 1 met de
spelers, scheidsrechter en grensrechters het hoofdveld op “Goed
Genoeg” op wandelde.
Voor de thuiswedstrijd tegen Baronie. Ik heb het blije verhaal van z’n
ouders gehoord. Ook zijn overgrootvader vond ’t leuk. Hij is niemand
minder dan de vroegere doelman van het sterrenteam van Blauw-Wit
en ook nationaal doelverdediger van het Nederlands elftal. Zijn naam:
Herman van Raalte. Een legendarische voetballer in de Nederlandse
sportgeschiedenis.
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Rongen, who led DC United to the MLS title in 1999 and his adopted
country to the quarter-finals of the 2007 U-20 FIFA World Cup, is
excited to have taken on a position he describes as a "once-in-alifetime" opportunity.
"I'm an explorer and it's a part of the world I've never been to," he
says. "We'll do our best in qualifying but I hope to leave something
tangible behind as well."

Van Raalte was in de veertiger en begin vijftiger jaren één van de
topdoelmannen van Nederland. Ik sprak hem enige tijd geleden in het
Olympisch Stadion aan de vooravond van een groot voetbaltoernooi
voor sterke jeugdteams van internationale voetbalclubs.
De 89-jarige Van Raalte vertelde dat hij vele jaren voor Blauw-Wit
gevoetbald heeft, destijds in de hoogste landelijke klasse. Piet Kraak
van Stormvogels was toen de grootste concurrent van Van Raalte als
doelman voor het Nederlands elftal.
We hadden een goed gesprek, waarbij de grote onthulling kwam.
“Kraak was toen ook een doelman van grote klasse”, vertelde Van
Raalte. “Maar werd veel meer voor het Nederlandse team als doelverdediger gekozen”. Openhartig vertelde Herman verder, dat Piet
Kraak toen zijn beroep had bij het bedrijf van Karel Lotsy. Toen een
machtig man in de nationale voetbalbond en in zijn bondsfunctie
betrokken bij de keuze wie in het Nederlands elftal zou worden opgesteld. Dat maakte de kans van Van Raalte om als nationaal doelverdediger te worden gekozen, een flink stuk kleiner. “Want Kraak was
werknemer bij Lotsy”, aldus Van Raalte. “En kreeg de voorkeur”.
Desondanks kijkt Herman van Raalte met plezier en dankbaarheid op
z’n voetbalcarrière terug. Zoals hij nu met grote belangstelling de
voetbalprestaties volgt van achterkleinzoon Didier Reijns in de jeugd
van AFC.
Hans de Bie

The former midfielder moved to the USA in 1979 to join the Los
Angeles Aztecs before further stints at numerous other clubs in the
States.
Rongen was one of the inaugural coaches in the MLS, taking the
Tampa Bay Mutiny in their first season in 1996, during which time
his side won the regular season while the Dutchman was named the
league's coach of the year.
He moved on to New England Revolution and DC United before
being named coach of the national U-20 side, whom he mentored
from 2001 until a brief stint at Chivas USA in 2005.
Rongen then returned to the national team fold and led USA at the
2007 and 2009 FIFA U-20 World Cups.
American Samoa, one of the smallest nations in world football,
struggled at the recent Pacific Games in New Caledonia, losing all
four matches.
Rongen will attempt to turn that form around in the preliminary
tournament for the OFC Nations Cup, which takes place in Samoa
from 22 to 26 November and pits American Samoa against the hosts,
Cook Islands and Tonga.

AFC’er Thomas Rongen
naar Amerikaans-Samoa

Wij wensen Thomas heel veel succes met de komende kwalificatie
wedstrijden.
André Wijnand

Sjoerd Jens en Lùtzen Brink
vallen in de prijzen
Op maandagavond 17 oktober 2011 vond het jaarlijkse topscorersgala
plaats in het Holland Casino Amsterdam, georganiseerd door het
dagblad De Telegraaf. Tijdens dit evenement ontvingen de topscorers
uit het amateurvoetbal in de Amsterdamse regio een gouden, zilveren
dan wel bronzen schoen.
Thomas speelde van 1973 tot en met 1979 in het eerste voordat Rinus
Michels, op aanraden van Rolf Leeser, hem naar The Los Angeles
Aztecs haalde. Daar speelde hij oa. Met Johan Cruijff, Wim Suurbier,
Leo van Veen en Huub Smeets. Daarna speelde Thomas voor
Washington Diplomats, Fort Lauderdale Strikers, Minnesota Strikers,
South Florida Sun en de Chicago Sting. Overigens de transfer van
Aztecs als ik mij goed herinner Minnesota, ging als volgt: een telefoontje met de mededeling ‘morgen zo laat word je op de luchthaven
verwacht, je gaat naar…..’.
In 1996 werd hij als trainer van Tampa Bay Mutiny benoemd tot de
eerste MLS Coach of the Year. Ook trainde hij onder andere New
England Revolution, DC United en Chivas USA.
Hij is sinds 2001, met een korte onderbreking in 2005, coach van het
Amerikaans voetbalelftal onder 20.
Thomas is kortgeleden aangesteld als coach van Amerikaans- Samoa,
een eilandengroep gelegen in de Stille Oceaan.
Hij is altijd AFC lid gebleven en dat al liefst 44 jaar!
Op de website van FIFA.com lezen wij over Thomas Rongen het
volgende:
Former USA U-20 coach Thomas Rongen is set to guide American
Samoa through its qualifying campaign for the 2014 FIFA World Cup
Brazil.
The 55-year-old Dutchman will arrive in the South Pacific this month
to prepare his new squad for next month's preliminary stage of the
OFC Nations Cup, the first step on the FIFA World Cup qualification
path.

Links Sjoerd Jens met de 'zilveren schoen' en rechts Lutzen Brink met
de prijs 'beste speler seizoen 2010-2011'.
AFC-spits Sjoerd Jens ontving een zilveren schoen voor zijn
22 doelpunten in het afgelopen seizoen. Het was zilver met een
stevige gouden rand, want Sjoerd was met zijn doelpuntentotaal
topscorer van de gehele (zondag én zaterdag) Topklasse, een geweldige prestatie.
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Ons bloemwerk
is nooit “Goed Genoeg”
Altijd iets beter

Daag jezelf uit en ontwikkel je talenten!
Wat levert een coachingstraject
of workshop bij V T & O je op?

Bloemsierkunst

“Anggrek”

Olympiaplein 134
Amsterdam
Tel. (020) 679 13 72

Je bent in staat weer richting te geven aan je werk en
persoonlijke ontwikkeling.
Je talenten optimaal te benutten en succesvoller
samen te werken.
Je ingesleten denk– en gedragspatronen te
herkennen en te doorbreken.
V T & O hét bureau voor coaching en zakelijke begeleiding!
Voor meer info www.vt-o.nl / 020-4720224 / 06-18652436

Met wereldwijd 66 kantoren
een sterke speler in logistiek.
Luchtvracht:
Rijnlanderweg 766F
2132NM Hoofddorp
Tel: 020-655 0010
info@ams.otxlogistics.com
Zeevracht:
Geyssendorfferweg 27
3088 GJ Rotterdam
Tel: 010-428 6150
info@rtm.otxlogistics.com

Topklasse waardig!

Ontwerp & productie van exclusieve houten vloeren en tafels

www.soundshop.nl

Ontwerp
& productie
van
exclusieve
Massieve planken,
traditioneel parket
zoals
visgraat / Hongaarse punt.
Antiek gerookt,
geloogd,en
verouderd,
houten
vloeren
tafel geborsteld, anti scratch lak.

Elanor Rooseveltlaan 106-108 – 1183 CL Amstelveen
Telefoon: 020-6409111 – e-mail: info@soundshop.nl

Info:
www.bertderooij.nl
Totale begeleiding voor

In Amstelveen zijn wij makkelijk te bereiken met tram 5 of sneltram 51 (halte
Zonnestein). Parkeergelegenheid: Direct voor de winkel gratis parkeren.

Architecten, projectontwikkelaars, interiors, woninginrichters.

Ressource verf
RESSOURCE
Info:
www.ressourceverf.nl
Het concept van Ressource verf is gebaseerd op heel
eenvoudige principes:
Ɣ De kleurbegeleiding
en het mooie betaalbaar
Totale
voormaken.
Ɣ De best mogelijke producten en diensten bieden.
Architecten,
projectontwikkelaars
Ɣ Speciaal door RESSOURCE
opgeleide schilders.
Ɣ De keuze van de klant vergemakkelijken.

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

en woninginrichters

IWI Distributeur van RESSOURCE verven.

