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 16 september
14.30 uur
AFC - Achilles'29

zaterdag 22 september
19.30 uur
HSC'21 - AFC

zondag 30 september
14.30 uur
AFC - Haaglandia

dinsdag 25 september
17.00 uur (KNVB beker)
AFC - FC Den Bosch

zondag 7 oktober
14.30 uur
FC Chabab - AFC

Maar ook veel interessante wedstrijden van andere teams bij AFC zoals
zaterdag 15 september
14.45 uur AFC A1 - Argon A1
12.15 uur AFC A2 - DVS'33 A1
12.15 uur AFC C1 - Ajax C1
12.15 uur AFC D1 - Zeeburgia D1

zaterdag 22 september
14.45 uur AFC 1 - Haarlem/Kenn. 1
12.15 uur AFC B1 - MVV B1
14.45 uur AFC B2 - Huizen B1
12.15 uur AFC C2 - IJsselmeervogels C1

zaterdag 29 september
14.45 uur AFC 1 - OSV 1
14.45 uur AFC A1 - VVV/Helmond A1
12.15 uur AFC C1 - Vitesse/AGOVV C1
12.15 uur AFC D1 - FC Volendam C1

Zie onze website bij ‘wedstrijdprogramma’.
De volgende Schakel verschijnt 10 oktober 2012
En . . . volg dagelijks onze berichten op www.afc.nl
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de AFC Schakel

Dertigste persmap AFC
weer een hoogtepunt

Website: www.afc.nl
e-mail Schakel en website: webmaster@afc-amsterdam.nl
Productie Schakel Hans Elias
0297-761406
Drukkerij Palteam
020-4950435
Medewerkers Johan de Bie, Pim Adriaansz, Hans de Bie,
Wim Crouwel, Laurens Samsom
Sportpark Goed Genoeg, De Boelelaan 50, 1082 LR A’dam
clubhuis 6445575
Administratie
Thea Verhoeven, Postbus 71793, 1008 DG Amsterdam, tel.
6611513, fax 6611959,
administratie@afc-amsterdam.nl

De jaren die volgden, zetten meerdere AFC-ers zich intensief voor de productie van
persmap in. Tot en met de 30e persmap van nu. Waardoor AFC jaar opnieuw dit jaar
fors scoort als voetbalclub, die zich goed weet te presenteren. Hetgeen ook nu weer
duidelijk blijkt uit de diverse uitgesproken complimenten door de sponsors van
“AFC Vriendelijke Bedrijven”, door journalisten van de diverse media, door vertegenwoordigers van de KNVB en natuurlijk ook door eigen leden van onze club.

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

Opnieuw beleefde ik één van AFC’s hoogtepunten. De verschijning van een werkelijk geweldig boeiende en enorm lezenswaardige persmap, die deze dagen voor de
30e keer bij drukkerij Palteam in Duivendrecht digitaal “van de drukpersen rolde”.
Dit jaar wederom een staaltje van journalistieke, fotografische en layout-technische
vakmanschap. Zoals dit nu al vanaf de allereerste persmap drie decennia geleden
gebeurt. Ik herinner mij dat Kees Gehring en ik destijds op het strand het idee bespraken om de sponsors, de pers, de KNVB, een aantal sportieve tegenstanders en in
de competitie een aantal andere sterk geïnteresseerden elk jaar uitvoerig over de
komende competitie te informeren. Een idee, waarbij de later overleden Gerard
Trebert en Lex Rimini zich toen direct enthousiast aansloten.

06-53166640

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 TOP amateurs Bob Duis

020-6623867
06-53166640
06-15015894
020-6444217
020-6401900
06-53139933
06-53304374
06-46160111

Commissies en contactpersonen
Elftalcommissie TOPamateurs Bob Duis
Elftalcommissie zondag B Patrick Reddering
Elftalcommissie zaterdag Sebo Woldringh

06-46160111
06-47806481
06-14672961

Jeugdcommissie
Voorzitter Brian Speelman
Floor Wellens
Dennis Bijlsma
Michiel Middendorf
Peggy de Hond
Ondersteuning Anjo Vorstenbosch

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

Jeugdcoördinatoren
Martin Verburg: overige teams A, B en C
Jorn Rakers: D, E en F pupillen
Lars Folkertsma: World C. en Champions L
John de Lange: keepers

06-52017206
06-16036284
06-30084824
06-16304189

Commissie Sociale Zaken Johan de Bie

020-7739182

Veteranencommissie Frank Keijzer

023-5643182

Archiefcommissie Rik de Boer

023-5281970

Scheidsrechterscommissie Frans Juch

06-23622214

Trainers senioren o.a.
Cor ten Bosch
Joey van Leijenhorst
Wessel Colijn
Jeroen Brussee
Martin Verburg
Kees Bregman

06-12088165
06-18138529
06-11375452
06-10892823
06-52017206
06-22146418

Mijmerend over vroeger, telt deze persmap o.a., weer een voortreffelijk voorwoord
door onze voorzitter Machiel van der Woude, een interessant gedetailleerd artikel
met als titel: “Niets blijft wat het is !”, een knap geformuleerd interview met trainer
Cor van den Bosch van AFC 1 en teamleider Bob Duis, een groot uiterst actueel
artikel over de toekomst van AFC op sportpark “Goed Genoeg”. Een verhaal waarin
Machiel van der Woude, vice-voorzitter Ad Westerhof en Kees Gehring over de
enige zorgen, die er in onze club over AFC’s toekomst bestaan, beslist geen doekjes
winden.
Natuurlijk komen ook de AFC Vriendelijke Bedrijven met hun eigen informatie en
met de grote betekenis, die deze commerciële vrienden van AFC voor onze club
hebben. Een introductie van de nieuwe spelers voor het eerste team, met hun persoonlijke gegevens, de 2e zaterdag- en zondagteams en de eerste tems van de A, B.,
C.en D-junioren en leuke en ruime teksten over AFC’s jeugd vullen voorts deze
persmap. Evenals ook AFC’s biljartclub, die een groep AFC-leden menig leuke strijd
op het groene laken biedt. Bovendien statistisch voetbalmateriaal om van te snoepen,
die mij doen herinneren aan de overleden AFC’s meester-statisticus Chris Schröder.
Het is ons erelid Kees Gehring, onder wiens regie de nieuwe persmap nu tot stand is
gekomen. Met daadwerkelijke steun onze verenigingsmanager Henny Kottmann (ook
foto’s) en een aantal meeschrijvende en in AFC-historie duikende medewerkers, die
het verdienen om te worden genoemd. Zeker bij de dertigste jaarlijkse uitgave van de
persmap.Zij zijn Johan de Bie, Roy van Dijk, Bob Duis (ook foto’s), Hans Elias,
Bobby Gehring, Lou Hekster, Theo Janssen, Michiel Middendorf, Thomas Rijsman,
Ad Westerhof, Wiebe Westerhof en Machiel van der Woude. Aangevuld door het
fotografische vakwerk van Arjan Anderiessen, Karel Delvoye, Willem Jan Dijkprint
en Michael Slof. Edwin Geluk verzorgde weer, zoals al een aantal jaren, de correcties en Valentijn Jorritsma deed de professionele vormgeving.
Ook onze voormalige clubvoorzitter Jan van Dijk, onlangs overleden, verscheen deze
dagen in mijn memorie. Mede omdat hij bij de uitreiking van de 29e persmap op de
laatste augustusdag vorig jaar in ons clubhuis de eerste AFC-persmap kreeg uitgereikt. Aangevuld met enkele lekkere flessen wijn, omdat hij die dag zijn 80e verjaardag vierde. Een mooie foto van deze overhandiging toen door Machiel van der Woude heeft geruime tijd AFC’s website geïllustreerd. Dit jaar werd de persmap per post
bezorgd. Hopelijk in 2013 weer een feestelijke uitreiking op een bijeenkomst op
sportpark Goed Genoeg”.
Hans de Bie
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Voor onderzoek, behandeling van leerlingen van de
basisschool en het voortgezet onderwijs
GESPECIALISEERD IN DYSLEXIE
Kennismaking is kosteloos

Rozenburglaan 12 - Duivendrecht - 020 - 495 0 435

DÈ DRUKKER IN UW REGIO!

Secretariaat:
Postbus 95205 - 1090 HE Amsterdam (Rivierenbuurt) - 020-6427542
www.buroleerhulp.nl

&

Creatief

Modern

Wegens succes is ‘’t Kofschip een bijspijkerkamp voor lezen
en spellen in Zeeburg’ er deze zomer weer!

Drukwerk of printwerk nodig?
Grote oplage of enkele stuks...

Wij maken het!
zowel digitaal als in offset

• van visitekaartje t/m groot formaat posters.
• van huisstijlen tot bedrijfsbrochure.
• geboortekaartjes, trouwkaarten, etc. . .
zowel eigen ontwerp als kaartjes van alle merken.

www.palteam.nl - drukkerij@palteam.nl

COFFEE CORNER
Willemsparkweg 1
Tel. 6620029

‘een sfeervol rustpunt’

Open
8.00 - 19.00 uur
Zondag 11.00 - 18.00 uur

Heerlijke broodjes
ontbijt en lunch

EATINGHOUSE

van Baerlestraat 52
Tel. 6714864

Open 11.00 - 21.30 uur
Zondag 11.00 - 18.00 uur

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

Specialiteit:
Gebakken Tong
Tournedos

Vakbekwaamheid gekoppeld aan creativiteit!

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

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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6399 P. Jansen
10524 T. Themans

Bestuursmededeling
AFC-FC DEN BOSCH (2e ronde KNVB beker),
aanvang 17.00 uur.
Op dinsdag 25 september a.s. staat de KNVB beker 2ee ronde wedstrijd AFC-FC Den Bosch vastgesteld. FC Den Bosch komt zoals
bekend uit in de Jupiler Leaque en speelt daarin normaal gesproken
altijd mee om de hoogste plaatsen.
In verband met het ontbreken van een lichtinstallatie rond ons hoofdveld start de wedstrijd i.v.m. de steeds eerder invallende duisternis
om 17.00 uur.
Het bestuur wil alle AFC-leden en donateurs hierbij informeren dat
bij deze KNVB bekerwedstrijd een ieder entree dient te betalen.
De toegangsprijzen zijn (net zo als bij competitiewedstrijden) vastgesteld op € 8,= voor volwassenen en € 4,= voor jeugd en 60+ plussers.
Wij hopen op een grote opkomst van alle leden en donateurs om “Ons
Eerste” te ondersteunen bij deze mooie wedstrijd.

