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

Ga dan naar

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

Van der Madeweg 25 1099 BS Amsterdam
t 020 69 37 399
f 020 66 85 789
e fritzscheamsterdam@asnmail.nl
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de AFC Schakel

Website: www.afc.nl

e-mail Schakel en website: webmaster@afc.nl
Productie Schakel Hans Elias
0297-761406
Drukkerij Palteam
020-4950435
Medewerkers Johan de Bie, Pim Adriaansz, Frans Jüch,
Hans de Bie, Wim Crouwel,
Sportpark Goed Genoeg, De Boelelaan 50, 1082 LR A’dam
clubhuis 6445575
Administratie
Thea Verhoeven, Postbus 71793, 1008 DG Amsterdam, tel.
6611513, fax 6611959,
administratie@afc.nl
Verenigingszaken
Henny Kottmann, verenigingsmanager, tel. 4044043,
06-54946477, verenigingsmanager@afc.nl
Wedstrijdzaken
Theo Janssen, tel. 6611513, fax 6611959
wedstrijdzaken@afc.nl
Contributies t.n.v. AFC, ING 241002
Secretariaat AFC
Postbus 71793, 1008 DG Amsterdam

06-53166640

AFC bestuur
Voorzitter Machiel van der Woude
06-51545490
Secretaris Ronald Koster
06-53166640
Penningmeester Benno Honsdrecht
06-15015894
2e Secretaris Ruud Mantel
020-6401900
Commissaris jeugdzaken Brian Speelman
06-53139933
Commissaris seniorenvoetbal Lou Hekster
06-53304374
Commissaris TOP amateurs Milko Vinke
06-10764734
Commissaris Commerciële Zaken Nicolaas van Ommeren
020-4411027
Commissaris Sportparkontwikkeling Bob Duis 06-46160111
Commissies en contactpersonen
Commissie TOPamateurs Milko Vinke
06-10764734
Commissie zondag B Patrick Reddering
06-47806481
Commissie zaterdag Sebo Woldringh
06-14672961
Commissie Klassieke Veteranen Frank Keijzer 06-22484597
Jeugdcommissie
Voorzitter Brian Speelman
Floor Wellens
Michiel Middendorf
Peggy de Hond
Peter Dekkers
Ondersteuning Anjo Vorstenbosch

06-53139933
06-44236713
06-51362635
06-20024834
06-55847024
06-55384042

Jeugdcoördinatoren
A, B en C junioren René Stefels
Selectie D, E en F pupillen Nathan Wiener
Overige D, E en F pupillen Lars Folkertsma
World C. en Champions L Lars Folkertsma
Keepers Bela Szenasi

06-21512770
06-26897266
06-30084824
06-30084824
06-39421241

Commissie Sociale Zaken Johan de Bie

020-7739182

Archiefcommissie Rik de Boer

023-5281970

Scheidsrechterscommissie Frans Jüch

06-23622214

Trainers senioren o.a.
Willem Leushuis
Joey van Leijenhorst
Wessel Colijn
Jeroen Brussee
Martin Verburg
Kees Bregman

