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

Ga dan naar

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

Van der Madeweg 25 1099 BS Amsterdam
t 020 69 37 399
f 020 66 85 789
e fritzscheamsterdam@asnmail.nl
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Het bestuur wenst
alle
leden, donateurs, functionarissen en supporters van AFC,
alsmede de AFC Vriendelijke Bedrijven, bordsponsors
en Schakeladverteerders
prettige feestdagen en een voorspoedig,
gezond en sportief succesvol 2013!
Voor de Evenementenkalender zie pagina 24 van deze Schakel.
De Nieuwjaarsreceptie van AFC in ons clubhuis op “Goed Genoeg”
vindt plaats op maandag 7 januari 2012, vanaf 18.30 uur.
Het bestuur hoopt veel AFC’ers en partners te verwelkomen.
De eerstvolgende wedstrijd van AFC 1 in de Topklasse is:
zondag 13 januari: 14.30 uurAFC - Gemert
De volgende Schakel verschijnt op 22 januari 2013
En . . . volg dagelijks onze berichten op www.afc.nl
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de AFC Schakel
Website: www.afc.nl
e-mail Schakel en website: webmaster@afc-amsterdam.nl
Productie Schakel Hans Elias
0297-761406
Drukkerij Palteam
020-4950435
Medewerkers Kees Gehring, Machiel van der Woude, Johan
de Bie, Pim Adriaansz, Hans de Bie, Wim Crouwel,
Sportpark Goed Genoeg, De Boelelaan 50, 1082 LR A’dam
clubhuis 6445575
Administratie
Thea Verhoeven, Postbus 71793, 1008 DG Amsterdam, tel.
6611513, fax 6611959,
administratie@afc-amsterdam.nl
Verenigingszaken
Henny Kottmann, verenigingsmanager, tel. 4044043,
06-54946477
Wedstrijdzaken
Theo Janssen, tel. 6611513, fax 6611959
wedstrijdzaken@afc-amsterdam.nl
Contributies t.n.v. AFC, ING 241002
Secretariaat AFC
Postbus 71793, 1008 DG Amsterdam

06-53166640

AFC bestuur
Voorzitter Machiel van der Woude
Secretaris Ronald Koster
Penningmeester Benno Honsdrecht
Vice-voorzitter Ad Westerhof
2e Secretaris Ruud Mantel
Commissaris jeugdzaken Brian Speelman
Commissaris seniorenvoetbal Lou Hekster
Commissaris TOP amateurs Bob Duis

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

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

06-46160111
06-47806481
06-14672961

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

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

Ondersteuning Anjo Vorstenbosch

06-55384042

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

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

Commissie Sociale Zaken Johan de Bie

020-7739182

Veteranencommissie Frank Keijzer

023-5643182

Archiefcommissie Rik de Boer

023-5281970

Scheidsrechterscommissie Frans Juch

06-23622214

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

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

Van de brug af gezien
Nog een dag of twaalf en dan is het jaar 2012 geschiedenis. Een bewogen jaar waarin
onze club afscheid moest nemen van ons Ere-lid en oud voorzitter Jan van Dijk, die op 18
augustus op bijna 81-jarige leeftijd overleed. Jan was jarenlang het boegbeeld van AFC.
Hij bekleedde gedurende 29 jaar belangrijke bestuursfuncties, een met oprichter Schaf
Scheepens gedeeld record. Aan het overlijden van Jan werd veel aandacht besteed, o.a.
vooraf aan het toernooi om het Kampioenschap van Amsterdam op ons sportpark met een
minuut stilte. Tijdens die minuut absolute stilte met honderden voetballers van 16 Amsterdamse verenigingen en in aanwezigheid van de wethouder sport van Amsterdam
begon het carillon van het clubhuis te slaan, 12 keer, langzaam, nog nooit zo duidelijk.
Het was een indrukwekkend afscheid van de Amsterdamse voetbalwereld van Jan van
Dijk, waarin hij zo lang en prominent aanwezig was.
Sportief gezien mocht 2012 er zijn. Aan het eind van vorig seizoen mochten wij weer heel
wat kampioenen begroeten, met name bij onze onvolprezen jeugd. Het afgetekende
kampioenschap van zondag 2 mag niet onvermeld blijven, alsmede de zo gehoopte promotie van de A 1 naar de landelijke eerste klasse. Ons eerste wist zich prima te handhaven
in het tweede jaar in de Topklasse. Na de zomer startte het seizoen 2012-2013 en de
eerste helft zit er nu op. De resultaten van ons eerste zijn erg wisselend. Een prachtige
reeks met 5 overwinningen werd gevolgd door een serie van 5 nederlagen. Het betekende
een duikeling op de ranglijst van de vierde naar de tiende plaats, 3 punten verwijderd van
de streep, waar toch wel verrassend HSC’21 net onder staat. Tegen deze vereniging uit
Haaksbergen speelde ons eerste een geweldige uitwedstrijd, die qua vorm en strijdlust in
het vervolg van het seizoen voor herhaling vatbaar is. Zondag 2 doet ook dit seizoen weer
in de top mee. Het team van trainer Joey van Leyenhorst en leider Wiebe Westerhof moet
halverwege alleen de reserves van Hollandia boven zich dulden. Zaterdag 1 heeft het
mede door personele problemen niet makkelijk in de tweede klasse. Maar dat gaat veranderen na de winterstop. Mijn voorspelling is dat zaterdag 1 nog flink zal stijgen op de
ranglijst. Hopelijk is een zelfde scenario weggelegd voor de A 1. Op dit moment staat dit
team op een degradatieplaats in de landelijke eerste divisie, maar gelukkig niet op een
onoverkomelijke achterstand.
Traditiegetrouw stond het bijna afgelopen jaar weer bol van de evenementen, met als
hoogte punt het jaardiner in het stijlvolle American Hotel. Bestuurslid Ronald werd bij
die feestelijke gelegenheid als Lid van Verdienste voorgedragen (welke voordracht later
in het jaar door de Algemene Vergadering werd bekrachtigd) en Rik de Boer ontving de
mr. Henne Boskamp Nobel Prijs voor zijn monnikenwerk besteed aan het zeer uitgebreide
boek over het eerste elftal door de jaren heen. In de afgelopen maanden vond het ene na
het andere evenement plaats, te beginnen in het Cobra museum te Amstelveen, een initiatief van de commerciële commissie. Daarna werd er een bijeenkomst gewijd aan het 50jarig bestaan van ons sportpark Goed Genoeg, aan welk jubileum ook een prachtig spandoek herinnert aan de voorzijde van ons clubhuis. Meer nieuws over ons toekomstige
sportpark volgt in het nieuwe jaar. In deze Schakel besteedt Rik de Boer aandacht aan de
hoeve Goed Genoeg waar AFC in de periode 1906-1920 vertoefde. Na de weer bijzonder
gezellige bijeenkomst van de Zilveren ploeg volgde een zeer goed bezochte (150 man!)
discussiebijeenkomst bij het AFC-vriendelijke bedrijf Gassan over de toekomst van het
amateur- én professionele voetbal, waar ook de succesvolle Ajax-coach Frank de Boer
aanwezig was. De toekomst van het voetbal wordt óók bepaald door de agressie en het
geweld rond de velden. Het overlijden van grensrechter Richard Nieuwenhuizen door
geweld na afloop van de wedstrijd Buitenboys B 3 - Nieuwsloten B 1 vormde het absolute
dieptepunt in een lange reeks ernstige incidenten bij het voetbal. Het voetballoze weekend
dat hierop volgde voor het amateurvoetbal leidde tot heel wat bezinningsbijeenkomsten
bij de clubs, zo ook op zondag 9 december bij AFC. Heel wat ideeën werden tijdens deze
middag gelanceerd om de agressie en het geweld in de voetbalsport terug te dringen. Het
AFC bestuur pakt deze problematiek zeer serieus op en laat het uitdrukkelijk niet bij deze
ene bijeenkomst. Onder het motto reik elkaar de hand is inmiddels gestart met een ‘line
up’ voor en na de wedstrijd en kan men terecht op de site normenenwaarden@afc.nl voor
de ontwikkelingen op dit gebied. Een door de het bestuur ingestelde commissie zal bezien
welke maatregelen zullen worden getroffen om het voetbalplezier zoveel mogelijk
te bevorderen en de narigheid van fysiek en verbaal geweld zoveel mogelijk terug te
dringen.
In de komende weken staan ons nóg heel wat evenementen te wachten. Jong en iets minder jong voetbaltalent kan vol aan de bak in de Emergohal en het Borchlandcomplex, in
het clubhuis staan allerlei festiviteiten op het programma. Alles is prachtig samengevat op
de evenementenkalender in deze Schakel. Van die lange lijst is het traditionele Kerstdiner
voor C-junioren al geschiedenis. Op 12 december 2012 was het voor de jonge heren in
‘tenue de ville’ dankzij de volijverige jeugdcommissie een groot feest.
2012 was al met al weer een succesvol jaar voor onze club. Namens het bestuur spreek ik
de wens uit dat ook 2013 heel veel goeds zal brengen voor onze leden en alle andere
mensen die onze prachtige club een warm hart toe dragen. Laten wij hopen op veel succes
en plezier voor onze teams, te beginnen met ons eerste team dat zich begin januari op de
tweede competitiehelft voorbereid in Valencia. Een jaar waarin ook grote sportieve stappen worden gezet en de agressie sterk wordt teruggedrongen. Prettige feestdagen en op
naar een gezond en gelukkig 2013.
Machiel van der Woude, voorzitter
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Voor onderzoek, behandeling van leerlingen van de
basisschool en het voortgezet onderwijs
GESPECIALISEERD IN DYSLEXIE
Kennismaking is kosteloos

Rozenburglaan 12 - Duivendrecht - 020 - 495 0 435

DÈ DRUKKER IN UW REGIO!

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

&

Creatief

Modern

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

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

Wij maken het!
zowel digitaal als in offset

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

www.palteam.nl - drukkerij@palteam.nl

COFFEE CORNER
Willemsparkweg 1
Tel. 6620029

‘een sfeervol rustpunt’

Open
8.00 - 19.00 uur
Zondag 11.00 - 18.00 uur

Heerlijke broodjes
ontbijt en lunch

EATINGHOUSE

van Baerlestraat 52
Tel. 6714864

Open 11.00 - 21.30 uur
Zondag 11.00 - 18.00 uur

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

Specialiteit:
Gebakken Tong
Tournedos

Vakbekwaamheid gekoppeld aan creativiteit!