Donateur naar Werkend Lid:
10619 Mv.d. Meent
Intrekking overschrijving:
10594 J. Mol
10506 G. Gouvernante

Overleden
Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden op
18 augustus 2012 op de leeftijd van bijna 81 jaar van de heer
Jan Louis van Dijk
Erelid, Oud-voorzitter, Oud-bestuurslid, AFC-Ridder, Nobelprijs
winnaar en 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.

Ledenlijst
Kandidaat leden
10613 Kamp v.d., K.J. Kees Jaap, 4-5-1988, Vreedenburgh 10, 1251
SJ Laren, 06-52300515
10614 Timmer, D. Daniel , 15-4-1987, Apollolaan 81’, 1077 AK
Amsterdam, 06-15959899
10615 Verhagen, R.G.H. Ralph, 13-7-1989, van Woustraat 143-3,
1074 AJ Amsterdam
10616 Ozkan, O. Oktay, 6-12-1982, Emmy Andriessestraat 427,
1087 NE Amsterdam
10617 Manco R. Rocco, 26-7-1975, Karperweg 9”’ 1075 LA Amsterdam, 06-27202456
10618 Disselhoff D. Derk, 18-10-1990, Keizersgracht 718, 1017 EW
Amsterdam, 06-46129147
10620 Saaf, M.W. Melchior, 12-7-2006, Joh. Verhulststraat 28, 1071
ND Amsterdam, 06-51604555

In memoriam Jan van Dijk

Opnieuw opvoeren
10345 R. Brandsteder
7195 J. Tholen
Van w.l. naar donateur:
100071 M. Kamerling
Adreswijzigingen:
8652 E. Leenstra, Nassaukade 363 hs, 1012 PB Amsterdam
8232 D. Welvaadt en
8724 J. Welvaadt, Korenbloem 74, 1422 KS Uithoorn
4001 J.W. v.d. Linden en
10090 G. v.d. Linden, Oranje Nassaulaan 10, 1075 AN Amsterdam
8680 H.G.I. Stradmeijer, Joh. Verhulststraat 201 hs, 1075 HA Amsterdam
7797 E. v. Maarschalkerwaart, van Woustraat 115-I, 1074 AH Amsterdam
10395 J. van Olijfveld, van Nijenrodeweg 123, 1083 EH Amsterdam
10591 E. van Rossum, Oranje Nassaulaan 31/4, 1075 AJ Amsterdam
2878 F. ten Nijenhuis en
6016 D. ten Nijenhuis, Schouw 17, 1113 HW Diemen
7764 J. Plag, Artemisstraat 152, 1076 DW Amsterdam

Op zaterdag was het om 12.00 uur muisstil op Sportpark Goed Genoeg. Vooraf aan het toernooi om het Kampioenschap van Amsterdam werd de oud voorzitter van AFC Jan van Dijk herdacht met een
minuut stilte door honderden voetballers, trainers en bestuursleden
van 16 Amsterdamse clubs en de ook aanwezige wethouder sport Eric
van der Burg. Tijdens die minuut absolute stilte begon het carillon
van het clubhuis te slaan, 12 keer, langzaam, nog nooit zo duidelijk.
Het was een zeer indrukwekkend moment, om niet te vergeten.
Een symbolisch moment, want Jan van Dijk vertegenwoordigde AFC
door de jaren heen op indrukwekkende wijze. Bij de KNVB waar hij
met de toenmalige districtsvoorzitters Jo Jaspers en Ton Harms een
warme band onderhield. Tijdens de HET-vergaderingen (vereniging
van Hoofd-, Eerste- en Tweede Klasse verenigingen in Amsterdam)
waarbij Jan als voorzitter van de oudste vereniging van Amsterdam
altijd als laatste het woord voerde en namens de clubs het zittende
HET-bestuur met brille bedankte voor het geleverde werk in de afgelopen periode. En in de relaties met de andere verenigingen, zoals
met de aloude Amsterdamse clubs DWV, Blauw Wit en DCG en ook
buiten de stadsgrenzen, zoals het bijzondere contact met Elinkwijk.
Met veel bestuurders van deze en andere verenigingen had hij een
vriendschappelijke band, zoals ook onderstreept werd door KNVB
bestuurslid en oud-DWS voorzitter Rob Stenacker, tijdens de herdenkingsdienst in de St. Augustinuskerk op de grens van Amsterdam en
Amstelveen.
Natuurlijk wist de AFC-gemeenschap dat Jan’s gezondheid zeer
broos was en dat het voor hem de laatste tijd bijna en later helemaal
niet meer mogelijk was om naar zijn geliefde club te komen.

Opzeggingen:
8090 J. Kalff
8565 T. Veen
7584 J. Tilburg
7434 M. Monnink
6976 M. Ceulen
8268 J. Been
7431 S. Nieuwenhuis
10463 M. Pelsmaeker
10087 C. Durrer
7350 R. Schatens
10262 B. Blue
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was onvergetelijk, want het was de voorbode van een mooi verwoorde lofzang op het bestuur dat in het afgelopen seizoen weer zo veel
gedaan had voor de club. Nooit kritisch, altijd stimulerend, gericht op
continuïteit.
De afgelopen Algemene Vergadering was Jan er noodgedwongen niet
bij. Wij misten hem allemaal zéér. En dat zal zo blijven. Bij veel
momenten zullen wij aan Jan van Dijk met ere denken als iemand die
AFC heel veel goeds heeft gebracht.
Donderdag 23 augustus, een dag voor de begrafenis, kwam ik volkomen toevallig kleizoon Sander tegen in het clubhuis van AFC. Ik
condoleerde hem met het overlijden zijn van zijn opa. Hij vroeg mij
of zijn opa nu van het Erebord moest, waarop hij sinds zijn Erelidmaatschap in 1975 op staat. Nee beste Sander, antwoordde ik, jouw
opa is één van de grootste AFC’ers uit de geschiedenis van de club,
die gaat dus nooit van het Erebord.
Machiel van der Woude, voorzitter

Maar er is dan nog altijd dat sprankje hoop. Verdrietigerwijs ging het
Jan ondanks alle goede zorgen steeds slechter. Op de Algemene
Vergadering van 19 juli 2012 bracht zoon Roy de aanwezigen op
indrukwekkende manier op de hoogte van het gegeven dat zijn vader
niet lang meer te leven had. Het was een mededeling die hard aankwam. Hoewel dus niet geheel onverwacht kwam het bericht van het
overlijden van Jan op zaterdag 18 augustus toch als een schok. Een
fantastische AFC’er die zo lang en zo nadrukkelijk in ons midden was
had definitief afscheid genomen, een AFC’er die ongelooflijk trots
was op zijn club, de club die op zijn beurt zo trots was en is op Jan
van Dijk.
Jan werd in 1943, 12 jaar oud, tijdens de oorlog lid en speelde na een
korte onderbreking lange tijd bij de senioren, als, en wij citeren Jan,
‘een voor-de-lol speler’. Bestuurlijk was het echter al snel ‘serious
business’. Na een periode in de Commissie Pers en Publiciteit trad hij
op zijn 28e toe tot het AFC-bestuur onder voorzitterschap van Henk
Kappelhoff, die hij overigens in het begin wel als mijnheer Kappelhoff diende aan te spreken.
In de periode 1959-1985 volgde een indrukwekkende bestuurscarrière. 1 jaar als tweede secretaris, 11 jaar als 1e secretaris, 4 jaar als
vice-voorzitter en 9 jaar als voorzitter. Toen in 1991 de beoogde
voorzitterskandidaat niet beschikbaar bleek knoopte Jan er op verzoek
van het toenmalige bestuur 4 jaar aan vast als voorzitter. Voor de
stabiliteit en continuïteit van AFC een goede zaak. Bij elkaar 29 jaar
in het bestuur op zeer belangrijke posities, een met AFC-oprichter
Schaf Scheepens gedeeld record.
In zijn bestuurscarrière werkte Jan nauw, graag en lang samen met
een keur van AFC’ers die met elkaar ‘AFC leidden en in stand hielden’. Natuurlijk met onze erevoorzitter Henk Kappelhoff, die elf jaar
lang op Jan kon bouwen als secretaris, maar ook met de volgende
Ereleden en Leden van Verdienste met wie Jan, soms heel lang, in het
bestuur zat: Otto van Rijn (26 jaar), Alfred van Soomeren (23), Sal
van Gelder (15), Marcel Koster (15), Dio Hermens (11), Jo Hurwits
(10), Cor van Peperzeel (9), Hans de Wijs (9), Dick van der Klaauw
(9), Ger van Caspel (8), Johan de Bie (5), Kees Gehring (5), Henk
van Teuneebroek (5), Rob Duis (4), Edwin Geluk (4) en Machiel van
der Woude (4) en Jan Steensma (2). Zonder uitzondering hebben deze
AFC’ers Jan ervaren als een ervaren, slagvaardige bestuurder én een
solidaire, door-en-door-clubman.
De formele waardering vanuit de club bleef natuurlijk niet uit. In
1975 werd Jan benoemd tot Erelid, in 1985 werd hij onderscheiden
met de AFC-Nobelprijs. In 2001 was Jan 50 jaar lid en werd benoemd
tot AFC-Ridder.
Er is in die lange periode natuurlijk ontzettend veel gebeurd in een
grote vereniging als AFC en er moest ook heel veel gebeuren. Zoals
de verhuizing van het complex aan de Zuidelijke Wandelweg naar
Goed Genoeg aan de De Boelelaan. En daarna vanaf 1995 de besprekingen met de Gemeente over een nieuw complex, al dan niet in het
huidige gebied. Besprekingen die Jan, ook na zijn bestuursperiode,
intensief gevolgd heeft als adviseur voor het leven van de Stichting
Goed Genoeg.
Er vallen uit deze periode heel wat hoogtepunten te noemen. Een
belangrijk moment voor Jan was ontegenzeggelijk het eeuwfeest van
de club in de beroemde Wintertuin van Grand Hotel Krasnapolsky,
al weer bijna 18 jaar geleden. Door een klap op een enorme gong
leidde hij eigenhandig om middernacht AFC de nieuwe eeuw in. Een
ander hoogtepunt was zeker het moment dat zijn zoon Roy bij AFC
ging spelen en later ook kleinzoon Sander lid werd van AFC. Met een
vader die ook oer-AFC-er was en in 1935 de AFC-Nobelprijs ontving
dus vier generaties Van Dijk, het was een groot goed voor Jan.
Door de jaren heen heeft Jan zich gemanifesteerd als een echte clubman, sociaal, met een scherp oog voor tradities, maar ook met een
‘open mind’ voor veranderingen. Bij alle activiteiten waar Jan bij
betrokken was handelende hij altijd vanuit het clubbelang. Bij iedere
beslissing dus de vraag ‘Wat is goed voor AFC’? en altijd vanuit het
adagium ‘Niemand is groter dan de club’. Van Jan leerde je dat je
immer achter het eerste elftal moet blijven staan, in goede, maar ook
in slechte tijden. Een wal opwerpen dus tegen dat eeuwige gemopper.
De jaren na zijn voorzitterschap is Jan altijd betrokken gebleven bij
zijn club. Bij de wedstrijden van het eerste, feesten en partijen, andere
evenementen. Bijzonder was o.a. de inbreng bij de Algemene Vergadering, als laatste spreker bij de rondvraag. Vooral het ‘vergis je niet’