06-54300262
06-18138529
06-11375452
06-10892823
06-52017206
06-22146418

Van de brug af gezien

De kop is er nu echt af, het nieuwe seizoen 2013-2014 is voor iedereen weer in volle
gang. Ons eerste is al weer een tijdje bezig, maar ook de andere teams zijn inmiddels
druk in de weer. Dat geldt uiteraard ook voor de commissies, de trainersstaf, de
medische staf, de teamleiders, de administratie en ondersteunende staf , alsmede uw
bestuur. En natuurlijk staan ook Frans Ris, Joop Kenter en hun medewerkers weer
voor 100% klaar om ons zo goed mogelijk van dienst te zijn in ons oude, gezellige
clubhuis. Wat betreft dat laatste: de onderhandelingen met de Gemeente over ons
toekomstige complex (met nieuw clubhuis) zijn na de zomervakantie weer opgestart.
Hopelijk kunnen we in de loop van dit seizoen de jarenlange discussie op een goede
manier afronden.
Ons eerste heeft er al vier wedstrijden opzitten. Het resultaat is zeer goed te noemen.
Door een nederlaag en drie achtereenvolgende overwinningen staan wij op een
mooie vierde plaats achter Leonidas, ADO’20 en De Treffers. De openingswedstrijd
in Groesbeek ging in de allerlaatste minuut van de blessuretijd verloren en dat was
zuur. De Treffers uit blijft dus lastig maar dat had kennelijk geen negatieve gevolgen voor de volgende wedstrijden. FC Lienden, Be Quick 1887 en UNA werden
geklopt, waarbij met name de verdediging zich onderscheidde met nul doelpunten
tegen. In Haren was de druk op onze defensie het grootst, maar de achterste linie van
AFC toonde zich tot wanhoop van de Be Quick spitsten op de beslissende momenten
onverzettelijk. Vooraf en na de wedstrijd was het goed toeven bij onze aloude vrienden van Be Quick 1887, die afgelopen seizoen promoveerden naar de Topklasse.
Fijn dat wij deze mooie club nu op het hoogste amateurniveau kunnen ontmoeten.
De volgende wedstrijden geven wat meer informatie hoe de krachtverhoudingen
liggen in de Zondag Topklasse. Voor AFC wachten 2 interessante wedstrijden. Zondag as. is in Rijswijk Haaglandia de tegenstander. Een week later komt de koploper
van dit moment bij ons op bezoek. Het in de Topklasse debuterende Leonidas maakt
met een compleet nieuwe selectie tot nog toe een sterke indruk. Alle reden dus om
onze jongens aan te komen moedigen.
Door in de eerste ronde in Oud-Beijerland te winnen van SHO, komt ons eerste
tussendoor, op 25 september as., op Goed Genoeg uit tegen FC Groningen voor de
KNVB-beker. In de voorbereiding op seizoen 2012-2013 werd in Spanje geoefend
tegen deze BVO en werd nipt (0-1) verloren. Hopelijk gaan we de 25e september
weer een spannende wedstrijd tegemoet. FC Groningen is uiteraard de favoriet, maar
in het bekervoetbal kan het soms raar lopen. Wat betreft de kaartverkoop is het anders dan anders. Omdat er geen kassa verkoop is moeten de kaarten vooraf gekocht
worden. Dat geldt voor de supporters van FC Groningen, maar ook voor alle AFCleden. Nadere berichten hierover treft u aan op onze website.
Naast ons aller eerste telt AFC nog 115 teams die van start zijn gegaan. Zondag 2
nestelde zich in de kopgroep door een gelijkspel tegen Hercules en een overwinning
in Velsen tegen VSV. Zaterdag 1 begon met een thuisnederlaag tegen Monnickendam en een gelijkspel tegen AMVJ op ’t Loopveld. De selectie van trainer Wessel
Colijn is nog lang niet op volle oorlogssterkte. Als dat wel het geval is kunnen we
van dit team nog het nodige verwachten. De A 1 startte onder leiding van Roy Tular
ook met nederlaag en een gelijkspel. Dit jeugdelftal zal in de loop van het seizoen
eveneens nog veel van zich laten horen, net als alle andere AFC teams, van hoog tot
laag, van zeer jong tot een flink stuk ouder.
Aan het eind van dit stukje wil ik namens het bestuur nog graag twee onderwerpen
belichten. Allereerst de start van de Amsterdamsche Football School zondag jl. 100
talentjes waren in de ochtenduren met hun ouders en andere supporters op Goed
Genoeg aanwezig om volop te genieten van het uitdagende voetbalprogramma. Het
enthousiasme was tijdens en na afloop groot. De jeugdcommissie en betrokken
trainers kunnen trots zijn op deze succesvolle start.
Het andere onderwerp betreft de schitterende Persmap 2013-2014 die na de wedstrijd
tegen FC Lienden allereerst werd overhandigd aan de Ereleden van AFC. Wij zijn de
samenstellers Bobby Gehring en Thomas Rijsman zeer dankbaar dat zij deze uitgebreide klus zo goed geklaard hebben. Die dank geldt ook voor de andere medewerkers, waaronder Henny Kottmann, Hans Elias en fotograaf Tom Poederbach, die ook
vele uurtjes in dit project hebben gestopt. In hun voorwoord schrijven Bobby en
Thomas dat zij de 31e Persmap in successie weliswaar in een nieuw jasje hebben
gestoken, maar dat zij hebben getracht de mensen, tradities en verhalen die AFC zo
bijzonder maken in leven te houden. Daar zijn zij op indrukwekkende wijze in geslaagd. Hopelijk gaat dit duo in de komende jaren zo verder. Er zal ook dan veel te
vertellen zijn over onze prachtige club.
Machiel van der Woude, voorzitter
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buro leerhulp
praktijk voor dyslexie en studiebegeleiding

Rozenburglaan 12 - Duivendrecht - 020 - 495 0 435

DÈ DRUKKER IN UW REGIO!

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

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

&

Creatief

Drukwerk of printwerk nodig?

Nu ook digitaal drukken, speciaal voor
G r o t oplagen
e o p l a g en
e opersonaliseren.
f enkele stuks...
kleinere

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

Wij maken het!
zowel digitaal als in offset

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

&

www.palteam.nl - drukkerij@palteam.nl

COFFEE CORNER
Willemsparkweg 1
Tel. 6620029

‘een sfeervol rustpunt’

Open
8.00 - 19.00 uur
Zondag 11.00 - 18.00 uur
Heerlijke broodjes
ontbijt en lunch

EATINGHOUSE

van Baerlestraat 52
Tel. 6714864

Open 11.00 - 21.30 uur
Zondag 11.00 - 18.00 uur

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

Specialiteit:
Gebakken Tong
Tournedos

Vakbekwaamheid gekoppeld aan creativiteit!

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

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

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

ge spel en zijn leiding als captain was hij één van de steunpilaren
onder leiding van de toenmalige trainer en oud-international Gé van
Dijk. Ook herinner mij Nico zijn speeches die hij als captain op het
Herenjaardiner hielt en waarvoor hij dan een staande ovatie kreeg.
In 1970 beëindigde Nico zijn voetbalcarrière en werd trainer van de
jeugd bij zijn oude vereniging Sloterdijk en later trainer bij vv. Badhoevedorp, bij welke club hij vanwege zijn activiteiten benoemd
werd tot Lid van Verdienste Hij bleef een trouw bezoeker van de
thuiswedstrijden van AFC, van het jaarlijkse Herendiner en van de
bijeenkomsten van de Zilveren Ploeg.
Ook na zijn zware auto-ongeluk bleef zijn interesse voor de AFC
bestaan, speciaal toen zijn kleinzoon Kyle bij AFC kwam spelen.
Nico heeft in de zestiger jaren een zeer belangrijke bijdrage geleverd
aan de door onze club behaalde successen, mede waardoor AFC is
kunnen uitgroeien tot een zeer gerespecteerde voetbalclub bij de
amateurs in Nederland. AFC gaat weer een hele fijne vriend missen.
Ook al ging zijn gezondheid de laatste jaren achteruit, zijn belangstelling voor AFC bleef en hij werd door zijn buurman en AFC Ridder
Ben Slaap op de hoogte gehouden van het wel en wee van onze club.
Wij zijn er bij AFC van overtuigd dat wanneer onze oudere leden
herinneringen ophalen aan de grote successen uit de jaren 60 en 70
van de vorige eeuw, de naam van Nico van Til nog veel genoemd zal
worden. Het was daarom fantastisch dat bij het afscheid op Westgaarde acht oud-spelers van het elftal aanwezig waren, die onder
aanvoering van oud-captain Nico in de reeds bovengenoemde kampioensjaren hebben gespeeld.
Namens de vereniging wensen wij de familie alle sterkte om het
heengaan van Nico een plaats te kunnen geven en alle prachtige
herinneringen uit zijn mooie leven te koesteren.