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

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

De pensioen, hypotheek en arbeidsongeschiktheidsspecialist
voor zelfstandig ondernemers en particulieren.
Uw ﬁnanciële planning in de toekomst
vormt een basis van onze advisering.
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8796 Menno v. Lacum, Rembandtlaan 39, 1412 JM Naarden
7334 Lex Oosterling, Den Textstraat 39 hs, 1017 XX Amsterdam
10153 Rogier Heijligers, Carillonstraat 71, 1074 BD Amsterdam
9802 P.J. Sandberg, Doornburg 163, 1081 JX Amsterdam
7223 Klaas-Jan Nauta, Mariotteplein 11, 1098 NW Amsterdam
100010 Wim Husers , Dintelstraat 85’, 1079 BA Amsterdam
10168 Jeroen Janssen, Laurierstraat 65 A, 1016 PJ Amsterdam
10190 Danny Visser, Wijkerstraatweg 157, 1951 EC Velsen-Noord
8286 C. Hasselbaink, Oeverpad 564, 1068 PM Amsterdam
8868 Tamba dos Santos, Smitstraat 38 C, 1092 XT, Amsterdam
100067 M. Böke, Megaralaan 25, 2182 TV Hillegom
9960 Michael van Os, Wildenborch 40, 1082 KD Amsterdam
10059 Joseph Human, Prins Hendriklaan 9, 1075 AX Amsterdam
5904 Carl Wobma, Eva Besnyostraat 513, 1087 LG Amsterdam
10433 Rogier Willems, Brederodestraat 52-2, 1054 MX, Amsterdam
8466 Benjamin Pinto, Geervliet 225, 1082 NP Amsterdam
8173 Gijs Veerhoek, Hoofdweg 235-III, 1057 CV, Amsterdam

Bestuursmededeling
REIK ELKAAR DE HAND!

Bij het Nederlands elftal, bij wedstrijden in de eredivisie en in de
Topklasse en Hoofdklasse in het amateurvoetbal vindt het altijd
plaats. Het handen schudden voor en na de wedstrijd.
In het kader van sportiviteit en respect in het voetbal heeft het Bestuur van AFC besloten dat alle spelers van alle AFC-teams bij onze
thuiswedstrijden VOOR en NA de wedstrijd elkaar de handen schudden.

Wijziging e-mailadres
A037 Tim de Groot: tlykdegroot@gmail.com

Dit geldt tevens ook voor de trainers (en/of leider) scheidsrechter en
assistent scheidsrechters. Dit zal ter ondersteuning de komende tijd
voor de wedstrijd aan de wedstrijdtafel bekend worden gemaakt aan
onze gasten; de aangestelde bondsscheidsrechter en trainers/leiders/aanvoerders van onze tegenstanders.

Opnieuw opvoeren
5330 J. Scheepers, 6293 M. Worms
Opzeggingen
8440 D. Verkruissen, 10499 C. Plag, 10221 R. Saat, 8781 W. v.
Zweeden, 10581 R. Vaun Smith, 5884 E. Schreuder Goedheijt, 6745
Renzo Macnack

De kwaliteit van een sport als voetbal is gebaat bij een wederzijds
respectvolle gezagsverhouding tussen coaches, spelers en scheidsrechters.

Van W.L. naar Donateur
6475 M. Blank

Laten we vanaf nu afspreken dat wij als spelers van AFC na de
wedstrijd, zowel uit als thuis, altijd “handen schudden”. De tegenstander wordt gefeliciteerd met een overwinning of bedankt
voor het spelen van de ontmoeting en daarnaast worden de
scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters bedankt voor hun
bijdrage aan de gespeelde wedstrijd.

AFC’s “Bie”-zonderheden

Het Bestuur hoopt o.a. op deze manier een bijdrage te leveren aan de
terugdringing van geweld en agressie op en rondom de velden. Andere maatregelen worden voorbereid.
ZONDER RESPECT GEEN VOETBAL!
Bestuur AFC

Ledenlijst

De afgelopen weken brachten ons geen overwinningen van ons 1e
elftal. De thuiswedstrijd tegen WKE werd met 2-3 verloren terwijl de
uitwedstrijden tegen HBS en JVC.Cuijk met 0-1 en 1-4 werden
verloren. Elders in deze uitgave van ons clubblad de Schakel en op
onze website kunt u verslagen van deze competitiewedstrijden lezen.
In het weekend van 8 en 9 december jl. werd het amateurvoetbal
naar aanleiding van de verschrikkelijke gebeurtenissen in Almere
collectief en mijn inziens terecht afgekeurd. Het programma van dat
weekend wordt nu gespeeld op zondag 13 januari 2013 en dus spelen
wij thuis tegen Gemert.
Van 3 t/m 6 januari 2013 verblijft onze A-selectie in Valencia en zal
daar spelen tegen FC Groningen. Namens de AFC wensen wij de Aselectie veel succes, maar ook plezier en hopen dat daar de basis
wordt gelegd voor een succesvolle 2e helft van dit seizoen.
Op 23 november jl. organiseerde de Supportersclub The Reds
samen met ons AFC Vriendelijk Bedrijf Gassan Diamonds een
thema-avond met als onderwerp “Grenzen vervagen tussen amateur- en professioneel Voetbal”. Deze avond werd gepresenteerd
door Edward Dekker van RTV Noord Holland Sport en in het
forum hadden zitting Harrie Derks (voorzitter van algemeen Amateurkampioen Achilles ’29), Hennie Henrichs (voorzitter van Ajax),
Ton Ojers (analist RTV Noord Holland Sport) en onze eigen voorzitter Machiel van der Woude. Voor een verslag met een drietal
foto’s van deze zeer geslaagde avond verwijs ik naar het verslag op
de website en in deze Schakel van onze vereniging.

Kandidaatleden
10640 Lukas van Lier, Tweede Helmerstraat 40hs, 1054 CK Amsterdam, 2-1-2006, tel. 020-6706892
10641 Tibor Blaffert, Jacob Marisplein 25, 1058 JC Amsterdam, 2-32006, tel. 06-23355036
10642 Alexander de Sevaux, Frederiksplein 24, 1017 XM Amsterdam, 18-7-2003, tel. 06-27017831
10643 Sigi Voeten, Bilderdijkkade 71 A, 1053 VK Amsterdam, 2111-1996, tel. 020-6834803
10644 Sander Hommel, Jan Teulingslaan 57, 1187 SG Amstelveen,
19-3-1977, tel. 06-15888000
10645 Dante van den Dool, Amstel 250, 1017 AL Amsterdam, 23-22007, tel. 06-55333131
10646 Thom Zantingh, Dahlialaan 42, 2111 ZP Aerdenhout, 16-102003, tel. 023-5442790
Adreswijzigingen
8665 Thomas v.d. Born, Hendrick de Keijserplein 9c, 1073 SV Amsterdam
5905 Raffy Koopmans, Lekstraat 120 IV, 1079 EW Amsterdam
128 Kees Boijenk, Overhoeksparklaan 62, 1031 KC Amsterdam
8077 Sebastiaan Licht Gonzales, Amstelveenseweg 55 II, 1075 VT
Amsterdam
8948 Roeland Mees, Agatha Dekenstraat 38-3, 1053 AR Amsterdam
8576 Hans Beukers, Waalstraat 66, 1079 EA Amsterdam
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Op woensdag 28 november jl. werd door onze jeugdcommissie een
Sinterklaasbijeenkomst gehouden voor de allerjongste pupillen in
ons eigen clubhuis. Op onze website kunt u een uitgebreid verslag
lezen compleet met foto’s. Veel dank aan de Jeugdcommissie en
andere medewerkers namens AFC en natuurlijk aan Sinterklaas en
knecht voor hun komst naar Sportpark Goed Genoeg.

Deze week zal zij geopereerd worden. Namens de AFC zenden wij
onze groeten en wensen voor herstel.
Op zondag 6 januari 2013 zal weer het jaarlijkse Gelukkig Nieuwjaarstoernooi worden gehouden en ook dit keer weer in de Emergo
Sporthal in Amstelveen. Zie de aankondiging op de website van
AFC.

Naar aanleiding van de verschrikkelijke gebeurtenissen bij de jeugdwedstrijd in Almere onlangs vond op zondag 9 december jl. een
bijeenkomst plaats in ons clubhuis. Een, zoals direct duidelijk bleek,
heel zinvol initiatief van ons AFC-bestuur. Met een grote opkomst en
geleid door een panel van AFC-leden- en vrienden, bekende voetbalminnende Nederlanders, die AFC een warm hart toedragen. Waaruit weer bleek, dat je AFC-ers, waar dan ook, tegenkomt… AFC is
niet zomaar een voetbalclub ! En AFC zou AFC niet zijn als er geen
zeer doeltreffend plan te voorschijn zou komen. Namelijk om de
geslaagde bijeenkomst af te sluiten met de mededeling, dat er ook
digitaal verder dialogen over het gebeuren met de grensrechter worden gehouden. Waarvoor inmiddels voor de AFC-leden een speciale
weblog is geopend met als stimulerend motto: “’Reik elkander de
hand voor en na iedere wedstrijd !”. Wat er ook kort tevoren heeft
voorgevallen een voortreffelijk idee, mede om een trieste gebeurtenis
als in Almere voortaan te voorkomen. Een weblog, waarop iedere
AFC-er op ’n positieve manier situaties kan aangeven, die ondoordacht agressief gedrag zouden kunnen veroorzaken. Let wel: absoluut
niet als kliklijn bedoeld! Voor het verslag van deze bijeenkomst
verwijs ik u naar het artikel van de hand van ons lid Job van
Amerongen, vader van jeugdlid Daan.

