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 14 oktober
14.30 uur
AFC - Sneek WZ

dinsdag 23 oktober
20.00 uur (kunstgrasveld)
AFC - Ajax zat. (beker)

zondag 4 november
14.30 uur
De Treffers - AFC

zondag 28 oktober
14.30 uur
AFC - VVSB

zondag 11 november
14.30 uur
AFC- EVV

Maar ook veel interessante wedstrijden van andere teams bij AFC zoals
zaterdag 13 oktober
zaterdag 20 oktober
14.45 uur AFC zat 1-Zandvoort 1
17.00 uur AFC zat 1-Fortis (beker)
12.15 uur AFC zat B1-NEC/FC Oss B1 14.30 uur AFC zat A2-Kon HFC A1
12.15 uur AFC zat B1-MVV B1
zondag 14 oktober
12.15 uur AFC zat C2-Zeeburgia C1
11.45 uur AFC 2- FC Chabab 2
12.15 uur AFC D1-Alexandia'66 D1

zaterdag 27 oktober
14.45 uur AFC zat A1-NEC/FC Oss A1
12.15 uur AFC zat A2-Be Quick 1887 A1
12.15 uur AFC zat C1-AZ C1
12.15 uur AFC D1-Feyenoord D1

Zie onze website bij ‘wedstrijdprogramma’.
De volgende Schakel verschijnt op 13 november 2012
En . . . volg dagelijks onze berichten op www.afc.nl
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de AFC Schakel

Red-aktueel

Website: www.afc.nl
e-mail Schakel en website: webmaster@afc-amsterdam.nl
Productie Schakel Hans Elias
0297-761406
Drukkerij Palteam
020-4950435
Medewerkers Kees Gehring, Machiel van der Woude, Johan
de Bie, Pim Adriaansz, Hans de Bie, Wim Crouwel,
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
Verenigingszaken
Henny Kottmann, verenigingsmanager, tel. 4044043,
06-54946477
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

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

Zaterdag 6 oktober j.l. was het op de kop af 50 jaar geleden dat het Sportpark
Goed Genoeg door Burgemeester mr. G. van Hall en enkele andere hoogwaardigheidsbekleders van Amsterdam feestelijk werd geopend. (Zie pagina 24)
Om dit 50-jarig bestaan van ons sportpark niet onopgemerkt voorbij te laten gaan
had het AFC-bestuur de Ereleden en leden van Verdienste, de AFC-Ridders (allen 50
jaar of langer lid) en enkele genodigden zaterdagmorgen j.l. geïnviteerd voor een
brunch in het recent van een nieuwe vloer en plafond voorziene clubhuis. Het werd
een geanimeerde bijeenkomst.
De circa 75 aanwezigen werden door voorzitter Machiel van der Woude welkom
geheten. AFC-Ridder en voorzitter van de archiefcommissie Rik de Boer loodste de
genodigden aan de hand van archiefbeelden langs de velden, waar AFC voor de
verhuizing naar ons huidige sportpark “lief en leed gedeeld had”. In de bijna 118 jaar
van ons bestaan waren de langste periodes 50 jaar op Goed Genoeg en daarvoor van
1921 tot 1962, 41 jaar aan de Zuidelijke Wandelweg; derhalve 91 van de bijna 118
jaar van ons bestaan verankerd in Amsterdam-Zuid.
Vervolgens werden Edwin Geluk, Louis van Rijn en Hans de Bie, die op 6 oktober
1962 bij de opening een ceremoniële c.q. organisatorische rol hadden vervuld, in het
zonnetje gezet. Daarna verschafte de voorzitter de aanwezige leden nader inzicht
over wat er sinds het Honderdjarig bestaan van AFC in 1995 m.b.t. de eventuele
toekomstige huisvesting allemaal de revue is gepasseerd. Vele plannen werden gesmeed en later weer ingetrokken. De laatste overeenkomst werd gesloten in het jaar
2006 voor de realisatie van een nieuw sportpark op en rond het zgn. “Parkgebouw”.
Daartoe moest het hoofdveld worden verplaatst en werden twee nieuwe kunstgrasvelden aangelegd. Maar helaas, de realisatie van dit Parkgebouw werd in 2010 door
de Gemeente afgeblazen. In de loop van het jaar 2011 werd aan AFC een nieuw zgn.
“schetsplan” voor een nieuw sportpark aan de Zuidas gepresenteerd, waar AFC niet
mee akkoord kon gaan. Het geschetste sportpark is voor een vereniging met 1900
leden die uitkomt in de KNVB Topklasse te klein van opzet, voorziet slechts in 5
velden van de minimaal 6 benodigde velden om ons huidige speelplan uit te kunnen
voeren, geeft schaduwwerking op de velden en zou in 4 verschillende fases worden
uitgevoerd, met een jarenlange bouwput als gevolg, aldus Machiel van der Woude.
Als alternatief presenteerde AFC het zgn. “Kantelmodel”. Daarbij zouden 4 van onze
huidige velden in tact blijven en 2 nieuwe kunstgrasvelden worden gecreëerd op de
plek van de door de Universiteit van Amsterdam in 2010 verlaten sporthal aan de
De Boelelaan. Dit voorstel werd echter door de Gemeente om niet nader toegelichte
stedenbouwkundige redenen afgewezen. AFC had reeds eerder aangegeven bereid te
zijn om mee te werken aan een uitplaatsing van het sportpark naar het Amsterdamse
Bos en/of het Amstelpark. Over een mogelijke uitplaatsing naar Het Loopveld stelde
AFC in mei van dit jaar schriftelijk een aantal vragen. Groot was dan ook de verbazing toen AFC begin juli van de Dienst Zuidas een brief ontving, waarin de huur van
ons sportpark volkomen onverwacht per 31 augustus 2014 werd opgezegd. Natuurlijk heeft AFC hier schriftelijk protest tegen aangetekend, maar tevens hebben wij
opnieuw een alternatief plan ontwikkeld, zo deelde Van der Woude de aanwezigen
mede. Ron Voskamp, ooit de man achter het in het jaar 2000 gelanceerde plan
“Cadeau aan de Zuidas” bracht AFC in contact met de stedenbouwkundig ingenieurs
Menno Moerman en Joost van den Hoek van het bureau INBO. Zij presenteerden een
nieuw plan, te realiseren ongeveer op de plek die ook de Dienst Zuidas voorziet met
haar laatste “schetsplan”, maar dan met de noodzakelijke 6 velden (zie pagina 5) in
plaats van de door de Dienst Zuidas gepresenteerde 5 velden. Een compacter sportpark voor AFC ter plekke, waarbij het bekende Fysiomed Medisch Centrum ten
behoeve van hun mogelijk gewenste toekomstige behuizing aan de Zuidas wellicht
samen met AFC wil gaan optrekken, zo eindigde Machiel van der Woude..
De bijeenkomst werd afgesloten door de door het bestuur geïnviteerde voorzitter van
het Stadsdeel Zuid (circa 140.000 inwoners), de heer Paul Slettenhaar. In zijn toespraak gaf de heer Slettenhaar aan dat het Stadsdeel veel waardering heeft voor AFC,
dat sportfaciliteiten binnen het Stadsdeel belangrijk zijn en dat het Stadsdeel gaarne
ziet dat AFC met de benodigde 6 velden aan de Zuidas verankerd blijft. De heer
Slettenhaar verklaarde dat AFC naar zijn mening niet fatsoenlijk wordt behandeld en
dat een nieuw sportpark juist ook kansen biedt voor de bedrijven, de omwonenden en
de onderwijsinstellingen uit de omgeving. De voorzitter van het Stadsdeel Zuid
eindigde met de mededeling dat de contacten met de centrale stad goed zijn en dat hij
het laatste plan van AFC zal inbrengen en met verve zal verdedigen. Met een hartelijk applaus voor deze speech werd deze succesvolle bijeenkomst afgesloten en kon
men gebruik maken van de door clubhuispachter Frans Ris voortreffelijk verzorgde
brunch.
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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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Sportpark Goed Genoeg II in vogelvlucht.

De

Plattegrond Sportpark Goed Genoeg II.

Het huidige eerste elftal van AFC verdient dan ook meer publieke
belangstelling. De thuisblijvers krijgen iedere week ongelijk, dus
AFC’ers, kom op 14 en 28 oktober naar Goed Genoeg en je hebt
geheid een leuke middag!

En dan Ons Eerste! Sinds de vorige Schakel van 13 september jl.
heeft AFC een hele mooie serie afgeleverd! AFC-Achilles’29 (de
Algemeen Kampioen van Nederland bij de amateurs) 2-0, HSC’21AFC 2-3, voor de KNVB-beker AFC-FC Den Bosch 0-1 (doelpunt
van Den Bosch in de laatste minuut van de verlenging), AFC-Haaglandia 5-0 en FC Chabab-AFC 1-2, waarmee AFC op dit moment een
keurige 4e plaats op de ranglijst inneemt. Er volgen in oktober nog
2 thuiswedstrijden. Op 14 oktober AFC tegen Sneek, dat laatste
staat, 21 oktober is een inhaaldag en zijn wij vooralsnog vrij en op
28 oktober AFC-VVSB. Daarnaast speelt AFC voor de KNVB
districtsbeker op dinsdagavond 23 oktober om 20.00 uur tegen Ajax
zaterdag 1, eveneens thuis.
Ons eerste elftal speelt met veel elan en inzet en met diepte in het spel
en de spelers zijn qua sportieve prestaties op het veld en sociaal en
maatschappelijk gedrag daarbuiten een visitekaartje voor onze club.

Tenslotte nog dit. Op 24 september jl. werd door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam en de
KNVB West 1 aan AFC de Amsterdam Fair Play Prijs uitgereikt.
In totaal 900(!) KNVB scheidsrechters kozen de Amsterdamse vereniging die over de gehele breedte van de club het meest sportief
opereert, waarbij volgens DMO en de KNVB AFC overtuigt met haar
aanpak.
Een groot compliment voor onze club en de vele functionarissen die
zich hier iedere week voor inzetten!
Kees Gehring
5
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8173 G. Veerhoek, Hoofdweg 235-III, 1057 CV Amsterdam,
F. Cohen, Rooseveltlaan 222-III, 1078 NX Amsterdam,
128 Kees Boijenk, Overhoeksparklaan 62, 1031 KC Amsterdam,
4796 M. van Driest, Duinzichtlaan 18, 2061 DA Bloemendaal,
6659 R. van Servellen, Charlotte de Bourbonlaan 40, 3708 CD Zeist,
8576 Hans Beukers, Van Oldebarneveldtplein 8-2hg, 1052 JM Amsterdam.