Contributie seizoen 2013-2014
Bespaar € 50,- op je contributie !!!
Leden die hun contributie vóór 1 oktober niet op rekening 241002
overgemaakt hebben, wordt een toeslag van € 50,- in rekening
gebracht.
De contributiebedragen zijn als volgt:
senioren € 375,senioren 18-23 jaar € 320,senioren boven 60 jaar € 215,jeugdleden € 310,entreegeld nieuwe leden € 50,donateurs verzoek minimaal € 119,Aanvulling notulen Algemene Vergadering
Bij punt 14 Verkiezing Jeugdcommissie is de naam van Peter Dekkers niet vermeld. Hij is en blijft lid van de Jeugdcommissie.
Zie belangrijke mededeling betreffende bekerwedstrijd AFC - FC
Groningen op deze pagina.

In Memoriam
Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden op 24
augustus 2013 op de leeftijd van 75 jaar van de heer

Johan de Bie

Nico van Til
lid van de Zilveren Ploeg en captain van het eerste elftal in de kampioensjaren 1967 en 1969.

AFC – FC Groningen,
2e Ronde KNVB-beker

Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan de naaste familie.
Machiel van der Woude - voorzitter
Ronald Koster
- secretaris

Woensdag 25 september 2013, aanvang 17.00 uur
In de 2ee ronde van de KNVB-beker heeft AFC een thuiswedstrijd
geloot tegen FC Groningen.
Wat een uitdaging voor Ons Eerste! De zondag Topklasser tegen de
Eredivisionist; de amateurs tegen de profs!

In Memoriam Nico van Til

Vanwege het ontbreken van een lichtinstallatie rondom ons hoofdveld
is de aanvangstijd door de KNVB vastgesteld om 17.00 uur.
We hopen op veel support van AFC’ers!!
Attentie:
In verband met het niet-doorgang vinden van de middagtrainingen op
deze dag voor de D-, E-, F-pupillen en de World Cup en Champions
League hebben de leden uit genoemde categorieën gratis toegang tot
deze wedstrijd; begeleiders van deze kinderen (ouders, opa’s, e.a.)
betalen € 5,00.
Op 24 augustus jl. overleed op de leeftijd van 75 jaar onze Zilveren
Ploeger en oud-captain van ons 1e elftal in de kampioensjaren tijdens
de zestiger jaren van de vorige eeuw.
Nico werd in 1963 op de leeftijd van 27 jaar lid van AFC, nadat hij
vanaf zijn jeugd bij v.v. Sloterdijk speelde, een vereniging waarbij
zijn hele familie zeer betrokken was. Nico was werkzaam bij de
Europeesche Verzekering Maatschappij en één van zijn directeuren
was Cees Bouwens, destijds aanvoerder van het 1e elftal en via Cees
Bouwens werd Nico lid van AFC. Al snel werd Nico toegevoegd aan
de selectie van ons eerste elftal, dat ook in die jaren uitkwam in de
hoogste klasse van de amateurs in Nederland.
De jaren 1961 tot 1969 waren voor onze vereniging zeer succesvol.
AFC werd het seizoen 1966-1967 en 1968-1969 kampioen en speelde
wedstrijden om het kampioenschap van Nederland. Nico speelde als
laatste man en was benoemd tot captain van het elftal. Met zijn rusti-

Toegangsprijs:
€ 5 voor AFC leden /donateurs
€ 8 voor niet-leden
Voorverkoop (attentie: kassa is dicht op de wedstrijddag vanwege
politie veiligheidsvoorschriften)
- woensdag 17 september tussen 14.00 en 17.00 uur
- zaterdag 21 september tussen 12 en 14 uur,
- doordeweeks overdag op de administratie (020-6611513).
- voor niet-AFC'ers geldt dat u zich bij aankoop van een kaart dient te
legitimeren
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Ledenlijst

dit genootschap zullen voor deze bijeenkomst nog een uitnodiging
ontvangen.
Leden van onze AFC, die menen meer dan 25 jaar lid te zijn en nog
geen lid zijn van de Zilveren Ploeg kunnen zich wenden tot Johan de
Bie (020-7739182), Edwin Geluk (020-6433722), Hans Honsdrecht
(020-4422421) of Hans de Wijs (020-6442638).

