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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 van AFC wenst alle leden, donateurs en supporters
een mooi en sportief succesvol seizoen 2013-2014

AFC 1 voor het vierde seizoen in de Topklasse met . . .
zondag 25 augustus woensdag 28 augustus
14.30 uur
20.00 uur (KNVB beker)
De Treffers - AFC
SHO - AFC
8 september
zondag 8zondag
september
14.30 uur
14.30 uur
Quick
1887 - AFC
Be QuickBe1887
- AFC

zondag 1 september
14.30 uur
AFC - FC Lienden

zondag 15 september
14.30 uur
AFC - UNA

Maar ook veel interessante wedstrijden van andere teams te zien bij AFC.
Zie onze website bij ‘wedstrijdprogramma’.
De volgende Schakel verschijnt 18 september
En . . . volg dagelijks onze berichten op www.afc.nl
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de AFC Schakel

Van de brug af gezien

Daar is ie weer… ‘de Schakel die komt binden. De oude club aan d’oude vrinden'.
Het eerste nummer van de 92e jaargang, het seizoen 2013-2014 is hiermee nu echt
e-mail Schakel en website: webmaster@afc.nl
begonnen. De facto is er van een zomerstop nauwelijks sprake. Van ons complex is
Productie Schakel Hans Elias
0297-761406
in de afgelopen maanden druk gebruik gemaakt door de omliggende bedrijven met
Drukkerij Palteam
020-4950435
hun zomercompetitie en hersteltrainingen ten behoeve van geblesseerde spelers.
Medewerkers Johan de Bie, Pim Adriaansz, Frans Jüch,
Verder vonden de jeugdvoetbalkampen gretig aftrek. Onder de bezielende leiding
Hans de Bie, Wim Crouwel,
van onze jeugdtrainers Nathan Wiener, Lars Folkertsma en Jack Bijsterveld, die
werden ondersteund door een legertje andere jeugdtrainers en spelers van o.a. het
Sportpark Goed Genoeg, De Boelelaan 50, 1082 LR A’dam
eerste en tweede, genoten 400 jonge spelers (verdeeld over 2 jeugdkampen) met volle
clubhuis 6445575
teugen van alle oefeningen en het geboden vertier. Fantastisch gedaan.
Inmiddels zijn ook de selectie-elftallen weer hard in training voor het nieuwe seiAdministratie
zoen. Als eerste natuurlijk ons vlaggenschip, dat aanstaande zondag (25 augustus)
Thea Verhoeven, Postbus 71793, 1008 DG Amsterdam, tel.
reeds in Groesbeek start met de competitie tegen De Treffers. Ons eerste heeft er al
6611513, fax 6611959,
een uitgebreid oefenprogramma opzitten. In Belluno, Noord-Italië, werd van 25 tot
administratie@afc.nl
en met 28 juli op uitnodiging van AFC-ridder Dé Hurwits een oefenstage afgewerkt
Verenigingszaken
met 2 trainingswedstrijden tegen plaatselijke verenigingen. Het was een geweldige
Henny Kottmann, verenigingsmanager, tel. 4044043,
trip in een prachtig stukje Italië waar wij de aldaar wonende Dé zeer dankbaar voor
06-54946477, verenigingsmanager@afc.nl
zijn. Hierna werd er in Nederland hard verder getraind en werden er 5 oefenwedstrijden gespeeld tegen derde klasser TAC’90, algeheel kampioen van Nederland KatWedstrijdzaken
wijk,
zaterdag Topklasser FC Lisse, hoofdklasser Kon. HFC en afgelopen zaterdag
Theo Janssen, tel. 6611513, fax 6611959
Topklasser Spakenburg. De resultaten waren goed te noemen (zie voor de details de
wedstrijdzaken@afc.nl
wedstrijdverslagen op onze site en in deze Schakel).Met name tegen Katwijk liep de
score hoog op en won AFC met 2-7.
Contributies t.n.v. AFC, ING 241002
Hoewel de uitslagen in de oefencampagne nog lang niet alles zeggen mogen we
Secretariaat AFC
tevreden zijn met de voorbereiding van ons eerste, mede gelet op de trainerswissel 2
Postbus 71793, 1008 DG Amsterdam
06-53166640
weken voor de competitie. Die wissel was nodig omdat Maarten Stekelenburg te
elfder ure door de KNVB werd gevraagd bondscoach te worden van het Nederlands
AFC bestuur
Elftal onder 17. Met deze late overstap van Maarten heeft het bestuur ingestemd,
Voorzitter Machiel van der Woude
06-51545490
Secretaris Ronald Koster
06-53166640 mede rekening houdend met het gegeven dat Maarten het afgelopen seizoen bereid
bleek om in de moeilijke slotfase in te springen, een taak die hij geweldig heeft verPenningmeester Benno Honsdrecht
06-15015894
vuld. Wij wensen Maarten veel succes toe in zijn nieuwe functie. Door toedoen van
2e Secretaris Ruud Mantel
020-6401900
Commissaris jeugdzaken Brian Speelman
06-53139933
de KNVB moest AFC dus op zoek naar een nieuwe trainer en dat werd Willem
Commissaris seniorenvoetbal Lou Hekster
06-53304374
Leushuis. Deze trainer heeft veel ervaring in het betaald- en amateurvoetbal in binCommissaris TOP amateurs Milko Vinke
06-10764734
nen- en buitenland en heeft bij verschillende verenigingen goede resultaten behaald.
Commissaris Commerciële Zaken Nicolaas van Ommeren
Wij wensen Willem Leushuis veel succes en plezier toe bij AFC. Hopelijk gaat ons
020-4411027
eerste onder zijn technische leiding een mooi jaar tegemoet in de zondagtopklasse en
Commissaris Sportparkontwikkeling Bob Duis 06-46160111
komen wij, als we de niet eenvoudige wedstrijd in Oud-Beijerland winnen van zatertag eerste klasser SHO, op goed Genoeg verrassend voor de dag tegen FC GroCommissies en contactpersonen
ningen in de KNVB-beker. In de Reserve Hoofdklasse zal zondag 2, als de resultaCommissie TOPamateurs Milko Vinke
06-10764734
ten in de voorbereiding niet bedriegen, zeker van zich doen spreken. Onder leiding
Commissie zondag B Patrick Reddering
06-47806481
van trainer Joey van Leijenhorst is een uitstekende selectie bezig met een intensieve
Commissie zaterdag Sebo Woldringh
06-14672961
voorbereiding. Verschillende spelers trainen af en toe mee met de A-selectie. Maar
Commissie Klassieke Veteranen Frank Keijzer 06-22484597
ook het omgekeerde komt voor. Zo scoorde Ronnie van Es tegen Kon. HFC 2 drie
van de vijf doelpunten! Zaterdag 1 is ook volop bezig, won zelfs een toernooi en
Jeugdcommissie
schroefde de teamspirit nog verder op met een fietsfestijn in Schoorl. Trainer Wessel
Voorzitter Brian Speelman
06-53139933
Colijn en elftalleider Tim de Groot doen er echt alles aan om ook dit seizoen succesFloor Wellens
06-44236713
vol te laten verlopen voor dit hechte team.
Michiel Middendorf
06-51362635
Peggy de Hond
06-20024834
In de vakantieperiode werd het AFC Bas Rachman Sport Medisch Centrum drastisch
Ondersteuning Anjo Vorstenbosch
06-55384042
vernieuwd. Door toevoeging van kleedkamer 8 ontstond een mooie ruimte die o.a.
benut wordt voor een spreekuur van maandag t/m donderdag tussen 15.00 en 17.00
Jeugdcoördinatoren
uur voor de senioren. Voor de jeugd op woensdag tussen 17.00 en 17.00 uur. Veel
A, B en C junioren René Stefels
06-21512770
dank aan de naamgever van deze ruimte voor de financiële ondersteuning en aan
Selectie D, E en F pupillen Nathan Wiener
06-26897266
Wim Crouwel die de verbouwing voorbereidde en coördineerde.
Overige D, E en F pupillen Daan Hidden
06-13663396
Zoals te doen gebruikelijk vond het verder het broodnodige zomeronderhoud plaats
World C. en Champions L Lars Folkertsma: 06-30084824
en werden de velden weer in topconditie gebracht. Niets staat derhalve een mooi
Keepers Bela Szenasi
06-39421241
seizoen voor onze 115 teams in de weg. Op onze velden wordt het komend weekend
(24 en 25 augustus) heel wat wedstrijden gespeeld in het kader van het toernooi om
Commissie Sociale Zaken Johan de Bie
020-7739182
het Kampioenschap van Amsterdam. Er is een deelnemersveld van 20 vooraanstaande verenigingen. AFC is vertegenwoordigd door zaterdag 1 omdat zondag 1 de eerste
Archiefcommissie Rik de Boer
023-5281970
competitieronde afwerkt. De wedstrijden starten op zaterdag om 13.00 uur en op
zondag om 12.00 uur. Zaterdag avond is er in ons clubhuis een feestelijk evenement.
Scheidsrechterscommissie Frans Jüch
06-23622214
Let op: de toegangsprijs bedraagt € 3 per dag.
Er staat weer veel op het programma dit seizoen, zoals de Amsterdamsche Football
Trainers senioren o.a.
School, die binnenkort op de zondagmorgen voor het eerst haar deuren opent.
Willem Leushuis
06-54300262
Joey van Leijenhorst
06-18138529
Het bestuur wenst alle leden heel veel voetbalplezier toe op en rondom onze velden.
Wessel Colijn
06-11375452
Voor de nieuwe leden spreken we de wens uit dat ze zich snel helemaal thuis voelen
Jeroen Brussee
06-10892823
in onze mooie, 118 jaar oude club. Seizoen 2013-2014 biedt voor jonge en iets minMartin Verburg
06-52017206
der jonge AFC’ers een heleboel om met volle teugen van te genieten. Een heerlijk
Kees Bregman
06-22146418
perspectief.
Machiel van der Woude, voorzitter
Website: www.afc.nl
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buro leerhulp
praktijk voor dyslexie en studiebegeleiding

Voor onderzoek en behandeling van
leerlingen met dyslexie van de basisschool
tot en met het voortgezet onderwijs

Rozenburglaan 12 - Duivendrecht - 020 - 495 0 435

DÈ DRUKKER IN UW REGIO!

Modern

Voor meer informatie ga naar www.buroleerhulp.nl!
Van 5 t/m 9 augustus 2013 is er ‘t Kofschip, een bijspijkerkamp voor lezen en spellen.

Gecertificeerd dyslexiebehandelaar
Argonautenstraat 17, 1076 KJ Amsterdam, tel. 020-6427542, www.buroleerhulp.nl
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Creatief

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!

%HODVWLQJDGYLHVEXUHDX5RJJH
%HODVWLQJDGYLHVEXUHDX5RJJH
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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voorzitter en erelid Jan van Dijk. Een voetbaljaar waarin tradities
werden hooggehouden en nieuwe initiatieven werden ontplooid.
Dit alles staat beschreven in het uitvoerige en zorgvuldig door tweede
secretaris Ruud Mantel opgestelde jaarverslag dat is afgedrukt in de
Schakel van 12 juni 2013 (91e jaargang, nr. 10). Ruud, zeer bedankt.
Een jaar ook waarin AFC een gezonde financiële basis had en hield.
Onze penningmeester zal dat later in de vergadering toelichten.
Gezien de stortvloed aan activiteiten beperkt de voorzitter zich tot de
meest saillante gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Te beginnen met
hetgeen waar AFC ruim 118 jaar geleden voor is opgericht: voetbal!
In het afgelopen seizoen waren 117 teams actief, verdeeld over 28
seniorenelftallen, 24 juniorenelftallen, 41 pupillenteams en 24 teams
in de World Cup en Champions League. Kampioenen waren er gelukkig ook: in totaal werd 16 keer de kampioensvlag gehesen. Bij de
senioren werd zondag 12 kampioen, Bij de junioren A 2 zondag, B6
en B7 en bij de pupillen D 5, E 3, E 4, E 9, E 13, E 15 , F 1, F 5, F 6
en F 8. D 5 en F 1 werden zelfs 2 x kampioen. De zondag A 2 won
onder leiding van Donovan van Dam en Frank Weijtboer ook de
Districtsbeker. Spelers en begeleiding, van harte gefeliciteerd.
De voorzitter reikt vervolgens onder applaus de diploma’s van zondag
12 uit aan Max Vlam, commissielid van de zondagsenioren.

Bestuursmededeling
Automatische incasso contributie seizoen 2013-2014
De penningmeester van AFC maakt bekend dat bij de leden, die de
machtiging automatische incasso van de contributie seizoen 20132014 hebben afgegeven, deze eind augustus zal worden geïncasseerd.
Wij hopen hiermede de leden en donateurs naar behoren te hebben
geïnformeerd.
Namens de penningmeester,
Henny Kottmann, verenigingsmanager AFC.
Brasserie Paardenburg is "AFC- Vriendelijk".
Brasserie Paardenburg is de nieuwe aanwinst als AFC Vriendelijk
Bedrijf. Het gerenommeerde horeca etablissement in Ouderkerk aan
de Amstel is in handen van een bekende van AFC, namelijk Jan Semeins en de Amsterdam Hospitality Company (AHC).
Jan Semeins was enkele jaren geleden met zijn Arvato al enkele jaren
AFC-Vriendelijk. We hopen met het aangaan van deze nieuwe verbintenis voor alle partijen op een vruchtbare en langdurige samenwerking.

Nicky Hekster merkt op dat ook de A 3 Zondag kampioen is geworden. Ook dit team krijgt een welverdiend applaus. De diploma’s
zullen na afloop van de zomervakantie worden uitgereikt.
Ons aller eerste wist zich in het derde jaar in de Topklasse door een
formidabele eindsprint uiteindelijk te handhaven, op dezelfde plaats
als een seizoen daarvoor, zelfs met een punt meer. Lange tijd zag het
hier niet naar uit, maar mede door de komst van trainer Maarten
Stekelenburg werd door ons gerevitaliseerde eerste een klein wondertje verricht in een moeilijke klasse die de zwaarste degradatieregeling
van het betaald- en amateurvoetbal kent.
Het vroegtijdig vertrek van Cor ten Bosch was in de ogen van bestuur
en commissie Topamateurs na een zeer lange reeks slechte resultaten
even onvermijdelijk als zuur. Met Cor hebben wij mooie jaren gekend, met een historisch kampioenschap en plaatsing voor de topklasse als absoluut hoogtepunt. Wij wensen Cor bij het vervolg van zijn
carrière, te beginnen bij FC Breukelen, veel succes. Er is, zo is ook in
de pers terecht gekomen, een gerede kans dat Maarten Stekelenburg
het komend seizoen in dienst treedt bij de KNVB als bondscoach van
het Nederlands team onder 17. Hij komt dus terug op zijn contract bij
AFC. Het bestuur zou deze ontwikkeling bijzonder jammer vinden,
maar heeft anderzijds begrip dat Maarten deze mogelijkheid aangrijpt.
Dat de KNVB op deze wijze handelt is ronduit teleurstellend te noemen. Begin volgende week weten wij meer. In geval Maarten daadwerkelijk vertrekt moet de commissie Topamateurs snel, maar ook
zorgvuldig op zoek naar een nieuwe trainer. Het bestuur houdt u op
de hoogte.
De A-selectie kent verschillende mutaties. Willem Scheerens, Gideon
de Graaf, Mike Ruijter, Dwight Gefferie, Bas Ent, Mike Derlagen,
Mitchell Schildwacht, Beau Molenaar, Barry Tjeertes en Dion Thomas vertrekken. Van de meesten van hen werd afscheid genomen
tijdens de traditionele Gouden Ballen avond. Op de valreep ging
Javier Vet naar FC Dordrecht. Nieuwe spelers zijn de keepers Youssef el Abdalloui (van FC Chabab) en Maxime Singels (tot voor kort
bij Argon 1 onder de lat, maar eerder actief in onze jeugd), uit zondag
2 komen Wibout de Vetten en Rajendro Halman over, uit zaterdag 1,
terug van weggeweest komen Tim Wulffraat en Daan Sutorius. Laurens Samsom is weer uit Israël terug. Verder komen Pepijn Veerman
(van Helmond Sport), Marien Willemsen (Spakenburg), Rogier Wissink (Bennekom), Geoffrey Galata (Quick Boys), Guido Moelee
(Noordwijk) en Pepijn Kluin van Rijnsburgse Boys de A-selectie
versterken. Wij wensen al deze spelers veel plezier en succes toe.

Op de foto staan AFC bestuurslid Commerciële Zaken Nick van
Ommeren (links), Jan Semeins (AHC) en AFC secretaris Ronald
Koster (rechts).

Notulen
Algemene Vergadering
Notulen van de Algemene Vergadering van de Amsterdamsche Football Club, gehouden op 27 juni 2013 in het clubhuis, gelegen aan de
De Boelelaan 50 te Amsterdam.
Aanwezig: 108 werkende leden hebben de presentielijst ondertekend.
1. Opening door de voorzitter
Om 20.00 uur opent voorzitter Machiel van der Woude de Algemene
Vergadering. Nadat hij geconstateerd heeft dat er niet voldoende
stemgerechtigden aanwezig zijn, sluit hij de vergadering met een
volgende Algemene Vergadering op dezelfde datum om 20.30 uur.
Om 20.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk
woord van welkom aan de aanwezigen, in het bijzonder de ereleden
Johan de Bie, Rob Duis, Bob Neseker en Edwin Geluk, de Leden van
Verdienste, de winnaars van mr. Henne Boskamp-Nobelprijs, AFCRidders en commissieleden. Hij spreekt de wens uit dat deze vergadering op een vruchtbare en plezierige wijze zal verlopen. Voor dat
laatste is volgens de voorzitter alle aanleiding. AFC is anno 2013,
ruim 118 jaar na de oprichting, nog steeds de Club die jong en oud
veel plezier brengt. Een club waar wij allen trots op kunnen zijn.
De voorzitter blikt vervolgens op het afgelopen seizoen terug. Het
was, kort samengevat een seizoen met sportief succes en tegenslag,
met veel evenementen voor jong en oud, met gelukkige, maar ook
verdrietige gebeurtenissen, zoals het overlijden van onze oud-

Van 25 tot en met 28 juli gaat ons eerste naar Italië voor een trainingstage op uitnodiging van Dé Louis Hurwits, zoon van oudbestuurder Jo Hurwits, een groots gebaar.
Spelen op het hoogste amateurniveau stelt anno 2013 hoge financiële
eisen aan het huishoudboekje van AFC. Het zij dan ook dubbeldik
onderstreept: het bestuur is uitermate dankbaar voor de geweldige
financiële bijdragen van de AFC-vriendelijke bedrijven, de bordspon5
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van Marc de Hond. Vader Maurice zat in het panel, dit samen met
vertegenwoordigers van de KNVB. In vervolg op dit breed gewaardeerde initiatief is binnen AFC een projectgroep Normen en Waarden
aan de gang gegaan onder leiding van bestuurslid Ronald Koster.
Ronald zal bij agendapunt 4 (bestuursmededelingen) de voortgang
van dit project uit de doeken doen.
In verband met het vorige onderwerp was het heel mooi dat AFC aan
het begin van het seizoen de Amsterdamse Fair Play prijs won. 900
scheidsrechters kozen AFC tot de meest sportieve vereniging van de
hoofdstad op basis van gedrag op en rondom het veld en de ontvangst
bij AFC. Een pluim voor onze scheidsrechters, die week in week uit
de wedstrijden in goede banen leiden. En een pluim voor Theo en
Marjan Janssen en Jan Wortel, die op zaterdag en zondag de ontvangst van spelers en begeleiders voor hun rekening nemen. Frans
Jüch, voorzitter van de succesvolle scheidsrechterscommissie, nam de
prijs in ontvangst. Wij mogen blij zijn met onze scheidsrechters en
het ontvangstcomité. Applaus!

sors, alsmede de individuele bijdragen in het kader van de Stichting
Keep Smiling en de supportersclub The Reds. Zonder deze financiële
ondersteuning zou het eerste beslist niet op continue basis op dit
niveau kunnen spelen. Een groot applaus is hier op zijn plaats.
Zondag 2 deed het dit jaar onder regie van de nieuwe trainer Joey van
Leijenhorst opperbest en miste op een haar na het kampioenschap.
Komend seizoen kan Joey weer beschikken over een uitstekende
selectie, die naar wij verwachten, weer hoge ogen gaat gooien in de
Reserve Hoofdklasse. Hopelijk kunnen gedurende het seizoen weer
enkele spelers aansluiten bij de A-selectie.
De andere 26 seniorenteams die AFC rijk is speelden bij tijd en wijle
de sterren van de hemel. Zaterdag 1 kwam in het laatste deel van de
competitie, mede door de komst van enkele nieuwe spelers, flink op
stoom. In de nacompetitie kwam het team van trainer Wessel Colijn
net iets te kort om te promoveren naar de Eerste Klasse. Komend
seizoen zijn er weer nieuwe kansen. Het senioren seizoen werd traditiegetrouw afgesloten met de Be Friends Cup. Dit toernooi viel samen
met de CL-finale tussen Bayern Munchen en Borrussia Dortmund.
Niet geheel toevallig bestond het buffet uit Bratwursten en Kalbstschnitzels mit Abfelstrudel. De klassieke veteranen besloten het
seizoen met een geslaagde trip naar Ibiza.

Aan het begin van het seizoen kwam de 30e Persmap uit onder redactie van erelid Kees Gehring en met geweldige administratieve steun
van onze verenigingsmanager Henny Kottmann. Er is weer een hoop
werk verzet en het resultaat mocht er zijn. Veel dank daarvoor. Op dit
moment zijn Thomas Rijsman en Bob Gehring bezig met de productie
van de 31e Persmap. Succes heren. Over pers en publiciteit gesproken: Hans Elias heeft het afgelopen seizoen weer heel veel werk
verzet als webmaster en als producent van De Schakel en AFC-thuis.
Hans, super bedankt!