Bestuursmededeling
Groot onderhoud aan de De Boelelaan .
De Dienst Zuidas Amsterdam zal in twee weekeinden in oktober, te
weten het weekend 1 vanaf vrijdag 12 oktober tot en met maandag
15 oktober en het weekend 2 van vrijdag 26 oktober tot en met
maandag 29 oktober werkzaamheden laten uitvoeren om de De
Boelelaan op te knappen.
Het betreft lichte reconstructiewerkzaamheden, waarbij lokaal asfalt
zal worden vervangen en belijning zal worden aangebracht. Omdat de
De Boelelaan een drukke verkeersader is in de Zuidas is besloten om
de werkzaamheden uit te voeren in de luwe uren. Dat betekent dat de
aannemer in deze periode De Boelelaan gefaseerd uit verkeer zal
halen. De bereikbaarheid van het Sportpark is gegarandeerd en er zal
worden gezorgd voor omleidingroutes.
Er zal sprake zijn van eenrichtingsverkeer en het sportpark zal in elk
geval in beide weekenden worden ontsloten via de ingang van parkeerterrein P15 via de Beethovenstraat (bij de witte keet en de viaducten van de rijksweg). Middels bebording zullen de omleidingen
worden aangegeven. Het is onvermijdelijke, maar beperkte hinder en
overlast; het doel is om de bereikbaarheid en de gebiedsontsluiting te
verbeteren. Hou rekening met extra reistijd en omleidingen.
Zie op onze website de omleidingroutes.

Van werkend lid naar donateur
100072 Jurriaan Reinink
Opnieuw opvoeren
7431 Samuel Nieuwenhuis, 9932 Maarten de Lange, 8710 Houcine
Larroussyn
Opzegging
7761 Ruben Hekster, 10098 Senna van Zutphen, 2573 Jinon Samson,
8958 G. Niehe, 8751 Z. Afellad, 100009 J. van Tiel, 5468 Robert
Molenaar.

Overleden
Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden op
1 oktober 2012 op de leeftijd van 84 jaar van mevrouw

Ledenlijst

Mia Sophia van Broekhuizen-van Westerloo
52 jaar 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.

Kandidaatleden
10621 Robin Jalving, Burg. Tellegenstraat 216, 1073 KG Amsterdam,
21-11-2000, tel. 020-6708005,
10622 Dani Rozenbroek, Frans van Mierisstraat 14hs, 1071 RS Amsterdam, 25-2-2000, tel.020-6642177,
10623 Lorenzo Bakker, Roemer Visscherstaat 47, 1054 EW Amsterdam, 9-1-2000, tel. 06-54626149,
10624 Ryan Gill Deekman, A.J. Ernststraat 16 1083 GW Amsterdam,
16-9-2004, tel. 06-43471098,
10625 Shaunak Sharma, De Schulp 7, 1181 NA Amstelveen, 28-71999, tel. 020-8226409,
10626 Maro Briedjal, Zuster Claassenhof 43, 1391 BM Abcoude, 111-2006, tel. 06-49291527,
10627 Daniel Schram, Jekerstraat 9-2, 1078 LV Amsterdam, 21-42006, tel. 06-34249500,
10628 Edward Frank, Steenderenstraat 14, 1107 LC Amsterdam, 198-1998, tel. 020-6963487,
10629 Thijs de Graaf, Haringvlietstraat 25, 1078 JZ Amsterdam, 144-2006, tel. 06-26136541,
10630 J. van Zweden, A. Hahnplantsoen 10, 1077 BM Amsterdam,
10631, A. van Zweden, A. Hahnplantsoen 10, 1077 BM Amsterdam,
6-7-1994, tel. 06-20547144,
10632 N.M. v.d. Noord, Bonhoeffersingel 32, 1069 NB Amsterdam,
1-1-2006, tel. 06-14548545,
10633 D. van Zweden, A. Hahnplantsoen 10, 1077 BM Amsterdam,
22-4-1988, tel. 06-52376636,
10634 Youssef Driouch, Van Hilligaertstraat 26D, 1072 KA Amsterdam, 15-2-2004, tel. 06-45074362,
10635 Spencer Carle, Jan Luijkenstraat 47 hs, 1071 CL Amsterdam,
27-05-2004, tel. 020-2213936,
10636 Ties v.d. Broek, Ketelhuisplein 35, 1054 RD Amsterdam, 710-1996, tel. 020-6166498,
10637 Mats de Mooij, Kievitsheuvel 29, 1391 AP Abcoude, 16-32004, tel. 06-53175134,
10638 D. Enness, v. Beuningenstraat 195 hs, 1051 XP Amsterdam, 87-1981 tel. 06-13254051,
10639 Lars Damen, Tweede Jan van der Heijdenstraat 11-hs, 1073
VE Amsterdam, 10-10-1986, tel. 06-83638155

AFC’s “Bie”-zonderheden

De wedstrijden in de afgelopen weken brachten ons gelukkig een
aantal overwinningen. De thuiswedstrijd tegen de amateurkampioen
van Nederland Achilles ’29 werd door AFC met 4-2 gewonnen, de
uitwedstrijd op zaterdagavond tegen HSC’31 werd gewonnen met
2-3, de daaropvolgende thuiswedstrijd tegen Haaglandia werd met
5-0 gewonnen terwijl de uitwedstrijd afgelopen zondag tegen
Chabab eindigde in een geweldige 2-1 overwinning.
Op dinsdag 25 september jl. eindigde de bekerwedstrijd tegen FC
Den Bosch na twee keer 15 minuten verlenging in een 0-1 nederlaag
met het tegendoelpunt in de 119e minuut. Elders in deze uitgave van
de Schakel kunt u verslagen lezen van deze wedstrijden.
Selectiespeler Gideon de Graaf is naar aanleiding van zijn opgelopen blessure in de bekerwedstrijd tegen DVS geopereerd aan zijn
kruisband. De AFC wenst hem een spoedig herstel.
Op 24 september jl. is aan onze vereniging op een vergadering van
het jaarlijks voorzittersoverleg van de KNVB de Fair Play Prijs
uitgereikt. Scheidsrechters beoordeelden alle Amsterdamse clubs op
hoffelijkheid en gedrag binnen en buiten de lijnen. Op 29 oktober zal
de profarbiter Kevin Blom bij AFC een spelregelavond voor verenigingsscheidsrechters uit de regio leiden. Op de website van onze
vereniging kunt u meer informatie lezen over deze verdiende onderscheiding met een foto van Machiel van der Woude en Frans Juch.

Adreswijziging
5610 Ron Voskamp, Zegge 58, 1422 RB Uithoorn,
8438 Sebastiaan Gonzalez, Karl Grogersingel 4, 1069 NX Amsterdam,
6
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Je kunt leden van onze club dus ook al in Mexico tegenkomen!
Argon, RAP en Hollandia hadden ook spelers in dit zogeheten
Nederlandse "Mexico-team" met de vele talentvolle jeugdspelers.

Een leuk moment onlangs, waardoor je altijd trots bent op AFC. Op
een gezellige voorlichtingsavond, in het Frans Otten Stadion, over
de mogelijke Amsterdam Gay Games in 2018. Deze games werden
in 1998 voor 't laatst in Amsterdam gehouden. Onze hoofdstad heeft
zich opnieuw hiervoor kandidaat gesteld naast ondermeer Londen en
Parijs. In gezelschap van onze Amsterdamse wethouder voor
o.a. sport, Eric van der Burg luisterden zo'n honderd belangstellenden naar de argumenten, die een bid voor de organisatie van de Amserdam Gay Games mogelijk moeten maken. In gezelschap van onze
Amsterdamse wethouder voor o.a. sport, Eric van der Burg luisterden
en zagen zo'n honderd belangstellenden naar de argumenten, die een
bid voor de organisatie van de Amsterdam Gay Games mogelijk
moeten maken. Interessante speeches hierover, ook door van der
Burg. Op een groot scherm geïllustreerd door logo's van enkele sportclubs, die geheel achter dit streven staan. Wat zag ik tot mijn blije
verrassing? Tot de vier clubs, wiens logo breeduit in kleur op het
scherm stonden, behoorde ook onze AFC. Natuurlijk naast Ajax en
ook naast sportclub KDO uit De Kwakel en de hoofdstedelijke
zwemclub Upstream. "Sport sluit niemand uit !" is het ook het
motto, waar onze AFC geheel achter staat.
Alle uitgenodigde leden van de Zilveren Ploeg hebben deze week
een brief ontvangen met de nodige informatie, welke avond op vrijdag 2 november a.s. zal worden gehouden.
Op zaterdag 15 september jl. waren een aantal oud-bestuursleden
door ons vroegere bestuurslid Jacques Parson uitgenodigd voor een
bijzondere avond in het Koninklijk Theater Carré, waar feestelijk
gevierd werd dat Jacques 25 jaar de leiding heeft van Kappé International (een van de eerste AFC-Vriendelijke Bedrijven). Onder
het genot van een drankje en een hapje werd Jacques in het zonnetje
gezet in aanwezigheid van veel relaties.
In de Telegraaf van afgelopen maandag was een artikel opgenomen
met als kop “Opa-keeper apetrots op achterkleinzoon” met een
foto van de 91 jarige Herman van Raalte (in het verleden doelverdediger bij Blauw-Wit en het Nederlands Elftal) samen met zijn
achterkleinzoon Didier Deyns (in AFC-tenue), jeugdlid bij onze
club. Didier mocht met andere jeugdspelers met de spelers mee het
veld op bij de wedstrijd Ajax-FC.Utrecht.