Imponerend kerkelijk afscheid van Jan van Dijk
Oud-voorzitter en erelid van onze AFC, Jan Louis van Dijk, heeft
vrijdag 24 augustus jl. op indrukkende manier afscheid genomen van
zijn familie en zijn vele vrienden en vriendinnen, waaronder veel van
AFC. En wij natuurlijk allemaal van hem. Dat gebeurde in de
St.Augustinuskerk, op de hoek van de Amstelveenseweg en de Kalfjeslaan, op de grens tussen Amsterdam en Amstelveen. Nog juist op
Amsterdams grondgebied. Recht tegenover café-restaurant 1890,
waar je regelmatig AFC-ers tegenkomt. Waarom eigenlijk niet? Al
eeuwenlang staat vlakbij een kerk een gezellige kroeg.
Veel AFC-ers in Amstelveen.
Alsof Jan bij zijn keuze van deze plaats, naast de begraafplaats Buitenveldert en het AFC-clubuis, zich gerealiseerd heeft, dat er veel
AFC-ers wonen in de buurgemeente van de hoofdstad, t.w. Amstelveen. Een gemeente waar bij de overheid, zoals in de persoon van
sportwethouder John Levie, veel bewondering is voor wat AFC organisatorisch en sportbeoefend presteert. Een actuele keuze ook naar
Amsterdam toe door Jan van Dijk, zeker bemoedigend en positief
aansporend bedoeld. Gezien de huidige situatie, waarin de politici in
Amsterdam zich wel wat meer begripvol en coöperatief voor de
toekomst van onze voetbalclub zouden kunnen opstellen. Ten opzichte van de belangrijke positie, die de 117- jarige AFC in de Amsterdamse voetbalwereld inneemt.
Gesprek met priester.
Jan van Dijk heeft, toen hij besefte, dat zijn levenseinde niet lang
meer zou duren, een gesprek van liefst drie uur gehad met Deken
Ambro Bakker van de St. Augustinuskerk. Over de wijze, waarop zijn
nabestaanden in een wat religieuze sfeer op Jan’s leven met dankbaarheid konden terugbikken. Een gesprek, dat Deken Bakker zich als
een voortreffelijke en hem imponerende gedachtewisseling herinnerde. Priester Bakker liet aan de aanwezigen in de kerk weten, dat Jan’s
eerste vraag aan hem was of er een Hemel bestaat. Beiden kwamen
overeen, zoals de Deken aan Jan vertelde: ”De ziel van de mens na de
dood gaat niet naar een grot, maar naar een tunnel. Immers een grot
heeft alleen maar een ingang. Daar blijf je. Een tunnel heeft naast een
ingang ook een uitgang, Zodat je ziel doorgaat, in afwachting van een
wedergeboorte. Zoals bij een voetbalwedstrijd. Na elke wedstrijd
kijk je uit naar de volgende wedstrijd”.
Ambro Bakker’s woorden gaven Jan van Dijk een enorm rustig gevoel. Bakker tenslotte: “Jan is nu aan de “overkant”. Hou contact
met hem op dezelfde manier, als tijdens het leven. Droog je tranen en
huil niet meer, als je van hem houdt. Je bent pas echt dood, als je
vergeten bent”. En dat geldt zeker niet voor Jan van Dijk.
Prachtige woorden.
Tijdens het kerkelijke afscheid klonken er prachtige woorden van
Jan’s dierbare familieleden. Van zoon Roy, van dochter Wendy, en
maakten enkele van zijn kleinkinderen Sander en Nola veel indruk.
met hun teksten en met het aansteken van de levenslichten. Veel
ontroerende momenten in de St. Augustinuskerk ook voor dochter
Debby en voor andere kleinkinderen en familieleden van Jan van
Dijk. Tevens prachtige toespraken van AFC-voorzitter Machiel van
6
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Hij woont al vele jaren in Canada maar leest uitvoerig via de website
ons clubblad. Rond zijn komende kroon verjaardag verblijft hij in
Nederland om met een aantal AFC-vrienden deze verjaardag te vieren.
De AFC-vriendenclub, de Club van Acht was afgelopen donderdag
bijeen voor haar gezamenlijke uitgangsavond. Er werd geborreld en
gegeten in het nieuwe restaurant Riva gelegen bij de Rembrandttoren bij de Berlagebrug. Uiteraard werd er over de activiteiten van
onze AFC gesproken. Aan een tafel ernaast zaten twee aardige dames
en deze vertelden dat zij respectievelijk 3 zoons en 1 zoon hadden die
bij de jeugd van AFC speelden en vol lof waren over onze club. Aan
een tafel aan de andere kant van ons zaten ook twee echtparen en een
echtpaar hoorde ook de naam van AFC en vertelde dat zij ook een
zoon hadden, die in de E pupillen speelde. Ook zij waren enthousiast
en zo ziet u beste lezers dat je op onverwachte plekken hoort dat onze
club geweldig is.
AFC-Ridder Willem van Oort (87 jaar) verbleef een aantal weken
in het ziekenhuis voor het ondergaan van medische behandelingen.
Gelukkig is weer thuis bij echtgenote Ria en mocht ik hem weer via
de telefoon spreken. Namens de AFC wensen wij hem een spoedig
herstel.
In de afgelopen dagen hebben vele leden van onze club de 30e uitgave van de AFC-Persmap ontvangen. Elders in deze uitgave van ons
clubblad de Schakel leest u een artikel over deze persmap. Bij al de
thuiswedstrijden van ons 1e elftal worden in de week daarvoor de
aanplakbiljetten van de komende wedstrijd bij vele adressen rondgebracht. Wen van de Muijsenberg en Wim Crouwel zijn hierbij de
vaste leden, die bij afwezigheid worden bijgestaan door Ab Springer
en Jacques van de Glas. Gedurende het verblijf van Wim in Londen
bij de Para Olympics vervulde echtgenote Liliane deze functie.
Vrouwenfuncties binnen onze AFC is algemeen not done, doch Liliane, financieel verantwoordelijk voor meerdere Nederlandse artiesten
en oud-profvoetballers heeft per fiets de posters daar gebracht waar
Buitenveldertse middenstanders om vechten om ze op te hangen.
Aan alle vaste actievelingen en de plaatsvervangers onze dank en
hulde namens de vereniging.
Ons Erelid en oud-bestuurslid Fred van Soomeren bereikt op 26
september a.s. de leeftijd van 84 jaar. Vanuit zijn woonplaats in
België volgt hij per internet al het nieuws van onze vereniging. Namens de AFC wensen wij Fred nog een aantal gelukkige en gezonde
jaren samen met Ghislaine.
In de sportbijlage van Het Parool d.d. 3 september jl. was een artikel
opgenomen over ons carillon, dat in 1962 bij de verhuizing van de
Zuidelijke Wandelweg naar de De Boelelaan op initiatief van het
Erelid Jaap van Nek door de toen levende ereleden werd aangeboden. Ondergetekende mocht aan de journalist informatie hierover
verstrekken door zijn aanwezigheid op 6 oktober 1962.
Ik moet ook dit keer mijn column weer beëindigen met verdrietig
nieuws. Op 18 augustus jl. overleed op de leeftijd van bijna 81 jaar
ons Erelid en oud-voorzitter Jan van Dijk. Elders in deze uitgave
van ons clubblad de Schakel leest u een in memoriam van de hand
van onze voorzitter Machiel van der Woude alsmede een verslag
van de afscheidsdienst van de hand van ons Lid van Verdienste Hans
de Bie. Tevens bereikte mij het bericht van het plotseling overlijden
van de voorzitter van FC Hilversum op de leeftijd van 58 jaar van de
heer Dick Reyers. Gedurende vele jaren heeft onze vereniging bij de
wedstrijden van onze beide clubs contact gehad met de overledene.
Namens het bestuur en de leden van onze vereniging betuigen wij
onze oprechte deelneming aan de naaste familie en de vereniging.
En dan nu de verjaardagen van de leden van de Zilveren Ploeg.
Peter van den Dungen Jr. (13/9) - AFC-Ridder Elkan Pais (16/9-80
jaar) - Lid van Verdienste Hans Mulder (17/9) - Hans Hulst (17/9) –
AFC-Ridder en Nobelprijswinnaar (2008) Tim Timmerman (18/9)Lid van Verdienste en Nobelprijswinnaar (Rik de Boer (23/9) Emiel Neter (24/9) - Luuk van Mierlo (24/9 - 83 jaar jong) - Erelid
en AFC-Ridder Fred van Soomeren (26/9 - 84 jaar en oudste erelid)
- AFC-Ridder Ben Slaap (30/9) - AFC-Ridder Rob de Jong (30/9) Herman Drenkelford (2/10) - AFC-Ridder Frank Reddering (3/10) AFC-Ridder Ron Prins (4/10) - Maurice de Hond (8/10 - 65 jaar) Bert de Rooy (11/10).
Aan al deze jarigen onze hartelijke felicitaties.
Johan de Bie.

der Woude, van Rob Stenacker, namens de KNVB, afdeling Amsterdam, en van Willem de Jong van de Vrienden Biljart Club van AFC.
Afgewisseld met luisterrijke muziek van Cavatina (uit Deer Hunter),
van het gezongen lied “Kijk” door Robert Long en als muzikaal
hoogtepunt het wereldbekende lied van Tommy Dorsey ‘On the
Sunny Side of the Street”. Een melodie dat door velen werd meegeneuried. Jan van Dijk zal niet vergeten worden, als we door een zonnige straat lopen.
Hans de Bie