In de sportbijlage van Het Parool d.d. 29 november jl. was een artikel opgenomen over de ons zeer bevriende vereniging WVHEDW,
met welke club onze vereniging zeer prettige contacten onderhoud. In
het artikel wordt geschreven over de goed draaiende jeugdafdeling
van deze club, waarmede wij ze uiteraard complimenteren. De desbetreffende journalist Frenk der Nederlanden noemt echter deze vereniging de grootste seniorenclub van Nederland en dat is een beetje
buiten de waarheid. Genoemde Frenk der Nederlanden zou er als
sportjournalist goed aan doen om zich eerst te oriënteren voordat hij
deze onzin verkoopt en dan had hij wellicht vernomen dat de oudste
club in Amsterdam (opgericht in 1895) wat elftallen en leden betreft
veel groter is.
Overigens blinkt de Sportredactie van Het Parool mijn inziens ook
niet uit in aangename verhalen over onze AFC. Het artikel in Het
Parool, waar een eenzijdige mening wordt gevraagd van de 21 jarige
grensrechter van Herenmarkt, bevestigt mijn mening dat bij zo een
artikel ook de aangevallen club moet worden gevraagd. Mijn inziens
wederom weer een slechte beurt van de sportredactie van het Parool.
Gelukkig kan ik af en toe wel een positieve mening over de artikelen
van de journalist Wesley Meijer van de krant laten horen. Recent
was in Het Parool een artikel opgenomen over ons lid Joes Blakborn
in zijn functie van sportrechtadvocaat. Joes vertelt over zijn ervaringen uit zijn praktijk. Hij speelde in het verleden twee jaar in de Aselectie en speelt thans in het Zaterdagteam 2, een elftal wat bestaat
uit haast allemaal oud-eerste elftalspelers zoals Laurens Bianchi,
Joes Blakborn, Joey Esiony, Hans Geerlings, Bob Gehring, Robert Gehring, Ulli Landvreugd, Lex Oosterling, Rody Turpijn,
Ken Watenabe, en Mendel Witzenhausen. Afgelopen zaterdag
werd de moeilijke uitwedstrijd tegen Monnickendam 2 met 3-2
gelukkig weer fraai gewonnen.

Zilveren Ploeger Peter van den Dungen bereikte afgelopen vrijdag
de leeftijd van 79 jaar jong. Ieder jaar wordt het vermelden van de
verjaardag van Peter door mij vergeten, vandaar nu even extra aandacht voor hem. Peter is ruim 35 jaar lid van onze AFC en heeft in al
die jaren vele activiteiten verricht, waarbij zijn leiderschap van een
aantal elftallen. Peter is een trouw deelnemer aan het Herenjaardiner, tevens jaarlijks aanwezig bij de bijeenkomst van de Zilveren
Ploeg en een trouwe supporter van de wedstrijden van het eerste
elftal. Namens de AFC hierbij alsnog de felicitaties.

Ook dit keer moet ik mijn column weer beëindigen met verdrietig
nieuws. Mij bereikte het bericht van overlijden op 23 november jl. op
de leeftijd van 85 jaar van André Kraan, erelid van de vereniging
Ajax. André was een graag geziene gast bij de thuiswedstrijden van
ons 1e elftal. Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming
aan de naaste familie en vrienden van zijn club.

Onze voormalige selectiespeler Daryl van Mieghem, die dit jaar
uitkomt bij Heracles in Almelo was zo ongelukkig om bij een recente
wedstrijd van Jong Heracles een middenvoetsbeentje te breken.
Namens de AFC wensen wij hem beterschap en een snelle terugkeer
bij de wedstrijden van zijn team.
Onze Zilveren Ploeger Theo Janssen actief op wedstrijdzaken en op
de zondag aan de wedstrijdtafel verbleef een aantal dagen voor onderzoek in het ziekenhuis in Almere. Inmiddels is hij weer thuis bij
echtgenote Marian en weer halve dagen aan het werk. Namens de
AFC wensen wij hem beterschap.

Tevens bereikte mij het bericht van overlijden op 30 november 2012
op de leeftijd van 80 jaar van ons oud-lid Henk Kappel. Henk speelde eerst in zijn jeugd en vanaf het seizoen 1947-1948 tot het seizoen
1953-1954 in het eerste elftal met o.a. de overleden Chris Geluk en
Dick Disselkoen en met de huidige AFC-Ridders Henk van den
Bergh, Cees Bouwens en Jaap Wildschut. Vele oudere leden van de
club hebben leuke herinneringen aan hem. Namens de AFC onze
deelneming aan de familie.
Zoals gebruikelijk nu de namen van de leden van de Zilveren Ploeg,
die de komende weken hun verjaardag zullen vieren. AFC-Ridder
Ger Bogaers (21/12) - Jacques Parson (23/12 - 60 jaar jong en vanaf
het begin met zijn bedrijf Kappé International AFC-Vriendelijk) Dick Huisman (24/12 - 60 jaar jong) - Nobelprijswinnaar (2010)
André Wijnand (26/12) - Nico Leloux (26/12) - Edddy Meijer (26/12)
- Lid van Verdienste en AFC-Ridder Jack van Gelder (27/12 -.
Ronald van de Meent (1/1) - Lid van Verdienste Jan Benoni (2/1 85 jaar jong) - Tom Swart (6/1 - 70 jaar jong) - Karel de Graaf (8/1)
– AFC-Ridder Roel Ridderikhof (8/1) - AFC verenigingsmanager
Hennie Kottmann (9/1) - AFC-Ridder Henk Dik (11/1) - Ron Limburg (13/1) - AFC-Ridder Hans Roodenburg (16/1) – Erelid en
AFC-Ridder Edwin Geluk (16/1)- AFC-Ridder Jos Kemna (16/1) Jacques v.d. Glas (16/1) - Lid van Verdienste en Nobelprijswinnaar
(2011) Henk Bijlsma (19/1) - Robert Gehring (19/1).
Aan al deze jarigen onze hartelijke felicitaties. Aan het einde van
mijn column in deze laatste Schakel van het jaar 2012 wil ik u allen
een prettig Kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar wensen.
Johan de Bie.

Ajax heeft het directieteam uitgebreid met de benoeming van Edwin
van der Sar en met onze Zilveren Ploeger Michael Kinsbergen.
Michael wordt dus nu als algemeen directeur de voorzitter van de
directie van Ajax. Michael speelt vanaf zijn jeugd bij onze vereniging. Namens de AFC onze felicitaties aan hem en veel succes gewenst in zijn nieuwe functie in de Arena.
Op vrijdag 30 november jl. bezocht ik op uitnodiging van Zilveren
Ploeger Tom Egbers en zijn echtgenote in de Amstelveense
Schouwburg de toneelvoorstelling ´Contrapunt, geschreven door
Anna Enquist. In dit toneelstuk wordt de hoofdrol gespeeld door de
echtgenote van Tom te weten Janke Dekker.
Zilveren Ploeger Paul Koster en vader van onze secretaris Ronald
heeft recent in België een heupoperatie ondergaan. Ik had telefonisch
contact met hem waarin hij mij vertelde dat alles goed is verlopen.
Namens de AFC zenden wij hem onze groeten en wensen wij hem
een spoedig herstel.
Margo Zuidema, echtgenote van ons Lid van Verdienste Hans
Elias was zo ongelukkig om op de bruiloft van haar zoon bij een val
in de trouwzaal een gecompliceerde polsbreuk op te lopen.
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Sponsoravond bij
Gassan Diamonds
Maar liefst 150 gasten gaven j.l. vrijdagavond 24 november "acte
de presence" bij AFC Vriendelijk Bedrijf Gassan Diamonds.

Scheidsrechterscommissie
De scheidsrechter beslist 'tijd'
Niet compenseren
Het aangeven van de extra tijd betekent niet dat dit de exacte tijd is
die nog resteert in de wedstrijd. Er kan nog meer tijd bijkomen, wanneer de scheidsrechter dit nodig vindt. Het kan echter nooit minder
worden. De scheidsrechter moet het onjuist bijhouden van de tijd
gedurende de eerste helft niet compenseren door de tweede helft te
verlengen of te verkorten.
Bijtellen van verloren tijd
Veel onderbrekingen in de wedstrijd zijn volstrekt natuurlijk (bijvoorbeeld inworpen, doelschoppen). Slechts als deze onderbrekingen
buitensporig lang duren, moet de scheidsrechter tijd bijtellen.
Strafschop
De arbiter verlengt de speeltijd om een strafschop te laten nemen aan
het einde van elke helft of aan het einde van de eerste of tweede helft
van de verlenging.

De jaarlijkse thema avond ging deze keer over de professionalisering
binnen het amateurvoetbal.

De AFC scheidsrechterscommissie wenst iedereen fijne kerstdagen en
een sportief 2013.
De AFC scheidsrechterscommissie

O.a. Ajax voorzitter Hennie Henrichs en Achilles '29 voorzitter Harrie Derks waren te gast en namen plaats achter de microfoon.
Ton Ojers en voorzitter Machiel van der Woude waren wederom van
de partij als vaste gasten achter de tafel.

AFC is een voetbalclub met een lange geschiedenis (opgericht in
1895) en rijke tradities. Zo is er van oudsher ieder jaar een herendiner op de oprichtingsdatum 18 januari.
Begin 2013 is het weer zover: AFC viert dan alweer de 118e verjaardag van de club. En vanaf 1974 is die avond ook voor het traditionele AFC Damesjaardiner. Opgericht door dames die vinden dat
wij moeders, vrouwen en vriendinnen genoeg energie in de club
steken om een feest te verdienen!
Het feest zal dit jaar op vrijdag 18 januari 2013 plaatsvinden in het
Amsterdamse Hilton Hotel aan de Apollolaan 138. We proosten om
18.30 uur in de lobby van het Hilton; het diner zal aansluitend om
20.00 uur aanvangen. Er is een DJ en we hebben een spetterend
optreden van een artiest. Op de avond zelf organiseren we een
loterij voor het KiKa Fonds.

Als slagroom op de taart was Ajax trainer Frank de Boer bereid gevonden om diverse vragen te beantwoorden van RTV Noord-Holland
presentator Edward Dekker.