In de sportbijlage van Het Parool d.d. 24 september jl. was een uitgebreid verslag opgenomen over de wedstrijd van Zaterdag 1 tegen
Haarlem/Kennemerland, in welk artikel onze speler Benno Nihom
uitgebreid aan het woord werd gelaten. Hij vertelt over zijn activiteiten bij de jeugd van AFC en zijn goede relatie met AFC-trainer
Wessel Colijn. Benno maakte in de genoemde wedstrijd tegen Haarlem/Kennemerland drie prachtige doelpunten.
Abel Swaan, speler van AFC-elftal Zondag 8 en zoon van onze
clubarts Lex Swaan studeerde af in technische geneeskunde en heeft
nu de titel van master of science. Namens de vereniging onze welgemeende gelukwensen aan het adres van Abel.
Kerwin Hartman, doelverdediger in ons vlaggenschip en dit seizoen
in een uitstekende vorm, staat terecht behoorlijk bij de media in de
belangstelling, waarmee wij hem feliciteren.
We maken 't allemaal regelmatig mee. AFC-ers om je overal tegen.
Altijd tijd voor een kort gezellig gesprekje. Tweelingbroer Hans
reikte onlangs in Amstelveen prijzen uit op de Nederlandse kampioenschappen Estafette. De medailles werden hem door jonge kinderen op een kussentje aangereikt om ze om nekken van de prijswinnaars te hangen. Terwijl ouders fotografeerden. En daar kwam natuurlijk weer een AFC-er naar voren. Glimlachend het kussentje met
de medailles aan Hans aanbiedend. Een van de jongens was Emiel
Nieuwhof, 8 jaar jong, en hem vertellend dat hij in de F 1 van zijn
favoriete voetbalclub speelt. Emiel's ouders zijn bekende polsstokhoogspringers. Niet alleen met succes beoefend voor hun Amstelveense atletiekclub de Startbaan, maar ook organiserend. Zowel z'n
vader Johan Nieuwhof, als zijn moeder Ineke de Haan. Emiel's
moeder sprak met blijdschap over de leuke ervaringen van haar zoon.
"Gaat veel tijd voor ons inzitten, maar we doen het met veel plezier”.
AFC vinden wij een prima voetbalclub", aldus de trotse moeder Irene
de Haan. In het blad Televizier d.d. 15 september jl. was een uitgebreid artikel opgenomen met ons lid Marc de Hond. Dit naar aanleiding van het feit dat Marc de nieuwste aanwinst is van het KROTelevisieprogramma “De Rekenmaker”, welk programma ik op
donderdag 20 september jl. heb bekeken. In het genoemde artikel
worden aan Marc 5 vragen gesteld, waarop hij uitgebreid antwoord
geeft. Marc wordt net als zijn vader Maurice een bekende persoonlijkheid op de vaderlandse televisie. Afgelopen zondag was hij aanwezig in het praatprogramma van Eva Jinek. Een advies aan de
lezers Beslist naar blijven kijken.!!!! Voor de eerste ronde van de
districtsbeker van de KNVB zijn de volgende wedstrijden vastgesteld: AFC Zondag 1 - Ajax Zaterdag 1 en AFC Zaterdag 1 Fortius (Zondag 1) In het nieuwe voetbalseizoen is het mij opgevallen dat de Sportredacties van De Telegraaf en Het Parool weinig
aandacht besteden aan de wedstrijden uit de Topklasse. In de sportkrant van Het Parool d.d. 17 september jl. was er wel een verslag van
de wedstrijd tegen Achilles ’29. Weinig over de wedstrijd zelf en
verder zeer onduidelijke informatie. De sportkrant van de Telegraaf
schrijft een uitvoerig verslag van de overwinning tegen de amateurkampioen. Verder vele pagina’s over de clubs uit de Eredivisie
waarin ik ook geïnteresseerd ben. De Volkskrant schrijft nooit iets
over de Topklasse soms zijn niet eens de uitslagen te vinden. Ook de
publieke omroepen besteden in hun sportprogramma’s weinig aandacht aan het amateurvoetbal. Alleen RTV. Noord Holland is wel
een positieve uitzondering en daarom kijk ik dan ook met veel genoegen iedere zondagavond naar het commentaar van Ton Ojers en de
medewerkers van RTV/Noord Holland te weten Edward Dekker en
Klaas Jan Bos. Wel wordt in de Amsterdam/Bijlage d.d. 14 september jl. aandacht besteed aan onze helaas vertrokken ex/aanvoerder
Lutzen Brink, die nu voetbalt in een vriendenelftal bij WVHEDW.
Lutzen is trouw aanwezig bij de thuiswedstrijden van onze mooie
vereniging. Een dit jaar nieuwe uitgave van het programma
AFC/Thuis wordt bij iedere thuiswedstrijd vervaardigd door Hans
Elias en Michael van Os, waarvoor namens AFC hartelijk dank. Ook
dit keer moet ik mijn bijdrage beëindigen met verdrietig nieuws. Mij
bereikte het bericht van het overlijden van ons oud-lid Lloyd Headley,die een groot aantal jaren deel uitmaakte van ons 1e elftal. Van
1981 t/m 1987 was hij een vaste keuze van de verschillende trainers.

3 oktober 1948 in het Algemeen Handelsblad met onderschrift:
De Amsterdamse derby Blauw Wit tegen Ajax eindigde in een 1-0
overwinning van Blauw Wit. De grote man van de dag was de doelverdediger van Blauw Wit, Herman van Raalte.
In Mexico (de stad Xalpa) vond enige tijd geleden een regelmatig
terugkerend internationaal voetbaltoernooi plaats. Waaraan ook een
sterk selectieteam uit Nederland deelnam. Al sinds 1993 georganiseerd door de Stichting Copa Monterra AC. Met altijd als doel in
Mexico plaatshebbende deelname van nationale jeugdvoetbalteams
uit vele landen. Gespeeld wordt om de Copa Monterrey. De selectie
van de spelers voor deze teams vindt plaats op basis van scouting
door de stichting zelf en in overleg met hun trainers en begeleiders.
Maximaal 16 spelers worden per keer geselecteerd. Mijn broer Hans
werd op het spoor gezet van de Amstelveense RODA-speler Laslo
Ruwiel. Hij kreeg een foto van de Nederlandse ploeg, uiteraard in
oranje shirt, met de namenlijst van de spelers in handen.
Wat bleek? Liefst vier AFC-ers maakten van deze nationale jeugdploeg deel uit: Danny VISSER, Daan Ernst POST, Rik Willem
RAVEL-LI en David Daniel Cornelis STEGENGA.
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Sportspecialisten
In 2007 bekroond tot beste ‘voetbalzaak’ van Amsterdam.

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

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

Ons bloemwerk
is nooit “Goed Genoeg”
Altijd iets beter

Bloemsierkunst
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Deze PUB-QUIZ is reeds in vele horecagelegenheden een doorslaand
succes gebleken. In groepjes van 5 personen wordt tegen elkaar gestreden, waarbij de kandidaten vragen in de meeste algemene zin te
beantwoorden krijgen. Uit ervaring is gebleken dat gezelligheid hoogtij viert en het dan ook echt als een avondje uit beschouwd mag worden.
De pachter wil langs deze weg laten weten dat alle AFC-seniorenteams de gelegenheid hebben om in te schrijven, waarbij de PARTNERS van de AFC-leden met name van harte welkom zijn om ook
deel te nemen aan de PUB-QUIZ. Belangrijk om te weten; aan deze
inschrijving zijn GEEN kosten verbonden.
Inschrijven kan bij Frans Ris; clubhuis 020-6445575 of per mail:
fransj.ris@gmail.com

Vele leden van onze vereniging bewaren een zeer aangename herinnering aan Lloyd. Namens de AFC betuigen wij onze oprechte
deelneming aan zijn naaste familie. Tevens ontving de AFC het bericht van overlijden van Mevrouw Mia van Broekhuizen-van Westerloo, moeder van onze Zilveren Ploegers Theo en Jan op de leeftijd van bijna 85 jaar. Mia was altijd een trouw supporter van haar
zoons toen beiden nog voetbalden. Persoonlijk bewaar ik aardige
herinneringen aan haar als wij bij wederzijdse vrienden elkaar tegen
kwamen. Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming
aan de familie. De overledene was ruim 52 jaar ondersteunend lid
van onze vereniging. Ook ontvingen wij het bericht van het overlijden
van oud-scheidsrechter Arie de Munnik, die de laatste jaren in
Spanje woonde. Arie had een goed contact met onze AFC en heeft
vele wedstrijden van ons eerste elftal geleid. Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan zijn familie.
En dan nu de verjaardagen van de leden van de Zilveren Ploeg.
Allereerst moet ik de door mij vergeten verjaardag vermelden van
Charles Thomas, die op 17 september jl. de leeftijd van 76 jaar
bereikte. Charles is een trouw bezoeker van de wedstrijden van het 1e
elftal en uiteraard ook van de wedstrijden van zijn zoon Cees (oudkeeper van AFC1) en van zijn kleinzoon Dion, de keeper van het 2e
elftal. Daarnaast is hij een enthousiast lid van de VBC (Vrienden
Biljart Club). Namens de AFC nog vele gelukkige jaren samen met
Gerda. Ook vermeldde ik de vorige keer niet de verjaardagen van
Michiel Reddering en zijn broer Patrick Reddering (al jaren actief
in de Elftalcommissie B) niet. Beiden zijn jarig op 8 oktober, waarvan Patrick is geboren in 1971 en Michiel in 1974. Beiden als nog
proficiat. In mijn vorige column informeerde ik u over de 84e verjaardag van ons erelid Fred van Soomeren en noemde ik hem het
oudste erelid. Ik doelde daar op het feit dat hij reeds in 1975 samen
met ons recent overleden erelid Jan van Dijk benoemd was tot erelid. Ons erelid Pim Adriaansz attendeerde mij er op, dat hij wat
betreft de levensjaren (88 jaar) het oudste erelid was en daar heeft
hij gelijk in. Zowel Fred als Pim wens ik nog vele gelukkige jaren.
Vervolgens de komende verjaardagen: Bert de Rooy (11/10) - Erelid
en AFC-Ridder Marcel Koster (15/10) - Lid van Verdienste en
AFC-Ridder Jaap Draisma (16/10) - Hans Coorengel (16/10) - Barry
v.d. Glas (17/10) - Erelid en AFC-Ridder Rob Duis (18/10 - 76 jaar)
- Ernst Bouman (22/10) - Fred Berrier (23/10) - Lid van Verdienste
en AFC-Ridder mijn tweelingbroer Hans de Bie (24/10 - 76 jaar) Fred Gehring (26/10) - Rein Akkerman Jr. (27/10) - Theo Janssen
(31/10 - 65 jaar) - Dick Visser (31/10) - AFC-Ridder Henk v.d.
Bergh (6/11 - 78 jaar) - Lars Boering (7/11) - Michael Kinsbergen
(10/11) - Michael Kahn (13/11) - Marcel v.d. Meent (13/11) - AFCRidder Henk de Groot (15/11) - Erelid en AFC-Ridder Rein Akkerman (15/11 - 81 jaar) Aan al deze jarige Zilveren Ploegers onze
hartelijke felicitaties.
Johan de Bie.