Onze grote jeugdafdeling draaide afgelopen seizoen weer op volle
toeren. Om 89 teams week in week uit te laten trainen en spelen is een
geweldige klus. Als daarbij ook nog allerlei evenementen worden
georganiseerd als de herfst2daagse, de Sinterklaasviering, het kerstdiner voor de C-junioren, het enorme AFC Superstars spektakel in de
Borchland hallen en de Mini WK aan het eind van het seizoen neemt
dit helemaal gigantische proporties aan. Er is kortom weer een fantastische prestatie verricht door de jeugdcommissie, de technische staf en
het legertje vrijwilligers dat zich maximaal inzet ten behoeve van
onze jeugd. Een groot applaus is hier op zijn plaats.
Hoewel de A 1 degradeerde naar de Tweede Divisie hoeven wij ons
geen zorgen te maken over het niveau van onze jeugd. Van alle amateurverenigingen in Nederland heeft AFC veruit de sterkste jeugd, wat
ook in de externe toernooien bevestigd wordt. Iets om trots op te zijn.
En wat de A 1 betreft is er alle hoop dat dit team het komend seizoen
weer promoveert naar de Eerste Divisie.

Voor wat betreft de toekomst van ons sportpark schijnt de zon weer
een beetje. In het verslag van het vorig seizoen was het bestuur somber over de ontwikkeling van dit dossier, nu staat het er weer beter
voor. Het gaat hierbij natuurlijk niet alleen om het nieuwe complex,
maar ook om de weg daarheen en de staat van ons huidige complex.
Wij zijn wat betreft dit laatste punt in goed gesprek over een nieuwe
toplaag van het oudste kunstgrasveld. Verder wordt er, rekening
houdend met het aantal jaren dat wij hier nog zitten, een plan de
campagne gemaakt om ons clubhuis in redelijke staat te houden.
Vooruitlopend daarop werd het clubhuis voorzien van een nieuwe
vloerbedekking en een nieuw plafond. Deze zomer worden o.a. de
toiletgroepen aangepakt. Bob Duis, die zich in het beoogde nieuwe
bestuur bezig gaat houden met de portefeuille sportparkontwikkeling,
zal hier bij punt 4 van de agenda (bestuursmededelingen) nader op
ingaan.

Naast alle genoemde activiteiten is er nog meer voor de jeugd te doen.
In de nu komende vakantieperiode wordt weer een voetbalkamp
georganiseerd en met ingang van komend seizoen gaat de Amsterdamsche Football School van start op de zondagmorgen. Voorzitter
Brian Speelman zal u daar bij punt 4 van de agenda (bestuursmededelingen) nader over informeren. Verder zal vanaf volgend jaar voor de
F-pupillen op ons sportpark een groot toernooi worden georganiseerd.
Het toernooi zal de eerste keer de naam dragen van Dick van der
Klaauw, oud voorzitter en erelid van AFC, in 2011 overleden. Dick
was ook 5 jaar jeugdvoorzitter. Zijn vrouw Ria heeft toegezegd het
toernooi te openen en daar zijn wij erg blij mee.

Het lijkt mij gepast om aan het eind van dit overzicht kort in te gaan
op de formatie van het bestuur 2013-2014. Zoals bekend heb ik vorig
jaar meegedeeld dat het afgelopen seizoen voor mij het laatste jaar
zou worden. Aan alles komt een eind en als je 10 jaar voorzitter bent
geweest en 23 jaar bestuurslid is het niet meer dan normaal dat je
plaats maakt voor een andere voorzitter. Afgesproken is dat het bestuur een nieuwe voorzitter zou zoeken en dat ik niet betrokken zou
zijn bij dit zoekproces. Binnen het bestuur is verder gepraat over dit
onderwerp en er is buiten mijn aanwezigheid met meerdere kandidaten gesproken. Mij is gemeld dat het bestuur niet geslaagd is in haar
pogingen om een geschikte kandidaat te vinden die voldoende draagvlak zou hebben en men heeft mij hierna hierna gevraagd de formatie
in handen te nemen. Ik heb vervolgens grondig de zaak verkend en
ben tot de conclusie gekomen dat het goed zou zijn als ik nog even
door zou gaan samen met het huidige bestuur, samen met één van de
kandidaten voor het voorzitterschap van buiten het bestuur en twee
gelouterde AFC’ers. Het huidige bestuur heeft zich akkoord verklaard
met deze aanpak. De vicevoorzitter en een kandidaat van buiten niet.
Hierna is contact gezocht met een kandidaat voor commerciële zaken
en nadat de 2 gelouterde AFC’ers te kennen hadden gegeven dit
bestuur liever van buiten dan van binnen te steunen is contact gezocht
met een kandidaat voor Topamateurs.
Ik hecht er persoonlijk aan te verklaren dat ik wel gewikt en gewogen
heb om mijn voorzitterschap te continueren. Ik heb besloten dat toch
te doen, louter in het belang van de club, in de overtuiging dat dit op
de korte termijn de beste oplossing is. Ik heb mij daarbij laten overtuigen dat hiervoor voldoende draagvlak zou zijn binnen de club en ik
heb mijn werkgever en mijn Judith moeten overtuigen dat deze stap

In het afgelopen seizoen hebben heel wat evenementen plaats gevonden. Bij de jeugd heb ik ze al genoemd op de geslaagde leidersavond
na aan het eind van het seizoen. Naast de ook al genoemde Be Friends
Cup en de Gouden Ballen vonden plaats de Zilveren ploeg, het Kienen, de Sixes, het Jaardiner in Krasnapolsky, het Dames jaardiner in
het Hilton, het Stierenbal, de Dodenherdenking op 4 mei, de presentatie van de nieuwe spelers, de vrijwilligersavond en de cricketdag bij
onze dochter ACC, georganiseerd in samenwerking met hockeyclub
Pinoké. En ga zo maar door.
De AFC is niet alleen een club met een grote letter F maar ook één
met een enorme letter C. Verder waren er de druk bezochte en door de
commissie commerciële zaken goed georganiseerde evenementen
voor onze sponsoren in het Cobra Museum en bij AFC-vriendelijk
bedrijf Gassan Diamonds. Het bestuur hoopt dat ook in deze moeilijke economische tijd het aantal sponsoren op peil blijft. Commerciële
zaken zal in de komende tijd ongetwijfeld speerpunt zijn van het
bestuursbeleid. Met vereende kracht is ook in deze moeilijke tijd naar
wij hopen succes te behalen.
Een andere bijeenkomst had een akelige achtergrond. Naar aanleiding
van het overlijden van grensrechter Richard Nieuwenhuizen vond in
ons clubhuis een bijeenkomst plaats met een discussie onder leiding
6
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noodzakelijk is. Ruim 1000 uur bezig zijn voor je club op vrijwillige
basis naast een volledige werkkring en een druk gezinsleven is behoorlijk intensief, maar ik heb het er graag voor over. Dat te meer
omdat er naar mijn overtuiging een heel goede groep jonge bestuurders achter de tafel zit, diep geworteld in AFC, die bereid is er heel
veel tijd in te stoppen, ook naast een druk gezinsleven en een verantwoordelijke baan. Ik denk dat alle voetbalclubs op een dergelijk
bestuur zeer trots zouden zijn. Het is naar mijn mening beslist mogelijk dat op redelijk korte termijn uit dit gezelschap een goede nieuwe
voorzitter voortkomt en dat onze 118 jaar oude club ook in dit opzicht
de toekomst optimistisch tegemoet kan gaan.

3. Notulen van de Algemene vergadering van 19 juli 2012.
Deze notulen zijn gepubliceerd in de Schakel nummer 1 seizoen
2012-2013, 91e jaargang, van 15 augustus 2012.
Bob Neseker vraagt n.a.v. het ingekomen stuk van Ron Limburg
waarom het bestuur haar toezegging om te komen met een voorstel
voor aanpassing van de Statuten niet is nagekomen.
Machiel van der Woude geeft aan dat Ruud Mantel wel een inventarisatie heeft gemaakt van mogelijke aanpassingen maar dat deze niet
zodanig urgent zijn dat niet met aanpassing kan worden gewacht.
Daarbij hebben andere prioriteiten ook een rol gespeeld.

2. Ingekomen stukken
Secretaris Ronald Koster deelt mee dat hij de volgende stukken heeft
ontvangen:

Er worden door de aanwezigen geen verdere opmerkingen gemaakt
zodat deze notulen onder dankzegging en applaus voor de samensteller Ruud Mantel worden goedgekeurd en ongewijzigd worden vastgesteld. Ruud wordt onder applaus bedankt voor zijn inzet.

a) Berichten van verhindering ontvangen van: Kees Gehring, Cees
den Braven, Hans Woudstra, Ger van Caspel, Hans de Bie, Wim
Ringe, Paul Koster, Maurice Koster, Pim Adriaansz, Barry van der
Glas, Henk Bijlsma, Roy van Dijk, Wim Crouwel, Rein Akkerman Sr.
en Marcel Koster.
b) Een verklaring van de Kascommissie die behandeld zal worden bij
agendapunt 7.
c) Een brief van Maurice Loonstijn die zal worden behandeld bij
agendapunt 6.
d) Een brief van Maurice Koster die voorstelt het clublied in een
nieuw, eigentijdser, jasje te steken omdat het huidige clublied een
beetje doet denken aan een minder fraaie periode uit de geschiedenis.
Machiel stelt voor het clublied te handhaven. De Algemene Vergadering stemt hiermee in.
e) Een brief van Bob Neseker over de werkgroep Normen en Waarden
die zal worden behandeld bij agendapunt 4.
f) Een brief getekend door André Wijnand, Peter van Essen en Wiebe
Westerhof met een voorstel een commissie in te stellen die een nieuw
beleidsplan zal gaan opstellen.

4. Bestuursmededelingen
Ronald Koster geeft op verzoek van de voorzitter een toelichting op
de activiteiten van de werkgroep Normen en Waarden.
Zitting hebben:
Edwin Geluk, Emiel Neter, Rutger Koopmans, Seth van Straaten, Jan
van Galen, Patrick Reddering en Ronald Koster.
Uitgestapt is Wiebe Westerhof, die wel in eerste instantie zitting had
genomen.
Na de vreselijke dood van Richard Nieuwenhuizen moest er wat
gebeuren. Dit is gevolgd door een oproep van de KNVB om hier over
in gesprek te gaan.
AFC heeft dat gedaan en na ons samenzijn is er een werkgroep geformeerd die over het onderwerp Normen en Waarden in gesprek is
gegaan.
De eerste actie van het Bestuur was om de spelers voor en na de
wedstrijden verplicht handen te laten geven. Helaas is dit sporadisch
gebeurd en heeft de werkgroep besloten om te bespreken wat hier
verder mee moet worden gedaan.

- Machiel van der Woude deelt mee dat het bestuur deze brief vandaag pas heeft ontvangen en daardoor nog niet de gelegenheid heeft
gehad om deze te bespreken. In de brief wordt voorgesteld een commissie in te stellen, bestaande uit bestuursleden en niet bestuursleden, die voorstellen zullen doen voor een nieuw beleidsplan. Machiel stelt voor om deze brief door te geven aan het nieuwe
bestuur die hierover een standpunt zal bepalen en dit zal terugkoppelen aan en bespreken met de 3 indieners.
- Wiebe Westerhof stelt voor de brief in de Algemene Vergadering te
behandelen: de brief is ten slotte aan de leden gericht. Hij wil aan de
vergadering vragen of zij de brief nu willen behandelen.
- Machiel van der Woude merkt op dat volgens de statuten de brief
een maand van te voren had moeten worden ingediend. Nu de brief zo
laat is ingediend is het niet meer dan logisch om het nieuwe bestuur
eerst de tijd te geven de brief te bespreken en daarna terug te koppelen.
- Dennis de Wit geeft aan dat hij wel geïnteresseerd is in de brief.
- Max de Bruin merkt op dat de vergadering zou moeten gaan over
rekening en verantwoording van het bestuur en de samenstelling van
bestuur en commissies.
- Donald Speelman merkt op dat het bestuur veel te weinig tijd heeft
gekregen om de brief te kunnen beoordelen.
- Peter van Essen begrijpt dat het moeilijk is om nu inhoudelijk op de
brief in te gaan. Hij doet het verzoek om de brief onder de aanwezigen te verspreiden dan wel de brief voor te lezen.
- Dennis de Wit merkt op dat er meer leden zijn die willen dat de brief
wordt voorgelezen.
- Hans Elias beschouwt de brief als een motie van wantrouwen tegen
het bestuur. Hij raadt af om de brief voor te lezen.
- Machiel stelt voor dat de brief in de pauze wordt verspreid maar
dat het nieuwe bestuur, na bestudering, terugkoppeling geeft aan de
indieners en aan de leden.
- Wiebe Westerhof geeft aan hier dan in de rondvraag op terug te
komen.

De werkgroep is 5x bij elkaar gekomen en heeft besloten de meeste
zaken die geregeld moeten worden voor het seizoen 2013-2014 te
implementeren.
Wat wel reeds werd geregeld was dat de scheidsrechters van AFC en
van de KNVB de mogelijkheid hebben gekregen om na de wedstrijd
een formulier in te vullen waarop zij aan kunnen geven of er eventueel calamiteiten plaats hadden gevonden gedurende de wedstrijd met
spelers, tegenstander, ouders enz.
Wiebe Westerhof heeft in eerste instantie bekeken of er eventueel
problemen waren en dat doorgegeven aan de desbetreffende commissies. Gelukkig zijn er sinds de invoering van dit formulier geen noemenswaardige incidenten geweest.
De volgende zaken wil de werkgroep voor komend seizoen implementeren:
Bord voor de ingang van het sportpark met een aantal gouden regels,
dit bord is klaar en zal worden geproduceerd. Ook worden deze gouden regels opgehangen in alle kleedkamers en wordt dit boven bij de
wedstrijdtafel neergelegd.
Convenant namens AFC dat voor alle leden geldt. Van Bestuurders
tot spelers en van trainers tot ouders, de hele club wordt hiermee
geconfronteerd en een ieder zal dit bij aanvang seizoen per mail
(nieuwsbrief) ontvangen en tevens zal dit op de AFC website worden
geplaatst.
Er zal ruim aandacht aan worden besteed in de Persmap.
Er komt een flyer bij AFC te liggen met een aantal zaken die de werkgroep heeft bedacht en dit zal door het Bestuur worden bekrachtigd.
‘Last but not least’ wil de werkgroep een gastheerschap instellen bij
AFC. Dit moet een verlengde worden van de wedstrijdtafel en deze
gastheer of dame moet herkenbaar zijn en rondlopen. De precieze
taken van de gastheer zullen nader worden opgesteld, maar hij of zij
moet in ieder geval AFC op een goede manier uitdragen, ouders
eventueel aanspreken die zich niet goed gedragen. Ook kan de gast-
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- André Wijnand vraagt of het klopt dat veel jeugdleden en trainers
naar Buitenveldert zijn vertrokken.
- Brian Speelman antwoordt dat dit wel voorkomt net als naar andere
clubs. Over het algemeen is het verloop echter klein.
- Cees Thomas merkt op dat deelname aan de voetbalschool ongeveer
€ 300,- kost. Dat is voor velen onbetaalbaar. Hij vindt dat de voetbalschool breed toegankelijk moet zijn. Hij stelt voor de ontvangen
opleidingsvergoedingen hiervoor te gebruiken zodat alle leden hier
gebruik van kunnen maken.
- Brian Speelman merkt op dat de voetbalschool niet alleen voor
leden is bedoeld. Ook anderen kunnen zich hiervoor, net als voor de
zomerkampen, inschrijven. Bij andere verenigingen worden ook
voetbalscholen georganiseerd.
- Cees Thomas vindt € 300.- een belemmering.
- Brian Speelman merkt op dat als wij het niet doen, het elders zal
worden gedaan. Nu levert het geld op en zorgt het voor extra activiteit op de zondag.
- Dennis de Wit zegt ervan te schrikken dat de voetbalschool geen
trainingspakken van Nike gebruikt.
- Benno Honsdrecht merkt op dat hegeen pure AFC-aangelegenheid
is en Nike kan dit niet leveren.
- Fred ten Nijenhuis deelt mee dat er een gentleman’s agreement is
gesloten met Nike om alleen kleding van Nike te gebruiken.
- Meindert Huisman merkt op de commissie materiaal in deze kwestie
is gepasseerd.
- Ronald Koster geeft aan dat als de boodschap luidt: praten met
Nike, dit duidelijk is.
- Machiel van der Woude deelt mee dat dit zal worden uitgezocht.
- Brian Speelman merkt op dat er nog geen kleding is besteld.
- Rob Duis vraagt of het in dit kader niet verstandig is om de naam
van de voetbalschool te wijzigen.
- Machiel van der Woude zegt toe hier naar te kijken.

heer/vrouw voor de scheidsrechter een belangrijk persoon zijn als
zich bepaalde zaken voordoen.
Er is een overleg geweest met de clubs uit Zuid, AMVJ, Buitenveldert, Arsenal, Swift, RAP en AFC waar ondergetekende aanwezig
was. De KNVB vindt dit het gastheerschap zo’n goed idee dat de
KNVB ondersteuning zal bieden over hoe dit op te pakken.
Het Bestuur zal de werkgroep Normen en Waarden de tijd geven om
e.e.a. te bespreken met de commissies waaronder ook de strafcommissie. Als er daarna nog behoefte is om een permanente commissie
Normen en Waarden te benoemen, dan zal het Bestuur met een voorstel komen. Zo niet, dan zal de werkgroep maximaal 1 seizoen functioneren.
Bob Duis geeft op verzoek van de voorzitter een toelichting op de
ontwikkelingen rondom ons sportpark aan de hand van een maquette
en faceringstekeningen.
Er is met de gemeente inmiddels regelmatig overleg over de opzet van
een nieuw sportpark. Uitgangspunten zijn 5 kunstgrasvelden, een
nieuw clubhuis en een parkeergarage. Het nieuwe sportpark wordt
gefaseerd, zoals het er nu naar uitziet tussen 2014 en 2018, opgeleverd. Enige vertraging moet zeker niet worden uitgesloten. Verder
wordt er met de Gemeente gesproken over het opknappen van kunstgrasveld 3.
Jos Lonnee vraagt of bekeken is wat dat gaat kosten.
Bob Duis geeft aan dat wij huurder worden van het nieuwe complex.
Ad Westerhof vult hierop aan dat de gemeente voor het nieuwe complex ongeveer 10 miljoen euro heeft uitgetrokken en AFC koopt niet
maar huurt het nieuwe clubhuis.
Brian Speelman geeft op verzoek van de voorzitter een toelichting op
het jeugdbeleid.

Namens het bestuur deelt de voorzitter het volgende mede.
Tot groot verdriet van nabestaanden en vrienden moest in het afgelopen
seizoen afscheid worden genomen van de volgende AFC-ers:

Bij de jeugd zijn er, buiten de reguliere organisatie van de jeugdteams
om, het afgelopen seizoen een aantal mooie ontwikkelingen zichtbaar:
Techniektraining voor de jongste jeugd op vrijdag als tweede training,
is vorig seizoen gestart en vormt nu een belangrijke tweede training
waar onderbouwspelers hun techniek kunnen verbeteren. Actief bijgestaan door een aantal kundige trainers.
Interne scouting is nieuw leven ingeblazen, er zijn interne scoutingsdagen geweest met een goede opkomst, er zijn door diverse AFC ers
scoutingsrapporten gemaakt bij de overige teams. Dit heeft geleid tot
het beter in kaart brengen van de potentie van de jeugdspelers en
heeft op korte termijn tot gevolg gehad dat een aantal spelers komend
seizoen op een hoger niveau kunnen voetballen.
Doorstromen spelers niet selectie naar selectie, dit jaar zelfs in de
bovenbouw: voorbeeld Ayrton Dol speelt komend seizoen in de C1,
Jessy de Jong speelt komend seizoen in de B2. Dit is een gevolg van
nog beter kijken naar wat we al in huis hebben en al in een vroeg
stadium spelers met hogere teams laten meetrainen.
Opstarten van de Amsterdamsche Football School op zondag, dit
heeft een tweeledig doel: een nog betere opleiding bieden aan AFCers
en niet AFCers en meer jeugdactiviteiten op zondag waardoor het
sportpark ook op wedstrijddagen van het eerste levendiger zal zijn.
Succes en continuatie voetbalkamp AFC.
Evenementen: weer zijn er dit jaar een groot aantal evenementen
georganiseerd, waaronder het Mini WK, herfsttweedaagse, Borchland
Superstars, ook de leidersavond was een groot succes.
Spelers buitenaf: er zullen, als er op dit hoge niveau in de jeugd gespeeld wordt , altijd spelers van buitenaf worden aangetrokken, deels
ook vanwege een aantal AFCers dat jaarlijks de club verlaat voor
clubs als Ajax. Ook dit jaar is zorgvuldig per team in kaart gebracht
welk team welke aanvulling nodig had. Hierbij is altijd eerst intern
gekeken, dit heeft geleid tot het doorschuiven van een aantal spelers
naar een selectieteam. Spelers van buitenaf zijn allen beoordeeld door
de toekomstige trainer, coördinator en een aantal vrijwilligers zoals
Peter de Waal, Frank Keizer en anderen. Dit omdat wij menen dat een
beslissing om een speler van buitenaf aan te trekken breed gedragen
moet worden. De kennismakingscommissie o.l.v. Hans Honsdrecht
heeft vervolgens de kennismakingsgesprekken gevoerd.

