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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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Van de brug af gezien
Bijna is het zover! Op 19 juli as. nemen wij op de Algemene Vergadering afscheid
van het seizoen 2011-2012 in een periode waarin de voorbereidingen op het nieuwe
seizoen al in volle gang zijn. Een drukke tijd dus, met de afronding van een succesvol verlopen seizoen met goede prestaties en veel voetbalplezier en de organisatorische opmaat naar seizoen 2012-2013 om ook in het nieuwe verenigingsjaar AFC
voort te stuwen in vaart der sportieve volkeren.
In het uitgebreide verslag van tweede secretaris Ruud Mantel, opgenomen in deze
Schakel, worden de ‘ins’ en ‘outs’ van het afgelopen verenigingsjaar besproken. De
lezer kan na lezing van alle sportieve en extra-sportieve activiteiten niet anders dan
tot de conclusie komen dat AFC anno 2012 over een breed front leeft! En hoe: de
topamateurafdeling bracht een kampioen voort, de seniorenafdeling, 24 elftallen
sterk, draaide bijzonder goed en de grote jeugdafdeling timmerde behoorlijk aan de
weg.
Ons aller eerste sprong er afgelopen seizoen met een tiende plaats niet echt uit. Als
snel werd duidelijk dat Achilles’29 en Haaglandia de dienst uitmaakten in de Zondagtopklasse en restte er slechts de middenmoot. Door een mooie reeks na de winterstop (met een fantastische trainingsstage in Barcelona) speelde de selectie van Cor
ten Bosch zich, zoals later bleek, definitief in veiligheid. Al met al een prestatie die
er mag zijn in het tweede Topklasse jaar. De concurrentie op dit niveau is immers
zeer groot en de degradatieregeling disproportioneel zwaar.
Zondag 2 werd onder de technische leiding van Wessel Colijn en Said Moumane met
een straatlengte voorsprong kampioen in de Reserve Hoofdklasse en schopte het tot
de halve finale van het algeheel kampioenschap van Nederland. Een schitterende
teamprestatie, waar wij de spelers, genoemde trainers en de overige leden van het
begeleidingsteam, Fred Laarhoven, Ernst-Pieter Knupfer en Dennis Schröder, van
harte mee feliciteren.
Zaterdag 1, met zondag 3 het vlaggenschip van de seniorenafdeling, had lange tijd
zicht op de eerste klasse, maar moest in de slotfase enkele teams voor laten gaan.
Jammer, maar ‘over all’ toch een prima seizoen, waarin Jeroen Brussee voor het
laatst excelleerde als trainer-coach. Jeroen blijft gelukkig volgend seizoen betrokken
bij het technisch gebeuren van onze vereniging. Zondag 3, teruggekeerd in de reserve eerste klasse, draaide goed mee in de subtop onder leiding van trainer Martin
Verburg en elftalleider Cocky van Duivenbode. Dit elftal wordt komend seizoen
aangevuld met enkele A 1 spelers. Ook naar zondag 2 zullen verschillende A 1 spelers doorstromen. Een prima ontwikkeling. Over de A 1 gesproken: dit topelftal
promoveerde na een enerverend seizoen naar de eerste divisie. Een fraaie prestatie
waar wij spelers en begeleiding van harte mee feliciteren.
Ook op het gebied van de evenementen draaide onze club op volle toeren, zowel bij
de senioren als bij de jeugd. De Persmappresentatie na afloop van de wedstrijd AFCHollandia beet hierbij vroeg in het seizoen de spits af. Een prachtige Persmap, voor
het laatst met veel kleur en kunde samengesteld door André Wijnand en Jan van
Galen, waarin de club in de volle breedte wordt geportretteerd. André en Jan, zeer
bedankt. Daarna volgde de bijeenkomst van Zilveren Ploeg met rond de 120 clubgenoten, die 25 jaar of langer lid zijn van AFC, de kienavond met 250 clubgenoten, de
Nieuwjaarsreceptie in ons clubhuis, het Jaardiner in het American Hotel waar de
117e verjaardag van onze club werd gevierd, het Damesjaardiner in het Hilton Hotel,
de zeer bijzondere Ridderlunch voor gestaalde clubgenoten die 50 jaar of langer lid
zijn van de club, het Stierenbal, dat onder leiding van opperstier Rein Minor voor de
50e keer plaats vond, het Be Friends toernooi voor alle seniorenteams en tot slot de
traditionele Gouden Ballen wedstrijd, waarbij na afloop afscheid werd genomen van
enkele spelers, waaronder captain Lützen Brink, die de Topklasse niet langer met
zijn werk kan verenigen. De flitsende vleugelverdediger Mike Derlagen werd in zijn
eerste AFC-jaar ‘speler van het jaar’, zeer bijzonder. Bij de jeugd lieten zich ook
heel wat evenementen noteren, een fantastische prestatie van de betrokken commissie. De Herfst2daagse, het Pepernotentoernooi, het kerstdiner voor C-junioren, het
AFC Superstars in de Borchlandhal en de Mini WK als geweldig slotakkoord bezorgden onze jeugd heel veel plezier.
Ook in het afgelopen seizoen moesten wij helaas voor goed afscheid nemen van
verschillende den clubgenoten. Eén ervan was ons Erelid Chris Schröder die op 24
oktober op 77-jarige leeftijd overleed. Een oer-AFC’er, die zich lange tijd dag in dag
uit op velerlei gebied inzette voor zijn club en die o.a. voortleeft in de rubriek ‘Chris
Statistiek’, te vinden op onze website. Wij missen Chris zeer en zullen nog heel vaak
bij allerlei situaties en gebeurtenissen met dankbaarheid aan hem denken.
Vervolg op pagina 5
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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

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

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

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

4 juli 2012 90e jaargang nr. 11

Vervolg van pagina 2

Egeïsche zee proosten. Iemand moet de economie van Griekenland
toch steunen?

Zoals gezegd is de voorbereiding op het nieuwe seizoen reeds in volle
gang. De selecties zijn samengesteld, de kleding wordt in orde gemaakt, de overschrijvingen worden verwerkt en het clubhuis ondergaat een flinke onderhoudsbeurt. Ondertussen wordt op onze velden
gevoetbald door een groot aantal bedrijven en organiseert AFC zelf in
de zomermaanden een zomercompetitie voor de senioren en een
jeugdkamp voor de jeugd. Ons sportcomplex is dus in de zomermaanden volop in bedrijf. Dit ongetwijfeld ook tot genoegen van Pim
van de Meent, die na een lange en succesvolle periode als sportparkmanager met deze functie stopt. Pim ontzettend bedankt voor je grote
inzet. We zullen je ongetwijfeld nog veel zien op AFC, met name bij
de jeugd, waarin je zo geïnteresseerd bent.

En dan…het is een tijd van komen en gaan. Maar wanneer ga je?
Bepaal je dat zelf of wacht je af tot je gestuurd wordt? Dat is als
speler moeilijk maar ook als lid van welke commissie of bestuur dan
ook. Na 29 jaar actief geweest te zijn voor de Klassieke Veteranen is
het tijd dat een ander mijn laatste rol als voorzitter over gaat nemen.
Nieuw geluid, nieuw elan, nieuwe energie. Te lang blijven zitten,
wordt een sleur. Tevens ben ik niet herkiesbaar voor de Commissie
Pers en Publiciteit. Maar dat is nog niet alles. Ook mijn redacteurschap van de Schakel geef ik op. Ja, al na twee jaar. Maar iemand
anders met meer kennis van zaken moet de Schakel verder verdiepen
en verbeteren opdat de Schakel een echt magazine wordt.. De eerste
stappen zijn gezet, nu verder. Ik dank hierbij alle trouwe medewerkers voor hun inbreng om de Schakel te maken zoals die nu is.

19 juli as. hoopt het bestuur veel AFC’ers te begroeten op de Algemene Vergadering om het afgelopen seizoen in stijl af te sluiten en
het nieuwe seizoen met enthousiasme te beginnen. Dit gekoppeld aan
de wens dat alle AFC’ers maar volop mogen genieten van de komende zomermaanden.
Machiel van der Woude, voorzitter AFC

Het is mooi geweest. Sinds 1989 in welke vorm dan ook eea gedaan
voor de club. De Henne Boskamp Nobelprijs hangt met gepaste trots
boven mijn werktafel. Het wordt tijd AFC een beetje van een afstand
te gaan bekijken. Kan best wel verfrissend zijn.

Red-aktueel
De competitie 2011-2012 is allang ten einde. Allerlei activiteiten
krijgen de ruimte om zich te ontplooien. Zie maar de verslaggeving
op de website en in deze Schakel. Cricketseizoen al weer aan de
gang. Hoe zal AFC het komend seizoen doen? Gaan we vooraf weer
meedoen om de bovenste plaatsen? Ik bedoel natuurlijk het eerste.
Is het rustig om het eerste? Zijn de nieuwelingen een versterking?
Hoe sterk zijn de tegenstanders geworden? Kunnen wij van eigen
kracht uitgaan? Zeg het maar. We zullen het zien.

André Wijnand

Van harte
Geboren op 31 mei 2012
Isabel Louise Alice

Gelezen in de Elsevier een artikel van Hugo Camps. Hij verhaalt met
enkele voorbeelden dat je niet alles kunt opschrijven wat je hoort of
ziet. Kwestie van onderling vertrouwen. Ik beweerde wel eens dat ik
na al die AFCoryfeeën eenzelfde serie had kunnen schrijven over wat
ik niet mocht opschrijven. Nooit gedaan, ga ik ook niet doen. Bovendien mijn hoofd is een selectieve zeef. ( vooral na een feestje….)

dochter van Lex en Kim Oosterling - van der Maarel.
Namens de AFC onze hartelijke gelukwensen aan de trotse ouders.

Voorlopige indeling
jeugdteams 2012-2013

Is het clubblad onafhankelijk? Kan je opschrijven wat je allemaal
hoort? Dien je rekening te houden dat de Schakel op de website
werkelijk voor iedereen te lezen is? De eventuele vuile was blijft
netjes binnenboord? Ja, het gaat de buitenwacht niets aan als het
binnenshuis zou rommelen. Nee, waarom bang zijn voor hetgeen de
buitenwacht over AFC denkt? Bovendien opbouwende kritiek om
AFC (nog) beter te maken, is altijd noodzakelijk. Maar of dat in de
Schakel moet, toch maar niet. Krijg je eindeloos ingezonden brieven.
Dus het clubblad is niet geheel en al onafhankelijk. Dat wil natuurlijk
niet zeggen dat de Schakel alleen een spreekbuis van het bestuur dient
te zijn. Voor de goede orde: is het ook niet! In de Schakel mogen
best ‘nuances’ aangegeven worden. In mijn vorige Red-aktueel heb
ik over zo’n ‘nuance’ geschreven.

De voorlopige indeling van de teams voor het seizoen 2012-2013
staat nu vermeld op onze website onder 'jeugd' en bij 'teamindelingen'
Het is een VOORLOPIGE indeling.
Een aantal teams is getalsmatig nog niet correct en ook de trainers
zullen bij de aanvang van het seizoen nog wijzingen aan willen brengen. De ervaring leert dat de indeling op de site voor een nieuw seizoen nog wel eens vragen of opmerkingen oproept. Wij vragen u
vriendelijk om deze alleen via de email aan ons door te geven. Hiervoor kunt u jeugd@afc-amsterdam.nl gebruiken.
Wij zullen de reacties eerst verzamelen, dan doornemen en waar
mogelijk ook verwerken in de indeling. Een aangepaste indeling zal
voor eind juli op de website worden gezet.

Een andere ‘ nuance’ : de jaarvergadering stond eerder gepland op 20
juni en is nu verschoven naar 19 juli. Ik dacht eerst nog moet een
tikfout zijn. Maar nee! Dan is men dus al weer bezig met het nieuwe
seizoen. Welke veranderingen kan je dan nog als ledenvergadering
bij het bestuur afdwingen? Sorry, maar ik kan er met mijn pet niet bij.
Maar ik zal op iedere aanwezige vanaf mijn terras uitkijkend over de

Indelen is mensenwerk, dus helaas kunnen er fouten gemaakt worden.
Om die reden vragen wij u ook om spelfouten aan ons door te geven,
anders blijft het een heel jaar op de site staan.
Wij wensen jullie een fijne zomervakantie toe en tot in augustus.
Met sportieve groet,
Amsterdamsche Football Club
5

4 juli 2012 90e jaargang nr. 11

Agenda voor de
Algemene Vergadering

14. Verkiezing Jeugdcommissie.
Zitting hebben Brian Speelman (voorzitter), Rene Toonen (penningmeester), Peggy de Hond, Floor Wellens, Dennis Bijlsma en Michiel
Middendorf en Anjo Vorstenbosch ondersteunt de commissie. Rene
Toonen is niet herkiesbaar.

voor de Algemene Vergadering van de Amsterdamsche Football
Club, te houden op donderdag 19 juli 2012 in het clubhuis op sportpark Goed Genoeg aan de De Boelelaan te Amsterdam. Aanvang:
20.00 uur.
Indien op genoemd tijdstip niet voldoende stemgerechtigde leden
aanwezig zijn, wordt reeds nu een tweede Algemene Vergadering
bijeen geroepen, eveneens op donderdag 19 juli 2012, aanvang
20.30 uur.

15. Verkiezing Commissie Commerciële zaken.
Zitting hebben Erik Braun (voorzitter), Erik Hausel, Chris van Hattum, René van Schajik, Judith Schulp en Roy van Dijk. Allen zijn
herkiesbaar.
16. Verkiezing Commissie Medische Zaken.
Zitting hebben Wim Crouwel, Michael Oliveira, Lex Swaan en Ko
Grosze Nipper. Allen zijn herkiesbaar.

1. Opening door de voorzitter.

17. Verkiezing Strafcommissie.
Zitting hebben Mr Ernst Seunke Jr. (voorzitter), Mr Ron Limburg,
Bas Rachman en plaatsvervangend lid Mr Quintus Abeln.
Mr. Ernst Seunke, Mr. Ron Limburg en Bas Rachman zijn niet herkiesbaar. Het bestuur stelt kandidaat Mr. Lex Oosterling, Mr. Jeroen
Walker en Mr. Ken Watanabe.

2. Ingekomen stukken.
3. Notulen van de Algemene Vergadering van 6 juli 2011. Deze
notulen zijn gepubliceerd in de Schakel nummer 1 seizoen 2011-2012
90ste jaargang, van 18 augustus 2011.

18. Verkiezing Commissie van Beroep.
Zitting hebben Roy van Dijk (voorzitter), Wiebe Westerhof en Patrick Reddering. Allen zijn herkiesbaar.

4. Bestuur mededelingen.
5. Jaarverslag secretaris seizoen 2011-2012.
Dit verslag is vanaf pagina 5 in deze Schakel opgenomen.

19. Verkiezing Kascommissie.
Zitting hebben Wim Ringe, Nicolaas van Ommeren en Maarten Blokland. Plaatsvervangende leden zijn Jos Lonnee en Edwin Geluk.
Maarten Blokland is statutair niet herkiesbaar en zijn plaats zal worden ingenomen door Jos Lonnee. Ter vergadering zal een nieuw
plaatsvervangend lid benoemd worden.

6. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2011-2012.
Dit jaarverslag ligt vanaf 5 juli 2012 voor belangstellende clubgenoten ter inzage bij de administratie op sportpark Goed Genoeg. Tevens
kan vanaf die datum het verslag middels een e-mail bij de 1ste penningmeester Benno Honsdrecht (benno.honsdrecht@snsams.nl) door
leden van AFC opgevraagd worden.

20. Verkiezing Kennismakingscommissie.
Zitting hebben Hans Honsdrecht (voorzitter), Steve Bierman, Ger van
Caspel, Frans Juch, Brian Speelman, Peggy de Hond, Floor Wellens,
Wiebe Westerhof, Rene Toonen, Leo de Nobel, Sebo Woldringh en
Patrick Reddering. Het bestuur stelt voor deze commissie uit te breiden met Michiel Middendorf.

7. Verslag kascommissie, décharge bestuur.
8. Verkiezing van het bestuur.
Het bestuur bestond uit de volgende leden:
Machiel van der Woude (voorzitter), Ronald Koster (secretaris),
Benno Honsdrecht (penningmeester), Ad Westerhof (vice-voorzitter),
Ruud Mantel (2de secretaris), Lou Hekster (commissaris seniorenvoetbal), Bob Duis (voorzitter TOPamateurs) en Brian Speelman
(voorzitter jeugdcommissie).

21. Verkiezing Commissie Pers en Publiciteit.
Zitting hebben Andre Wijnand, Hans Elias en Jan van Galen.
André Wijnand en Jan van Galen zijn niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt kandidaat Kees Gehring en Machiel van der Woude.
22. Verkiezing Archiefcommissie.
Zitting hebben Rik de Boer (voorzitter), Hans de Wijs en Wim Ringe.
Allen zijn herkiesbaar.

9. Contributies seizoen 2012-2013
Het bestuur stelt voor de contributies voor het seizoen 2012-2013 als
volgt vast te stellen:
voorstel
seizoen 2012-2013
(2011-2012)
Senioren
365,=
355,=
Senioren 18 – 23 jaar
320,=
310,=
Senioren boven 60 jaar
215,=
210,=
Jeugdleden
310,=
300,=
Donateurs wordt verzocht minimaal € 118,= te betalen.
Toeslag voor betalen na 1 oktober € 50,=
Entreegeld nieuwe leden € 50,=.
Nieuwe leden zijn eerst speelgerechtigd na betaling voor 1 september
2012 van de verschuldigde contributie, entreegeld en evt. overschrijvingskosten.

23. Verkiezing Veteranencommissie.
Zitting hebben André Wijnand (voorzitter), Frank Keijzer en Nicolaas
van Ommeren. André Wijnand is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt
kandidaat Wim Husers en Maarten Oldenhof.
24. Verkiezing Commissie Sociale Zaken.
Zitting hebben Johan de Bie (voorzitter), Jan van Dijk, Ger van
Caspel en Edwin Geluk. Allen zijn herkiesbaar.
25. Verkiezing Scheidsrechterscommissie.
Zitting hebben Frans Jüch, Eric Bos, Leo de Nobel en Seth van Straten. Leo de Nobel is niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt kandidaat Karel Kuijvenhoven.

10. Vaststelling begroting seizoen 2012-2013.

26. Verkiezing Commissie van Materiaal.
Zitting hebben Fred ten Nijenhuis en Wiebe Westerhof. Allen zijn
herkiesbaar.

11. Verkiezing Elftalcommissie A TOPamateurs.
Zitting hebben Bob Duis (voorzitter), Jack van Gelder, Milko Vinke
en Henk Bijlsma. Jack van Gelder is niet herkiesbaar.

27. Verkiezing Evenementencommissie.
Zitting hebben Jan Verhagen en Henk Foppen. Jan Verhagen stelt
zich niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt kandidaat Dennis Bijlsma.

12. Verkiezing Elftalcommissie B.
Zitting hebben Patrick Reddering (voorzitter), Max Flam (secretaris)
en Seth van Straten. Allen zijn herkiesbaar.
13. Verkiezing Elftalcommissie C.
Zitting hebben Roy van Dijk (voorzitter), Sebo Woldringh (secretaris)
en Jack Huiman. Allen zijn herkiesbaar.

28. Rondvraag.
29. Sluiting door de voorzitter.
6
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Tegenkandidaten. Volgens artikel 11 par. 3b van het Huishoudelijk
Reglement moeten kandidaten worden gesteld voor uiterlijk 12 juli
2012 met een getekende voordracht van tenminste 15 seniorleden.

2. DE ALGEMENE VERGADERING
De jaarlijkse Algemene Vergadering vond plaats op woensdag 6 juli
2011. Op deze vergadering, die traditiegetrouw plaatsvond in de
achterzaal van ons clubhuis op Sportpark Goed Genoeg, tekenden 66
werkende leden de presentielijst. De notulen van deze vergadering
werden verzorgd door de 2de secretaris Ruud Mantel en werden gepubliceerd in “De Schakel” nummer 1, seizoen 2011-2012, 90ste jaargang van 18 augustus 2011.

Machiel van der Woude, voorzitter,
Ronald Koster, secretaris.
5 juni 2012.

Jaarverslag

Amsterdamsche Football Club
over het seizoen 2011 - 2012

3. HET BESTUUR EN DE INTERNE ORGANISATIE
Het bestuur was voor het seizoen 2011 - 2012 als volgt samengesteld:

1. INLEIDING

Voorzitter: Machiel van der Woude (22ste jaar in het bestuur)
Vice-voorzitter: Ad Westerhof (14)
Secretaris: Ronald Koster (11),
Penningmeester: Benno Honsdrecht (3)
2de secretaris: Ruud Mantel (5)
Voorzitter jeugdcommissie: Brian Speelman (4)
Commissaris TOPamateurs: Bob Duis (5)
Commissaris seniorenvoetbal: Lou Hekster (2)

Na het uitstekende debuut van ons 1ste vorig seizoen in de Topklasse
(4de plaats), waren de verwachtingen voor dit seizoen redelijk hoog
gespannen. En hoewel AFC lang in de subtop bleef meedraaien, viel
het team van Cor ten Bosch in de laatste maanden van dit seizoen,
mede als gevolg van blessures en schorsingen, terug en eindigde ons
vlaggenschip enigszins teleurstellend op een 10de plaats. Wel handhaafde ons 1ste zich door dit alles vrij gemakkelijk in de Topklass en
dat stemt dan weer tot gepaste tevredenheid.
Zondag 2 pakte geweldig uit en werd met grote voorsprong kampioen
van de Reserve Hoofdklasse. In de hierop volgende strijd om het
Reserve kampioenschap van Nederland werd gewonnen van WKE en
HSC’21 maar werd AFC uiteindelijk uitgeschakeld door Ajax Zaterdag 2. Alles bij elkaar kan zondermeer gesproken worden van een
topprestatie.
Ook de A1 deed van zich spreken. Een prachtige 2de plaats met als
beloning promotie naar de Landelijke 1ste divisie. Proficiat !

Het bestuur kwam 23 keer officieel in vergadering bijeen en daarnaast
vond vrijwel dagelijks onderling overleg tussen de bestuursleden
plaats.
Het bestuur werd bij de uitvoering van het beleid op het sportpark
dagelijks geassisteerd door de verenigingsmanager Henny Kottmann,
de administrateurs Theo Janssen en Yvonne Steeman, die aan het eind
van dit seizoen stopt met haar werkzaamheden (Yvonne zeer bedankt
voor vele jaren geweldige ondersteuning !) en sportparkmanager Pim
van de Meent, die eveneens aan het eind van dit seizoen zijn functie
neerlegt (Pim, zeer bedankt voor het gedurende vele jaren vervullen
van deze belangrijke functie !) die op zijn beurt weer ondersteund
werd door zijn medewerkers.
Frans Ris, bijgestaan door Joop Kenter, fungeerde ook dit seizoen tot
veler tevredenheid als pachter van het clubhuis, en zal dat ook komend seizoen blijven doen. Marjan Janssen en haar echtgenoot Theo
traden op als respectievelijk gastvrouw en gastheer voor tegenstanders en scheidsrechters. Marcel Koster begeleidde ook dit seizoen het
arbitrale trio en was tevens wisselfunctionaris bij de thuiswedstrijden
van het eerste elftal, Hans Elias redigeerde De Schakel en was iedere
dag actief als webmaster van de meest bezochte website van alle
amateurvoetbalclubs van Nederland. Vanzelfsprekend mag niet onvermeld blijven dat meer dan 60 commissieleden in de vele commissies (zie voor hun namen en activiteiten de hoofdstukken 5 t/m 15) en
talloze trainers, elftalleiders en andere vrijwilligers iedere week tijd
vrijmaken om de talloze wedstrijden en trainingen in goede banen te
leiden.