Kandidaat leden:
10837 en 10838 Salvador en Diego Rodijk, 27/4/2006,
Admiralengracht 119 A, 1057 ET Amsterdam
10841 Joël Kamerling, 30/12/2007, Boeninlaan 228,
1102 TP Amsterdam ZO
10842 Michiel in ’t Wout, 14/2/1986, Waalstraat 64-3,
1079 EA Amsterdam
10843 Pyke van der Put, 26/6/2004, Corn. Anthoniszstraat 1hs,
1071 VN Amsterdam
10844 Jaron Press, 12/8/2006, Trompenburg 27,
1181 NM Amstelveen
10845 Randel Shakison, 28/2/1990, Zeezigt 44, 1111 TL Diemen
10846 Wouter Eelkman Rooda, 3/9/1985, Jacob van Lennepkade 177,
1054 ZM Amsterdam
10847 Daan van den Bos, 15/8/2007, C. van Montpensierlaan 67,
1181 RP Amstelveen
10848 Ayman El Mourabet 25/12/2007, Joh. Jongkindstraat 167-4,
1062 CX Amsterdam
10849 Ricardo Rozenbroek, 18/6/2002,
Frans van Mierisstraat 14 hs, 1071 RS Amsterdam
10850 Yannick Brahma, 12/10/2005, Eerste Helmerstraat 115 hs,
1054 DN Amsterdam
10851 Jeremiah Yiadom, 21/11/2007, Leusdenhof 66,
1108 CV Amsterdam
10854 Stijn Poorter, 29/11/1996, Rijnstraat 148-1,
1079 HR Amsterdam
10857 Koen Kessels, 30/8/1996, Middelveldstraat 28,
1069 GK Amsterdam
10858 Leopold Keurvers, 11/7/2007, Maarten Jansz Kosterstraat 6 C,
1017 VX Amsterdam
10859 Max Borensztajn, 10/5/2002, Bijdorp 61,
1181 MZ Amstelveen
10860 Christian Wetzels, 7/9/2007, Honthorststraat 32,
1071 DG Amsterdam

AFC’s “Bie”-zonderheden

Het nieuwe voetbalseizoen is weer van start gegaan. Van de vier
gespeelde wedstrijden werden er drie gewonnen. De uitwedstrijd
tegen de Treffers werd met 3-2 verloren. De thuiswedstrijd tegen
FC.Lienden met 2-0 gewonnen, de uitwedstrijd tegen Be Quick met
2-0 gewonnen en het afgelopen weekend de thuiswedstrijd tegen
UNA met 1-0 gewonnen. Onze nieuwe trainer Willem Leushuis en
zijn staf zijn dan ook zeer tevreden met deze drie overwinningen op
een rij. Voor de wedstrijdverslagen verwijs ik u naar elders in deze
uitgave van ons clubblad de Schakel en naar onze website.
Ook de bekerwedstrijd uit tegen SHO in Oud Beijerland werd met
2-1 gewonnen, zodat wij in de 2e ronde van de KNVB-beker op
woensdag 25 september a.s. om 17.00 uur op Goed Genoeg tegen FC
Groningen zullen spelen.
In het voetbalseizoen 2012-2013 uitte ik nog wel eens ernstige kritiek
op de sportredactie van Het Parool, daar naar mijn mening onze
vereniging, de oudste voetbalclub van Amsterdam, veel te negatief
door de bij ons altijd welkome sportverslaggevers werd geschreven in
de krant. Toen onze trainer Willem Leushuis in juli werd benoemd
werden er amper drie regeltjes aan gewijd. Bij de thuiswedstrijd tegen
FC Lienden maakte ik kennis met Annemarie Postma van Het
Parool en werd er op een prettige wijze met haar samen met onze
voorzitter Machiel van der Woude hierover gesproken. In de sportbijlage van de krant d.d. 2 september jl. werd er een zeer positief
artikel gewijd aan onze nieuwe trainer. Annemarie Postma had
contact gehad met officials van clubs waar onze trainer in het verleden actief was geweest en gaf daarover een prettig verhaal waarbij
een fraaie foto was geplaatst met als kop “De Mourinho van Amsterdam-Zuid”. Mijn inziens een boeiend verhaal om via de bekende
website van onze vereniging zeer zeker kennis van te nemen.

Opnieuw opvoeren:
8791 Peter van Leeuwen, 8656 Sebastian Brokmann, 6554 Benjamin
Ermia, 8300 Nino van Ek, 7187 Steye Kaersenhout, 8676 Noah
Knijff,6966 Sander Nieuwenhuis, 8530 Dennis van Meetelen, 6971
Joram Cohen, 10856 Yuri Groeneveld,
Adreswijzigingen:
100001 Mohad Zaoudi, Mambostraat 106, 1448 VG Purmerend
8952 Duncan van Moll, Waalstraat 40E, 1078 BV Amsterdam
A068 Lars Folkertsma, van Limburg Stirumstraat 8, 1215 HR Hilversum
10740 Sten Petersen, De Lairessestraat 170 a, 1075 HM Amsterdam
9532 W.J. van Rompu, Oostmaaslaan 390, 3063 DE Rotterdam
9032 F. Brondgeest, Rheastraat 96, 1076 DS Amsterdam
Opzeggingen:
10150 Ralf Roex, 7831 Levi Graziani, 10694 Floris Munneke, 10512
Elijah Stiphout, 10695 Chris Oei, 10130 Pieter v.d. Meij, 10436
Senna Disselkoenn, 10828, Valentin Hobma, 10708 Tristan Piket,
8881 Renato Drieënhuizen, 8870 Thijn Cornelisse, 10625 Shaunak
Sharma, 8979 Mats v.d. Putten, 8897 Otto Gussenhoven, 9573 F. van
Klinken, 10184 Jan De Joode, 10061 Noud Jongen, 10276 Jamie
Hezemann, 10415 Julius Hövell tot Wetserflier, 6318 Daan Erisman,
10638 Daniël Ennes
Van W.L. naar donateur:
100101 Rob Overweg, 100102 Friso Somsen, 100103 Hugo Walker,
100104 Sebastian Sy