Voor alle AFC-dames, kom samen met de moeders of vriendinnen
met wie je altijd langs de lijn staat en vorm een tafel! (8-10 personen). Het thema voor dit jaar is ‘De Rode Loper’. De mooiste ‘Red
Carpet’-outfit of grappigste vondst kan rekenen op een mooie attentie en op een groot applaus!
De kosten voor dit alles, een viergangendiner inclusief een welkomstdrankje en een fles parfum, zijn € 65,- per persoon. De organiserende dames, Cilia, Christine, Annette of Cecile willen je graag
meer vertellen over de organisatie en hoe je je ook als groep kunt
aanmelden voor een tafel; je kunt ons hierover bellen of e-mailen.
We kijken er naar uit om je vrijdag 18 januari 2013 te mogen
begroeten!
Met hartelijke groet,
Cilia Bruin, 06-24226022 - Christine d’Engelbronner, 06-55390492
Annette Kouwenhoven, 06 - 212 353 20 - Cecile Smits van Oyen,
06-22243543
e-mail: afc.damesjaardiner@gmail.com

Supportersclub The Reds dankt alle deelnemers en genodigden voor
een zeer geslaagde avond en Gassan Diamonds voor de voortreffelijke organisatie.
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Sportspecialisten
In 2007 bekroond tot beste ‘voetbalzaak’ van Amsterdam.

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

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

Ons bloemwerk
is nooit “Goed Genoeg”
Altijd iets beter

Bloemsierkunst

“Anggrek”

Olympiaplein 134
Amsterdam
Tel. (020) 679 13 72
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Michael Olivieira (verzorger A-selectie) tel. 06-21278122
Co Groszenipper (sportmasseur) tel. 06-44352970
Voor AFC-ers inloopspreekuur maandagavond 18.00-19.00 uur fysiopraktijk Mariëlle Marelis A.J.Ernststraat 167 Amsterdam Bvt. Tel.
06-24207849

Mede mogelijk gemaakt door AFC, Gassan Diamonds, Hilton
Amsterdam, Kappé, LaDress en Troostwijk

"Oud" en "Nieuw"

Medische commissie

Nog even en we wensen elkaar weer het allerbeste voor het nieuwe
jaar.
Vragen komen er ook, zoals hoe vergaat het onze jeugd straks in
A.F.C.?

Zondag, “gehaktdag”
Zondag, altijd “gehaktdag”. Dit was de uitspraak van oud prof en
analist Jan van Halst zondagavond jl. in Studio Voetbal, het programma van ons A.F.C. lid Jack van Gelder. Hij bedoelde, dat nog
geen week na het dramatisch incident waar een goedwillende vader,
en grensrechter door voetballende jeugdvandalen het leven liet, alweer respectloos werd omgegaan met alle vormen van sportiviteit.
Elleboogstoten, onderuit schoffelen, tot een absolute onnodige agressie van Feyenoord spits Graziano Pellé. Kortom, “gehaktdag”.
Heeft vorige week onze voorzitter Machiel v.d. Woude in het bijzijn
van honderden toehoorders nog niet een vurig pleidooi gehouden om
sportiviteit hoog in het A.F.C. vaandel te moeten handhaven, wordt
door onze te duur betaalde voetbalprofs alle wetten met de voeten
getreden. Helaas kennen we ook allemaal de voorbeelden van spelovertredingen, scheldpartijen en agressief gedrag bij het amateur
voetbal.
Gelukkig is ook A.F.C. een vereniging welke overtuigd is dat sportiviteit en respect essentiële begrippen zijn in de sport in het algemeen,
maar bij voetbal in het bijzonder. Het maakt sporten plezieriger en
veiliger. Immers onsportief gedrag, ruw spel en agressief gedrag
leiden maar al te vaak tot blessures.
De Medische Commissie heeft een ‘rondootje” langs de velden gedaan en sluit zich aan bij de gedragscodes welke in januari 2012 zijn
opgesteld door de KNVB Commissie Sportiviteit en Respect.
Aan alle spelers:
x Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en
tegenstander.
x Speel altijd volgens de afgesproken spelregels.
x Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechters, zij maken minder fouten dan jij.
x Wijs je medespeler gerust op onsportief gedrag.
x Onsportief gedrag van een tegenstander is nooit een reden om
jezelf onsportief te gedragen.
x Toon je moed om eigen fouten bespreekbaar te maken met je
trainer, teamgenoten of ouders.
x Respecteer het werk van mensen om je heen die ervoor zorgen dat
je optimaal kunt trainen en wedstrijden te spelen.
x De voertaal tijdens trainingen en wedstrijden dient Nederlands te
zijn.

Ouderen onder ons kijken nog vaak met plezier terug op hun voetbaljaren uit het verleden.
Nu we toch vervlogen tijden aanhalen, gaan we even helemaal terug
naar het jaar 1944. Waarom 1944?
De geallieerde troepen landen toen 6 juni 1944 op de kusten van
Normandië. Heeft helemaal niets met voetbal te maken zul je denken.
Toch wel, een jongetje van amper 11 jaar wonende in de P.C. Hooftstraat en werd een week later lid van de Amsterdamse Football Club.
Daar kon hij voetballen op de velden, gelegen aan de Zuidelijke
Wandelweg. Bij de Stadionkade, hield de stad toen aan de zuidkant
op.
Aan de overkant daarvan, een zandvlakte en heel in de verte de begraafplaats “Buitenveldert” met als buur de A.F.C. Dat joch speelde
dat seizoen voor de somma van 8 gulden en 50 cent, dat was de contributie voor een heel jaar voetbal, maar het mocht niet zo wezen, het
werden maar vier (!) wedstrijden.
De beruchte Hongerwinter 1944-45 kondigde zich aan en voetballen
was verder niet meer mogelijk, de competitie werd stilgelegd.
18 Januari 1945 zou het feest moeten zijn, A.F.C. bestaat dan 50 jaar.
In stilte werd dat herdacht om na een eventuele bevrijding, het alsnog
groots te kunnen vieren. Dat werd gedaan, eerst in het Apollo Paviljoen en even later een A.F.C. revue, die drie dagen was te zien in een
uitverkocht Bellevue theater. Het Gouden Boek verscheen met herinneringen aan de eerste 50 jaren van A.F.C.
Ons eerste elftal werd in het eerste jaar na de oorlog ook nog eens
kampioen. Door een beslissingwedstrijd, gespeeld tegen K.F.C. uit
Koog a/d Zaan met 4-2 te winnen. Dit onder toeziend oog van ruim
43.001 toeschouwers in het Olympisch Stadion waaronder het eerder
genoemde jongetje uit de P.C. Hij had z'n taak als ballenjongen bij
die bewuste wedstrijd naar behoren volbracht, zo luidde het commentaar na afloop in de wandelgangen. Trots ging hij op z'n fietsje huiswaarts, om vermoeid van de inspanningen z'n bed in te duiken!
De tijd gaat echter snel, 68 jaar nadien anno 2012, is er weer zo'n
jongetje nu van tien jaar die zich laat horen. Hij meldt zich per email
bij de Archiefcommissie, want hij wil wat weten over de geschiedenis
van AF.C. Hij is net één jaar lid en speelt in de E 4. Hij woont op de
Stadionweg met de al eerdergenoemde kade om de hoek maar nu met
een geheel andere horizon in de verte.

Alle A.F.C.-ers worden vanaf nu geacht dat wij als spelers van A.F.C.
na de wedstrijd, zowel uit als thuis, altijd “handen schudden”. De
tegenstander wordt gefeliciteerd met een overwinning of bedankt
voor het spelen van de ontmoeting en daarnaast worden de scheidsen de grensrechters bedankt voor hun bijdrage aan de gespeelde
wedstrijd. Het Bestuur hoopt op deze manier een bijdrage te leveren
aan het terugdringen van geweld en agressie op en rondom de velden.
ZONDER RESPECT GEEN VOETBAL.

Zijn opdracht is een werkstuk maken voor school, groep 7. Zijn gedachten gaan uit dat te doen over zijn voetbalclub A.F.C. waar hij met
veel plezier speelt. Op een maandagavond verscheen hij volgens
afspraak om 19.00 uur in een Ajax outfit, vergezeld met z'n vader,
dan denk je even die jongen is hier verkeerd. Maar het ijs was snel
gebroken, leuk toch!
Negen archiefkasten gingen voor hem open, die volgens het gezegde
voor andere wel eens gesloten bleven! Hierin vond hij genoeg materiaal om een goede indruk te krijgen voor zijn opdracht.
Tegen 20.30 uur had hij uiteindelijk voldoende indrukken opgedaan
om daarmee zijn proefschrift hopelijk te doen slagen.
Met wat souvenirs onder de arm ging hij met zijn vader, ook zeer
geïnteresseerd, met de auto huiswaarts. Daar dook hij ook snel het
bed in, net zoals het jongetje in 1946, eveneens vermoeid door alle
indrukken. Om vervolgens te dromen over zijn club A.F.C.

De fysio/sportverzorgers van A.F.C. Lex Swaan (sportarts), Michael
Olivieira, Jan Loenen, Co Groszenipper, Dennis Schröder, Mariëlle
Marelis, Aukje Spoelstra, Floor Monas, Maxime Groenewegen en
Wim Crouwel wenst heel A.F.C. gezellige feestdagen en een
“RESPECTVOL 2013”.
De medische Commissie:
Lex Swaan(arts) tel. 06-53674434
Wim Crouwel(fysiotherapeut/voorzitter) tel. 06-51050940
Mail: wim.crouwel@xs4all.nl
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Ontwerp & productie van exclusieve houten vloeren en tafels

www.soundshop.nl

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

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

Info:
www.bertderooij.nl
Totale begeleiding voor

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

Architecten, projectontwikkelaars, interiors, woninginrichters.

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

Openingstijden:
Maandag van 12.00 tot 18.00 uur
Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Koopavond (Donderdag) 19.00 tot 21.00 uur

en woninginrichters

IWI Distributeur van RESSOURCE verven.

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

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

M 06-10940938

Bent u op zoek
naar een instrument?
Kom dan gerust langs
voor een professioneel en
geheel vrijblijvend advies.
Ook kunt u bij ons terecht voor vakkundige en
snelle reparaties, het onderhoud van uw instrument,
onderdelen en voor occasions.

deVerlichting
a m s t e r d a m

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

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

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

www.allinlogistics.com

Scoren door onze adviseurs

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

Amsterdamseweg 508A

1181 BX Amstelveen

+

31(20) 345 58 55

www.kottmann-co.nl

Kottmann & Co
Accountancy en belastingadviseurs

WWW.OGER.NL

SUITS AVAILABLE FROM €

298,–

Eigentijdse mode met deskundig advies.