AFC’s “Bie”-zonderheden

Het seizoen 2012-2013 is voor ons vlaggenschip weer begonnen. Iets
tegenvallende resultaten brachten ons in de afgelopen weken een
nederlaag tegen Gemert (1-0), een overwinning thuis tegen
JVC/Cuyk (4-2), een nederlaag tegen ADO’20 (2-1), een gelijkspel
thuis tegen Hollandia (2-2) en afgelopen zondag tegen FC. Lienden
werd helaas met 1-0 verloren. De komende wedstrijden zijn op 16
september a.s. thuis tegen Achilles'29, op zaterdagavond 22 september a.s. (dus niet op zondag) uit tegen HSC'21 in Haaksbergen en op
zondag 30 september a.s. thuis tegen Haaglandia. Namens alle leden
van de club wensen wij ons vlaggenschip met begeleiding alle succes
in deze wedstrijden.
Gelukkig werd wel in de eerste ronde van de landelijke KNVB beker
in de uitwedstrijd tegen DVS’31 (Zaterdag Hoofdklasser) in Ermelo
met 1-0 gewonnen. In de tweede ronde zullen wij moeten spelen op
Sportpark Goed Genoeg tegen FC DenBosch uitkomende in de Jupiler League. Deze wedstrijd zal worden gespeeld op dinsdag 25 september a.s. aanvang 17.00 uur op ons Sportpark Goed Genoeg.
In de sportbijlage van Het Parool d.d. 27 augustus jl. was naar aanleiding van de overwinning op JVC/Cuyk een artikel opgenomen
met als kop “Duis verliest geld, AFC wint meters bier”. Onze leider
van het eerste elftal had de spelers bij een overwinning beloofd op het
betalen van de nodige drank.
Gideon de Graaf was zo ongelukkig om tijdens de bekerwedstrijd
zijn voorste kruisband af te scheuren. Namens de AFC wensen wij
hem beterschap en een snelle terugkeer bij de wedstrijden.
Door de promotie van FC Chabab spelen er in de landelijke Topklasse op de zondag in dit seizoen twee clubs uit Amsterdam. Een
verstandig mens zou dan tot de conclusie komen, dat de ene week
AFC thuis speelt en de andere week FC Chabab. Bij de KNVB,
welke instelling toch al weinig rekening houdt met de belangen van
het amateurvoetbal, spelen de bovengenoemde clubs op de zelfde
zondag thuis, terwijl de beide verenigingen op een korte afstand van
elkaar hun speelveld hebben. Mijn inziens niet een verstandige beslissing maar wij moeten het toch maar weer accepteren.
AFC-Ridder en Lid van Verdienste Hans de Wijs Sr. verbleef een
aantal dagen in het ziekenhuis in Amstelveen voor het ondergaan van
een geslaagde operatie. Gelukkig is hij inmiddels weer thuis en mocht
ik hem thuis bezoeken. Ook hem wensen wij namens de AFC een
spoedig herstel.
In de afgelopen periode vonden in London de Paralympische Spelen
plaats. Ook bij deze spelen werden er weer een groot aantal Olympische medailles behaald. Zilveren Ploeger en voorzitter van de Medische Commissie Wim Crouwel was de fysiotherapeut bij het dames
rolstoelbasketbalteam. U ziet het weer beste lezers dat je leden van
onze AFC overal toch weer ergens kunt tegen komen. AFC-Ridder
Elkan Pais bereikt op 16 september a.s. de leeftijd van 80 jaar jong.
7

Sportspecialisten
In 2007 bekroond tot beste ‘voetbalzaak’ van Amsterdam.

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

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

Bridge
Beste bridgers,
We gaan weer beginnen op 18 september.
Wij verzoeken jullie om kwart voor acht aanwezig te zijn.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
U kunt zich opgeven bij
Hans Honsdrecht, 020-4422421,
Richard de Metz, 020-6441006 of
Rob Mathijse, 020-6794542

De jaarlijkse bijeenkomst van de Zilveren Ploeg zal worden gehouden op vrijdag 2 november a.s. in ons clubhuis.
De leden van dit genootschap zullen allen nog een individuele uitnodiging ontvangen. Leden van onze vereniging, die menen langer dan
25 jaar lid te zijn en nog niet geïnstalleerd zijn als lid kunnen zich
wenden tot Johan de Bie (tel: 020-7739182 en 06.51659247), Hans
Honsdrecht (tel: 020-4422421 en 06.11911631) of Hans de Wijs
Sr. (tel.020-6442638 en 06.29487048).

Het carillon bij AFC
(overgenomen uit Het Parool)
Het is dringen op de trap naar de kantine van AFC. Mannen met
gebruinde gezichten schudden handen. Blij dat het weer begint. Op de
achtergrond klingelt een carillon, dat je heel even het gevoel geeft
alsof je op een pleintje in Santiago de Compostella bent. "Het speelt
elk half uur de eerste vier regels van het clublied," zegt Johan de Bie,
die AFC al 61 jaar als plichtsgetrouwe man dient.
Hij kent ze uit het hoofd: 'In onze goede Amstelstad/Is lang geleén
geboren/Een nietig clubje, echter dat/Veel vreugd' en leed ons heeft
beschoren'.

Medische commissie
De “Achilleshiel” of gewoon een hielblessure!?
Trainers komen en trainers gaan. Soms zou je geneigd zijn als Medische Commissie om het bestuur te adviseren, stop met het aannemen
van mee overgekomen spelers welke dan toch net niet datgene onze
club bieden wat van hen wordt verwacht. Dus waarom niet gekeken
naar jeugdtalenten? Hé, zei Johan Cruyff dat ook al niet. Dus maakt
onze Top-trainer Cor ten Bosch optimaal gebruik van zoveel
jeugd toptalenten als wenselijk is. Daar krijgt niemand een Achilleshiel van?

Een carillon. Niet gek voor een nietig clubje. Bij de meeste clubs
kraakt het clublied uit een verweerde grijze speaker aan een roestige
lichtmast. Als ze het al spelen. "Het was in 1962 een geschenk van
het erelid Jaap van Nek bij de verhuizing van de Zuidelijke Wandelweg naar de De Boelelaan," zegt De Bie. Het lied zelf stamt uit 1935.
"Sommigen vinden het wat oubollig," fluistert De Bie. Zelf geniet hij
nog van de troostrijke zinnen. AFC is gelukkig te veel Traditionsverein om een nieuwe clublied zelfs maar te overwegen. Bovendien
wordt de liefde voor de club nog regelmatig bezongen. "Op de
oprichtingsdatum, als de zilveren ploeg (25 jaar lid) of de ridders
(50 jaar lid) bij elkaar komen. Maar ook voor nieuwelingen in de
selectie."

Hielklachten, overgehouden van trainen en spelen op harde velden,
kunstgras en zaaltrainingen zijn na in aanloop van de nieuwe competitiestart aan de orde van de dag. Critici zouden zeggen; toch naar
aanleiding van kunstgrasvelden? De medische Commissie denkt van
niet. Veelal is dit een overbelastingsblessure ter hoogte van de aanhechting van de peesplaat van de voet( fascia plantaris) aan de binnen-onderzijde van de voet. Een peesblad welke de verbinding vormt
tussen de tenen en de hak. Soms laat zelfs een echo deze vaak degeneratieve afwijking zien of zelfs een verkalking op die pijnplek,
hetgeen we een hielspoor noemen.
De kenmerkende klachten zijn, een scherpe lokale pijn aan de hiel
diep onder het vetkussen, pijn bij belasten welke ’s nachts nog kan
nazeuren, ochtendstijfheid en startklachten. Wat te doen? Als vuistregel geldt: gedoceerde rust, onbelast oefenen, koelen, rekken en het
dragen van doelmatig en stevig schoeisel.
Doe ijsmassage met een ijsklontje of een plastic bekertje met ijs uit
de vriezer en masseer de pijnplek gedurende 10 minuten. Herhaal dit
enkele malen per dag of rol ter ontspanning met de blote voet over
een gekoeld blikje frisdrank. Ook kunnen enkele behandelingen met
Shockwave applicatie al helpen. Een meesterlijke oplossing is vaak
het aanbrengen van een hakinleg van gelmateriaal waarin een z.g. soft
spot is verwerkt en de spanning van de peesplaat verdwijnt als
sneeuw voor de zon.
Doe ook rekkingsoefeningen van de kuit en voetzoolspieren, dan kan
al snel met de juiste opbouw van de sportbelasting worden gestart.
Een snelle en adequate eerste hulp is hierbij dus van groot belang
voor een vlotte genezing.

"En onlangs gebeurde er iets wonderlijks. We hielden bij een oefenwedstrijd een minuut stilte voor ons overleden erelid Jan van Dijk.
Het was echter precies twaalf uur. Dus het carillon slaat aan." Dat
verdient eigenlijk ieder erelid dat de club niet meer kan liefhebben.
Een minuut stilte waarin het carillon, oorverdovend, de laatste eer
klingelt.
Refrein:
Ik heb u lief, mijn A.F.C.,
Gij telt in aller harten mee;
Uw naam is mij een schoon symbool
Van goede geest, sportieve jool.
Te spelen onder uw banier
Is mij een eer en een plezier;
Al word ik oud, mijn geest blijft fit,
Omdat ik A.F.C. bezit!

Verslagen AFC 1
19 augustus 2012: Gemert - AFC 1 - 0
AFC verliest punt in kokend heet Brabant.
Met een temperatuur ruim boven de 40 graden begon AFC haar eerste
wedstrijd van het seizoen 2012-2013.
Wegens het overlijden van oud-voorzitter en erelid Jan van Dijk werd
bij aanvang op sportpark Molenbeek een indrukwekkende minuut
stilte gehouden.
Direct na de aftrap speelde AFC geconcentreerd en kon zodoende het
enthousiast spelende elftal van trainer Jan van Dijk (toeval bestaat
niet!) goed partij bieden.
Al in de 5e minuut verdiende AFC op voorsprong te komen, toen
Enrico Patrick zijn tegenstander te snel af was en van een meter of

De medische Commissie:
Lex Swaan(arts) tel. 06-53674434
Wim Crouwel(fysiotherapeut/voorzitter) tel. 06-51050940
Mail: wim.crouwel@xs4all.nl
Michael Olivieira (verzorger A-selectie) tel. 06-21278122
Co Groszenipper (sportmasseur) tel. 06-44352970
Voor AFC-ers inloopspreekuur maandagavond 18.00-19.00 uur fysiopraktijk Mariëlle Marelis A.J.Ernststraat 167 Amsterdam Bvt. Tel.
06-24207849
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Ontwerp & productie van exclusieve houten vloeren en tafels

www.soundshop.nl
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& 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
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(alleen
afspraak)
Showroom: ETC EXPO (showroom 32A)
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(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

www.allinlogistics.com

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

Kottmann & Co
Accountancy en belastingadviseurs

WWW.OGER.NL

SUITS AVAILABLE FROM €

298,–

Eigentijdse mode met deskundig advies.