V.l.n.r. Bobby Gehring, verenigingsmanager Henny Kottmann en de
aanwezige Ereleden Pim Adriaansz, Edwin Geluk, Marcel Koster,
Kees Gehring (met kleindochter Sanna), Johan de Bie, Machiel van
der Woude en Ger van Caspel

Zilveren Ploeg

De jaarlijkse bijeenkomst van de Zilveren Ploeg zal dit jaar worden
gehouden op vrijdag 1 november a.s. in ons clubhuis. De leden van

Op zondag 1 september jl. werd na de wedstrijd tegen FC Lienden
de nieuwe AFC-persmap gepresenteerd. Dit jaar werd de schitterende
6
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A-selectie, alsmede ook actief als trainer bij onze jeugd. U ziet het
AFC-ers kom je overal tegen, maar ook ex-AFC-ers.
Onze altijd aanwezige en actieve clubarts Lex Swaan informeerde
mij over de verhuizing van zijn praktijkadres en bereikbaarheid voor
de spelers. Hij is nu gevestigd op het Medisch Centrum Roelof
Hart, Gerard Terborgstraat 46, 11071 TP - Amsterdam.tel.020 –
6731337
In de Voetbal International d.d. 11 september jl. stond een opgave
van de beroepen en de studies van de spelers van onze A-selectie.
Naar mijn mening zeer indrukwekkend.
Bij de thuiswedstrijden van ons 1e elftal wordt ook dit seizoen weer
een programmablad uitgegeven. Onze leden Hans Elias, Michael
van Os en Henny Kottmann zijn hiermee zeer actief. Namens onze
club onze complimenten voor deze activiteiten.
In mijn vorige column vergat ik de verjaardag van Zilveren Ploeger
Jan de Moor op 19 juni te vermelden. Jan is een trouw supporter bij
de wedstrijden van ons 1e elftal en vast aanwezig bij de bijeenkomsten van de Zilveren Ploeg. Alsnog onze gelukwensen namens de
AFC.
Ons Erelid, AFC-Ridder en Oud-bestuurslid Fred van Soomeren
viert op 26 september a.s. zijn 85e verjaardag. Fred werd reeds in
1975 benoemd tot Erelid van de club vanwege zijn vele activiteiten.
Fred woont in Knokke en volgt via onze website het wel en wee van
AFC. Namens de AFC feliciteren wij hem en wensen hem samen met
zijn levenspartner Ghislaine nog een aantal gelukkige en gezonde
jaren.

persmap als eerste aangeboden aan de aanwezige ereleden. Bobby
Gehring en Thomas Rijsman waren de producenten van deze map,
daarbij voortreffelijk geassisteerd door verenigingsmanager Henny
Kottmann. Elders in deze uitgave van ons clubblad leest u een verslag van deze zeer geslaagde bijeenkomst.
Op maandag 9 september jl. werd in Holland Casino het jaarlijkse
Gala voor de Amateurs gehouden georganiseerd door De Telegraaf.
In de Amsterdam-bijlage d.d. 13 september jl. werd op uitgebreide
wijze hiervan een fraai verslag gegeven. Onze huidige speler van de
A-selectie Tim Wulffraat (dit seizoen 5 goals in de 4 competitiewedstrijden van ons 1e elftal) behaalde de 1e plaats in de lijst van
topscorers van het zaterdagvoetbal in het afgelopen seizoen. Na zijn
overgang naar het Zaterdagteam scoorde hij 20 goals. Op een tweetal foto’s zien wij Tim met de beker te midden van andere winnaars.
Namens de AFC onze hartelijke felicitaties met onze wensen voor
veel doelpunten in het 1e elftal in de nieuwe competitie.
Ons lid Michiel Huisman, actief in Hollywood, krijgt na filmster
Carice van Houten, in de Verenigde Staten het volgende seizoen
een rol in de hitserie GAME of THRONES. Namens de AFC wensen wij onze Michiel in de USA veel succes in deze genoemde nieuwe hitserie.
Op de website van onze vereniging wordt u uitgebreid geïnformeerd
over de nieuwe activiteiten van de Amsterdamsche Football School.
Afgelopen zondag zijn deze activiteiten van start gegaan. De trainingstijden zijn op zondag van 9.30-10.45 en van 11.00-12.15 uur.
Afgelopen zondag was de start van deze Amsterdamsche Football
School met meer dan 100 jonge spelertjes.
Op woensdag 25 september a.s. zal om 17.00 uur op Goed Genoeg
de bekerwedstrijd in de tweede ronde tegen Eredivisieclub FC Groningen worden gespeeld. Voor de goede orde vermeld ik hierbij dat
bij deze thuiswedstrijd ook de leden van AFC een toegangsprijs
dienen te betalen en deze bedraagt Euro 5,- één en ander volgens de
bepalingen van de KNVB.
In het televisieprogramma “Hoe heurt het eigenlijk” van presentator
Jort Kelder uitgezonden op donderdag 12 september jl. werd ruim
aandacht gegeven aan de cricketsport. ACC- Fifty n.o.lid en AFCRidder Duco Ohm gaf een uiteenzetting over de cricketregels.
In de PS-bijlage van Het Parool d.d. 31 augustus jl. was een zeer
uitgebreid artikel met foto’s opgenomen over ons Lid van Verdienste en AFC-Ridder Jack van Gelder. Uitvoerig wordt in het artikel
ingegaan over zijn carrière bij de NOS en de televisieprogramma’s,
die door hem hedendaags worden gepresenteerd, waaronder het wekelijks programma Studio Voetbal met voetbalcommentaar van
meest vaste gasten op zondagavond op Ned 1.
Zondag 8 september jl. waren wij te gast bij de vereniging Be
Quick 1887 in Haren. Ondergetekende was in de zestiger jaren van
de vorige eeuw als lid van de toenmalige jeugdcommissie als leider
betrokken bij onze Junioren A1. De spelers werden tijdens deze
jeugdtoernooien ondergebracht bij de ouders van de spelers van Be
Quick en de leiders bij bestuursleden van de vereniging. Dus circa 50
jaar geleden was ik te gast bij Co de Rooij en zijn echtgenote. Onze
Ereleden Kees Gehring en Edwin Geluk hebben in die jaren als
speler meegedaan aan de wedstrijden. In latere jaren hebben onze
Klassieke Veteranen een aantal keren als elftal leuke weekends
meegemaakt waarbij Kees en Edwin weer prettige contacten hadden
met bovengenoemde Co de Rooij. Het was daarom een leuke ontmoeting toen Kees, Edwin en ondergetekende bij de wedstrijd weer
herinneringen konden ophalen.
Ons muzikaal erelid Rob Duis informeerde mij over een tweetal
concerten waar hij zijn medewerking aan verleent. Op vrijdag 18
oktober a.s.(de verjaardag van Rob) speelt de Limehouse Jazzband
van 17.00 -20.00 uur) in de Waag in Doesburg en op zaterdag 19
oktober a.s. is er een concert vanaf 19.00 uur in Hotel Huis ter Duin
in Noordwijk. Voor verdere lichtingen over deze twee muzikale
avonden kijk op e-mail:robertduis@hotmail.nl
Onze Zilveren Ploeger Hans Geusebroek en een nog niet geïnstalleerde AFC-Ridder (april 2014) is recent verhuisd van Edam naar
Volendam. Toen hij zich bij zijn naaste buren ging voorstellen bleek
dat onze vroegere trainer Frans Kramer en echtgenote te zijn. Frans
was in de zeventiger jaren van de vorige eeuw trainer van zowel de