Renovatie
Informatie RESSOURCE: www.ressource-peintures.com
In samenwerking met ervaren vloerenleggers,
Showroom: Joh Enschedeweg 30-32, 1422 DR Uithoorn
stukadoors
en op
schilders
(alleen
afspraak)
Showroom: ETC EXPO (showroom 32A)

Showrooms
in de20,buurt
Randweg
Culemborg
(alleen op maandag geopend)
Amsterdam / Abcoude / Hilversum / Laren
Informatie: E/ iwibertderooij@msn.com
W www.bertderooij.nl
Mijdrecht
Uithoorn / Volendam
F 020 - 4539349

M 06-10940938

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.

deVerlichting
a m s t e r d a m

Bedrijfsmakelaardij o.g.
aan-/verkoop & aan-/verhuur
advies en beleggingen

Tel. 020 - 44 11 027
www.doitrealestate.nl
nick@doitrealestate.nl
contactpersoon N. van Ommeren

Artemide
FontanaArte
Flos
Kreon
Luceplan
Modular
Ingo Maurer
Occhio
Prandina
Steng
Vibia
etc
A.J. Ernststraat 667
( 2 0 0 m t r. v a n h e t G e l d e r l a n d p l e i n )
tel. 020 - 4045845 fax 020 - 4045875
i n f o @ d e v e r l i c h t i n g . c o m w w w. d e v e r l i c h t i n g . c o m

THE RED
GET CONNECTED!

NETWORK
BY

PAK € 368 SHIR
PA
R T € 98
9 8 D AS
AS € 4
48
8

PAK
PA
K € 34
348
8 SSH
SHIR
I T € 98
IR
98 D
DAS € 4 8

PA
A K € 298
8 S HIRT € 9
98 D AS
A € 48

P.C. Hooftstraat 75 - 81 Amsterdam · Kruiskade 63 - 65 Rotterdam · Noordeinde 6 Den Haag · H.J. van Heekplein 11 Enschede · Lange Gasthuisstraat 7 Antwerpen
www.oger.eu
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Scoren door onze adviseurs

Al heel wat AFC’ers hebben de weg gevonden naar Kottmann & Co!
Voor advies en volledige administraties gericht op midden- en kleinbedrijf

Amsterdamseweg 508A

1181 BX Amstelveen

+

31(20) 345 58 55

www.kottmann-co.nl
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Kottmann & Co
Accountancy en belastingadviseurs
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Gek genoeg toonde AFC met 10 man iets meer inzet en felheid. De
gifbeker bleek echter voor AFC nog niet leeg; Peter Post, die 'ouderwets' speelde blesseerde zichzelf lelijk en lijkt weken uitgeschakeld.
Het was aandoenlijk te zien dat hij desondanks nog dacht te kunnen/willen doorspelen.
Hilversum liet de score nog verder oplopen door uit een counter de 02 aan te tekenen.
In de slotfase noteerde ondergetekende nog een kans voor invaller
Joost Heij en was het aan de andere kant Theuns die voorkwam dat de
bal over de eigen doellijn kwam.
Een aantal meegereisde Hilversum-supporters scandeerde toen "helemaal niets, helemaal niets in Amsterdam" hetgeen niet alleen voor
AFC bleek te gelden maar ook voor Ajax.
Toen Ad Westerhof vanuit de radiokamer ook nog de klanken van
Julien Clerc's 'Ce n'est rien' liet schalmen, was de anticlimax compleet. Met de staart tussen de benen reed ik huiswaarts. AFC zal echt
uit een ander vaatje moeten tappen wil het op een waardige plek
eindigen. Ik kan slechts afsluiten met: werk aan de winkel.
Maurice Loonstijn

Tijdens de uitreiking van de prijs werd onderstreept dat Sjoerd inmiddels een vaste klant is tijdens het gala. Zo won hij in het seizoen
2007-2008 al de bronzen schoen en in 2009-2010 de zilveren schoen.
(In het seizoen 2008-2009 kwam Sjoerd vanwege studieverplichtingen niet uit voor AFC, maar voor WSV in Apeldoorn).
In dit seizoen staat de teller op 6 na 9 wedstrijden. Een goeie kans dat
Sjoerd ook bij het volgende gala weer voor een schoen in aanmerking
komt. Na de topscorers waren er in Holland Casino nog 2 prijzen te
vergeven. De eerste prijs ging naar de beste keeper in de regio, Youssef El Abdalloui van Chabab.
Vervolgens was alle aandacht gericht op de prijs voor de beste speler
in het seizoen 2010-2011. Wie zou dit belangrijke kleinood krijgen?
Onder luid applaus ontving de captain van AFC 1 Lùtzen Brink de
prijs. In het juryrapport van de sportredactie van De Telegraaf wordt
Lùtzen geroemd voor zijn fantastische spel in het afgelopen seizoen.
Een speler met overzicht, die andere spelers van splijtende passes
voorziet, een sportieve speler met een schitterende techniek, die
beschikt over een demarrage en een enorme dosis werklust.
Een speler om trots op te zijn.
MvdW

Opstelling AFC: van Emmerik, Ruijter, Post, de Haer, Derlagen, de
Graaf, Jansen, Theuns, Sarica (Dihalu), Jens (Heij) en van Es (Helstone)

Verslagen Zondag 1

Voor foto’s (Orange Pictures) van deze wedstrijd zie het 'AFC
Fotoalbum' op onze website

6 november 2011: AFC - FC Hilversum 0 - 2
Na een voor uw scribent turbelente en enerverende week toog hij af
richting sportpark Goed Genoeg voor een lekkere pot voetbal van
'zijn' AFC.

30 oktober 2011: VVSB – AFC 1 - 0
Uw scribent toog richting de Bollenstreek, om precies te zijn Noordwijkerhout. Daar voetbalt onze tegenstander van vandaag Voetbal
Vereniging Sint Bavo. Gezien enkele blessures van onder meer captain Lutzen Brink (hij werd node gemist) moest trainer Ten Bosch
andere mensen inbrengen.

Beide ploegen startten rommelig aan deze wedstrijd. De al enkele
weken goed spelende Mike Derlagen kwam mee op richting de corner
en gaf de bal voor waarna een scrimmage de bal net voorlangs de
goal van FC Hilversum-doelman Rob Hilbers verdween.
Hilversum zat kort op de bal en stoorde AFC zodanig dat het niet aan
voetballen toe kwam. Mitchell Theuns (vorige week ingevallen uit bij
VVSB) startte voor het eerst in de basis en schoot middels een afstandsschot de bal 2 meter over de goal.
Een pingelactie van Yusuf Sarica zorgde ervoor dat hij door bijna de
hele Hilversum-defensie banjerde maar op het laatst de Hilversumgoalie op zijn weg vond.
Door balverlies op het middenveld was het echter Hilversum dat met
een sneltreinvaart door de AFC-linies heen kroop en zowaar op voorsprong kwam (0-1).
Dat zou tevens de ruststand zijn.

Al vroeg in de wedstrijd (what else is new?) werd knullig balverlies
van AFC genadeloos afgestraft door VVSB, dat deze competitie juist
weinig tot scoren weet te komen. Gelijk dus weer aankijken tegen een
0-1 achterstand. Het begon ook nog te miezeren dus daar werd ondergetekende ook al niet vrolijk(er) van.
Gelukkig was Yusuf Sarica zo slim om een prachtige bal voor te
geven op Sjoerd Jens. Hij dacht de bal eenvoudig in te glijden maar
deze actie bleef zonder resultaat. Het spel van AFC was overeenkomstig het weertype: miezerig en slecht. VVSB kreeg kans op kans,
raakte een keer de paal en nog een keer de paal. Als het inmiddels 3-0
had gestaan, was dat geheel terecht geweest.
Het spel bleef slecht van de roodzwarten. Ook de trainer bleek er
schoon genoeg van te hebben. Zeer opmerkelijk en uniek voor hem
wisselde hij voor rust dubbel; de Graaf en van Moll konden douchen.
Daan Sutorius en Mitchell Theuns waren de vervangers.
We gingen wisselen van helft. De meegereisde getrouwen waren het
erover eens: dit was 'by far' de slechtste helft die we gezien hadden in
tijden. Niets leek te lukken, van rood naar rood spelen leek ineens
heel moeilijk. Toen in met name de tweede helft ook de arbiter hetzelfde niveau aannam qua beslissingen sloeg de vlam in de pan. De
leidsman had de wedstrijd totaal niet in hand en dat resulteerde in
onbegrijpelijke beslissingen. VVSB liet AFC in de val lopen en de
vallende ziekte bleek in Noordwijkerhout te heersen.
Later kreeg Sarica in eerste instantie geel (waarvoor bleef onduidelijk) en daarop direct rood. AFC moest dus met 10 man verder. Gek
genoeg ging het iets beter (niet noemenswaardig overigens).
Het is te danken aan onze keeper dat de dag niet eindigde in een
doelpuntrijke nederlaag. Enig lichtpuntje is dat de twee invallers
Theuns en Sutorius een redelijke partij voetbalden.
U zult begrijpen dat dit een zware middag was. Thuis werd ik ook al
niet vrolijker, al was de Penne Bolognaise (uiteraard met rundergehakt) met frisse salade wel lekker.
AFC is met een duikvlucht bezig en moet zich toch zorgen gaan
maken. De weg omhoog zal echt gevonden moeten worden.

Dit leverde geen doelpunt op
In de 2e helft schoot Sarica andermaal voorlangs. Niet veel later was
het een onbesuisde actie van Gideon de Graaf die ervoor zorgde dat
hij linea recta de kleedkamer kon opzoeken. Trainer Cor ten Bosch
wisselde Sjoerd Jens en Yusuf Sarica voor Joost Heij en Arsenio
Dihalu.
De wedstrijd bleek bepaald geen traktatie voor oud 1e elftalspeler
Bobby Gehring die vandaag verjaarde.