Zilveren Ploeg
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).

AFC winnaar van
Amsterdamse Fair Play Prijs
Maandagavond 24 september ontving AFC in de Ajax Experience de
Amsterdamse Fair Play Prijs. 900 KNVB scheidsrechters kozen AFC
als de meest sportieve vereniging van Amsterdam. Hierbij keken de
scheidsrechters naar hoffelijkheid (ontvangst), gedrag op het veld van
spelers en rondom het veld van toeschouwers.
De prijs werd namens AFC in ontvangst genomen door Frans Jüch,
voorzitter van de scheidsrechterscommissie van AFC. Met het winnen
van de Fair Play Prijs krijgt AFC voor al haar leden een opleiding
aangeboden voor verenigingscheidsrechter, die wordt gegeven door
internationaal topscheidsrechter Kevin Blom.
Het bestuur van AFC is bijzonder blij met deze prijs en feliciteert de
vele scheidsrechters die AFC rijk is, de scheidsrechterscommissie en
Marjan en Theo Janssen, die resp. op zaterdag en zondag de scheidsrechters ontvangen, van harte met deze belangrijke onderscheiding.

Bij AFC wordt niet alleen voetbal gespeeld. In feite is het één grote
familie, met veel aandacht voor elkaars plezier en ook voor elkaars
wat vervelende dingen. Dat ondervond Marjoleine de BieRaakman, vrouw van erelid Johan, toen zij onlangs in de Bergman
Kliniek in Naarden een nogal ingrijpende schouderoperatie kreeg. Na
enkele dagen verblijf in deze prachtige medische kliniek, stond de
telefoon thuis aan Doornburg bijna niet stil. Vele lieve belletjes over
Marjoleines belevenis van de operatie en de herstelperiode daarna.
Daarbij ook een ruim aanbod van hulp. Variërend van boodschappen
doen en het brengen van een goed en niet al te lang bezoek, tot aan
het bereiden van maaltijden. Bloemen en kaarten bij de vleet. Waarmee weer eens werd aangetoond, dat de lidmaatschapskaart van AFC
tevens een certificaat is van de "Amsterdamse Familie Club".
(Tekst van een andere De Bie.).
Johan de Bie.

Frans Juch, voorzitter van de scheidsrechter commissie, komt aan het
eind van de Bestuursvergadering het AFC Bestuur verblijden met de
gewonnen Amsterdamse Fair Play Prijs en overhandigt een ingelijst
shirt van Ajax aan AFC voorzitter Machiel van der Woude.

Vrijdag 26 oktober a.s. voor
de 2e keer in successie de
PUB-QUIZ

Terugblik samen met vooruitblik
bij viering 50 jaar “Goed Genoeg”.
De jubileumviering in ons clubgebouw van AFC’s 50-jarig verblijf
op sportpark “Goed Genoeg” onlangs werd niet alleen een dankbare terugblik. Gelukkig maar. Want het verleden geeft weliswaar
prettige herinneringen, maar de toekomst geeft zinvolle plannen.

Vrijdag 26 oktober a.s. organiseert in het AFC-clubhuis onze pachter
Frans Ris voor de 2de keer de PUB-QUIZ; aanvang 20.30 uur.
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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

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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van AFC werd ook nog verbaal door Van der Woude in ’t zonnetje
gezet. Destijds bestaande uit de ereleden Nico Holtzappel, Otto van
Rijn, Cor van Peperzeel. Met Hans de Bie als secretaris. Waarvan de
laatste, als enige van dit viertal, zich nog steeds in z’n gezonde leven
mag verheugen. Getuige dit verslag.
Hans de Bie.
.

Dus kwam de niet al te verre toekomst van onze voetbalclub ruimschoots aan de orde. Over de bewoning op “Goed Genoeg” sinds
1962 een halve eeuw achter ons, werd door voorzitter Machiel van
der Woude en door Rik de Boer van de onvolprezen archiefcommissie verhaal gedaan. Met veel leuke beelden, filmisch en fotografisch,
destijds voor AFC’s historie vastgelegd.
Geïnteresseerd beluisterd door de aanwezige AFC-ers, die zich de
verhuizing van de Zuidelijke Wandelweg naar de De Boelelaan als
clublid nog goed kunnen heugen. Zij waren voor de jubileumviering
uitgenodigd waren. Samen met leden, die het Ridderschap van AFC ,
noem ’t een eervolle “chronologische 50-jaren-onderscheiding”, nog
niet hebben mogen beleven. Maar enorm actief waren, of nog zijn
voor onze club. Maar ook met andere speciale gasten. Waaronder
Paul Slettenhaar, de voorzitter van het Stadsdeel Amsterdam-Zuid.
Ook aanwezig was de, door zijn adviezen aan AFC, inspirerende Ron
Voskamp. Hij schakelde het architectenbureau INBO in voor de
woonopzet en de chronologische planvorming van een toekomstig
nieuw sportpark voor AFC. Menno Moerman en Joost van den Hoek,
beiden van INBO, lichtten een en ander duidelijk toe. Naar aanleiding
van een door Kees Gehring opgesteld zogeheten “kantelmodel”, dat
afwijkt van de huidige veldenindeling op “Goed Genoeg”. En alleszins bruikbaar lijkt. Om te komen tot een verblijf op de Zuidas, die
zou kunnen beantwoorden aan de behoefte van AFC en de criteria
van de gemeente Amsterdam.

Scheidsrechterscommissie
Onze vereniging is wekelijks druk met het regelen van
scheidsrechters bij de wedstrijden die elk weekend gespeeld, en dus
ook geleid, moeten worden. Het gaat daarbij niet alleen of we genoeg
gediplomeerde eigen scheidsrechters hebben maar ook over de vraag
hoe de spelregels in de praktijk worden gehanteerd.
'Vanuit de praktijk' belichten wij een aantal goede voorbeelden ter
verduidelijking van de regels.

De aanwezigheid op de jubileumviering van de Amsterdamse lokale
politicus Paul Slettenhaar deed, door zijn bemoedigende uitspraken,
vele AFC-harten opengaan. Uitspraken, die de duidelijke indruk
gaven, dat hij het allerbeste voor geeft met onze voetbalclub. Zoals
hij zei: “Het is belangrijk om AFC in de stad te houden. Niet alleen
woningen en kantoren in de Zuidas, maar juist de vermenging met
sportclubs is belangrijk”. Maar hij heeft waargenomen, dat de gesprekken met de hoofdstedelijke wethouder van sport en zeker met de
Amsterdamse ambtenaren niet altijd tot daadwerkelijke eensgezindheid leidde. Paul Slettenhaar meent, dat je juist door wrijving tijdens
niet parallel lopende gesprekkende gespreksonderwerpen glans geeft.
De mogelijk lijkende vestigingsplaatsen? Het Kleine Loopveld, het
Amstelpark, het Amsterdamse Bos of gewoon aan de De Boelelaan
blijven, het zijn steeds weer de opties, die rond gaan. Paul Slettenhaar
verder: “Het bedrijfsleven van Amsterdam kan profijt hebben van
AFC. Ik neem uw plan met de zes gewenste velden onder mijn arm
mee naar het bestuur van de deelraad. Voor de publieke opinie is ’t
niet juist en niet aan te bevelen om met uw club om te gaan, zoals de
centrale gemeenteraad nu doet. Respect voor en begrip met AFC
verdient uw club zeker”.

Een fluitsignaal van de scheidsrechter is niet nodig om:
• het spel te onderbreken voor een hoekschop, inworp of doelpunt,
• het spel te hervatten met een vrije schop, doelschop, hoekschop of
inworp.
M.a.w. (en dat zijn dan ook de meest voorkomende gevallen) je hoeft
niet op een fluitje van de scheidsrechter te wachten als je een vrije
schop of hoekschop wilt nemen! Tenzij de scheidsrechter duidelijk
kenbaar heeft gemaakt dat je wel moet wachten. Dit komt
bijvoorbeeld vaak voor als de scheidsrechter de muur op juiste
afstand wil zetten.
De schouderduw.
Reglementair is: duwen met schouder tegen schouder, de bal binnen
speelbereik en met de mogelijkheid om de bal te spelen.
De arm moet hierbij tegen het lichaam gedrukt blijven.
Met andere woorden je mag iemand geen schouderduw geven als je
de bal niet kan spelen en uiteraard mag je je armen niet gebruiken
om iemand te duwen!
Wordt vervolgd.
De AFC scheidsrechterscommissie

Medische commissie
FC. Chabab “uit” altijd lastig!
Het zal elke AFC-er worst wezen dat bij een uitwedstrijd op de locatie van stadsbewoner FC. Chabab de bestuurskamer “ietwat” te krap
zal zijn, of het speelveld de noodzakelijke aan K.N.V.B. eisen omringende krijtlijnen niet de juiste breedte hebben. Nee, AFC-ers het gaat
om de conditie van het gras, de veelvuldige oneffenheden en invaliderende kuilen welke volgens ons Erelid Marcel Koster de Topsport
divisie echt onwaardig is. Met andere woorden, een enkelblessure kun
je gewoon tijdens de koffie verwachten.
Ons enkelgewricht wordt gevormd door het onderste deel van zowel
kuit- als scheenbeen enerzijds en het sprongbeen anderzijds, dit geheel omgeven door een sterk vijfdelige enkelband. Het is een gewricht, dat zeker als het om voetbal gaat, heel wat te verduren krijgt.
Per jaar vinden er maar liefst 425.000 enkelverstuikingen plaats,
waarvan 85.000 in het voetbal (info: Topzorg KNVB).