En dan nu de verjaardagen van de Leden van de Zilveren Ploeg.:
Nobelprijswinnaar (2008) en AFC-Ridder Tim Timmerman (18/9)
- Lid van Verdienste, Nobelprijswinnaar (2012) en AFC-Ridder
Rik de Boer (23/9) - Luuc van Mierlo (24/9 - 84 jaar jong) - Erelid en
AFC-Ridder Fred van Soomeren 26/9 - 85 jaar jong) - AFC-Ridder
Ben Slaap (30/9) - AFC-Ridder Rob de Jong (30/9 - 84 jaar jong) Herman Drenkelford (2/10) - AFC-Ridder Frank Reddering (3/10) AFC-Ridder Ron Prins (4/10) - Maurice de Hond (8/10) - Patrick
Reddering (8/10) - Michiel Reddering (8/10) -Bert de Rooij (11/10) Erelid en AFC-Ridder Marcel Koster (15/10-77 jaar jong) - Lid van
Verdienste JaapDraisma (16/10)-70jaar) -HansCoorengel(16/10)Barryv.d.Glas(17/10) -Erelid, AFC-Ridder en Nobelprijswinnaar
(1992) RobDuis(18/10) - Tom Egbers (18/10).
Aan al deze jarigen onze welgemeende gelukwensen.
Op 17 september j.l. vierde Zilveren Ploeger Charles Thomas zijn
77e verjaardag. Charles trouw aanwezig bij de wedstrijden van ons 1e
elftal samen met levenspartner Gerda Blewanus, vader van oudeerste elftalspeler Cees en grootvader van de jammer genoeg vertrokken kleinzoon Dion naar Ajax (maar blijft gelukkig lid bij AFC). Op
de maandagavond is hij actief op Goed Genoeg als lid van de
VBC(Vrienden Biljart Club). Namens de AFC alsnog onze hartelijke felicitaties en onze wensen voor een groot aantal Gelukkige en
gezonde jaren samen met Gerda.
Johan de Bie.