Airfield
Basler
Cambio
Creenstone
Hale Bob
Isabel de Pedro

Mc Planet
Pianura studio
Save the Queen
Sportalm
NYDJeans
e.v.a

gelderlandplein 57 1082 kz amsterdam
020-6441460 www.bronwasserwoman.nl

The Fine Art of Framing
van stijlvaste lijsten tot chique encadrementen

Pouw Peugeot is ofﬁcieel Peugeot
dealer voor Groot Amsterdam

P.C. Hooftstraat 27 - 1071 BL AMSTERDAM
Tel. (020) 662 81 46 - Fax (020) 664 31 42

Amsterdam Zuidoost
Klokkenbergweg 9
Telefoon (088) 0014 500

Amsterdam West
Anthony Fokkerweg 15
Telefoon (088) 0014 100

Amsterdam Noord
Johan van Hasseltweg 65
Telefoon (088) 0014 200

Amstelveen
Spinnerij 9-11
Telefoon (088) 0014 400

Tevens vestigingen in Hoofddorp, Leiderdorp, Lisse-Hillegom, Noordwijk-Katwijk

www.pouwpeugeot.nl
Pouw. Trots op Peugeot!
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De tijd schrijdt voort en AFC is onmachtig het verschil te maken deze
middag.

tien kiezelhard op de paal kegelde. De alarmbellen gingen af bij
Gemert.
We noteren verder:
13e minuut kopbal Gemert op de lat
22e minuut drinkpauze voor de spelers en het arbitrale trio. Ook de
circa 650 toeschouwers deden zich tegoed aan ijsjes en dranken........
31e minuut Duncan redt in de eigen 16 en Gideon de Graaf die een
goede wedstrijd speelde ruimt verder op.
36e minuut gevaarlijke vrije trap van Gemert van rechts die net voorlangs wordt gekopt.
37e minuut identieke situatie maar nu een schot dat aan de goeie kant
van onze paal verdwijnt
39e minuut redding van onze keeper Kerwin Hartman met zijn voet
40e minuut veelbelovende aanval van AFC smoort en eindigt in
schoonheid
En dan de 42e minuut. Vrije trap voor AFC van links. Barry Tjeertes
schiet buiten bereik van de keeper op de kruising en in de rebound
haalt Mike Derlagen de bal van onze doellijn.
Twee minuten in de extra tijd krijgt AFC een mooie kans via een vrije
trap op 22 meter die echter naast het doel verdwijnt.
De rust is voor de 12 meegereisde AFC-ers een moment van genieten
van de door Maurice L. aangeboden ijsjes!

Een terechte overwinning van Gemert, hoewel een puntje echt wel
gekund had. Gelukkig krijgen we ze nog thuis!
Na de wedstrijd was het gezellig, gastvrij en waanzinnig heet in de
bestuurskamer. De ontvangst als altijd groots en inspirerend!
De scheidsrechter in de bestuurskamer, met handdoek om de schouders, kon met zijn assistenten terugzien op een mooie wedstrijd.
Het officiële hitte record van 42,7 graden Celsius is voor het Nederlands voetbal (op kunstgrasveld) uniek!!
Bij thuiskomst bleek een diner geregeld in het Gooi met zeetong en
een zeer behoorlijke Spaanse Sauvignon. Ook lang daarna bleef het
nog tamelijk onrustig, maar voor herhaling vatbaar.
Woensdag voor de beker in Ermelo en zondag thuis kraaien vangen.
Het wordt vast een leuk seizoen!
Opstelling: Hartman, Gefferie, Van Moll, De Ruijter, Derlagen(55
Meulemans), Enrico Patrick, De Graaf, Joshua Patrick, Ent(66 Post),
Jens, Tjeertes(66 Heij).
AW
23 augustus 2012: KNVB beker DVS'33 - AFC 0 - 1
AFC bekert verder na krappe winst op DVS '33
Al weken verheugen wij - de vaste supporters van de uitwedstrijdenons op de beker optredens van AFC.
Sinds de invoering van de topklasse zien we ineens hele delen van
ons land waar de meesten van ons nog nooit van hebben gehoord, laat
staan ooit zijn geweest. Het is leerzaam en gelukkig hebben we allemaal TomTom of zoiets dergelijks zodat de eerste tien minuten van
de wedstrijd alle reisverhalen kunnen worden gedeeld en de verschillende aanrij routes worden vergeleken.......
Ermelo was nieuw voor ons, maar als je vooraf de website van
DVS'33 had bestudeerd was je wel veel wijzer over vooral..... AFC.
Voorbereiding is everything moet men daar gedacht hebben. Ook de
ontvangst in de schitterende bestuurskamer was onovertroffen. Wat
een accommodatie en wat een prachtig complex ! We keken onze
ogen uit. En dan ook nog aardige en vriendelijke mensen. Dat beloofde veel goeds.

Aan de tweede helft wordt door beide partijen (en het arbitrale trio)
zonder wijzigingen begonnen.
De toeschouwers krijgen een identiek beeld te zien als aan het einde
van het eerste bedrijf. Met andere woorden de wedstrijd kabbelt voort
zonder spectaculaire momenten. Aardig om naar te kijken maar nimmer heel erg opwindend.
We noteren:
54e minuut vrije trap voor AFC recht voor het doel op 20 meter.
Helaas gaat deze kans verloren.
58e minuut Jorzolino Falkenstein (uitgeroepen tot de beste speler van
de wedstrijd) gaat door onze verdediging, omspeelt drie man in ons
strafschopgebied en schiet de bal tegen de touwen. 1-0 voor Gemert.
Gezien het verloop van de wedstrijd is het terecht.
63e minuut schot van Gemert op doel en prachtig verwerkt door
achtereenvolgens Mike Ruijter en Kerwin Hartman.
64e minuut drie schoten op het AFC doel gestopt door de verdediging
66e minuut Enrico Patrick gaat onderuit in de 16! Alle AFC-ers kijken naar de foutloos fluitende scheidsrechter D'onorio.........die terecht laat doorspelen.
67e minuut alweer een drinkpauze en meteen meldt onze trainer zich
met een dubbele wissel (daarvoor was Mike Derlagen al vervangen
wegens een hamstring probleem door Wout Meulemans)) Duncan van
Moll .die een solide partij speelt ,schuift op naar het middenveld en
Peter Post neemt zijn plaats in. Joost Heij komt de aanval versterken.
74e minuut AFC verdient een corner die helaas op niets uit draait. Het
spel golft op en neer en AFC heeft een aantal kleine kansjes.
87ste minuut direct rood voor Joost Heij.
90e minuut 8 minuten extra tijd. De meegereisde aanhang ziet nog
mogelijkheden.
Behalve een aantal kansen voor Gemert die alle worden verwerkt
door een sterke verdediging van AFC, genieten enkele spelers van
Gemert liggend van de zon tijdens de vele blessurebehandelingen.

Omdat de wedstrijd niet heel erg flitsend begon kunnen we het eerste
kwartier overslaan en ons richten op de geschiedenis van onze tegenstander (en natuurlijk ook omdat de website van DVS zo aardig was
over ons).
Door Vereniging Sterk is een fusieclub die in 1933 tot stand kwam
toen de Ermelose Football Club (EFC) en Ajax (!) fuseerden. In 1956
werd EFC heropgericht door militairen uit Ermelo en kwam uit in de
derde klasse.
Aardig om te melden is dat het roemruchte Amsterdamse W.O.L.
(Wie Oefent Leert) ook in 1933 werd opgericht, ook op zaterdag haar
voetbalcompetitie speelde, alleen destijds op een iets hoger niveau
uitkwam.
Na een kwartier werd de wedstrijd ineens boeiend. Onze aanval creeerde twee prachtige kansen op de rand van de 16 die helaas niet
werden verzilverd.
De meegereisde AFC-ers gingen er eens goed voor staan en jawel, na
een schitterende pass van Enrico Patrick over 50 meter werd Barry
Tjeertes gevloerd door de keeper in de 22e minuut. Penalty.
Met deze buitenkans wist Magid Jansen wel raad en stuurde de keeper naar de verkeerde hoek. 0-1.
Wie dacht dat AFC nu wel "er op en erover zou gaan" kwam bedrogen uit. Hoewel AFC een optisch overwicht had waren de kansen
voor DVS'33.
We noteren:
29e minuut prachtige redding Kerwin.
37e minuut vrije trap voor de tegenstander, na een vermeende handsbal van onze keeper iets buiten ons strafschopgebied, wordt door de
verdediging in tweeën verwerkt
44e minuut hard schot op ons doel die door Kerwin met hulp van de
lat wordt gestopt, waarna het weer Kerwin is die in de rebound schade aan onze kant voorkomt.
15
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JVC Cuijk thuis nipt gelijk tegen HBS) moet een beter vervolg
krijgen.
De ploeg van Cor ten Bosch start met een reuzenkans, maar de bal
schiet na een corner pal voor het doel alles en iedereen voorbij. Onder
impuls van een opstomende Dwight Gefferie zet AFC druk op het
JVC doel. Sjoerd Jens kopt in de handen van keeper Van Strien. Aan
de andere kant dwingt het team van Hans Kraaij jr. twee gevaarlijke
vrije trappen af.
Dan breekt de 22e minuut aan. Wat in de oefencampagne en in Gemert nog niet lukte gebeurt nu wel. Mike Ruijter (weer beresterk)
passt op Mike Derlagen, die speelt Magid Jansen aan, waarna via
Sjoerd Jens, Joshua Patrick en Barry Tjeertes de bal in het net beland.
Over zes schijven, een juweel van een doelpunt.
De sportieve strijd gaat verder. JVC wordt iets sterker en drukt dat
overwicht uit in enkele corners. Gelukkig is onze defensie met Kerwin Hartman en Jasper de Haer aan het hoofd alert en blijft het 1-0.
Tot de 41e minuut. Magid, die eerder voor een klein vergrijp tegen
geel opliep, neemt een vrije trap op het middenveld. Iedereen verwacht een lange bal voor het JVC doel, maar de bal gaat niet helemaal zuiver opzij naar Duncan van Moll. Dit leidt tot balverlies en de
gevaarlijke Sam Wassenberg gaat er vandoor met de bal. In het strafschopgebied denkt Mike Derlagen met een sliding te kunnen redden,
maar het loopt helemaal verkeerd af. Scheidsrechter Oostrom legt de
bal na de tackle op Wassenberg op de stip en Derlagen kan met rood
onder de douche. Hoffmeijer scoort vervolgens onberispelijk voor
JVC Cuijk en AFC kan met 10 man en een gelijke stand de rust in.