Airfield
Basler
Cambio
Creenstone
Hale Bob
Isabel de Pedro

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

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

The Fine Art of Framing
van stijlvaste lijsten tot chique encadrementen

Pouw Peugeot is ofﬁcieel Peugeot
dealer voor Groot Amsterdam

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

Amsterdam Zuidoost
Klokkenbergweg 9
Telefoon (088) 0014 500

Amsterdam West
Anthony Fokkerweg 15
Telefoon (088) 0014 100

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

Amstelveen
Spinnerij 9-11
Telefoon (088) 0014 400

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

www.pouwpeugeot.nl
Pouw. Trots op Peugeot!
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Meldt u dat wel even van te voren aan sociëteituitbaters Frans Ris of
Joop Kenter (020-6445575).
Wij zien u dit jaar vlak voor Kerst hopelijk weer terug.
De Kiencommissie

Ton Voorwinde van de E 4; wij vonden het leuk je te mogen ontvangen en hopen dat het je…,
“VOOR DE WIND” gaat met je verdere studie!

Verslagen AFC 1
18 november 2012: AFC - WKE 2 - 3
AFC verliest nipt van sterk WKE in aantrekkelijk duel
Na enkele mindere wedstrijden (1 punt uit de laatste 3) was het de
vraag of ons eerste zich tegen het sterke WKE (Woonwagen Kamp
Emmen) zou kunnen herstellen. Het hoofdveld lag er zoals gewoonlijk weer uitstekend bij en de kou werd grotendeels verdreven door
een vriendelijk zonnetje, dus daar kon het niet aan liggen.
En AFC begon voortvarend. Joshua Patrick stuitte al in de 3e minuut
op de goed uitkomende keeper van WKE maar de ploeg uit Emmen
bleek in het vervolg van de wedstrijd geen eenvoudige tegenstander,
dit was gezien hun uitstekende klassering (2e plaats) trouwens ook
niet de verwachting.
Een snelle uitval van WKE werd door onze keeper Beau Molenaar
onschadelijk gemaakt. Kort hierna leek AFC toch verrassend op
voorsprong te komen toen Wout Meulemans verwoestend uithaalde,
de bal spatte echter van de onderkant van de lat het veld weer in.
Even later bereikte een prachtige diepe bal van Duncan van Moll spits
Sjoerd Jens maar diens schot ging net naast.
In de 17e minuut viel de treffer echter aan de andere kant. Een goed
genomen corner vanaf rechts werd doorgekopt en vervolgens doeltreffend afgerond door Berend Oosting: 0-1. Een dikke 5 minuten
later opnieuw een corner voor WKE die op vrijwel identieke wijze
werd doorgekopt en afgerond, ditmaal door topscorer Jan Hooiveld:
0-2.
AFC gaf echter niet op en in de 27e minuut scoorde Sjoerd Jens
beheerst de aansluitingstreffer: 1-2. De strijd golfde heen en weer.
Zo’n 10 minuten voor rust moest de keeper van WKE zich na een
botsing met een AFC-er laten vervangen door de reservekeeper,
volgens stadionspeaker Ad Westerhof luisterend naar de voornaam
Jeroen (de achternaam is mij ontgaan), die inderdaad van afstand
bekeken wel iets weg had van Jeroen Verhoeven. Hetgeen overigens
niet verhinderde dat de rust inging met de stand 1-2.
Vol goede moed ging AFC in de 2e helft op weg naar de gelijkmaker.
In de 52e minuut werd een vrije trap van Duncan van Moll nog wel
gekeerd door de WKE-keeper maar hij tikte de bal voor de voeten van
Magid Jansen en die wist met het buitenkansje wel raad: 2-2.

Met sportieve groet namens:
De Archiefcommissie van A.F.C.
Hans de Wijs sr.
P.S. Een kopie van je bijzondere werkstuk hebben wij in dank ontvangen,... een sieraad voor ons Archief !
Naschrift redactie: voor de niet ingewijden, het jongetje van 1944 is
Hans de Wijs sr., 79 jaar jong.

"Kienen in Concert"

Vanaf dat moment geloofde AFC (en ook het rood-zwarte publiek) er
weer helemaal in. AFC werd sterker maar de verdediging van WKE
gaf geen krimp en halverwege de 2e helft werd een snelle uitstoot van
WKE nog wel door Beau Molenaar afgeslagen maar uit de rebound
scoorde opnieuw Jan Hooiveld: 2-3.
Wat een domper ! Het hard werkende AFC probeerde het nog wel,
trainer Cor ten Bosch bracht Enrico Patrick, Ronnie van Es en Peter
Post nog in voor respectievelijk Duncan van Moll, Wout Meulemans
en Milke Derlagen maar het heilige vuur was verdwenen. Eindstand
derhalve 2-3.

Op vrijdag 21 december 20.00 uur a.s. vindt op AFC weer het
traditionele kienen plaats en wel ten zeventiende male onder de
bezielende leiding van het kien dream team bestaande uit Ron van
Doesburg, Ronald Koster, Hans Hulst, Lou Hekster, Roy van Dijk en
Nicky Hekster. Zoals te doen gebruikelijk kent elke ronde weer
hoofdprijzen, extra prijzen, die vallen op een kaartnummer, en verrassingsprijzen onder de allengs bekend rakende Doos met het Vraagteken. In het verleden gingen er al heel wat mooie prijzen, gedoneerd
door velen van onze AFC-leden over de tafels.
Elk jaar treft de kiencommissie ook weer nieuwe en onbekende gezichten aan, terwijl toch altijd duidelijk gesteld wordt dat het evenement niet bedoeld is voor introducé(e)s die niets met AFC uitstaande
hebben. De regel is dat elk AFC-lid of elke AFC-donateur het recht
heeft om een (1) iemand te introduceren (bijv. levenspartner,
ander familielid), maar ook niet meer dan dat! Weest sportief en
houdt u aan deze regel.

Zeker in vergelijking met vorige week speelde AFC ondanks de
nederlaag een goede wedstrijd die wat ongelukkig verloren werd. Een
gelijkspel had zeker niet misstaan. Volgende week HBS uit, opnieuw
een lastige wedstrijd maar als gespeeld wordt zoals tegen WKE dan
zie ik zeker mogelijkheden.
Ruud Mantel
Opstelling AFC: Molenaar, Gefferie, de Haer, Ruijter, Derlagen (88.
Post), Jansen, Meulemans (81. Van Es), Van Moll (70. E. Patrick),
Scheerens, Jens, J. Patrick.

In ieder geval, kan het op vrijdag 21 december, aanvang 20.00 uur,
zo maar een leuke avond worden, wanneer de prijzentafel weer rijkelijk gevuld is, tot en met de paperclips, sleutelhangers en agneda’s
aan toe.

Het beeldverslag van deze wedstrijd staat op onze website bij 'Topklasse nieuws' onder 'TV beelden 2012-2013'
Foto's staan in ons Fotoalbum.

Op die dag kunt u zich overigens te AFC vanaf ongeveer 18.00 tot
19.30 uur te goed doen aan een kienmaaltijd.
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2 december 2012: JVC Cuijk - AFC 4 - 1
Murphy’s law treft AFC in Cuijk
Ondanks het slechte weer op weg naar het kunstgras in Cuijk voor de
eerste wedstrijd van de tweede competitiehelft.
Na 15 wedstrijden staan AFC en JVC Cuijk resp. achtste en negende,
per saldo 1 doelpunt verschil in het voordeel van AFC. Het grote
verschil tussen beide ploegen in dit seizoen is dat de ploeg van technisch directeur Hans Kraaij jr. de punten regelmatig bij elkaar sprokkelt, de ploeg van Cor ten Bosch doet dat meer met horten en stoten.
Na vijf zeges op rij volgden voor AFC de laatste weken vier nederlagen. Tijd dus voor The Reds om in Cuijk deze reeks te doorbreken.
De opponent van vandaag denkt daar uiteraard anders over, want in
Amsterdam werd door JVC Cuijk met 4-2 verloren na een knotsgekke
wedstrijd.

25 november 2012: HBS - AFC 1 - 0
Een duel tussen twee oude gerenommeerde voetbalclubs, op sportpark Craeyenhout. Onder moeilijke omstandigheden werd er om
14.00 uur afgetrapt, er stond een zware storm dwars over het hobbelige zware veld. Gezien de stand op de ranglijst was HBS licht favoriet,
hoewel AFC meestal met een goed resultaat uit het Haagse terugkeert. Maar u weet, resultaten uit het verleden ...etc.

AFC start onder een waterig zonnetje met drie spitsen. Naast Joshua
Patrick en Sjoerd staat Joost Heij in de basis. De aanvallende bedoelingen van Ten Bosch worden vanaf het eerste fluitsignaal direct door
zijn spelers waar gemaakt. JVC Cuijk wordt de eerste 15 minuten
overdonderd en The Reds krijgen enkele kansen om de score te openen. De mooiste is al na enkele minuten, maar de inzet van Sjoerd
vliegt van heel dichtbij net over. AFC combineert er op los en Duncan van Moll heerst als een veldheer op het middenveld. De beloning
voor het goede spel komt in de 29e minuut als Joost Heij rand strafschopgebied wordt vastgehouden. De vrije trap wordt schitterend
door Magid Jansen in de bovenhoek gedeponeerd. Een ontlading van
blijdschap volgt en AFC gaat op zoek naar de 2-0.

In de opstelling van AFC één wijziging. Vanwege de schorsing van
Mike Ruijter stond Peter Post weer eens op zijn oude vertrouwde plek
links in het centrum. Verder enkele blessures aan de kant van AFC,
het trio Tjeertes, Ent en Enrico Patrick. Bij HBS deed topscorer
Westdijk niet mee, dus beide teams begonnen gehavend aan de
match.
Al vroeg in de wedstrijd kopte Post de bal verkeerd terug, waardoor
de spits van HBS spits de bal makkelijk over Molenaar kon lobben. 10.
En HBS kon haar geliefde spel spelen, achteruit leunen en snel counteren. AFC kwam onder aanvoering van Van Moll beter in de wedstrijd, maar de laatste bal was vaak net niet goed of viel net niet lekker.
Gefferie kwam een paar keer via een mooie combinatie gevaarlijk
door over rechts, maar wist onze spitsen niet te vinden.Het centrum
van de HBS verdediging met ex prof Jan Paul Saes is groot en sterk
en laat zich niet makkelijk verschalken. Vlak voor rust was er nog een
opmerkelijk moment, waarbij een verdediger van HBS de bal net niet
klemvast had, de scheidsrechter stond vlakbij, maar de handsbal werd
helaas voor AFC niet geconstateerd.
Met een 1-0 achterstand gingen we de rust in.