Ook bij de jeugd waren weer de nodige kampioenschappen te vieren:
7 in totaal waarvan 2 in het najaar en 5 in het voorjaar. In het hoofdstuk Resultaten seizoen 2011-2012 leest u hier meer over.
Naast de vele, vaak goede resultaten gebeurde er natuurlijk veel meer
binnen onze mooie club. Het Zuidas traject, inmiddels een feest (?)
der herkenning, leek ineens na een deal tussen Rijk, Provincie en
Gemeente, in een stroomversnelling te geraken, met alle mogelijke
gevolgen voor ons sportpark van dien. Maar de val van het kabinet
Rutte gooide weer roet in het eten. Althans, de onzekerheid duurt
hierdoor voorlopig weer even voort. Je zou er (bijna) aan gewend
raken. Meer hierover leest u verder in dit jaarverslag in een bijdrage
van onze voorzitter.
In dit jaarverslag wordt uiteraard ook aandacht besteed aan de Topamateurs, de senioren, de jeugd, de overige commissies, de evenementen en nog veel meer. Over al deze zaken berichten wij aan de
hand van de volgende hoofdstukken
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4. RESULTATEN SEIZOEN 2011 - 2012
In het seizoen 2011- 2012 betraden bij AFC maar liefst 115 teams het
veld, verdeeld over 28 seniorenteams, 22 juniorenteams, 41 pupillenteams en 24 Champions League en World Cup teams.
Kampioenen, bekerwinnaars en promovendus:
In het seizoen 2011-2012 telde AFC 8 kampioenen !
Senioren: Zondag 2 kampioen van de Reserve Hoofdklasse.
Junioren: Najaarscompetitie: B4, C7.
Junioren: Voorjaarscompetitie: C8.
Pupillen: Najaarscompetitie: geen.
Pupillen: Voorjaarscompetitie: D4, E3, E16, F9.
De KNVB beker werd gewonnen door de E1 (2-0 winst op AFC’34).
De A1 Zaterdag verloor de bekerfinale (2-0 verlies tegen Volendam).
De A1 Zaterdag werd 2de in de 2de divisie en promoveert naar de 1ste
divisie.
De felicitaties gaan uit naar alle spelers, trainers en begeleiders !
7
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(zondag 13) is vertrokken starten we het nieuwe seizoen met 11
teams. De B-commissie zal het nieuwe seizoen in dezelfde
samenstelling doorgaan.

5. TOPAMATEURS
Het vlaggenschip van AFC heeft zich wederom gehandhaafd in de
zondag Topklasse. Tijdens het seizoen werden goede wedstrijden
afgewisseld met minder mooie potjes.
Het begon allemaal met een oefencampagne tegen sterke tegenstanders, waaronder zaterdag topklasse ploegen als GVVV, Katwijk en
FC Lisse.
Met wisselend succes werden de nieuwe spelers ingepast en de eerste
weken van het nieuwe seizoen waren soms positief maar ook wel
eens teleurstellend.
De eerste wedstrijd eindigde gelijk bij JVC Cuijck. Kort daarna bleek
IJsselmeervogels in Spakenburg net een maatje te groot en werden
wij al snel uitgeschakeld voor de KNVB beker.
Vlak voor de winterstop kwam de machine goed op gang en werden
een aantal goede wedstrijden gespeeld. Argon en UNA hadden niets
in te brengen en de eerste helft van het seizoen werd positief afgesloten.
Begin januari 2012 toog de gehele ploeg, inclusief technische staf en
een handjevol Ere- en bestuursleden, richting de voetbalhoofdstad
van Europa: Barcelona.
Een geweldig trainingsweekend met o.a. een bezoek aan Espanyol
tegen "Messi FC” en natuurlijk het nodige vertier in het uitgaansleven, afgewisseld met pittige trainingen en oefenwedstrijden tegen
WVHEDW en onze vrienden van EDO.
Het trainingsweekend bleek de opmaat voor een sterke start van de
tweede helft van het seizoen.
9 punten uit 3 wedstrijden en geen enkel doelpunt tegen. Bij vlagen
werd er erg goed en hartverwarmend gespeeld door onze jongens.

Trainer/trainingen
Martin Verburg was afgelopen seizoen trainer van de zondag 3. Hij
werd daarbij geassisteerd door de elftalleider Cocky van Duivenbode.
Beiden zullen ze het komende seizoen weer de begeleiding van de
zondag 3 op zich nemen. De training van de overige zondagteams
stond onder leiding van Kees Bregman. Op zondag was Kees de
trainer/coach van de zondag 4. Hij deed de begeleiding van dit jonge
team samen met elftalleider Gerrit Altena. Beiden zullen ze het
nieuwe seizoen doorgaan met de zondag 4.
Scheidsrechters
Dankzij de regelmatige inzet van onze eigen scheidsrechters Gerrit
Altena, Erik Bos, Hans Elias, Herman Fritzsche, Adriaan Jeukens,
Frans Jüch, Rutger Koopmans, Karel Kuyvenhoven, Leo de Nobel,
René Reingoud, Steve Ritfeld en Ap Springer was het mogelijk
praktisch alle thuiswedstrijden van onze zondagteams te laten leiden
door eigen scheidsrechters. Ook konden wij op de medewerking van
onze eigen scheidsrechters rekenen bij het ‘Gelukkig Nieuwjaar
toernooi` in de Emergohal en de ´Be Friends Cup` op AFC. Ap
Springer heeft dit seizoen zijn indrukwekkende carrière als
scheidsrechter van de senioren zondagteams afgesloten. Hierbij
willen wij, mede namens de spelers, alle scheidsrechters bedanken
voor hun enorme inzet. Grote klasse heren!
Bestuur
In het bestuur heeft Lou Hekster voor het tweede seizoen het seniorenvoetbal in zijn portefeuille. Samen met hem en de leden van de
elftalcommissie C werd veel tot stand gebracht. Vooral bij de organisatie van de twee grote onderlinge toernooien en het plaatsen van
nieuwe spelers van buiten en de eigen jeugd werd er weer goed samengewerkt. Wij bedanken Lou voor zijn ondersteuning en adviezen.

In deze periode speelde de ploeg van trainer Cor ten Bosch zich
nagenoeg veilig. Mede door de dadendrang van Achilles’29 en Haaglandia, die de ene zege na de andere boekten, bevond AFC zich te
midden van een grote groep verenigingen die geen zicht meer hadden
op het kampioenschap, maar ook niet meer konden degraderen. De
spanning was voor een goed deel weg en dat was te merken in het
verdere verloop van de competitie. AFC kwam met name in de uitwedstrijden niet meer toe aan het eerder in het seizoen gehaalde
niveau. Nog heel even leek het spannend te worden, maar de uitzege
op FC Hilversum, maakte duidelijk dat AFC ook volgend seizoen in
de Topklasse zal uitkomen.

Administratie
Dankzij de hulp en ondersteuning van Theo Janssen en Yvonne
Steeman op de administratie werd ons veel werk uit handen genomen
en konden we onze aanvoerders en spelers altijd goed informeren
over o.a. wijzigingen in het wedstrijdprogramma, het aanvragen van
nieuwe spelerspassen, opgelegde schorsingen, nog openstaande boetes en contributies. Yvonne is onlangs met haar werkzaamheden bij
de administratie gestopt. Uiteraard willen wij haar bedanken voor het
vele werk dat ze jarenlang voor ons heeft verzet. Het goede nieuws is
dat Thea Verhoeven inmiddels de werkzaamheden van Yvonne heeft
overgenomen. En last but not least willen wij natuurlijk ook Henny
Kottmann bedanken voor zijn ondersteuning als verenigingsmanager.

Al met al kunnen wij tevreden zijn over de prestaties van Ons Eerste
in het afgelopen seizoen. Met name de zeges op het hoog geëindigde
WKE (2 x 4-0) mogen er zijn, maar ook de overwinning in Hoorn op
Hollandia was uitstekend. Sjoerd Jens was wederom onze topscorer
met 18 doelpunten. AFC heeft zich in het tweede seizoen van de
Topklasse zonder al te grote problemen weten te handhaven en dat is
een mooie prestatie. De Zondagtopklasse is niet alleen een bijzondere
opgave door de zware concurrentie (zie o.a. de zege van zondagkampioen Achilles’29 op zaterdagkampioen Spakenburg), maar ook door
de buitenproportioneel zware degradatieregeling.

Wedstrijdsecretariaat
Elke zondag werd de wedstrijdtafel op uitstekende wijze bemand
door Theo Janssen. Een prima gastheer voor aanvoerders, leiders en
scheidsrechters. Zijn betrokken en actieve bijdrage heeft ook grote
waardering bij onze eigen aanvoerders.

Wij danken alle vrijwilligers en leden van de technische en medische
staf voor hun grote inzet. Ook danken wij de supporters die thuis en
soms uit (ook in Emmen en Echt) Ons Eerste kwamen aanmoedigen.

Sportpark
De organisatie van de kleedkamers, materialen en velden op ons
prachtige sportpark werden door de inzet van Pim van de Meent en
zijn vaste team tot volle tevredenheid uitgevoerd. Onze teams worden
elke zondag uitstekend opgevangen en begeleid. Door de komst van
de vier nieuwe kleedkamers (portocabins) hoeven de teams nooit
meer lang te wachten op een kleedkamer en kunnen ze op tijd beginnen met omkleden voor de wedstrijd. En ik zeg het nog maar weer
eens. In vergelijking met veel andere clubs in onze regio is de accommodatie van AFC altijd prima verzorgd.

Voor volgend seizoen zijn wij optimistisch gestemd. AFC kan weer
beschikken over een prima equipe en een zeer ervaren en succesvolle
trainer. Wij wensen Cor ten Bosch die bij AFC zijn 5e jaar ingaat en
de spelers heel veel succes toe.
6. ZONDAG SENIOREN 3 T/M 11
Patrick Reddering bericht namens de elftalcommissie B als volgt:

Teams

Samenstelling B-commissie
De B-commissie bestond afgelopen seizoen uit Patrick Reddering,
Max Flam en Seth van Straten. De begeleiding van de zondag 3 t/m
zondag 5 was in handen van Patrick Reddering. Max Flam hield zich
bezig met de zondag 6, 8, 9 en 12. En Seth van Straten was
verantwoordelijk voor de zondag 7, 10, 11 en 13. Omdat er één team

Zondag 3 is na terugkeer in de reserve eerste klasse op een keurige
zevende plaats geëindigd. Dit is natuurlijk een prima resultaat. Met
slechts vijf punten minder als de uiteindelijke nummer drie was het
een spannende competitie in de subtop. Volgend seizoen zal het team
8
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Zondag 12 speelt al vele jaren als vriendenteam met elkaar. Het team
heeft onder leiding van de aanvoerder Leen Meijaard een goed seizoen achter de rug. Het team eindigde, mede door een bijna ongeslagen tweede seizoenshelft, met hetzelfde aantal punten als de nummer
twee. Maar vanwege een minder goed doelsaldo uiteindelijk op een
prachtige derde plaats in de reserve zevende klasse.

van trainer Martin Verburg en elftalleider Cocky van Duivenbode
worden versterkt met drie spelers uit de huidige zondag A1.
Zondag 4 heeft met het bereiken van een vijfde plaats in de reserve
vierde klasse een goed seizoen achter de rug. Na de degradatie van
vorig jaar is mede dankzij het enthousiasme van trainer Kees Bregman en elftalleider Gerrit Altena het voetbalplezier weer helemaal
terug. Maar liefst zeven spelers uit de zondag A1 zullen aan het team
worden toegevoegd. Met deze versterkingen is de ambitie duidelijk
om voor het kampioenschap te gaan strijden.

Zondag 13 bestond het afgelopen seizoen uit een felle, competitieve,
maar bovenal vriendelijke groep Japanners. Opmerkelijk was dat bij
iedere thuiswedstrijd de zijlijn volstond met enthousiast publiek, met
name de knappe Japanse vrouwen zijn niet onopgemerkt gebleven.
Hoe de Japanners het vending: “it is great playing for AFC and we
like the Dutch soccerstyle, but you guys are so tall! We can’t defend
our corners…” De heren zijn op een mooie zesde plaats geëindigd.

Zondag 5 heeft een prima seizoen gespeeld. Met name na de winterstop werden er veel wedstrijden gewonnen en daardoor is het team in
de reserve vierde klasse op een mooie derde plek geëindigd. Een van
de hoogtepunten was zeker ook het winnen van het AFC Gelukkig
Nieuwjaar toernooi in de Emergohal tijdens de winterstop.

Activiteiten
Samen met de elftalcommissie C en Lou Hekster hebben we afgelopen seizoen weer twee succesvolle voetbaltoernooien georganiseerd.
Op 8 januari werd het 'Gelukkig Nieuwjaar' toernooi gespeeld in de
Emergohal en op 18 mei werd het seizoen afgesloten met de 'Be
Friends Cup' op de velden van AFC. In juni en juli gaan we starten
met een nieuw initiatief onder de naam “Keep Smiling” zomercompetitie. In de weekends kunnen dan zowel de zaterdag- als zondagteams
op een half kunstgrasveld onderling 7 tegen 7 spelen.

Zondag 6 heeft sportief gezien, onder leiding van aanvoerder Thomas
van der Werff een wisselvallig seizoen achter de rug. Door de vele
geblesseerden eindigde het team op de achtste plaats in de reserve 5e
klasse. De zomer wordt gebruikt om alle geblesseerde spelers weer fit
te krijgen en om te werken aan de conditie. In september zal het team
weer met de juiste teamspirit de competitie starten.
Zondag 7 is op dit moment het jongste vriendenteam bij de zondag
senioren en stond ook afgelopen jaar onder leiding van Seth van
Straten en de empathische coach Eric Schiering. Opnieuw is een
goede middenpositie op de ranglijst behaald, mede door blessures en
een gebrek aan training zat de top 3 er helaas niet in. Dit team heeft
de luxe van een vaste scheidsrechter, Erik Bos. De zomer zal in het
teken van BBQ en voetbal staan. Eric heeft aangegeven volgend jaar
niet meer door te gaan als coach, dus ook bij deze: Eric nogmaals
bedankt voor jouw inzet!

Vrijwilligers
De B-commissie is zuinig op haar vrijwilligers en koestert deze AFCleden binnen de club. Wij bedanken iedereen voor hun inzet, want
dankzij hun inspanningen is het weer een zeer geslaagd seizoen geworden.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en een fantastische sportzomer.
7. ZATERDAG SENIOREN

Zondag 8 heeft sportief gezien een teleurstellend seizoen achter de
rug in de reserve vijfde klasse en is op de laatste plaats geëindigd.
Hierdoor degradeert het team helaas naar de reserve zesde klasse.
Ook komend seizoen zal dit team spelen buiten de regio Amsterdam.
Bloed, zweet en tranen hoorden er dit seizoen ook weer bij en dat
resulteerde in winst van de laatste competitiewedstrijd. Door tijdens
de zomerstop te werken aan de conditie en met de komst van enkele
nieuwe spelers zit een plek in het linkerrijtje er volgend seizoen zeker
in. Het nieuwe seizoen dragen de aanvoerders Marcel Schouten en
Paul Bol het aanvoerderschap over aan Jasper Jager en zijn broer
Rutger Jager.

Hoe is het de elftallen, zaterdag 1 tot en met 11, alsmede de veteranen
1, 2 en 3, vergaan?
Het vlaggenschip, de zaterdag 1, stond dit seizoen onder de technische leiding van Jeroen Brussee en Wessel Colijn, geflankeerd door
elftalleider Tim de Groot. Wederom uitkomende in de standaard 2e
klasse A en zij hebben lang uitzicht gehad op een mooie eindklassering. Halverwege het seizoen stonden zij nog (gedeeld) eerste maar in
de 2e helft van het seizoen zijn toch de punten gemorst en zijn zij
uiteindelijk 5e geworden. En is helaas ook geen periodetitel behaald.
Komend seizoen zal toch de lat weer hoog worden gelegd met als
doel promotie naar de 1e klasse. Dit zal dan moeten gebeuren onder
leiding van Wessel daar van Jeroen na vijf (5!) jaar afscheid is genomen. In deze periode heeft Jeroen met z’n mannen twee jaar geleden
de titel bemachtigd en overall kunnen we spreken van een meer dan
succesvolle periode. Jeroen is in deze periode een echte AFC’er
geworden, een clubman die komend seizoen in een meer brede functie voor de selecties behouden zal blijven. Hulde !
De toppertjes van Zaterdag 2 zijn uiteindelijk 7e geworden in de
reserve 1e klasse. Negen keer gewonnen, maar ook 11x verloren?!
Het was dus vaak alles of niets want op papier kon er een allemachtig, prachtig knap elftal worden opgesteld met voormalige profs
waaronder een Kenneth Perez, Ronald de Boer, Brian Roy, Richard
en Rob Witschge, Michel Kreek etc etc maar o.a. ook met de oerAFC’ers Robert Gehring, Hans Geerlings en Ken Watanabe. Maar ja,
niet iedere week konden de sterren aanwezig zijn wegens verplichtingen elders. De zaterdag 3 (voormalig zat 6) van Sebastian Brokmann
zijn na hun 2e kampioenschap op rij doorgestoten naar de reserve 2e
klasse. Uiteindelijk zijn zij als 9e geëindigd, maar hebben toch weer
een leuk seizoen gehad in deze sterke klasse. De elftallen zaterdag 4
tot en met zaterdag 7 zijn allemaal uitgekomen in de reserve 3e klasse
met wisselend succes. Zo is Zaterdag 4 van Eran Hausel als vierde
geëindigd en hebben lang uitzicht gehad op meer. Een groot aantal
trouwe spelers hebben aan het begin van het seizoen de overstap
gemaakt naar veteranen 1. En een nieuwe lichting spelers van RAP 1
waren overgekomen.

Zondag 9 stond afgelopen seizoen onder leiding van aanvoerder
Diederick de Mos, overgekomen van Swift, die zich al snel helemaal
thuis voelde bij AFC. Het team heeft een succesvol seizoen achter de
rug en eindigde in de reserve vijfde klasse op de tweede plaats met
twee punten achterstand op de kampioen Swift. Het team heeft het
verzoek ingediend om volgend seizoen in de reserve vierde klasse te
gaan spelen.
Zondag 10 onder leiding van aanvoerder Teun Linthorst, heeft afgelopen seizoen in de middenmoot meegedraaid, gelukkig heeft dit de
pret niet mogen drukken. Dit team heeft om verschillende redenen de
Amsterdamse regionen verlaten en komt uit in de regio buiten Amsterdam. Ook het komend seizoen zullen de heren in de regio gaan
voetballen. Altijd gezellig en altijd garant voor een mooie derde helft;
hulde!
Zondag 11 wordt al drie jaar geteisterd door het gebrek aan een vaste
keeper. Het is een mooie groep met leuke kerels, die aardig kunnen
ballen en weer terug zijn waar ze thuis horen: de zevende klasse
(quote van Jack Duis). Dit team is geëindigd op een zeer respectabele
vijfde plaats. Het is een lekker gemêleerd en zeer internationale
groep, wat af en toe ook lastig kan zijn doordat spelers regelmatig in
het buitenland vertoeven. Gelukkig is iedereen bereid een stapje meer
te zetten voor de ander: Op naar het nieuwe seizoen dus!

9

4 juli 2012 90e jaargang nr. 11

Dit toernooi viel samen met CL-finale tussen Chelsea en Bayern
München. Het buffet bestond dan ook niet geheel toevallig uit english
beef & trilpudding en schnitzel & apfelstrudl. Het was nog lang onrustig op sociëteit Goed Genoeg.
Ook mag nog vermeld worden dat aan het einde van het seizoen is
gestart met de “”Keep Smiling””-cup. Een aantal teams van de zaterdag en de zondag blijven gedurende de zomermaanden lekker doorballen en spelen een onderlinge, laagdrempelige competitie. De eerste
geluiden zijn zeker positief.

Zaterdag 5 van Jelle Folmer hebben sportief gezien een moeilijk
seizoen gehad. En in de een na laatste wedstrijd hebben zij degradatie
weten te voorkomen. Komend seizoen zal Coen Doolaard het stokje
van Jelle gaan overnemen. Zaterdag 6, nog altijd onder leiding van
Maarten Blokland, zijn, net als vorig seizoen, als 9e geëindigd. Ook
hier zit toch eigenlijk meer in het vat.
De mannen van Zaterdag 7, met Jack Huiman en David Westerhof
aan het roer, hebben zich uiteindelijk weten te handhaven en zijn, ook
net als vorig seizoen, 7e geworden. Volgend jaar weer in de reserve 3e
klasse en hopelijk nu eindelijk in een meer Amsterdamse poule. Want
met alle ‘verplaatsingen’ hebben zij het Gooi en omgeving nu wel
eens gezien.
De teams van zat 8 tot en met zat 11 zijn allemaal weer in de reserve
4e klasse uitgekomen. Zaterdag 8 van Sebastian Licht is 5e geworden
en hebben een prima seizoen gedraaid. Met als hoofdprijs het winnen
van de middageditie van het traditionele “”Gelukkig Nieuwjaartoernooi”” in de Emergo-hal te Amstelveen. Met deze titel wonnen zij
een training van zondag 1 trainer Cor ten Bosch. Het Zaterdag 9 van
Jean-Paul Lo-ten-Foe en zaterdag 10 van Victor de Vries waren dit
seizoen bij elkaar in de competitie ingedeeld. De onderlinge derby’s
zijn, naar verluidt, onbeslist geëindigd en in de rangschikking is
respectievelijk zat 9 als 4e en zat 10 als 6e geëindigd. Daarnaast is zat
9 runner-up geworden bij het zaalvoetbaltoernooi in de ochtend. Een
gratis knipbeurt bij Kees Bregman voor de hele selectie was hun
prijs! Zaterdag 11 van Alain Leons zijn dit seizoen keurig als 4e
geëindigd en stiekem hopen of dromen zij nog een keer van promotie
naar de reserve 3e klasse. En dat moet toch zeker een keer gaan lukken. Wie weet, komend seizoen?!
Velen van ons zijn al op jonge leeftijd lid geworden van ons aller
AFC om vervolgens opgeleid te worden voor de veteranen. De Veteranen 1 onder leiding van ‘the one and only’, bestuurslid seniorenvoetbal, Lou Hekster hebben afgelopen seizoen een aardige verjonging gekregen vanuit zat 3 en zat 8, (alhoewel de gemiddelde leeftijd
nog altijd 48,3 jaar luidt !) Met de nieuwe, jonge honden hadden zij in
tegenstelling tot voorgaande jaren minder personele problemen. Er
was enige scepsis om acht man aan te trekken “kom ik nog wel te
voetballen??’ maar achteraf blijkt dat we met een selectie, van op
papier 30 man, je iedereen broodnodig hebt in deze 35+ competitie.
Sportief gezien zijn zij keurig 6e geworden van de 14 ploegen en
hebben uiteindelijk zelfs 24 wedstrijden mogen spelen. ‘Kijk daar
krijg je nog eens geld voor je contributie’, aldus penningmeester
Benno Honsdrecht.
De Veteranen 2 van ”kootsj” Robby Lobatto waren weer teruggekeerd van 30+ naar de 35+ competitie. En hebben wellicht niet optimaal gepresteerd binnen de lijnen (11e stek), maar buiten de lijnen
was het altijd weer bijzonder ”Werelds' ”. De veteranen 3, met nog
steeds ”Marko” (Marcel Koster voor intimi) aan het roer, hebben het
sportieve succes van het jaar daarvoor niet helemaal kunnen doortrekken. Een 10e plek was hun deel ”Maar ja, het lijkt wel of de tegenstanders steeds jonger worden en zich niet altijd houden aan de
45+ grens??”