Op 29 juni 2012 overleed op 89-jarige leeftijd ondersteunend lid van
onze vereniging Louis F.M. Ter Burg, op 18 augustus 2012 bereikte ons
het droeve nieuws van het overlijden op 80-jarige leeftijd van Erelid,
oud-voorzitter, AFC-Ridder en Nobelprijswinnaar Jan Louis van Dijk,
op 1 oktober 2012 overleed op 84-jarige leeftijd ondersteunend lid
gedurende 52 jaar van onze vereniging mevrouw Mia Sophia van
Broekhuizen-van Westerloo.
Op 19 januari 2013 werden wij opgeschrikt door het overlijden op de
veel te jonge leeftijd van 11 jaar van ons jeugdlid Junior van Otterlo, op
7 februari 2013 overleed op 83-jarige leeftijd mevrouw Frida Balk-Smit
Duyzentkunst, echtgenote van AFC-Ridder Ton Balk, op 25 februari
2013 overleed Sieg Parsser, vanaf 1967 ondersteunend lid, vader van
Zilveren Ploeger John Parsser en grootvader van onze jeugdleden Michael en Jeremy, op 4 april 2013 overleed op 78-jarige leeftijd AFCRidder en speler van het kampioenselftal van 1961 Rokus Hoogendoorn
Sr. en op 18 mei 2013 overleed op 67-jarige leeftijd AFC-Ridder Edward Janus.
Aan deze overleden AFC-ers, die lang in ons midden waren, en die
ieder op eigen wijze kleur en inhoud gaven aan onze vereniging,
bewaren wij onze eigen goede herinneringen. Ik verzoek u een moment stilte ter nagedachtenis.
Op 18 januari 2013 vierde AFC haar 118e verjaardag in het stijlvolle
American Hotel. Vereningsmanager Henny Kottmann werd voor zijn
jarenlage en intensieve bijdragen als Lid van verdienste voorgedragen. Ik vraag u deze voordracht met een groot applaus te bekrachtigen. Applaus volgt. De mr. Henne Boskamp Nobel prijs werd uitgereikt aan Peggy de Hond voor haar geweldige inzet voor de jeugd van
AFC. Heel erg bedankt Peggy en voor jou ook een groot applaus.
Vervolgens neemt Ronald Koster het woord.
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- Dennis de Wit vraagt of het klopt dat er ook een financieel verslag
per e-mail is verstuurd dat op 2 punten verschilt van het voorliggende
verslag.
- Benno Honsdrecht deelt mee dat hij hier op terugkomt.
- Benno Honsdrecht leest de brief van Maurice Loonstijn, genoemd
bij ingekomen stukken onder C, voor en zegt toe hier op terug te
komen.
- Meindert Huisman merkt op dat er 2 banken AFC-vriendelijk zijn:
ING en ABN-AMRO maar op pagina 8 staat het grootste bedrag op
rekening van de Rabobank.
- Benno Honsdrecht zegt toe dit aan te passen.
- Meindert Huisman zegt een voorziening voor het afscheid van Cor
ten Bosch te missen.
- Benno Honsdrecht geeft aan dat ten tijde van het opstellen van dit
jaarverslag nog onbekend was hoeveel dit ons zou kunnen gaan
kosten.
- Maxim Lassally merkt op dat indien de gebeurtenis dit jaar heeft
plaatsgevonden en je inschat dat er minimaal 50% kans bestaat dat je
moet uitbetalen, dit betekent dat je de voorziening dit boekjaar moet
treffen.
- Machiel van der Woude zegt toe dat met de accountant op te nemen.
- Benno Honsdrecht merkt n.a.v. de brief van Maurice Loonstijn op
dat het verschil waarop Maurice attendeert, is ontstaan doordat op
het laatst 2 personen hebben afgezegd. T.a.v. de rubricering stelt
Benno Honsdrecht dat deze aanvankelijk niet correct was maar inmiddels is aangepast.
- Peter van Essen geeft aan dat hij niet begrijpt hoe je met de post
trainers boven de begroting uitkomt. De afspraken liggen toch van te
voren vast ?
- Benno Honsdrecht merkt op dat er soms toch onvoorziene aanpassingen plaatsvinden, doordat trainers alsnog vertrekken of omdat er
cursussen worden vergoed.
- Max Flam merkt op dat hij de post merchandising mist.
- Benno Honsdrecht geeft aan dat deze post er ook niet is.
- Meindert Huisman merkt op dat de post wedstrijdkosten € 15.000,bedraagt. Dat is € 1.000,- per thuiswedstrijd van het eerste. Dat is
erg veel.
- Benno Honsdrecht antwoordt dat er meer thuiswedstrijden (beker)
waren en dat hier ook de kosten van de pachter, de security, de poort,
de ballenjongens en de perstafel bij horen.

Machiel van der Woude is voorgedragen op het Jaardiner als Erelid
van de Amsterdamsche Football Club. Graag willen wij dat bekrachtigen tijdens deze Ledenvergadering.
Maar voordat ik dit aan de vergadering vraag te doen wil ik graag nog
een woordje tot u richten aangaande Machiel en zijn verleden en
heden.
Machiel heeft als klein jongetje veel gevoetbald en werd op zijn 13e
jaar door zijn ouders gestuurd naar instituut Hommes, een ‘keurig’
jongensinternaat…
Er werd op dit instituut veel gesport, getennist, gecricket, atletiek,
zwemmen, maar…inderdaad…geen voetbal.
Machiel is daarom maar uit noodzaak gaan hockeyen en ik wil u dat
toch maar even aangeven, waar wij het hier altijd hebben over onze
voetbalprestaties, Machiel heeft jarenlang zeer verdienstelijk gekeept
in het eerste van Pinoké en Hurley.
Machiel kwam de grote liefde van zijn leven tegen, Judith van Kranendonk, dochter van ons oud ridder, Lou van Kranendonk, die bij
iedere thuiswedstrijd van ons eerste aanwezig was, een zeer aimabel
mens was en helaas een aantal jaren geleden is overleden.
Machiel en Judith kregen 3 zoons, David, Simon en Ruben die ook
jarenlang bij AFC in de jeugd hebben gevoetbald. Simon speelt nog
steeds in zaterdag 8 en is vanavond aanwezig. Doordat zijn zoons
gingen voetballen bij AFC, is Machiel jeugdleider geworden. Na een
aantal jaar kwam hij in de jeugdcommissie en vervolgens is hij in
1990 door Kees Gehring gevraagd om jeugdvoorzitter te worden
imiddels 23 jaar geleden.
Machiel is 5 jaar jeugdvoorzitter geweest, heeft 8 jaar Pers en Publiciteit als portefeuille gehad, was tevens 4 jaar vicevoorzitter en is 10
jaar voorzitter van AFC als opvolger van Dick van der Klaauw.
Daarnaast is Machiel voorzitter van de SGG, Stichting Goed Genoeg
en VSGG, vereniging sportpark Goed Genoeg. Een aantal weken
geleden heeft Machiel de Penning Sportraad Amsterdam ontvangen
voor zijn verdienste voor AFC.
Ronald overhandigt een bloemetje voor Judith en verzoekt het voorgestelde erelidmaadschap van Machiel van der Woude te bekrachtigen met een groot applaus. Aldus geschiedt.
Ten slotte staat de voorzitter stil bij het overlijden Jan van Dijk op 18
augustus 2012 op bijna 81 jarige leeftijd. Wat missen wij Jan verschrikkelijk. Zo ontzettend lang actief voor zijn club. Als Erelid, oudvoorzitter, oud-bestuurslid, AFC-ridder, Nobelprijswinnaar en als Lid
van de Zilveren Ploeg. En wat heeft hij allemaal betekend voor AFC
in zijn 29-jarige bestuurscarrière, binnen maar ook buiten de club. Jan
van Dijk kende iedereen als een kundige, welsprekende bestuurder. In
1975 al Erelid van AFC, waar hij zo trots op was. Een absoluut hoogtepunt voor hem was ongetwijfeld het moment in de Wintertuin van
Krasnapolsky toen hij op 18 januari 1995 met een klap op de gong het
100 jarig bestaan van AFC inluidde. Wij zullen Jan altijd met ere
blijven gedenken.

7. Verslag van de kascommissie
De secretaris leest de verklaring van de kascommissie voor. De kascommissie verklaart de administratie over het boekjaar 2012-2013
steekproefsgewijs te hebben gecontroleerd. De kascommissie stelt
vast dat het overzicht van baten en lasten een correcte en zorgvuldige
weergave is van de financiële situatie van AFC. De kascommissie
spreekt haar waardering uit voor de consciëntieuze, transparante en
daardoor overzichtelijke manier van het weergeven van alle financiële
gegevens. De kascommissie dankt de penningmeester en de verenigingsmanager voor de deskundige en nauwkeurige beantwoording
van de vragen inclusief de gegeven toelichting. De kascommissie stelt
daarom voor om het bestuur te déchargeren.
Tot slot adviseert de kascommissie om betaling per automatische
incasso te stimuleren, bij voorbeeld via het geven van een (beperkte)
korting bij het aangaan van de automatische incasso om hiermee in
een periode van 3 tot maximaal 5 jaar een automatisch incassoniveau
te halen van 90%. Tevens heeft de kascommissie bij de controle
geldstromen aangetroffen van en naar diverse Stichtingen en Verenigingen die binnen AFC bestaan. Zij maakt de Ledenvergadering erop
attent dat de controle hiervan buiten de controle van de kascommissie
valt. De kascommissie spreekt lichte bezorgdheid uit over het grote
aantal en het gebrek aan controle op de Stichtingen en Verenigingen
die allen eigen bestuurders hebben. In dat kader adviseert de kascommissie het bestuur van AFC om er over na te denken hoe de
Ledenvergadering, maar in ieder geval de kascommissie, een verbeterd inzicht in de geldstromen kan krijgen zodat zij haar taken volledig en correct kan uitvoeren. In dit kader kan overwogen worden een
zo geheten samengestelde staat van inkomsten, uitgaven en bezittingen te vervaardigen, inclusief de Stichtingen en fondsen waardoor het
totaalbeeld concreter wordt.

5. Jaarverslag secretaris 2012-2013
Dit verslag is opgenomen in de Schakel van 12 juni 2013, nummer
10, 91e jaargang, vanaf pagina 6. De voorzitter bedankt Ruud Mantel
voor het opstellen van het verslag. Grote klasse!
6. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2012-2013
Dit jaarverslag lag vanaf begin juni 2013 voor belangstellende clubgenoten ter inzage bij de administratie op sportpark Goed Genoeg.
Tevens kon vanaf dat moment het verslag worden opgevraagd bij
penningmeester Benno Honsdrecht. Vragen konden ook vooraf aan de
penningmeester worden gesteld. De voorzitter geeft het woord aan de
penningmeester. Deze verstrekt het verslag aan de aanwezigen en
geeft een toelichting op de belangrijkste punten.
Naar aanleiding van het financiële verslag en de toelichting van de
penningmeester worden de volgende vragen gesteld en opmerkingen
gemaakt:
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PAUZE

8. Verkiezing van het bestuur
Het bestuur bestond het afgelopen seizoen uit de volgende leden:
Machiel van der Woude (voorzitter), Ronald Koster (secretaris),
Benno Honsdrecht (penningmeester), Ad Westerhof (vice-voorzitter),
Ruud Mantel (2e secretaris), Lou Hekster (commissaris seniorenvoetbal), Bob Duis (commissaris TOPamateurs), Brian Speelman (commissaris jeugdzaken).
Ad Westerhof is niet beschikbaar.
Het bestuur stelt voor het bestuur uit te breiden met Nicolaas van
Ommeren (commissaris Commerciële Zaken) en Milko Vinke (commissaris TOPamateurs). Bob Duis wordt commissaris sportparkontwikkeling.

9. Contributies seizoen 2013-2014
Benno Honsdrecht verklaart dat de contributieverhoging is gebaseerd
op de indexering waarvan enkele jaren geleden is afgesproken deze te
volgen. Het bestuur denkt wel dat het plafond zo ongeveer is bereikt.
De contributie moet wel betaalbaar blijven. Hier zal het bestuur komende tijd goed naar kijken.
Het contributievoorstel bedraagt voor het seizoen 2013-2014:
Senioren € 375,= (was in het seizoen 2012-2013 € 365,=)
Senioren 18 – 23 jaar € 330,= (€ 320,=)
Senioren boven 60 jaar € 220,= (€ 215,=)
Jeugdleden € 320,= (€ 310,=)
Donateurs wordt verzocht minimaal € 119,= te betalen.
Toeslag voor betalen na 1 oktober € 50,=
Entreegeld nieuwe leden € 50,=.
Leden zijn eerst speelgerechtigd na betaling voor 1 augustus 2013 van
de verschuldigde contributie en, indien van toepassing, entreegeld en
overschrijvingskosten.

Er zijn geen tegenkandidaten en Machiel van der Woude verzoekt het
voorstel met applaus te bekrachtigen. Applaus volgt.
Afscheid Ad Westerhof.
Machiel van der Woude wil voor de pauze namens het bestuur graag
het woord richten tot Ad Westerhof om hem te bedanken voor al het
bestuurswerk wat hij voor AFC heeft verzet. Als commissaris jeugdzaken, vicevoorzitter met commercie als portefeuille en daarbuiten als
voorzitter van de Stichting Keep Smiling was je op belangrijke posten
met veel enthousiasme en ‘drive’ actief. In de afgelopen 15 jaar heeft
de club je leren kennen als een AFC’er in hart en nieren, met een
hechte vriendenkring en oog voor de ontwikkelingen om ons heen.
Het was voor jou een hectische tijd, vooral als je beseft dat je AFC
combineerde met je drukke werkzaamheden voor Troostwijk in binnen- en buitenland, naast allerlei andere activiteiten. Daar heb je veel
energie voor nodig en dat heb je gelukkig in overvloed.
In seizoen 1998-1999 heb je een vliegende start gehad bij de jeugdcommissie als opvolger van Jacques Parson. In die tijd telde de commissie maar liefst 12 man, waaronder Jan Benoni, Cees Jochems, Lex
Koekoek en John Parsser en één vrouw, Marjan Stoop. 52 teams toen,
nog geen kleintjes in de World Cup en Champions League, die kwamen later. Ik weet zeker dat je van die tijd genoten hebt net zo goed
als ik dat eerder heb gedaan als jeugdvoorzitter. Wij hebben samen
veel over die periode gepraat en herinneringen opgehaald over de
‘good old days’ met Jan Verhagen, Ulli Landvreugd en al die andere
trainers en begeleiders die zich in het verleden voor de AFC-jeugd
hebben ingezet.
Na 5 jaar heb je het stokje overgedragen aan Rinus van Leijenhorst en
ben je binnen het bestuur commerciële zaken gaan doen, gecombineerd met de functie van vicevoorzitter. Met veel plezier en het nodige succes. Het aantal AFC-vriendelijke bedrijven groeide en had in
jouw bedrijf Troostwijk een vaste basis.
De laatste twee jaar had je een meer algemene taak als vicevoorzitter
en was je bijvoorbeeld voor AFC actief – samen o.a. met Harrie Derks
van Achilles’29 – in de organisatie van Topklassers. Daarnaast was je
met Kees Gehring en Henk Bijlsma actief in het bestuur van de Stichting Keep Smiling, een voor AFC zeer belangrijk genootschap. En
natuurlijk moet ik bij dit alles ook de radiokamer noemen bij de
thuiswedstrijden van ons eerste, waar je als speaker ook oog had voor
de groen gele Ferrari op onze parkeerplaats, die in de stortregen met
open dak stond. Je vond het ‘speakeren’ hoorbaar leuk om te doen.
Alles bij elkaar heb je AFC in de afgelopen jaren in tal van functies
gediend en ook financieel ondersteund. Daarvoor zijn we je heel erg
dankbaar. Als voorzitter kon ik er van op aan dat je mij met veel
genoegen en dynamiek verving als ik verhinderd was. De taakverdeling tussen ons was in al die jaren nooit een probleem. Zo ging jij
altijd mee met onze buitenlandse trips. Dan wist ik dat AFC daar in
goede handen was. Daarvoor ook mijn persoonlijke dank.
Beste Ad, je zit straks aan de andere kant van de tafel. Dat is even
wennen. Maar wij komen elkaar ongetwijfeld op allerlei plekken
binnen en rondom de vereniging tegen. Dat kan ook niet anders, want
wij lijden allemaal aan datzelfde AFC-virus. Woensdag jl. hebben wij
in het bestuur al afscheid van je genomen met bloemen en wijn. Binnenkort ontvang je een meer blijvende herinnering in de vorm van een
bij Gassan bestelde pen met jouw naam erin gegraveerd van ons aan
een bestuursperiode van 1998 tot 2013 waarin ik en later ook de
andere bestuursleden, het grote genoegen hadden om samen met jou
de club te mogen besturen.
Applaus!

- Max Flam merkt op dat de B-commissie veel berichten ontvangt van
spelers die vinden dat het plafond is bereikt. Verder vraagt Max zich
af, als er geen acceptgirokaarten worden verstuurd, hoe dit wordt
gecontroleerd.
- Benno Honsdrecht antwoordt dat controle op dezelfde wijze plaatsvindt als voorheen. Betaling zal onder meer worden gestimuleerd via
de website.
- Meindert Huisman is van mening dat de verhoging vooral het gevolg is van het weglopen van sponsors. Meindert ervaart dit als
onplezierig. Hij is van mening dat je niet de contributie moet verhogen om de begroting rond te krijgen.
- Benno Honsdrecht erkent dat de inkomsten van sponsors teruglopen
maar geeft ook aan dat de verhoging is gebaseerd op indexatie en
dat de kosten nu eenmaal omhoog gaan.
Het contributievoorstel 2013-2014 wordt aangenomen.
10. Vaststelling begroting 2013-2014
Benno Honsdrecht geeft een korte toelichting op enkele in het oog
springende begrotingsposten. Er moet bezuinigd worden, en dat zie je
bij voorbeeld terug in een lagere begroting voor Topamateurs en
lagere buskosten van de selectieteams. N.a.v. de begroting worden de
volgende vragen gesteld.
- Wiebe Westerhof vraagt of er volledige dekking is voor de Aselectie of bestaat het risico dat AFC moet bijstorten.
- Benno Honsdrecht antwoordt dat dit risico er is. Zekerheid van
volledige dekking door Keep Smiling is er niet.
- Wiebe Westerhof vraagt of er afspraken worden gemaakt zodat
duidelijk is wat AFC uiteindelijk moet bijdragen.
- Benno Honsdrecht antwoordt bevestigend maar herhaalt dat je
nooit zeker weet of het bij Keep Smiling rond komt.
- Maurice Loonstijn vraagt wat de reden is van opzegging door AFCvriendelijke bedrijven.
- Benno Honsdrecht geeft aan dat hier diverse redenen aan ten
grondslag liggen.
- Meindert Huisman merkt op hij de Voetbalschool niet terugvindt in
de begroting.
- Benno Honsdrecht merkt op dat deze post voor € 4.000,- is opgenomen onder Overige Diversen. Vooralsnog wordt de voetbalschool
conservatief begroot.
Het voorstel voor de begroting 2013-2014 wordt aangenomen.
11. Verkiezing Elftalcommissie A TOPamateurs.
Zitting hebben Bob Duis (voorzitter), Milko Vinke en Hans Hulst.
Bob Duis is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor te benoemen
Henk Bijlsma.
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- Dennis de Wit wil graag weten waarom Bob Duis zou hebben tegengehouden dat een bepaald persoon bestuursvoorzitter werd doordat Bob zelf voorzitter zou blijven van de Commissie TOPamateurs
terwijl nu blijkt dat Milko Vinke voorzitter van deze commissie is
geworden. Omdat nog meer sprekers het woord willen voeren verzoekt Dennis de Wit de voorzitter om zijn vraag even te ‘parkeren’.
- Jack van Gelder geeft voor de duidelijkheid aan dat hij best voorzitter wilde worden maar niet met Bob Duis als voorzitter van de Commissie TOPamateurs.
- Machiel van der Woude merkt op dat met meerdere kandidaten
gesproken is, maar dat deze gesprekken niet hebben geleid tot het
gewenste resultaat. Hij verwijst verder naar zijn eerder afgelegde
verklaring en onderstreept het vertrouwelijk karakter van de selectieprocdure.
- Maurice Loonstijn merkt op dat hij vorig jaar nog een vraag heeft
gesteld over de dubbelfunctie van Bob Duis (commissievoorzitter en
elftalleider) en dat Bob Duis een tijdje geleden heeft aangegeven dat
dit te veel werd. Nu vraagt Maurice Loonstijn of dit niet ook geldt
voor de combinatie elftalleider/commissaris Sportparkontwikkeling.
- Bob Duis geeft aan dat hij verwacht dat dit het komende seizoen
goed te combineren valt. Daarna wordt het wellicht moeilijker.

18. Verkiezing Commissie van Beroep.
Zitting hebben Roy van Dijk (voorzitter), Wiebe Westerhof en Patrick
Reddering. Allen zijn herkiesbaar.
Allen worden herkozen.
19. Verkiezing Kascommissie.
Zitting hebben Wim Ringe, Nicolaas van Ommeren en Jos Lonnee.
Plaatsvervangende leden zijn Edwin Geluk en Seth van Straten.
Nicolaas van Ommeren is niet herkiesbaar. Wim Ringe is statutair
niet herkiesbaar en hun plaatsen worden ingenomen door Edwin
Geluk en Seth van Straten.
Het bestuur draagt Maarten Blokland voor als plaatsvervangend lid.
De commissie wordt, zoals voorgesteld, gekozen.
20. Verkiezing Kennismakingscommissie.
Zitting hebben Hans Honsdrecht (voorzitter), Ger van Caspel, Frans
Jüch, Steve Bierman,
Brian Speelman, Peggy de Hond, Floor Wellens, Wiebe Westerhof,
Sebo Woldringh, Patrick Reddering en Michiel Middendorf.

De commissie wordt, zoals voorgesteld, gekozen.
Hans Honsdrecht komt namens het bestuur met de volgende voordracht voor invulling van de commissie:

12. Verkiezing Elftalcommissie B.
Zitting hebben Patrick Reddering (voorzitter), Max Flam (secretaris)
en Seth
van Straten. Allen zijn herkiesbaar.

Voor de jeugd hebben zitting Hans Honsdrecht (voorzitter), Frans
Jüch, Ger van Caspel, Steve Bierman, Michiel Middendorf met ondersteuning van de Jeugdcommissie. Voor de senioren hebben zitting
Patrick Reddering en Sebo Woldringh.

Allen worden herkozen.

Machiel van der Woude spreekt een woord van dank uit voor het vele
werk dat de commissie, en in het bijzonder haar voorzitter Hans
Honsdrecht, heeft verricht.

13. Verkiezing Elftalcommissie C.
Zitting hebben Roy van Dijk (voorzitter), Sebo Woldringh (secretaris)
en Jack
Huiman. Allen zijn herkiesbaar.

De commissie wordt, zoals voorgesteld, gekozen.
Allen worden herkozen.
21. Verkiezing Commissie Pers en Publiciteit.
Zitting hebben Hans Elias, Machiel van der Woude en Kees Gehring.
Machiel van der Woude en Kees Gehring zijn niet herkiesbaar. Het
bestuur stelt voor de taakstelling van de commissie uit te breiden met
Evenementen.

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

Het bestuur stelt kandidaat Bobby Gehring, Laurens Samsom, Thomas Rijsman en Laurens Bianchi.