Persmap 2013- 2014
De in AFC veel voortkomende actieve voetbalrelatie tussen vader en
zoon heeft Bobby Gehring opnieuw getoond. Door zijn eindredacteurschap bij de totstandkoming van de 31e editie van AFC’s persmap. Een jaarlijks geweldig prijzenswaardige journalistieke klus, die
Bobby samen met Thomas Rijsman verrichte. Vader Kees Gehring
moet ongetwijfeld bij de verschijning van de nieuwe persmap onlangs met zijn gedachten geweest zijn op het strand van Zandvoort in
1983. Dichtbij het toen daar bekende restaurantje “Tentje Negentien”.Waar hij, samen met Gerard Trebert en met tweelingbroer Hans
(ja, die van Johan de Bie! ), het initiatief ontwikkelde om met de
eerste persmap voor AFC te starten. Een initiatief, waarbij later ook
AFC-er Lex Rimini actief betrokken werd. Trebert en Rimini zijn al
lange tijd geleden overleden. Maar het destijds gezellige instructieve
en zoals later duidelijk bleek, ook zinvolle overleg op het Zandvoortse strand, heeft in de afgelopen jaren geleid tot bijzonder dankbare en
complimenteuze reacties van de sportredacties van kranten, radio en
televisie. Zoals ook de nieuwe 31 editie ook weer enorm bij de sport9
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In samenspraak met de COVS is een procedure voor deze controle
opgesteld.
Het is niet meer dan logisch dat iedereen wil weten wie er daadwerkelijk aan het spel deelnemen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid! Met behulp van de spelerspas en de daaraan gekoppelde
visuele controle bestaat er een instrument om te controleren of de
juiste speler op het juiste veld staat.
Vanaf 1 september 2013 wordt hiermee gestart bij de senioren (mannen en vrouwen) in de A-categorie. Het zal in de praktijk voor iedereen even wennen zijn. De visuele controle van de spelerspas is een
gezamenlijke taak van beide aanvoerders en de scheidsrechter. De
verenigingen zorgen als eerst verantwoordelijke ervoor, dat van elke
speler een geldige spelerspas aanwezig is.
In samenspraak met de COVS is de onderstaande procedure opgesteld. Ten opzichte van de onlangs verstuurde brochure tijdstraf en
verbeteringen spelerspas is er een wijziging doorgevoerd. Dit betreft
de procedure rondom de controle van de spelerspassen van wisselspelers.
* De namen van de betrokkenen worden op het wedstrijdformulier
ingevuld.
* De scheidsrechter controleert in het bijzijn van beide aanvoerders*)
of de gegevens op de spelerspassen overeenkomen met de gegevens
op het wedstrijdformulier.
* De beide aanvoerders en de scheidsrechter accorderen het ingevulde
formulier en bevestigen daarmee de juistheid van de gegevens.
* De scheidsrechter ontvangt van de wedstrijdcoördinator uiterlijk 15
minuten voor aanvang van de wedstrijd een afdruk van het wedstrijdformulier.
* De scheidsrechter neemt de spelerspassen mee naar het speelveld
voor de visuele controle.
* De spelers vormen voor het begin van de wedstrijd op het speelveld
gezamenlijk een rij. De aanvoerder van de uitspelende partij gaat als
eerste bij de scheidsrechter langs om te laten zien welke speler bij
welke spelerspas hoort. Daarna volgt de thuisspelende partij.
* Na deze handeling geeft de scheidsrechter de spelerspassen aan de
aanvoerder van het betreffende team en kan er getost worden.
* Op het moment dat een wisselspeler het veld ter hoogte van de
middenlijn betreedt, overhandigt hij de spelerspas aan de scheidsrechter. De scheidsrechter controleert aan de zijlijn de spelerspas en noteert het relatienummer. (De controle wordt in de topklasse uitgevoerd door de vierde official en in de hoofdklasse door de eerste
assistent-scheidsrechter)
* De spelerspas wordt na controle weer overhandigd aan de leider van
de betreffende partij.
* Na afloop brengt de leider de spelerspassen naar de ruimte waar het
wedstrijdformulier wordt afgerond.
* De scheidsrechter rondt het wedstrijdformulier af.
* Door ondertekening van het wedstrijdformulier, verklaren de beide
aanvoerders en scheidsrechter alle gegevens te hebben gecontroleerd
aan de hand van de spelerspassen en de visuele controle te hebben
uitgevoerd.
*) Bij het jeugdvoetbal is de leider verantwoordelijk.
Bron: www.knvb.nl
Voor info AFC scheidsrechterscommissie; fcjuch@msn.com

pers en ook bij de AFC-vriendelijke bedrijven en natuurlijk ook bij de
eigen leden en donateurs.
De eindredactie door Bobby Gehring en Thomas Rijsman van het
recente prachtexemplaar van de nieuwe persmap valt duidelijk op
ondermeer door de eigentijdse aanpak van de beide nog jonge mannen. Ook in de door hen zelf geschreven artikelen. Een aanpak, die bij
hun nog jeugdige leeftijd hoort. Niet alleen aandacht voor het vaak zo
verre verleden van AFC, maar ook voor het NU en artikelen dus, die
in de huidige tijd passen. Zoals het artikel over Tom & Jack. Twee in
ons land overbekende tv-journalisten, waarvan Tom Egbers Studio
Sport presenteert en Jack van Gelder Studio Voetbal. Zoals ook het
artikel over Pim van de Meent, die zo’n kwart eeuw geleden AFC’s
trainer werd. Een boeiend portret van een AFC-er, die tegen het
legendarische aanleunt. Uiteraard ook in de nieuwe persmap een
interessant en heel actueel interview met AFC’s nieuwe trainer Willem Leushuis. Een “voetbalkei” met een imponerende lijst van clubs,
waarvoor hij voetbalde en die hij als trainer diende. De voor AFC
voetballende Laurens Samsom verrijkte de persmap met een leuke
column over Kleedkamer 2 op sportpark “Goed Genoeg”. Waarmee
hij zijn naam als getalenteerde journalist opnieuw waarmaakte. Artikelen als “3 jaar topklasse, 3 jaar spanning”, “Jens, Jansen en Meulemans Sterkhouders AFC”, “Rood Shirt, Zwarte V” en “Trainers door
Weer en Wind”, “Traditie in Ere Hersteld” en een dankbare terugblik
naar onze overleden voorzitter Dick van der Klaauw” en een boeiend
interview met Machiel van der Woude, onze door mij sterk bewonderende huidige voorzitter. Het zijn allemaal sublieme en zeer lezenswaardige teksten door Bobby Gehring en Thomas Rijsman. De royale
vermelding van de historische feiten uit het verleden van onze favoriete voetbalclub, daar tekenden, zoals gebruikelijk, Hans de Wijs en
Rik de Boer van AFC’s archiefcommissie voor.
De colofon van de 31 Persmap van AFC vermeldt verder, naast de al
in dit artikel genoemden, als fotografen: Tom Poederbach, Henny
Kottmann, Bill Tanaka, Karoly Effenberger en Karel Delvoye. Bijdragen verder van Maarten Blokland, Milan de Wijs, Henny Kottmann, Kees Gehring, Wessel Westerhof, Laurens Bianchi, Theo
Jansen, als verantwoordelijk voor de correcties de over AFC “alles
wetende” Edwin Geluk, Johan de Bie en Kees Gehring, de statistiek
bekwame Hans Elias en Henny Kottmann. Voor de vormgever en
druk van de AFC’s persmap zorgde Felicia van Melsen van de met
AFC al jaren samenwerkende drukkerij Palteam Duivendrecht.
Hans de Bie