Tot slot,
Dank aan mijn beide commissieleden Roy van Dijk en Jack Huiman,
alsmede bestuurslid seniorenvoetbal Lou Hekster voor de prettige
samenwerking in het afgelopen seizoen.
Aldus,
Sebo Woldringh
Secretaris AFC zat-cie
8. DE JONGE AFC’ERS
Het seizoen 2011-2012 is afgesloten en de voorbereidingen op komend seizoen zijn alweer gestart. En dit keer was het een heerlijk
seizoen met een korte winter en nauwelijks afgelastingen, perfecte
omstandigheden voor de voetballiefhebber!
De selectie teams van AFC spelen voor een amateurvereniging op een
behoorlijk hoog niveau. De B1, C1 en D1 kwamen uit in de eerste
divisie en nu gaat de A1 volgend seizoen ook op dit hoogste niveau
mee doen. Ook de andere jeugdteams hebben hard aan de weg getimmerd. Zo werden de B4 en C7 najaarskampioen en de C8 voorjaarskampioen tezamen met de D4, E3, E16 en de F9. En dan niet te
vergeten, de E1 die de finale van de KNVB beker haalde en deze met
2-0 won. Nog belangrijker is dat spelers zich op alle niveaus hebben
kunnen ontwikkelen en plezier hebben kunnen beleven aan de trainingen, de competitie en niet te vergeten de mooie activiteiten zoals
de herfsttweedaagse, de Sinterklaasviering, het Kerstdiner voor de C
junioren, AFC Superstars in Borchland en natuurlijk ter afsluiting van
het seizoen het Mini WK. De evenementen commissie heeft voortreffelijk werk gedaan en mooie herinneringen voor de jeugd van AFC
gecreëerd.
Er was een jeugdspeler die aan het einde van seizoen per brief aan de
Jeugdcommissie ter afscheid schreef dat AFC altijd voor hem klaar
stond als hij iemand nodig had, en bood als dank spontaan voor de
toekomst zijn medewerking aan als vrijwilliger bij al deze activiteiten. Het is een goed teken wanneer iemand na vertrek de binding met
de club wil behouden. Een dergelijke binding kan alleen maar tot
stand komen met talloze vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld onze prima
scheidsrechters, maar ook dankzij trainers, coördinatoren en vele
anderen die bereid zijn verder te gaan dan hun formele verantwoordelijkheden. De Jeugdcommissie wil een ieder hartelijk danken voor
hun toewijding in het afgelopen seizoen.

Tot zover het wel en wee van zat 1 tot en met veteranen 3. En het
seizoen is voorbij gevlogen. Maar ja, alles valt of staat ook met een
perfecte organisatie zoals daar zijn, in willekeurige volgorde: Marjan
Janssen met haar wedstrijdtafel. Tegenstander én scheidsrechters
werden wederom op meer dan AFC-waardige wijze ontvangen. En
onder coördinatie van Frans Juch waren alle, ook de lagere
teams, weer voorzien van een scheidsrechter. Hulde, hulde !
En dan natuurlijk het veelvuldig en prettige contact met Theo Janssen
op het wedstrijdsecretariaat, alsmede met verenigingsmanager Henny
Kottmann. Dank ook weer aan onze sportparkmanager Pim van de
Meent en Hassan. Ga er iedere week maar weer aan staan op zo’n
krankzinnige drukke zaterdag. Maar gelukkig hadden we ook de
beschikking over extra (porto) kleedcabins. Dus dat kwam goed en
gelukkig kwam het ook weer (redelijk) goed met Pim die halverwege
het seizoen werd getroffen door een beroerte. Tja, dat was even
schrikken.

Het voetbalkamp beleeft in 2012 alweer zijn tweede seizoen en was
zo succesvol dat er al snel een 2de editie in dezelfde zomerperiode
gepland moest worden. Hier ontstaat alweer de zoveelste AFC traditie.
Aan het einde van dit seizoen heeft de Jeugdcommissie veel vragen
gekregen over het gevoerde selectiebeleid naar aanleiding van stappen die we hebben genomen om nog zorgvuldiger dit beleid uit te
voeren.
Ieder jaar vanaf april komen de trainers en coördinatoren voor de
uitdagende taak voor het komende seizoen weer alle jeugdspelers in
te delen. Ervaring leert dat dit proces bij spelers en ouders veel vragen oproept. Een goede reden om een aantal zaken op een rij te zetten, zodat een ieder in ieder geval een duidelijk beeld heeft van de
wijze waarop de indelingen bij AFC tot stand komen. Vandaar iets
meer aandacht hiervoor in dit jaarverslag:

Kortom het is weer een mooi seizoen geweest waarbij zeker niet
onvermeld mag blijven de “”Be Friends-cup””, welke ieder jaar aan
het einde van het seizoen, samen met de B-cie, wordt georganiseerd.
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nemen, maar terug te komen als supporter. Het waren prachtige jaren,
ik zou ze voor geen goud gemist willen hebben. Het is mooi geweest,
heel mooi.
André Wijnand

Het doel van AFC is ernaar te streven zoveel mogelijk jeugdspelers
(ieder op zijn niveau) te ontwikkelen in een plezierige en veilige
omgeving. Spelplezier staat hierin altijd voorop.
Spelplezier en "opleiden tot de veteranen" zijn twee belangrijke redenen om ook goed naar de team samenstelling te kijken. De ervaring
leert dat spelers die in een evenwichtig team spelen vaak meer plezier
hebben op het veld.

10. DE COMMISSIE MEDISCHE ZAKEN
Bij aanvang van het seizoen 1999 nam Wim Crouwel het initiatief de
Medische Commissie in het leven te roepen. Deze commissie beoogt
toezicht te houden op de algemene hygiëne in en rondom de kleedkamers, het beoordelen en behandelen van blessures van onze voetballende leden in het algemeen, en een preventieve gezondheidstaak
bij onze jeugdleden in het bijzonder. Daarnaast bestond de behoefte
aan een interne opleiding voor alle nieuw aangetrokken sportverzorgers/sters voor A.F.C.
Alweer 13 seizoenen stellen de commissieleden hun professionele
kennis ter beschikking . De Medische Commissie bestond dit seizoen
uit de leden Lex Swaan arts, fysiotherapeut Wim Crouwel (voorzitter)
en de Topsport verzorgers Michael Olivieira en Co Groszenipper.
Ons eerste vlaggenschip werd vakkundig begeleid door clubarts Lex
Swaan, de van Feyenoord jeugd nieuw aangetrokken Jan Loenen en
sportverzorger Michael Olivieira. De zondag senioren 2 werd begeleid door sportverzorger Dennis Schröder en de zaterdag senioren 1
door fysiotherapeute Mariëlle Marelis. De A.F.C. Top-jeugd werd
paramedisch begeleid door: Dennis Schröder de jun. A1, Cor Middelkoop welke is overgekomen van R.O.D.A.’23 de jun. B1, Aukje
Spoelstra alweer 7 jaar de jun. C1 en Floor Monas de jun. D1. De
reguliere kolom van de Medische Commissie in ons clubblad de
Schakel, blijkt een moderne communicatie over en weer met ouders
van onze jeugd en/of trainers, daar waar het ging om vragen m.b.t. de
algemene gezondheid of preventie. Omdat begin dit seizoen de voormalig fysiotherapeut Frank Tilmans aangaf ook met het maandagavond inloopspreekuur te stoppen, heeft de Medische Commissie
onze fysiotherapeute Mariëlle Marelis bereid gevonden dit initiatief,
op maandagavond 18.00 -19.00 uur, te continueren in haar praktijk
aan de A.J. ernststraat 167. Zoals te doen gebruikelijk is elk jaar het
volledig medisch team te gast op een voor hen bijzondere plek. Werd
dit vorig seizoen afgesloten op het Ajax medisch domein, de Toekomst, zo werd dit seizoen het jaar afgesloten met een rondleiding
georganiseerd door ‘oud” AFC lid Dennis Gebbink, op het sportpark
van Only Friends in Amsterdam Noord.
Als een club als A.F.C. door haar diverse commissies te vergelijken is
met een “gezond” bedrijf, dan functioneerde ook de Medische Commissie daarin wederom als een geolied radertje.

Gedurende het seizoen hebben de coördinatoren en jeugdtrainers van
AFC een groot aantal wedstrijden en trainingen bekeken. De trainers
hebben de spelers geëvalueerd en op basis van deze gegevens hebben
de coördinatoren een voorlopige indeling gemaakt.
Bert Rijmers (sinds enkele weken niet meer werkzaam bij AFC) heeft
dit seizoen alle selectieteams geëvalueerd samen met de huidige
trainers (en in het geval van de keepers de keepertrainers) die het hele
seizoen met de spelers hebben gewerkt. De nieuwe trainers die het
komende seizoen met deze teams gaan werken hebben ook input
gegeven. Vervolgens is hier een advies uitgekomen van de coördinator over de in te delen selectiespelers. Dit advies is de basis van de
nieuwe team samenstellingen voor de selectieteams
Martin Verburg, Jorn Rakers en Guido den Dikken, de overige coördinatoren van de jeugd, hebben samen met de trainers die de spelers
dit seizoen hebben getraind de overige teams in hun categorie geëvalueerd. De spelers die hen zijn opgevallen hebben inmiddels met
hogere teams meegetraind om zo te kunnen beoordelen of ze de stap
kunnen maken naar een hoger team. Ook hebben er oefenwedstrijden
plaats gevonden om een aantal spelers nog een keer te kunnen bekijken. Verder is er gesproken met de leiders van de teams. Op basis van
al deze bevindingen zullen de coördinatoren tot een voorlopige indeling komen voor hun categorie
Op deze wijze worden in alle zorgvuldigheid AFC spelers geëvalueerd en alleen waar noodzakelijk nieuwe spelers toegelaten. Uiteindelijk zijn alle jeugdspelers hierbij het meeste gebaat.
De Jeugdcommissie
9. DE KLASSIEKE VETERANEN
De competitie waarin de Klassieken spelen is zoals bekend een wilde
competitie waar de KNVB niets over te zeggen heeft. Dus een competitie met eigen regels. Waar altijd door alle deelnemende verenigingen over vergaderd wordt. Bijvoorbeeld over de 5-0 regel. Die
regel houdt in dat bij het afzeggen van een wedstrijd 5-0 verlies geldt
totdat de wedstrijd alsnog gespeeld is. Wat blijkt nu dat als de niet
doorgegane wedstrijden met een 5-0 uitslag uit de eindstand worden
geschrapt? De Klassieken niet op de 4e maar op de 2e plaats geëindigd zijn. Zowaar een mooie prestatie, nee, een kampioensploeg
hadden we niet. Kampioen HBS was gewoon veel te sterk. De samenstelling van de spelers is divers, het aantal spelers te gering, denk aan
blessures of aan andere verplichtingen. Frank Keijzer zorgde ervoor
dat wij met dank aan gastspelers altijd konden spelen. Nicolaas van
Ommeren zorgde meer dan voortreffelijk voor de financiën. Maarten
Oldenhof was als aanvoerder de drijvende kracht zowel op het veld
als in de kleedkamer. Dat gekoppeld met het voetbalinzicht van onze
coach Wim Husers, die vaak op onnavolgbare ( humor) wijze zijn
team aanmoedigde en als de beste de uitslag na afloop wist te relativeren, zorgde ervoor dat wij op een prima seizoen kunnen terugkijken. Dat Wim ‘Veteraan van het Jaar’ is geworden is niet alleen
daaraan te danken maar ook omdat zijn rol als coach niet na het laatste fluitsignaal ophoudt. Een bindende kracht binnen het team! Onze
topscorer dit jaar was Nils Adriaans en onze schaduwschutter Houcine Laroussiyen. De prijzen werden uitgereikt tijdens onze jaarlijkse
buitenlandse trip. Dit keer niet naar Londen of Barcelona, maar naar
Mitten im Pot van Willy Lippens. (Voor verslag elders in deze Schakel) Een ander hoogtepunt afgelopen jaar was de wedstrijd tegen het
reünie-elftal van 1989. Ook hiervan heeft op de website een uitgebreid verslag gestaan. En dan komend seizoen. Mijn rol wordt overgenomen. Na 29 jaar actief voor de Klassieke veteranen, waarvan de
laatste zeven als voorzitter, geweest te zijn, is het tijd om afscheid te

11. PERS EN PUBLICITEIT
De commissie bestaande uit Jan van Galen, Hans Elias en André
Wijnand was verantwoordelijk voor de publicatie van het clubblad de
Schakel, het programmablaadje AFC-Thuis, de AFC website, de
ontvangst van de pers bij de thuiswedstrijden van het eerste en de
Persmap 2011-2012.
De redactie van de Schakel was in handen van André Wijnand en de
productie werd verzorgd door Hans Elias. Naast de trouwe medewerkers was een nieuwe medewerker, Bobby Gehring, zeer succesvol
met zijn rubriek. Echter een paar nieuwe rubrieken kwamen door
diverse oorzaken niet van de grond. Het programmablaadje AFCThuis werd geproduceerd onder redactie van Hans Elias en André
Wijnand. De laatste werd halverwege het seizoen vervangen door
Michael van Os. De alom geprezen AFC- website werd door webmaster Hans Elias wederom op een meer dan voortreffelijke wijze bijgehouden. Good old Pim Adriaansz neemt bij de thuiswedstrijden van
het eerste nog steeds achter het bordje ‘Pers’ plaats aan het hoofd van
de tafel, waar hij door Hans Elias werd bijgestaan om de journalisten
te ontvangen. De Persmap 2011-2012 werd dankzij een geheel nieuwe vormgeving fraaier dan ooit. De Persmap werd voor de laatste
keer samengesteld en geredigeerd door Jan van Galen en André Wijnand. Dank gaat uit naar Valentijn Jorritsma van Palteam en naar de
vele medewerkers binnen AFC.( zie colofon in de Persmap) En nog
steeds is en blijft Hans Elias de spin in het web van de Cie P&P. Jan
van Galen is gedurende het seizoen al afgetreden. Ook André Wijnand treedt nu af, eveneens als redacteur van de Schakel.
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teams die worden gesponsord door sponsors van AFC. Aan het begin
van het nieuwe seizoen zullen wij het bestuur een voorstel voorleggen.
Een ander element van dat plan is de uitvoering van dit alles. Om dit
goed te doen en het vol te kunnen houden, moet wellicht worden
overwogen - met mate - extra ondersteuning te organiseren. Ook op
dit punt zal de commissie met voorstellen komen.

12. ARCHIEFCOMMISSIE
Voor de archiefcommissie was 2012 een belangrijk jaar. Na intensief
overleg met het bestuur werd een (financiële) modus gevonden voor
de aanschaf van nieuwe, brandvertragende archiefkasten. De kasten
waar wij tot nu toe over beschikten waren deels in zeer slechte staat.
Ze waren nauwelijks meer afsluitbaar en hadden een brandwerendheid van nul komma nul. Mede door enkele kleine bouwkundige
aanpassingen kon met de nieuwe kasten een nieuwe verbeterde opstelling gemaakt worden. Het opbergsysteem is daarbij enigszins
aangepast, door de kasten meer per categorie in te delen. Dit betekende wel veel werk, maar het geheel heeft nu een meer duidelijke structuur gekregen. Als commissie zijn wij erg blij met deze aanpassingen.
Een tweede belangrijke ontwikkeling, was het openen van een eigen
webpagina op de website van AFC. Een ieder kan nu op eenvoudige
wijze inzicht krijgen in zaken die in het archief zijn opgenomen. In
voorbereiding is nog het openen op de website van een uitgebreid
(digitaal) fotoarchief en beeld- en geluidarchief. Over digitalisering in
het algemeen, krijgt de commissie binnenkort advies van derden.
Verder ziet de commissie het als haar taak, de geschiedenis van AFC
op alle mogelijke manieren uit te dragen, zoals onder andere middels
een artikelenserie in de Schakel of het beantwoorden van vragen van
eigen leden of van derden en andere verenigingen.
Eveneens dient vermeld dient te worden, dat na het overlijden van
onze veel geprezen clubstatisticus Chris Schröder, veel materiaal door
zijn twee zoons aan de archiefcommissie is overgedragen, hetgeen
door ons in dank is aanvaard.
Het beheren en het archiveren blijft een voortgaande inzet vergen,
immers elke dag komt er nieuw materiaal bij.
De commissie bestaande uit Rik de Boer, Hans de Wijs en Wim
Ringe zal met plezier, als de vereniging hier mee instemt, dit werk
blijven voortzetten.

Ambitie van de Commerciële Commissie blijft om op een goede
manier bij te dragen aan de sportieve en sociale ambities van AFC.
Concreet: tenminste behoud van de huidige financiële bijdrage vanuit
sponsors aan onze mooie club.
14. DE SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE
Het seizoen 2011/2012 kon AFC beschikken over 16 eigen gediplomeerde scheidsrechters.
Op 3 wedstrijden na kon er gedurende het hele seizoen(!) steeds een
beroep worden gedaan op ons eigen corps.
Wegens de goede contacten van onze vereniging en de innemende
leiding aan onze wedstrijdtafel meldden zich spontaan 2 KNVBscheidsrechters om voor onze club eventueel beschikbaar te zijn.
Ab Springer nam voor de winterstop op gedenkwaardige wijze afscheid als scheidsrechter van het seniorenvoetbal.
Leo de Nobel stelt zich niet herkiesbaar als lid van de scheidsrechterscommissie. De commissie stelt AFC-lid Karel Kuijvenhoven voor
als zijn opvolger.
Namens AFC scheidsrechterscommissie,
Frans Juch, Erik Bos, Seth van Straten
15. DE OVERIGE COMMISSIES
Naast de hierboven vermelde commissies werd het bestuur van AFC
ondersteund door de volgende commissies: de STRAFcommissie werd
gevormd door mr Ernst Seunke jr., mr Ron Limburg, Bas Rachman en
mr Quintus Abeln als plaatsvervangend lid, de commissie van BEROEP
met Roy van Dijk, Patrick Reddering en Wiebe Westerhof, de KAScommissie bestond uit Wim Ringe, Nicolaas van Ommeren en Maarten
Blokland met als plaatsvervangende leden Frank Keijzer, Jos Lonnee en
Edwin Geluk, in de KENNISMAKINGScommissie hadden zitting Hans
Honsdrecht, Sebo Woldringh, Ger van Caspel, Brian Speelman, Steve
Bierman, Frans Jüch, Leo de Nobel, Peggy de Hond, Patrick Reddering,
Wiebe Westerhof, Rene Toonen en Floor Wellens, de commissie
SOCIALE ZAKEN bestond uit de Ereleden Johan de Bie, Ger van
Caspel, Jan van Dijk en Edwin Geluk, de commissie van MATERIAAL
uit de leden Fred ten Nijenhuis en Wiebe Westerhof en tenslotte de
SCHEIDSRECHTERScommissie, die uit Eric Bos, Leo de Nobel, Seth
van Straten en Frans Jüch bestond.

13. DE COMMISSIE COMMERCIELE ZAKEN
Op 11 december 2011 is de nieuwe commerciële commissie van start
gegaan. Samenstelling: Judith Schulp, Chris van Hattum, Eran
Hausel, René van Schajik, Roy van Dijk en Erik Braun (voorzitter).
Met de onvermoeibare en onmisbare ondersteuning van onze verenigingsmanager Henny Kottmann staat er een goede mix van oude,
bekende AFC'ers en nieuw bloed.
De commissie hoeft niet vanaf 0 te beginnen. Qua sponsoring staat er
natuurlijk al het een en het ander bij AFC in de grote groep bedrijven
die zich in het verleden - niet in de laatste plaats als resultaat van de
inspanningen van de vorige commerciële commissie en ook daarvoor
al - aan AFC hebben verbonden. Maar de tijden zijn onzeker, er is
altijd verloop in sponsors - en gezien onze ambities is de inbreng van
sponsoren natuurlijk broodnodig. In het afgelopen jaar hebben we het
vertrek gezien van AFC Vriendelijke Bedrijven Sapph, Mitsubishi de
Jong en OTX. Vanuit de commissie en de club betreuren wij hun
vertrek zeer, natuurlijk vanuit het standpunt van AFC.

16. SUPPORTERSCLUB “THE REDS”
Een bijdrage van voorzitter Lou Hekster.

Daar tegenover staan inmiddels wel 2 nieuwe AFC Vriendelijke
Bedrijven, Gassan Diamonds en Frankendael. Wij heten deze
bedrijven uiteraard van harte welkom en rekenen op een vruchtbare
samenwerking. Uiteraard blijft het een uitdaging voor onze commissie om nog meer nieuwe sponsoren voor ons te interesseren!
Daartoe wordt nu ook met een heel aantal potentiële sponsoren
gesprekken gevoerd. Dat zijn vooral bedrijven die geïnteresseerd zijn
in het netwerk van AFC, naast hun betrokkenheid bij de club en bij
ons voetbal.

De supportersclub The Reds van onze mooie voetbalvereniging is op
5 mei 1993 opgericht ter ondersteuning van de toppositie die ons
vlaggenschip AFC Zondag 1 vanaf 1962 inneemt in de hoogste regionen van het Nederlandse amateurvoetbal.
Het bestuur bestond dit jaar uit: Lou Hekster (voorzitter), Peter van
den Dungen jr. (penningmeester), Bob Duis (secretaris), Ronald
Koster, Benno Honsdrecht en Dennis Bijlsma.
De supportersclub bestaat uit leden van de club die jaarlijks een extra
vaststaand bedrag doneren naast de normale contributie.
The Reds telt dit seizoen 79 leden. Het bestuur van s.c. The Reds
waardeert het zeer dat deze leden jaarlijks de zo belangrijke extra
financiële bijdrage doneren omdat deze sponsorgelden een essentieel
deel zijn van de totale exploitatie van de selectie van AFC Zondag 1.
De leden en het bestuur van s.c. The Reds zijn dan ook trots dat ons
vlaggenschip zich ook het 2de seizoen in de Topklasse heeft kunnen
handhaven.
Het bestuur van s.c. The Reds gaat ervan uit dat het haar ledental het
komende seizoen weer kan gaan uitbreiden.