De commissie wordt, zoals voorgesteld, herkozen.
15. Verkiezing Commissie Commerciële zaken.
Zitting hebben Erik Braun (voorzitter), Eran Hausel, Chris van Hattum, René van Schajik, Judith Schulp en Roy van Dijk. Eran Hausel,
Chris van Hattum en Judith Schulp zijn niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor aan de commissie toe te voegen Nicolaas van
Ommeren.
- Amel Vroege feliciteert Nicolaas van Ommeren met zijn benoeming
en vraagt hem welke activiteiten worden ontwikkeld om nieuwe sponsors aan te trekken.
- Nicolaas van Ommeren geeft aan dat hij zeer recent hiervoor is
benaderd. Hij heeft inmiddels met de huidige commissie-voorzitter
gesproken en wil eerst inventariseren.

De commissie wordt, zoals voorgesteld, gekozen. Het voorstel om het
takenpakket met Evenementen uit te breiden wordt goedgekeurd.
22. Verkiezing Archiefcommissie.
Zitting hebben Rik de Boer (voorzitter), Hans de Wijs en Wim Ringe.
Allen zijn herkiesbaar.
Allen worden herkozen.
23. Verkiezing Klassieke Veteranencommissie.
Zitting hebben Frank Keijzer, Nicolaas van Ommeren, Wim Husers
en Maarten Oldenhof. Allen zijn herkiesbaar.

De commissie wordt, zoals voorgesteld, gekozen.
Allen worden herkozen.
16. Verkiezing Commissie Medische Zaken.
Zitting hebben Wim Crouwel, Michael Oliveira, Lex Swaan en
Ko Grosze Nipper. Allen zijn herkiesbaar.

24. Verkiezing Commissie Sociale Zaken.
Zitting hebben Johan de Bie (voorzitter), Ger van Caspel en Edwin
Geluk. Allen zijn herkiesbaar.

Allen worden herkozen.
Allen worden herkozen.
17. Verkiezing Strafcommissie.
Zitting hebben Mr. Lex Oosterling, Mr. Jeroen Walker en Mr. Ken
Watanabe. Plaatsvervangend lid is Mr. Quintus Abeln. Allen zijn
herkiesbaar.

25. Verkiezing Scheidsrechterscommissie.
Zitting hebben Frans Jüch, Eric Bos, Seth van straten en Karel van
Kuijvenhoven. Allen zijn herkiesbaar.

Allen worden herkozen.

Allen worden herkozen.
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- Jos Lonnee vraagt zich af of er wel naar hem geluisterd is. Aan zijn
oproep om een brug te slaan wordt geen gehoor gegeven.
- Hans Elias merkt op dat in de Schakel heeft gestaan dat er sprake
is van 139 afmeldingen. In totaal hebben zich 500 personen aangemeld. Hoeveel hiervan zijn inmiddels aangenomen ?
- Henny Kottmann deelt mee dat Thea verhoeven hiermee bezig is. Bij
de KNVB zijn er echter achterstanden. Alleen de nieuwe leden voor
Champions League en World Cup worden handmatig ingevoerd.
- Dennis de Wit deelt mee dat hij heeft vernomen dat er ook wedstrijdkleding bij Accent is besteld terwijl er een exclusief contract ligt
met Duo Sport.
- Bob Duis antwoordt dat dit niet waar is.
- Bep Thomas merkt op dat hij houdt van normen en waarden. Hij is
bang dat AFC dit steeds meer terzijde schuift. Nu de KNVB Maarten
Stekelenburg op het laatst bij ons weghaalt, vindt Bep dat AFC de
KNVB, die ten slotte over de normen enwaarden gaat, stevig moet
aanpakken. T.a.v. de post scheidsrechters verbaast Bep zich erover
dat deze post in de begroting op 0 staat.
- Benno merkt op dat er wel wat voor de scheidsrechters is opgenomen. Dit staat onder de post Diversen.
- Wiebe Westerhof vraagt of het bestuur het nog steeds een goed idee
vindt dat de brief, waarover eerder in de vergadering is gesproken,
niet is behandeld.
- Machiel van der Woude antwoordt dat hij het niet meer dan redelijk
vindt dat de tijd wordt genomen om de brief te behandelen.
- Wiebe Westerhof merkt op dat het een brief was gericht aan de
ledenvergadering, hierover had dus gestemd kunnen worden.
- Machiel van der Woude vraagt waarom de brief niet eerder verstuurd had kunnen worden.
- Meindert Huisman deelt richting Milko Vinke mee het verstandig te
vinden dat het bestuur bij benoemingen rekening houdt met competenties. Hij vraagt Milko om zich te introduceren.
- Milko deelt mee dat hij zelf vrij hoog, onder meer jaren in de
Hoofdklasse, heeft gespeeld. Sinds 3 jaar is hij lid van de Commissie
TOPamateurs. Hij wil zijn uiterste best doen om het bestaande beleidsplan ten uitvoer te brengen.
- Meindert Huisman vraagt of Milko zijn eigen team gaat samenstellen.
- Miko geeft aan dat hij nu in de commissie zit met Henk Bijlsma en
Hans Hulst. Als er gekeken wordt naar uitbreiding, dan zal dit met
het bestuur worden doorgenomen.
- Cees Thomas deelt mee dat er bepaalde beloftes zijn gedaan aan
zijn zoon. De nieuwe trainer dacht hier echter anders over. Cees
vindt dat de commissie hierin te kort is geschoten. Veel spelers vertrekken bij de club en eigen jongens krijgen nauwelijks kans.
- Amel Vroege deelt mee dat hij zich bij de Gouden Ballen Avond,
die hij op zich leuk vond, heeft geërgerd aan de ruime aandacht die
besteed werd aan vertrekkende spelers die maar kort hebben gespeeld
bij AFC. Hij beveelt aan alleen aandacht te geven aan spelers die
lang bij AFC hebben gespeeld.
- Dennis de Wit vraagt waarom Bob Duis onder 2 voorzitterskandidaten per sé vice-voorzitter wilde zijn, maar onder Machiel van der
Woude een andere functie heeft geaccepteerd.
- Machiel van der Woude herhaalt dat hij bij het voortraject niet
berokken is geweest. Voor wat betreft het vervolg van de procedure
verwijst hij zijn eerder afgelegde verklaring.
- Fred ten Nijenhuis merkt op dat hij destijds als commissaris Materiaal niet ook elftalleider mocht zijn, maar Bob Duis mocht wel 2
functies combineren.
- Machiel van der Woude geeft aan dat een en ander zich moeilijk
laat vergelijken. De achterliggende kritiek op Bob Duis acht de voorzitter zeer onverdiend. Bob heeft ook in het afgelopen seizoen op
vrijwillige basis heel veel en goed werk voor AFC verzet. Bob verdient hiervoor ons aller dank.
- Johan de Bie neemt als laatste het woord. Johan merkt op dat hij al
meer dan 60 jaar lid is, maar een dergelijke vergadering nooit eerder
heeft meegemaakt. Ongetwijfeld bedoelt een ieder het goed, maar
soms wint de emotie het. Johan roept een ieder op naar elkaar te
luisteren en elkaar uit te laten spreken. Johan wil namens de Ereleden dank zeggen aan Ad Westerhof. Ten slotte dankt hij het bestuur
en wenst de 2 nieuwe bestuursleden veel succes.

26. Verkiezing Commissie van Materiaal.
Zitting hebben Fred ten Nijenhuis en Wiebe Westerhof.
Wiebe Westerhof stelt zich niet herkiesbaar.
Het bestuur zal z.s.m. komen met een voorstel tot uitbreiding.
Fred ten Nijenhuis wordt herkozen.
- Fred ten Nijenhuis merkt op dat hij het Nike-contract goed kent en
dat hij het teleurstellend vindt dat hij niet betrokken is bij en niet
geïnformeerd is over de gesprekken met Puma en Nike.
- Bob Duis geeft aan dat hij meer op detailniveau heeft gekeken t.b.v.
de A-selectie en dat het nooit de bedoeling is geweest om Fred te
passeren.
- Fred ten Nijenhuis blijft erbij dat hij geïnformeerd had moeten
worden.
- Machiel van der Woude beaamt dat het onderwerp materiaal extra
aandacht zal krijgen van het nieuwe bestuur. Nicolaas van Ommeren
zal als nieuwe voorzitter Commerciële Zaken met Fred in gesprek
gaan en hem betrekken bij de contractbesprekingen.
27. Verkiezing Evenementencommissie.
Zitting hebben Henk Foppen Dennis Bijlsma.
Deze zelfstandige commissie zal worden opgeheven.
28. Rondvraag.
- Jos Lonnee geeft aan dat hij onrustig is, hij zegt dat je ziet wat je
niet ziet. Hij denkt dat er veel niet wordt gezegd. Hij vraagt zich af of
dit nu zijn AFC is, nee, mensen willen elkaar niet begrijpen en dit
botst wel heel erg. Jos hoopt dat het bestuur en de verontruste leden
een brug zullen slaan.
- Machiel van der Woude bedankt Jos voor zijn behartenswaardige
woorden.
- Hans Loonstijn geeft aan dat hij iets vergelijkbaars had willen
zeggen. Hans heeft nog een 2-tal vragen: de voorzitter heeft zojuist
een lofzang uitgesproken op Ad Westerhof. Hans begrijpt dan niet
waarom Ad afscheid neemt. Verder merkt Hans op dat het op het
laatst niet meer ging met Cor ten Bosch en hij vraagt zich af hoe het
kan dat er een contractuele fout is gemaakt. Ook vraagt Hans zich af
waarom er nog geen getekend contract was met Maarten Stekelenburg waardoor hij nu zomaar de deur uit kan lopen. Ten slotte merkt
Hans op dat hij het onbeschaam vindt dat de KNVB Maarten in dit
stadium heeft benaderd.
- Machiel van der Woude antwoordt dat het bestuur de mening van
Hans t.a.v. de KNVB deelt. Hier zal naar de KNVB nog op worden
gereageerd. T.a.v. Maarten Stekelenburg is de voorzitter van mening
dat hij ons uitstekend heeft geholpen in de strijd tegen degradatie en
dat hij een mooie aanbieding heeft gekregen waardoor wij hem helaas niet kunnen houden. Overigens is het wel zo dat Maarten een
contract met ons had getekend en met de contractuele afwikkeling
zijn wij nog bezig. M.b.t. het afscheid van Ad geeft Machiel aan dat
zijn woorden welgemeend waren.
Machiel kijkt wat dat betreft met plezier terug op het verleden. Verder
heeft Machiel begrepen dat er een aantal gesprekken is gevoerd met
kandidaten waar hij zelf niet bij betrokken is geweest. De ‘bottom
line’ is dat het bestuur er met deze kandidaten niet uit is gekomen en
dat het hem zelf niet is gelukt Ad bij het bestuurte houden. Verder wil
Machiel niet in detail treden.
- Max Flam merkt op dat het aantal activiteiten op de club toeneemt.
Hij stelt voor hiervoor een kalender op te stellen en deze op de website te vermelden.
- Machiel van der Woude antwoordt dat hij dit een goed punt vindt
en hij zal dit met de verenigingsmanager opnemen.
- Benno Leeser merkt op dat het niet waar is dat er een pen voor Ad
is besteld bij Gassan maar bij de grootste concurrent. Dit, en de wijze
waarop er met Nike wordt omgegaan, helpt natuurlijk niet om AFCvriendelijke bedrijven aan je te binden.
- Ronald Koster deelt mee dat hij de pen inderdaad ergens anders
heeft besteld, dat is in de snelheid gebeurd. Hij biedt hiervoor zijn
excuses aan en geeft aan dat dit nog wel hersteld kan worden.
- Benno Leeser merkt op dat dit de derde keer is dat er zoiets gebeurt, dat is reden om Gassan terug te trekken als AFC- vriendelijk
bedrijf.
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29. Sluiting door de voorzitter.
De voorzitter stelt vast dat het een lange vergadering is geweest waarin veel aan de orde is gesteld. De voorzitter dankt Johan de Bie voor
zijn mooie afsluitende woorden. Hiermee is een eind gekomen aan
een vergadering, met een zeer hoge opkomst waarin veel is gediscussieerd. De discussie heeft laten zien dat de leden zeer betrokken zijn
bij het wel en wee van de club. De voorzitter wenst tot slot een ieder
nog mooie zomermaanden toe en hoopt namens het bestuur iedereen
in het seizoen 2013-2014 vaak op ons mooie sportpark te treffen.

10668 Max Poelmans, 6-5-2007, Pieter de Hoochstraat 40,
1071 EG Amsterdam
10669 Klaas Voorhoeve, 14-12-2006, Singel 349,
1012 WK Amsterdam
10670 Tristan Asiag Berrevoet, 26-1-2007, Veembroederhof 261,
1019 HD Amsterdam
10671 Mika Komduur, 5-8-2002, Alholm 63, 2133 DB Hoofddorp
10672 Michiel van Doggenaar, 9-3-2000, Pauwenkamp 20,
3607 GA Maarssen
10673 Nathan Hijmans, 13-5-2006, Voorplecht 51,
1186 WP Amstelveen
10674 Brecht Scheers, 2-3-2006, Kromme-Mijdrechtstraat 43,
1078 RN Amsterdam
10675 Dani Atanes, 25-9-2001, Viergang 71, 3642 CZ Mijdrecht
10676 Jesse Bollen, 1-11-1997, Nieuwerhoek 69,
1081 CA Amsterdam
10677 Jonas Galavazi, 20-1-2007, J.J. Viottastraat 37,
1071 JP Amsterdam
10678 Robbie van der Meij, 6-6-2007, Valeriusstraat 126 hs,
1075 GD Amsterdam
10680 Boas Cohen, 7-2-2007, Ouborg 2, 1083 AE Amsterdam
10681 Rens Banjaktoetoer, 7-2-2001, Oostakkerstraat 26,
1066 HP Amsterdam
10682 Gijs Smaal, 4-6-2007, Graaf Aelbrechtlaan 125,
1181 ST Amstelveen
10683 Matteo Ferilli, 23-3-2007, Olympiaplein 5,
1077 CJ Amsterdam
10684 Philip Bie Leuveling Tjeenk, 1-10-2007, Prinsengracht 791,
1017 KA Amsterdam
10685 Teun Brouwers, 2-10-2007, Deurloostraat 110 HS,
1078 JJ Amsterdam
10686 Fons Gemmel, 21-3-2001, Cycladenlaan 91,
1060 MC Amsterdam
10687 Valentijn Logher, 4-10-2004, Vinkenkade 77 133,
3645 BX, Vinkeveen
10688 Jaimy Roemer, 21-7-2001, Wissel 34, 1431 LP, Aalsmeer
10689 Duco Dersjant, 1-8-2007, Vasco Da Gamastraat 32 I,
1057 VM Amsterdam
10690 Thierry Merckx, 2-8-2007, Eosstraat 103,
1076 DN Amsterdam
10691 Sam Levy Peper, 19-4-2006, De Cuserstraat 33,
1081 CL Amsterdam
10692 Jackson Veldhoven, 25-1-2007, Prins Hendriklaan 18,
1075 BC Amsterdam
10693 Nathan Spier, 2-5-2007, Willemsparkweg 61 hs,
1071 GS Amsterdam
10694 Floris Munneke, 24-7-2007, Diepenbrockstraat 5,
1077 VK Amsterdam
10695 Chris Oei, 26-3-2007, Koninginneweg 144 hs,
1075 ED Amsterdam
10696 Jantje Barsoum, 21-7-2007, Witte de Withstraat 72 3,
1057 ZD Amsterdam
10697 Ori Hacmon, 3-5-2006, Fanny Blankers-Koenlaan 39,
1183 WR Amstelveen
10698 Kristian Witte, 17-8-2006, Palestrinastraat 19 B,
1071 LD Amsterdam
10699 Daniel Aling-Levy, 20-11-2005, Gijsbrecht van Amstelln 34,
1181 EL Amstelveen
10700 Mario Berti, 17-1-2006, Watteaustraat 12 I,
1077 ZL Amsterdam
10701 Beau van Dijk, 21-6-2006, Van Eeghenlaan 5,
1071 EL Amsterdam
10702 Menno Zeijlemaker, 13-1-1994, P.J. Lomanlaan 3,
1405 BK Bussum
10703 Ziggy Blom, 21-5-2007, Saxen-Weimarlaan 52 II,
1075 CE Amsterdam
10704 Tijmen van der Plas, 27-3-2007, Raphaelstraat 8 hs,
1077 PR Amsterdam
10705 Faas Porskamp, 5-10-2007, Keizersgracht 151 D,
1015 CL Amsterdam

Amstelveen, 2 augustus 2013.
Ruud Mantel,
2de Secretaris

Van Harte
Op 30 juni 2013 zijn getrouwd
Marcel Eggenkamp (AFC zon. 11) en Marieke Klingers
Namens de AFC onze hartelijke felicitaties vergezeld van onze wensen voor veel geluk.

Op 6 juli 2013 zijn in Italië getrouwd
Edoardo Tasciotti en Vanessa Helfrich
Namens de AFC onze hartelijke felicitaties vergezeld van onze wensen voor veel geluk.

Op 18 augustus 2013 zijn getrouwd
Gideon Coronel en Aliza Gorin
Namens de AFC onze hartelijke felicitaties vergezeld van onze wensen voor veel geluk.

Ledenlijst
Kandidaat leden:
10653 Youri van der Worp, 22-06-2006, Valeriusstraat 186111,
1075 GJ Amsterdam
10654 Ryan Quaars, 19-07-2007, Govert Flinckstraat 168 d,
1072 EP Amsterdam
10655 Kobus Willem Ringeling, 15-02-2007, Jacob Marisplein 31,
1058 JC Amsterdam
10656 Adam Kijl, 4-6-2007, Hillenraadt 32, 1083 AJ Amsterdam
10657 Bruno Leddy Gouvela, 4-7-2007, Keizer Karelweg 430,
1181 RL Amstelveen
10658 Hidde van der Zee, 4-10-2006, Rubensstraat 38 bv,
1077 MS Amsterdam
10659 David Nagier, 24-12-2003, Burg. Tellegenstraat 216,
1073 KG Amsterdam
10660 Rijk van der Vlugt, 11-6-2007, Jan van Eijckstraat 7 hs,
1077 LD Amsterdam
10661 Zac Kenbeek, 1-4-2007, Amstel 169, 1018 ES Amsterdam
10662 Julian van Lier, 11-7-2007, Tweede Helmersstraat 74,
1054 CM Amsterdam
10663 Tommy Nohlmans, 22-2-2007, Nieuwe Herengracht 117,
1011 SB Amsterdam
10664 Alexander Roos, 5-12-2007, Wedderborg 22,
1187 DD Amsterdam
10665 Derek Grimm, 16-2-2006, Johannes Verhulststraat 91 hs,
1071 MV Amsterdam
10666 Jesse Teijsse, 5-12-2006, Fideliolaan 139,
1183 PK Amstelveen
10667 Ward Hoekx, 13-10-2007, Bilderdijkpark 8,
1052 SB Amsterdam
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10743 Jasper Tytgat, 1-3-2000, Plantage Middenlaan 58,
1018 DH Amsterdam
10744 Ruben Fernandez Pruano, 19-10-1996, Wals 30,
1507 TN Zaandam
10745 René Tim, 25-2-1986, Runstraat 7 II, 1016 GJ Amsterdam
10746 Mick Luijcx, 18-2-1990, Van Ostadestraat 378 3,
1074 XA Amsterdam
10747 Bram Bossink, 21-7-1993, Erich Salomonstraat 80 K8,
1087 DB Amsterdam
10748 Steyn van Schoonhoven, 11-2-1997, Wally Moesweg 10,
1251 AT Laren
10749 Willem Smit, 6-6-1984, Schaikstraat 6, 1107 TA Amsterdam
10750 Maxenzo Pinas, 20-3-1997, Dirk Vreekenstraat 125,
1019 DP Amsterdam
10751 Bram de Jong, 13-5-1991, Erasmusgracht 271,
1061 MD Amsterdam
10752 Steven van Barneveld, 17-1-1991, Cornelis Schuytstraat 64,
1071 JL Amsterdam
10753 Mojtaba Deryzadeh, 18-7-1995, Perim 155, 1503 GB Zaandam
10754 Mussi Durcan, 22-4-1996, Hof van Zaenden 106,
1508 XG Zaandam
10755 Thijs Geesink, 7-8-1988, Valckenierstraat 35 2,
1018 XD Amsterdam
10756 Kaan Genc, 4-6-2003, Reizigersweg 41, 1033 WD Amsterdam
10757 Victor Goedemoed, 25-9-2000, Frans van Mierisstraat 129 bv,
1071 RR Amsterdam
10758 Thijs de Graaff, 2-9-1992, Haarlemmermeerstraat 38 2,
1058 KA Amsterdam
10759 Poernomo Hamid, 1-1-2002, Kolgans 96, 1111 WH Diemen
10760 Lucas Harff, 29-4-1996, Baambrugse Zuwe 139,
3645 AD Vinkeveen
10761 John Hazel, 20-11-1969, Utrechtsedwarsstraat 67,
1017 WC Amsterdam
10762 Bram Hoogkamp, 25-7-1999, Maasstraat 52 -2,
1078 HL Amsterdam
10763 Noud van der Ven, 18-8-2007, Vondelstraat 23 c,
1054 GH Amsterdam
10764 Eduard Wagenleitner, 12-1-1984, Hoofdweg 859,
1055 SC Amsterdam
10765 Peijn Veerman, 6-3-1992, Moutberg 8, 4708 ND Roosendaal
10766 Hugo van der Wal, 30-12-1989, Reitdiepstraat 3 2,
1079 LZ Amsterdam
10767 Marinus Willemsen, 18-9-1984, Montferlandstraat 14 2,
1079 PK Amsterdam
10768 Rogier Wissink, 11-10-1986, Amsterdamsestraatweg 299 Bis
A, 3551 CG Utrecht
10769 Sjors Bakker, 13-5-1988, Amazonenstraat 26 hs,
1076 LK Amsterdam
10770 Mark von Weiler, 1-6-1987, Amstelkade 134 1,
1078 AT Amsterdam
10771 Mike Mulckhuyse, 6-8-1968, Van Kinsbergenstraat 72,
1057 PT Amsterdam
10772 Nidal Ouaali, 11-5-1997, Gerardt Burghoutweg 6,
1111 BX Diemen
10773 Dave Hiddes, 30-1-1995, Apkenstraat 39, 1447 PN Purmerend
10774 Dailey Groenewegen, 31-12-1998, Oosterpad 20,
1402 ND Bussum
10775 Benjamin Gütlich, 17-10-2003, Beethovenstraat 72 ",
1077 JM Amsterdam
10776 Alexander van Hessen, 21-1-1985, Rozengracht 46 ',
1016 ND Amsterdam
10777 Jochem van Hessen, 5-2-1987, Rozengracht 46 11,
1016 ND Amsterdam
10778 Henry Huyton, 16-12-1995, Amsterdamsestraatweg 20,
1398 BS Muiden
10779 Leendert Kranenburg, 11-12-1983, Van Woustraat 240 2h,
1073 NC Amsterdam
10780 Peter van der Laan, 23-11-1979, Eemsstraat 7 hs,
1079 TB Amsterdam
10781 Giovanni Lopulalan, 9-11-2004, Brandaris 52,
2134 XT Hoofddorp