Maurice Loonstijn
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En daar schieten we dus ook niets mee op (helaas). AFC staat op de
7e plaats gezien het doelsaldo. Uw scribent toog richting zijn schoonouders voor een maaltijd; hij kreeg gehaktballetjes (rundergehakt),
gebakken aardappeltjes en sla voorgeschoteld.
Bij het schrijven van deze episode was het dessert nog onbekend
(wellicht kan ik dit op mijn buik schrijven vanwege de resultante van
de wedstrijd).
Maurice Loonstijn

Opstelling AFC: van Emmerik, Ruijter (Heij), Post, de Haer, Derlagen, de Graaf (Theuns), van Moll (Sutorius), Jansen, Sarica, Jens en
van Es.
Voor foto’s (Orange Pictures) van deze wedstrijd zie het 'AFC
Fotoalbum' op onze website

23 oktober: AFC – FC Lienden 0 - 0
En ja; het kan verkeren. Was deze inhaalwedstrijd nog nodig door de
gigantische regenval voor de eerste wedstrijd van het seizoen; vandaag was sportpark 'Goed Genoeg' zonovergoten. Tevens was het de
enige wedstrijd in de Topklasse Zondag, dus langs de kant prominenten te over, o.a. de trainer van FC Hilversum Karel Bonsink.
Trainer Cor ten Bosch wisselde er lustig op los vandaag. Met name de
verdediging onderging een 'make-over'. Routinier Duncan van Moll
en middenvelder Gideon de Graaf maakten plaats voor Peter Post en
Jasper de Haer. FC Lienden (dit jaar niet onder leiding van Hans
Kraaij jr.) begon gelijk fel aan de wedstrijd. Ze stoorden AFC zodanig dat we het spel niet konden spelen (en dat was knap en slagvaardig).
Er waren kansjes over en weer gedurende de 1e helft. Uw scribent
sprak vooraf Peter Hofstede van FC Lienden. Laatstbedoelde beet
hem toe dat ze op revanche uit waren op de nederlaag van vorig jaar.
Ach ja..... Niets menselijks is ook mij vreemd.
Het was een goede pass van Ronny van Es op Yusuf Sarica die door
hem werd verwerkt tot bal rechtsboven van de goal. Waar het eerst
Lienden was dat wat meer de overhand kreeg, was het na een minuut
of 20 dat AFC domineerde qua spel. Veel mogelijkheden maar geen
doelpunt(en). Inmiddels was bekend geworden dat Ajax met 1-1
gelijk had gespeeld tegen Feyenoord.
We ging rusten met een 0-0 stand, ook wel de brilstand genoemd. Een
borreltje in de rust met ex-AFC trainer Ton du Chantinier was zeer
welkom.

Opstelling AFC: van Emmerik, Arana Barrantes (Meulemans), Post,
Ruijter, Derlagen, De Haer (de Graaf) Brink, Jansen, Sarica, van Es
(Heij), Jens
Voor foto’s (Orange Pictures) van deze wedstrijd zie het 'AFC
Fotoalbum' op onze website

16 oktober 2011: Haaglandia - AFC 5 - 3
Vandaag kon uw scribent afreizen richting Rijswijk voor de wedstrijd
tegen Haaglandia. Haaglandia heeft een vliegende start van de competitie en beschikt tot nu toe over de meest scorende speler in de
Topklasse zondag, Erkan Sensoy.
Aangezien Bob Duis genoot van een welverdiende vakantie op een
Italiaans eiland, zat Jack van Gelder op de bank als elftalleider. Het
zonnetje scheen volop dus genieten langs de kant.
Dat genieten werd nog versterkt door een doelpunt in de 6e minuut.
Yusuf Sarica schoot van een afstandje en werd geholpen door de
aanvoerder van Haaglandia die de bal achter het net van zijn eigen
doelman schoot.
Daarna kregen zowel Haaglandia als AFC kansjes, al was Haaglandia
meer in balbezit. Het was dan ook terecht dat Haaglandia 1-1 maakte.
Snel daarop breidde de Hagenaren de voorsprong uit naar 2-1. In de
fase richting de rust was het weer ouderwets billenknijpen. Kansen op
3-1, 4-1 en 5-1 werden genoteerd door uw scribent.

Peter Post in duel met een aanvaller van FC Lienden

Zou dit bestraft zijn ?

De 2e helft was het echter Lienden dat veel beter uit de kleedkamer
kwam, althans de eerste 5 minuten resulteerde deze stemming in een
kans. Niet veel later was het echter Ronny van Es die de bal op het
dak van de netten van de Lienden-goalie deed belanden. Daarna de
mee opgekomen Shane Arana Barrantes (zeker een meter of 45 opgekomen) die met een trap de bal voorlangs zag glijden.
Later nog een kans voor Sarica, die zijn schot verwerkt zag worden
tot een corner. Daarna Valentijn (FC Lienden, ex-Haaglandia) die 6
man passeerde en een relatief zwak schot op de goal gestopt zag
worden. Trainer ten Bosch wisselde dubbel; de geblesseerde Barrantes werd vervangen door Wout Meulemans; Jasper de Haer verliet het
veld voor Gideon de Graaf.
Waar AFC meer de overhand kreeg, was het toch echt FC Lienden
dat het laatste kwartier domineerde, ondanks een kans van Peter Post
(hij kreeg de bal per ongeluk op zijn wreef maar wist er geen raad
mee). Joost Heij werd nog ingebracht voor Van Es, maar ook dit
mocht niet baten.
En zo eindigde deze wedstrijd zoals deze begon: een nulllll-nullllll.

De rust kwam op een gunstig moment om AFC weer op adem te laten
komen. In de rust wisselde Ten Bosch Jens en van Moll voor Lutzen
Brink en Peter Post.
Lutzen Brink bracht direct meer voetbal en liet weer eens zien waarom Foppe de Haan hem destijds het grootste talent van Heerenveen
vond. De 'dikers' hebben zeker van hem en zijn weergaloze acties
genoten. Toch was het Haaglandia dat 3-1 aantikte.
Lutzen Brink tikte de bal af op Magid Jansen die een mooie pass gaf
op Yusuf Sarica. Daar wist hij wel raad mee en schoot de 3-2 binnen.
Er gloorde weer hoop aan de zijde van de roodzwart-getrouwen.
In deze knotsgekke wedstrijd was het echter 'raak' aan de overzijde.
Haaglandia maakte 4-2. En daarmee leek de hoop op een puntje weer
vervlogen.
Toch kwam AFC weer terug doordat Magid Jansen in een scrimmage
voor de goal met zijn hoofd de aansluitingstreffer binnenkopte. Daarna schoot Sarica de bal nog voorlangs.
18
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En een wereldactie van Lutzen Brink werd jammerlijk niet beloond
met enig resultaat. Verder nog een mooie pegel van Gideon de Graaf;
zijn bal werd over de lat getikt door de doelman.
In de echt laatste fase was het topscorer Erkan Sensoy die liet zien
waarom hij zo makkelijk scoort; 5-3 was daarmee de eindstand van
deze middag.
Haaglandia won terecht en beschikt over een goede ploeg en trainer
Grunholz laat hen vrijuit voetballen.
AFC mist de aansluiting dit seizoen met de toppositie.
Volgende week speelt AFC thuis de inhaalwedstrijd tegen Lienden,
dat het ook goed doet. Dus dan moeten we echt aan de bak.
Op de terugweg werd dit verslag getikt en was ondergetekende nog
niet ingelicht omtrent het diner. Eerst maar een borreltje bij AFC
gaan halen dan.
Maurice Loonstijn

Welke positie speel je?
Links achter, in de D3 links half.
Heb je het naar je zin in de D1?
Ja, enorm!
Wat vind je leuk bij de D1?
Ik vind de trainingen heel leerzaam, je leert precies hoe je moet staan
en hoe je goed aanspeelbaar kan zijn, dat soort dingen.
Wat vond je de mooiste wedstrijd van dit seizoen tot nu toe?
Onze bekerwedstrijd tegen Ajax, ook al verloren we. Het was een
van mijn eerste wedstrijden met de D1, ik krijg heel veel vertrouwen
in ons team. Ons tweede doelpunt hadden we heel mooi uitgespeeld.
En uit tegen ADO, toen we met 1-0 gewonnen hadden.
Wat vind je leuk bij AFC?
AFC is echt een vriendenclub. De helft van mijn vrienden loopt bij
AFC rond. Gezellig, ik ga ook vaak naar het eerste kijken.

Opstelling AFC: Van Emmerik, Derlagen (Dihalu), Ruijter, van Moll
(Post), Gefferie, de Graaf, de Haer, Jansen, Sarica, Jens (Brink) en
van Es

Wat vind je dat beter kan bij AFC?
Ik zou het leuk vinden als AFC ook eens een toernooi organiseert.

Voor foto’s (Orange Pictures) van deze wedstrijd zie het 'AFC
Fotoalbum' op onze website

En hoe zit het met school?
Ik zit op het Cartesius Lyceum, ik was uitgeloot voor het Amsterdams
Lyceum in Zuid. Ik zit in het eerste jaar van het Gymnasium.