Het voeren van gesprekken met potentiële AFC Vriendelijke Bedrijven, (bord-) sponsoren en adverteerders heeft een belangrijk deel van
de tijd van onze commissie gevergd. Nu zijn wij bezig met het opstellen van een plan voor de komende 3-5 jaren. Hoofdlijnen daarin
zullen zijn de oprichting van een AFC-businessclub, waarmee we de
groep van bedrijven die verbonden is aan AFC verder willen vergroten, naast meer aandacht voor de bedrijven die nu al sponsor zijn.
Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid een toonaangevend,
internationaal (jeugd-) voetbaltoernooi te organiseren op AFC, voor
14
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van de Gemeente. 17 jaar overleg heeft nog steeds niet geleid tot een
definitief plan, zelfs een stip aan de horizon ontbreekt. Toch is er in
de afgelopen jaren wel het een en ander gebeurd. Wij herinneren ons
het Cadeau voor de Zuidas, in welk plan het Beatrixpark werd uitgebreid met een Sport & Care Park van ongekende kwaliteit, een groene
Noord-Zuid verbinding, cascadegewijs over de A 10 heen. De verwachting is dan dat de bouw van het nieuwe clubhuis van AFC en de
voorzieningen onder de velden in 2001 zou starten. In 2003 kon onze
vereniging het clubhuis betrekken. De realiteit blijkt weerbarstiger.
Vooruitlopend op een overeenkomst met de Gemeente moeten de
tennisbanen en daarmee onze dochter ATC plaats maken voor een
kunstgrasveld dat in 2004 werd geopend door de toenmalige wethouder Hester Maij. De aanleg van dit veld leidt een jaar lang tot heel
veel bouwoverlast. In 2006 wordt de overeenkomst ondertekend door
wethouder Stadig en SGG/AFC en kan het project, zo lijkt het, eindelijk worden gerealiseerd. Het hoofdveld wordt in 2007 verplaatst,
incl. nieuwe tribunes, en er worden 2 nieuwe kunstgrasvelden aangelegd. Het wachten is nu op de aanleg van het Parkgebouw en het Dok
met tunnels voor auto en treinverkeer. Het blijft, alle garanties en
beloftes ten spijt, bij wachten. Ondanks de grote belangstelling van de
(deels malafide) bouwwereld voor dit gebied (lees het onthutsende en
prijswinnende boek over ‘ De vastgoedfraude’ van Vasco van der
Boom en Gerben van der Marel en het vervolg hierop ‘De vastgoedfraude voor de rechter’) verdwijnen de plannen voor het Parkgebouw
en het Dokmodel, mede onder invloed van de stagnerende economie
en crisis op de kantoormarkt. Voor de toch al moeizame ontwikkeling
van de Zuidas tot een ‘europees toonaangevend zakendistrict’ een
kleine ramp. Maar nieuwe plannen worden gesmeed, met een veel
kleiner dok (alleen voor wegverkeer) en met meer woningen. In deze
planvorming is nog steeds een plek voor AFC voorzien, maar lang
niet meer zo ambitieus en ingebed in een parkachtige omgeving zoals
in 2006 overeengekomen. Mede door het feit dat niet langer de noordzuid verbinding centraal staat (immers het spoor blijft bovengronds),
maar de verbinding tussen het oostelijk en westelijk deel van de
Zuidas, wordt ook het toekomstig Sportpark van AFC oost-west
gesitueerd. 5 velden op rij, haaks op het spoor, met weinig ruimte
voor tribunes en clubhuis en vrijwel geen ruimte tussen de velden.
Van de geweldige ambitie, zoals opgetekend in het Cadeau voor de
Zuidas, is niet veel meer over. De discussie hierover met de Gemeente heeft er toe geleid dat ook een alternatief sportpark in ogenschouw
is genomen op ’t Loopveld, waar o.a. RAP, AMVJ, hockeyvereniging
VVV, een golfclub en onze dochter ACC spelen. Hier zou AFC
kunnen beschikken over een (veel) ruimer opgezet sportpark met
meer velden.
Tot zover de geschiedenis in vogelvlucht waarin AFC steeds weer
wordt geconfronteerd met nieuwe plannen, die weer niet doorgaan of
uiterst traag verlopen. In het afgelopen verenigingsjaar wordt de
discussie over ons toekomstig sportpark weer geïntensiveerd. Het
leidt ook tot aandacht in de pers (‘Crisis om velden’, een uitgebreid
artikel in De Telegraaf d.d. 24 februari 2012) waarin wethouder Van
Poelgeest en de voorzitter van AFC aan het woord komen) en aandacht in de Gemeenteraad via vragen van het raadslid Benjamin op 8
maart 2012 (mede op basis van de schriftelijk reactie van de Stichting
Goed Genoeg/AFC d.d. 21 februari 2012 op de overeenkomst tussen
Rijk, Provincie en Gemeente over een afgeslankt Dok) en een uitgebreid antwoord van de wethouders Ruimtelijke Ordening en Sport op
13 maart, waarin nog eens wordt aangegeven dat een verplaatsing van
AFC naar de door haar aangegeven voorkeurslocaties (Amsterdamse
Bos en Amstelpark) geen optie is en wordt ingegaan op de bezwaren
van AFC tegen ’t Loopveld (matige ontsluiting, de ver-/ gebondenheid van AFC met Amsterdam en met de locatie in Zuid, bezwaren
van de gebruikers van ’t Loopveld tegen de komst van AFC) en tegen
het zogeheten ontwikkelingsmodel Ravel (5 velden is te weinig, geen
parkachtige setting, langdurige aanleg van het park). Wat betreft ’t
Loopveld merkt de gemeente op dat uit het haalbaarheidsonderzoek is
gebleken dat op de locatie van ’t Loopveld een ruim opgezet en
hoogwaardig complex met 7 velden mogelijk is, die ook voor de
bestaande verenigingen een meerwaarde kan hebben. Wat betreft
Ravel wordt o.a. opgemerkt dat het gepresenteerde sportpark gaat om
een hoogwaardig en representatief sportpark waarin de met AFC
gemaakte afspraken voor een nieuw clubgebouw, 2 tribunes en voldoende parkeerfaciliteiten worden gehonoreerd. In vervolg op de

Tijdens het afgelopen seizoen heeft het bestuur geen activiteit in de
vorm van een discussieavond omtrent een speciaal voetbal thema
georganiseerd. Echter voor het komende najaar 2012 is deze altijd
succesvolle thema-avond reeds gepland.
Om onze leden en andere AFC-ers een oprechte blijk van waardering
te geven voor haar ondersteuning het afgelopen seizoen heeft het
bestuur van s.c. The Reds na de rust van de laatste thuiswedstrijd
tegen 'de Treffers' vele toeschouwers getrakteerd op een heerlijk
Magnum ijs.
Deze ludieke geste werd zeer geapprecieerd.
17. STICHTING “KEEP SMILING”
Een bijdrage van secretaris Kees Gehring.
Op 17 augustus 2005 is deze stichting gepasseerd bij notariskantoor
Jager en Stuijt en het bestuur bestond sinds de oprichting en voor het
seizoen 2011-2012 uit Ad Westerhof (voorzitter), Kees Gehring
(secretaris) en Henk Bijlsma.
14 verschillende AFC’ers ondersteunden Keep Smiling voor het
seizoen 2011-2012 financieel, waarvan de bedrijven Troostwijk, OTX
Logistics, BP Zwart, Chen Shin Holland en Bonnit Benelux als AFCVriendelijk bedrijf.
Het binnenkomende geld werd beschikbaar gesteld aan het bestuur
van AFC, dat voor het seizoen 2011-2012 via de commissie Topamateurs aan de spelers van de A-selectie van AFC een “waarderingstoelage” toekende, die door de Stichting Keep Smiling maandelijks werd
uitbetaald, nadat loonbelasting en sociale lasten was ingehouden en
afgedragen.
Het bestuur van Keep Smiling wil alle “Smilers” ook langs deze weg
hartelijk danken voor hun bijdragen in het achter ons liggende seizoen.
Vindt u het leuk om voor het seizoen 2012-2013 toe te treden tot deze
groep van eminente AFC’ers, dan wordt dat zeer gewaardeerd en kunt
u contact opnemen met Ad Westerhof, Henk Bijlsma en/of Kees
Gehring.
18. STICHTING GOED GENOEG EN DE V.S.G.G.
(VERENIGING SPORTPARK GOED GENOEG).
Een bijdrage van secretaris Kees Gehring.
De Stichting is vanaf 6 oktober 1962 de huurder van het sportpark
Goed Genoeg van de Gemeente Amsterdam.
Het bestuur van de Stichting en van de V.S.G.G. werd voor het seizoen 2011-2012 gevormd door Machiel van der Woude (voorzitter),
Kees Gehring (secretaris), Bob Neseker (penningmeester) en Ad
Westerhof, Nicolaas van Ommeren, Benno Honsdrecht en Ronald
Koster (leden). Jan van Dijk en Johan de Bie werden in het verleden
benoemd tot “Adviseur voor het leven”.
Pim van de Meent functioneert vanaf het seizoen 1998-1999 voor de
Stichting Goed Genoeg als sportparkmanager, maar werd op 24 januari j.l. helaas getroffen door een lichte beroerte. Na revalidatie is
“good-old” Pim weer op de goede weg. Ook langs deze weg Pim, van
harte beterschap.
Een afvaardiging van het bestuur voerde regelmatig overleg met
autoriteiten over de toekomst van ons sportpark en het bestuur van de
V.S.G.G. verlengde onlangs het contract met pachter Frans Ris voor
het seizoen 2012-2013, die daarmee met zijn staf aan het elfde seizoen in successie begint.
19. AFC EN DE ZUIDAS
Hieronder schetst onze voorzitter Machiel van der Woude de laatste
ontwikkelingen ten aanzien van de Zuidas en de plannen voor een
nieuw sportpark.
In het afgelopen verenigingsjaar gaan de gesprekken tussen Gemeente
(Dienst Zuidas) en AFC, vertegenwoordigd door Bob Neseker, Nicolaas van Ommeren, Ad Westerhof en Machiel van der Woude en
ondersteund door Kees Gehring en Quintus Abeln, ‘gewoon’ door.
Zoals bekend praten de Stichting Goed Genoeg (SGG) en AFC al
sinds 1995 over een toekomstig sportpark omdat het huidige complex
wat betreft de ligging en qua omvang niet (geheel) past in de plannen
15
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Op 18 januari 20110 vierde AFC haar 117e verjaardag met het traditionele Jaardiner net als in de 4 voorafgaande jaren in de prachtige zaal van
het American Hotel aan het Leidse Plein. De circa 160 aanwezigen
genoten met volle teugen van deze avond. Onder leiding van de voortreffelijke tafelpreses Nicky Hekster werd er uitstekend gegeten en gespeecht, werd de mr. Henne Boskamp Nobelprijs uitgereikt aan Rik de
Boer en werd bestuurslid Ronald Koster benoemd tot Lid van Verdienste.
Een langdurig applaus viel beiden ten deel. Speeches waren er verder van
onze voorzitter Machiel van der Woude, captain van ons eerste Lutzen
Brink en voorzitter van de KNVB Bernard Fransen. De avond werd
traditioneel afgesloten met het uit volle borst meezingen van ons clublied: “Ik heb u lief mijn AFC”. Voor de uitstekende organisatie tekenden
Ad Westerhof en Edwin Geluk. Uiteraard vond op dezelfde avond ook
het Dames-jaardiner plaats, ook ditmaal in het Hiltonhotel. Voor de
2de keer onder de bezielende leiding van Cilia Bruin, Paula de Jonge,
Anette Kouwenhoven en Cecile Smits-van Oyen kwamen 150 dames
samen en beleefden in Jordanese sfeer een prachtige avond.

brief van SGG/AFC d.d. 21 februari stuurt AFC op 30 april nog een
reeks schriftelijke vragen over de inpassing van het sportpark van
AFC in het Ontwikkelingsmodel Ravel en over de haalbaarheidsstudie ’t Loopveld. Op 31 mei ontvangt AFC de antwoorden op de gestelde vragen. Ze zullen in het komende verenigingsjaar mede de
input vormen voor de discussie binnen de vereniging waar en onder
welke voorwaarden AFC in de toekomst wil en kan gaan spelen: op
een centraal gelegen, goed bereikbaar complex in de hoogstedelijke
omgeving van de Zuidas of op een meer perifeer gelegen, parkachtig
complex op ’t Loopveld. Wordt dus vervolgd, maar daar zal niemand
van opkijken!
20. DE EVENEMENTEN
Jaarlijks kent onze club weer een groot aantal evenementen, sommigen
zijn eenmalig, maar vele kennen een lange historie. Er zijn evenementen
voor de jeugd, voor de senioren, voor specifieke categorieën en evenementen voor de hele vereniging. Een groot aantal wordt hieronder kort
beschreven.

Een bijzonder evenement is uiteraard ook de Ridderlunch, die op 4 april
2012 voor de 7de keer werd gehouden en waaraan kan worden deelgenomen door AFC-ers die 50 jaar of meer lid zijn. 5 nieuwe ridders werden
geïnstalleerd, te weten Ger Bogaers, Henk Dik, Edwin Geluk, Dé Hurwitz en Wim Ringe, die het begeerde naamschildje kregen overhandigd
door voorzitter Machiel van der Woude. Allen presenteerden zich met
een boeiend verhaal en daarna werd genoten van een zeer gezellige en
smakelijke lunch.

Op 31 december 2011 werd, na afloop van de wedstrijd AFC-Hollandia,
voor de 29ste keer de Persmap gepresenteerd. Ook dit jaar weer samengesteld door Jan van Galen, en André Wijnand. Opnieuw, zoals wij van
de samenstellers inmiddels gewend zijn, een geweldig boekwerk met
mooie verhalen, schitterende foto’s en veel gegevens. Jan en André
hebben aangegeven dat dit hun laatste keer was, een groot compliment
voor vele jaren schitterend werk is hier dan ook op zijn plaats. Kees
Gehring heeft inmiddels aangegeven de coördinatie van de nieuwe persmap op zich te nemen. Een mooie taak, waarmee wij hem veel succes
toewensen.

Reeds sinds 1962 komt een illuster gezelschap AFC-ers, allen onder het
sterrenbeeld stier, bijeen voor het Stierenbal, een sportief en culinair
samenzijn. Ditmaal op vrijdag 11 mei en nu dus voor de 50ste keer. Het
traditionele sportieve gevecht om de fel begeerde Edelfok-bokaal werd in
verband met dit jubileum overgeslagen en de vakjury was unaniem: de
prijs kwam dit maal toe aan Wouter Amesz als dank voor het vele malen
mede-organiseren van dit festijn. “Opperstier” Rein Minor nam na 25
jaar afscheid als voorzitter en champagne, bloemen, speeches en luidruchtig gestampvoet der stieren vielen hem ten deel. Henk Foppen volgt
Rein op als “Opper stier” zodat deze traditie nog tot in lengte van jaren
kan blijven voortbestaan. Het samenzijn der stieren werd ook dit jaar
gevierd met een zeer gezellig etentje in eigen stal.

Op vrijdag 4 november 2011 kwamen liefst 118 Zilveren Ploegers
bijeen voor de traditionele bijeenkomst van AFC-ers die 25 jaar of langer
lid zijn. De organisatie van deze geweldige avond was zoals altijd weer
in vertrouwde handen van Tafelvoorzitter Johan de Bie, bijgestaan door
Hans Honsdrecht en Hans de Wijs. 9 nieuwe Zilveren Ploegers werden
geïnstalleerd, te weten: Tom Egbers, Robert Gehring, Brian van Gelder,
Gerard Hogers, Kees Kerker, Maurice Koster, Emiel Neter, Michael
Reddering en Roland Ribberink. Zij brachten, in vaak kleurrijk taalgebruik en gelardeerd met de nodige anekdotes, duidelijk over het voetlicht
waarom zij onze club al zo lang trouw zijn. Tevens werden deze avond
vanwege hun 50-jarig lidmaatschap Mannes Kinsbergen en Jack van
Gelder benoemd tot AFC-Ridder.

Op 19 mei vond op ons sportpark het Be Friends Cup toernooi (voorheen ABC The Reds-cup) voor zaterdag- en zondagsenioren plaats. 15
teams met in totaal ruim 150 spelers deden mee aan dit zeer geslaagde
toernooi dat gewonnen werd door Zaterdag 1.

Op vrijdag 23 december 2011 vond opnieuw een hoogtepunt plaats,
namelijk het traditionele Kienen, en wel voor de 16de keer (!) in successie
georganiseerd door het Kien Dream Team bestaande uit Ronald Koster,
Nicky en Lou Hekster, Roy van Dijk, Hans Hulst en Ron van Doesburg.
Een geweldig evenement dat ook deze keer zorgde voor een uitpuilende
sociëteit, mede door de vaak humoristische wijze waarop dit steeds weer
wordt gepresenteerd. Dat kienen volgens de organisatoren niet mag
worden onderschat bleek wel uit het Cruyffiaanse motto dat dit keer aan
het evenement werd meegegeven: “het blijft natuurlijk een spelletje, wie
je heel uitgekiend moet spelen”. Er waren meer dan 250 kieners afgekomen op dit spektakel in de hoop één of meer van de veelal spectaculaire
prijzen in de wacht te slepen..

Op 30 mei werd de traditionele Gouden Ballenwedstrijd gespeeld,
tussen ons 1ste en een ploeg samengesteld uit oud-eerste elftalspelers. In
aansluiting op de wedstrijd, die door ons 1ste niet al te verrassend werd
gewonnen, stond een buffet op het programma. Na het buffet, werden de
spelers die AFC 1 gaan verlaten, door de voorzitter toegesproken. Mike
Derlagen werd gekozen tot speler van het seizoen 2011-2012.
Ook voor de jeugd viel er dit seizoen wat evenementen betreft weer
genoeg te beleven. Naast de herfst 2-daagse, het Pepernotentoernooi
en het kerstdiner voor C-junioren (met als mistery guest Ajacied Christian Eriksen) waren de AFC Superstars op 14 januari 2012 op Borchland, waaraan circa 350 jonge AFC-ers meededen en op 9 juni 2012 de
MINI-WK, waaraan bijna 400 (!) jeugdspelers meededen en dat uiteindelijk na strafschoppen gewonnen werd door Nederland, de absolute
hoogtepunten.

De Nieuwjaarsreceptie, gehouden op 4 januari 2012, mag uiteraard niet
in dit overzicht ontbreken. Meer dan 150 leden en donateurs, al of niet
vergezeld van partner waren in ons door Frans Ris en Joop Kenter gezellig en smaakvol aangeklede clubhuis aanwezig om hun clubgenoten een
voorspoedig en sportief Nieuwjaar toe te wensen. Voorzitter Machiel van
der Woude, sprak de aanwezigen toe. Hij blikte terug op het afgelopen
jaar, schetste de huidige situatie, blikte uiteraard vooruit op de toekomst
en bracht een toost uit op een gezond, sportief en mooi 2012.

21. AFC’S DOCHTER ACC
Onze dochtervereniging ACC vierde afgelopen jaar alweer haar 90jarig bestaan. Sinds de vereniging in 1921 ontstond, heeft ze een rijke
historie opgebouwd.
Het lustrum werd uitgebreid gevierd op een prachtige dag in juli,
waarbij alle leden in oud-engelse kleding naar het veld kwamen.
Voorzitter Guido Dukker sprak de aanwezigen toe, en belichtte daarbij uitgebreid de belangrijke rol van AFC in de 90-jarige geschiedenis.

Eén van de hoogtepunten voor ons eerste is de jaarlijkse trip naar een
zonnige bestemming, ter voorbereiding op de 2de seizoenshelft, ditmaal
naar Barcelona. Commissaris TOPamateurs Bob Duis had een aantrekkelijk programma opgesteld waarin naast enkele pittige trainingen wedstrijden tegen EDO uit Haarlem en WV-HEDW op het programma
stonden. Uiteraard kwam ook plezierige ontspanning ruimschoots aan
bod. De traditionele ‘Silver Spoon’, voor de beste speech, werd gewonnen door Michael Lanting.
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4 juli 2012 90e jaargang nr. 11

Lid van Verdienste, AFC-Ridder, Nobelprijswinnaar en oud-bestuurslid
Henk van Teunenbroek.

De club floreert op de prachtige velden op het Loopveld. In alle
geledingen, jong en oud, is het lustrum uitbundig gevierd. De jeugdaantallen nemen jaar-na-jaar toe, en het familiekarakter van de vereniging doet het goed bij de jonge gezinnen in Amsterdam en Amstelveen.

Al deze AFC’ers zullen in onze herinneringen blijven voortleven.
24. RESUMÉ

ACC1 speelde een uitstekend seizoen en leek goed op weg naar de
9de landstitel, de eerste sinds 1956. Week na week voerden ACC en
stadgenoot VRA schouder aan schouder de tabellen aan en al vroeg in
het seizoen plaatste ACC zich definitief voor de finales om het landskampioenschap. De best-of-three finalewedstrijden werden regelmatig onderbroken door de regen, en ACC won zowaar de eerste wedstrijd met grote overmacht. De tweede ging afgetekend naar de tegenstander, waarna pas op 11 september de derde en laatste wedstrijd de
beslissing moest brengen.
Het werd een tumultueuze en door heftige regenbuien onderbroken
wedstrijd. Desondanks werd het veld omzoomd door vele ACC en
AFC-ers die in grote getale waren opgekomen.
ACC kwam slechts tot 98 runs, maar knokte zich weer in de wedstrijd, en de tegenstander wankelde door het verlies van vele wickets.
Op de stand van 97 ging de voorlaatste VRA-er uit, en kon het nog
steeds alle kanten op. Na een reeks dubieuze scheidsrechterlijke
beslissingen en hoog oplopende emoties verloor ACC uiteindelijk
helaas de wedstrijd. ACC voelde zich bestolen, maar was tegelijkertijd trots voor het eerst in lange tijd zó dichtbij de landstitel geweest
te zijn. Een in alle facetten historisch seizoen voor onze dochtervereniging.

Het seizoen 2011-2012 zit erop. Goede resultaten werden afgewisseld
met mindere prestaties. Dat is inherent aan de sport, maar over het geheel
genomen mogen wij zeer tevreden zijn. Naast de prestaties van de topteams en de overige selectieteams, die als vanzelfsprekend veel aandacht
krijgen, zijn er natuurlijk de vele, meer recreatief ingestelde teams, meer
dan 100 in getal ! Deze teams koesteren wij net zo zeer want uiteindelijk
gaat het erom dat de vele bij AFC voetballende spelers en spelertjes
plezier beleven aan hun sport. Op welk niveau dan ook.
AFC oefent in de Amsterdamse regio (en ook wel daarbuiten) een grote
aantrekkingskracht uit en heeft over belangstelling dan ook niet te klagen.
Jaarlijks moeten vele kandidaat-leden worden afgewezen omdat de club
veel meer teams eenvoudigweg niet kan verwerken (zo beschikte AFC
het afgelopen seizoen bij de pupillen over 19 E-teams !). Bij dit alles
blijft het natuurlijk een grote uitdaging voor het bestuur om ervoor te
waken dat al deze AFC-ers deel blijven uitmaken van een club waar
prestaties belangrijk zijn maar waar sfeer, gezelligheid, sportiviteit en niet
te vergeten de vele tradities er minstens net zo veel toe doen. En dat is
niet eenvoudig want ook AFC ontkomt niet aan maatschappelijke tendensen, zoals verruwing in de omgangsvormen en vervaging van normen
en waarden. Het is dan ook niet voor niets dat de Jeugdcommissie het
komend seizoen strakker uitvoering gaat geven aan het eerder vastgestelde beleid dat er in het kort om neer komt dat, zeker ook bij de selectieteams, het aannemen van nieuwe spelers wordt beperkt ten gunste van
reeds bij AFC voetballende spelers. Een ontwikkeling waar het bestuur
blij mee is.