10706 Teeuwis Bakker, 21-7-2007, Jacob Marisstraat 44,
1058 JA Amsterdam
10707 Melano Leilis, 7-7-2007, Griend 109, 1112 LA Diemen
10708 Tristan Piket, 5-6-2007, Saffierstraat 160,
1074 GZ Amsterdam
10709 Jordy David Ayala Valencia, 27-2-2007, Spangenhof 48,
1083 JJ Amsterdam
10710 Niels Bakker, 19-1-2007, Johannes Verhulststraat 183 hs,
1075 GZ Amsterdam
10711 Amir Mohammadi, 10-4-2007, Graafschapstraat 80,
1079 PE Amsterdam
10712 Yarden Vork, 12-8-1993, Flakkeestraat 16,
1181 CJ Amstelveen
10713 Ojani Dostmohamed, 28-2-2006, Port Saidweg 42,
1448 MT Purmerend
10714 Jayden Blokland, 7-5-2003, Schotse Hooglanden 30,
1060 NM Amsterdam
10715 Stefan Schipper, 11-3-1991, Westerkerkweg 35,
1606 BA Venhuizen
10716 Bjarne Dijkman, 25-9-1993, Kinkerstaat 70 D,
1053 EA Amsterdam
10717 Joost Hommenga, 1-3-1995, In de Korenmolen 42,
1115 GP Duivendrecht
10718 Randy Babel, 8-6-1986, Twijgstraat 58, 8391 CV Noordwolde
Fr.
10719 Gairvyno Zeefuik, 10-3-1995, Groetstraat 85,
1024 TZ Amsterdam
10720 Damian Wijndal, 15-3-1997, Pelmolen 22,
1541 RZ Koog aan de Zaan
10721 Risheet Lal, 20-10-1998, Paso Doblesingel 59,
1326 LS Almere
10722 Berkay Kara, 20-11-2000, Slufterplantsoen 91,
1316 KS Almere
10723 Anass Ouldsaddik, 13-8-2001, Oeverzeggestraat 82,
1087 BW Amsterdam
10724 Daan van Beers, 5-2-1994, Regentesselaan 26,
1405 EM Bussum
10725 Victor van den Berg, 12-1-1984, Sichemstraat 7 C,
3061 KR Rotterdam
10726 Mathijs van den Berge, 8-4-1993, Barndesteeg 27,
1012 BV Amsterdam
10727 Jon Bijl, 13-12-1987, De Genestetstraat 6 HS,
1054 AX Amsterdam
10728 Damian Blankendal, 8-8-1997, Josephine van Gasterenln 39,
1187 SC Amstelveen
10729 Nicky Borgman, 14-12-1997, Durgerdammerdijk 33,
1026 BZ Amsterdam
10730 Ruben Actor, 6-2-2007, Johannes Vermeerstraat 50 hs,
1071 DT Amsterdam
10731 Davey Bokma, 30-11-2007, Lekstraat 50, 1079 ES Amsterdam
10732 Jayden Braaf, 31-8-2002, Davisstraat 103,
1057 TH Amsterdam
10733 Michael Cleintuar, 26-1-1998, Van Boshuizenstraat 429,
1082 AR Amsterdam
10734 Douwe van Dam, 17-6-2003, Badlaan 28,
1399 GN Muiderberg
10735 Berend van Doorn, 9-1-1994, Hooftlaan 15,
1401 EA Bussum
10736 Kian Fitz-Jim, 5-7-2003, Overtoom 155 c,
1054 HG Amsterdam
10737 Ephraim Adriaansz, 21-2-1996, Anton Waldorpstraat 44 II,
1062 AV Amsterdam
10738 Haike Blommesteijn, 5-5-1999, Waterkersweg 222,
1051 PH Amsterdam
10739 Younes Messaoudi, 29-4-1997, Dirk Kleimanstraat 46,
1502 XH Zaandam
10740 Sten Petersen, 21-8-2001, Zwanenzijde 28, 2317 XC Leiden
10741 Damy van Oosterhout, 3-6-1998, Boomgaard 101,
1432 LD Aalsmeer
10742 Dennis Regelink, 2-11-1980, Erich Salomonstraat 560,
1087 KC Amsterdam
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10819 Mauricio de Lemos Benvindo, 19-6-1999, Panamakade 132,
1019 AX Amsterdam
10820 Luca Klijn, 9-12-2003, Eendrachtstraat 27 ",
1078 XW Amsterdam
10821 Thijs van der Kwast, 4-10-1984, Kuipersstraat 183,
1073 ER Amsterdam
10822 Wouter Kool, 25-3-1981, Willemsparkweg 15 ',
1071 GN Amsterdam
10823 Paco Dersjant, 18-5-2005, Vasco Da Gamastraat 32 ',
1057 VM Amsterdam
10824 Gabriel Reiziger, 10-10-2005, Ouddiemerlaan 162,
1111 HN Diemen
10825 Lennart Sterel, 8-10-2012, Willemsparkweg 201 ",
1071 HB Amsterdam
10826 Stijn Felix de Groot, 9-5-2007, Reinier Claeszenstraat 17,
1056 WD Amsterdam
10827 Bas Hoekstra, 29-6-2007, Jacob Marisstraat 28,
1058 HZ Amsterdam
10828 Valentin Hobma, 1-8-2007, Nicolaas Maesstraat 80 hs,
1071 RD Amsterdam
10829 Daan de Jong, 27-9-1985, Vondelkerkstraat 7,
1054 KW Amsterdam
10830 Johnny Cornelissen, 30-1-2007, Hacquartstraat 16,
1071 SH Amsterdam
10831 Jonathan Mulder, 2-2-2002, Voorplecht 43,
1186 WP Amstelveen
10832 Michael Mulder, 10-1-2001, Voorplecht 43,
1186 WP Amstelveen
10833 Lout Rosenberg, 14-2-1995, Blaue Erf 7, 1012 PZ Amsterdam
10834 Frans Boelens, 29-8-1955, IJburglaan 932,
1087 JK Amsterdam
10835 Eric van Bruggen, 28-8-1997, Oostakkerstraat 43,
1066 HR Amsterdam
10836 Angelo Boerema, 26-3-2004, Boeierlaan 39, 1503 JT Zaandam
Thomas Aarts, 10-1-1985, Rijnstraat 126 1, 1079 HP Amsterdam
Arend Jelmer Boukes, 11-4-1982, Holtmeulen 44,
1083 CH Amsterdam
Levie Clement, 2-11-2006, Goudsbloemstraat 118 B,
1015 JT Amsterdam
Pim Heesterbeek, Nieuwe Kerkstraat 112 ", 1018 VM Amsterdam
Tyro Lynch, 26-1-2002, Bijlmerdreef 124, 1102 AB Amsterdam
Olivier van Tets, 8-3-1987, Damrak 3511, 1012 LK Amsterdam
Orville Jozefzoon, 9-8-2006, Johan Huizingalaan 171 2,
1065 HZ Amsterdam
Andrew Kanters, 9-2-2000, Jane Addamslaan 17,
1187 DA Amstelveen
Zegna Nagelkerken, 23-4-2003, Olympiakade 52,
1076 XX Amsterdam
Oguzhan Solmaz, 18-5-1995, Forel 420, 3824 LL Amersfoort

10782 Joram Melis, 23-2-1995, Sumatrakade 671,
1019 PT Amsterdam
10783 Guido Moelee, 12-2-1992, Tapijtschelp 75, 1112 DZ Diemen
10784 Redmar Woest, 4-4-1994, H A Lorentzweg 19,
1402 CA Bussum
10785 Anton Andrejevitsj Zamiatine, 25-10-1988, Albert Cuypstraat
39 h, 1072 CL Amsterdam
10786 Ritchy Woudstra, 28-10-2002, Oldenaller 19,
1081 HJ Amsterdam
10787 Raffy Woudstra, 28-10-2002, Oldenaller 19,
1081 HJ Amsterdam
10788 Simon Philipsen, 1-7-1987, Cornelis Anthoniszstraat 30 II,
1071 VV Amsterdam
10789 Maxim Perels, 15-5-1998, Wannepad 45,
1066 HW Amsterdam
10790 Pepijn Kluin, 23-4-1990, Roetersstraat 2 D,
1018 WC Amsterdam
10791 Dave Osei, 7-6-1983, Alkmaarstraat 309, 1024 TC Amsterdam
10792 Jaydee Nicholson, 4-6-1996, Spakenburgstraat 78,
1107 WT Amsterdam
10793 Enes Tekin, 20-11-2002, Sporadenlaan 8, 1060 MJ Amsterdam
10794 Mazati Urbini-Grefkens, 1-3-2000, Sonneveld 43 3,
1082 EZ Amsterdam
10795 Emile Remarque, 9-7-1994, Utrechtseweg 149,
3818 ED Amersfoort
10796 Niels Veldhuisen, 1-7-1993, Barndesteeg 27,
1012 BV Amsterdam
10797 Dean van Scheppingen, 6-7-2004, Uiterweg 417 B,
1431 AM Aalsmeer
10798 Guido van Rooij, 1-11-1987, Amstelkade 134 i,
1078 AT Amsterdam
10799 Roy Turpijn, 19-12-1991, Nassaukade 64 2,
1052 CR Amsterdam
10800 vervallen
10801 Abraham Misehouy, 12-2-2000, Nageljongenstraat 22,
1033 PD Amsterdam
10802 Kimo Rehatta, 14-4-1998, Beverenstraat 19,
1066 WD Amsterdam
10803 Ben Halima Guediche, 21-1-1993, 2e Van der Helststraat 63 ",
1073 AK Amsterdam
10804 Simon Roozendaal, 10-6-2000, Molenweg 26,
1182 CL Amstelveen
10805 Philip van den Brink, 1-3-1993, Ferdinand Bolstraat 5 ',
1072 LA Amsterdam
10806 Alexander Admiraal, 7-7-1986, Maasstraat 72 A2,
1078 HL Amsterdam
10807 Maurits Holle, 9-5-1986, Orteliusstraat 283 ",
1056 NV Amsterdam
10808 Thomas Hoving, 21-3-1985, Lijnbaansgracht 206,
1016 XA Amsterdam
10809 Wietse Leever, 1-9-1983, Baarsjesweg 162,
1057 HN Amsterdam
10810 Jeffrey Ligeon, 8-8-1995, Viermasterstraat 176,
1034 XV Amsterdam
10811 Marlon Sarra, 6-5-1992, Vechtstraat 145 ',
1079 JG Amsterdam
10812 Lucas Smit, 1-3-1988, Kwakersstraat 10 "',
1053 WC Amsterdam
10813 Robert Zwamborn, 2-4-1982, Sluisstraat 10 1,
1075 TE Amsterdam
10814 Marcello Segall, 1-6-2005, Govert Flinckstraat 366 b,
1074 CG Amsterdam
10815 Youssef el Abdallaoui, 1-2-1985, Admiralengracht 219 II,
1057 EW Amsterdam
10816 Mats van Eck, 7-12-2005, Wouwermanstraat 42 h,
1071 MA Amsterdam
10817 Friso Somsen, 17-8-2005, Van Breestraat 39,
1071 ZG Amsterdam
10818 Pierre Holthuis, 12-12-2000, Zandstraat 15 D,
1011 HJ Amsterdam

Adreswijzigingen:
A018 Michael Oliveira, Onoribo 11, 1111TS Diemen, 8060 Hidde
ten Brink, Curaçaostraat 69-1, 1058 BN Amsterdam, 8970 Bram
Pannekeet, Willy Sluiterstraat 70, 1061 TJ Amsterdam, 10482 Pieter
Baan, Walenpleintje 155-2, 1012 JZ Amsterdam, 8660 Michiel Hageman, Ruysdaelstraat 43-3, 1071 XA Amsterdam, 9926 Pieter Vink
en 8375 Olle Vink, Victorieplein 47-VII, A004 Jeroen
Coersen,
Hoekwierde 130, 1353 PK Almere, 10060 Jasper Wildenberg, Lijnbaansgracht 41-1, 1015 GR Amsterdam
Kandidaat donateur:
100089 Luc Horstenbach, Wielingenstraat 24-S, 1078 KL Amsterdam, geb.datum: 17-6-2013
Opnieuw opvoeren:
8179 Bob van Uden, 8874 Yener Devecioglu, 10470 Daniel de
Leeuw, 8548 Livio van Guine, 10424 Ben v.d. Ruit, 10146 Daniel
Engelberts, 8958 Gijs Niehe, 7250 Timothy v.d. Berg, 5241 Maxime
Singels, 4963 Geoffrey Galata, 6732 Nanne Tempels, 5524 Justin
Swart, 5424 Raoul Böhne, 8702 Marek van Beek, 8228 Haji Adoma,
5723 Martijn Arends, 7877 R. Wieffering,
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Italië, volgt uitgebreid de verrichtingen van onze club en wordt
over alles op de hoogte gehouden door zijn vriend AFC-Ridder
Hans Woudstra. Hij heeft een tweetal fabrieken één in Italië en één
in Slovenië, beiden met de naam Intersocks. De organisatie door Dé
was geweldig: hij had aan alles gedacht om het de spelers, de begeleiding en de meegereisde bestuursleden en Ereleden zo aangenaam
mogelijk te maken. Namens AFC onze grote dank hiervoor. Het
was grote klasse.!!!! Ook vernam ik dat Dé met zijn bedrijven AFCvriendelijk is geworden!
Sedert de vorige uitgave van ons clubblad de Schakel waarin de aanstelling van Maarten Stekelenburg werd aangekondigd hebben er
vele veranderingen plaatsgevonden. Maarten, die in het laatste gedeelte van de competitie als coach van ons vlaggenschip met de selectie in een enorme eindsprint de club in veiligheid bracht werd door de
KNVB benoemd tot trainer/coach van Jong Oranje onder 17 jaar,
met welke benoeming wij hem namens de AFC van harte gelukwensen.
In de sportkrant van de Telegraaf was een leuk artikel van de journalist René van Batenburg opgenomen met als kop “Ik verlaat AFC
met pijn in mijn buik” Door deze wat late benoeming moest onze
commissie Topamateurs op zoek naar een nieuwe trainer. Zeer snel
werd er contact gelegd met Willem Leushuis, die tot nu toe zeer
actief en succesvol was in de topelftallen van de Zaterdagcompetitie. Persoonlijk heb ik kennis gemaakt met hem tijdens de reeds boven genoemde trip van ons 1e elftal naar Italië en heb toen een zeer
goede indruk van hem gekregen.
In de Telegraaf was een prima artikel opgenomen over onze nieuwe
trainer met als kop “AFC is toch een heel speciale club” Voor dit
artikel verwijs ik u naar de website van onze club.
De resultaten van de tot nu toe gespeelde oefenwedstrijden hebben
goede resultaten opgeleverd. Namens de AFC wensen wij onze nieuwe trainer samen met de selectie en de begeleiding in het komende
competitieseizoen veel succes. Voor de resultaten van alle gespeelde
oefenwedstrijden ben ik zo vrij u te verwijzen naar de verslagen op
onze website. Uitgebreid hebben Laurens Samsom en Sjoerd Jens
de wedstrijden in Italië beschreven en voorzitter Machiel de overige
wedstrijden.
Ook was in de sportbijlage van de Telegraaf een artikel opgenomen
met foto van ons lid en oud-eerste elftalspeler Daryl van Mieghem.
Daryl speelde tot twee jaar geleden in onze A-selectie en vertrok toen
naar Jong Heracles. Hij bleef lid en was op de zondagen aanwezig
als supporter bij de thuiswedstrijden van ons vlaggenschip. Het komende seizoen speelt hij bij Telstar bij welke vereniging wij hem
namens onze vereniging veel succes wensen.
In de PS-bijlage van Het Parool d.d. 6 juli jl. was een uitgebreid
artikel opgenomen met als titel “Portret van de Familie LeeserThuis in diamanten”. Ruime aandacht wordt gegeven aan het onderscheiden Familiebedrijf van het Jaar. Op de foto zien wij onze
Zilveren Ploegers Benno Leeser en Dennis Bijlsma alsmede ons lid
David Bijlsma en partners. Meer informatie over dit leuke artikel
kunt u lezen op de website van onze vereniging.
In de bijlage Vrouw van de Telegraaf was een uitgebreid interview
opgenomen met onze ex-zwemster Marleen Veldhuis echtgenote van
ons lid Camiel Huisman. Van topsporter werd ze in april jl. voor de
tweede keer moeder. In het interview vertelt zij uitgebreid over haar
zwemcarrière nadat zij in 2012 na de Olympische Spelen in Londen
afscheid nam. Namens de vereniging nogmaals onze bewondering en
gaarne tot ziens op Goed Genoeg.
In de bijlage Weekeinde van de Telegraaf d.d. 20 juli jl. was een
uitgebreid artikel opgenomen met als titel “ Tom Egbers-Loyale
smaakmaker”. Tom is lid van de Zilveren Ploeg en actief als jeugdleider bij het elftal van zijn zoon Rick. In het genoemde artikel vertelt. Tom over zijn werk bij NOS-Studio Sport en verdere ontwikkelingen bij de KNVB.
De Telegraaf besteedde in haar Amsterdam-bijlage d.d. 9 augustus
jl. aandacht aan de overgang van Mike Ruijter naar Quick Boys in
Katwijk. Mike heeft zes jaar deel uitgemaakt van onze A-selectie.
Namens de AFC wensen wij Mike veel succes in Katwijk.
Ondergetekende had op 15 augustus jl. telefonisch contact met Edith
van Dijk-Meijer, echtgenote van ons reeds een aantal jaren geleden
overleden ex-trainer Gé van Dijk, één van de succesvolle trainers in

Van werkend lid naar donateur:
100088 Len Langenberg, 100090 Peter Post, 100091 Mike Ruijter,
100092 Daniel Schram, 100093 Ischa de Windt, 100094 Rogier de
Boer, 100095 Rob Groenteman, 100096 Kalin Stefanov, 100097 Bas
Ris, 100098 Peter v.d. Dungen sr., 100099 Dennis de Wit, 100100
Hidde Timmer
Van donateur naar werkend lid:
7696 Jan van Galen, 6554 Benjamin Ermia
Opzeggingen:
9693 H. Bosma, 100080 Lars Boering,5012 Surya Steijlen, 5430
David Langenberg,5812 Paul Oldenziel, 7412 Aaron Winter, 7542
Javier Vet, 8241 Daan Blankenstijn, 8315 Maurits Knoop, 8409 Joey
van der Hart, 8561 Arthur van Oostveen, 8773 Hidde Bos, 10391
Robin Kemp, 8773 Hidde Bos, 8892 Gideon de Graaf, 10114 Philip
Hillen, 10583 Lars Valkenburg, 10587 Herman Lammerts van Bueren, 100067 Murat Böke, 7760 Camiel Hekster, 8621 Joshua Theeboom, 8401 Jelle van Viegen, 10474 Thomas Massink, 10011 Coen
de Vries, 10614 Daniel Timmer, 10585 Johan Steinvoort, 10460 Teun
Gerrits, 4239 Nino Triolo, 10435 Finn van Bommel, 10011 Coen de
Vries, 8978 Ebe Proost, 10445 Teije Proost, 8128 Branco Steltman,
10320 Clavio Steltman, 4276 Tommy van Kampen, 7877 Ruben
Wieffering, 8819 Eno Grauwde, 10613 Kees Jaap van der Kamp,
8227 Tieme van Hees, 10628 Edward Frank, 10597 Volkert Kerbergen, 8590 Yared Kassie, 9552 Alon de Lieme, 9850 Jonathan de
Lieme, 10597 Volkert Kersbergen, 6507 Kyle van Til, 10571 Zhivko
Kralev, 10538 Anthony Dean