“Onze Toekomst”

Goed te doen?
Het gaat prima.

Onder de titel “Onze Toekomst” wordt er maandelijks een van de
AFC Jeugdspelers “doorgelicht” met allerlei relevante en irrelevante vragen.
De nummer acht in deze reeks is de, sinds 22 januari 2011, 12-jarige
Luc Beaujean uit de D1.
Als je 12 bent is elk jaar een “groot” stuk van je leven, dus heeft ook
Luc een “lange” AFC geschiedenis.

Wat wil je later worden?
Voetballer, en als dat niet lukt architect of iets anders met voetbal.
Je broertje speelt toch ook bij AFC?
Daniel is bij de F6 begonnen, daarna is hij na de E11 gegaan, maar hij
mocht nu meedoen aan de selectie trainingen van de E4.
Wat is het meest grappige wat je ooit in een wedstrijd hebt meegemaakt?
In de E1, we speelde uit tegen Jos/Watergraafsmeer. Een speler van
JOS schoot voluit hard in de kruising van….zijn eigen doel. Het
mooiste eigen doelpunt wat ik ooit had gezien!
Wat is je mooiste wedstrijd om naar te kijken?
Barcelona - Real Madrid, of andersom.
En je favoriete spelers?
Ronaldo en Messi
Je lievelingsgerecht bij AFC?
Broodje hete kip natuurlijk…
Hobby’s?
Voetbal, buiten spelen en gamen.

Luc Beaujean

Huiswerk hoort daar niet bij?
Daar helpt The School wel bij.

Hoe lang zit je dan al bij AFC?
Ik ben vanaf mijn 6e begonnen. De eerste keer had ik helemaal geen
zin om te gaan trainen, maar mijn vader nam me toch mee. Na de
training vond ik het echt helemaal te gek!
Je woont tegenover SWIFT, waarom werd het AFC?
Mijn vader heeft in zijn studenten tijd nog voor AFC gevoetbald…..

Hoe bevalt The School?
Ik ben er echt heel tevreden over. Het is lekker dat je naar je training
kunt gaan zonder te denken” ik moet straks nog al mijn huiswerk
maken”. Als je vragen hebt over je huiswerk dan leggen ze dat bij
The School erg goed uit.

Was ‘ie goed?
Niet echt heel goed, geloof ik. Het 2e van zaterdag, dus ook niet heel
slecht eigenlijk.

Slimme jongen, die Luc. AFC heeft niet alleen de beste jeugdopleiding, maar nu ook nog eens de best opgeleide jeugd… Dat mag
je best wel claimen met een gymnasiast in de selectie….

In welke teams heb je allemaal gespeeld?
In de F-3, de F-1, de E1, E-top, D3 en nu in de D1

Hoe is de Stand?

Na de E-top ging je naar de D3, was je toen teleurgesteld?
In het begin wel, maar ik heb bij de D3 weer veel meer plezier in het
spel gekregen.

Wil je weten hoe de stand van een team op de ranglijst is?
Ga dan op de website naar het betreffende team en klik bovenaan
op ‘programma, uitslagen en stand’. Dit is de verbinding naar de
KNVB site Voetbal.nl.

Dat plezier was blijkbaar opgevallen want toen werd je gevraagd
om na de D3 bij de D1 te komen. Hoe vond je dat?
Ik was heel blij om weer met mijn oude vrienden te voetballen!

Voor de eerste keer moet je je wel eerst aanmelden.
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Samenstelling van de B-commissie:
Patrick Reddering - voorzitter (06-47806481): coördinatie AFC 3 t/m
AFC 5
Seth van Straten - commissaris (06-06-30888444): coördinatie AFC
7, AFC 10, AFC 11 en AFC 13
Max Flam – secretaris (06-25425231): coördinatie AFC 6, AFC 8,
AFC 9 en AFC 12

Zondag A
AFC 1
13 november 2011; 14:00 uur, HBS1 – AFC zon 1;
scheidsrechter: I.G.M. Oostrom
Ass. scheidsrechters: J.M.M. Hageman en C. Koper
20 november 2011; 14:30 uur, AFC zon 1 – EVV 1;
scheidrechter: R.W.M. Martens
Ass. scheidsrechters: A. Willems en G.A.R. Adam

Zaterdag C
Contactpersonen
Zat 1 Jeroen Brussee
06-10892823
Zat 2 Fred ten Nijenhuis
06-53487485
Zat 3 Sebastian Brokmann 06-44157465
Zat 4 Eran Hausel
06-46119428
Zat 5 Jelle Folmer
06-24995004
Zat 6 Maarten Blokland
06-18887550
Zat 7 Jack Huiman
06-38541459
Zat 8 Sebastian Licht
06-19610274
Zat 9 Jean-Paul Lo-ten-Foe 06-53892410
Zat 10 Victor de Vries
06-13390145
Zat 11 Alain Leons
06-20587800
V1 Lou Hekster
06-53304374
V2 Robby Lobatto
06-51987726
V3 Marcel Koster
06-53134078

27 november 2011; 14:30 uur, de Treffers 1 – AFC zon 1,
scheidsrechter: G. D’Onorio
Ass. scheidsr: H.J. Sprukkelhorst en Th.J.W. van der Heijden
AFC 2
13 november: 11:30 uur, Jos/Watergraafsmeer 2 – AFC zon 2,
scheidsrechter: M. van Hesse
20 november 2011: 11:45 uur, AFC zon 2 – Elinkwijk 2,
scheidsrechter: ?
27 november 2011: 11:45 uur, AFC zon 2 – DSS 2,
scheidrechter: M.Kuit 2e ronde beker

Zondag B

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

Contactpersonen zondag seniorenteams
AFC 3: trainer Martin Verburg tel. 06-52017206 en leider Cocky van
Duivenbode tel. 06-10310096
AFC 4: trainer Kees Bregman tel. 06-22146418 en leider Gerrit Altena tel. 06-12744583
AFC 5: Patrick Reddering tel. 06-47806481
AFC 6: Thomas van der Werff tel. 06-42531753
AFC 7: Seth van Straten tel. 06-30888444
AFC 8: Paul Bol tel. 06-47566443 en Marcel Schouten tel. 0614618744
AFC 9: Diederick de Mos tel. 06-83532885
AFC 10: Teun Linthorst tel. 06-29248487
AFC 11: Jack Duis tel. 06-53662520
AFC 12: Leen Meijaard tel. 06-55753030
AFC 13: Ryuji Ikemizu tel. 06-52281524