Paul Slettenhaar ontvangt een foto van het huidige Goed Genoeg
Hoogtepunt was voorts de aandacht en de overhandiging van de foto
op 6 oktober 1962, waarop de beide aanwezige nog zeer jeugdige
Edwin Geluk (AFC), Louis van Rijn (ABC) en Acco Lapierre (ACC)
bij de opening van sportpark “Goed Genoeg” op de trap van het
clubhuis vereeuwigd werden. Edwin en Louis werden door Machiel
van der Woude glimlachend aan dit historische moment herinnerd.
Ook vice-voorzitter Ad Westerhof kreeg deze bijzondere foto overhandigd voor het eigen clubarchief. De toenmalige verhuiscommissie
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Met alle gevolgen van dien. Het is daarom goed om een enkelletsel
serieus te nemen, zowel in het behandelen als in het voorkomen
ervan.
De verschijnselen zijn behalve het zelf voelen van het overmatig
omzwikken vaak aan de buitenzijde ook pijn, zwelling en lokale
drukpijn.
De Eerste Hulp is behalve het stoppen van de activiteit, koelen met ijs
of koud stromend water, daarnaast het aanbrengen van een drukverband en gedoceerde rust. Veelal kan na 24 uur weer redelijk worden
belast. Hoe eerder het normaal afwikkelen mogelijk is, hoe sneller de
functie zich weer herstelt. Laat bij enige twijfel altijd een foto maken.
Veel enkelverstuikingen zijn herhalingen van een eerder verzwikken
van dit gewricht en komen vaak voor als voetballers niet voldoende
gerevalideerd zijn. In dat geval is de enkelbeheersing( de coördinatie)
onvoldoende en zwikt de enkel in herhaling sneller. Goede oefentherapie is van belang. Deze therapie is er op gericht de balansbeheersing van de enkel te herstellen, pas dan kan de speler weer met de
groep trainen of spelen.
Naast individuele training van coördinatie, kracht en conditiebehoud,
is het raadzaam de enkel nog zeker zes weken preventief te tapen of
een brace te dragen( lees: stabiliseren). Het is een fabel dat door het
dragen van een brace of taping tijdens het sporten de enkelbanden
verder zouden verzwakken. Deze worden gedurende dagelijkse bezigheden doorgaans voldoende op peil gehouden, al kunnen extra
versterkende oefeningen ter preventie van blessures nooit kwaad.
Ook bij onze A.F.C. jeugd wordt tijdens training gelet op de voetafwikkeling, de coördinatie, de balans en daarmee samenhangende
startsnelheid.
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

Cor ten Bosch had Achilles goed geanalyseerd en wist het Achilles
lastig te maken via de snelle buitenkanten. De eerste helft was Achilles misschien optisch wel beter, maar onze keeper Kerwin Hartman
lijkt met de week meer zelfvertrouwen te krijgen en wist samen met
zijn verdedigers de nul te houden. AFC zette daar een aantal aardige
kansen tegenover met een vrije trap van Magid Jansen en een kopbal
van Mike Ruijter, maar de ex prof en sympathieke doelman van
Achilles, Barry Ditewig wist deze kansen te verijdelen.

Kerwin Hartman is niet te passeren!
De 2e helft was identiek aan de eerste, alleen schroefde Achilles het
tempo van de balcirculatie wat op en leek het erop dat het wachten
was op een tegendoelpunt. Met wederom geweldig keeperswerk op
een aantal schoten en fanatiek en geconcentreerd verdedigen wist
AFC dit te voorkomen.
Sjoerd Jens, die het lastig had, werd vervangen door de getergde Bas
Ent. Je moet Sjoerd altijd laten staan zeggen de kenners, maar dit leek
een logische wissel, even wat frisheid in de ploeg.
In de 83ste minuut was het Joshua Patrick die met een geweldige
lange pass Bas Ent in stelling wist te brengen, die wat gelukkig de
keeper omspeelde en prachtig schuin inschoot, 1-0.
Het AFC publiek werd gek en zou het dan toch kunnen vandaag,
winnen van Achilles?
Met nog 10 minuten te gaan zocht Achilles de aanval en werd het
slordig achterin bij de mannen uit Groesbeek, zo vaak staan ze niet
achter. In de 91ste minuut wist Mike Derlagen uit te verdedigen en
deze bal kwam terecht bij de snelle Enrico Patrick die vanaf de middenlijn opstormde en de bal knap diagonaal inschoot, 2-0!
De scheidrechter floot af en AFC ontving de felicitaties van de sportieve opponent.
Als je maar blijft winnen, dan komt de nederlaag steeds dichterbij en
vandaag was dat in Amsterdam op Goed Genoeg.
Achilles is een prima ploeg en zal mee blijven draaien bovenin, waar
AFC het zelfvertrouwen door deze collectieve prestatie op wist te
krikken en aansluitend kon vinden bij de middenmoot.

Verslagen AFC 1
16 september 2012: AFC - Achilles'29 2 - 0 (0 - 0)
Vandaag mochten onze mannen aantreden tegen de Amateur landskampioen 2011-2012, Achilles’29 uit Groesbeek. De resultaten van
deze vereniging in de Topklasse zijn meer dan uitstekend te noemen.
Met een 2e plek achter FC Oss en 2 kampioenschappen is dit ook dit
seizoen weer de grote favoriet voor het kampioenschap. De eerste 4
wedstrijden van dit seizoen is het ook weer duidelijk, 12 punten met
een doelsaldo van 12 voor en 1 tegen. Tegen Chabab zal er nog een
inhaalduel plaatsvinden, maar duidelijk is dat Achilles haar vorm van
afgelopen seizoen door heeft weten te zetten gedurende de eerste
wedstrijden van afgelopen weken.
AFC heeft het lastig, 5 wedstrijden 4 punten met een aantal duels
waar het kwartje net even verkeerd viel. Vorige week zat het ook net
even niet mee tegen het sterke Lienden, maar er werd hoopvol gespeeld, dus het moet er een keer uit gaan komen, maar kan dat vandaag tegen deze tegenstander. De kenners hadden hun oordeel klaar.
Het was heerlijk voetbalweer, een 25 tal jeugd en ex jeugdleden
hadden zich opgeworpen om de Reds te ondersteunen. Dit gaf een
mooi gezicht op de tribune waar met rood en zwart werd gevlagd en
gezongen. Zo’n 800 bezoekers wisten de weg naar Goed genoeg te
vinden en het was gezellig druk.

Heren, bedankt voor deze mooie middag, het smaakt naar meer.
Komende zaterdagavond (!) naar HSC ’21 in Haaksbergen (aanvang
19.30 uur)die in de top meedraaien en dinsdag 25 september voor de
KNVB beker tegen Den Bosch om 17.00 uur op Goed Genoeg.
Wil graag eindigen met de woorden van onze coach Cor ten Bosch:
“Als er 2 of 3 niet meedoen, kan je nooit van Achilles winnen, maar
vandaag was iedereen goed, van de keeper tot linksbuiten”.
Laat ik eraan toevoegen, ook de trainersstaf en begeleiding een groot
compliment!
Ronald Koster

De wedstrijd begon zoals de meeste dachten, Achilles in balbezit met
goed combinerend en rustig zoekend naar de vrij staande man. Bij
balverlies terugzakkend tot achter de middenlijn en zodra de bal werd
veroverd zo snel mogelijk omschakelen om de sterke spitsen in stelling te brengen. Een balvaste ploeg met veel voetbal.
Wat zette AFC er tegenover? Veel, heel veel inzet en af en toe prima
combinerend voetbal. Doordat onze spitsen het moeilijk hadden
vandaag tegen de “reuzen” uit Groesbeek, moest het succes voetballend laag over de grond worden gezocht.

Opstelling: Hartman, Gefferie, Ruijter, Derlagen, Scheerens (Heij),
van Moll (Post), Jens (Ent), Jansen, J. Patrick, de Haer, E. Patrick
23 september 2012: HSC ´21 - AFC 2 - 3
Na de geweldige winst tegen Achilles van afgelopen Zondag, reed ik
vol goede moed samen met zoon Sam en poortwachter Frank Bouman
zaterdagmiddag naar Haaksbergen. Frank had de route nog even
nagekeken en keurig op een briefje geschreven. Toch wel makkelijk
een navigator naast je die de TomTom controleert... Frank maakte de
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nu al legendarische opmerking dat we niet echt haast hadden ‘want in
het eerste kwartier gebeurt meestal toch niks'.

Dinsdag om 17.00 uur speelt AFC thuis voor de beker tegen FC
Den Bosch.
Komt allen om onze jongens aan te moedigen. Het kan zo maar gezellig worden ....(``aldus Lou Hekster``)
Benno Honsdrecht

Maar timing is everything dus kwamen we keurig 5 minuten voor het
begin aan op het sportpark van HSC ´21. Mooi op tijd om alle meegereisde AFC-ers een hand te geven.

Opstelling AFC: Hartman, E.Patrick, de Haer ©, Ruijter, Derlagen,
Meulemans (Post), Scheerens, van Moll (Theuns), Jansen, Ent, Jens
(Heij)

De opstelling was op twee plaatsen gewijzigd t.o.v. zondag. Gefferie
was niet aanwezig, waardoor Meulemans rechts op het middenveld
kwam te spelen en Enrico Patrick rechtsachter. De plek waar hij
enkele jaren geleden zo succesvol debuteerde in AFC 1. Broer Joshua
was geschorst en werd in de voorste lijn vervangen door Bas Ent. De
man van die mooie openingstreffer tegen Achilles weet u wel.
Avondwedstrijden geven toch wel een bijzondere sfeer, het is net als
thuis dineren bij kaarslicht.

26 september 2012: AFC-Den Bosch 0 - 1 (2e ronde KNVB-beker)
AFC mist penaltyreeks op een haar.
Het houdt niet op! Na een mooie overwinning in Haaksbergen op de
zaterdagavond staat op dinsdag weer een wedstrijd geprogrammeerd.
FC Den Bosch komt voor de tweede ronde KNVB-beker naar Amsterdam. Een beetje gedoe vooraf. 17.00 uur beginnen op eigen veld
of later in het Olympisch Stadion. Makkelijke beslissing. Het wordt
lastiger als Ajax de volgende tegenstander is. Het zou fijn zijn als ook
het hoofdveld binnenkort verlichting zou hebben. Het is zo wel erg
haasten op het werk. Bekeren op dit niveau brengt risico's met zich
mee. Daarom is de politie verwittigd. Het bericht is kennelijk goed
overgekomen. Al vroeg is een flinke groep agenten, fraai in het geel
uitgedost, op ons complex aanwezig. Nu de supporters van FC den
Bosch nog. Zou dit ‘legioen' het aantal politie- en veiligheidsmensen
overtreffen?