AFC’s “Bie”-zonderheden

Aan het eind van het seizoen 2012-2013 was het eigenlijk mijn bedoeling om niet meer verder te gaan met mijn rubriek. Een mens
wordt wat ouder en krijgt dan wat teleurstellingen te verwerken met
betrekking tot de benodigde informatie. Tijdens mijn bestuurslidmaatschap was ik van alle gebeurtenissen in onze club op de hoogte, maar
in de huidige jaren word je als Erelid niet meer over alles geïnformeerd en moet je iedere maand weer op zoek gaan naar de informatie
voor je rubriek. Na overleg met en advies van mijn echtgenote Marjoleine heb ik toch maar besloten om door te gaan met mijn maandelijkse informatie over het wel en wee van onze mooie club.
In het voorjaar van 1996 startte ik. nadat ik was teruggetreden als
secretaris met een vaste column in ons clubblad de Schakel. In deze
column tracht ik u weer op de hoogte te houden over verschillende
aangelegenheden in onze club die niet direct betrekking hebben op
onze voetbalprestaties. Naar een idee van mijn toenmalige opvolger
als secretaris, mijn goede vriend Kees Gehring, werd de naam
AFC’s "Bie”- zonderheden aan deze column gegeven. Uiteraard stel
ik het zeer op prijs van uw informatie voor mijn column te mogen
ontvangen.
Na een zomer van cricket, honkbal, golf en de Tour de France zijn de
oefenwedstrijden van ons 1e, 2e en Zaterdag 1 weer begonnen. Elders
in deze uitgave van de Schakel leest u nadere informatie.
Op uitnodiging van AFC-Ridder Dé Hurwits verbleef onze Aselectie van 25 t/m 28 juli jl. in Belluno in Italië. Een mooie traditie
werd daarmee doorbroken na jaren lang voorafgaande aan de start van
het nieuwe voetbalseizoen in Maastricht te hebben verbleven. Dé is
AFC-Ridder, meer dan 50 jaar lid van onze vereniging en zoon van
ons oud-bestuurslid en lid van Verdienste Jo Hurwits. Hij woont in
20
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de geschiedenis van onze club, die deze dag 90 jaar geleden werd
geboren. Edith volgt nog steeds uitvoerig onze resultaten en laat alle
bekenden groeten.
Het komend weekend op 24 en 25 augustus a.s. zullen op Goed
Genoeg de wedstrijden om het kampioenschap van Amsterdam
worden verspeeld. Zaterdag is de begintijd 13.00 uur en zondag om
12.00 uur. Op de website van hetamsterdamschevoetbal.nl kunt u
het wedstrijdprogramma vinden. Zaterdagmiddag om 17.00 uur zal
er een damesvoetbalwedstrijd worden gespeeld tussen de dames van
Ajax en van Buitenveldert. De toegangsprijs is € 3,--.
Zaterdagavond 19.00 uur zal na de laatste wedstrijd een feest starten
op Goed Genoeg verzorgd door La Bastille met optreden van Danny
Nicolay en Jeffrey Tanis. Entree € 10.-- . Toegangskaarten zijn
verkrijgbaar bij de ingang van het clubhuis.
Onze actieve jeugdcommissie organiseerde samen met de trainers in
de afgelopen maanden een tweetal voetbalkampen op Goed Genoeg.
De eerste in juli trok 220 jongens en meisjes en de 2e in augustus 180
jeugdigen. Ik raad u aan op onze website de verslagen te lezen en de
foto’s te bekijken. Alle lof namens de AFC voor de organisatoren
hiervan. Persoonlijk heb ik genoten tijdens mijn bezoeken aan deze
evenementen op Goed Genoeg.
Onze dochterclub ACC had een middelmatig seizoen. Gelukkig wist
het 1e elftal zich te handhaven in de Topklasse. In de T/20 competitie
was ACC meer succesvol. In de finale werd op het nippertje jammer
genoeg verloren van tegenstander Dosti.
Ons Lid van Verdienste Hans Mulder wordt deze week geopereerd
voor een nieuwe heup. Namens de AFC zenden wij hem onze AFCgroeten met onze wensen voor beterschap.
Zilveren Ploeger, Voorzitter van de Medische Commissie en Nobelprijswinnaar (1994) Wim Crouwel wordt de volgende week
geopereerd in de Bergmann Kliniek in aan zijn schouder. Ook hem
wensen wij sterkte en een snel herstel.
Onze pachter Frans Ris wordt de volgende week geopereerd voor
een nieuwe heup. Namens de vereniging wensen wij hem sterkte en
snelle terugkeer op Goed Genoeg.
En dan nu de verjaardagen van de Leden van de Zilveren Ploeg:
Harry Schoemaker (21/8 - 79 jaar jong) - Lid van Verdienste en
AFC-Ridder Hans Slaap (1/9) - Alphons Böggeman (3/9) - AFCRidder Dé Hurwits (4/9) - AFC-Ridder Willem van Oort (5/9 - 88
jaar jong) - AFC-Ridder Wim Ringe (5/9) - Frans v.d. Bor (6/9) Lid van Verdienste Henk van der Jagt (6/9) - AFC-Ridder Daan
Kappelhoff (8/9) - Rob Groenteman (10/9) - AFC-Ridder Hans
Honsdrecht (10/9) - Peter v.d. Dungen Jr. (13/9) - Lid van Verdienste Hans Mulder (17/9) - Hans Hulst (17/9) - Nobelprijswinnaar
(2008) Tim Timmerman (18/9). Namens de AFC onze welgemeende
gelukwensen aan al deze jarigen.
Johan de Bie

De al oude behandelkamer werd in mei 2001 door financiële steun
van ons lid en oud huisarts Bas Rachman geheel “opgezomerd”. Een
voorzet naar nog beter sportmedische begeleiding binnen onze mooie
club was mede zijn visie. De toenmalig voorzitter Dick van der
Klaauw ontving deze geste tijdens de receptie vanwege het behalen
van het kampioenschap en terugkeer naar de Hoofdklasse. In zijn
dankwoord naar Bas Rachman memoreerde Dick van der Klaauw al,
dat het nog een fors traject zou zijn in de Zuidas mocht AFC zijn plek
daar kunnen behouden.
Over visie gesproken! Dinsdag 30 juli 2013 maakte onze A-selectie
voor het eerst gebruik van dit Topklasse waardig onderkomen.
In ruim 2 weken tijd hebben noeste AFC-ers de handen uit de mouwen gestoken en kleedkamer 8 toegevoegd om dit moderne Sport
Medisch Centrum te realiseren. Groundsman Hassan el Marnouchi,
Dennis Schröder, aannemer Jan Vroegop, keukeninstallateur Marco
van Roode en ondergetekende konden als eerste constateren ”dit is
AFC waardig”.

De vraag was, hoe kunnen we
deze ruimte nu echt AFC eigen
maken? Die oplossing kwam
van ons lid Hans de Wijs,
werkzaam als beeldend patissier
heeft hij een door Lex Rimini getekende “oer” AFC-er
uitgezaagd en aan de muur
bevestigd.

Sport Medisch Centrum

Maandag tot en met donderdag middag tussen 15.00 en
17.00 uur kun je hier terecht
voor blessure of ander leed bij
de
dienstdoende
fysio/sportverzorger.
Woensdagmiddag
tussen
17.00 en 19.00 uur ( zie mededeling) staat de fysiotherapeut van
praktijk Fysio&More voor de jeugd ter beschikking.

AFC Bas Rachman Sport Medisch Centrum geheel vernieuwd

Een officiële opening zal uiteraard door Bas Rachman nog volgen,
maar ben je toch nieuwsgierig? Kom gewoon even kijken.
Wim Crouwel
(Voorzitter Medische Commissie)
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frisse start. Kortom de A.F.C. trein staat weer onder stoom!! Voor
onze A.F.C.-ers zijn de “ins-and-outs” op het gebied van blessure
preventie wel bekend. De nieuwe leden heten wij van harte welkom
en wensen hen eveneens een sportief en succesvol AFC-gevoel toe.
Vóór aanvang van training/wedstrijd is het belangrijk al een goede
voorbereiding te treffen, wat zeker voor jezelf, maar ook het team ten
goede komt.

Scheidsrechterscommissie
Met ingang van het seizoen 2013/2014 gaan de maatregelen in uit
het actieplan ‘Tegen geweld, voor sportiviteit’. De invoering van
de tijdstraf en de visuele controle van de spelerspas zijn twee
maatregelen die direct voor de betrokkenen merkbaar zijn.

Algemene preventie en hygiëne.
x
x

Tijdstraf bij (eerste) gele kaart
Voetballers in de B-categorie van het veldvoetbal krijgen voortaan
een tijdstraf van tien minuten opgelegd bij de eerste gele kaart. Een
afkoelperiode die direct voelbaar is voor zowel de speler als het team
dat tien minuten lang met een speler minder verder moet. De volgende (tweede) gele kaart voor dezelfde speler betekent rood.

x
x
x
x

Verbeteren gebruik spelerspas
De controle op het juiste gebruik van de spelerspas is voor verbetering vatbaar. Met ingang van het nieuwe seizoen ondertekenen ook
beide aanvoerders het wedstrijdformulier. Daarmee dragen zij mede
de verantwoordelijkheid voor de controle van de spelerspassen en wat
er tijdens de wedstrijd is gebeurd. Daarnaast vindt voortaan ook een
verplichte visuele controle plaats aan de hand van de spelerspas,
direct voorafgaand aan de wedstrijd. Dit is een gezamenlijke taak van
de scheidsrechter en beide aanvoerders (bij jeugdvoetbal de leiders).
Deze visuele controle wordt tijdens het seizoen fasegewijs ingevoerd,
te beginnen bij de A-categorie mannen en vrouwen.

x
x
x
x
x
x
x

Voetnagels kort houden en recht afknippen.
Voorkom blaren door talkpoeder of Skinlube aan te brengen.
Gebruik deugdelijk en goed passend schoeisel.
Kousen en schoenveters niet te strak aantrekken.
Tijdens training/wedstrijden zijn enkelbandages aan te bevelen.
Scheenbeschermers zijn verplicht, de kousen omhoog en
met verbandgaas fixeren.
Zorg dat je schoeisel soepel blijft, dus invetten.
Controleer je noppen op lengte en slijtage.
Draag altijd schoongewassen sportkleding.
Na het douchen goed afdrogen, ook tussen de tenen.
Laat ook ogenschijnlijk kleine kwetsuren deskundig behandelen.
Draag tijdens de warming-up altijd een eigen shirt, géén
wedstrijdshirt.
Draag na de training/wedstrijd in natte ruimtes altijd
BADSLIPPERS.

Specifieke hygiëne.

Vanaf 1 september 2013: Verplichte visuele controle voor senioren
mannen en vrouwen categorie A.
Vanaf 1 november 2013: Verplichte visuele controle voor jeugdvoetbal jongens en meisjes cat. A.
Vanaf 1 januari 2014: Verplichte visuele controle voor senioren
mannen en vrouwen categorie B.
Vanaf 1 maart 2014: Verplichte visuele controle voor jeugdvoetbal
jongens en meisjes categorie B.
Alle betrokken clubs, spelers en officials ontvangen hierover nadere
info.
AFC Scheidsrechterscommissie

x
x
x
x
x
x
x

Aanmelden cursus Basis Opleiding Scheidsrechter van de KNVB
Scheidsrechter zijn is natuurlijk niet de makkelijkste 'baan', maar wel
een heel belangrijke. Voor meer bagage volg je als (aankomend)
scheidsrechter natuurlijk de Basis Opleiding Scheidsrechter Veldvoetbal (BOS).
In oktober 2013 gaan weer de BOS-cursussen weer van start. Iedere
cursus omvat zeven bijeenkomsten en wordt op doordeweekse avonden gegeven. De cursussen beginnen om 19.00 uur of 19.30 uur en
duren drie uur per bijeenkomst. De kosten zijn € 50,00 (inclusief
cursusmateriaal); deze kosten worden betaald door AFC. Vanaf de
leeftijd van 16 jaar kan de cursus gevolgd worden.
De cursussen in de regio Amsterdam beginnen maandag 7 oktober.
(Locaties nader te bepalen.) Voor meer informatie over de cursusinhoud;http://scheidsrechters.voetbal.nl/article/12780/basisopleidingscheidsrechter-veld
Voor info AFC scheidsrechterscommissie; fcjuch@msn.com

x
x

Doe een goede Warming-Up en vergeet nooit te rekken.
Neem vóór de training/wedstrijd altijd glucose- of koolhydraatrijke voeding.
Gebruik thee of Gatorade-drank tijdens de rust.
Drink geen koolzuurhoudende dranken vóór training/wedstrijd.
Breng vaseline aan op de wenkbrauwen i.v.m. transpiratie.
Breng vaseline aan op buitenzijde knie en bovenbenen, tegen schaafwonden.
Bij gevoel van kramp dit niet door het gehele elftal laten
“behandelen.”
Na een blessure NOOIT warmte, maar wel IJS-applicatie
gedurende 24 uur.
Mocht zich na een wedstrijd toch een blessure voordoen,
raadpleeg dan een Eerste-Hulp van een ziekenhuis, of je
huisarts en stel je in verbinding met onze medische staf.

Met deze wenken hopen wij preventief te werken dus, wie weet,
Olé, Olé Kampioenen!
De medische commissie maakt bekend dat de paramedische dienst bij
A.F.C. dit seizoen weer geheel paraat staat. Bij onze Hoofdmacht
wordt Michaël Olivieira bij gestaan door Sebastiaan ter Hoeven, als
fysio/manueel therapeut werkzaam in de praktijk Mobilis te Buitenveldert. Samen met clubarts Lex Swaan wordt er dus bij A.F.C. weer
Top-professioneel gewerkt zodat de nieuwe trainer Willem Leushuis
over een super fitte spelersgroep kan beschikken. Bij de sen. 2 blijft
dat Dennis Schröder (tevens jun. A1), fysiotherapeut Swan Lee Tan
zaterdag 1, Maxime Groenewegen jun. B.1, Aukje Spoelstra jun.
C1 en Floor Monas pup. D1.
Op de website heb je, in woord en beeld al kunnen ervaren dat het
Bas Rachman Sport Medisch Centrum is uitgebreid en gemoderniseerd. Alles bedoeld om nog efficiënter te kunnen werken.
Of zoals eerder gezegd, de Medische Dienst bij A.F.C. functioneert
mede als een radartje om ook dit jaar weer kampioenen af te leveren!
De medische commissie:
Lex Swaan (arts) tel. 06 53674434
Michael Olivieira (sporttherapeut) 06 21278122
Co Grosze Nipper (sportverzorger) tel. 06 44352970

Medische commissie
Humor en discipline, A.F.C. team-spirit
Beste A.F.C. sportvrienden,
Het seizoen 2013/2014 vangt aan en alle trainingen worden druk
bezocht. Ondanks de huidige bijna tropische temperaturen zijn de
standaard elftallen bezig in een ritme te komen welke nodig is bij een
24
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Wim Crouwel (fysiotherapeut/voorzitter)
wim.crouwel@xs4all.nl

06

51050940

reddingen van Youssef El Abdallaoui. Kortom: de mannen gaan er
flink tegenaan op het zonovergoten veld.
Na de training volgt een snelle opfrisbeurt, waarna een ieder zich in
de meegebrachte avondoutfits hijst. De volgende halte: het pasta
restaurant in Belluno. De gerechten smaken uitstekend en er wordt
honderduit gepraat en vooral veel gelachen (ondanks het decreet om
de lokale wijnen links te laten liggen).

mail:

Voor A.F.C.ers is iedere woensdag inloopspreekuur in onze eigen
fysioruimte. Fysiotherapeuten van FYSIO&MORE zijn dan aanwezig voor vrijblijvend advies en beoordeling van je sportblessure.
Tijden inloopspreekuur: jeugd 17.00 – 18.00 uur senioren 18.00 –
19.00 uur
De Medische Commissie:
Lex Swaan (arts) tel. 06-53674434
Wim Crouwel (voorzitter) voor reacties: wim.crouwel@xs4all.nl
Michael Olivieira (sporttherapeut A-selectie) 06-21278122
Co GroszeNipper (sportmasseur) tel. 06 44352970

De rondgang door de historische binnenstad, gevuld met vrolijke live
muziek en honderden bezoekers, blijft beperkt tot een kleine wandeling.
Voor vrijdag staat een dubbel programma gepland, te weten: een
training en een oefenwedstrijd, en dus kruipt iedereen vroeg in bed.
Al met al een mooie ouverture van een uniek trainingskamp.
Tekst: Laurens Samsom

Verslagen AFC 1

DAG 2
Een 'buongiorno' bleek het zeker nadat de gordijnen werden opengeslagen; we werden getrakteerd op een panorama van de uitlopers van
de Dolomieten, waarbij de stralende zon het plaatje compleet maakte.
Na het gezamenlijke ontbijt, werd de wandeling ingezet naar het
trainingsveld. Alhier aangekomen werd er een lichte training verricht,
waarbij onder andere Wout en Duncan lieten zien hoe een positiespelletje gespeeld dient te worden.

Maandag 15 juli is AFC met haar nieuwe trainer Willem Leushuis vol
goede moed met de eerste training aan een nieuw Topklasse seizoen
begonnen.
Nagenoeg de voltallige selectie was aanwezig en wederom door kleding sponsor Nike in het nieuw gestoken.
Van donderdag 25 t/m zondag 28 juli verbleef de selectie en staf in
Belluno, Italië voor een trainingskamp op uitnodiging van Dé Hurwits.
Hieronder laten wij de verslagen volgen, die iedere dag op onze website zijn verschenen.

Terug bij onze vaste verblijfplaats aangekomen werd de lunch geserveerd, bestaande uit risotto en een stukje vlees. Omdat aan het eind
van de middag een wedstrijd gepland stond, zochten de meeste spelers even de rust op.

DAG 1
In de vertrekhal van Schiphol staat donderdagochtend een dertigtal
AFC-ers in blauwe blazers en donkerblauwe broek. Het is vijf uur in
de ochtend, maar dat drukt de pret niet omdat een oefenstage naar
Noord-Italië op het programma staat. Het vlaggenschip staat op het
punt om af te reizen naar Belluno in Noord-Italië waar het op uitnodiging van Dé Hurwits (zoon van Jo Hurwits en trouwe AFC-supporter)
een 4-daagse zomerstage zal afwerken.
Nog voor het middaguur arriveert de groep, met tal van nieuwe gezichten in de spelersgroep en staf en onder begeleiding van gastheer
Dé, in een pittoresk hotel te midden van de grillige uitlopers van
de Dolomieten (zie foto in slider).
De lunch wordt genuttigd op z'n Italiaans: eerst pasta, dan gnocchi,
vervolgens vlees, en tot slot chocolade ijs. Ook maakt Henk Bijlsma
van de gelegenheid gebruik om de meegereisde ereleden te introduceren.

Na een korte wedstrijdbespreking werd de reis per bus ingezet naar de
lokale rugbyclub, welke het veld ons ter beschikking heeft gesteld
voor de eerste oefenwedstrijd. De tegenstander zou niet uit een vast
team bestaan, maar uit een groep spelers uit deze regio. Deze selectie
van spelers was samengesteld door Gian Pietro Bocanegra, die ook
het mandaat had gekregen van Dé Hurwits (meer dan 50 jaar lid, dus
AFC Ridder) voor de lokale organisatie van dit trainingskamp.

Vooraf: Belluno combinatie - AFC

Ondanks dat onze tegenstanders nog nooit in deze samenstelling
gespeeld hadden, bleken ze een 'sparringpartner' van formaat. Na
enkele kansjes over en weer kwam AFC in de eerste helft vlak voor
rust op voorsprong door een rake kopbal van Joost Heij (na een mooie
assist van Enrico). Net nadat de tweede helft begonnen was, was er
een kort intermezzo doordat het onweer onze kant op dreigde te komen. Ondanks het overwicht van AFC kwam de 'squadra mista' op
gelijke hoogte, nadat de rechter vleugelaanvaller niet in de buitenspelval van AFC was getrapt.
Twee minuten voor tijd werd het pleit dan alsnog beslecht, nadat Tim
Wulffraat zich knap vrij had gespeeld en vrij voor de keeper Joshua
Patrick in staat stelde om het laatste tikje te geven. De wedstrijd
verliep vriendelijk en werd goed geleid door het Italiaanse arbitrale
trio.

1e training met op de achtergrond de Dolomieten
Na een korte rustperiode zet de voltallige ploeg koers richting trainingsveld. Tijdens de wandeling wordt uitvoerig gesproken over het
nieuwe seizoen, maar ook de studies en werkzaamheden van de jongens komen aan bod. Van grafisch designer tot dokter, van winkeleigenaar tot managementstudent: de selectieleden blijken veel meer te
kunnen dan tegen een leren knikker trappen.
Trainer Willem Leushuis heeft een pittige training voorbereid. Schitterende doelpunten van Wout Meulemans worden afgewisseld met
accurate verdedigende ingrepen van Geoffrey Galatá en acrobatische

Teruggekomen in het hotel werd het avondmaal genuttigd. Hierbij
sprak de spelersgroep zijn dank uit naar Dé Hurwits voor dit fantastische trainingskamp, welke in een speech beaamt werd door onze
voorzitter Machiel en kracht werd bijgezet door als present het AFC25
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Een delegatie van AFC werd ontvangen door de Burgemeester en
Wethouders van Belluno.
Met sjerp de burgermeester en 4e van links Dé Hurwits.

shirt met handtekeningen van de spelersgroep en staf aan Dé Hurwits
te overhandigen.
Een trainingskamp zou een trainingskamp niet zijn zonder de inzegening van het seizoen. Deze honneurs werden waargenomen door onze
'materiaalman' en sfeermaker Hans van Rossum. Hierna ging ieder
zijn weg.

Eenmaal terug in het hotel nuttigde de hele selectie wederom een
smakelijke Italiaanse sportmaaltijd, waarna iedereen naar het wedstrijdveld toog. Onderweg besprak een stel spelers de voortreffelijke
wijze waarop Dé Hurwits het gehele trainingskamp had verzorgd.

Morgen een nieuwe dag, met nieuwe kansen, een wedstrijd en natuurlijk een verslag.
Ciao, Sjoerd Jens

Zowel de eerst als tweede helft was AFC de bovenliggende partij.
Ondanks het vele balbezit waren de goals helaas schaars. Alleen de
technische goaltjesdief Tim Wulfraat wist het net te vinden, waardoor
met een stand van 1-1 de rust werd bereikt.
In de tweede helft hetzelfde beeld: AFC veelvuldig aan de bal, maar
grote kansen bleven uit. Het enige echte gevaarlijke moment van
Vittorio Veneto verdween prompt in de rechter bovenhoek, waardoor
de wedstrijd in 2-1 voor de thuisploeg eindigde.

DAG 3
Na de oefenzege op vrijdag stond de zaterdag in het teken van de
wedstrijd tegen Vittorio Veneto, uitkomend in de Italiaanse Serie D.
In de ochtend voor de ontmoeting met deze traditieclub bezochten de
AFC-ers eerst een nabijgelegen golfcomplex. Op het strak gemaaide
veld, gelegen in een lommerrijke Dolomieten-vallei, maakte verdediger Jasper de Haer een uitstekende indruk. In de groep der gevorderden hoefde hij slechts Henk Bijlsma voor zich te dulden.

De onnodige nederlaag ten spijt, iets meer dan een uur na de wedstrijd
schoven de AFC-ers alweer aan bij een plaatselijk barbecuefeest. Er
werd gedineerd aan lange tafels, gebroederlijk zittend met de tegenstanders van die middag en zeker tweehonderd andere streekbewoners. Toen de lokale folkloreband 'El Canfin' ook nog een keur aan
Italiaanse traditionele liederen aanhief, kon de avond niet meer stuk.
Het drankje nadien in Belluno smaakte de meesten bijzonder goed:
het sportieve deel van het trainingskamp was nu ten einde en zo rook
AFC1 naast de zeer intensieve en succesvolle trainingen toch ook nog
even aan la dolce vita.
Laurens Samsom
DAG 4
Dag 4 van trainingskamp 'Belluno' stond in het teken van de terugreis.
Ondanks dat de trainer ons beloond had met een 'laat' ontbijt, waren
er nog fanatieke spelers die in de ochtend een trainingssessie wilden
afleggen. Onder leiding van Bela Szenasi werd de training verricht.
Na eerst wat passen en trappen, maakte Youssef El Abdallaoui als
doelverdediger het voor Tim Wulffraat, Jendro Halman en de gebroeders Patrick knap lastig om het net te vinden.
De overige spelers herstelden van de inspanningen van de afgelopen
dagen, en nadat alle spelers zich hadden verzameld in de eetzaal sprak
onze trainer Willem Leushuis zijn dank uit aan de organisatoren van
deze geslaagde trainingsstage, met daarbij in het bijzonder Dé Hurwits. Daarnaast gaf de trainer zijn complimenten aan de spelersgroep
en staf voor het goed verlopen van deze stage. Vanuit AFC werden
Gian Pietro Bocanegra en de hotelhouders bedankt voor hun inzet en
kregen beide een door de selectie gesigneerde AFC-shirt.