Programma
Voor het wedstrijdprogramma verwijzen wij naar onze website.
Ga naar de site ‘senioren’ of ‘jeugd’ en klik aan bij ‘wedstrijdprogramma’. Deze 2 sites zijn aan elkaar gelijk.
Vanwege het feit dat bijna dagelijks wijzigingen in het wedstrijdprogramma door de KNVB of op verzoek van AFC aangebracht worden,
is het niet zinvol om hier een volledig programma te plaatsen.
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M I X E D P I C K L E S
ingelegd door Willem (Pim) Adriaansz (sinds 1976 nr. 349)
w.adriaansz@zonnet.nl en www.home.zonnet.nl/w.adriaansz
IJKPUNT
Het zou achteraf best wel eens waar kunnen zijn: dat de 10-de (inhaal-) competitiewedstrijd van AFC 1 thuis tegen Lienden (0-0) een ijkpunt
blijkt voor het verdere verloop van onze hoofdmacht in het tweede seizoen Topklasse voetbal. Met EVV en WKE kwam AFC op 14 wedstrijdpunten in de middenmoot van de ranglijst terecht.
In de 9 voorgaande wedstrijden scoorde AFC respectievelijk 2, 1, 3, 1, 4, 3, 1, 4 en 3 maal. Steeds doeltreffend en in totaal 22 keer, wat op
zichzelf niet verkeerd is. Maar in diezelfde 9 wedstrijden troffen onze tegenstrevers 2, 2, 1, 2, 0, 2, 2, 2 en 5 maal ons doel. Acht van de negen
keer en in totaal 18 keer met een gemiddeld aantal tegentreffers van 2 in 9 wedstrijden is natuurlijk (om het verkeerd te zeggen) teveel van het
goede. Pickelaar zei het al in het vorige seizoen: er staat toch echt geen koekenbakker in het AFC doel en de achterste vier kunnen ook wel iets
meer dan een deuk in een pakje boter schoppen.
Er zullen ongetwijfeld de nodige woorden aan gewijd zijn in gesprekken tussen selectiespelers en trainers. Met als eerste resultaat, dat thuis de
0 gehouden is tegen Lienden, (maar ook met de weggevallen eigen productie). Uit de eerste 3 van de volgende 10 competitiewedstrijden
(VVSB, Hilversum en HBS) zouden inmiddels ruimschoots punten gepakt moeten kunnen worden. Voorlopig pakte dat verkeerd uit bij VVSB
in Noordwijkerhout, waar Sint Bavo al na 2 minuten ons net vond (1-0). Dat zou wel eens een duur doelpunt kunnen blijken te zijn, dacht
Pickelaar zorgelijk. En dat werd het, want zelf scoorde AFC wederom niet. De recente thuiswedstrijd tegen Hilversum laat Pickelaar hier onbesproken. Hij trok er even tussenuit, waardoor tijd voor een reactie hier ontbreekt. Hij heeft echter enigszins het gevoel, dat onze grote selectie
wat kwaliteit betreft toch iets te hoog is ingeschat. Conclusie: laat AFC 1 alsnog het tegendeel bewijzen.
CITAAT
“Wij stellen ons allemaal eenvoudiger voor dan we zijn; zo rusten we uit van onze medemensen”.
(Friedrich Nietsche, invloedrijk Duits wijsgeer, (1844-1900).
ARCHIEF
Het zal wel een beetje bekend zijn, dat Pickelaar – naast respect voor zijn moedertaal – ook belangstelling heeft voor geschiedenis, die immers
altijd aan de basis staat van sociologische ontwikkelingen. Het was dan ook niet verwonderlijk, dat hij zich wat AFC betreft ooit sterk gemaakt
heeft voor een toegankelijk archief. Aldus werd hij in 1992 voorzitter van de eerste door de algemenen vergadering ingestelde archiefcommissie. Dat mag hij dan zelf een daad van belang gevonden hebben, niet minder belangrijk was zijn besluit om die commissie in 2009 weer te
verlaten. Het lijkt hem tijd eens duidelijk te maken wat hem daartoe heeft bewogen. Hij liet achter een commissie (bestaande uit voorzitter Rik
de Boer, Hans de Wijs Sr en de inmiddels aanvullende derde man Wim Ringe), die hem nog regelmatig op de hoogte houdt. Dat stelt Pickelaar
uiteraard op prijs en omdat hij het na zijn pensionering tijd vond om eens een vak te leren bekwaamde hij zich in boekbinden. Daarmee kan hij
voor AFC wat terug doen door (sinds jaar en dag) Schakels in te binden voor opname in het AFC archief.
En daar staat dan wéér wat tegenover, want Pickelaar kreeg het losbladige boekwerk Archief Inventarisatie, waaruit hij met rode oortjes de
opgezette (digitale) inventarisatie kan volgen van foto's, docu's, geluids- en filmbanden. Dat is een techniek, waarop Pickelaar volstrekt geen
zicht heeft. Zelfs in veel ruimere zin staat hij al een leven lang op gespannen voet met techniek. Het beste besluit, dat hij dan ook in zijn AFC
leven heeft genomen, is die commissie 2 jaar geleden te verlaten. Als digibeet loopt hij daar niemand meer in de weg. AFC heeft inmiddels een
professioneel raadpleegbaar archief waarmee het landelijk voor de dag kan komen. De hulde daarvoor komt uitsluitend toe aan Rik de Boer,
Hans de Wijs Sr en Wim Ringe. En dat wou Pickelaar eens duidelijk gezegd hebben.
MOEDERTAAL
Al in de eerste regel van de voorgaande pickle viel in een terzijde het woord taal - zelfs moedertaal – als Pickelaars primaire belangstelling.
Daar wil hij toch ook nog wel wat over kwijt; ook al heeft het in dit geval helemaal niks met AFC te maken.
Onze nationale grutter Albert Heijn heeft blijkbaar een vers blik academici opengetrokken, die zich wel even willen profileren. Alle huismerk
artikelen vermelden tegenwoordig de product namen in het Engels en die komen zo ook op de kassabonnen terecht. Tsja.
Het kan erger. Pickelaar gruwt van het ingeburgerde woord kids. Hij hoopt dat rondspartelende kinderen c.q. kleinkinderen in AFC correct
worden geduid door de familie, maar zij staan taalkundig wel onder grote druk. Restaurants prijzen in de menu’s steeds vaker hun lekkernijen
aan voor de kids.
Maar het kan nog erger. In een polderrecreatiegebied werd onlangs uitbreiding gegeven aan vertier, dat ook kinderen toekomt. Niks mis mee.
Het verbeterde speelpark kreeg echter een naam mee: kids valley. De bedenker van die kreet behoort naar Pickelaars oordeel verplicht een
versnelde inburgeringscursus te ondergaan; ook al is hij familiair eeuwenlang aan autochtone Nederlanders ontsproten. Pickelaar maakt zich
ernstig zorgen over de toekomst van diens (klein-)kinderen.
BOL
De vorige Schakel – altijd binnen handbereik – leest Pickelaar met genoegen en daar stiet hij bij herlezing op iets merkwaardigs, dar hij in
eerste aanleg over het hoofd had gezien. Zijn twee generaties jongere Schakel collega Maurice Loonstijn (wat scheelt het op de eeuwigheid)
geeft behalve doorwrochte verslagen van AFC 1 ook altijd een exposé van wat hij die zondagen blijkbaar met smaak verorberd had. Dat komt
nogal eens uit de keuken van zijn schoonmoeder, zodat Pickelaar aanvankelijk dacht dat zij haar schoonzoon sponsorde; die dat (allicht) ontkende. Zelf brengt Pickelaar slechts af en toe een passerende gehaktbal ter sprake, maar Maurice L. (hinderlijk jong naar Pickelaar al liet blijken) voert steevast het gehele menu op. En wat leest Pickelaar daar? Dat het toetje een keer bestond uit door hemzelf meegebrachte Bossche
Bollen; uiteraard van Jan de Groot uit ’s Hertogenbosch. Daar lust ook Pickelaar wel pap van. Hij zit nog wel eens in de trein en als die Utrecht
in zuidelijk richting passeert is er altijd wel een smoes voorhanden om in Den Bosch even uit te stappen, het station te verlaten en na een goede
100 meter rechtdoor bij Jan de Groot (steevast een lange rij voor de deur) binnen te stappen voor een kop koffie met een Bossche Bol (de enige
echte, legendarische bol van Jan de G. te Den Bosch).
Het schept toch een extra band tussen Pickelaar en Maurice Loonstijn, die onwetend van elkaar eenzelfde passie hebben in het zuiden des lands.
Het valt zelfs niet uit te sluiten, dat zij elkaar te eniger tijd in dat petit restaurant zo maar een keer aan een tafeltje ontmoeten en daar niet van
zullen opkijken. Voor de goede orde: bollenbakker Jan de Groot sponsort noch Pickelaar, noch Maurice Loonstijn. Daar lacht hij waarschijnlijk
hartelijk om.
Intussen is het nog steeds crisis in Europa, de wereld houdt haar adem in en Pickelaar leutert over gehaktballen en Bossche Bollen. Misschien
loopt er wel een antropoloog rond in AFC die daar enige uitleg aan kan geven.
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Weet je nog, die ene wedstrijd ?
Van het AFC van ‘89-‘90 worden geen wonderen verwacht. Het
seizoen daarvoor werd in de allerlaatste wedstrijd ternauwernood
degradatie voorkomen. Maar de lage verwachtingen blijken niet
correct. Het bestuur voorziet het vlaggenschip tijdens de zomerstop
van een aantal sterke en frisse nieuwelingen. Deze zorgen voor de
benodigde kwaliteitsimpuls waardoor ook de oudgedienden beter
gaan spelen. Het team van trainer Pim van de Meent en leider Tim
Timmerman draait direct lekker. In de eerste competitie ronde wordt
met 2-4 gewonnen bij landskampioen (!) RCH.

Op zondagmiddag 8 oktober 1989 is de spanning op en rond het
hoofdveld van sportpark Goed Genoeg om te snijden. Na verlenging moeten penalty’s de beslissing gaan brengen in een dan al
historische bekerwedstrijd tussen hoofdklasser AFC en eredivisionist Vitesse. In de strafschoppenserie staat het 2-3 voor Vitesse,
als John van den Brom aanlegt voor zijn kans van elf meter. Als
hij mist kan AFC nog terugkomen, als hij raak schiet is het over.
Van den Brom begint aan zijn aanloop…
Op die zondagochtend speelt AFC 4 uit tegen ZPC 2. Terwijl de
teams zich voorbereiden wordt er vanuit Amsterdam Zuid gebeld naar
Oost. ‘Bij de wedstrijd van AFC 2 is keeper Marcel van de Meent bij
een botsing geblesseerd geraakt. Hij heeft een hersenschudding. AFC
3 speelt in Utrecht en keeper Han Trimbach kan onmogelijk op tijd
terug in Buitenveldert zijn’. Via de elftalleider bereikt het bericht
Peter van Essen, de doelman van het vierde. “Na de wedstrijd direct
haasten. Je zit op de bank, bij het eerste, tegen Vitesse”.

René Plantinga is één van die nieuwe aanwinsten. Deze vals snelle en
technisch begaafde middenvelder komt over van DCG. Hij heeft een
kiosk op de Bloemenmarkt en is een ras Amsterdammer. Met zijn
Jordanese gevoel voor humor is er direct een hoog sfeergehalte binnen de ploeg. Daarbij neemt Plantinga alle corners en vrije trappen
met buitenkant links. Dat werd nooit eerder en nooit later meer vertoond.
Orlando Patrick keert dat seizoen terug van zijn uitstap naar Neerlandia. Zijn atletisch en technisch vermogen maken hem een complete
middenvelder die voor AFC uiteindelijk veel goals zal maken (zijn
neef, Enrico Patrick, speelde een aantal wedstrijden in het AFC kampioensteam in de hoofdklasse van 2010). Jeffrey Forree verruilt in
de zomer voormalig degradatie rivaal UVS voor AFC. Hij is op dat
moment ook Nederlands zaalvoetbal international en speelt zijn wedstrijden op basis van natuurlijke aanleg.