Het seizoen 2012 is ACC wederom sterk begonnen. Tijdens het
schrijven van dit verslag, na 4 wedstrijden, voert ACC ongeslagen de
ranglijst van de Topklasse aan.
22. 4 MEI HERDENKING

Wat brengt ons volgend seizoen. Wat ons 1ste betreft: enkele bepalende
spelers gaan ons verlaten maar daar komen goede spelers voor in de
plaats. Het bestuur ziet dan ook voldoende reden om het volgend seizoen
met vertrouwen tegemoet te zien en wenst Cor ten Bosch daarbij in zijn
inmiddels 5de jaar als hoofdtrainer veel succes toe. Ten aanzien van (de
toekomst van) ons sportpark: ook in het nieuwe seizoen zal het bestuur er
alles aan doen om het belang van AFC zo goed mogelijk te behartigen.
Daarnaast blijft er aandacht voor de verdere professionalisering van de
interne organisatie en krijgen wij de beschikking over een nieuwe website met veel meer mogelijkheden. Onverminderd aandacht zal er natuurlijk ook zijn voor de senioren en de jeugd, en dan bedoelen wij niet alleen
de selectieteams maar alle teams ongeacht op welk niveau zij spelen,
want allen zijn ons even dierbaar.

Op vrijdag 4 mei om 18.00 uur vond de traditionele Dodenherdenking op
ons sportpark plaats om de clubgenoten van AFC en ACC te herdenken
die slachtoffer werden van de terreur van de Duitse bezetter. De herdenking vindt altijd plaats aan het einde van het pad tussen onze velden 1 en
2 en de nieuwe kunstgrasvelden. Hier staat een monument met de namen
van clubgenoten die ons tijdens de 2de wereldoorlog zijn ontvallen. Dit
jaar verzamelden zich meer dan 40 aanwezigen, waaronder een aantal
spelers van de A-selectie, die luisterden naar een toespraak van onze
voorzitter Machiel van der Woude, die onder meer sprak over het feit dat
de oorlog ook bij AFC en ACC diepe sporen naliet. Machiel noemde de
namen van de AFC-ers, die vanwege hun afkomst, als militair of verzetsstrijder de dood vonden.
Kransen werden bij het monument gelegd door de voorzitters van AFC
en ACC, Machiel van der Woude en Guido Dukker.

Om dit alles in goede banen te leiden is er uiteraard geld nodig. Het is
dan ook van groot belang om, samen met onze nieuwe Commerciële
Commissie, ervoor te zorgen om juist in deze economisch zware tijden,
een aantrekkelijke partner te worden en te blijven voor AFC-vriendelijke
bedrijven en andere sponsors. Alle bedrijven die ons ook het afgelopen
seizoen weer hebben gesteund zijn wij uiteraard buitengewoon dankbaar.

23. IN MEMORIAM
Tot groot verdriet van nabestaanden en vrienden moest in het afgelopen
seizoen afscheid worden genomen van de volgende AFC-ers:
Op 19 augustus 2011 overleed op 69-jarige leeftijd ondersteunend lid van
onze vereniging Jan Hulscher, op 27 augustus 2011 overleed op 78-jarige
leeftijd mevrouw Rosa Maria van Stuijvenberg-Maeder, echtgenote van
AFC-Ridder Karel van Stuijvenberg, op 9 september 2011 overleed op
91-jarige leeftijd ons lid Pieter Worm, op 24 oktober 2011 overleed op
77-jarige leeftijd Erelid, AFC-Ridder en clubstatisticus Chris Schröder,
op 11 november 2011 overleed op 90-jarige leeftijd ons lid Cor du Buy,
op 8 december 2011 overleed op 66-jarige leeftijd Zilveren Ploeger Rob
Ruis en op 28 december 2011 overleed mevrouw Truus Akkerman-van
Ark, echtgenote van ons Erelid en oud-voorzitter Rein Akkerman, moeder van Zilveren Ploeger Rein jr. en grootmoeder van ons lid Jasper.

Uiteraard kan het bestuur het niet alleen. Samen met de vele deskundige
en enthousiaste commissieleden en andere vrijwilligers en uiteraard met
de voor AFC werkzame professionals, zullen wij AFC het komend seizoen naar vermogen ondersteunen. Wij zien het nieuwe seizoen dan ook
met vertrouwen tegemoet.
Aan alles komt een eind dus ook aan dit jaarverslag. Graag wil ik alle
AFC-ers die een bijdrage aan dit jaarverslag hebben geleverd hartelijk
dankzeggen en ik hoop en vertrouw op een uitstekende samenwerking in
het nieuwe seizoen. AFC is het meer dan waard !

Op 3 januari 2012 overleed op 73-jarige leeftijd ondersteunend lid van
onze vereniging Hans Bergsma, op 17 januari 2012 overleed op 87-jarige
leeftijd AFC-Ridder Coen Colijn, op 19 februari 2012 overleed op 74jarige leeftijd ons lid Ton Cassee en op 7 april 2012 overleed op 78-jarige
leeftijd mevrouw Kinnie van Teunenbroek-Koffieberg, weduwe van ons

Namens het bestuur van AFC,
Ruud Mantel, 2de secretaris.
Amstelveen, 5 juli 2012.
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Kandidaatleden
Lidnr. Achternaam
10442 Adam
10443 Visser
10444 Wal
10445 Proost
10446 Brat
10447 Bouwman
10448 Stradmeijer
10449 Heijden
10450 Verhoef
10451 Hendrick
10452 Michelsen
10453 Weel
10454 Walkate
10455 Defares
10456 Groenendaal
10457 Eabdenbitsen
10458 Heuvel
10459 Nijsse
10460 Gerrits
10461 Kost
10462 Verdonck
10463 Pelsmaeker
10464 Smallenbroek
10465 Meerwijk
10466 Jutte
10467 Empel
10468 Drenth
10469 Breukelen
10470 Leeuw
10471 Anders
10472 Merks
10473 Kuilenburg
10474 Massink
10475 Verhoef
10476 Brinkhorst
10477 Brinkhorst
10478 Hinton
10479 Hinton
10480 Kost
10481 Dijkstra
10482 Baan
10483 Klein
10484 QuarlesvanUfford
10485 Geuns
10486 Pas
10487 Vries
10488 Rijckevorsel
10489 Reinink
10490 Verbeek
10491 Sanders
10492 Oostwouder
10494 Castelijn
10495 Haas
10496 Nauta
10497 Khalid
10498 Oosterhout
10499 Plag
10500 LobenSels
10501 Leeuw
10502 Vreden
10503 Schenk
10504 Gijselhart
10505 Goudsmit
10506 Gouvernante
10507 Mulder
10508 Aanzie
10509 Branellec
10510 Hendriksen
10511 Kust
10512 Stiphout
10513 Vaglica
10514 Vossen
10515 Bouzaf
10516 Ent
10517 Kambel

Ledenlijst
Tussenv. Voorl.
S.
B.
vander W.
T.
N.
R.
O.
vander W.
M.
J.
B.
van
D.
O.
J.
B.
A.
ten
R.
O.
T.
D.J.
L.
M.
R.
van
I.
J.
van
M.
T.
van
B.
de
D.
P.
D.
van
P.
T.
S.
T.
M.
S.
R.
R.
S.
P.
J.
N.
van
M.
te
S.
de
D.
van
S.
J.
T.
R.
K.
P.
de
T.
F.
H.
van
N.
C.
van
A.
J.
van
W.
J.
T.
S.
L.
M.
Z.
R.
F.A.
vander G
E.
L.
A.
Z.
B.
J.

Roepnaam
Scato
Benjamin
Willem
Teije
Niek
Rayven
Ole
Wietse
Mats
Justus
Bruno
David
Oscar
Julius
Byron
Adam
Rocky
Otto
Teun
DeanJulian
Louis
Mick
Robert
Ivar
Jacob
Mats
Tammo
Bonne
Daniel
Pablo
Douwe
Paul
Thomas
Sam
Tom
Marius
Stanley
Rocky
Roan
Splinter
Pieter
Jordi
Nicolas
Max
Storm
Daniel
Samuel
Jurriaan
Tijn
Ruben
Kid
Peer
Thomas
Foeke
Hashim
Nelson
Charlie
Alexander
Jim
Wick
Juriaan
Teun
Sebastiaan
Luca
Mik
Zinedine
Reyza
Fabio
Gervaro
Elijah
Luca
Andrei
Zakaria
Bas
Jaymee

Geb.datum Bondsnr.
4Ͳ11Ͳ2006 PJZR84H
27Ͳ8Ͳ2006 PJZR95L
7Ͳ1Ͳ2006 PJZS08W
16Ͳ11Ͳ2006 PJZS14Z
18Ͳ4Ͳ2006 PJZS277
16Ͳ12Ͳ2006 PJZS299
6Ͳ9Ͳ2006 PJZS80S
19Ͳ7Ͳ2006 PJZS82K
12Ͳ10Ͳ2006 PJZS83L
15Ͳ9Ͳ2006 PJZS85N
31Ͳ1Ͳ2006 PJZS95Q
16Ͳ2Ͳ2006 PJZS96R
22Ͳ2Ͳ2006 PJZS99U
24Ͳ2Ͳ2006 PJZT06Z
3Ͳ3Ͳ2006 PJZZ37B
15Ͳ10Ͳ2006 PJZZ418
6Ͳ3Ͳ2006 PJZZ429
29Ͳ3Ͳ2006 PJZZ46D
9Ͳ5Ͳ2006 PJZZ49G
29Ͳ5Ͳ2006 PJZZ51B
16Ͳ7Ͳ2006 PJZZ54E
2Ͳ10Ͳ2006 NXCF112
18Ͳ10Ͳ2006 PJZZ95R
26Ͳ11Ͳ2006 PJZZ99V
30Ͳ12Ͳ2006 PKBB17Y
17Ͳ11Ͳ2006 PKBB23X
28Ͳ5Ͳ2006 PKBB284
25Ͳ1Ͳ2006 PCLN93S
1Ͳ6Ͳ2006 PKBB365
24Ͳ4Ͳ2006 PKBB398
11Ͳ7Ͳ2006 PKBB424
7Ͳ6Ͳ1985 BXPS01T
24Ͳ3Ͳ1982 FSMF742
17Ͳ4Ͳ2004 PKBC20B
15Ͳ1Ͳ2002 PKBC326
9Ͳ2Ͳ1964 PKBK91T
20Ͳ3Ͳ2000 PKBK92U
26Ͳ9Ͳ2003 PKBK982
22Ͳ10Ͳ2001 MGLR90Q
15Ͳ10Ͳ1982 PKBL76X
12Ͳ8Ͳ1981 PKBL78Z
21Ͳ7Ͳ1989 FKHL16T
12Ͳ8Ͳ1996 PKCW25B
6Ͳ8Ͳ1996 PKCW34D
8Ͳ6Ͳ2003 PKCW35E
7Ͳ7Ͳ2005 PKDB52L
26Ͳ8Ͳ2005 PKDP057
25Ͳ4Ͳ1999 PKDP14D
19Ͳ10Ͳ2000 PKDP19I
28Ͳ6Ͳ2001 PKDT22Y
6Ͳ7Ͳ2004 PKDP30P
8Ͳ5Ͳ2005 PKDP43L
25Ͳ9Ͳ1981 PKDT70N
10Ͳ12Ͳ1986 PKGJ133
1Ͳ11Ͳ2006 PKGJ44D
18Ͳ3Ͳ2005 PKGM15K
23Ͳ6Ͳ2005 PKGR30M
3Ͳ4Ͳ1987 PKGR32E
6Ͳ11Ͳ1985 BDFM93E
30Ͳ11Ͳ2005 PKGZ887
30Ͳ1Ͳ2005 NGJD10X
6Ͳ4Ͳ2005 NRNF40V
29Ͳ6Ͳ2002 MFYN03E
8Ͳ4Ͳ2003 MLXJ00Q
2Ͳ2Ͳ2002 MDQS05V
6Ͳ12Ͳ2004 NNKN37Y
2Ͳ2Ͳ1999 GNBH72R
12Ͳ4Ͳ2002 NLBK36Z
19Ͳ12Ͳ1999 MBWY63X
19Ͳ4Ͳ2005 NTFQ46E
28Ͳ4Ͳ2002 MKGG47U
7Ͳ7Ͳ2002 MHTT86S
15Ͳ4Ͳ1997 MGSS09E
28Ͳ9Ͳ1987 CBYM954
8Ͳ2Ͳ1999 GLWT86F
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Adres
Palestrinastraat16"
TweedeJanSteenstraat75hs.
GerritvanderVeenstr85
RichardHolstraat2
Oldambtstraat6
Rozenstraat129A
JohannesVerhulststraat201hs.
Valeriusstraat251hs.
Hemonylaan17
Prinsengracht1101
Valeriusstraat140"
Courbetstraat15hs.
Valeriusstraat254hs.
Geschutswerf19
Falckstraat49
JacobvanLennepstraat300B
Banstraat49
Valeriusstraat270
Lomanstraat74hs.
DeLairessestraat122hs.
Amstelveenseweg248
Stolwijkstraat47hs.
Willemsparkweg129
Valeriusstraat137hs.
Prinsengracht818
VanBreestraat181H
Vondelstraat116
Hemonystraat44'
Breughelstraat8H
Prinsengracht702
Keizersgracht249
BalthasarFloriszstraat57"
Bilderdijkstraat31'
Hemonylaan17
J.J.Viottastraat42
J.J.Viottastraat42
Wouwermanstraat31
Wouwermanstraat31
DeLairessestraat122hs.
Laurierstraat184'
Reguliersgracht140""
Surinamestraat30"'
AlbrechtDurerstraat20"'
Rubensstraat44
JanLuijkenstraat108"'
Koninginneweg130hs.
Willemsparkweg97
Banstraat6
Valeriusstraat68hs
SinjeurSemeynsstraat22
Zwanebloemweg10
Sarphatistraat68
Keizersgracht674A
Eendrachtstraat22''
Rubensstraat43A
Sarphatipark14
1eJacobvanCampenstr22'"
Brouwersgracht3
Carnapstraat240
JohannesVerhulststraat182hs.
Zuideinde50
HenrickdeKeijserplein21F
Cannenburg28
OtthoHeldringstraat37C
Heemraadweg413
Nachtwachtlaan485
Apollovlinder9
Maarsenhof237
Maarsenhof309
Lisdoddelaan71
Kinderdijkstraat422h
Zocherstraat7ll
Sibogastraat13
Weiver4A
Kiekstraat57

Postcode
1071LE
1074CL
1077DT
1071SM
1079PT
1016NP
1075HA
1075GB
1074BH
1017JJ
1075GE
1077ZR
1075GL
1018AW
1017VV
1053KD
1071JX
1075GM
1075RE
1071PL
1075XV
1059XT
1071GW
1075ET
1017JL
1071ZN
1054GS
1074BS
1077LC
1017LA
1016EB
1071VB
1052NA
1074BH
1071JT
1071JT
1071LW
1071LW
1071PL
1016PS
1017LZ
1058GK
1077MA
1077MT
1071CV
1075EC
1071GV
1071JZ
1071ML
1183LE
1433WE
1018GR
1017ET
1078XZ
1077MJ
1072PA
1072BE
1015GA
1062KT
1075HD
1121CM
1073SW
1081GZ
1066XT
1382HJ
1058ES
1113LL
1106PC
1106PG
1087KB
1079GK
1054LP
1094SK
1561XD
1087GK

Plaats
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTELVEEN
KUDELSTAART
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
LANDSMEER
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
WEESP
AMSTERDAM
DIEMEN
AMSTERDAMZO
AMSTERDAMZO
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
KROMMENIE
AMSTERDAM

Mobieltel.
06Ͳ27055979
06Ͳ10153227
06Ͳ43204654
06Ͳ22555999
06Ͳ26064604
06Ͳ52007875
06Ͳ53863364
06Ͳ30073306
06Ͳ23949821
06Ͳ50207987
06Ͳ51330226
06Ͳ46184761
06Ͳ13771654
06Ͳ54397504
06Ͳ15280400
06Ͳ14305373
06Ͳ53648530
06Ͳ53787806
06Ͳ29175295
06Ͳ54711581
06Ͳ50298896
06Ͳ46287718
06Ͳ52371025
06Ͳ20429440
06Ͳ12993181
06Ͳ23114903
06Ͳ22958254
06Ͳ50646260
06Ͳ54942883
06Ͳ52005921
06Ͳ55778688
06Ͳ50528836
06Ͳ23949821

06Ͳ29175295
06Ͳ41519440
06Ͳ81467727
06Ͳ14393666
0Ͳ681177725
06Ͳ30778759
06Ͳ51116869
06Ͳ55716595
06Ͳ54200181
06Ͳ45742419
06Ͳ24548487
06Ͳ20424138
06Ͳ20018757
06Ͳ41459041
06Ͳ24815978
06Ͳ16480058
020Ͳ4893232
06Ͳ28432703
06Ͳ29584343
020Ͳ4707715
06Ͳ12736541
06Ͳ22697476
06Ͳ10325536
06Ͳ51417416
06Ͳ24925741
06Ͳ86433188
06Ͳ53997078
06Ͳ20302581
0643857342
06Ͳ55828387
06Ͳ54326256
06Ͳ45388879
06Ͳ46225912
06Ͳ18018823
06Ͳ133445078

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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10518
10519
10520
10521
10522
10523
10524
10525
10526
10527
10528
10529
10530
10531
10532
10533
10534
10535
10536
10537
10538
10539
10540
10541
10542
10543
10544
10545
10546
10547
10548
10549
10550
10551
10552
10553
10554
10555
10556
10557
10558
10559
10560
10561
10562
A068

Loukili
Loukili
Tjeertes
Verhaar
Wieringen
Winckel
Themans
Abram
Tekin
Akhamrane
Antwi
Baank
BenSalah
Berkhout
Bok
Boogaard
Brands
Bruijne
Cammelbeeck
Dalfour
Dean
Dongen
ElBarjiji
Gerrevink
Goedemoed
Goedkoop
Griep
Hakobjan
Heusden
Jong
Kooperen
Laan
Lam
Leidsman
Linger
Peters
Piris
Raaijen
Ranzijn
Seca
Smits
Tilman
Ucar
Yonis
Zandwijken
Folkertsma

van
vande

vanden
de

van
van

van
de
van

I.
M.
B.
D
B.
J.J.
J.
N.
E.
A.
M.
A.
Y.
S.
M.
D.
T.
M.J.
B.N.
K.
A.
A.
R.
W.
D.
D.
D.
R.
J.S.
H.A.
N.
T.F.S.
C.
K.
D.E.
M.
Q.
L.
D.
J.G.
B.
F.W.M.
M.
N.
R.C.
L.

Imad
Moad
Barry
Duco
Bas
Jules
Jeremy
Noam
Emirhan
Achraf
Michael
Alain
Yassir
Sanya
Michael
Dylan
Tim
Max
Boris
Keano
Anthony
Anthony
Rida
Wilfred
Daan
Danny
Diederik
Rafael
Jaime
Hidde
Nathan
Thijs
Chun
Kyvon
Dilivio
Mark
Quint
Lars
Damian
Jaden
Bram
Frederik
Mert
Nicolas
Ruben
Lars

15Ͳ2Ͳ2001 MKGV77C
15Ͳ2Ͳ2001 NQTC04P
19Ͳ2Ͳ1991 FFRR97V
19Ͳ2Ͳ1991 BBQC97N
25Ͳ11Ͳ1983 BLSM61C
11Ͳ2Ͳ1983 BVWZ194
21Ͳ9Ͳ1997 PKLZ855
5Ͳ6Ͳ2003 PKMB249
8Ͳ5Ͳ2001 MNMX126
10Ͳ6Ͳ1997 GCJL324
17Ͳ8Ͳ1990 GLWK37O
5Ͳ1Ͳ1995 FTHV51F
23Ͳ1Ͳ1996 FWWR506
6Ͳ1Ͳ1996 GKPM02O
24Ͳ4Ͳ1994 FTDC47V
23Ͳ4Ͳ1998 GDVZ27Z
7Ͳ5Ͳ2000 MGJT08N
23Ͳ9Ͳ1997 GCYF01V
7Ͳ3Ͳ1983 CFBQ54U
6Ͳ6Ͳ1998 MJRN14H
14Ͳ6Ͳ1996 MCPQ02Y
12Ͳ8Ͳ1998 GMBL32O
20Ͳ10Ͳ2000 LZTL807
21Ͳ8Ͳ1976 NYCZ896
9Ͳ1Ͳ1998 GLXS97L
26Ͳ9Ͳ1996 FZZD51F
4Ͳ3Ͳ2002 MKTT225
30Ͳ4Ͳ1995 FYYW62S
24Ͳ7Ͳ1995 FWYG41L
5Ͳ2Ͳ1997 GHCX75H
24Ͳ10Ͳ1997 GFBQ07W
4Ͳ3Ͳ2000 LWDS38G
23Ͳ12Ͳ1975 FPSP39K
3Ͳ9Ͳ1998 LWNC13T
30Ͳ3Ͳ1999 GMXH27O
28Ͳ5Ͳ1989 FGGH11L
20Ͳ5Ͳ1999 GLSF89M
19Ͳ2Ͳ1996 FZBG97G
16Ͳ4Ͳ1996 GKGL275
4Ͳ9Ͳ2000 MCKV03P
19Ͳ5Ͳ1997 LZHD12O
21Ͳ11Ͳ1983 CFKH326
1Ͳ4Ͳ1996 GCYQ454
7Ͳ11Ͳ1995 GJBY36Q
18Ͳ12Ͳ1999 LZRP44T
10Ͳ10Ͳ1990 FVWV85J

Mechelensingel48
Mechelensingel48
Veldersbos9
Agamemnonstraat38
SintAnnendwarsstraat4BIS
LangeLeidsedwarsstraat135A
Weerdestein81
Bronckhorststraat373
Sporadenlaan8
Bremstraat61
Gladioolweg6
Parklaan14
Trinidadstraat32
Wilgengriend60
Paterspoel31
Marathonweg693
Bourgondischelaan9
Peppinghof57
Sluisstraat12II
Afroditekade10B
Teteringenstraat60
Falster26
Aalbersestraat39C
Hasebroekstraat45
FransvanMierisstraat129bv
MauriceRavelstraat10
PrinsesMargrietstraat12
Maasstraat3
AnnavanBurenlaan67
Zuiderzeepark39
VanderBoechorststraat100
Oktoberstraat50
Schilpacker30
Hoofdweg207
WethouderDeRoosplein195
DaCostastraat101
Beeckestijn61
Beigepad2
Bijenschans38
Parkrijklaan101
Minervalaan791
Warmonderweg34
Brandaris225
Poelenburg231
Westhove13
Bodemanstraat1B