De thee komt precies op tijd voor AFC.
De tweede helft begint net zoals het eerste deel is afgelopen. AFC
zoekt richting. Het loopt niet soepel en er is veel balverlies. DVS'33
speelt verzorgt voetbal en combineert van achteruit. Voor ons doel
wordt het weliswaar steeds gevaarlijker en vooral chaotischer maar de
spitsen van de zaterdag hoofdklasser uit Ermelo zijn niet trefzeker.
In de 51e minuut gaat een DVS-aanvaller vlak voor onze"16" naar de
grond. Na overleg met de goed oplettende assistent beslist de scheidsrechter dat de bal gespeeld werd door onze laatste man en tot opluchting van AFC wordt de vrije trap aan ons toegekend.
Het Ermelose publiek, ca 300 mensen hadden het sportpark op tijd
gevonden, is het er niet mee eens en gaat nog nadrukkelijker achter de
thuisploeg staan. Dat heeft effect want DVS zet nog een tandje erbij.
Een overzicht:
59e minuut Meulemans wordt gewisseld voor de Graaf.
62e minuut DVS'33 scoort na een prachtige vloeiende aanval......maar
de attente assistent-scheidsrechter constateerde dat de voorzet van
achter onze achterlijn werd gespeeld! Dus nog steeds 0-1.
65e minuut schot buitenkant van onze paal. Pfffff.
70e minuut Duncan van Moll vervangt Willem Scheerens.
72e minuut De Graaf valt geblesseerd uit en Bas Ent komt in het veld.
Met nog zo'n, door ons allen geschatte, 20 minuten te spelen (inclusief twee minuten extra tijd) verdedigt AFC haar voorsprong en verzamelt nog een aantal gele kaarten voor kleine overtredingen. Het
wordt mede daardoor een spannende eindfase waarin de ploegen niet
voor elkaar onder doen.
Even lijkt het er op dat de voor ons volkomen onverwachte en dus
niet geplande return al begonnen is ,want in de 95e en de 98e minuut
schiet DVS'33 ineens nog met scherp vlak voorlangs op doel. Het
begrip zomertijd krijgt nu wel een heel eigen invulling.
Nog goed dat Kerwin, die een hele sterke partij keepte,even kon
blijven want met een aantal mooie reddingen in de minuten daarna (!)
houden we al billenknijpend de score aan de goede kant.
Na 12 minuten extra tijd is het klaar en wint AFC deze bekerwedstrijd.
De volgende tegenstander is al bekend en heet FC Den Bosch.
Een voor ons bekende tegenstander die we enkele jaren geleden ook
al troffen in het bekeravontuur. Zowel sportief als financieel een
mooie uitdaging. Op 25 of 26 september is het zover op ons eigen
sportpark.

Na de thee, met Dwight Gefferie op links op de plek van Mike Derlagen en Enrico Patrick als rechtsback, staat AFC het eerste kwartier
flink onder druk. Tot heel grote kansen leidt dit overwicht van JVC
Cuijk echter niet.
In de 60e minuut is het echter wél raak. Een boogbal van Assouiki
vanaf de rand van het strafschopgebied vliegt pardoes middendoor het
doel in. 1-2 derhalve en met een man minder lijkt de wedstrijd in het
voordeel van Cuijk te zijn beslist.
Maar voetbal is voetbal en geen zuivere wiskunde. Nadat opvallenderwijs een aanvaller (Barry Tjeertes) voor een verdediger (Willem
Scheerens) plaats heeft gemaakt worden de bakens iets verzet. Vooral
Joshua Patrick is steeds dreigender, óók met het hoofd. Hoog opspringend mist hij het doel na een vrije trap van Mike Ruijter maar
net. Willem Scheerens is na een corner ook dicht bij de gelijkmaker.
Zou het dan toch nog kunnen?
In de 69e minuut (een minuut eerder is Bas Ent in het veld gekomen
voor Sjoerd Jens, die zijn kruit nog even droog houdt) komt het antwoord. Duncan van Moll speelt op snelheid een bal op links vrij en
passt op de sprintende Joshua Patrick. Joshua wordt gestuit in het
strafschopgebied door Jorrit Ritzen en net als in de eerste helft legt
scheidsrechter de bal op de stip en kan Ritzen met rood vertrekken.
Magid Jansen (geel op zak en een zeer ongelukkig moment in de
eerste helft) toont zich zeer koelbloedig en brengt AFC op gelijke
hoogte. Het is nu 10 tegen 10 en de rollen zijn duidelijk omgedraaid.

Maar eerst wacht ons zondag a.s. JVC Cuyk . Aanvang 14.30 op de
Boelelaan. Kassa's open om 12.00 uur..........
Laten we hopen dat de overwinning van vandaag het begin is van een
mooie reeks!
Opstelling: Hartman, Enrico Patrick, de Haer, de Ruijter, Gefferie,
Meulemans, ( 59 de Graaf,72 Ent), Scheerens,( 70 van Moll), Jansen,
Joshua Patrick, Tjeertes, Wulffraat.
AW.
PS. Thuisgekomen wachtte een lichte snack : Franse en Zwitserse
fromage met een Portugese Vintage Port.( 1977, een absoluut topjaar).

26 augustus 2012: AFC - JVC Cuijk 4 - 2
AFC toont veerkracht en power in aantrekkelijke wedstrijd
Wat een knotsgekke wedstrijd! Wisselende kansen, zon en dan weer
regen, grote fouten, mooie doelpunten, opmerkelijke wissels en AFC
als uiteindelijke winnaar. Het kon bij de eerste thuiswedstrijd van The
Reds niet op. Op sportpark Goed Genoeg viel voor de toeschouwers
veel te genieten.
Ondanks de overvloedige regen in de ochtenduren is het veld om
14.30 uur in prima conditie. Als scheidsrechter Oostrom AFC en JVC
Cuijk aan het werk zet, gaan beide ploegen er gretig op los.
De matige eerste competitie ronde (AFC met 1-0 onderuit in Gemert,
16
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A.s. zondag komt Hollandia op bezoek. Een mooie gelegenheid voor
sportieve revanche, en als het even meezit eindigen we met 11 man.
Ruud Mantel
Opstelling AFC: Kerwin Hartman, Dwight Gefferie, Mike Ruijter,
Willem Scheerens (70. Tim Wulffraat), Jasper de Haer, Enrico Patrick, Duncan van Moll, Magid Jansen, Barry Tjeertes (12. rode
kaart) , Sjoerd Jens (70. Bas Ent), Joshua Patrick (80. rode kaart).

De laatste 20 minuten is het AFC dat de wedstrijd dicteert. In 72e
minuut is Joshua weer op weg naar de JVC-keeper maar de overtreding op hem wordt nu ‘slechts' met geel afgedaan. JVC is hierna nog
één keer gevaarlijk, maar Kerwin duikt het schot fraai uit de hoek.
In de 77e minuut bekronen The Reds het overwicht met een schitterend doelpunt. Na een combinatie van Mike Ruijter en (wederom)
Joshua toont Magid Jansen wederom zijn klasse. Zijn onhoudbare
schuiver laat zien dat het heel vreemd kan lopen in een wedstrijd. 3-2
is het en AFC gaat voor meer.
Duncan van Moll stuit na een rush op de keeper van JVC. Maar tegen
het spijkerharde schot van Enrico Patrick in de allerlaatste minuut is
Van Strien compleet kansloos.
4-2 gaat als eindstand de boeken in en dat was veel meer dan na de 12 achterstand in de tweede helft was gedacht. AFC toonde veerkracht
én power op Goed Genoeg.
Met name de 4 doelpunten waren opvallend. In de voorgaande 8
wedstrijden werd immers in totaal ook 4 x gescoord. Een mooi resultaat dus en een goede opmaat voor de komende wedstrijden tegen
ADO'20 (uit) en Hollandia (thuis).

2 september 2012: AFC - Hollandia 2-2
2 september en alweer de 4e competitie wedstrijd van Ons Eerste. Na
de lastige midweekse wedstrijd bij ADO '20, was Hollandia de tegenstander op een zonnig sportpark Goed Genoeg.
Samen met nog ruim 400 bezoekers ging ik er eens lekker voor staan.
In de opstelling van AFC twee wijzigingen, Barry Tjeertes geschorst
na de onterechte rode kaart van afgelopen woensdag, werd in de
voorhoede vervangen door Bas Ent en Mike Derlagen was weer terug
op zijn vertrouwde plek links achterin na een wedstrijd schorsing.
Na het fluitsignaal en de score van pupil van de week "Tscheu la
Heertje" nam AFC direct het initiatief onder aanvoering van de soeverein spelende Duncan van Moll. Dit resulteerde in een vroege
treffer van wie anders dan Sjoerd Jens, die een tekorte terugspeelbal
feilloos afrondde. Al na 10 minuten was het echter weer gelijk. Op
RTVNH zag ik de treffer voor het eerst want op het moment zelf
stond ik te ver af en had ook niet in de gaten dat er sprake was van
enig gevaar voor het doel van keeper Kerwin Hartman. Na deze
gelijkmaker door ex AFC'er Patrick Krop, was AFC even het initiatief
kwijt. Maar een mooie steekbal van van Moll werd door Sjoerd Jens
op schitterende wijze onhoudbaar in de verre kruising gejaagd, 2-1.
Na de rust begon AFC sterk. Bas Ent omspeelde na een minuut of 5
zijn directe tegenstander en werd van achteren onderuit gehaald, wat
de 2e gele kaart en dus rood betekende voor de rechtsachter van Hollandia, dus AFC met 11 tegen 10, dat moest appeltje eitje zijn.
Maar Hollandia dat achterin 1 op 1 ging spelen, maar werd daar niet
zwakker door. Een ongelukkige overtreding van Ent leverde een gele
kaart op en een vrije trap voor Hollandia aan onze rechterkant ter
hoogte van de 16 meter. Deze werd schitterend direct in de verre
kruising over Hartman gekruld en na 54 minuten was de stand weer
gelijk.
Vlak daarna een ongelukkig moment voor Ent die een onhandige
overtreding bestraft zag met zijn 2e gele kaart. Dus het laatste half
uur 10 tegen 10 bij een 2-2 stand.