Iets meer dan 22 jaar later ontmoet ik Peter weer op AFC. Maandagavond komt goed uit, want zijn beide zoons moeten trainen. Onder
andere samen met Dion Thomas, de zoon van Cees, speelt Dino van
Essen in de A1. Roy is jonger en speelt in de B2. Van Essen Sr. gaat
vaak kijken. Net zoals zijn eigen trotse vader. Die was er vroeger ook
altijd en overal bij. Terwijl we boven bij Joop een chocomel en een
koffie bestellen, en er twee prachtige oude plakboeken op tafel komen, duurt het niet lang of we zitten (figuurlijk) midden in de sfeer
van die bekermiddag in 1989.

Dave Markus maakt de overstap van Blauw-Wit. Een bijzonder talentvolle middenvelder, maar wel met een hoog flegmatiek gehalte.
Hij werd in zijn tijd bij de Ajax jeugd getipt als de nieuwe Johan
Cruyff maar bewandelde een ander pad. In de spits speelt de van
KHFC overgekomen Patrick Steenkist. Hij is samen met vriend Peter
van Essen “aan komen waaien” en wordt dat seizoen de revelatie van
de hoofdklasse. De Sjoerd Jens van de begin jaren negentig.

Peter vertelt: “Ik ben begonnen met voetballen bij Halfweg. Op mijn
17e stapte ik over naar de Koninklijke HFC en kwam in het eerste
elftal. We werden kampioen van de 5e klasse en speelden toen een
aantal seizoenen in de 4e klasse. Naar een uitwedstrijd tegen de Volewijckers zat ik samen met een teamgenoot in de auto. In de omgeving van de Buikslotermeer raakten we verdwaald en arriveerden te
laat in de kleedkamer. Regels zijn regels dus we moesten als reserve
beginnen. Terwijl we die wedstrijd vanaf de bank zaten te bekijken
beseften we allebei dat we eigenlijk onder ons niveau aan het sporten
waren. In de auto terug naar huis spraken we af om het een stapje
hoger te gaan proberen. AFC leek ons een mooie uitdaging. En die
teamgenoot was Patrick Steenkist”.

Door de op de valreep binnengesleepte periode titel van vorig seizoen
krijgt AFC een ticket voor de grote KNVB Beker waarin Vitesse in
de eerste ronde de tegenstander zal zijn. In Amsterdam Zuid treden ze
aan met -later veel beroemde- voetballers zoals: Raymond van der
Gouw, Edward Sturing, Theo Bos, Arjan Vermeulen, Martin
Laamers, John van den Brom, René Eijer, Bart Latuheru, Rick Hilgers, Hans van Arum en Jurie Koolhof. Ook Frans Thijssen speelt
mee. Deze veertienvoudig international en winnaar van de UEFA Cup
met het Engelse Ipswich Town is met recht een vedette.

Op een middag hebben van Essen en Steenkist dan op voorspraak van
hun vriend Rokus Hoogendoorn Jr. een kennismakingsgesprek met
Pim van de Meent en Sal van Gelder. “Twee bromberen”, lacht van
Essen. De twee spelers krijgen een kans om zichzelf te bewijzen in de
voorbereiding maar moeten echter rekening houden met weinig speeltijd, zo wordt hen voorgehouden. Tot ieders verbazing speelt Steenkist zich echter tijdens een denderende voorbereiding als spits in de
basis van AFC 1. Ook van Essen maakt een goede indruk maar de
club is loyaal aan haar eerste vier keepers. Hij moet in het 5e beginnen.
“Dat was een aardige domper. Van een eerste elftal bij de ene club,
naar het vijfde van een andere. Dat was niet helemaal mijn bedoeling.
Ik liet in de wedstrijden met het vijfde wel zien dat ik beter kon, maar
er was geen reden om de jongens die voor mij zaten te passeren. Dat
gebeurt met keepers überhaupt niet zo snel. Na ongeveer een maand
maakte ik promotie naar AFC 4. Toen kwam de uitwedstrijd tegen
ZPC”.
Direct na het duel met ‘Zaliger Petrus Canisius’ sjeest van Essen (nog
in keeperstenue) richting De Boelelaan. Eenmaal aangekomen wurmt
hij zich door het in grote getale opgekomen publiek en rent het veld
op richting eerste doelman Cees Thomas om hem “in te schieten”.
Thomas staat dan al jaren onder de lat van AFC 1 en is een dijk van
een keeper. Spelend óf in zilver óf in geel shirt met donkerblauwe
mouwen pakt hij in veel wedstrijden menig punt voor zijn ploeg. Een
kenmerk van een goede keeper. Van Essen merkt dat het tijdens de
warming up al erg druk is. Met bijna 2000 toeschouwers is Goed
Genoeg die dag “nokkie vol”.

V.l.n.r Theo Bos, Dave Markus, Orlando Patrick, Frans Thijssen,
Johan Dol en Raymond van der Gouw
Dan begint eindelijk de lang naar uitgekeken wedstrijd. Door de
goede competitie start hopen de koukleumende AFC supporters op
een heroïsche beker stunt. Maar na 4 minuten staat het al nul tegen
één. Van Arum is de Arnhemse doelpuntenmaker.
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half kan verwerken. Met een boog komt de bal voor de voeten van
Orlando Patrick. Vanaf de rand zestien meter aarzelt hij niet en haalt
keihard uit: 2-2!!

In plaats van een stunt hoopt de rood zwarte aanhang nu dat hun team
zich op deze frisse herfstmiddag kan wapenen tegen een walk-over.
Ook die hoop lijkt te vervliegen wanneer na 30 minuten het noodlot
toeslaat. Bij een voorzet van de zijkant werpt Cees Thomas zich
tussen de bal en de aanvallers maar landt ongelukkig tegen de paal.
Hij raakt zwaar geblesseerd en scheurt zijn kruisbanden. Het opgewonden sportpark wordt stil van de narigheid. Cees weet zich van die
dag nog bijna alles te herinneren: “ik kwam verkeerd neer en voelde
meteen dat het fout zat. Het heeft mij ook daarna nog negen maanden
tot een jaar geduurd tot ik weer op niveau was. Zo’n soort blessure is
natuurlijk je dieptepunt als sporter. Maar hoe gek het ook klinkt, ik
heb er een hele goede vriend aan over gehouden” .

Het gejuich moet te horen zijn tot bij de VU, zo luid is het. Achter de
goal gaan zelfs de meest kritische kijkers uit hun dak. Het is een
combinatie van blijdschap en ongeloof. De hoop op een bekerstunt is
ineens weer springlevend. Het wordt verlengen. Daarin heeft Johan
Dol een fantastische lob in huis, maar de bal wordt van de lijn gewerkt. Langzaam maar zeker vloeien bij AFC de krachten weg en zet
Vitesse nog een keer alles op alles. Maar juist in die verlenging
beleeft van Essen zijn Andy Warhol’s “fifteen minutes of fame’’. Hij
maakt miraculeuze reddingen en groeit uit tot de held van de dag. Het
nieuws verspreidt zich via het radioprogramma “Langs de Lijn” als
een lopend vuurtje. Journalist Frits Barend komt het park opgesneld.
Hij heeft gehoord dat er iets bijzonders aan de gang is.

Terwijl Thomas per brancard het veld verlaat, verschijnt zijn vervanger binnen de lijnen. Zelfs voor trouwe volgers tot op dat moment een
grote onbekende. “Waar is Marcel van de Meent?” willen de mensen
weten. “Die heeft een hersenschudding. Dat is Peter van Essen, de
keeper van het vierde”. De AFC aanhang schrikt: “van het vierde !!??
En dat tegen Vitesse. Nou daar zijn we lekker mee”. In een groen
Cruyff shirt met paarse strepen, witte broek en witte kousen komt van
Essen binnen de lijnen. Het publiek houdt haar hart vast. Van Essen
eigenlijk totaal niet.

De spanning wordt een bejaarde Arnhemse supporter achter de goal
echter te veel. Hij wordt onwel en zakt ineen. Co Grosze Nipper en de
verzorger van Vitesse sprinten over het veld om de man te voorzien
van eerste hulp. Terwijl de ambulance in aantocht is wordt het spel
hervat, maar de lucht is uit de ballon. De wedstrijd zal worden beslist
door penalty’s. Bijna alle toeschouwers proberen zich achter de goal
te verzamelen. Bij het idee van een mogelijk succesvolle afloop gaat
een siddering door de menigte.
Van Essen: “Wij misten helaas onze eerste penalty, maar ook zij
schoten hun eerste strafschop op de lat. Daarna mikten beide ploegen
twee keer raak en toen was de beurt aan Frans Thijssen. Ik voelde dat
ik deze bal ging stoppen. Bezeten strekte ik mij volledig naar de
goede hoek maar terwijl ik dat deed schoot de kramp in allebei mijn
kuiten. Ik denk dat toen pas de spanning eruit kwam. Ik raakte de bal
nog wel met mijn vingertoppen maar hij ging er toch in. Daarna
misten wij weer. Dave Markus schoot over. Nu konden zij het beslissen”.
Dan begint John van den Brom aan zijn aanloop en schiet…. raak.
Het is afgelopen. Van het kabaal om het veld blijft niks meer over.
AFC was dichtbij een ‘upset’ –zoals de Amerikanen zeggen- maar
ligt er uiteindelijk toch uit. Teleurstelling en trots vechten bij het
publiek om voorrang, maar al snel overheerst het gevoel dat ze een
memorabele wedstrijd hebben gezien. En ze hebben een nieuwe held:
Peter van Essen.