1066PC
1066PC
2134GL
1076LW
1012HC
1017NK
1083GE
1071WP
1060MJ
1031EN
1338LL
1601EK
1448TG
1356JD
1121PG
1076TD
1181DC
1391BB
1075TE
1076DP
1107RG
1506BN
1067EZ
1053CN
1071RR
1544MK
1077LA
1784XA
2012SK
1024ME
1081BX
1335ET
1965SH
1057CT
1107AK
1053ZJ
1187GR
1339HE
1403PX
1567GD
1077NT
2341KW
1503CC
1504NK
1187DB

AMSTERDAM
AMSTERDAM
HOOFDDORP
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
ALMERE
ENKHUIZEN
PURMEREND
ALMERE
LANDSMEER
AMSTERDAM
AMSTELVEEN
ABCOUDE
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAMZO
ZAANDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
ZAANDIJK
AMSTERDAM
DENHELDER
HAARLEM
AMSTERDAM
AMSTERDAM
ALMERE
HEEMSKERK
AMSTERDAM
AMSTERDAMZO
AMSTERDAM
AMSTELVEEN
ALMERE
BUSSUM
ASSENDELFT
AMSTERDAM
OEGSTGEEST
ZAANDAM
ZAANDAM
AMSTELVEEN
HILVERSUM

06Ͳ11955975
06Ͳ11955975
06Ͳ50128982
06Ͳ43503448
06Ͳ39123127
06Ͳ21237142
06Ͳ81477904
06Ͳ16472359
06Ͳ48535402
0629355858
06Ͳ42199134
06Ͳ20278720
06Ͳ22014206
06Ͳ36425307
06Ͳ45944661
06Ͳ42138536
06Ͳ46741865
06Ͳ54798710
06Ͳ50431092
06Ͳ52513284
06Ͳ48473583
06Ͳ51298007
06Ͳ29403425
06Ͳ41857996
06Ͳ54215744
075Ͳ6283506
06Ͳ23227663
06Ͳ15222501
06Ͳ30658351
0655808831
06Ͳ46393096
06Ͳ20614881
06Ͳ53662520
06Ͳ24807090
06Ͳ24712168
06Ͳ28461683
06Ͳ18704162
06Ͳ41639452
06Ͳ23273702
06Ͳ19222084
06Ͳ22466230
06Ͳ18337711
06Ͳ47248871
06Ͳ53748475
06Ͳ14683732
06Ͳ30084824

Adreswijzigingen:
2589
8853
10387
10230
8220
7584
9641
10060

Thomas
Beuqi
Ayrton
Vega
Mustert Boering
Hattum
van
Tilburg
Pelsma
Wildenberg

Mark
Adnan
Agrello
fam.
fam.
Jerome
J.
Jasper

Frederik Hendrikstraat 147 D
Ceintuurbaan 414 4A
Govert Flinckstraat 235 E
Troskerslaan 4
Jan van Eijckstraat 9-2
Heemstedestraat 11hs
Seine 33
Louise Wentstraat 171

Menkveld
Wout
Hart
Weijtboer
Hart
Blokzijl
Blakborn
Dol
Sieradzki
Patrick
Patrick
Uden
Malmberg
Halman
Plag
Gussenhoven
Worms
Esionye
Bourne

van ´t
van ´t
van ´t

van ´t

D.
Kevin
Jaimy
Dylan
was 100041
Joey
Nicky
Joes
Ayrton
Lee
Joshua
Enrico
Jim
Michael
Rajendro
Julian
O
Allon
J.L.
was 9993
V.Z.A

VanW.L.naarDonateur:
8808
7560
4901

Brink
Boke
Bronwasser

VanW.L.naarDonateur:

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amstelveen
Amsterdam
Amsterdam
Amstelveen
Amsterdam

7696
6609
7466
2029
4863
4477
4527

OpgezegdalslidvanAFC:

Opnieuwopvoeren:
10322
5932
8434
7430
8409
8256
7252
7274
4744
7338
6847
8427
7325
8270
7764
8897
5688
4723
7817

1052 HS
1074 EA
1073 BW
1185 BW
1077 LE
1059 CX
1186 NS
1018 MS

Lutzen
Murat
Freek

100066
100067
100068

10249
8844
8230
8457
7652
8610
10182
7674
8639
10134
8623
7256
6673
10226
10278
7259
8628
8308
8307
6643
7774
10101
10349
7916

Alarslan
Alles
Altmann Castro
Baan
van der
Belt
van de
Ben Amar
Berg
van den
Bertram
Bijkerk
Blankers
Boersma
Bos
van den
Bottse
Braafheid
Brandes
Brouwer
Buitendijk
Bunnink
Bunnink
Burger
Burger
Carmont
Cornelisse
Dieke
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Galen
Morel
Nobel
Slaap
Slooten
Verhagen
Vlugt

van
de
van
v.d.

Jan
J
Leo
Ben
Steffan
Jan
Bart

100060
100063
100058
100057
100059
100064
100061

OpgezegdalslidvanAFC:
Alpay
Maikel
Eric
Finn
Jip
Benaissa
Sebby
Quinten
Jacob
Benjamin
Sam
Milo
Senna
Jordano
Julian
Storm
Hugo
Kevin
Steven
Tim
Sven
Nicolas
Floris
Noah

7636
8420
10195
7433
10342
10441
8887
10024
8146
8291
8731
10064
8218
10234
8911
7834
8912
10202
7204
8587
7837
7598
8396
6289

Dijk
Emmering
Ennali
Essen
Faerber
Felter
Franken
Glanz
Goch
Gosewehr
Graamans
Gravesteijn
Heertje
Hetten
Hillen
Hillen
Hoff
Horst
Horst
Hulshoff
Hulshoff
Hunsel
Ijland
Jacobus

van

Joel
Spencer
M.A.
van
Roy
Mitchell
S.
Bram
Jordy
van
Job
Mark
Anand
Stan
Stijn
van
Aubrey
Toon
Gijs
van t
Luca
van der Jules
van der Didier
Jovi
Tobias
Noah
Lucas
Dani
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OpgezegdalslidvanAFC:
7307
10228
7603
8540
10128
8542
8203
8928
8321
8403
10034
10194
8946
7881
8609
8618
10269
8350
6542
8954
10068
10088
8295
8071
10193
10235
8966
6734
8416
6972
10305
6310
7786
7413
6626
10289
10321
10066
7782
8387
8524
10275
6748
8130
8912
7858
8606
8135
8336

Jelier
Jones
Jonge
Kam
Kenter
Kersenhout
Kooijman
Kooman
Lange
Lovecchio
Lucas
Mansouri
Markus
Mehmetoglu
Mensah
Menthon Bake
Mertens
Moezel
Moore
Mounji
Mourabat
Nollet
Oguz
Olvira
Osei Ampadu
Oudsten
Oukar
Oved
Pam
Pardovitch
Pels
Postmes
Pouw
Reingoud
Reingoud
Rimaru
Sahingoz
Samseer
Sandvliet
Schuurman
Sondervan
Spaak
Teeuwen
Terwee
van 't Hoff
Vries
Weehuizen
Wielkens
Windt

OpgezegdalslidvanAFC:
Roman
Marvin
de
Laurens
Oliver
Quincy J.
Frank
Wout
Jonathan
de
Maarten
Dario
Darren R.
Salim
Davelino
Baris
Omar
de
Kaan Sam
Sem
van der Marnix
Ferinhio
Mounir
El
Ziad
Pablo
Canni
Nigel
Joel
den
Rinus
Soufiane
Daniel
Lenny
Sacha
Nino
Scipio
Joey
Justin
Calvin Levy
Andrei
Okan
David
Juninho
Max
Bertus
Adrian
Cas
Zeb
Luca
de
Maurits
Hansie
Imro
de
Rashaen

8717

Witsenboer

Jim

7066

Youbari, el

Nourredine

OpgezegdalslidvanAFC:

10021
10388
10358
10363
8846
7550
5988
6256
8833
7180
8296
8526
6657
8876
8877
8878
8708
8880
6324
9061
10365
7796
8763
6409
8896
9989
8254
10366
8909
10368
8914
8915
8150
10371
8780

Zaal
Zandwijk
van
Aikawa
Arai
Arana Barrantes
Ben Abdeslam
Boer
den
Bol
Bos
Broek
v.d.
Claver
Daemen
Dekker
Dibbi
Dihalu
Dingemans
Dijkstra
Dopmeijer
Filali
Flink
Fujio
Gerritsen
Gillebaard
Griede
Groenewoud
Haagsma
Hartog
Hashimoto
Helstone
Higashijima
Hoogte
van der
Hooven
ten
Huisman
Ikemizu
Jongen

Jochem
Johannes
Keiji
Ryosuke
Shane
Soufian
Jordy
Paul
Hugo
Sjoerd
Emilio
Kevin
Tjeerd
N
A
Bernard
M
Tim
Ismael
J.F.
Takuya
Thijs
W.
Alexander
Sebastiaan
W.
Jair
Masashi
M.A.
Akira
J.A.O.
Matthijs
Tim
Ryuji
Wouter

9577
10360
7315
10369
5303
10401
8699
8791
10158
9969
7523
10359
10372
10361
4503
7922

Katiel
Kiya
Knol
Koike
Kool
Koomen
Kreek
Leeuwen
van
Londeman
Matteman-IJpenburg
Moerkerk
van
Nakajima
Nakamura
Oyama
Poederbach
Postma

Daisy
Yusuke
Floris
Tetsuya
Benjamin
Pieter
Michel
Peter
Rob
C.
Jack
Go
Toru
Kazuyuki
Olivier
Reinder

AFC’s “Bie”-zonderheden

10173
9992
8695
7475
8585
7718
10164
9202
8989
8990
10364
4866
10367
10362
10370
7970
7915
10013
8093
7214
8688
10159
9733
8672
8518
9997
8277

Prehn
Purperhart
Richardson
Roy
Ruijter
Saeijs
Sarica
Schaik
Schmidt
Scholten
Shoji
Singels
So
Taketomi
Tanaka
Verstappen
Waas
Warmelink
Westenbrugge
Westgeest
Wijers
Wijtenburg
Wildbret
Witschge
Witschge
Wuffele
Zichem

van

de

van

van

van

Timothy
Dennis
Noel
Brian
Bas
Jasper
Y
J
Klaus
Ramon
Keisuke
Joey
Shintaro
Naoya
Koji
A.
I
Allard
Jan Jaap
Hans
L.J.
Olivier P.
H.W.M.
Robert
Richard
M
Miguel

AfgevoerdalslidvanAFC:
7195
10078
7361
8567
10166
7984
7669
8933
7285
5905
8162
8415
8551
8290
8815
8847
8357
8345
10393
10326

Tholen
Papotto
Straub
Malik
Veerhuis
Westerduin
Singh
Lalor
Forster
Koopmans
Akachkach
Kappetein
Delsing
Moestadja
Broustas
Arvizu Chi
Maijhew
Woude
Halbesma
Dongor

Jamil
Orcinio
Oliver
Hamza
Marly
Mitchell
Amrit
Dermont
Romeo
Raffy
Mehdi
Olivier
Joost
Budiarya
Yiannis
Fernel
Lewis
Daniel
Jesse
Ayrton

Nobelprijswinnaar (2004) en oud-verzorger van onze A-selectie Co
Groszenipper verbleef een aantal dagen in het ziekenhuis voor een
onderzoek i.v.m. hartklachten. Gelukkig is hij inmiddels weer thuis
om liefdevol verzorgd te worden door zijn echtgenote Coby. Namens de AFC wensen wij hem een spoedig herstel.
De rust is met de laatste wedstrijd van de EK-voetbal weer teruggekeerd na een teleurstellend resultaat van het Nederlands Elftal.
Iedere avond waren er uitzendingen met een hoog AFC-gehalte:
Jack van Gelder met zijn programma Sportzomer, Tom Egbers
met zijn interviews en Kenneth Perez (sedert het vorig jaar AFC-lid)
als vaste gast bij Jack. Een super opmerking van Jack was dat het
zingen van de Italianen bij het volkslied emotioneel was. Onze Nederlandse spelers kunnen hiervan nog iets leren!

Op 13 mei jl. werd de laatste competitiewedstrijd van het seizoen
2011-2012 gespeeld, welke wedstrijd eindigde in een 4-3 nederlaag.
Op onze website kunt u een verslag lezen over deze laatste wedstrijd
van een teleurstellend seizoen tegen de Treffers.
Ons tweede zondagteam met trainer Wessel Colijn en assistant
Said Moumane had een geweldig seizoen. Overtuigend werd het
kampioenschap in de Reserve Hoofdklasse behaald, waarna moest
worden gestreden om het kampioenschap van Nederland. Gewonnen
werden de wedstrijden tegen de Topklassers HSC’21 en WKE. In
de twee wedstrijden tegen de reserves van Ajax -Zaterdag moest ons
elftal zich jammer genoeg verloren geven. Namens de AFC nogmaals
onze felicitaties aan de trainers, leider, verzorger, grensrechter en
spelers.

In de bijlage van de Volkskrant d.d. 2 juni jl. was in het hoofdstuk
Reizen een interview met Jack van Gelder opgenomen, in welk artikel hij zijn liefste vakantieplek moest opgeven. Jack noemde de naam
Riccione, de Italiaanse badplaats onder Rimini. Hij noemt deze
keuze omdat hij daar tijdens zijn jeugd ieder jaar met zijn vader (ons
overleden Erelid Sal) en moeder naar toe ging.
Jack Duis mailde mij een foto van een aantal wandelaars in het
Gorky Park in Moskou, welke foto is genomen door de speler van
het 11e zondagelftal (Kalin Stefanov). Op de foto zien wij een Russische vrouw lopen in een trui met op de achterkant in grote letters
AFC. Ons lid dacht meteen aan mijn uitdrukking “AFC-ers kom je
overal tegen…..
24
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teerd door de bij AFC bekende presentator Mathijs Groenewoud.
De muzikale begeleiding werd verzorgd door onze AFCjeugdtrainer Kees Koedood, terwijl Kees zijn dochter Lianne als
zangeres optrad. U ziet het weer beste lezers. dat je leden van onze
Amsterdamsche Football Club overal tegenkomt….

AFC-Ridder George Horn (lid sinds 1942) bereikt op 7 augustus
a.s. de leeftijd van 87 jaar. George is nog erg betrokken bij onze
AFC en altijd aanwezig bij het Herendiner, de bijeenkomst van de
Zilveren Ploeg en de AFC-Ridderlunch. Namens de AFC wensen
wij hem samen met zijn echtgenote nog een aantal gelukkige en
gezonde jaren.

Op vrijdag 11 mei jl. vond de jaarlijkse bijeenkomst van de Stieren
plaats. Het was de laatste avond onder leiding van opperstier Rein
Minor, die deze functie voor een groot aantal jaren (25) heeft vervuld. Ondergetekende had de eer om op deze avond als gast aanwezig
te mogen zijn. Op deze weer zeer geslaagde bijeenkomst maakte Rein
de naam van zijn opvolger als Opperstier bekend te weten Henk
Foppen. Rein heeft over de geschiedenis van de Stieren een schitterend boekwerk samengesteld, welk boek aan de aanwezige stieren
werd overhandigd. Onze bewondering aan het adres van Rein en dank
voor zijn jarenlange leiding, welke dank ook werd uitgesproken door
voorzitter Machiel van der Woude.

Zilveren Ploeger Bert de Rooy verbleef plotseling in het ziekenhuis
voor het ondergaan van een operatie. Inmiddels is hij gelukkig weer
thuis bij zijn echtgenote Kyrsia die hem liefdevol verzorgt. Namens
de AFC zenden wij hem onze groeten en onze beste wensen voor een
spoedig herstel.
Jeugdspeler Dino van Essen was zo ongelukkig om in een van de
laatste wedstrijden van het afgelopen seizoen bij een botsing zijn
neus te breken. Namens de AFC zenden wij hem onze groeten en
onze wensen voor een spoedig herstel.
Erelid, oud-voorzitter en AFC-Ridder Jan van Dijk is weer teruggekeerd in zijn huis en wordt liefdevol verzorgd door Stasja en zijn
kinderen Wendy, Roy en Debby. Via Roy worden wij op de hoogte
gehouden. Namens de AFC zenden wij hem onze speciale AFCgroeten.

Op 9 juni jl. organiseerde onze Jeugdcommissie met vele vrijwilligers de jaarlijkse MINI-WK. Op onze website kunt u een uitgebreid
verslag met foto’s lezen.
De jaarlijkse Gouden Ballenwedstrijd werd gespeeld op 30 mei jl.
Aansluitend na het buffet werd er afscheid genomen van de spelers,
die de A-selectie hebben verlaten. Voorzitter Machiel sprak de vertrekkende spellers toe en overhandigde een ieder een ingelijste actiefoto. Mike Derlagen werd benoemd tot speler van het seizoen 20112012, met welke onderscheiding wij hem namens onze vereniging
van harte geluk wensen.

Op zondag 10 juni jl. vond in het kader van het platform 400 jaar
Diplomatieke betrekkingen met Turkije op Goed Genoeg een
voetbalwedstrijd plaats tussen de elftallen van Nederlandse en Turkse parlementariërs. De Nederlandse afvaardiging met politici van
CDA, Partij van de Arbeid, SP, VVD en de nieuwe partij van Hero
Brinkman won de wedstrijd met 4-3. Namens de AFC gaven voorzitter Machiel van der Woude en de ereleden Edwin Geluk en ondergetekende acte de presence bij deze bijzondere bijeenkomst.

Het eerste elftal van de ACC (Amsterdamsche Cricket Club) staat
fier aan kop in de Topklasse van de cricketcompetitie. Zondag a.s.
wordt de 91e verjaardag gevierd, als het eerste elftal de belangrijke
thuiswedstrijd tegen de vrienden van VRA speelt. Namens de AFC
onze gelukwensen en de komende zondag veel succes gewenst.

In de Apeldoornse Courant was op 31 mei jl. een interview opgenomen met onze A-selectiespeler Joost Heij met als kop “Studerende spits smikkelt in smoking”. Joost vertelt in het artikel uitgebreid en enthousiast over zijn eerste voetbal jaar bij de AFC. Een
erg leuk positief verhaal over Joost, dat u kunt terug lezen op de
website van onze vereniging.

Recent ontmoette ik bij een thuiswedstrijd ons Lid van Verdienste
Henk van der Jagt. Hij sprak over zijn zoon Bart Jan van der Jagt,
die ook al ongeveer 30 jaar lid is van AFC. Henk vertelde enthousiast dat zijn zoon Bart Jan en zijn kleinzoon Bram bij het beoefenen
van de atletieksport tot de top behoren. Bart-Jan was bij onze AFC
tijdens zijn jeugdjaren een goede voetballer. De AFC wenst beiden
van der Jagten veel succes.

Op 14 mei jl. was het al weer een jaar geleden dat Michael Koomen
(zoon van Jan en Tineke) is overleden . Michael is door familie en
vrienden op deze dag herdacht met een bijeenkomst op de Begraafplaats en met een gezamenlijk samenzijn op de plek waar het gebeurd is (hoek Spiegelgracht Weteringschans). De AFC wenst de
familie alle sterkte.

Onze vroegere speler van de A-selectie Laurens Samsom, die al een
jaar in Israel woonachtig is heeft het afgelopen seizoen iedere maand
een column voor ons clubblad de Schakel geschreven. Recent mailde
hij mij dat hij met twee bevriende collega’s naar Noord-Schotland is
gereisd om de zogenaamde Ba’-game te filmen. De wedstrijd is de
oervorm van het huidige voetbal een soort rugbywedstrijd zonder
regels. Voor verdere bijzonderheden verwijs ik u naar de trailer:
http://www.voordekunst.nl/vdk/project/view/469-the-ba.

Zoals reeds bekend bij vele leden van de AFC ondergaat Zilveren
Ploeger Jan Otsen een aantal medische behandelingen. Uit de laatste
update van Jan aan zijn vele vrienden mocht ik met enige blijheid
lezen, dat hij meldt “Het gaat goed met mij”.
Zilveren Ploeger en Nobelprijswinnaar (1994) Wim Crouwel
vierde op 30 juni jl. zijn 70e verjaardag . Wim is al vele jaren actief
bij de medische begeleiding van onze A-selectie als voorzitter van
onze Medische Commissie. Namens de AFC wensen we hem samen
met zijn echtgenote Liliane nog een groot aantal gelukkige en gezonde jaren.

AFC-Ridder Wim van Oort verblijft momenteel in het ziekenhuis
voor het ondergaan van een aantal medische behandelingen. Namens
de AFC wensen wij hem een spoedig herstel.
Ook dit keer moet ik mijn bijdrage weer beëindigen met verdrietig
nieuws. Op 13 juni jl. overleed op de leeftijd van 79 jaar Mevrouw
Riet Feldmann-de Moel, echtgenote van onze vroegere speler in het
eerste elftal Wim Feldmann. Hoewel Wim geen lid meer was van de
AFC bleef hij onze club wel volgen. Verder is hij wel actief geweest
bij de ACC (Amsterdamsche Cricket Club), waar hij vanwege zijn
activiteiten voor de club in het verleden werd benoemd tot Lid van
Verdienste. Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming
aan Wim en zijn naaste familie.

In de sportbijlage van Het Parool dd. 7 mei jl. was een uitgebreid
artikel opgenomen met als kop “Elk jaar staat AFC stil bij de oorlog”. In genoemd artikel wordt verteld over de traditie bij onze vereniging om ieder jaar op 4 mei stilt te staan bij de 2e wereldoorlog,
een traditie sinds mei 1946. Ook bij de verenigingen WV-HEDW en
TOG staan gedenkstenen. Zoals de desbetreffende journaliste schrijft
dient deze jaarlijkse gebeurtenis doorgegeven te worden aan de jeugd
van de nieuwe generatie van de 21e eeuw.

Tevens bereikte mij recent het bericht van het overlijden op 27 februari jl. van Maud Kappelhoff, dochter van onze overleden Erevoorzitter Henk Kappelhoff. In de jaren dat haar vader voorzitter

Op 24 mei jl. waren mijn tweelingbroer Hans en ik uitgenodigd voor
het Voetbalgala Sport Amstelveen 2012. De avond werd gepresen25

4 juli 2012 90e jaargang nr. 11

was van onze vereniging hebben de oudere leden van onze vereniging
haar ontmoet. Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan de naaste familie.

strafschoppen in het voordeel van de Arnhemmers. Deze selectie was
een hecht vrienden team, dat blijkt uit de eerdere prestaties van het
team van good old Pim van de Meent, zijn technische staf Dirk Spits,
Tim Timmerman, Theo v Seggelen, en medische staf Kootje Groze
Nipper, Wim Crouwel, Rob Ouderland, mental coach Rob Duis en
last but not least de geestelijke vader Sal van Gelder.