MvdW
Opstelling AFC: Kerwin Hartman, Dwight Gefferie, Jasper de Haer,
Mike Ruijter, Mike Derlagen (41. rode kaart) , Enrico Patrick, Duncan van Moll, Magid Jansen, Joshua Patrick, Barry Tjeertes (62.
Willem Scheerens) en Sjoerd Jens (68. Bas Ent).

29 augustus 2012: ADO'20 - AFC 2 - 1
AFC eindigt met 9 man en verliest met 2-1

Met de spectaculaire overwinning op JVC Cuijk van afgelopen zondag in het achterhoofd, vertrok ik met beide zonen en een goed gevoel naar Heemskerk voor de uitwedstrijd tegen ADO'20. Een oude
bekende, want deze club was vele malen onze tegenstander in de
Hoofdklasse A van de zondagamateurs totdat AFC naar de Topklasse
promoveerde. Vorig seizoen werd het verlangen bij deze vereniging
om weer tegen AFC te spelen te groot, met promotie tot gevolg.
Het aanvangstijdstip van de wedstrijd was gepland op 20.00 uur, maar
ons witte uittenue kon in de ogen van de scheidsrechter geen genade
vinden (het leek te veel op het zwart-wit-blauw van ADO'20 !!!) en
dus speelden wij in de rode reserveshirts van onze tegenstanders.
25 Minuten later dan gepland begon de wedstrijd en al in de 3e minuut schoot (of was het een voorzet ?) Willem Scheerens ongeveer
vanaf de zijlijn de bal in één keer over de verbouwereerde keeper van
ADO'20: 0-1 en wat een goal !
Erg lang konden wij echter niet genieten van deze voorsprong. In de
12e minuut kwam Barry Tjeertes hoog in en raakte onopzettelijk een
tegenstander. De scheidsrechter trok onmiddellijk rood, een erg zware
straf. Niet voor het eerst dit seizoen moest AFC verder met 10 man en
al in de 18e minuut kwam ADO'20 langszij toen Benny Kleine een
fraaie solo beheerst afrondde.
De aanvankelijke euforie was nu wel verdwenen en het was duidelijk
dat ons een zwaar vervolg van de wedstrijd te wachten stond.
ADO'20 werd sterker, kreeg enkele kansen, maar in het laatste kwartier van de 1e helft kreeg AFC weer wat meer vat op de tegenstander.
De rust ging dan ook in met 1-1.
In de 2e helft nam ADO'20 het initiatief maar verder dan enkele
kleine kansen en mislukte vrije trappen kwamen de Heemskerkers
aanvankelijk niet. Nadat Willem Scheerens voor een stevige ingreep
geel had gekregen, kwam ADO'20 halverwege de 2e helft toch op 21. Cor ten Bosch moest nu iets doen en wisselde Sjoerd Jens en Willem Scheerens voor Tim Wulffraat en Bas Ent in een poging de gelijkmaker te forceren. Dit lukte nog bijna ook, want Wulffraat kreeg
een goede kans op de gelijkmaker maar zijn schot ging helaas over.
Ongeveer 10 minuten voor het einde kreeg Joshua Patrick voor de 2e
keer geel, en dus rood, en ook hij kon vertrekken. Een in de ogen van
velen veel te zware straf en niet passend in het beeld van deze stevige
maar sportieve wedstrijd.

Dit zorgde voor veel ruimte waardoor het een spannende open wedstrijd werd. Hollandia is altijd gevaarlijk met Robert in de spits, maar
die werd goed afgestopt door afwisselend Jasper de Haer en de man
in vorm Mike Ruijter. AFC had nog enkele goede mogelijkheden o.a.
voor de hardwerkende Magid Janssen, de super snelle Joshua Patrick
en de onvoorspelbare Jens, maar het ontbrak net even aan overzicht of
dat beetje geluk wat nodig is om de wedstrijd te beslissen.
Ondanks de twee rode kaarten was het een sportieve wedstrijd, die
eindigde in een gelijkspel, wat voor AFC voelde als punt verlies.

De 9 AFC-ers knokten nog voor wat ze waard waren, maar het mocht
niet meer baten. De nederlaag was een feit.

Volgende week Lienden uit, daar hebben we goede herinneringen
aan.
17
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De tweede helft krijgt AFC steeds meer grip op de tegenstander.
Enkele kleine kansjes en ook een paar gevaarlijke situaties voor ons
doel.
In de 67ste minuut is alles en iedereen verbaasd als scheidsrechter
Franssen ineens een vrije trap geeft aan Lienden, terwijl AFC in de
aanval is, op zo'n 18 meter van ons doel(!). Gelukkig wordt de inzet
schitterend gestopt door Kerwin Hartman.
Er volgt meteen daarop een nogal chaotische fase met enkele gele
kaarten voor Lienden.
Ten Bosch wisselt Gefferie voor Meulemans (52e min), Bas Ent voor
Tjeertes (61e min.) en tenslotte Jens voor van Es (77e min.).
De spanning voor het doel van Lienden neemt toe met als hoogtepunt
de kopbal van Ron van Es, in de extra tijd, die net over gaat.
Het blijft 1-0 en dat is misschien net iets te kort, vonden ook onze
tegenstanders (maar daar koop je natuurlijk niets voor.......).

Opstelling AFC: Hartman, Gefferie, De Haer (C), Ruijter, Derlage,
E.Patrick (Meulemans), Van Moll, Janssen, Ent, Jens, J.Patrick.
Benno Honsdrecht
9 september 2012; FC Lienden - AFC 1 - 0
AFC doet zichzelf tekort met verliespartij tegen de koploper
Op deze prachtige na-zomerdag speelde AFC haar uitwedstrijd tegen
en in Lienden. Een klein plaatsje in het hart van de Betuwe met zo'n
6500 inwoners (incl. Buren).
De weg er naar toe was zonovergoten en we passeerden de vele fruittentjes waar de aardbeien en de pruimen tegen ramsj prijzen werden
aangeboden.
Het sportpark ligt goed verscholen tussen de huizen en gelukkig
zagen we de stewards op tijd zodat we ons ruim voor aanvang van de
wedstrijd in de gezellige bestuurskamer konden melden.

Volgende week wacht ons alweer een hele sterke tegenstander. Thuis
tegen Achilles, de huidige topklasse kampioen. Lastig misschien,
maar zeker niet kansloos, gelet op het spel van vandaag!

Tot onze niet geringe verassing telden we minstens 6 (!) AFCereleden en een enkel lid van verdienste. Chapeau voor hun aanwezigheid!
De opkomst van de overige Amsterdamse fans was als verwacht,
hondstrouw maar te laag in aantal.
Het is te hopen dat bij minder weer deze trouwe supporters wel blijven komen en dat er misschien nog een aantal aansluiten. Ons eerste
elftal verdient deze steun.......
Hoewel zwaar in de minderheid (er waren zo'n 600 bezoekers) lieten
de AFC-ers zich heel duidelijk horen.

Thuisgekomen bleek het radiospotje over dat gezamenlijke buurtfeest
gewoon over mijn straat te gaan. Een opblaaskussen, vlaggetjes in de
bomen en witte wijn en rosé uit een kartonnen doos. Een gekkenhuis
als resultaat.
Fijn dat achter ons huis de uitgebreide bbq -n et niet zichtbaar voor de
deelnemers aan het grote straatfeest- een privaat karakter had. Ben
benieuwd of er volgend jaar weer een buurtfeest komt.........

De opstellingen waren weinig verassend. AFC speelde bijna net zo
als de laatste weken en Lienden -in de winning mood- heeft een sterk
elftal en een hele sterke bank. Spelers als Jarzinho Valentijn (ex
Haaglandia), Nick Vijlbrief, John van Loenhout en last but not least
Romano Denneboom, nog international onder van Basten, vermoedden een sterk budget. En dat is in Lienden meer dan voor elkaar!
Er zijn, zo leerden wij, zo'n 300 leden van de business club die elk
minimaal 1.500 euro per jaar beschikbaar stellen aan de club en daarnaast nog enkele hoofdsponsors. Prima geregeld dus.
Opvallend is wel dat Lienden eigenlijk een zaterdag club is met
slechts een elftal op zondag. Genoeg hierover en snel naar de wedstrijd.

Opstelling: Hartman, Gefferie (Meulemans 52), Ruijter, Post, Derlagen, Enrico Patrick, van Moll, Jansen, Joshua Patrick, Jens (van Es
77), Ent (Tjeertes 61)
A.W. te A.

Programma Zondag A
Zondag AFC 1
16 september 2012: 14:30 uur, AFC 1 – Achilles’29 1,
scheidsrechter: R.A.H.J.Souwen
Ass.scheidsrechters: B. Cakir en H. Boon
22 september 2012: 19:30 uur, HSC’21 1 – AFC 1,
scheidsrechter: E. Blank
Ass.scheidsrechters: J. van Pommeren en J.Th.M.G. Wesselman
25 september 2012: 17:00 uur, AFC 1 – FC DEN BOSCH 1,
scheidsrechter: ?,
Ass.scheidsrechters: ?,
30 september 2012: 14:30 uur, AFC 1 – Haaglandia 1,
scheidsrechter: C.C. van Elswijk
Ass.scheidsrechters: A. Chahid en A. Barszowski
7 oktober 2012; 14:30 uur: FC Chabab 1 – AFC 1,
scheidsrechter: ?,
Ass.scheidsrechters: ?

Al in de derde minuut speelt Jens de bal in het vijandige strafschopgebied omhoog tegen de hand van een tegenstander en de meegereisde AFC-ers kijken al vooruit naar de penalty. Dat gaat dus niet door.
Een tegenvaller voor de Rood Zwarten.
AFC blijft aandringen en heeft het beste van het spel. Meteen al in de
4e en de 6e minuut is het gevaarlijk voor het doel van Lienden. Het is
dan circa 32 graden.
Wij scoren niet en dan is het een ijzeren voetbalwet die zegt dat de
goal aan de andere kant valt. In de 8e minuut komt de linkerverdediger Valentijn aan de bal. Hij zet door tot aan de achterlijn, omspeelt
enkele verdedigers en scoort! 1-0.
Met nog een aantal onderbrekingen (drinkpauzes) golft het spel op en
neer. AFC krijgt niet de beloning voor haar inzet en Lienden verspeelt nonchalant een handvol serieuze kansen. Derhalve 1-0 met de
rust.