Pim van de Meent en Peter van Essen (in het midden Dick Susan).
“Ik was niet gespannen maar super scherp. Hoe vervelend ook voor
Cees, ik besefte dat ik nú mijn kans moest pakken. Het moest kennelijk zo zijn. Er was gewoon te veel gebeurd in de aanloop naar dit
moment. Mijn eerste hoge bal pakte ik overtuigend uit de lucht en
legde in één beweging al mijn adrenaline in een perfecte dropkick,
terwijl ik daar normaal gesproken niet al te goed in was. Ik zat volledig in het moment. De psychologie van de sport heb ik altijd al interessant gevonden, maar sinds die dag nog meer. Ik voelde me groter,
sterker en onpasseerbaarder dan ooit. Dit werd mijn middag”.
Ook het eerder ongeruste publiek krijgt het in de gaten. De gein van
een mogelijk goede afloop, met de tegen alle verwachtingen uitblinkende vierde keeper, groeit met de minuut. Tot de rust blijft het 0-1
waarna zich een ongeëvenaard spannende tweede helft afspeelt.

“Ik ging na afloop niet naar boven, maar ben meteen naar huis gegaan. In alle rust heb ik mijn moment beleefd en de samenvatting op
Studio Sport bekeken. Ik had de wedstrijd van mijn leven gespeeld.
Dat gaf een apart gevoel. Later die avond ging de telefoon: Avro’s
Sportpanorama. Of ik de volgende avond in de uitzending wilde
komen. Ze wilden naar aanleiding van de wedstrijd graag weten wie
ik was. Ik kreeg er ook nog 250 gulden voor, haha”.
En Peter zijn vader? Die had voor het eerst in de carrière van zijn
zoon besloten om eens een wedstrijd te laten lopen. Een dagje thuis is
ook wat waard; ZPC 2 tegen AFC 4 komt wel weer een andere keer,
had hij bedacht. In de tijd dat Peter zich van sportpark Middenmeer
naar AFC had gehaast had hij geen kans gezien om zijn vader te
bellen (mobiele telefoons bestonden toen nog niet) en zo miste vader
van Essen zijn zoon’s finest hour.

AFC komt ontketend uit de kleedkamer en legt Vitesse zowaar haar
wil op. De kersverse Nederlands Amateur International Hoogendoorn
Jr. speelt centraal achterin een formidabele pot. Op het middenveld is
Michel de Bruijn de smaakmaker. Spelers stijgen boven zichzelf uit.
Na een overtreding op Martin Verburg krijgt AFC een vrije trap op
twintig meter van de Arnhemse goal. Plantinga kromt de bal buitenkantje links langs de muur en in de kruising: 1-1! Er gaat een geweldig gejuich op. Een sensatie hangt in de lucht.

Vitesse haalt dat jaar de finale van de KNVB Beker. In nagenoeg
dezelfde opstelling als op 8 oktober ‘89 moeten ze het in de Kuip
moeten ze het opnemen tegen PSV. Het staat 1-0 voor de Eindhovenaren als scheidsrechter Jaap Uilenberg in de allerlaatste seconde van
de wedstrijd naar de stip wijst: Penalty voor Vitesse. Van den Brom
gaat de strafschop nemen. Hij staat oog in oog met Hans van Breukelen als hij begint aan zijn aanloop en schiet….. mis.

De euforie is van korte duur wanneer Eijer zeven minuten later alweer de 1-2 aanbrengt. Zelfs van Essen kan de bal niet keren. Het was
ook te mooi om waar te zijn, denkt men. Maar binnen de lijnen geeft
AFC nog niet op. Met Ypma voor Forree als extra aanvaller wordt
Vitesse opnieuw terug gedrongen. Het anders zo gereserveerde Buitenveldertse publiek mengt zich als 12e man. In de 80ste minuut krijgt
AFC een corner. De met buitenkant links genomen hoekschop van
Plantinga staat zó stijf van het effect dat van der Gouw de bal maar

Met dank aan de archiefcommissie,
Bobby Gehring.
** Van Essen zou als eerste doelman van AFC 1 tijdens 6 seizoenen
78 wedstrijden spelen.
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Wie doet wat bij de jeugd?
In deze en de volgende Schakel aandacht voor wie wat doet bij de
jeugd van AFC. Om te beginnen willen we jullie de jeugdcoördinatoren graag even voorstellen en natuurlijk uitleggen wat zij doen.

Jeugdcoördinatoren
De jeugdcoördinator vervult bij A.F.C. een belangrijke rol. Hij is de
eerst verantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken.
Daarnaast heeft hij een sterk adviserende rol bij veranderingen en
aanpassingen in het beleid. Hij is het verlengstuk van de jeugdcommissie met daarbij een eigen verantwoordelijkheid.
Guido den Dikken – F &World Cup & Champions League

Gezien de omvang van de jeugdafdelingen heeft A.F.C. een aantal
coördinatoren met ieder een eigen aandachtsgebied.

Mijn naam is Guido den Dikken, 21 jaar en ben jeugd coördinator van
de World Cup, Champions League en F-teams bij AFC Amsterdam.
Ik ben opgegroeid in Zeeland waar voetbal altijd al een groot deel van
mijn leven in beslag nam, op het Cios ben ik toen begonnen aan de
trainers cursussen TC 3 en TC 2, waar ik het eerste jaar stage liep bij
voetbalschool JVOZ en daar verliefd werd op het coachen van jeugdvoetballers, de passie werd een obsessie.
Daarna kreeg ik de mogelijkheid om fulltime stage te gaan lopen bij
de jeugdafdeling van PSV, waar ik meer dan 40 uur per week allerlei
dingen heb geleerd en gedaan, na afloop van dat jaar besloot ik HBO
te gaan studeren en koos ik voor Sport, Management & Ondernemen
in Amsterdam, ben toen op zoek gegaan naar een mooie club en
kwam zodoende bij AFC terecht, dit is mijn tweede jaar, ik voetbal
zelf ook in de zaterdag 1.

Bert Rijmers – selectie teams
Een van de jeugdcoördinatoren, Bert Rijmers, houdt zich vooral
bezig met de selectieteams van A.F.C..
Hij is de eerst verantwoordelijke voor o.a. de trainers (en trainingen)
en de indelingen van deze teams.
Bert is daarnaast ook regelmatig op zaterdagochtend bij de Champions League en World Cup en op de woensdagmiddag bij de
circuittraining van de D, E en F-pupillen aanwezig om onze nieuwe
coördinatoren Jorn Rakers en Guido den Dikken te ondersteunen.
Bert Rijmers en Martin Verburg houden iedere dinsdag een
inloopspreekuur van 18:30-19:30 uur.

Martin Verburg – A/B/C Junioren
Mijn naam is Martin Verburg, 49 jaar, ik woon in Amstelveen en ben
coördinator voor de A,B en C Junioren bij AFC. Het werk als coördinator doe ik al meer dan 5 jaar. Ik heb het trainersdiploma T/C II en
ben al sinds mijn 8e met voetbal bezig!

Jorn Rakers – D & E pupillen
John de Lange - keepers

Mijn naam is Jorn Rakers, 29 jaar oud.
Ik woon samen met mijn vriendin en 2 zoons in Zwanenburg.

Ik ben John de Lange en ben inmiddels drie jaar actief als coördinator
keepers en trainer van de jeugdselectiekeepers. Mijn motto is Keepers
geen bijzaak maar Hoofdzaak. Keepers hebben niet voor niets nummer 1 op hun shirt staan. In het dagelijks leven houd ik mij bezig met
alles wat met integriteit te maken heeft binnen de gemeente Rotterdam.

Mijn beroep is Docent Lichamelijke Opvoeding in Hoofddorp.
Op dit moment is dit mijn 3de seizoen bij AFC en dit seizoen train en
coach ik de B2 zaterdag naast mijn functie als jeugdcoördinator E- en
D-pupillen.
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worden. Ik kan zaken niet half doen, in goed overleg heb ik mijn
leiderschap dan ook halverwege het tweede seizoen opgegeven, na in
het eerste seizoen nog een prachtig kampioenschap te hebben
meegemaakt. Inmiddels was ik wel oproepkracht bij de Klassieke
veteranen geworden.