Tot dan is JVC Cuijk nauwelijks gevaarlijk geweest. Maar dan valt in
de 37e minuut toch de gelijkmaker door balverlies op het middenveld.
De rugdekking ontbreekt en Mark Fennebeumer kan na een bal dwars
door het midden zo doorlopen. In eerste instantie weet hij Beau Molenaar niet te passeren, maar in tweede instantie is het wel raak. 1-1,
wat een teleurstelling.
Toch sluit AFC de eerste helft goed af, maar heeft weer geen geluk
met de afwerking. Na een corner wordt een knal van dichtbij op
miraculeuze wijze uit het Cijkse doel gekopt. De AFC-supporters
stonden al te juichen, maar helaas.
De tweede helft vliegt JVC Cuijk uit de startblokken en lijken de
rollen omgedraaid. Echt gevaarlijk zijn deze aanvallen echter niet.
Dan wordt het plotsklaps toch 2-1 als onze keeper een houdbare
schuiver in de 52e minuut onder zich heen ziet gaan. Een geweldige
domper, voor Beau Molenaar in de eerste plaats.
Als Beau 3 minuten later de bal weer uit het net kan halen na een
volkomen mislukte vrije trap die van richting wordt veranderd lijkt
het pleit beslecht. Zoveel ergernis en ook pech valt moeilijk te handelen. Toch leggen de in het blauw geklede Reds zich nog niet helemaal
neer bij de dreigende nederlaag. Sjoerd moet plaats maken voor Bas
Ent en Dwight Gefferie voor Ronnie van Es. Heel veel helpt het niet,
de Cuijkse keeper plukt alle hoge ballen vakkundig uit de lucht.
Nog heel even is er hoop als de volijverige Joost Heij voor de zoveelste keer, maar nu duidelijker dan ooit, in het strafschopgebied naar
beneden wordt getrokken, maar de scheidsrechter legt de bal niet op
de stip.
In de 82e minuut is het echt afgelopen als captain Jasper de Haer
hoogst ongelukkig de bal het eigen doel inwerkt. Murphy’s law (‘Anything that can go wrong will go wrong’ ) in optima forma.

Joost Heij maakte zich tijden de pauze klaar voor een logische invalbeurt. Hij verving Meulemans waardoor Joshua Patrick meer van de
rechterkant ging spelen en Jens en Heij samen in de punt van de
aanval. Meteen na rust was AFC gevaarlijk maar Jens kon net de punt
van zijn schoen niet tegen de bal krijgen.
Magid Jansen ging weer als vanouds voorop in de strijd op het middenveld, wat enkele kleine kansen opleverde. Maar net als in de
eerste helft ontbrak het soms aan gogme of dat beetje geluk dat je
nodig hebt om de wedstrijd naar je toe te trekken. HBS kwam er af en
toe gevaarlijk uit, maar de schoten op doel waren een gemakkelijk
prooi voor keeper Molenaar.
De onrustig leidende scheidsrechter strooide links en rechts met gele
kaarten, waarvan sommige wel erg makkelijk gegeven. De nummer 2
van HBS kreeg na een minuut of 70 zijn tweede gele kaart en kon
vroegtijdig douchen.
AFC zette aan voor een slotoffensief, Cor ten Bosch verving Gefferie
voor Schildwacht en van Es kwam in het veld voor Derlagen. Maar
ook deze wissels konden ondanks de man meer situatie het verschil
niet maken.

Door de 4-1 nederlaag is de vijfde opeenvolgende nederlaag een feit
en zakt AFC een aantal plaatsen op de ranglijst. Een goede eerste
helft in Cuijk was niet genoeg om de negatieve reeks te doorbreken.
Hoe nu verder? Het recept is niet zo moeilijk. ‘Gewoon’ zondag as.
de laatste wedstrijd voor de winterstop op Goed Genoeg winnen van
Gemert, minder gele kaarten halen en de komende periode gebruiken
om de puntjes weer op de i te zetten. Dat is natuurlijk makkelijker
gezegd dan gedaan, maar met onze sterke selectie en vakbekwame
technische staf is er alle hoop op betere tijden.
MvdW

Helaas opnieuw een wedstrijd onnodig verloren. Maar ook deze week
waren we zeker niet de mindere ploeg.
Er is maar één remedie om de weg naar boven weer te vinden en dat
is goed trainen, de teamspirit behouden en er volgende wedstrijd weer
vol tegenaan.
Hopelijk kunnen de jongens dan op uw steun als supporter rekenen,
Een opkomst net als afgelopen vrijdag bij de zeer geslaagde thema
avond van Supportersclub The Reds zou zeer welkom zijn.

Opstelling AFC: Beau Moleaar, Dwight Gefferie (65. Ronnie van Es),
Jasper de Haer, Mike Ruijter, Mike Derlagen, Willem Scheerens,
Duncan van Moll, Magid Jansen, Sjoerd Jens (59. Bas Ent) Joost
Heij en Joshua Patrick.

Benno Honsdrecht
Foto's staan in ons Fotoalbum op de website.
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Inschrijven
Inschrijven kan alleen persoonlijk (dus niet per team) geschieden.
Inschrijven kan uitsluitend door het formulier op de website in te
vullen. Dit formulier is te vinden in het blok 'Jeugd nieuws' bij 13
november.

Programma Zondag A

Voor ieder blok wordt opnieuw de inschrijving geopend. Kinderen
worden geplaatst totdat de groepen vol zitten.

Zondag AFC 1
13 januari 2013: 14:30 uur, AFC 1 – Gemert 1,
scheidsrechter: A.Laarhuis
ass.scheidsrechters: J.J.Vermeer en Th.J.W.van der Heijden

Voor ieder volgend blok zullen de inschrijvingen opnieuw worden
geopend. Van alle aanmeldingen zullen de kinderen die dan het minst
aantal modules hebben gevolgd als eerste worden ingedeeld.

20 januari 2013: 14:00 uur, Hollandia 1 – AFC 1 ,
scheidsrechter: ?
ass.scheidsrechters: N.Buijense en C.A.van der Velden

Vanaf heden zijn de inschrijvingen geopend totdat de groepen voor
blok 1 vol zitten.
Indelingen groepen
De indelingen voor de groepen zullen bekend worden gemaakt via de
website van AFC. Spelers kunnen alleen trainen als ze zijn ingedeeld
in de groepen waarin ze zijn ingedeeld.

Zondag B
Contactpersonen zondag seniorenteams

Vrijdagmiddag Extra Trainingen
Blok 1
23
november Training 1
30
november Training 2
7
december Training 3
14
december Training 4
21
december Training 5

AFC 3: trainer Martin Verburg tel. 06-52017206 en leider Cocky van
Duivenbode tel. 06-10310096
AFC 4: trainer Kees Bregman tel. 06-22146418 en leider Gerrit Altena tel. 06-12744583
AFC 5: Gijs Veerhoek tel. 06-38743872 en Patrick Reddering tel. 0647806481
AFC 6: Diederick de Mos tel. 06-83532885
AFC 7: Seth van Straten tel. 06-30888444
AFC 8: Thomas van der Werff tel. 06-42531753
AFC 9: Jasper Jager tel. 06-20101652 en Rutger Jager 06-15398111
AFC 10: Teun Linthorst tel. 06-29248487
AFC 11: Jack Duis tel. 06-53662520
AFC 12: Leen Meijaard tel. 06-55753030

Schrijf eens een verslag van
je team! Is heel eenvoudig

Samenstelling B-commissie
Patrick Reddering 06-47806481: coördinatie AFC 3 t/m AFC 5
Seth van Straten 06-30888444: coördinatie AFC7, AFC10 en AFC11
Max Flam 06-25425231: coördinatie AFC6, AFC8, AFC9 en AFC12

Onze nieuwe website biedt trainers, leiders, spelers en ouders van
spelers de mogelijkheid om verslagen, berichten, foto's en Youtube
filmpjes op hun eigen teamsite te plaatsen.
Het is vrij eenvoudig om een teamsite te beheren.
Vraag via de knop 'login' (rechtsboven in de balk) een account aan.
Je krijgt daarna een bevestiging van de webmaster en je kunt aan de
slag gaan.
Kijk een naar de mogelijkheden zoals AFC E1 zijn site beheert.

Extra trainingen
E- en D pupillen
Vanaf vrijdag 23 november is er voor alle E- en D-pupillen die 1 keer
in de week trainen de mogelijkheid een extra module te volgen.
Tijdens de module wordt er speciaal getraind aan de technische
vaardigheden van de spelers. Het gaat hierbij onder andere om balgevoel, dribbelen en het maken van (passeer)bewegingen.
De trainingen zullen plaatsvinden in blokken van 5 (na de winterstop
6) trainingen op vrijdagmiddag. Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar,
daarom wordt er van degene die zich inschrijven verwacht, zij ook
daadwerkelijk komen. De inschrijving is dus niet vrijblijvend.
De trainingen duren 60 minuten en starten om 17:00 uur of 18:15 uur.
De groepen worden ingedeeld op niveau (teams). Vanwege de complexiteit van de indelingen kan er geen rekening worden gehouden
met voorkeur voor aanvangstijd van de training en/of voorkeur om
met vriendjes te trainen.
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zoals opgenomen op een affiche uit 1909 van de wedstrijd AFCAchilles Rotterdam (zie afbeelding rechts onder), waarop het
volgende vermeld staat: “N.B. terreinen der AFC, geheel nieuw
gerestaureerd en gelijkgemaakt. Omheining en plankier aanwezig.
(Afmetingen internationaal)”.
Het ging AFC in die jaren voor de wind en het was gedurende die
periode onbetwist de toonaangevende voetbalclub in Amsterdam.
In de jaren 1917 tot en met 1919 behaalde AFC grote successen.
De club werd in twee jaar tijd tweemaal kampioen van de 1e klasse
en mocht daarbij ook tweemaal spelen om het Kampioenschap van
Nederland. Of, zoals in het Goudenboek van AFC vermeld staat,
“om den hoogsten titel”. In 1918 werd daarbij gespeeld in een
kampioenscompetitie met Ajax, Go-Ahead, Be Quick en Willem II
en werd uiteindelijk een vierde plaats behaald. In 1919 een
kampioenscompetitie met Ajax, Go-Ahead, Be-Quick en NAC
en werd een derde plaats veroverd. De thuiswedstrijden hiervoor
werden overigens in het oude stadion van Amsterdam gespeeld,
waarbij 20.000 toeschouwers per wedstrijd geen uitzondering was.
Vooral de wedstrijden tegen Ajax waren hoogtepunten in de AFChistorie. Beide keren werd Ajax overigens kampioen van Nederland.
Zo tegen 1920 kwam de gemeente Amsterdam met voor de Watergraafsmeer en AFC verstrekkende plannen. De weilanden moesten
plaats maken voor stadsuitbreiding en nieuwbouw. AFC moest
dus weer uitzien naar een nieuwe locatie en dat werd, zoals in de
vorige Schakel beschreven, de Zuidelijke Wandelweg, ver buiten
de stad.
namens de archiefcommissie
Rik de Boer