Drie fervente golfers: v.l.n.r. Sjoerd Jens, Henk Bijlsma en Jasper de
Haer.
Ook bij de beginnelingen waren er positieve verrassingen: nieuwkomer Pepijn Veerman bewees niet alleen te beschikken over een sterk
rechterbeen, maar ook over een prima swing in de armen. En Rajendro Halman overtuigde met een ijzersterke afslag.
Inmiddels was een oudere AFC-delegatie, inclusief gastheer Dé Hurwits, naar de burgemeester van Belluno vertrokken. Een warm onthaal
volgde, waarbij voorzitter Machiel van der Woude (direct gedoopt tot
'il presidente') een houten AFC-paneel overhandigde en de hoop werd
uitgesproken dat met het Amsterdamse bezoek een nieuwe traditie
geboren zal zijn.

Gian Pietro Bocanegra ontvangt een AFC vaantje
Vlak voor het middaguur had iedereen zijn spullen gepakt en werd er
nog een laatste groepsfoto gemaakt op de trappen van het hotel. Vervolgens werd per bus het hooggebergte verlaten en werden we nog
even getrakteerd op enkele 'bellavista's'. Op het vliegveld van Treviso
aangekomen sloeg nog even de paniek toe bij Wout Meulemans toen
bleek dat zijn paspoort zoek was. Gelukkig waren de Italianen coulant
en mocht Wout alsnog meereizen op vertoon van zijn rijbewijs.
26
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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

Volop aandacht voor Topklasse
bij RTV Noord-Holland.
VOLG HET LAATSTE NIEUWS OP RTVNH.NL/SPORT
@ RTVNH_ SPORT

EN VIA

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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Na een ongecompliceerde vlucht zocht iedereen zijn bagage op. Een
uitgebreid afscheid volgde, waarna eenieder zijn weg ging.

aangeven van resp. Joost Heij en Wout Meulemans met 2 doelpunten
de ruststand op 3-0.

Tot slot mag de trainingsstage geclassificeerd worden als 'succesvol'.
De selectie is sterk naar elkaar toe gegroeid en voetballend gezien zal
de trainer een stuk wijzer zijn geworden. Vanaf deze plek wil ik,
namens de spelersgroep, iedereen hartelijk danken die een rol heeft
gehad in de organisatie en het mogelijk maken van dit trainingskamp.
Ten slotte nog een persoonlijke noot voor De Hurwits: Grazi mille!!
Hopelijk hebben we een nieuwe AFC-traditie gecreëerd en kunnen we
volgend jaar gezamenlijk concluderen dat in Belluno de eerste stap is
gezet voor een succesvol seizoen.
Sjoerd Jens
Alle en meer foto's zijn in groter formaat nog te zien op onze website.

Na de thee kwamen Joshua en Enrico Patrick, Tim Wulffraat, Duncan
van Moll en Guido Moulee het veld in en bleven Sjoerd, Jendro,
Laurens, Wout en Wibaut achter in de kleedkamer. Leushuis kon
vandaag niet beschikken over Pepijn Veerman en Rogier Wissink
(allebei geblesseerd) en Pepijn Kluin (nog op vakantie).
Ook in de nieuwe opstelling was AFC heer en meester en was de
druk op het Haagse doel groot. Mede door goed keeperswerk werden
de vele kansen echter niet verzilverd. Vlak voor tijd werd nog een
doelpunt toegevoegd aan het totaal. Een lange bal van Geoffrey Galata werd verlengd door Tim Wulffraat, waarna Ronnie van Es, die was
ingevallen voor Magid Jansen, de bal in de touwen deponeerde.
4-0 dus in een sportief verlopen oefenwedstrijd tegen een enthousiaste, niet al te sterke tegenstander.

Naschrift van Dé Hurwits (Italië)

Dinsdagavond 6 augustus is het andere koek. Dan staat om 20.00 uur
in Katwijk de volgende oefenwedstrijd tegen de algeheel amateurkampioen van Nederland op het programma.
MvdW

Beste AFC’ers
Op mijn invitatie verbleef de selectie groep
met bestuur en begeleiding 4 dagen bij mij
in de mooie Dolomieten.
Als AFC’er in hart en nieren was het voor
mij een onvergetelijke gebeurtenis de hele
groep te mogen ontvangen en begeleiden
gedurende het verblijf.
Om onze schitterende rood-zwarte shirts op
mooie groene velden tussen de rondom
gelegen hoge bergen te zien dragen, was
werkelijk een droom die waar werd.
Zelfs menige Italiaanse toeschouwer (en die weten mooie dingen op
waarde te schatten) vond onze outfit prachtig en uniek.
Alles klopte op deze trip en het was een genot om AFC onder deze
prachtige omstandigheden tegen gelijkwaardige tegenstanders mooie
partijen te zien afwikkelen.

Op RTV N-H is een eerste interview met trainer Willem Leushuis
opgenomen.
7 augustus 2013
Sprankelend AFC speelt Katwijk van de mat
Na 2 trainingswedstrijden in Noord-Italië en een oefenwedstrijd tegen
derdeklasser TAC’90 afgelopen zondag stond 2 dagen later in Katwijk een oefenwedstrijd tegen de algeheel kampioen van Nederland
op het programma. De eerste echt serieuze test dus tegen de kampioenen van vv Katwijk die net terug waren van een feestelijk weekend op
Ibiza.
Onder perfecte weersomstandigheden startte trainer Wim Leushuis op
een bijveld met kunstgras met de volgende elf spelers: Youssef el
Abdallloui, Marien Willemsen, Geoffrey Galata, Magid Jansen, Guido
Moelee, Duncan van Moll, Mitchel Theuns, Joshua Patrick, Tim
Wulffraat, Sjoerd Jens en Enrico Patrick. Op de bank zat o.a. Mussi
Durcan (keeper A1), die de licht geblesseerde Maxime Singels verving. Voor AFC hanteerde Gerrit van Altena de grensrechtervlag.

Over de belevenissen van iedere dag is iedereen door de snelle dagelijkse berichtgeving op de AFC website uitvoerig geïnformeerd.
Ik wilde nog vermelden dat het een trots was om zo’n gezelschap te
mogen introduceren overal waar we zijn gegaan. Ik ben gecomplimenteerd met deze groep en de jongens hebben zich uitstekend gedragen en waren een voorbeeld van goed, sportief en correct gedrag.
Zelfs op de golflinks waar men natuurlijk wat vreemd opkijkt tegen
zo’n grote groep voetballers, was men unaniem over het uitstekend
gedrag van onze jongens en de aanleg die sommige van hen hebben
voor het golfspel.

Onder toeziend oog van de drie oud-trainers van AFC Pim van de
Meent, Ton du Chatinier en Cor ten Bosch en nog heel wat toeschouwers (ook uit Amsterdam) startten de Reds, die dit keer in een
fraai blauwwit tenue speelden, overrompelend. Katwijk kwam handen
en voeten tekort om het uitgekiende positiespel en de snelle aanvallen
te pareren.
Na 15 minuten was het voor het eerst raak toen Mitchel Theuns een
corner van Duncan van Moll met een kopbal verzilverde. De beer was
nu echt los. Op aangeven van Mitchel scoorde Sjoerd Jens 0-2 en
even later was het weer Mitchel die nu Joshua Patrick aan het werk
zette. Zijn voorzet werd door Sjoerd met een boogbal afgerond. 0-3
dus en nog was de AFC-koek niet op. De vierde goal was een coproductie van de gebroeders Patrick. Joshua zette fraai voor en Enrico
maakte het mooiste doelpunt van de avond. Ook een vijfde treffer
hing in de lucht, maar de penalty van Magid Jansen werd gestopt door
keeper Martijn Zwaan. Op al dit sportieve geweld bleef Katwijk het
antwoord bijna volledig schuldig. Aanvallend konden slechts 2 onbenutte vrije trappen rand strafschopgebied worden genoteerd.

Ik ben overtuigd dat de getoonde saamhorigheid tot positieve resultaten leidt en wens Willem Leushuis, zijn jongens, de begeleiders een
goed en succesvol seizoen toe zonder noemenswaardige blessures.
En volgend jaar doen we het nog eens dik over!
Hartelijke groeten
Dé Hurwits (Italië)

Oefenwedstrijden
AFC-TAC’90: 4-0
Na de geslaagde trip naar Noord-Italië speelt ons eerste vooraf aan de
competitie nog 5 oefenwedstrijden in Nederland.
De eerste wedstrijd was vandaag, 4 augustus, op een zonnig sportpark
Goed Genoeg, niet op het hoofdveld maar op veld 3, tegen de Haagse
derde klasser TAC’90 uit Den Haag.
In de ochtenduren was reeds getraind onder regie van de nieuwe
trainer Willem Leushuis met o.a. een shuttle-run van 1½ uur.
De trainer startte tegen TAC’90 met de volgende elf spelers: Maxim
Singels, Marien Willemsen, Daan Sutorius, Magid Jansen, Wibaut de
Vetten, Laurens Samsom, Mitchel Theuns, Wout Meulemans, Jendro
Halman, Joost Heij en Sjoerd Jens.
In de eerste helft liet Daan Sutorius zich met een lichte blessure al
snel vervangen door Geoffrey Galata. Hoewel er kansen genoeg waren opende Magid pas in de 25e minuut de score uit een schitterende
vrije trap rand strafschopgebied. Voor rust bepaalde Sjoerd Jens op

In de tweede helft werd er aan beide kanten heel wat gewisseld. Bij
AFC kwamen successievelijk Wout Meulemans, Joos Heij, Jendro
Halman, Laurens Samsom, Wibout de Vetten en Ronnie van Es voor
resp. Duncan, Sjoerd, Joshua, Mitchel, Guido en Enrico in het veld.
Dit verhinderde niet dat er nog 5 keer werd gescoord. Direct na de
thee onderstreepte Tim Wulffraat zijn vorm met een mooi doelpunt,
waarna Magid Jansen de tweede penalty wel benutte. Joost Heij
maakte 0-7 na een pass van Rajendro Halman. In het slotdeel redde
Katwijk door doelpunten van Jerghinio Sahadewsing (vrije trap over
de muur) en Danny van Oijen (intikkertje) de spreekwoordelijke eer.
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Hoofdmoot van deze avond was uiteraard het treffen tussen HFC 1
en AFC 1. Omdat het hoofdveld nog niet beschikbaar was werd
gespeeld op een bijveld met kunstgras. Op een naast gelegen kunstgrasveld speelden HFC 2 en AFC 2 tegen elkaar, een wedstrijd die in
5-2 winst eindigde voor AFC, o.a. door 3 goals van Ronnie van Es.
Vooraf aan de wedstrijd van ons eerste werd een minuut stilte in acht
genomen naar aanleiding van het overlijden van Prins Friso.
AFC kon deze avond niet beschikken over de licht geblesseerde
Sjoerd Jens, Marien Willemsen en Daan Sutorius en de zieke Enrico
Patrick, als ook Rogier Wissink en Pepijn Veerman, die al langer
geblesseerd zijn. Trainer-coach Willem Leushuis startte met de volgende basis:Youssef el Abdallaoui, Laurens Samsom, Magid Jansen,
Geoffrey Galala, Guido Moelee, Duncan van Moll, Mitchel Theuns,
Rajendro Halman, Tim Wulffraat, Pepijn Kluin en Joshua Patrick.
HFC-trainer Pieter Mulders (bij AFC bekend als speler van FC Hilversum) kon o.a. beschikken over de oud AFC’ers Carlos Opuku,
Jeffrey Sam Sin en Giorgio Berkleef. In de eerste helft waren de
verhoudingen in het veld redelijk in evenwicht. De beste kansen
waren wel voor AFC, maar de afwerking liet een beetje te wensen
over. 0-0 bij rust.

2-7, een uitslag waar niemand vooraf aan gedacht had. Was AFC zo
goed of had landskampioen Katwijk na een afmattend weekend een
slechte dag? Wie het weet mag het zeggen. In ieder geval liet ons
eerste met sprankelend en doeltreffend spel zien dat het op de goede
weg is. Nog 3 oefenwedstrijden voor de competitie te gaan, te beginen
aanstaande zaterdag 10 augustus (14.30 uur) thuis tegen FC Lisse.
Graag tot dan.
Vermeldenswaard is ten slotte dat tegelijk met het eerste ons tweede
team oefende tegen het tweede van Katwijk op het naastgelegen veld.
De 0-9 (!) overwinning paste geheel in deze mooie AFC-avond. De
doelpuntenmakers waren: Bjarne Dijkman (3x), Michael Mallenberg
(2x), David van Paridon, Michael Antwi en Stefan Schipper. Hulde!
MvdW
10 augustus: FC Lisse - AFC 2 - 2
AFC1 speelde vorige week een prima eerste oefenwedstrijd op eigen
bodem tegen TAC'90 uit Den Haag. De ploeg is aardig op weg richting 25 augustus, wanneer het om het 'echie' gaat tegen De Treffers.
Aan het begin van de oefencampagne streek de rode brigade neer in
Italië, alwaar een goede basis werd gelegd voor een hopelijk mooi
Topklasse seizoen.

Direct na de thee kwam AFC goed weg toen HFC de bal op de lat
deponeerde. Daarna was AFC duidelijk sterker en kwam het doel van
Adalloui nauwelijks meer in gevaar. Tim bekroonde zijn goede spel
met een fraaie openingstreffer, waarna de inmiddels ingevallen Joost
Heij doeltreffend 0-2 aantekende. Hoewel er nog enkele kansen waren
op een hogere uitslag bleef het daarbij. HFC, dat vorig seizoen jammer genoeg net te kort kwam voor promotie naar de Topklasse, wisselde net als AFC er in de tweede helft er op los (bij AFC kwamen
ook Wibout de Vetten, Jasper de Haer en Wout Meulemans in het
veld), onderstrepend dat het hier in de eerste plaats een oefenwedstrijd was die de trainers inzicht moet bieden hoe het beste de competitie in te gaan. Na afloop bleken de trainers in dit opzicht tevreden.
Het behoorlijk opgekomen publiek had ook niets te klagen want
onderleiding van oud-eredivisie scheidsrechter Ruud Bossen was een
aantrekkelijke wedstrijd om naar te kijken.

De laatste jaren is het een goed gebruik om een aantal zware oefenwedstrijden te spelen tegen geduchte tegenstanders uit de top van het
zaterdag voetbal.
Dinsdag werd goed gespeeld tegen landskampioen VV Katwijk
en met nog 2 weken te gaan voordat het seizoen weer los barst kwam
vandaag FC Lisse naar sportpark "Goed Genoeg".
AFC speelde zonder Magid Jansen en Duncan van Moll. Beide werken op zaterdag en dat gaat nu eenmaal voor. Marien Willemsen werd
uit voorzorg aan de kant gehouden vanwege een 'tikkie' tegen zijn
bovenbeen op de training van donderdag. In de startopstelling aldus
in ieder geval enkele andere namen t.o.v. de wedstrijd tegen Katwijk:
Jendro Halmen, Wout Meulemans & Jasper de Haer.
AFC speelde compact en gretig, net als tegen Katwijk. Al snel werd
een penalty verzilverd door Enrico Patrick en kwam AFC op een 1-0
voorsprong. Halverwege de eerste helft kwam FC Lisse langszij door
een doelpunt van Roel de Goede uit een voorzet van Mo Messaod.
Tot aan de rust verder geen verrassingen.
In de tweede helft werd er veel gewisseld. Ronnie van Es, Joost Heij,
Pepijn Kluin en Laurens Samsom kwamen o.a. in de ploeg echter de
organisatie bleef voldoende in takt en AFC nam wederom de leiding
door Tim Wulffraat en zou deze niet meer uit handen geven.
AFC beschikt over een brede groep spelers die elkaar nauwelijks
ontlopen. Een geruststellend gevoel voor de leiding en dat biedt
perspectief.
Dinsdag a.s. staat alweer een stevige oefenwedstrijd op de agenda. De
tegenstander is dan de koninklijke HFC. Om 20:00uur zal in Haarlem
worden afgetrapt.
We zijn goed op weg maar op 25 augustus tellen de punten pas echt!
B.D.

Zaterdag aanstaande speelt AFC de laatste oefenwedstrijd in en tegen
Spakenburg. De wedstrijd op 17 augustus begint om 14.00 uur.
MvdW
17 augustus 2013: Spakenburg - AFC 2 - 2
Spakenburg en AFC spelen gelijk in laatste oefenwedstrijd
De oefenreeks wordt vandaag 17 augustus afgesloten tegen SV Spakenburg. Op sportpark De Westmaat is het bijzonder druk. Spakenburg heeft een open dag met een groot jeugdspektakel. Aanpalend
speelt IJsselmeervogels een oefenwedstrijd tegen SZW Boso Sneek.
De overdekte tribune van Spakenburg is vrijwel vol. Hoewel het
maar een oefenwedstrijd betreft zijn de verwachtingen in beide kampen hoog gespannen. “De blauwen” hebben met een geheel vernieuwde selectie in de afgelopen 5 wedstrijden heel wat (19) doelpunten gemaakt en niet één tegentreffer geïncasseerd. De resultaten
van de Reds in de oefencampagne mogen er ook zijn met een fraaie
winst op algeheel kampioen Katwijk als hoogtepunt.

14 augustus: Kon. HFC - AFC 0 - 2
Kon. HFC en AFC spelen aantrekkelijke oefenwedstrijd
Na de eerder gespeelde en gewonnen oefenwedstrijden tegen derde
klasser TAC’90 (3-0) en Topklassers Katwijk (7-2) en FC Lisse (2-1)
stond de wedstrijd tegen Kon. HFC op het programma. Op het even
mooie als gezellige complex van de Koninklijke werd het in alle
opzichten een heerlijke zomeravond. Zo was de ontvangst door
voorzitter Gert-Jan Pruijn, secretaris Bert Vermeer en bestuurslid
Hein Hoes bijzonder gastvrij. Wij bewonderden het prachtige, veelkleurige Jaarboek van HFC, samengesteld door Bert Vermeer, met
alle actuele ‘ins en outs’ van de oudste voetbalclub van Nederland. In
de gesprekken ging het o.a. over de grote sportieve ambitie van HFC
en de warme band tussen HFC en AFC. Afgesproken werd om te
proberen vanaf heden jaarlijks een tweekamp te organiseren tussen
alle teams van beide clubs, van jong tot oud. Binnenkort gaan de
besturen rond de tafel om dit spektakelstuk handen en voeten te geven.