De wedstrijd was nog maar net begonnen toen een diepe bal van Mike
Ruijter achter de verdediging van HSC´21 viel en Bas Ent alleen op
de keeper kon afstomen, hij maakte deze koel af, dus na 6 minuten 01. Wat een weelde!
Nog geen 4 minuten later viel de bal in ons strafschopgebied voor de
voeten van de nummer 7 van HSC´21 die de bal schitterend diagonaal
in de kruising joeg. Kerwin Hartman was kansloos, 1-1.
AFC was steeds dreigend via Bas Ent en Sjoerd Jens. Wie anders dan
Jens stond in de 15de minuut op het goede plekje na een afgeslagen
corner van Magid Jansen. Jansen gaf de bal in 2e instantie laag voor
bij de eerste paal en waar Jens het simpel afmaakte, 1-2. Zo dat was
het kwartiertje van Bouman zullen we maar zeggen.

Wat zijn de kansen vandaag? FC den Bosch heeft een behoorlijke
ploeg maar bakt er in de Jupiler League dit seizoen nog niet veel van.
Dat kan onder leiding van de ervaren trainer en oud-international Jan
Poortvliet, die na jaren trouwe dienst bij Telstar in Den Bosch terecht
kwam, natuurlijk veranderen. Een periodekampioenschap kan daarbij
helpen of .... een overwinning op AFC! The Reds hebben net 2 mooie
overwinningen (tegen landskampioen Achilles'29 en HSC'21) achter
de rug en hebben er echt zin in. Verrassingen zijn immers in deze fase
van de KNVB-beker niet uitgesloten: zo groot zijn de verschillen
tussen de Topklasse en de onderste helft van de Jupiler League niet.
Met ballenjongens, maar zonder sfeergroep (bij Achilles'29 het kruit
verschoten?) begint om precies 17.00 uur de wedstrijd.
De tribunes zitten helaas niet vol. Het Bossche legioen is grotendeels
thuis gebleven. Zoals te verwachten is pakt de ploeg van Jan Poortvliet direct het initiatief. Een ten opzichte van HSC'21 onveranderd
team van AFC vertrouwt op de stevige verdediging van de laatste
weken. Aan de andere kant proberen Bas Ent en Sjoerd Jens af en toe
wat na een lange bal, maar veel gevaar levert dit niet op. Richting rust
komt FC den Bosch een paar keer goed door, maar Seuntjes mist 2
keer met het hoofd. Enrico Patrick redt een keer op de lijn.

Sjoerd Jens maakt doelpunt twee
HSC´21 had de pech dat zowel de linkerspits als de laatste man in de
overigens van beide kanten zeer sportieve wedstrijd al in de eerste
helft geblesseerd uit vielen.
Een mooie strakke lange bal van Patrick viel goed voor Ent, die
opnieuw zijn directe tegenstander op kracht en snelheid voorbij liep,
alleen richting de keeper verslikte hij zich in de bal, kapte terug en
gaf de bal met veel gevoel voor bij de tweede paal, waar ja u raadt het
al, Jens op het goede plekje stond die de bal met links langs de keeper
volleerde. 1-3.
Binnen het half uur was het al weer 2-3, een slecht weggewerkte bal
werd meedogenloos hard onder de lat geschoten. De goed keepende
Hartman was weer kansloos.
De tweede helft was net begonnen toen Jens zich mooi vrijspeelde
maar hard over schoot. Daarna was het HSC´21 dat aanviel en enkele
kansen kreeg, maar of Hartman stond in de weg of de spitsen waren
net niet scherp genoeg. AFC had moeite de bal in de ploeg te houden
en gokte op de snelheid van Ent en Jens.
HSC´21 bracht nog een lange stormram in, bij AFC kwam Post voor
Meulemans om dit gevaar onschadelijk te maken. De moegestreden
Jens werd vervangen door Heij en in de laatste 5 minuten viel Theuns
in voor de weer goed spelende Duncan van Moll. AFC kwam niet
meer in gevaar.

Willem Scheerens in duel met Den Bosch speler Randy Wolters
In de tweede helft zit het achterin helemaal goed dicht. Mike Ruijter
en Jasper de Haer domineren in het centrum, op de vleugels gaven
Enrico en Mike Derlagen weinig ruimte weg. Op het middenveld
werken Wout Meulemans, Magid Jansen en Duncan Van Moll keihard, Willem Scheerens deelt vlak voor de achterhoede de lakens uit.

Twee wedstrijden tegen topploegen, 6 punten. Met een heerlijk gevoel reden we terug naar Amsterdam. De thuisblijvers hadden weer
ongelijk.
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De strijd was gestreden en na enkele wissels (Tjeertes voor Jens,
Gefferie voor Meulemans en Van Es voor Van Mol) was het (mooie)
slotakkoord weer voor AFC.
Al in blessuretijd scoorde Joshua Patrick nog 2 keer, een keer op
aangegeven van de goed spelende Bas Ent, en nog een keer na een
voorzet van de weer sterk spelende Mike Ruijter. Misschien dacht
Joshua voor degenen die even niet hebben opgelet, doe ik het gewoon
nog een keer. Daarmee kwamen klinkende cijfers op het scorebord en
werd de zegereeks voortgezet.

En als er wel eens een bal doorkomt verdwijnt hij in de veilige armen
van Kerwin Hartman.
Tegen het eind van de tweede helft wisselt Cor ten Bosch Duncan van
Moll voor Barry Tjeertes en Sjoerd Jens voor Joshua Patrick. De
verhoudingen op het veld worden er niet anders door.
Pal voor het eind van de tweede helft kan captain Jasper de Haer met
2 maal geel het veld verlaten. De tweede kaart voor het wegtrappen
van een bal nadat het spel stil ligt is streng, maar volgens de boekjes
te rechtvaardigen. Zonde dus en ook niet slim, want Jasper is (ook) in
deze wedstrijd een rots in de branding.
In de verlenging is het akelig spannend. Kerwin verricht enkele spectaculaire reddingen, FC Den Bosch komt er echt niet door.
Met nog enkele minuten op de klok denkt iedereen aan penalty's. De
ploegen zijn moe gestreden. En natuurlijk hoopt het thuispubliek op
Kerwin, die vandaag niet te passeren is. Wat zou het mooi zijn, gelijk
een jongensboek, als hij voor AFC de penaltyreeks zou beslissen.

De volgende tegenstanders zijn Chabab (uit) en Sneek (thuis). De
nummers 15 en 16 in de competitie.
Als AFC er in slaagt de ingezette lijn voort te zetten en scherp en
geconcentreerd te blijven voetballen, dan kan het nog leuk(er) worden.
Ruud Mantel
Opstelling AFC: Hartman, Ruijter, Scheerens, De Haer, Derlagen,
Meulemans (75. Gefferie), E. Patrick, Van Moll (80. Van Es), Jens,
(70. Tjeertes), Ent, J. Patrick.

En dan gaat het in de slotminuten toch nog fout. Scheidsrechter Martens fluit voor een overtreding van AFC op het middenveld. Een foute
beslissing van de verder goed leidende referee,, er is echt niets aan de
hand. Als iedereen weer bijgekomen is van verbazing, ligt de bal in
het Amsterdamse net na een kopbal van De Bock. Wat een teleurstelling!
Toch proberen The Reds met 10 man nog de bakens te verzetten.
Alles wordt op de aanval gegooid. Ook Kerwin rent naar voren. Op
links krijgt Barry Tjeertes nog een vrije trap, maar zijn schot wordt
door keeper Begois over getikt. Ondanks de aanwezigheid van 10
AFC'ers in het strafschopgebied levert de corner niets op en heeft
AFC na ruim 120 minuten voetbal met 0-1 verloren. Jammer natuurlijk, want een uitwedstrijd tegen FC Twente (waar FC Den Bosch nu
in derde ronde tegen moet aantreden) zou heel bijzonder zijn geweest.
De ploeg van Cor ten Bosch kan wel met opgeheven hoofd terugkijken op deze wedstrijd. De inzet was bewonderenswaardig. Het publiek heeft er van genoten.
MvdW

7 oktober 2012: FC Chabab - AFC 1 - 2
De wedstrijd begon iets later omdat de lijnen op het veld niet zichtbaar waren. De lijnentrekker deed zijn best maar op het natte zware
veld lukte het nauwelijks om duidelijke de lijnen te zetten.
Er is al veel over gezegd en geschreven maar de accommodatie van
Chabab is absoluut niet topklasse waardig.
AFC begon in dezelfde opstelling als vorige week, met Magid Jansen
nog geblesseerd aan de kant.
Al na een paar minuten was het uitblinker Jasper de Haer die bij een
vrije trap, genomen door Duncan van Moll, voor zijn tegenstander
kwam en de bal in de korte hoek schoot, 0-1.
AFC heeft het altijd moeilijk bij en tegen Chabab en al het meegereisde AFC publiek was blij met de vroege voorsprong.
AFC had het betere van het spel en kwam af en toe gevaarlijk door
over de vleugels.

Opstelling AFC: Kerwin Hartman, Enrico Patrick, Mike Ruijter,
Jasper de Haer, Mike Derlagen, Willem Scheerens, Wout Meulemans,
Duncan van Moll (Barry Tjeertes), Magid Jansen, Bas Ent, Sjoerd
Jens, Joshua Patrick
30 september 2012: AFC - Haaglandia 5 - 0
AFC overklast Haaglandia
Na de knappe overwinningen op Achilles (AFC won met 2-0 van
Achilles, PSV won met 3-2 van Achilles, AFC is dus beter dan
PSV...) en op HSC'21 en de op het nippertje verloren bekerwedstrijd
tegen Den Bosch was het de vraag op AFC de goede lijn door zou
kunnen trekken tegen een op papier mindere tegenstander. Vorig
seizoen werd Haaglandia nog knap 2e, met liefst 80 doelpunten voor
in 30 wedstrijden, maar dit seizoen presteert de ploeg uit Rijswijk
aanmerkelijk minder, mede als gevolg van het vertrek van een aantal
bepalende spelers.
Duncan van Moll wordt onderuit gehaald

AFC kende een flitsende start. Al in de 3e minuut werd Sjoerd Jens
van achteren neergehaald in het strafschopgebied, maar een penalty
bleef vreemd genoeg uit. Meteen daarna schoot Jens met een halve
omhaal net over, maar in de 6e minuut was het wel raak: Jens rondde
een goede voorzet van Mike Derlagen koelbloedig af: 1-0.
En AFC ging door. Nadat de zeer gevaarlijke Jens nog enkele malen
dicht bij een treffer was geweest, scoorde Bas Ent in de 29e minuut
beheerst uit een goed genomen vrije trap van Duncan van Moll. De
rust ging in met een verdiende 2-0 voorsprong voor een goed spelend
AFC.