AFC-terrein bij hoeve “Goed Genoeg” in de Watergraafsmeer.
Deze keer weer iets verder terug in de tijd en graag uw aandacht voor de velden van AFC op de landerijen van hoeve “Goed
Genoeg” aan de Middenweg in de Watergraafsmeer. Mede door
de toenemende belangstelling van het Amsterdamse publiek in die
tijd moest AFC uitzien naar een ander terrein en dat werd gevonden
op de landerijen van hoeve “Goed Genoeg”. Maar liefst 14 jaar,
van 1906 tot 1920, zou deze locatie de thuishaven van AFC zijn.
Het veld werd in de loop der tijd voorzien van een kleedlokaal,
gecombineerd met een kleine tribune. Het feit dat AFC op de
weidegronden van een boerderij speelde, blijkt wel uit het feit, dat
op een gegeven moment een lam van boer Oostveen in één van de
doelnetten verstrikt raakte en daarna in een sloot verdronk. AFC
moest toen een schadevergoeding van 15 gulden betalen. Dat er
sprake was van een verzorgde accommodatie blijkt uit de tekst,

Hoeve “Goed Genoeg”.
AFC terrein en hoeve Goed Genoeg.

1911: AFC-1, voor het kleedlokaal en tribune in de Watergraafsmeer.

1909: AFC-1 met tegenstander op hoeve Goed Genoeg.

Boer Oostveen van
hoeve Goed Genoeg.

1948: Nieuwbouw in de Watergraafsmeer, het terrein van
AFC ligt er verlaten bij. Hoeve Goed Genoeg wordt gesloopt.
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Omstreeks 1909.

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. 361)
w.adriaansz@zonnet.nl en www.home.zonnet.nl/w.adriaansz
TOPKLASSE/JUPILER LEAGUE
De laatste Mixed Pickles in de laatste AFC-Schakel van het jaar 2012. Pickelaar blikt even terug naar ruwweg 2½ seizoen zondag topklasse. In
beginsel bezocht hij alle thuis- en uitwedstrijden van AFC. Bij slechts een beperkt aantal daarvan moest hij verstek laten gaan, meestal veroorzaakt door een sociale verplichting elders. Al met al zag hij bij veel competitiewedstrijden meer reclameborden dan toeschouwers.
Nadat de topklasse door de KNVB was doorgedreven ondanks afwijzing van verreweg de meeste hoofdklassers werd het nagestreefde doel (een
levendiger strijd in de Jupiler League door de mogelijkheid van degradatie daaruit) niet bereikt, want promotie vanuit de topklasse bleek – met
uitzondering van FC Oss – niet begerenswaardig. Terzijde: het was Pickelaars verre Mixed Pickles voorganger Jo Wijnand in zijn tijd al een
gruwel als de amateursectie kwalitatief bijna werd doorgenummerd na de profsectie.
In de topklasse bleek echter al snel, dat er per competitieronde in de eerste plaats naar gestreefd werd verschoond te blijven van de riskante vier
laatste plaatsen in de eindrangschikking. Pickelaars simpele mening is, dat de KNVB truc tweezijdig gefaald is.
CITAAT
“De truc mislukt, gaat jammerlijk teloor,/de goochelaar pinkt een traan uit zijn oor”.
(Herman Finkers, Twents cabaretier en tekstschrijver, 20-ste/21-ste eeuw).
SCOUTING
Een (internationaal) spreekwoord zegt, dat de tijden veranderen en wij met hen. Daar denkt Pickelaar wel eens aan als vóór de zondagse thuiswedstrijden van AFC 1 aan de perstafel een onbekende, schichtige figuur opdoemt, een greep doet uit de voorhanden liggende elftalopstellingen
en zich vervolgens schielijk uit de voeten maakt. Pickelaar – een vreempie – heeft er zelfs wel eens van gedroomd en in zijn slaap de anonymus
benoemd als Harry Hanebrayer. Daar is dan duidelijk sprake van een scout, met zakelijke belangstelling voor spelers. Inmiddels is het een
achtenswaardig en goed betaald beroep. Meestal is de scout benoemd als hoofd, chef (of wellicht zelfs als directeur) scouting van een betaald
voetbalorganisatie.
Vroeger noemde men dat eenvoudig een ronselaar. Volgens Van Dale is dat: 1) een werver voor de krijgsdienst, 2) een werver op ander gebied.
Het werkwoord ronselen is aanvullend duidelijker: iemand werven (met de gedachte dat dit met list of geweld gebeurt).
Pickelaar is niet in alle gevallen met de tijden mee geëvolueerd. Met aangeboren wantrouwen ziet hij de scout nog altijd als een ronselaar.
Laat hem maar.
ADVOCAAT
Alom gaan tegenwoordig doelverdedigers van top tot teen gekleed in één kleur en niet zelden is die kleur dan geel. Dat doet Pickelaar dan
steevast denken aan een zogenaamd raadsel, waarmee hij in zijn prille jeugd wel eens in de maling werd genomen. Dat ging dan als volgt. Hem
werd vraag 1 gesteld: het is geel en het staat op 1 pootje. Zijn eenduidig antwoord behoorde te zijn één glaasje advocaat. Vraag 2 was: het is
geel en staat op 2 pootjes. Bij zijn antwoord: twee glaasjes advocaat werd hij gecorrigeerd met: nee, één kanariepiet. Vraag 3 aan hem: het is
geel en het staat op 3 pootjes. Was zijn antwoord: één kanariepiet en één glaasje advocaat, dan werd dat afgekeurd en vervangen door drie
glaasjes advocaat. Het omgekeerde gebeurde natuurlijk ook en zo werd de prille pré-pickelaar steevast op het verkeerde been gezet.
Nu – al geruime tijd enigszins volwassen – weet hij, dat er maar sprake kan zijn van 1 echte vraag: het is geel en het staat op 2 poten. Waarop
het antwoord dus is: één voetbalkeeper in geel habijt; tenzij die keeper bij voorbeeld naar de hoek zweeft, want dan heeft hij geen poot meer op
te staan.
TER PLEKKE
Sinds de vorige Pickles speelde onze hoofdmacht 4 competitiewedstrijden en Pickelaar was daar 4 keer getuige van.
AFC-EVV werd een 0-1 nederlaag met als belangrijkste feit, dat Beau Molenaar – de beoogde maar lang geblesseerde eerste keeper – de nimmer falende substituut Kerwin Hartman opvolgde. AFC – WKE met als uitslag 2-3 was tegen de nummer twee van de ranglijst op zich geen
verrassing; Wel scoorde AFC weer 2 keer, maar 3 goals tegen waren we toch niet meer gewend. HBS – AFC 1-0 was gezien het spelbeeld de
terechte uitslag voor een voortvarend HBS in het zwart tegen AFC in het blauw, dat voor onderscheid geen verbetering bleek. De Haagse kousboorden zijn rood/wit geblokt en die kleuren vinden we terug in het clubhuis als overgordijnen. JVC Cuijk – AFC 4-1 was een slechte partij
voetbal (onder een zomers stralend blauwe lucht), waarin AFC door een vrije trap van Magied Jansen met 0-1 voor kwam. Na rust zakte AFC
terug. Via de 1-1 ruststand en na 2-1 in het begin van de tweede helft werd het in de laatste 10 minuren nog 4-1. En AFC was wederom geheel
in het blauw gestoken en eerlijk gezegd ziet Pickelaar dat niet graag.
OVER DE TOP
Ondanks zijn B opleiding in de late middeleeuwen - als hogere burger in een teloorgegane vorm van voortgezet onderwijs – is er uit hem geen
wiskundige van enig belang voortgekomen. Hij kan dan ook slechts eenvoudige rekensommetjes aan, waarmee hij in zijn Mixed Pickles nog
weg komt.
Een topklasse seizoen van 16 clubs leidt tot 30 (2 x 15) wedstrijden. Tot omstreeks de jaarwisseling is ongeveer de helft van de competitie
gespeeld; zeg dus maar 15 wedstrijden en dat deelt dan weer makkelijk door drie. Hoe verliepen drie perioden wat AFC betreft?
Wedstrijden 1 t/m 5
5 1 1 3
4
7 - 8
Wedstrijden 6 t/m 10
5 5 0 0 15 14 - 3
Wedstrijden 11 t/m 15
5 0 1 4
1
2 - 8
Toetje wedstrijd 16
1 0 0 1
0
1 - 4
------------------------------------16 6 2 8 20 24 - 23
Welke voetbalgeleerde kan hier chocola van maken? In zijn onbenul meent Pickelaar, dat onze selectie wat kwaliteit betreft minder breed is dan
gedacht werd, dat (ook onze) voetballers net mensen zijn die wel eens menen beter te zijn dan ze werkelijk zijn en dat één van onze reserve
keepers (spelersnummer 18) veel beter bleek dan de kenners hadden vermoed. Wie het echt weet mag het zeggen. Duidelijk is wel, dat er voor
handhaving van AFC in de topklasse punten verzameld moeten worden in 2013. Daar heeft Pickelaar uiteraard geen invloed op, evenmin als op
het geluk dat hij alle AFC-ers in het nieuwe jaar wel toewenst maar dat hij niet in de hand heeft.
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Wat een Goal !
Op 25 juni 1988 scoorde Marco van Basten zijn nog altijd wereldberoemde doelpunt in de finale van het EK in Duitsland met het Nederlands
elftal tegen de Sovjet Unie. Verslaggever Theo Reitsma had de meest treffende omschrijving: “Wat een goal!”
Dat riep men ook bij de goal van Johan Cruyff tegen Haarlem in 1982, of voor het schitterende doelpunt van Dennis Bergkamp tegen Argentinië in de kwartfinale van het WK’98 in Frankrijk.
En zo zijn er vele andere onvergetelijke doelpunten . . . . .