Dan nu de verjaardagen van de leden van de Zilveren Ploeg: Allereerst: Zilveren Ploeger Jan de Moor bereikte op 19 juni jl. de leeftijd van 55 jaar. Jan is een trouw deelnemer van de jaarlijkse bijeenkomst van de Zilveren Ploeg en aanwezig bij de wedstrijden van ons
eerste elftal. Namens de AFC alsnog onze hartelijke gelukwensen.
Vervolgens de komende verjaardagen: AFC-Ridder George Wijnand (5/7-87 jaar jong) - AFC-Ridder en Erelid Bob Neseker (5/7-75
jaar) - AFC-Ridder Arthur Reddering (6/7) - AFC-Ridder Donald
Speelman (7/7) - Lid van Verdienste en AFC-Ridder Bob Wildeboer (7/7-75 jaar) - Lid van Verdienste en Nobelprijswinnaar
(1998) Hans Elias (8/7-75 jaar) - AFC-Ridder Ger Smit (12/7) - Lid
van Verdienste en AFC-Ridder Peter Roosenschoon (14/7) - Etienne Spee (15/7) - AFC-Ridder Bob v.d. Bergh (16/7) - AFC-Ridder
Cees Bouwens (16/7) - AFC-Ridder Hans Woudstra (17/7) - Fred ten
Nijenhuis (19/7) - AFC-Ridder Max de Bruin (23/7) - AFC-Ridder
Ton Nooy (25/7) - Hans Dukker (2/8) - Henk Gamelkoorn (3/8) - Lid
van Verdienste en Nobelprijswinnaar (1975) Frans Haubrich (3/8) AFC-Ridder George Horn (7/8) -Frank Bouman (9/8) - AFC-Ridder
Hans Loonstijn (13/8) - Nobelprijswinnaar (1997) Fred Laarhoven(17/8) - Harry Schoemaker (21/8). Aan al deze jarigen onze hartelijke
felicitaties. Deze uitgave van ons clubblad de Schakel is de laatste
van het afgelopen seizoen. Ik wens alle leden van onze AFC een
aangename vakantie en hoop u allen in het nieuwe seizoen weer te
mogen ontmoeten.
Johan de Bie.

AFC 1 selectie 1989 – 1990

Stierendiner voor de 50e maal

Vrijdag 18 mei was een memorabele avond, gevuld met anekdotes,
maar vooral veel hilariteit en traditie. Het begin van de avond begon
met een wedstrijd van de selectie 1989-1990 tegen de Klassieke
veteranen, die het een eer vonden om deel te nemen aan deze gedenkwaardige reünie. De wedstrijd geleid door oud betaald voetbal
referee Bep Thomas, eindigde in een overwinning voor de Klassieke
veteranen. De selectie 1989-1990 had met vlagen ouderwets opportunistisch veldspel, waar menig AFC supporter zich in het verleden
goed mee kon vinden. De oud 1e elftal spelers moesten hun meerdere
erkennen in de Klassieke veteranen.

Op rijdag 11 mei vond voor de 50e keer het jaarlijkse Stierendiner
plaats. Opperstier Rein Minor en Wouter Amesz hadden het weer
perfect onder controle. Omdat het een jubileumjaar was werd er dit
jaar niet gestreden om de bokaal maar werd deze voor 25 jaar organisatie uitgereikt aan Wouter.
Rein maakte bekend het stokje over te dragen aan Henk Foppe. Tevens werd een prachtig jubileumboek gepresenteerd waarvoor hulde.

De avond werd gevuld met een ouderwets sateetje-friet, de drank
vloeide rijkelijk. AFC pachters Frans en Joop, hebben goed begrepen
dat het een unieke avond moest worden. Zij hadden als geste een
nieuwe beamer geplaatst, zodat alle beelden goed konden worden
getoond. De sociëteit stond bol van nostalgie, na een speech van oud
1e elftal speler Michel de Bruijn, werd als final touch een documentaire getoond waarin oud-spelers, Peter van Essen, Rene Plantinga en
Orlando Patrick (destijds de zwarte parel van AFC), hun verhaal
delen over de gespeelde bekerwedstrijd, alsmede hun periode bij
AFC. In deze docu werd ook de samenvatting van de wedstrijd getoond, destijds uitgezonden door Studio Sport, met een zeer jongen
Mart Smeets en vooral AFC-er Pim van de Meent in zijn jongere
jaren.
De avond werd, onder het banier van AFC en discipel Kees Gehring,
bezongen met het clublied, en duurde tot in de laatste uurtjes. De
hereniging is zeer geslaagd, wellicht voor andere oud-AFC-ers een
stimulans. De docu is onder meer te bekijken onder de sociale media
Facebook en uiteraard voor belangstellende te verkrijgen op dvd.
De reünisten bedanken AFC voor het faciliteren van de ruimte en het
groene podium van Goed Genoeg, de Klassieke veteranen voor het
delen van deze gedenkwaardige avond, Keep Smiling and Be Friends.
AFC bedankt voor deze mooie avond.
Met vriendelijke sportgroet,

Opperstier Rein Minor spreekt de stieren toe op AFC.

Reünie van Team 1989-'90!
Een zeer memorabele avond!
Een geslaagde avond voor de reünisten . Op het programma stond een
hereniging van de spelers uit dit geweldige seizoen met als hoogtepunt de KNVB bekerwedstrijd AFC-Vitesse, welke eindigde met

Michel de Bruijn, Patrick Steenkist en Johan Dol
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Zaterdagmorgen fris en helder verzamelen om 10.00 bij AFC. Nee, ik
noem niet wie we wakker moesten bellen. Op naar ' Mitten im Pot',
waar wij bijzonder welkom werden geheten door Willi Lippens.
(bijzonder de moeite waard: de documentaire gemaakt door Tom
Egbers over Willi Lippens: zie
www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/182

Be Friends Cup groot succes
Zaterdag 19 mei was het weer zo ver, de traditionele afsluiting van
het voetbalseizoen voor de seniorenelftallen: de "BE FRIENDS CUP
2012"!
De weergoden waren ons opnieuw goed gestemd en dus stond al vrij
snel vast dat het zomaar eens gezellig zou kunnen gaan worden. En
jawel: met ruim 150 spelers en 15 teams is het ons allen weer gelukt
om er een heerlijke dag van te maken.

De terechte winnaar dit jaar was de Zaterdag 1; hulde! (was het revanche op de vorige editie?!) Zij mogen het komende jaar de ware
'Be Friends Cup'- wisseltrofee beheren.
Zeer verdienstelijk zijn ook geweest de Zaterdag 7 (2e plek) en de
Zondag 3 (3e plek).
De winnaar van de traditioneel lastige quiz waren de Veteranen 1.
Benno Nihom heeft de mooiste goal gemaakt, Gijs Roodbeen is verkozen tot beste speler van het toernooi en Irvin Waas was de beste
keeper.

Staand van l naar r: Johan Dol, Houcine Laroussiyen, Nils Adriaans,
André Wijnand, Jos Blank, Brian Koster, Martin Verburg, Hesdy
Sanches.
Zittend van l naar r: Barry v.d. Glas, Wilfred Hunsel, Willi Lippens,
Maarten Oldenhof, Wim Husers, Frank Keijzer, Erwin Smit, Jeroen
Brussee.

De heerlijke middag voetballen is, geheel in stijl van de CL finale,
afgesloten met een buffet in ons clubhuis. Moe, maar voldaan was het
na het dessert, compleet met keuze uit Trifle en Apfelstrudel, tijd om
de CL finale te bekijken op het grote scherm. Een waardige manier op
dit seizoen officieel te beëindigen.

Middags lopend naar een zeer vervallen stadionnetje, betontreden
gebarsten, veld zag er goed uit, maar was het niet echt. Omgeving
energiecentrales. Tegenstander met vijf ex-profs. Scheidsrechter Der
Willi, aber keine grensrechters. Wisten wij veel dat dat niet bij het
lagere voetbal in Duitsland gebruikelijk is. Ja dat was even aanpassen. Stonden we wel heel snel met 2-0 achter, buitenspel? nein......
Al met al een zeer sportieve wedstrijd waarin wij zelfs met 4-3 voorkwamen, buitenspel? naturlich nicht...; En Der Willi had het al aangekondigd: dit wordt een gelijkspel. Laatste minuut, laatste ? We
waren al ruim over de tijd heen. Een speler zegt au in het duits;und
elfmeter: eindstand 4-4.

In de zomer gaan we experimenteren met het 'KEEP SMILING'toernooi, maar mochten we elkaar daar niet treffen dan wensen wij
iedereen een goede en sportieve zomer.
Natuurlijk is zo'n mooie dag niet mogelijk zonder het werk van velen,
in het bijzonder willen we daarom bedanken: de AFC scheidsrechtersequipe, Theo & Marjan, Pim en Hassan en natuurlijk de crew van
Frans Ris.
Wij zijn er het komende seizoen weer bij, jullie ook!?
En don't forget: blijven doortrainen.
De B- en C- commissie.
Liefst 250 foto's van deze mooie dag zijn te vinden op:
http://247partyfoto.com/gallery/afcbefriends2012/
Foto's zijn gemaakt door Terrence Woods

Iedereen toch lachend het veld af. Zijn we er toch weer ingestonken.
Biertje bij het keetje van het stadionnetje : 1euro10 voor een flesje
koud bier! Kees Bregman kwam nog speciaal over, grote klasse! Kees
en Ruud de Ruit waren onze speciale gasten.
Onze grote dank gaat uit naar Ruud de Ruit en Willi Lippens voor
weer een onvergetelijk weekend. Dat het avonds nog lang onrustig
werd in downtown van weiss ich viel....is volkomen overbodig om te
zeggen.
André Wijnand

Rot Weiss Oberhausen Vet. AFC Klassieke Veteranen

Gouden Ballen 2012 op 30 mei
Per traditie wordt het seizoen bij AFC afgesloten met de Gouden
Ballen Avond. Gestart werd met een wedstrijdje tussen de Gouden
Ballen (spelers van vroegere kampioenen) en het huidige AFC 1.
Hilarisch was dat na 20 minuten automatisch de sproeiers op het
hoofdveld aangingen en niemand wist hoe deze uitgezet moesten
worden. Dus met zijn allen naar veld 2. Maar daar ging het na 40
minuten ook mis: de sproeiers gingen hier aan. Oplossing: weer terug
naar het hoofdveld. De uitslag weet uw berichtgever niet meer, maar
AFC 1 won, wat natuurlijk niet vreemd is.

Vrijdagavond 18 mei warming up tegen Het Legendarische Elftal van
seizoen 1989-1990. Een heel leuke wedstrijd. Je kan goed zien dat dat
elftal echt heeft kunnen voetballen. Dat de Klassieke Veteranen deze
wedstrijd wonnen, mag geen naam hebben, want de avond was meer
dan uniek, in een woord geweldig. OK eerlijk is eerlijk, er dient
gezegd te worden: wij hadden met het oog op de wedstrijd van zaterdag een paar gastspelers en niet de minste: Robert Gehring, Hans
Geerlings en Ulli Landvreugd. Van de laatste was dat pondje extra
echt niet van zijn spel af te lezen.
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AFC voorzitter Machiel van der Woude hield een opzwepende openingsspeech en met een schot op doel werd het toernooi geopend. De
spelers van de Champions League en World Cup vertrokken naar veld
3 en speelden daar hun eigen toernooi. De winnaar hier was: ZuidAfrika.
Wie niet moest voetballen of aanmoedigen kon zich laten vermaken
bij de poppenkast of zich storten op de poffertjes, hot dogs, (New
York) pizza en ander eten en drinken.
In een strak schema werden de wedstrijden gespeeld, uitloop kon echt
niet vandaag want om zes uur moest iedereen thuis zijn voor de openingswedstrijd van het Nederlands Elftal tegen Denemarken.

Staand v.l.n.r.: Hans van Rossum, Cees Thomas, Ronald Koster,
Ernst-Pieter Knupfer, Cor ten Bosch, Mitchel Dijkstra, Dwight Gefferie, Yusuf Sarica, Hans Geerlings, Bobby Gehring, Raymon van
Emmerik, Mike Derlagen, Michael Lanting, Mauritsio Helstone, Rody
Turpijn, Frank Keijzer, Ron van Es, Daan Sutorius, Sjoerd Jens, Mike
Ruyter, Peter de Waal, Erwin Smit, Henk Bijlsma, Nils Adriaans,
Guido Smits, Uli Landvreugd, Joey Zebeda en Joost Heij.
Zittend v.l.n.r.: Jan Loenen, Robert Gehring, Fred ten Nijenhuis,
Arsenio Dihalu, Ken Watanabe, Joey Esiony, Magid Jansen, Daryl
van Mieghem, Laurens Bianchi, Edwin van Holten, Said Moumane,
Benjamin Pinto, Roy Tular en Ko Grosze Nipper.

Ook de prijsuitreiking door Brian Speelman ging in rap tempo,. Bij de
D pupillen won Argentinië, de E pupillen zagen USA zegevieren en
Italië wist te winnen bij de F pupillen.
In de strijd om de overall winst kwamen USA en Nederland op een
gelijk aantal punten uit. Maar met een doelpuntje meer gescoord was
Nederland de winnaar!!! (toen nog wel....)

Oude getrouwen zagen wij weer terug op het veld. Zie daarvoor onze
foto's in het AFC Fotoalbum op onze website.
Na het uitstekende Indonesische buffet werden de spelers die de Aselectie gaan verlaten in het zonnetje gezet en kregen een prachtige
foto in de vorm van een schilderij aangeboden, waarop zij in volle
glorie te zien zijn.
Daarna werd de "Speler van het seizoen 2011 - 2012" bekend gemaakt. De jury was unaniem en koos Mike Derlagen tot speler van
het jaar.
Het bleef nog lang gezellig in het clubhuis.

Het seizoen 2011-2012 zit er officieel op. Met veel dank vandaag aan
de trainers, teamleiders en chefs de mission, scheidsrechters (vooral
Xander die een marathon heeft gefloten), fysio Aukje, spelleider
Giovanni, de crew van Tommy, New York Pizza, de brigade van
Frans en Joop, Hassan en Sam, de supporters en last but not least de
evenementencommissie die alles in goede banen heeft geleid.
Voor iedereen nu een fijne vakantie, kom gezond weer terug, we zien
jullie graag weer bij de start van het nieuwe seizoen.

Mini WK op 9 juni

Wie kan ons redden?
door Laurens Samsom

Nederland heeft zaterdag wel gewonnen!
De traditionele seizoensafsluiting voor de jongste jeugd vond afgelopen zaterdag plaats tijdens de mini WK op sportpark Goed Genoeg .
Wat een opkomst bijna 400 jeugdspelers! Een all time high.
De traditionele rood/zwarte ballonnenboog wapperde vrolijk in de
wind en de al even traditionele trommelaars vormden de begeleiding
voor de teams bij de opening op het hoofdveld.

Sommige mensen slaan wel eens een verjaardag over, anderen skippen een keertje oud en nieuw. Maar een voetballiefhebber die een EK
mist?
Eindtoernooien waren voor mij als kind al heilig. Spelers, trainers en
scheidsrechters werden in de aanloop naar een kampioenschap uit het
hoofd geleerd. De uitslagen netjes genoteerd in een schriftje, de wedstrijden van Nederland onderstreept.
Dit jaar was alles anders. Het begon al met de gastlanden, Polen en
Oekraïne. Natuurlijk, ze zijn deel van het nieuwe Europa en die paar
nieuwe stadions is ze gegund naast al de vierkante Oostblokbouw.
Maar de romantiek ontbreekt, de romantiek die hoort bij een toernooi
waarin de beste landen van ons continent elkaar bestrijden.

Twaalf landen met ieder hun eigen vlag en daarachter de drijfnatte
spelers. Want bij de opening hielden we het niet droog, gelukkig bleef
de rest van de dag de hemelsluis gesloten.
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“sport”drankjes, alle soorten snoep en te veel enkelvoudige suiker in
thee en koffie.

En dan ‘onze’ vertoning. Nee, tegen Denemarken was het zo slecht
nog niet. En ja, Robin van Persie was afgelopen jaar bij Arsenal
geniaal. Maar alle excuses ten spijt: het was een blamage. Hoofdletter
B tot en met E, een regelrechte afgang. Nul punten en in 270 minuten
twee keer mogen juichen voor een doelpunt.

Wil je toch even vetbekken, miniseer dit tot maximaal twee keer per
week. Dit is beter dan elke dag een beetje. Te vette happen zijn:
croissants, donut, broodje kroket, saucijzenbroodje, pizzapunt, hotdog, bapao broodje, gevulde koek, sprits, glacé- en cocuskoeken,
snoep met chocola, alle soorten chips, frites met mayo maar zeker
ook de frikandel.

Ik heb er de afgelopen weken bijna een fulltime baan aan gehad om
uit te leggen wat er met het Nederlands voetbal aan de hand was.
Hier, in het Midden-Oosten, staan we bekend om goed verzorgd
voetbal, veel doelpunten en de tegenstander onze wil opleggen. Of
het nou in een café in Jeruzalem was, of nabij het Tahrir plein in
Cairo: iedereen wilde uitleg. En die kon ik nou juist niet geven. Ja
Willems, Vlaar en Mathijsen zijn geen wereldtop en captain Mark is
misschien wel een beetje over zijn hoogtepunt. Maar verder kwam ik
niet. Te voorzichtig gespeeld? Ontbrak de wil om te winnen? Was er
niet genoeg gif? Clichés genoeg, maar vooral veel vraagtekens.

Gezonde shake voor 2 personen:
Doe een geheel bakje aardbeien in een blender, voeg een scheut
magere yoghurt en spa rood toe. Laat geheel 1 minuut draaien en
schenk de mix in twee grote glazen. Gezondheid!
Over gezondheid gesproken. Geniet van de zon, maar zorg dat je niet
verbrandt. Denk daarom op tijd aan zonbescherming en help anderen
eraan te denken.

In Nederland werd in ieder geval één conclusie getrokken: Bert krijgt
het zooitje vedettes niet meer aan de praat. De chique bondscoach
nam chique afscheid. Geen sneer naar de media, geen uithaal naar
spelers die niet wilde meewerken, geen gedoe. Kortom: ik weet zeker
dat voorzitter Machiel van der Woude hem heeft genoteerd op zijn
lijstje met trainers die geschikt zouden zijn om ooit de trainer van
AFC te worden.

Tip: Smeer de onbedekte huid minimaal met een factor 30, ga niet
uitgebreid in de zon tussen 12.00 en 15.00 uur, draag een hoofddeksel
en ga zeker uit de zon als je huid vreemd reageert met uitslag, jeuk of
erg snelle verbranding. (zie: verstandig zonnen bij K.W.F. Kankerbestrijding)
Je zult zien dat op de eerste training na je vakantie de trainer verbaasd
zal zijn en een basisplaats is gegarandeerd en …….misschien eindigt
A.F.C. dan wel bij de eerste drie!!??

Maar met het ontslaan van keurige Bert zijn we er nog niet. Of toch?
Een dag na het afscheid van Van Marwijk, zat ik in de bus naar Nablus, een van de grootste Palestijnse steden. “Germany?”, vroeg de
man naast mij op het bankje. “Nee”, zei ik met een mismoedige blik:
“Holland.” De man moest lachen en zei: “Ik heb er over nagedacht,
en ik heb de oplossing.” Hoewel hij nog niets over het EK had gezegd, begreep ik dat hij daarop doelde. “Ik hou van twee dingen:
Barcelona en het Nederlandse voetbal. Barca is geen kampioen geworden en Holland heeft op het EK gevoetbald als junioren. Het
medicijn: Van Persie naar Barcelona en Guardiola bondscoach.” Hij
was nog niet uitgesproken of hij stapte de bus uit. “Het gaat gebeuren,
let maar op!” Een halve dag vond ik het onzin, maar hoe langer ik
erover nadacht hoe minder bezwaren ik kon opnoemen. En daarom
bij deze: Pep, kom ons redden en laat ons de volgende WK-finale
winnen. 4-0 tegen Italië lijkt me wel wat.

De Medische Commissie: Lex Swaan arts, Co Grosze Nipper, Wim
Crouwel fysio mail: wim.crouwel@xs4all.nl, Michaël Olivieira,
Dennis Schröder, Jan Loenen, Mariëlle Marelis, Aukje Spoelstra en
Floor Monas wenst de gehele A.F.C. familie een fijne zomervakantie
en gezond weer terug.

AFC zondag 2 kampioen
AFC 2 wint overtuigend van WKE 2 (1-7)
In de eerste wedstrijd voor het kampioenschap van Nederland voor
reserve elftallen heeft AFC in Emmen met 1 - 7 gewonnen van WKE
2. Bij rust was de stand 0 - 4 door doelpunten van Mauritsio Helstone,
Arsenio Dihalu 2x en Tim Wulffraat. Na rust scoorde Floris Dekker,
vervolgens WKE 1- 5, waarna Daan Sutorius en Arsenio Dihalu voor
1 - 7 zorgden.
Zondag om 12.00 uur speelt AFC 2 tegen HSC'21 (won thuis met 3 2 van WKE 2) op ons sportpark. De winnaar gaat door naar de volgende ronde.

Medische commissie

AFC 2 wint van HSC´21 2 (2 - 1)
De na 2 minuten opgelopen achterstand werd pas halverwege de 2e
helft omgezet in een 2-1 voorsprong. Doelpunten van Floris Dokkum
en Mauritsio Helstone. In de volgende ronde speelt AFC 2 een uit- en
thuiswedstrijd tegen Ajax zat. 2. Te beginnen as. zaterdag op Sportpark De Toekomst om 14.30 uur. Return: maandag 14.30 uur bij
AFC.

Insmeren die handel!?
De competitie is gespeeld, en A.F.C. zal na een zeer wisselvallig
seizoen wederom in de Topklasse uitkomen. Een plaats waar niemand
meer omheen kan! De toernooien staan voor de deur, dus breekt de
vakantie aan.
Zomervakantie, ondanks cola en chips binnen handbereik blijkt zelfs
in het gehele betaalde voetbal een voedingadvies te circuleren. De
Medische Commissie vaart graag mee op moderne inzichten en adviseert onze Topamateurs dit mogelijk na te volgen.
Door regelmatig iets te eten voorkom je dat je opeens heel veel trek
krijgt en gaat zitten ‘snaaien”. Tips om regelmatig te eten zijn:
altijd ontbijten als je uit bed komt al is het pas laat in de ochtend.
neem na elke 3 tot 4 uur iets te eten wat wel gezond is.
Gezonde tussendoortjes zijn: biscuits als Liga of Sultana, ontbijtkoek, eierkoek, krentenbol, rijstwafel, lange vingers, crackers(evt.
belegd), muesli- of sportrepen, vruchtenyoghurt, kwark, alle soorten
vers fruit of fruitshakes, een soepje, gedroogd fruit zoals rozijnen en
vijgen, rijstcrackers, zoute Japanse mix of vruchtenvlaai.
Het is vakantie, dus weinig beweging en veel suikers: herken jij je
daarin, dan sla je deze energie op in vet (love-handles rondom je
buik) Veel suikers bevind zich in frisdranken en siropen, te zoete

Ajax zat 2 - AFC 2 (4 - 3)
Ajax Zaterdag 2 heeft vanmiddag op een snikheet sportpark De Toekomst verzuimd om een beslissend resultaat neer te zetten in de eerste
halve finale om het Nederlands kampioenschap voor de Reserve
Hoofdklasse. Tegen de stadgenoot AFC 2 stond de ploeg halverwege
met 3-0 voor en vlak na rust volgde zelfs een vierde treffer, waarna
de tegenstander nog drie keer scoorde zodat de terugwedstrijd op
sportpark Goed Genoeg van maandag a.s. nog ongemeen spannend
is….
(overgenomen van Ajax website)
AFC 2 uitgeschakeld na 2e verlies tegen Ajax zat 2 (0 - 2)
De return leverde een nederlaag op en daardoor is AFC 2 in de halve
finale uitgeschakeld.
Al met al een prachtig resultaat in het seizoen 2011 - 2012.
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Verslagen Zondag 1

De tweede helft was nauwelijks begonnen of AFC scoorde. Een
goede voorzet van Mike Derlagen werd mooi tegendraads ingekopt
door captain Ronnie "kanonnie" van Es. Derlagen presteerde het om
alle wedstrijden aan de start te verschijnen, een linksachter dus met
een ongelofelijke drive die fair speelt zonder tegen gele kaarten aan te
lopen.