Het eerste schot op doel door Chabab was rond de 30e minuut toen de
uitstekende keeper van Chabab de bal direct naar Kerwin Hartman
schoot (quote van het alweer ongeslagen commissielid Topamateurs
Hans Hulst).
De goed leidende scheidsrechter gaf links en rechts enkele terechte
gele kaarten, waarvan 1 voor AFC'er Mike Ruijter. Verder hield hij
het bij vermaningen wat ook wel een keer prettig is. Hij voelde de
wedstrijd goed aan.
Na een heerlijke kop koffie in de rust in de ietwat krappe bestuurskamer en een broodje van de BBQ, was het al in de 1e minuut raak.
Bas Ent was attent op een te korte terugspeelbal en via een eentweetje met de keeper was het 0-2.
De rest van de tweede helft daalde de wedstrijd naar een bedenkelijk
niveau.
Meest opvallende zaken waren het debuut aan AFC zijde van Allon
Worms. Een ex jeugdspeler dia via de Ajax jeugd, NAC en Almere
City weer terug is op het oude nest. Hij kwam in de ploeg voor fenomeen Sjoerd Jens. Peter Post verving 20 minuten voor tijd Duncan
van Moll en Dwight Gefferie viel nog in voor Wout Meulemans.

De 2e helft bood lange tijd minder vertier. AFC hoefde niet meer
zonodig en Haaglandia slaagde er nauwelijks in om de zeker keepende Kerwin Hartman in de problemen te brengen.
De 3e goal kwam dan ook voor het gevoel een beetje uit de (blauwe)
lucht vallen. Een diepe bal op Bas Ent werd door onze rechtsbuiten
prima verwerkt tot een mooie voorzet die door de goed meegekomen
Jens beheerst werd binnen gekopt: 3-0.
Haaglandia probeerde in het vervolg nog iets terug te doen, maar
verder dan een schot op de paal kwam de ploeg uit Rijswijk niet.
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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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Voorlopige selecties

Het was nog even spannend omdat Chabab in de 86e minuut uit een
corner de 2-1 aantekende. Hartman pakte nog een gevaarlijk schot en
speelde weer een uitstekende wedstrijd.
Overigens speelde bij Chabab een andere ex-jeugdspeler van AFC,
Frank Wiafe Danquah, die via o.a. Newcastle United terug is gekeerd
op de Nederlandse velden.
De vierde overwinning in de competitie op rij is een feit. AFC staat
nu op een gedeelde vierde plaats, zes punten achter de koploper en
acht punten los van de promotie en -degradatie plek. Waarvoor een
groot compliment aan de hele ploeg en begeleiding op zijn plaats is.

AFC 3
Nicky Blokzijl, Patrick den Boer, Youri Bolsius, David Caeiro, Mallqui Cabezas, Daniel Dekhuijzen, Guido den Dikken, Tjarko Hazewinkel, Jeroen Immink, Tommy van Kampen, Floris Kloes, Jay Lens,
Thomas van Luin, Mendel van der Ploeg, Bas Ris, Evanildo Silva,
Bas Stolwijk, Danny Verkaik, Jasper Wildenberg en Servinio Menig.
AFC 4
Alexander Altena, Meric Dalkiran, Max Dekker, Nando Duikersloot,
Daan Erisman, Jeroen Gosewehr, Elja Klein Essink, Yared Kassie,
Leon Moonen, Danny ten Nijenhuis, Casper van der Poll, Andre Pool,
Marc Pullens, Jeroen Ruyter, Daniel Sandler, Denzel Seca, Gianni
Termaaten, Kyle van Til, Avital Trustfull, Bob de Vries, Alexander
van Wijnen en Guus de Wilde.

Opstelling AFC: Hartman, E.Patrick, Ruijter, de Haer, Derlagen,
Meulemans (Gefferie) Scheerens, van Moll (Post), J.Patrick, Ent,
Jens (Worms).
Benno Honsdrecht

AFC 5
Kasper van Beek, Rogier de Boer, Paul Bosma, Daniel Cyganek, JanWillem Holtkamp, Rolf van Houten, Arjen Jansen, Jeroen Margy,
Thomas Massink, Guy van der Meulen, Michiel Reddering, Patrick
Reddering, Sander Regtuijt, Twan Roovers, Anne Schneider, Arjen
van Splunter, Gijs Veerhoek en Tarmo Vesterbohm

Stand per 7 oktober 2012
WKE
FC Lienden
Achilles'29
AFC
HBS
EVV
JVC Cuijk
HSC'21
De Treffers
Hollandia
ADO'20
VVSB
Haaglandia
Gemert
FC Chabab (-1)
Sneek WZ

9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
9

7
7
6
5
5
5
3
4
3
3
3
3
3
2
1
1

1
0
1
1
1
1
3
0
2
2
2
1
0
2
2
1

1
2
1
3
3
3
3
4
4
4
4
5
6
5
5
7

22
21
19
16
16
16
12
12
11
11
11
10
9
8
4
4

25-11
21-8
17-5
19-11
16-15
12-14
12-12
15-17
17-14
14-14
15-16
11-15
15-24
10-18
7-17
4-18

AFC 6
Roeland Bavinck,Ronald Bekius,Thijs Blok,Boris Cammelbeeck,Jan
van Gils,Roderick Hanrath,Rogier Heijligers,Jan Bart Koorstra, Erik
Kramer,Willem Kroner, Bas Landkroon, Niels Latham, Dirk Jan
Menkveld,Diederick de Mos, Niek Poppelaars, Nic Roex, Ralf Roex
en Andrew de Vries
AFC 7
Hans Beukers,Ayalon Blog,Koen Bos,Steven Bos,Sammy Commandeur,Rob Heilbron,Thijs Jongebloet, Daan aan de Kerk, Jordi Klein,
Rory Ligthart,Flip Nieuwenhuis,Christiaan Roos,Sander van Rossum,Victor Schiering,Roy Smeets,Surya Steylen, Seth van Straten,Simon Smulders,Keoma Veldhuis,Matthijs Vermeulen en Jaap
Zeilstra

Programma Zondag A

AFC 8
Adnan Beuqi,Mark Cornelis,Niels Douma,Floris Engel, Wes Geerts,,
Oto Gussenhoven,Koen van ‘t Hart,Philippe van Leeuwen,Koen
Mallee,Foeke Jake Nauta,Boele Oltmans,,David Schipper,Sander van
Loben Sels,David van der Stee,,Allard Warmelink en Thomas van der
Werff

Zondag AFC 1
14 oktober 2012: 14:30 uur, AFC 1 – SWZ Boso Sneek 1,
scheidsrechter M.B.Hof
Ass.scheidsrechters W.G.J.Ginkel-T.Balta
23 oktober 2012: 20:00 uur, AFC 1 – Ajax zat 1,
scheidsrechter E. van Os
Ass.scheidsrechters ?

AFC 9
Maurice Altena, Joeri Assink, Matthijs van Basten, David Beker,
Sjoerd van Gelderen,Wilfred van Gerrevink, Jeroen Gerritsen, Onno
van Grondelle, Said Halouchi, Jasper Jager,Rutger Jager. Koen Knip,
Lars konings, Paul van Kuilenburg, Al M’charek, Rocco Manco,
Oktay Ozkan,Marcel Schouten, Evran Tuzgol en Gerwin Willemsen

28 oktober 2012: 14:30 uur, AFC 1 – VVSB 1,
scheidsrechter B.G. van der Lip
Ass.scheidsrechters R. van de Meer – A.J. Zoutendijk
4 november 2012: 14:30 uur, de Treffers – AFC 1,
scheidsrechter ?
Ass.scheidsrechters ?

AFC 10
Elvis Adjei-Asamoah, Bastiaan Bartels,Arno van Esdonk, Paul Hagens, Niels van der Harst, Marthijn‘t Hart,Joris Heijnen,Michel Jonkers, Frits Keustermans, Tjerk Klompmaker,Teun Linthorst, Hans
Monfils, Ted Maros, Martijn Meijer, Etienne Quaedvlieg, Victor
Roell,Michiel Schrier, Mark Thomas en Arjen Visker

Zondag AFC 2
14 oktober 2012: 11:45 uur, AFC 2 – Chabab 2,
scheidsrechter, A.C. Wulf
28 oktober 2012: 11:30 uur, Jos/Watergraafsmeer 2 - AFC 2,
scheidsrechter, Th.G.Verbij

AFC 11
Lars Boering, Dennis Bijlsma, Niels Dekker, Rene van Dijk, Jack
Duis, Brian van Gelder, Zhivko Kralev,Keung Lam,Tim Maas,Arun
Maljaars, Frank Nieuwdorp, Benjamin Pije, Jan Roedema, Michiel
Roedema, Kalin Stefanov, Michael Tang,Nino Triolo, Eddie van
Uffelen, Jeroen Walker, Arno Wijnands, Michael Wong, Dennis
Wortelboer en Heidi Yiu.

4 november 2012; 11:45 uur, Hoogland 2 - AFC 2, scheidsrechter?