AFCoryfee: Frank Keijzer!
Eerlijk gezegd stond deze coryfee al
heel lang op de lijst. Kwam er maar
niet van. Waarom? Is hij te bescheiden? Een coryfee op de achtergrond,
zorgt voor de informatie, voor het
archief ( altijd alles in een rugzakje).
Bewaker van uitgezette lijnen in elke
commissie waarvan hij deel uitmaakte (Commissie Topamateurs en de
Kascommissie) of nog steeds deel
van uitmaakt ( Klassieke veteranencommissie). Hoezo daarvan afwijken????? ‘Zo hebben we het afgesproken….kijk maar’ Vervolgens verschijnt uit het rugzakje het
papier waarop door hem met een potlood in een heel klein handschrift
de afspraken staan genoteerd. Bewijs geleverd. Op het veld een spelverdeler met een feilloos gevoel voor positiespel, voor de mindere
spelers niet altijd even makkelijk te volgen, maar ja dat is Cruijff ook
niet. Laten we eens zien of we deze voetballiefhebber kunnen volgen.

Vraag: Ik noteer drie commissies. Wat is voor jou het bijzondere om
deel uit te maken van de Kascommissie, want daar heb je drie jaar
ingezeten?
Antwoord: Wat dat werk zo interessant maakt, is dat je daar beseft
hoe groot AFC is. Je leert daardoor de vereniging veel beter kennen.
Ook hoe de verhoudingen liggen. Het vlaggenschip is dan wel het
belangrijkste, maar de rest komt ook zeker aan bod. Je bent niet alleen controlerend, maar ook adviserend bezig. Het gaat allemaal te
goede trouw, dat wil niet zeggen dat dit werk niet heel serieus wordt
uitgevoerd. Ik ben van mening dat geld wat nog niet binnen is, nog
niet als opbrengst gezien mag worden. Geld wat er niet is, kan je ook
niet uitgeven. Ligt in het verlengde van mijn werk bij DHL, ik beheer
het HR budget. Ik ben wat je noemt een echte cijferaar.
Vraag: Als ik het goed heb, ben je samen met Johan Dol opgestapt uit
de Commissie Topamateurs. Kan je daarover wat zeggen of liever
niet?
Antwoord: Ik heb tweeënhalf jaar in die commissie gezeten samen
met Johan die vijf jaar actief is geweest. Rinus van Leijenhorst nam
na anderhalf jaar het voorzitterschap over van Henk Bijlsma, die wel
lid bleef van de commissie. De commissie ging over het eerste, het
tweede en de A1. Ik zorgde voor achtergrondinformatie, registreerde
gegevens en legde niet alleen de afspraken vast, maar ook de gesprekken met spelers dan wel met kandidaten. Ik werk niet uit de
losse pols, eenmaal afgesproken is afgesproken. Daarvan afwijken
kan natuurlijk wel, maar de wijze waarop dat gebeurde liet regelmatig
te wensen over. Laten we het daar maar bij houden.

Vraag: Wanneer en waarom heb je de overstap naar AFC gemaakt?
Antwoord: Dat was in 1994 als onderhandelingsresultaat tussen mijn
echtgenote Aletta en Roy Beukenkamp. ( Excuse me???) Nee, het zat
als volgt: Roy werkte in een sportzaak en Aletta kwam daar langs om
voedingssupplementen te verkopen. Zo kwam het balletje te rollen.
Zij kwamen aan de praat. Roy kende mij als voetballer en heeft mijn
naam genoemd bij Pim van de Meent en Henk Bijlsma. Ik speelde in
die tijd voor Aalsmeer, maar zag in AFC een stabielere hoofdklasser.
Op mijn dertigste was het de keus of een stapje lager bij Hoofddorp,
waar wij wonen, of nog een keer de uitdaging aangaan. Het werd dus
AFC, want naar Hoofddorp kon ik altijd nog gaan. Trouwens Ashwin
de Bruijn en Pascal Kouwenhoven kwamen dat jaar over van DWV.
Jos Gillebaard, Dennis Gebbink, René Franken en Roy zelf waren al
eerder van DWV overgekomen. De stadsderby was toen nog springlevend. Een uitdaging werd het. Naast het winnen van een paar periodetitels en de trips naar Maastricht en Gran Canaria is de verkiezing
tot speler van het jaar in mijn 3e seizoen toch wel een hoogtepunt
geworden om trots op terug te mogen kijken.

Vraag: Maar jij en Johan zijn vorig jaar wel weer teruggevraagd.
Toch niet gedaan, waarom?
Antwoord: Johan en ik hebben na lang beraad om ons moverende
redenen alsnog nee gezegd. Dat heeft misschien met het verleden te
maken en natuurlijk ook hoe wij werken.
Maar toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Ik bezoek regelmatig de wedstrijden van het eerste en het tweede. Mijn mening is dat
het tweede te weinig aandacht krijgt. Het is een belangrijke springplank naar het eerste, zeker als je doorstroming binnen je eigen club
nastreeft. Indertijd ben ik als enig commissielid met het tweede en de
A1 naar Turkije geweest. Helaas was er geen bestuurslid bij aanwezig. Ja een aantal was wel naar de Canarische Eilanden met het eerste.

Vraag: Wat is je voetbalachtergrond voordat je naar AFC kwam?
Antwoord: ASV-Arsenal, daar ben ik opgegroeid. Mijn vader heeft
niet alleen altijd voor die club gespeeld, maar is ook altijd heel actief
geweest. Wedstrijdsecretaris, bestuurslid, elftalleider van het eerste,
jeugdtrainer, manusje van alles. Maar mijn moeder was daar ook
altijd, stond achter de bar. Je kan wel zeggen dat ik met vrijwilligerswerk ben opgegroeid, zit blijkbaar toch in de genen. Meer AFC’ers
komen van ASV-Arsenal, namelijk Ab Springer, Jacques van de Glas,
Anton Broeckhuysen en ook Lou Hekster. De laatste kende ik niet bij
ASV-Arsenal maar las het in zijn AFCoryfee. Speelde op mijn 17e al
in het eerste. Na mijn militaire dienst in 1986 naar TOG, daarna met
mijn broer het hogerop gezocht bij ZFC. Dat liep daar helemaal niet,
wat wil je met 20 Zaankanters en 20 Amsterdammers, dat ging niet
samen. Vervolgens via Hilversum naar Aalsmeer, waar ik vijf jaar in
het eerste heb gespeeld voordat ik dus naar AFC overstapte. Toch was
mijn overstap naar AFC meer dan alleen voetbal. ASV-Arsenal heeft
vroeger een veld gehuurd van AFC. Daar speelde mijn vader altijd.
Op school hadden we buitengym, jawel op Goed Genoeg. Ik kwam
dus als jongen uit de Rivierenbuurt al heel vaak op AFC. Dan ga je
toch onbewust zo’n club volgen.

Vraag: En dan ook nog de Klassieke veteranen commissie. Wat heeft
je daartoe bewogen?
Antwoord: De oude garde stapte op: Karel van Osch, Paul Koster, Jos
Lonnee en Jan Hein Lans. Ik nam, op verzoek van André Wijnand die
toen ook instapte, het werk over van Jos, het beheren van de penningen. Meer hoefde ik niet te doen. Alleen moest ik allereerst uit de
papieren zien te komen die ik van hem in mijn handen gedrukt kreeg.
Alles in overzichten weggezet, zodat je de jaren mooi met elkaar kan
vergelijken. Dan denk je alleen met de financiën te maken te krijgen,
maar dat werkt mooi niet in deze commissie, werkelijk met alle facetten krijg je te maken. Je moet soms dingen oppakken waar anderen
niet aan toe komen of laten liggen. Al weer zeven jaar in deze commissie. Mooie trips met de veteranen meegemaakt en meegeorganiseerd. Drie keer Londen en vervolgens drie keer achtereen naar Barcelona. Aan de bestemming in 2012 wordt gewerkt. Eerste jaar als
commissielid tegelijk kampioen, overigens dat waren we het jaar
daarvoor ook. Als mijn knie het toelaat, probeer ik altijd nog een
halve wedstrijd mee te spelen. Kan ik toch niet laten. Nicolaas van
Ommeren heeft vorig jaar het beheer van de financiën overgenomen.
Ik ben nu elke week bezig met het op de been krijgen van een team,
11 is meestal niet genoeg bij de Veteranen en assisteer ook op zaterdag onze coach Wim Husers. Zaterdagmiddag veteranenvoetbal,
zondag het tweede of het eerste. Je bent liefhebber of niet.

Vraag: Je speelde vier jaar in het eerste en daarna twee jaar in het
tweede. Redelijk uniek, wat was de reden?
Antwoord: Eerlijk gezegd, ik vond dat vanzelfsprekend. Na mijn
knieoperatie was het voor mij in het eerste afgelopen. Ik ben een
zondagvoetballer of liever ik was een zondagvoetballer. Zaterdagmiddag lag toen te ver van mij af. Met Henny Kottmann als trainer,
Derk Grot als elftalleider, de toen net begonnen Frank Tilmans als
verzorger en ik als aanvoerder had het tweede een unieke begeleiding.
Vervolgens anderhalf jaar leider geweest van het eerste. Maar dat was
op een goed moment niet meer te combineren met een jong gezin met
toen nog twee kleine meiden, met een studie die afgerond moest

Samensteller André Wijnand
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