Op zondag 9 oktober 2005 speelt AFC thuis tegen FC Hilversum. De zesde wedstrijd van dat seizoen en opvallend genoeg al een behoorlijke
‘do or die’ wedstrijd. Met 3 schamele punten bezet AFC na vijf wedstrijden de op één na laatste plaats van de ranglijst. Onaanvaardbaar, bromt
de achterban. FC Hilversum is na evenzoveel speelrondes de fiere koploper. In een flitsende competitie start scoren ze veel en krijgen ze er
maar weinig tegen.
De meeste spelers van beide teams kennen elkaar wel. Van overdreven antipathie tussen beide clubs is geen sprake, al staat er wel de nodige
dosis prestige op deze duels. De tamelijk Amsterdams getinte formatie uit ‘t Gooi wil maar wat graag winnen van ‘die mannetjes van AFC’.
Maar, wel met mooi voetbal. Voor neutrale kijkers dus vaak mooie wedstrijden.
AFC speelt dat jaar met “mannetjes” als van Holten, van Zeijst, Böke, Esionye, Bianchi, Watanabe, Turpijn, Gehring R., Gehring B., Louis
Stam, Akgün, Post, van Dord, Oosterling, Moumane, van Ommeren, Roodbeen, Onal, Dave Osei en Zschuschen. Op het middenveld staat Hans
Geerlings.
Geerlings speelt voor het vijfde seizoen op rij in Amsterdam-Zuid. Na een overstap van de betaalde profs van Volendam, drukte hij in zijn
eerste AFC-jaar direct een mooi stempel op de ploeg. Dat stempel was in 2001 van veel waarde voor het uiteindelijke Kampioenschap in de
Eerste Klasse.
Omdat trainer Stanley Menzo, na twee prachtige seizoenen, naar AGOVV is vertrokken, komt er een nieuwe trainer: John Kila. Onder zijn
leiding zal er een andere wind gaan waaien. Het credo is duidelijk; “AFC herbergt te veel mooi-weer-voetballers. Ze moeten harder worden”.
De voorbereiding speelt zich dan ook voornamelijk af in het Amsterdamse Bos. Op de Heuvel. Zonder bal.
De start van het seizoen is ronduit slecht, ondanks de goede conditie. Terwijl het vertrouwen weg ebt, neemt de irritatie toe. Na 1 punt uit 3
wedstrijden wordt er nog meer gehamerd op mentale weerbaarheid en fitheid. De warming-up bij doordeweekse trainingen evolueert zich stukje
bij beetje tot een ware conditie test. Er moet namelijk gewonnen worden. Dat telt. Verder niets.
Na twee nederlagen en twee gelijke spelen moet AFC uit naar Nieuwenhoorn in Zuid-Holland. In een bijzonder enerverende wedstrijd scoort
AFC diep in blessuretijd een heerlijke 2-3. De vreugde is groot. Nog maar een half minuutje volhouden en de buit is binnen. Een allerlaatste
‘Hail Mary pass’ van de thuisclub wordt echter verkeerd verwerkt en leidt tot de onvoorstelbare 3-3. Bij de daaropvolgende aftrap fluit de
scheidsrechter voor het einde. Weer niet gewonnen. In het kleine, Nieuwenhoornse kleedkamertje daalt de sfeer tot het nul punt. Ook de meegereisde AFC supporters rijden diep teleurgesteld terug naar Amsterdam. Hoe nu verder?
De week die er op volgt moet de groep opnieuw het bos in. Voor straf. Men moet nu eenmaal mentaal sterker worden. Ditmaal rent de ploeg
echter niet de Heuvel op, maar er aantal keer omheen. Elke ronde moet binnen 3 minuten voltooid zijn. Gekkenwerk bijna. Er wordt in toenemende mate geklaagd; “we spelen toch verdomme niet bij een atletiekvereniging” en “zo hoeft het voor mij niet meer” zijn de meest gemompelde opmerkingen. Ook op non-verbale wijze laten veel spelers hun ongenoegen duidelijk merken. Koploper FC Hilversum moet dan nog op
bezoek komen. Als dat maar goed gaat.
Op zaterdagochtend 8 oktober is op radio Noord-Holland ‘Sportclub 1890’. Er wordt gesproken over de WK kwalificatie wedstrijd van het
Nederlands Elftal tegen Tsjechië, en ook over de dreigende crisis bij AFC. Stamgast Ton Ojers doet live een boute uitspraak: “Natuurlijk wint
Oranje van die Tsjechen en natuurlijk wint AFC morgen gewoon van Hilversum. Gaat honderd procent gebeuren. Kan ik je op een briefje
geven. Gewoon drie puntjes. In het tasje. En dan boven in die kantine lekker een biertje drinken. Let jij maar op”. ‘s Avonds zorgen doelpunten
van Obdam en Van der Vaart voor een 0-2 zege in Praag.
Zondag. Half drie. Bij de aftrap zit Hans Geerlings gepikeerd op de reservebank. Hij is na het gelijke spel van een week eerder gepasseerd. Dat
zint Hans niet. Hij kent het klappen van de amateurvoetbal-zweep. De kilometervreter met het mooie linkerbeen speelde vroeger al in de succesvolle hoofdmachten van ADO’20 en Hollandia. Niet bepaald clubs die bekend staan om ‘mooi-weer-voetbal’. Bovendien stekkert Geerlings
na elke training. Een minutenlange conditieloop rondom het voetbalveld waarbij hij het tempo steeds verder opschroeft. Niet voor de tribune
maar voor zichzelf. Hoezo, niet hard genoeg !?
Na een vroege blessure valt Geerlings al snel in. Hij maakt een getergde indruk. Giftig. Het blijft tot diep in de tweede helft 0-0, totdat Geerlings de bal ver op de helft van Hilversum verovert. Hij kijkt goed en legt dan al zijn gram in een streep op goal vanaf minstens 20 meter. De
bal suist langs de zweefduikende keeper en slaat via de onderkant van de lat knalhard in het doel, wat bijdraagt aan de schoonheid van de goal.
Er volgt een flinke emotionele ontlading bij Hans en zijn teamgenoten. Het doelpunt is niet alleen bevrijdend, maar ook winnend. De eerste
driepunter van het seizoen is binnen. En hoe! Boven in het clubhuis is het lang feest. En Ton Ojers…. loopt 2 op 2.
Om met de woorden van Theo Reitsma te spreken: Wat een goal!
Bobby Gehring
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AFC Evenementenkalender
seizoen 2012-2013
Woensdag 12 december 2012
Traditionele Kerstdiner voor alle zaterdag en zondag C-junioren.
Jullie zijn om 18.00 uur welkom en wij verwachten jullie in ‘tenue de ville’, dat wil zeggen met jasje en dasje!
Er is een prijs voor de ‘smartest outfit’!
Naast een heerlijk diner zijn er tijdens deze avond twee programmaonderdelen
die iets met voetbal te maken hebben. Dat blijft nog even geheim.
Vrijdag 21 december 2012
Kienen voor AFC’ers en hun introducé, aanvang 20.00 uur.
Het “Kiendreamteam” bestaande uit Ron van Doesburg, Ronald Koster, Nicky en Lou Hekster, Hans Hulst en Roy van Dijk
gaat voor alweer de 17de keer voor een overvolle en zeer fraaie prijzentafel zorgen.
Tussen 18.30 en 19.45 uur kunt u gebruik maken van een lekker “Kiendiner”.
Gaarne opgave bij de pachter in het clubhuis 020-6445575.
Zie verdere informatie in deze Schakel.
Vrijdag 28 december 2012
Het Goed Genoeg Klaverjastoernooi
Inschrijven per koppel voor deze traditionele avond kunt u doen bij de bar in ons clubhuis of telefonisch 6445575 (overdag).
Kosten € 5,= per persoon en de aanvang is 20.00 uur.
Dinsdag 1 januari 2013
Sixes op Nieuwjaarsdag om 13.00 uur op AFC.
Ook deze traditie mag je niet missen!
Heerlijk, misschien een beetje uitkaterend het nieuwe jaar beginnen met een paar lekkere voetbalpotjes.
Alle namen in de champagnekoeler en vervolgens worden er verrassende teams getrokken.
Jong en oud aan de oliebollen en appelflappen op 1 januari.
Je opgave bij Lou Hekster bij voorkeur per email: afc@hekster.eu of telefonisch 06-53304374.
Donderdag 3 tot en met zondag 6 januari 2013
De A-selectie gaat voor de 1ste keer op trainingskamp naar Valencia
ter voorbereiding op de 2e seizoenshelft .
Zondag 6 januari 2012
vindt in de Emergo sporthal, Langs de Akker, 1186 DA Amstelveen
het Gelukkig Nieuwjaar toernooi plaats voor alle lagere zaterdag & zondag senioren.
Aanvang ochtendprogramma 9.30 uur en middagprogramma 13.30 uur.
Wie zal de felbegeerde wisselbeker in ontvangst gaan nemen?
Zie mededeling en informatie op de AFC website en in deze Schakel.
Maandag 7 januari 2012
Het bestuur nodigt u van harte uit voor AFC’s Nieuwjaarsreceptie
en hoopt op een grote opkomst. De ontvangst door het bestuur is vanaf 18.30 uur
en de nieuwjaarsrede van onze voorzitter is voorzien om circa 20.00 uur.
Clubhuispachter Frans Ris zal ter ere van het nieuwe jaar alle gasten voorzien van lekkere hapjes.
Zaterdag 12 januari 2013
Voor de 11e maal het AFC Superstars 2013 / Borchland spektakel
voor de Champions League-, World Cup-, E- en F-pupillen.
met een zaalvoetbaltoernooi, bowlen, midgetgolf en technische vaardigheden,
zie mededeling en informatie op de AFC website en in deze Schakel.
Vrijdag 18 januari 2013
Het Jaardiner voor genodigden in het American Hotel, Leidseplein, Amsterdam.
Het Damesjaardiner in het Hilton Hotel, Apollolaan, Amsterdam,
zie mededeling en informatie in deze Schakel.
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