Op een zonnige Moederdag stond de laatste wedstrijd van het seizoen
op het programma, een thuis wedstrijd tegen De Treffers. Voor AFC
stond weinig op het spel, behalve de eer en een 10e plek op de ranglijst.

Nog voordat de ijsjes van supportersclub The Reds waren uitgedeeld
was het al 2-3. Na een schitterende pass van Duncan van Moll nam
Yusuf Sarica de bal goed aan en stond alleen voor de keeper en rondde in zijn laatste wedstrijd voor The Reds koelbloedig af.

De Treffers had zoals de trainer tijdens het interview met Mathijs
Groenewoud voor de wedstrijd zei nog kans op plek 4. Dus alle reden
om er een leuke sportieve middag van te maken.

AFC had het betere van het spel, maar kon niet echt gevaarlijk worden. In de 73e minuut wist Gideon de Graaf zich goed vrij te draaien
en probeerde de keeper van De Treffers met een subtiele stiftbal te
passeren, helaas redde de keeper net voordat de bal over de lijn ging.
Jammer want deze had zeker in aanmerking gekomen voor doelpunt
van het jaar.
In de 80e minuut betrad Lutzen Brink het veld voor zijn laatste 10
minuten in het shirt van AFC. Volgend seizoen kunt u hem bewonderen in een vriendenteam...
De Treffers maakte uit het niets de 2-4 door een kopbal van de vrijstaande spits. Vlak daarna kreeg AFC nog een penalty en deze werd
gegund aan lutzen Brink, die dit klusje lachend klaarde.
Raymon van Emmerik kreeg in de laatste minuut een publiekswissel
voor zijn 5 fantastische jaren bij AFC. In de blessuretijd kreeg Ron
van Es nog de kans op de gelijkmaker, maar zijn schot ging net over.
Al met al een sportieve wedstrijd tegen een gerespecteerde tegenstander die we volgend jaar weer tegekomen in de Topklasse.

Mathijs Groenewoud interviewt de trainers Cor ten Bosch en Camiel
Jager
Deze dag stond niet alleen in het teken van de verjaardag van de
schrijver van dit verslag, maar belangrijker; in het teken van het
afscheid van Lutzen Brink, Raymon van Emmerik, Shane Arrante
Barrantes, Michael Lanting en Yusuf Sarica. Captain Lutzen en
doelman Raymon werden voor aanvang van de wedstrijd toegesproken door voorzitter Machiel van der Woude, nagesynchroniseerd
vanuit de radiokamer door Ad Westerhof. Raymon verdedigde na 5
seizoenen voor de laatste keer het doel van AFC, Lutzen nam plaats
op de bank.

Na afloop was het zeer gezellig in het clubhuis met een optreden van
Wesley Bronkhorst en de spelers van de Treffers die lang bleven
hangen.
Opstelling: van Emmerik (Hartman), Barrantes, de Haer, Ruiter,Derlagen, de Graaf, Lanting, Sarica, van Moll (Brink), Jens
(Theuns ), van Es (c)
Thuis gekomen werd ik getrakteerd op heerlijke Peking Duck en
tiramisu bij vriend en leider Bob Duis.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd de laatste ronde gespeeld van de
Champions League. Onze jongste jeugd deed het voortreffelijk op het
hoofdveld. Wie weet misschien staan een paar van deze jongens over
een jaar of 13, 14 weer op het hoofdveld maar dan uitkomend voor
Ons Eerste.

Benno Honsdrecht

Eindstand per 13 mei 2012
Achilles '29
30
23
2
5
Haaglandia
30
20
2
8
WKE
30
16
5
8
De Treffers
30
14
8
8
HSC'21
30
13
10
7
EVV
30
13
8
9
FC Lienden
30
14
4
12
Hollandia
30
14
4
12
HBS
30
14
2
14
30
10
8
12
AFC
VVSB
30
10
7
13
JVC Cuijk
30
10
7
13
UNA
30
9
5
16
FC Hilversum
30
8
7
15
Argon
30
6
7
17
Quick '20
30
2
2
26
Quick'20, Argon en FC Hilversum gedegradeerd
UNA speelt promotie/degradatie en degradeert

In het clubhuis was voor de wedstrijd een door pachter Frans Ris
goed verzorgde broodjes lunch voor sponsoren en genodigden.
De spelers van beide teams werden bij opkomst enthousiast ontvangen door een erehaag van jeugdige AFC'ertjes, een mooi schouwspel.
Voordat de supporters hun plek goed en wel hadden ingenomen was
het al raak voor De Treffers. AFC stelde daar niet veel tegenover. Na
25 minuten stond het al 0-3...
In de eerste helft viel Sjoerd Jens geblesseerd uit nadat hij zich ongelukkig verstapte bij een uitwijk manoeuvre om de keeper van de
Treffers te ontwijken. Zijn vervanger was de jeugdige Mitchell
Theuns.
Op slag van rust kreeg AFC haar beste mogelijkheid, Yusuf Sarica
kapte zich een weg door de verdediging en legde de bal terug op
Duncan van Moll, maar zijn inzet mistte net het doel.
Tijdens de rust was er een penalty shoot out voor de kinderen van de
Champions League. AFC jeugd keepers Ritchie Speelman en Dion
Thomas werden veelvuldig van dichtbij onder vuurgenomen, waarvoor hartelijk dank!
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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. 356)
w.adriaansz@zonnet.nl en www.home.zonnet.nl/w.adriaansz
OVER DE TOP
Het is al eerder gedacht en gezegd, ook door Pickelaar. Het topklasse seizoen 2011/2012 heeft AFC niet gebracht waarvan aanvankelijk min of
meer was uitgegaan: een onbekommerde plek in het linker rijtje. Na de 30 gespeelde wedstrijden is AFC daarvan op enige afstand geëindigd,
slechts 6 punten verwijderd van de vierde van onderen, die de nacompetitie moest spelen. Pickelaar vond 30 wedstrijden vooral deelbaar door 3
en hij keek aldus achteraf naar de resultaten van AFC in 3 perioden van 10 wedstrijden . Uit de eerste 10 partijen 14 punten met 22-18 als doelcijfers, uit de tweede 10 partijen 17 punten met 18-10 als doelcijfers en uit de derde 10 partijen 7 punten met 18-27 als doelcijfers. Conclusie:
het topklasse behoud werd opgebouwd in de middelste 10 wedstrijden en de oogst in de laatste 10 wedstrijden was op zich zelfs degradatiewaardig met slechts 1 overwinning, 4 gelijke spelen en 5 nederlagen.
Van die 30 wedstrijden was Pickelaar 25 keer als supporter getuige en de cijfers bevestigen wat hij al vermoedde. Als deze Schakel uitkomt is
seizoen 2012/2013 al dichtbij. Nieuwe ronden, nieuwe kansen luidt het adagium. Maar eerst nog een klein stukje zomer. En –ook dat nog – de
Olympische Spelen. Kortom: vóór het nieuwe topklasse seizoen nog drukke tijden.
CITAAT
“Onze gedragslijn wordt niet door onze ervaringen bepaald, maar door onze verwachtingen”.
(George Bernard Shaw, Engels schrijver, 1856-1950).
UITSTEL
Hoewel deze Schakel aanvankelijk zou uitkomen omstreeks 6 juni werd de verschijning ervan tot tweemaal toe uitgesteld. In deze tijd van
informatie en communicatie liep het blijkbaar in het AFC-raderwerk niet optimaal, zodat Pickelaar beide keren zijn MP-teksten drastisch moest
aanpassen. Daar werd hij niet vrolijk van. Zijn rubriek is weliswaar geen op primeurs gerichte journalistiek, maar er zijn toch grenzen. Hij
schrijft niet voor zijn prullenbak en dat wou Pickelaar toch even gezegd hebben.
FEESTBULLEN
Het was al een beetje in het geniep bekend, dat de AFC stierenclub 50 jaar zou bestaan en dat ter gelegenheid daarvan – wat anders – een jubileumboek zou worden uitgegeven. De AFC stieren kwamen inmiddels op vrijdagavond 11 mei j.l. bijeen op Goed Genoeg. Voor de goede orde:
de volledige naam van dat merkwaardige gezelschap luidt Vereniging van Edelstieren der Stamboekclub AFC.
Van de edelstieren waren aanwezig: Wouter Amesz, Thomas Elias, Henk Foppen, Wim Haagsma, Peter van der Heijdt, Benno Honsdrecht,
Willem de Jong, Brennus van der Klaauw, Ruud Mantel, Herman Meyer, Rein Minor, Pickelaar, Bas Rachman, Louis Stam, Karel van Stuivenberg (uit Venezuela), Roy Tular (uit Schijndel), Rody Turpijn, Jeroen Walker en Ken Watanaba. Als gasten: Machiel van der Woude (voorzitter) en Johan de Bie (sociale zaken).
Opperstier Rein Minor trad na 25 jaren terug en benoemde Henk Foppen tot zijn opvolger in 2013. Zulks in overeenstemming met artikel 7 van
het Edelstierenstamboekreglement (in het AFC archief uiteraard onvindbaar). Wouter Amesz kreeg het schitterende stierenbeeld (een wisselprijs) voor zijn stille stierverdiensten over eveneens 25 jaren, waarin hij het menu en de financiële kant regelde. Louis Stam debuteerde als een
weinig verlegen noviet. Voorzitter Machiel van der Woude prees de stierenclub aan als één van de vele dwarsverbanden in AFC met toegevoegde waarde.
En het boek (oplage 125 stuks), dat uitgereikt werd, mocht er zijn. Op Schakel formaat 84 rijk geïllustreerde pagina's. Pickelaar had daarin een
stichtelijke epiloog mogen schrijven. Om de AFC stierensfeer breder te duiden dan alleen aan de Stieren zelf citeert Pickelaar uit zijn nakeuvel
de laatste drie zinnen: “Het ware stierengeloof is ons bijgebracht door (wijlen) Erespringer Theo van Emden, die zich ooit in één van zijn (vele)
gesprekken met de schrijver van deze epiloog achteloos liet ontvallen: “Met de waarheid alleen valt niet te leven”. Die uitspraak heeft uw nakeuvelaar blijvend in zijn geheugen opgeslagen. Het is de rechtvaardiging voor verslaglegging van het 50 jarige bestaan in mei 2012 van de
Vereniging van Edelstieren der Stamboekclub AFC”.
ZAT
In de laatste twee seizoenen ging Pickelaar op zaterdagmiddag nog wel eens in zijn woondorp naar de FC Castricum. Tweede klasse wedstrijden in een afdeling, waarin ook AFC zat 1 uitkwam; dat dit jaar lang meedeed om de titel en op de laatste speeldag nog naar de FCC moest, die
inmiddels al kampioen was geworden. Pickelaar keek lang naar de wedstrijd uit, die zich de avond te voren onverwacht aandiende op het AFC
stierenfeest in gesprek met stiernoviet Louis Stam. Daaruit bleek dat Louis deel uitmaakte van AFC zat 1. “Nou, tot morgen dan”, meende
Pickelaar. Louis Stam had evenwel afgezegd. “Dan doe ik de groeten wel”, besloot Pickelaar en op zaterdagmiddag maakte hij zich in de rust
bekend als de enige AFC supporter. Hij vertelde van Louis' recente stierpromotie en bracht de groeten over. Dat stierenverhaal wekte hoegenaamd geen begrip. Pickelaar had even goed kunnen beweren dat Louis Stam brahmaan of Jehova getuige was geworden.
Maar terug naar het voetbalveld. Het aardige van tweede klasse voetbal is, dat er een hoog tempo wordt nagestreefd met wat minder techniek,
waardoor zich veel verrassingen voordoen. Feit is wel, dat FC Castricum beschikte over twee echt snelle buitenspelers en een rommelende spits
op de juiste plek. AFC kwam al na drie minuten op achterstand, maar Harro Kras kopte de 1-1 in. De rommelspits maakte uit een scrimmage
zijn 24-ste competitiedoelpunt (2-1). De gelijkmaker was van grote schoonheid: Xavier Pet vond met een totale omhaal van afstand strak de
bovenhoek (2-2). Een kwartier voor tijd werd de niet onverdiende eindstand van 3-2 bereikt. Hoewel er niets meer op het spel stond was het
toch een leuke wedstrijd om te zien. Het was – ook voor Pickelaar – einde seizoen.
GOUD
De echte seizoensluiter zag Pickelaar echter even over het hoofd: de Gouden Ballen Avond, die op woensdag 30 mei j.l. plaats vond. Van die
Gouden Ballen bleef Pickelaar uiteraard lichtjaren verwijderd, maar omdat woensdag ook staat voor gehakt(ballen)dag weet hij het verschil
tussen gouden bal en gehaktbal te duiden en vermoedelijk daarom werd hij uitgenodigd de wedstrijd Gouden Ballen tegen het huidige AFC 1
als toeschouwer – dat wel – bij te wonen.
Hij zag – deels – een aardige zomeravond voetbalpot, die door besproeiïng van het hoofdveld werd verplaatst naar het veld achter de overdekte
tribune, maar vervolgens weer werd voortgezet op ons hoofdveld. De juiste uitslag is Pickelaar daardoor ontgaan, maar de meningen liepen na
afloop breed uiteen. Vast stond slechts, dat AFC 1 de terechte winnaar was.
Voor zover nog van toepassing: AFC-ers, een goede vakantie en tot spoedig ziens.
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Onze Toekomst
Onder de titel “Onze Toekomst” wordt er normaal gesproken maandelijks een van de AFC Jeugdspelers “doorgelicht” met allerlei relevante
en irrelevante vragen.
In de laatste “Onze Toekomst” van het seizoen gaat de aandacht even geheel uit naar een aantal AFC jeugdleden waar we ooit afscheid van
hebben moeten nemen, simpelweg omdat ze veel talent hebben.
Het is dan wel niet onze Toekomst, maar we mogen ze wel met gepaste trots een beetje “claimen” omdat hun verleden bij AFC ligt!

Mickey van der Hart
Mickey begon op zijn zesde te voetballen bij AFC, ten eerste bij de kleintjes in de Champions League. Een leuk weetje is dat we bij AFC een
jaar lang de spelregels van de Champions League hebben gewijzigd. Mickey scoorde (als speler) vanaf zijn eigen doel direct in het doel van de
tegenstander, waardoor het team waar hij in zat alle wedstrijden met ruime cijfers won.
De nieuwe regel was dat de bal eerst 2x overgespeeld moest worden, voordat er gescoord mocht worden. Het jaar daarop ging Mickey als
voetballer naar de F3, hij was toen nog linksbuiten.
Het jaar daarop, in de F1, speelde hij ook nog als linksbuiten. Echter dat jaar was Mickey al een beetje begonnen met keepen en in de E2 werd
hij vaste keeper. Toen kwam Mickey in het E-elftal terecht waardoor hij voor eerst op een groot veld speelde.
Dat seizoen werden ze kampioen en lieten Ajax achter zich. Het jaar daarop ging Mickey naar de D3, en daarna na de D1. In het begin van het
seizoen werd Mickey gescout voor de KNVB onder 13. Dat was ook het seizoen dat Mickey gescout werd voor Ajax. Na twee trainingen bij
Ajax mocht Mickey blijven en speelde een seizoen later in Ajax C3.
Het jaar daarop ging Mickey naar de C1 en met dat elftal werden ze dat seizoen ook kampioen.
Afgelopen seizoen werd Mickey ook een paar keer opgeroepen voor het Nederlands elftal “Onder 17”. Omdat het afgelopen seizoen zo lekker
ging mocht Mickey in één keer de stap naar de A1 maken. Hij speelde een uitstekend seizoen en werd beloond met een contract en een plek bij
het eerste.
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Mitchell te Vrede
Mitchell te Vrede maakt komende zomer transfervrij de overstap van Excelsior naar Feyenoord. De 20-jarige spits zal in De Kuip in principe
een contract voor twee jaar met een optie voor nog eens twee jaar ondertekenen. ‘Mitchell is een jonge spits met veel groeipotentie’, aldus
technisch directeur Martin van Geel. ‘We zien in hem een waardevolle toevoeging aan de selectie.’
Mitchell te Vrede genoot zijn opleiding bij ons eigen AFC en AZ en maakte afgelopen zomer de overstap naar Excelsior.
De spits speelde inmiddels 19 wedstrijden in de hoofdmacht van de Kralingers, maar maakte met name indruk met zijn scoringsdrift in de wedstrijden van het gecombineerde beloften elftal Jong Feyenoord/Excelsior.

Thomas Lam
AZ heeft in april van dit jaar de Finse jeugdinternational Thomas Lam tot de zomer van 2016 vastgelegd. De 18-jarige centrale verdediger
maakt al sinds zijn twaalfde deel uit van de AZ Jeugdopleiding.
Lam werd dit seizoen door alle Finse nationale coaches verkozen tot Fins talent van het Jaar. Lam - die ook op het middenveld uit de voeten
kan - werd dit seizoen overgeheveld van AZ Onder 19 naar de A-selectie. De rechtspoot is inmiddels een vaste waarde bij Jong AZ.
Lam werd geboren in Amsterdam en speelde in zijn jeugd ook voor AFC, maar door zijn Finse moeder komt hij sinds zijn vijftiende uit voor de
nationale jeugdelftallen van dat land. Dit seizoen maakte de jongeling al vervroegd de overstap van Finland Onder 19 naar Jong Finland.
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Edwin Gyasi
Edwin Gyasi maakte deze zomer de overstap naar FC Twente. De twintigjarige buitenspeler zette in april zijn handtekening onder een tweejarige verbintenis, met een optie voor nog een seizoen.
Edwin Gyasi begon zijn voetballoopbaan bij amateurclub CTO ’70 uit Duivendrecht en maakte later de overstap naar ons AFC. Hij vervolgde
zijn carrière bij AZ en de aanvaller werd in het seizoen 2010/2011 verhuurd aan Telstar. Gyasi speelde 31 wedstrijden en scoorde drie maal
voor de club uit de Jupiler League. Sinds januari 2012 speelt Gyasi voor De Graafschap. Begin maart maakte hij tegen Vitesse zijn debuut in de
Eredivisie.

Florian Jozefzoon
Florian speelde vanaf de jongste jeugd tot de C1 bij AFC, in 2005 verliet hij AFC voor de jeugdopleiding van Ajax. Florian maakte destijds ook
deel uit van de selectie van Oranje onder 19.
Op 14 augustus 2010 begon het: oud AFC jeugdspeler Florian Jozefzoon debuteerde na de rust in het duel van Ajax tegen Vitesse en gaf met
een fraaie assist, die leidde tot het derde doelpunt van Ajax, direct zijn visitekaartje af in de Arena.
Recentelijk heeft RKC Waalwijk heeft Florian Jozefzoon aangetrokken. De 21-jarige aanvaller komt transfervrij over van Ajax en ondertekende
in Waalwijk een contract voor twee jaar, met een optie op nog een seizoen.
"Een tweebenige vleugelaanvaller, die op beide flanken uit de voeten kan", zo omschreef hoofdscout Janus van Gelder van RKC de nieuwste
aanwinst. "Hij beheerst alle eigenschappen van een klassieke buitenspeler."
Jozefzoon speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor NAC Breda, waarvoor hij zestien competitieduels in actie kwam.
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Bryan Ottenhof
Op het Olympiaplein van AVV Swift strikte Bryan Ottenhoff voor het eerst zijn voetbalschoenen. De middenvelder groeide al snel uit tot een
opvallend sterke speler en bereikte de regionale elftallen. Hij verliet Swift voor AFC en vetrok naar Sportpark Goed Genoeg. Daar werd de
Amsterdammer door Ajax gescout. Hij verruilde AFC in de zomer van 2006 voor Ajax.
Bryan Stond onder contract bij FC Twente, maar is vanwege een zeer zware blessure komend seizoen uitgeschakeld. Hij is recentelijk geopereerd en moet zeker 5 maanden revalideren. AFC wenst hem heel veel sterkte. Zijn “broertje” Cerezo speelt volgend seizoen bij AFC in de
(zaterdag) A1.

Djavan Anderson
Djavan Anderson heeft vanaf de Champions League bij AFC gespeeld en is het schoolvoorbeeld van een speler die zich op latere leeftijd fantastisch heeft ontwikkeld. Hij sloot bij AFC als eerstejaars D speler aan (intern gescout door Pim van der Meent) in een selectieteam van AFC en
werd al gauw een dragende speler. Je carrière als voetballer is dus allesbehalve voorbij als je in een recreatieteam begint bij AFC...
In de C1 werd hij gescout door Ajax en twee jaar later is hij de vaste rechtsback van Oranje onder 17, dat onlangs in Slovenie de EK won.
Ook werd zijn huidige team, de B1 van Ajax, kampioen van Nederland.
In april 2012 tekende hij zijn eerste jeugdcontract bij Ajax. In het volgend seizoen is hij te bewonderen in de A1 selectie van Ajax.
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Daryl van Mieghem
Daryl van Mieghem was een van de grootste talenten op de Nederlandse amateurvelden. Op 6 jarige leeftijd begon van Mieghem zijn voetbalcarrière bij AFC in Amsterdam. AFC zag al snel dat Daryl een groot talent was. Hij speelde 1 jaar voor FC Utrecht en kwam dat jaar erop weer
terug. Hij studeerde aan de Johan Cruijff Universiteit in Amsterdam en liep ook stage bij de Duitse topclub Werder Bremen.
Daryl speelde namelijk in de D1 van AFC toen FC Utrecht bij hem aanklopte. Ze wilden hem graag hebben en hij vond het geweldig. Het was
een droom die uitkwam. Hij maakte het seizoen nog af bij de D1 van AFC en het jaar erop is hij naar Utrecht gegaan. Hij was twaalf begon in
de C2. Hij speelde toen met Gianluca Nijholt, die nu in het eerste van Utrecht speelt.
Hij had bij Utrecht maar een jaar de kans gekregen, want hij had een blessure die vier maanden aanhield. Daryl is toen weer naar AFC terug
gegaan en heeft alle eerste jeugdteams doorlopen en eindigde uiteindelijk in het eerste van AFC
Daryl van Mieghem staat voor een periode van twee jaar onder contract bij Heracles. Hij debuteerde op 22 januari 2012 in de Eredivisie als
invaller voor Marko Vejinoviü in de uitwedstrijd tegen FC Groningen
Michiel Middendorf

HET AFC BESTUUR
WENST IEDEREEN
EEN HELE PRETTIGE
ZOMERVAKANTIE . . .
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