Zondag AFC 2
16 september 2012: 11:45 uur, AFC 2 – AFC’34 2,
scheidsrechter: R.G.M.N. Schigt
23 september 2012: 11:30 uur, DEM 2 – AFC 2,
scheidsrechter: R.W.H.J. Dumont
30 september 2012: 11:45 uur, AFC zon 2 – Blauw-Wit A’dam 2,
scheidsrechter: J. Ligtvoet
7 oktober 2012: 11:45 uur, EDO 2 – AFC 2,
scheidsrechter: ?
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Ristorante Italiano
Dagelijks open van:
12.00-15.00 uur en
van 17.00-23.00 uur.
Zaterdag en zondag
van 17.00 - 23.00 uur.

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

,, Accuraat”
VERHUUR

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

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

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

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

Geopend:
ma. t/m vrij. 8.00 - 17.00 uur
zaterdag 8.00 - 13.00 uur

HELPT UW

SPONSOREN.

BENUT
DEZE RUIMTE VOOR
UW ADVERTENTIE!

Volop aandacht voor Topklasse in NoordHolland. Reportages en samenvattingen
van wedstrijden.
Iedere zondag in NH Sport om 17:10 uur.

MEER INFO OP RTVNH.NL

Niet voor iederéén, misschien wel voor u.
Het advies is van ons - de keuze aan u.

www.odysseus.nl

tel.: 020 - 820 87 20

info@odysseus.nl
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MIXED PICKLES
ingelegd door Willem (Pim) Adriaansz (sinds 1976 nr. 358)
w.adriaansz@zonnet.nl en www.home.zonnet.nl/w.adriaansz
GEBEURTENIS
Om maar recht voor zijn raap met de deur in huis te vallen: na de algemene vergadering van donderdag 19 juli j.l. was Pickelaar even zoek. Zijn
vorige inleg (de laatste van seizoen 2011/2012) beëindigde hij met een P.S.: Pickelaar sloot zijn tekst al op 18 juli j.l. af vanwege een aanstaand ommetje. Hij dacht daarmee ruimschoots op tijd paraat te zijn voor de topklasse seizoenopener Gemert-AFC op zondag 19 augustus j.l.,
maar het liep even anders dan Pickelaar in zijn flagrante onschuld had gedacht. Pickelaar zat op die dag om 14,30 uur in een professionele
kruidentuin in het oosten des lands , waar hij met Pickelaarse bij 30° C. een concert bijwoonde van middeleeuwse muziek, vertolkt door een
ensemble van 4 musiciennes. Pickelaar voelt nu uw diepe teleurstelling voor zoveel clubontrouw diep in zijn nek; maar hij legt uit.
Zijn ommetje had hij zich voorgesteld in zijn huisje op wielen (de La Marolle 3), te beginnen in een Vilsterens natuurdomein en te vervolgen bij
een bevriende boerenfamilie aan onze oostgrens. Aanvankelijk leek het daarop; althans de eerste 4 dagen. In de namiddag van die vierde dag
kreeg hij echter telefonisch bericht, dat er die ochtend te zijnen huize in de Heerlijkheid Castricum was ingebroken. Dat betekende uiteraard
onmiddellijke terugkeer naar het woonhuis, dat van binnen was veranderd in een ravage, waarvan Pickelaar u de details zal besparen. Maar
waarin geen stukje goud - hoe klein ook – meer was te vinden.
Pickelaar kreeg zijn handen vol aan gesprekken met politie, bank, verzekeringmaatschappij, schaderegelaar en aannemer. Ruim 14 dagen later
besloten de Pickelaars er alsnog even tussenuit te gaan, mede vanwege een sociale verplichting elders.Hun huis kon nu wel onbeheerd worden
achtergelaten. Daar viel immers toch niks meer te halen. En zo kwamen Pickelaar en zijn wettige partner op het verkeerde moment nog onverwacht terecht in een kruidentuin met muziek.
CITAAT
“Alles van waarde is weerloos”.
(Lucebert, pseudoniem van L.J. Swaanswijk, Nederlands dichter en schilder, 1924-1994).
DOPING
In het randstedelijke wilde westen, waarin Pickelaar gepokt en gemazeld is, kwam het maar spaarzaam voor dat hij genood werd bij het ten
doop houden van borelingskes. Het gebeurde onlangs echter wel bij de boerenvrienden, waar hij in de ochtend vóór het kruidentuinconcert de
feestelijke doping meebeleefde van een tijdgenootje, dat weliswaar nog niet op eigen benen kon staan, maar het water besprenkelen als symbolische zonden afwassing geroutineerd doorstond.
Doping heeft – zoals de ontwikkelde Schakellezer weet – ook een andere betekenis en die kwam recent journalistiek veelvuldig tot hem. Winnende ronderenners werden achteraf gestraft met vervallen verklaarde zeges, waarbij het problematisch bleek nummer 2 (of 3) alsnog tot winnaar uit te roepen; omdat zij evenmin een brandschoon verleden hadden. Het heden blijkt echter nog niet veel beter. Pickelaar las van een nieuwe droge, die nog niet op de lijst van verworpen middelen stond, maar alvast wél verboden werd. De naam ervan, Finasteride kwam hem vagelijk unheimlich voor . (Nooit unheimisch zeggen, want dat is onzin).
Veiligheidshalve keek Pickelaar even naar de pilletjes, die hem als hoogbejaarde het leven moeten veraangenamen. En –oh schrik – het werkzame deel van zijn dagelijkse Proscar pil bleek Finasteride te zijn! Schreef hij dan al zijn Mixed Pickles onder invloed van doping? Ze kunnen
niet vervallen verklaard worden. Wie schrijft blijft. Maar een deel van de rechtvaardiging voor zijn AFC erelidmaatschap valt wél weg. Pickelaar ziet zijn toekomst zorgelijk tegemoet.
OVER DE TOP
Na de tijdelijke ontregeling van Pickelaars dagelijkse leven was het op woensdagavond 29 augustus j.l. eindelijk zover: hij kon bij de derde
competitiewedstrijd van onze hoofdmacht weer aanschuiven (ADO'20-AFC). Wat afstand betreft een makkie. In betere dagen zelfs vanaf zijn
woonhuis nog beloopbaar, maar hij nam het zekere voor het onzekere en koos voor de veilige koets. De aanvangstijd van 20,00 uur bleek om
aanvankelijk onduidelijke reden niet haalbaar. Het werd 20,30 uur omdat de jeugdige scheidsrechter het reserve (uit-)shirt van AFC ontoelaatbaar achtte. Uiteindelijk speelde AFC in de reserve shirts van ADO'20 met rugreclame van de Heemskerkse hoofdsponsor en dat voelde niet
lekker! Ondanks de snelle voorsprong trok AFC tenslotte met 9 spelers aan het kortste eind: 2-1. Normaal gesproken had met 11 man de winst
voor het grijpen gelegen.
Het was al de tweede van 3 wedstrijden, die AFC incompleet beëindigde en daar kwam 4 dagen later de derde bij (thuis tegen Hollandia 2-2).
Drie keer in de week trainen, tijdens wedstrijden verkeerd reageren en met rood eraf. Dat past niet bij AFC. De eerste verwijdering trof Mike
Derlagen, een fatsoenlijk man, die gevonnist werd waar andere referees wellicht milder geoordeeld hadden. Maar wat de tweede/derde en vierde rode kaart betreft: oliedom, schadelijk voor het team en onaanvaardbaar.
In de eerste fase van de nieuwe competitie liet AFC daarmee aanwijsbaar punten liggen, die wellicht aan het eind van de rit bepalend kunnen
worden. Fatsoen behoort volgens Pickelaar echter de eerste prioriteit te hebben. Hij gaat ervan uit, dat onze clubleiders diligent zullen zijn en
blijven.
REDACTIE
Op de algemene vergadering van 19 juli j.l werd onder (veel) meer onze Commissie Pers en Publiciteit gekozen en vernieuwd. Maar het is er
blijkbaar nog niet van gekomen na het vertrek André Wijnand (die smoel gaf aan de Schakel) een nieuwe (bekwame) redacteur aan te wijzen.
De opsomming van functionarissen links op pagina 2 van de Schakel geeft dat dan ook niet aan.
Toch is de redacteur van een gedrukt blad onontbeerlijk en hij dient gescheiden te blijven van de eveneens onontbeerlijke webmaster. Onze
Schakel is tevens – terecht – één van de primaire kenbronnen van onze geschiedenis en derhalve ook onmisbaar voor onze archiefcommissie.
Pickelaar hoopt, dat er met enige voortvarendheid een konijn uit de hoed komt. Een eigen belang heeft hij niet. Plaatsing van zijn historische
Mixed Pickles op de voorlaatste Schakel pagina lijkt niet in gevaar te komen.
STEMMING
Op de dag, waarop deze Schakel uitkomt, ging het Nederlandse volk naar de stembus voor de verkiezing van de Tweede Kamer der StatenGeneraal. Nee, Pickelaar laat zijn licht niet schijnen over de uitslag en hij geeft er ook geen commentaar op, maar hij heeft in algemene zin wél
even voor u geteld. Er waren in totaal 20 politieke partijen, die hun kandidaten presenteerden. Dat waren er bij elkaar 838, die dongen naar de
begeerde 150 te vergeven zetels. Dat betekent 688 afvallers.
De eensgezindheid in ons matig beleden nationalisme heeft dus haar beperking, maar wellicht is dat ook één van de charmes van het Nederlandse volk (waarvan een plukje AFC-ers mede deel uitmaakt): verdraagzaamheid in verscheidenheid.
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HAND MADE TAILOR JEANS
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DE MAAT
VOOR
SUCCESVOL
ZAKEN DOEN
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Scabal
Dressler

Hugo Boss
Lacoste

Moorman Mannenmode
Telefoon 020 - 644 11 62

Canali
Eton

Aeronautica Militare

Humberto

Groot Gelderlandplein 135
E-mail: info@rickmoorman.nl

Jacob Cohën

1082 LV Amsterdam
Website: www.rickmoorman.nl