Zondag B
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: Gijs Veerhoek tel. 06-38743872 en Patrick Reddering tel. 0647806481
AFC 6: Diederick de Mos tel. 06-83532885
AFC 7: Seth van Straten tel. 06-30888444
AFC 8: Thomas van der Werff tel. 06-42531753
AFC 9: Jasper Jager tel. 06-20101652 en Rutger Jager 06-15398111
AFC 10: Teun Linthorst tel. 06-29248487
AFC 11: Jack Duis tel. 06-53662520
AFC 12: Leen Meijaard tel. 06-55753030

AFC 12
Philip Bruning, Frans Dankaart, Marc van Dooren, Maarten van
Driest, Haralt Eding, Marcel Eggenkamp, Max Flam,, Eric Heideman,
Dennis ten Harkel, Michel de Hond, Leen Meijaard, Thomas Meijaard, Julien Rappy, Ben Reisman, Daniel Reisman, Jaron Reisman,
Jony Reisman, Tim Roos, Rens Saat, Marthijn Smit en Luciano Zoon.
Samenstelling B-commissie
Patrick Reddering (06-47806481): coördinatie AFC 3 t/m AFC 5
Seth van Straten (06-30888444): coördinatie AFC 7, AFC 10 en AFC
11.
Max Flam (06-25425231): coördinatie AFC 6, AFC 8, AFC 9 en AFC
12.
.
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MIXED PICKLES
ingelegd door Willem (Pim) Adriaansz (sinds 1976 nr. 359)
w.adriaansz@zonnet.nl en www.home.zonnet.nl/w.adriaansz
KLOK EN KLEPEL
Als de AFC- Schakel inderdaad op 10 oktober a.s. uitkomt is het 50 jaren (en 4 dagen) geleden, dat de opening van ons Sportpark Goed Genoeg op 6 oktober 1962 werd gevierd met een receptie in het gloednieuwe clubhuis. Normaal zou er dus na een halve eeuw weer reden zijn voor
feestgedruis, maar gezien de onzekere AFC-locatie in de toekomst zullen de glazen nu wel niet geheven worden; dacht Pickelaar aanvankelijk
in zijn onschuld. Het AFC bestuur had verrassend een andere mening: op 6 oktober voor de harde AFC kern in het clubhuis een voorprogramma
gevolgd door een brunch. Inmiddels al verleden tijd. Pickelaar stelde zich echter al maanden eerder in op het schrijven van een pickle over het
inmiddels verouderde en onderhoud behoevende clubhuis, waaraan ons carillon een uniek kenmerk toevoegde.
In de vorige Schakel trof Pickelaar onverwacht al aandacht aan voor dat carillon, dat een uit Het Parool overgenomen artikel bevatte: Het
carillon bij AFC; waarvoor de informatie aan de journalist naar eigen zeggen was aangereikt door een AFC functionaris. Helaas zonder de
feiten te checken. In zijn laatste Mixed Pickles schreef Pickelaar nog argeloos over de Schakel als één van de primaire kenbronnen voor de
toekomstige AFC historie. Maar in het geplaatste carillonverhaal is daarvan geen sprake, want de feiten kloppen niet. De geschiedenis van
AFC is bij Pickelaar altijd ruim aan haar trek gekomen en hij voelt zich verantwoord het ware carillonverhaal in de Schakel vast te leggen.
Wetende, dat kritiek op iemands geheugen maatschappelijk moeilijker ligt dan kritiek op diens voetbaltalent. Het zij zo.
Pickelaar begint het carillonverhaal bij Willem (Wim) Staats, erelid van AFC sinds 1970. Een man van vele ingevingen. Destijds volgens
erelid Rob Duis (vader van Bob en Jack) een man van 10 ideeën, waarvan er 7 briljant waren. In de aanloop naar het carillon somt Pickelaar er
een aantal van op. Hij organiseerde het afscheid van de velden op de toenmalige Zuidelijk Wandelweg. Dat werd een afbraakfeest, met een in
de vloer van het bovenliggende clubhuis gezaagde opening, waardoor via een ladder de onderliggende voormalige kleedkamers bereikt konden
worden voor bar en klein buffet. Buiten in het donker op het tweede veld een gigantische fik van overtollig materiaal. Op Goed Genoeg was hij
de man van het 70 jarige AFC feest Schots en scheef. Geen tafel of stoel stond nog horizontaal en een heus Schots peloton in kilt trad met de
doedelzakken indringend het clubhuis binnen. Hij was ook de man van het bord voor het voormalige hoofdveld, waarop bij betreding stond Be
friends en bij verlating daarvan Keep smiling; nu overgebracht naar ons huidige hoofdveld. Zijn tekst op het clubhuis (boven de trap) Het sieraad van een huis zijn de vrienden die er verkeren is dan wel geen stijljuweeltje maar onmiskenbaar duidelijk. Hij schreef ook in de Schakel,
waarvan Pickelaar als 38 jarige redacteur was. Wim Staats deed dat eerst als Jhr. van Rossum de Gaulin (van ros hem de goal in) en later als
J.E. Camme de Bout Hachèle (je kan me de bout hachelen). Uiteraard was Wim Staats ook de man, die het carillon bedacht en de financiering
daarvan (4.500 gulden) zelf regelde met een Definitieve aanslag 1962 voor iedereen die voor vol werd aangezien; in het formaat blauwe enveloppe van destijds. Bij het binnenhalen van het geld kan Jaap van Nek, erelid van AFC sinds 1953, mogelijk een rol gespeeld hebben.
Het carillon werd door de leden aangeboden. Aanvankelijk speelde het elk half uur de eerste regel en elk heel uur de eerste twee regels van ons
clublied. Maar 50 jaar geleden was het huidige voetbal hoofdveld nog het veld van cricketdochter ACC, met gelijktijdig meer leden van beide
clubs dan nu en velen daarvan vonden (toen nog) geluid storend tijdens het spel, zodat tijdens alle wedstrijden het carillon het zwijgen werd
opgelegd. Maar het speelt allang weer. Eenmaal per uur: In onze goede Amstelstad is lang geleên geboren; gevolgd door het aantal uurslagen.
Het werk van die ene man: Willem Staats!
CITAAT
“De eerste wet van geschiedschrijving is niets onwaars te zeggen en niets waars te verzwijgen”.
(Marcus Tullius Cicero, Romeins staatsman en redenaar, 106 v.C. – 43 v. C. op bevel vermoord).
OVER DE TOP
Nu ongeveer een kwart van de topklasse competitie al achter de rug is mag er voorzichtig een tussenbalans opgemaakt worden. Ferm van start
gingen WKE, FC Lienden en Achilles '29, maar geen van drieën is inmiddels nog zonder puntenverlies. Toch lijkt het niet te boud gesproken,
dat die clubs zich zullen handhaven. Onderaan lopen 4 clubs de kans uit de topklasse te verdwijnen. Wat handhaving betreft wil dat zeggen te
willen behoren bij de overige 9 clubs. De krachtsverschillen lijken daar beperkt en het zal dringen geblazen blijven tot het eind. Maar AFC
heeft zich na een matig begin goed hersteld; hetgeen in Lienden al zichtbaar werd ondanks de niet geheel terechte 1-0 nederlaag: een inmiddels
goed georganiseerde verdediging, die daardoor voorin – met veel snelle jongens – legio mogelijkheden schept. Het verklaarde thuis de 2-0 zege
op Achilles '29 en uit de 2-3 overwinning op de sterke outsider HSC'21. Hoe het na de zware bekerklus thuis tegen FC Den Bosch (0-1 in de
verlenging) thuis tegen het wisselvallige Haaglandia is gegaan gaf eveneens een goed gevoel (5 -0 ). Chabat uit blijft hier nipt onbesproken.
PERSMAP
De AFC Persmap 2012/2013 is in de vorige Schakel al uitvoerig bezongen. Pickelaar kan zich daarin vinden; met de kanttekening dat er bij het
uitkomen al 4 competitiewedstrijden verspeeld waren. Hij was verheugd dat de verantwoordelijke informatie rechts onderaan de laatste bladzijde (41). terecht de kop Colofon droeg. Dat betekent namelijk Eind en dat hoort met die kop dan ook aan het eind. Informatie mag uiteraard ook
elders (zelfs helemaal voorin, zoals in de Schakel), maar dan moet die kop daar weg. Voorheen ging dat wel eens fout bij AFC en gaat het vaak
nog steeds fout bij andere periodieken.
Pickelaar – hoewel geen boekhouder – kon het niet nalaten ook even naar de kosten te kijken. De eenmalige Persmap kost net zoveel als de kale
drukkosten voor een jaar Schakels. Maar vooruit, dan heb je ook wat.
LECTUUR
Het valt niet te ontkennen, dat Pickelaar nogal taalgevoelig is en daarop wordt hij vaak aangesproken. Op moderne wijze: welk boek ligt er op
zijn nachtkastje, welk boek heeft hij het laatst gelezen en wat is zijn favoriete lectuur.
Welaan, op zijn nachtkastje ligt geen boek, maar staat een glaasje water. Niet voor zijn kunstgebit, want daar is hij nog lang niet aan toe. Een
romanvreter is hij ook niet; misschien leest hij er per jaar één of twee. Hij is meer voor de korte vorm. Zij voorkeurslectuur leest hij met rode
koontjes veelal in medische wachtkamers. Binnenkort mag hij gelukkig naar de tandarts, waar hij altijd veel te vroeg heengaat. Er moeten weer
een paar vullingen vervangen worden. Ha fijn, daar wacht hem vooraf de Donald Duck!
De vorige keer ging het mis, want zijn patiëntvoorganger had afgebeld en daardoor kwam Pickelaar eerder aan bod. Hij moest zijn Donald
Duck goeddeels ongelezen achterlaten, hetgeen hij zijn jeugdige vrouwelijke tandarts toevertrouwde. Zij gaat zeer zorgvuldig met haar oudste
patiënt om, tilde hem na behandeling uit de stoel, reikte hem de arm en begeleidde hem terug naar de inmiddels weer bevolkte wachtkamer. De
bezette Donald Duck werd met een vriendelijk woord voor Pickelaar vrijgemaakt. Zo kwam het allemaal toch nog goed.
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flats en kantoorgebouwen. Het verblijf op Goed Genoeg heeft
voor veel hoogtepunten gezorgd. In die 50 jaar werd AFC 4x
kampioen, speelde 3x om het Amateur kampioenschap van
Nederland en promoveerde 2x naar de hoofdklasse, als ook
promotie naar de Topklasse. Er dient dan ook vermeld te worden dat AFC in 1998 degradeerde naar de 1e klasse. Vooral
ook de wedstrijden tegen Barcelona waren hoogtepunten,
zoals ook zo vele evenementen voor de jeugd en natuurlijk ook
het normale competitiegebeuren.
Sportpark “Goed Genoeg” is vernoemd naar hoeve “Goed
Genoeg” in de Watergraafsmeer. De velden van deze boerderij
waren namelijk, van 1906 tot en met 1920, de thuishaven van
AFC.
Als eerbetoon aan ons sportpark hieronder enkele foto’s van
50 jaar historie van sportpark “Goed Genoeg.”
En waar gaat AFC heen? Die discussie vindt nog volop plaats,
maar daarover elders in deze Schakel.

van de


  
  
 

 



 

Ons sportpark Goed Genoeg en het clubhuis, bestond op
6 oktober 2012, precies 50 jaar.
Na de gedwongen verhuizing van de Zuidelijke Wandelweg
streek AFC op 6 oktober 1962 neer aan het nog grotendeels
braakliggende gebied aan de De Boelelaan. De snelweg was
nog niet aangelegd en alleen het gebouw van de Turmac stond
er al, verder één kale vlakte. Inmiddels ligt ons complex
redelijk tussen het groen en wordt het omringd door de A4,
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Namens de archiefcommissie
  

     

    

   

    

6 oktober 1962
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