Bij Spakenburg, zaterdagkampioen in seizoen 2011-2012, is er na de
‘net niet’ degradatie van vorig seizoen heel veel gebeurd. Zo werden
17 (!) nieuwe spelers aangetrokken, waaronder Barry Ditewig, Michael Lanting (nog niet zo lang geleden in het AFC-shirt) en Dominique Scholten van Achilles’29, Mark de Loor van ADO’20, Nick
Ripson en Salim Amersgion van FC Lienden en de absolute topscorer
van de Topklasse Kees Tol van Noordwijk. 18 spelers vertrokken naar
andere clubs, waaronder Marien Willemsen die onze gelederen kwam
versterken.
Spakenburg trainer Johan de Cock, die wij nog kennen van zijn tijd
bij De Treffers, heeft met al deze spelers keuze te over. Zo kan hij met
Barry Ditewig en Sven Taberina beschikken over 2 topkeepers. AFC
beschikt ook over een brede selectie, waardoor het ontbreken van
verschillende geblesseerde spelers (Rogier Wissink, Pepijn Veerman,
Daan Sutorius en Marien Willemsen) en spelers die deze zaterdag moeten werken (Duncan van Moll en Magid Jansen) geen onoverkomelijke problemen hoeft op te leveren. Bovendien heeft het
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tweede ook nog het nodige talent aan boord, zoals in de oefenreeks
van dit team week in week uit wordt aangetoond. Vandaag wordt
tegen Spakenburg 2 met succes (4-0) geoefend. De doelpunten komen
voor rekening van Stefan Schipper (2x) Michael Antwi en Darren van
Mourik.
AFC-trainer Willem Leushuis (ooit met veel succes actief bij de
rooien op de Westmaat) begint vanmiddag met Yousef el Abdalloui,
Rajendro Halman, Geoffrey, Galata, Jasper de Haer, Guido Moelee,
Laurens Samsom, Mitchel Theuns, Enrico Patrick, Sjoerd Jens, Tim
Wulffraat en Joshua Patrick. Anders dan in eerdere wedstrijden is de
wisselwerking tussen de linies in de eerste heft minder goed. Onze
snelle aanvallers krijgen onvoldoende aanvoer, de opbouw van achteruit laat wat te wensen over. Uiteraard heeft dit ook te maken met
het sterke spel van Spakenburg, dat in de eerste 45 minuten duidelijk
een overwicht heeft. Toch blijft, mede door het attente keepen van
Yousef de stand lang gelijk. Maar dan wordt een fout in onze defensie
meedogenloos afgestraft door koningsschutter Kees Tol. AFC krijgt
ook een paar kansen op een treffer. Tim Wulffraat is nog het meest
dichtbij, maar zijn kopbal belandt in het zijnet.
Na de thee ziet het wedstrijdbeeld er anders uit. Met Wout Meulemans voor Mitchel en Wibout de Vetten voor Guido Moelee pakken
de Reds direct het initiatief. Al snel ligt de tegentreffer (de eerste voor
Spakenburg na ruim 500 minuten) in het net. Een dieptepass van
Wout wordt door Sjoerd op waarde geschat en met een schuiver in de
hoek laat hij Tabernina kansloos.
Vier minuten later staat het 1-2 als Enrico een penalty volkomen
onhoudbaar inschiet. De eer van het doelpunt gaat echter vooral naar
Tim die na een slalom op de achterlijn ten val wordt gebracht in het
strafschopgebied. Lange tijd ziet er naar uit dat AFC De Westmaat zal
verlaten met een overwinning. AFC speelt prima.
Ook de in de tweede helft voor Joshua en Laurens ingevallen Pepijn
Kluin en Joost Heij spelen prima. Kees Tol, het is geen verrassing,
weet een kwartier voor tijd doeltreffend te profiteren van een aarzelend moment in onze verder solide defensie, waarbij de bal maar niet
wordt weggewerkt. 2-2 dus en daarmee is, ondanks de komst van
Ronnie van Es, de eindstand bepaald.
Anders dan vorig seizoen blijft AFC in de afgelopen weken tegen de
top van het zaterdagvoetbal ongeslagen en dat geeft goede hoop voor
de competitie die op zondag 25 augustus voor ons in Groesbeek van
start gaat tegen De Treffers. Een echte topper om mee te beginnen.
MvdW

28 augustus 2013: 19:30 uur, AFC 2 – Arsenal 1 beker,
scheidsrechter, D.Mooyman
31 augustus 2013: 14:45 uur, AFC 2 – AMVJ 1 beker,
scheidsrechter,D.R.Vriesenga
8 september 2013: 11:00 uur, AFC 2 – Hercules 2,
scheidsrechter,P.G. Steur
15 september 2013: 11:00 uur, VSV 2 – AFC 2,
scheidsrechter, J.T. van Heijningen

Zondag B
Start nieuwe seizoen zondag senioren
De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn alweer in volle gang.
Wij heten onze nieuwe leden en de A-junioren die zijn overgekomen
naar de senioren van harte welkom. Hieronder vinden jullie nuttige
informatie over de start van het nieuwe voetbalseizoen 2013-2014.
Start trainingen
AFC 3: dinsdag 13 augustus, aanvang 20.00 uur.
Overige teams: woensdag 28 augustus. Vanwege bekerwedstrijden op
AFC zal de training waarschijnlijk plaatsvinden in het A'damse bos.
Informatie hierover volgt later via de aanvoerders.
Speeldagen districtsbeker
AFC 3: 25 & 29 augustus, 1 september
Overige teams: 1 & 8 september, 23 november
Aanvang competitie
AFC 3: zondag 8 september 2013
Overige teams: zondag 15 september 2013
Contactpersonen
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: Jasper Jager tel. 06-20101652 en Rutger Jager 06-15398111
AFC 9: Teun Linthorst tel. 06-29248487
AFC 10: Jack Duis tel. 06-53662520
AFC 11: Leen Meijaard tel. 06-55753030

Programma Zondag A
Zondag AFC 1
25 augustus 2013: 14:30 uur, de Treffers – AFC 1,
scheidsrechter: M. Dubbeld,
ass.scheidsrechters: M.M.H. Dommerholt en E. Kesoglu,
4e man,F.M.L.v.d. Elzen
28 augustus 2013: 20:00 uur, SHO 1 - AFC 1 Amstel Cup,
scheidsrechter: M. van der Roest,
ass.scheidsrechters: J.P.M. Loontjes en R. Zwagemaker

Voorlopige selecties
AFC 3
Randy Babel, Nick Blokzijl, Youri Bolsius, Bram Bossink, David
Caeiro, Daniel Dekhuijzen, Portrait Esseboom, Tjarko Hazewinkel,
Jeroen Immink, Georgi Ivanov, Laurens Jolink, Floris Kloes, Mick
Luijcx, Davey Mell, Gabriel Molenkamp, Cerezo Ottenhoff, Lorenzo
Schaasberg, Bas Stolwijk, Avital Trustfull, Jasper Wildenberg en
Micha Worms.

1 september 2013: 14:30 uur, AFC 1 – FC Lienden 1,
scheidsrechter: D. D’Onorio
ass.scheidsrechters: A.J. Zoutendijk en S. Ramsewaksing,
4e man;J.H. Tempelaar
8 september 2013: 14:30 uur, Be Quick 1887 1 – AFC 1 ,
scheidsrechter: Mw.S. de Jong
ass.scheidsrechters: J.B.C. Pieterse en A.Niemeijer,
4e man ?

AFC 4
Alexander Altena, Meric Dalkarian, Max Dekker, Nando Duikersloot,
Jeroen Gosewehr, Daniel Lam, Yves Lasally, Miquel Molenkamp,
Leon Moonen, Paul Penris, Casper van der Pol, Andre Pool, Marc
Pullens, Jeroen Ruyter, Daniel Sandler, Carlo Teixeira, Gianni Termaaten, Alexander van Wijnen en Guus de Wilde.

15 september 2013: 14:30 uur, AFC 1 – UNA/Brinvast,
scheidsrechter: ?
ass.scheidsrechters: ?
4e man; J.van den Hurk

AFC 5
Kasper van Beek, Rogier de Boer, Paul Bosma, Daniel Cyganek, JanWillem Holtkamp, Rolf van Houten, Arjen Jansen, Jeroen Margy,
Guy van der Meulen, Michiel Reddering, Patrick Reddering, Dennis
Regelink, Sander Regtuijt, Twan Roovers, Anne Schneider, Denzel
Seca, Gijs Veerhoek en Yarden Vork.

Zondag AFC 2
25 augustus 2013: 14:00 uur, United/DAVO 1 – AFC 2 beker,
scheidsrechter: J.Akkerman
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Aanmelden
Voor aanmeldingen ga naar: www.afc.nl\jeugd\afs

AFC 6
Thomas Aarts, Sjors Bakker, Roeland Bavinck, Ronald Bekius, Thijs
Blok, Boris Cammelbeek, Thijs Geesink, Jan van Gils, Roderick
Hanrath, Rogier Heijligers, Wouter Kool, Leen Kranenburg, Diederick de Mos, Niek Poppelaars, Nic Roex, Ralf Roex, Guido van Rooy,
Lucas Smit, Olivier van Tets, Roy Turpijn en Mark von Weiler.

Tijden
De trainingstijden zijn op zondagochtend van 9.30-10.45 uur en van
11.00-12.15 uur. De groepen bestaan uit maximaal 12-14 kinderen.
Het trainingsschema is te zien op onze website.

AFC 7
Hans Beukers, Ayalon Blog, Koen Bos, Steven Bos, Arend Jelmer
Boukes, Jon Bijl, Sammy Commandeur, Jordi Klein, Rory Ligthart,
Flip Nieuwenhuys, Sander van Rossum, Victor Schiering, Roy
Smeets, Willem Smit, Simon Smulders, Seth van Straten, Keoma
Veldhuis, Matthijs Vermeulen, Jaap Zeilstra en Robert Zwamborn.

Kosten
De kosten voor de Amsterdamsche Football School bedragen €299,voor de periode september 2013 – mei 2014.
Voor dit bedrag ontvangen de deelnemers:
- 20 trainingen
- Certificaat
- Kledingpakket (t.w.v.€ 49,-)
Het kledingpakket is een trainingstenue bestaande uit sokken, broekje,
shirt en sweater van de Amsterdamsche Football School (t.w.v. €49,-)

AFC 8
Maurice Altena, Joeri Assink, Matthijs van Basten, David Beker,
Sjoerd van Gelderen, Jeroen Gerritsen, Onno van Grondelle, Said
Halouchi, Jasper Jager, Rutger Jager, Koen Knip, Lars Konings, Paul
van Kuilenburg, Al M’Charek, Marcel Schouten en Gerwin Willemsen.

Visie
Voetbaltechnisch
Bij de de Amsterdamsche Football School (AFS) wordt getraind in
vier verschillende blokken. Ieder blok bestaat uit vijf trainingen die
allemaal een eigen “thema” hebben. De thema’s zijn bepaald aan de
(grote) voetbalhelden van het hedendaagse voetbal zodat de deelnemers zich kunnen identificeren met hun favoriete voetballers!
Alle trainingen bij de AFS zijn gebaseerd op de ontwikkeling, verbetering en toepassing van techniek.

AFC 9
Bastiaan Bartels, Arno van Esdonk, Niels van der Harst, Joris Heijnen, Michel Jonkers, Frits Keustermans, Tjerk Klompmaker, Teun
Linthorst, Hans Monfils, Ted Maros, Martijn Meijer, Etienne
Quaedvlieg, Victor Roell, Mark Thomas, Elvis Tuber Asamoah, Arjan
Visker en Eddy Wagenleitner.
AFC 10
Dennis Bijlsma, Niels Dekker, Rene van Dijk, Jack Duis, Brian van
Gelder,Peter van der Laan,Keung Lam, Tim Maas, Arun Maljaars,
Mike Mulckhuyse, Frank Nieuwdorp, Benjamin Pije, Jan Roedema,
Michiel Roedema, Kalin Stefanov, Michael Tang Eddie van Uffelen,
Jeroen Walker, Jasper Wegman, Arno Wijnands, Michael Wong,
Dennis Wortelboer en Heidi Yiu.

Kanjer methode
De AFS hecht naast ontwikkeling op het gebied van techniek en
balcontrole, ook veel waarde aan gewenst gedrag. Tijdens de trainingen wordt gewerkt met de ‘Kanjermethode’. Deze methode gaat uit
van gedragsherkenning en het specifiek reageren op een bepaalde
vorm van gedrag. Op deze manier ontstaat er een positieve sfeer waar
iedereen zich thuis voelt. De kanjermethode is gebaseerd op zes gedragsregels die bij de AFS zeer belangrijk zijn:
- We helpen elkaar
- We vertrouwen elkaar
- We lachen elkaar niet uit
- Niemand speelt de baas
- We hebben respect voor onszelf en voor anderen
- Niemand doet zielig

AFC 11
Philip Bruning, Frans Dankaart, Marc van Dooren, Maarten van
Driest, Haralt Eding,Marcel Eggenkamp, Max Flam, Eric Heideman,
Dennis ten Harkel, Michel de Hond, Leen Meijaard, Thomas Meijaard, Julien Rappy, Ben Reisman, Daniel Reisman, Jaron Reisman,
Jony Reisman, Tim Roos, Marthijn Smit en Luciano Zoon.
Samenstelling B-commissie
Patrick Reddering (06-47806481): coördinatie AFC 3 t/m AFC 5
Seth van Straten (06-30888444): coördinatie AFC 7, AFC 9 en AFC
10
Max Flam (06-25425231): coördinatie AFC 6, AFC 8 en AFC 11

Voor wie is de AFS?
De Amsterdamsche Football School is voor talentvolle en gemotiveerde
jeugd (jongens én meiden) in de leeftijdscategorie van 6 t/m 14 jaar uit
Amsterdam en omgeving. Dus ook als je niet bij AFC speelt.

Wij wensen iedereen veel succes met de de trainingen en bekerwedstrijden ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Schrijf eens een verslag van
je team! Is heel eenvoudig
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.

Amsterdamsche Football School
Vanaf het voetbalseizoen 2013/2014 start AFC haar eigen Voetbalschool op sportpark “Goed Genoeg”, de Amsterdamsche Football
School.
De trainingen zullen onder leiding staan van gediplomeerde selectietrainers van AFC en worden gegeven op zondag.
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MIX ED PICKLES
ingelegd door Willem (Pim) Adriaansz (sinds 1976 nr. 367) w.adriaansz@zonnet.nl
ZOMER
Het wilde aanvankelijk niet helemaal goed komen met de zomer van 2013. Pickelaar kan zich niet herinneren, dat ooit in juli de thermostaat ’s
morgens de centrale verwarming dwong tot temperatuursverhoging. En de algemene ledenvergadering van AFC – waarvoor Pickelaar verstek
moest laten gaan en zich afmeldde – brak ook met de traditioneel letterlijk hoge temperatuur in het clubhuis; hetgeen blijkbaar niet verhinderde
dat de discussies er (te) warm zijn toegegaan.
Los daarvan echter was Pickelaars actieradius maanden beperkt door een familiair ongeval, dat niet aan de grote AFC- klok is gehangen. Maar de
tijd schreed voort en het herstel diende zich aarzelend aan. De zomer kwam tevens nog even langs en werd door Pickelaar en Pickelaarse voor
zover mogelijk nog benut voor een beperkte vakantie elders in eigen land.
Kortom: na een kwartaal in de luwte zal Pickelaar de AFC-draad weer oppakken. Te beginnen met deze eerste Mixed Pickles in het voetbalseizoen 2013/2014.
CITAAT
“Schrijf het maar op, zei ik tegen mezelf;/ maar tel eerst tot tien en misschien wel tot elf./ Zo heb ik het allemaal opgeschreven;/ maar 'k telde
vooraf wel tot zeven maal zeven”.
(Pim Pelaer, Nederlands croniqueur, 20-ste en 21-ste eeuw).
VOETBAL
Gezien de omstandigheden bleef Pickelaar in de achterliggende tijd voor een blik buitenshuis goeddeels aangewezen op de televisie en dat leidde
duidelijk tot een ruimer kijkgedrag dan normaal. Hij ervoer, dat TV en atletiek voor elkaar geschapen zijn , maar dat wist hij natuurlijk al langer.
Buiten het seizoen was er voetbalaanbod in overdaad, maar zat hij daar nou direct op te wachten? Internationaal voetbal onder 19 jaar: er zal wel
een markt voor geweest zijn, maar voor Pickelaar was de lol er vrij gauw af, zodat hij zich beperkte tot het aanzien van de laatste 20 minuten van
sommige wedstrijden. Het wachten is nu nog slechts op nationale voetbalwedstrijden voor 6-jarigen.
Damesvoetbal ging hij echter minder snel uit de weg Hij had al gauw door dat er wel degelijk vrouwelijke voetbalploegen waren, waarin speelsters rondliepen met snelheid., inzicht en techniek. Frankrijk werd ondanks uitschakeling zijn favoriete land, maar hij houdt natuurlijk ook gewoon van dat land. De Nederlandse dames horen in Europese toernooien voorlopig nog niet thuis.
De arbitrale leiding bleek uitstekend. Pickelaar zag zelfs een novum: de greep van een dameshand naar het shirt van een passerende tegenstandster werd direct met geel bestraft. Het zou de norm moeten worden voor het totale voetbal.
Damesvoetbal ook in AFC? Natuurlijk niet. Hij heeft niets tegen de – nogal stormachtige – ontwikkeling ervan, maar die is mede ontstaan door
clubs, die met te weinig herenelftallen uit de kosten moeten zien te komen. AFC komt echter chronisch velden tekort.
SPORTJOURNALISTIEK
(Sport-)journalisten zijn er in soorten en maten; mannen en vrouwen. Van de laatste groep zijn er niet zoveel. Een - wat Pickelaar betreft - intrigerende naam is die van Marije Randewijk, die te boek staat als verslaggeefster van De Volkskrant; maar voor zover Pickelaar kan overzien alleen
bekend is als sportverslaggeefster. Pickelaar heeft van haar een hoge pet op: altijd in goed Nederlands geschreven artikelen, waarin de gecheckte
informatie betrouwbaar en goed opgebouwd is. Zij schrijft al enige jaren, maar een foto van haar heeft Pickelaar nooit ergens aangetroffen. Enige
tijd geleden opende zij zelfs pagina 1 van het dagblad, die zij vrijwel geheel zelf vulde. Dan moet je van goede huize komen. Een geïllustreerd
artikel óver Marije Randewijk zou de moeite waard zijn. Pickelaar wil daarbij ook wel eens weten of haar onzichtbaarheid zelf gekozen is of haar
als vrouw is opgelegd.
Een voor Pickelaar nieuwe naam aan het sportfirmament is die van Koen van der Velden, chef van AD Sportwereld, die de Braziliaan Neymar (da
Silva Santos Júnior) onder de loep neemt: “Hij doet dingen die je niet verwacht en dat onberekenbare maakt hem zo goed. Messi heeft dat ook.
Die loopt soms over het veld alsof hij zijn hond uitlaat. Net op het moment dat je het wel begint te geloven pakt hij je. Ook Neymar heeft dat in
zich. Bovendien scoort hij aan de lopende band”.
VELO
Het kon natuurlijk niet uitblijven. Ook al komt er geen bal aan te pas, de Tour de France nummer 100 ontging ook Pickelaar niet.Over 100 jaar
medicijnmannen daarin wijdt hij geen woord. Over sportiviteit wel; die is van sport tot sport totaal verschillend. Tegenstrevende tennissers staan
aan weerszijden van het net en lichamelijk contact is uitgesloten. Rugbyers en voetballers delen hun velden gezamenlijk. Het onderuit schoffelen
van een tegenstander (de beentackle) is bij rugby een prijzenswaardige technische actie, die bij voetbal strafbaar is. Bij basketbal is lichamelijk
contact zelfs formeel verboden.
Wat sportbeoefening betreft is de wielersport een absoluut buitenbeentje. Wielrenners in ploegen bij wegwedstrijden zoeken steun in de eigen
ploeg, maar kiezen in ontsnappingen voor (tijdelijke) steun bij vluchters uit andere ploegen. Samen (combine) kom je makkelijker weg, maar met
de dagfinish in zicht worden medewerkers weer tegenstanders. Of soms ook niet, want een eerdere of latere dienst wordt dan wel eens beloond
met een douceurtje als tegenprestatie. Daar lijdt de heroïek van het wielrennen echter zelden onder.
Pickelaar liet zich van de recente Tour de France geen étappe ontgaan, maar beperkte zijn TV tourgenot tot – pak weg – de laatste 40 à 45 kilometers per dag. Hij vond het spektakel moeizaam te volgen. De vele beeldwisselingen maakten de stand van zaken er niet duidelijker op.
Pickelaar begrijpt ook wel, dat al die helikopters in de lucht een paar centen kosten en het lijkt waarschijnlijk, dat tegen passende vergoedingen
onverwacht beelden buiten de renners worden ingevoegd. Dat voelt als film bij de commerciële TV zenders: brute onderbrekingen door reclame.
Het ergste vond Pickelaar het aanhoren van de étappecommentator, wiens naam hij weliswaar niet weet; maar die man ratelt aan één stuk door en
– excusé le mot – lulde Pickelaar murw met non-informatie en eindeloze herhalingen in gebrekkig Nederlands. Je zal toch met zo ’n man je oudejaarsavond moeten doorbrengen...
NAZOMER
In juli brak zowaar alsnog een stukje zomer uit en Pickelaar vernam enige dagen achtereen uit het weerbericht in zijn dagblad “de zon schijnt
geregeld”. Wie zou dat dan wel geregeld hebben, dacht hij. Wellicht die razende TV reporter, die in Parijs op de laatste Tourdag de wielrenners
keer op keer “onder de tunnel door” liet rijden.Vreemd, Pickelaar zag ze toch duidelijk “de tunnel in en weer uit”” rijden...
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AFC Voetbalkamp, zeer succesvol
AFC Amsterdam organiseerde ook dit jaar weer het AFC Voetbalkamp. Het kamp was dit jaar groter en populairder dan ooit! De eerste week
was van 8-12 juli en de tweede van 12-16 augustus. Bijna 400 kinderen hebben een week beleefd die zij niet snel zullen vergeten.
In de eerste week van de schoolvakantie kwamen zo’n 215 kinderen naar Sportpark Goed Genoeg. In 18(!) groepen trainden zij een hele week
onder begeleiding van gediplomeerde trainers op de kunstgrasvelden van AFC.

Elke dag had een andere invulling waardoor er een heel gevarieerd programma kon worden aangeboden. Na de opening met alle 18 teams, die
onder leiding stond van Jack Bijsterveld, werd er gestart met de eerste techniektraining. De spelers werkten hard en al snel lieten zij mooie passeerbewegingen zien als de Zlatan, de Schaar en de Neymar!
Naast de techniektrainingen werd er door alle trainers aandacht besteed aan loopcoördinatie. “Hoe kan je jezelf verbeteren op de korte en lange
afstand” en “hoe beweeg je het beste op je voorvoeten?” waren de meest gestelde vragen waarna de spelers aan de slag gingen!
’s Middags was er een teamtoernooi, waarbij de groepen in team A en B werden verdeeld en tegen elkaar speelden.
Op dinsdag waren er spelactiviteiten waar alle kinderen zich bij konden uitleven. Het grote opblaasveld van de ING was populair maar ook van
de Jungle-Run werd veel gebruik gemaakt.

Op woensdag werd er ’s morgens weer getraind en was ’s middags het individuele toernooi. Alle spelers keken hier al dagen naar uit. Het toernooi waar je elke wedstrijd in een andere samenstelling moest spelen en zo dus je eigen punten moest “verzamelen”. Elke gewonnen wedstrijd
leverde 3 punten op, een gelijkspel 1 punt. Daarnaast was elk gescoord doelpunt goed voor een punt dus bleven de spelers tot de laatste minuut
gaan voor een doelpunt! Op woensdag kregen alle spelers een prachtig AFC Voetbalkamp Vaantje als herinnering aan het individuele toernooi!
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Tjsa, dan de donderdag.. Dat is dé dag van het AFC Voetbalkamp! Deze dag stond in het teken van water. Alle waterattracties van Careca Verhuur werden tevoorschijn getoverd evenals de Giga Slide (12 meter hoog!) van Spelverhuur Centrale. Iedereen in zwembroek en glijden maar!

Een geweldige dag met heerlijk weer tijdens kamp 1 en een kleine bui met kamp 2 wat de pret niet mocht drukken!
Op vrijdag waren er veel voetbalspellen zoals “Kwallenbal”, Slagvoetbal en “grote-kleine bal”. Een heerlijke dag om je voetbalkamp mee te
eindigen. De vrijdag werd afgesloten met een penalty serie. Alle teams leverden een groepswinnaar aan die in de finale op de grote Braziliaanse
keeper Tamba Dos Santos mocht schieten! Elke deelnemer kreeg vervolgens een mooi certificaat mee naar huis als aandenken aan de mooie
week!
We hebben genoten van de drive van alle trainers/runners, de heerlijke lunches van het AFC Clubhuis, de lekkernijen en drankjes van Albert
Heijn Gelderlandplein, de foto’s van onze fotograaf Olaf van Halem (zie site) en de deskundigheid van fysiotherapeut Dennis Schröder.
Als toertje volgt binnenkort nog de AFC Voetbalkamp film, houdt de site goed in de gaten!
Sportieve groet en tot volgend jaar! Lars Folkertsma, organisator AFC Voetbalkamp
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