Scheidsrechterscommissie
Met ingang van het seizoen 2013/2014 gaan de maatregelen in uit het
actieplan ‘Tegen geweld, voor sportiviteit’.
Tijdstraf bij (eerste) gele kaart voor de B-categorie
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. Deze eerste
gele kaart wordt niet op het wedstrijdformulier vermeld.
De volgende (tweede) gele kaart voor dezelfde speler betekent rood
en wordt wel op het wedstrijdformulier vermeld.

Medische commissie

De zin en onzin omtrent spier-stretching!
Het voetbalseizoen is gestart. Veel en dik gras op de velden, maar
tevens ook een diversiteit aan ondergrond, kunstgras. Dus kans op
blessureleed.
Relatief nog kortgeleden, ik bedoel de jaren 60 van de vorige eeuw,
werd op school de gymnastiekles standaard begonnen met 10 rondjes
hard hollen. Daarna met zijn vieren over het midden, armen in slaghouding voor de borst en als maar naar voren en achter veren. Er
werd geen gewricht overgeslagen. Echter diverse gewrichten en

Visuele controle spelerspas (A-categorie)
Clubs en scheidsrechters zijn eerder al geïnformeerd over de visuele
controle van de spelerspas. Vanaf 1 september gaat deze visuele
controle bij de A-categorie senioren mannen en vrouwen in werking.
10
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Welkom bij
Bronwasser Woman.
De winkel voor elke vrouw van elke leeftijd.
Persoonlijke kleding met dat kleine beetje
extra. Om van elke dag weer een feest te
maken.
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Telefoon (088) 0014 500

Amsterdam West
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Telefoon (088) 0014 100

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

Amstelveen
Spinnerij 9-11
Telefoon (088) 0014 400

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

www.pouwpeugeot.nl
Pouw. Trots op Peugeot!
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omringende kapsels werden er ook zeker niet leniger van. Latere
inzichten in de fysiologie bewezen dat. Maar wisten we toen veel!
Tegenwoordig wordt als voorbereiding gezamenlijk gerekt met 12
tellen aanhouden in de bijna eindstand van het gewricht. Hierdoor
wordt in de meest belangrijke spiergroepen de z.g. intrinsieke doorbloeding verbeterd, waardoor rek, kracht, explosiviteit en coördinatie
beter kan worden aangesproken. Hoewel meest recente ontwikkelingen meer duidelijkheid geeft of rekken op welke manier dan ook echt
wel zinnig is, zien wij bij A.F.C. de rekking oefeningen als belangrijk onderdeel van de totale warming-up. Maar ook als voorbereiding op alle trainingen en wedstrijden. De spiervezel is in feite het
enige rekbare instrument van ons bewegingsapparaat wat in het verlengde een aanhechting vindt in de eindpezen en het beenvlies(periost).
Door juist uitgevoerde rekking vergroot je de lenigheid rondom
de gewrichten, de bloedcirculatie komt op peil en het voelt prettig
aan. Laat nu de tegenstander maar komen! Echter er zijn spelers
met zeer dikke en vaak stevig of hard aanvoelende dijbeenmusculatuur. Het zou onzinnig zijn dit zodanig te gaan rekken, daar waar het
bij die betreffende speler juist een functie heeft. Zo is bijvoorbeeld de
spieropbouw van een getalenteerde en bewegelijke voorhoedespeler
vaak anders ontwikkeld dan die van een robuuste fullback. Dus
A.F.C.ers:
x
Eerst warmlopen, gecombineerd met coördinatieoefeningen
en stretching.
x
Vervolgens oefeningen met de bal in alle spelfacetten verdeeld over de drie linies.
x
Werk dan toe naar een maximale belasting met sprints van
20/30 en 40 meter.
x
Voorts is er nog tijd om specifiek per positie te werken, bijvoorbeeld inspelen en afronden op de goal.
De cooling down is na de wedstrijd onontbeerlijk. Uitlopen en wat
rustige spierrekking toepassen met als doel de spieren te ontspannen
en de bloedcirculatie weer te normaliseren.
Let op: de verzorgers van ons eerste senioren elftal Michael Olivieira
en Bas ten Hoeven adviseert standaard je rekkingoefeningen onder de
douche te doen. En daar valt veel voor te zeggen.

vorig seizoen en begon sterk aan de wedstrijd onder leiding van het
arbitrale kwartet.
AFC aantredend in het azzuri blauw, moest terug, speelde slordig,
leed teveel balverlies en kon de snelle buitenspelers nauwelijks aan
het werk zetten. De verdiende 1-0 viel na 22 minuten na een uitstekende aanval van De Treffers. Een lage harde voorzet werd bij de
tweede paal ingetikt door de sterke nummer 10 met de mooie naam
Santi Palacios Macedo.
Na rust startte AFC met Guido Moelee, overgekomen van Noordwijk, als linksachter. In de 52e minuut omspeelde aanvoerder Jens
vanaf links twee tegenstanders en werd in het strafschopgebied aangetikt, de penalty werd door Jansen genomen, maar gestopt door de
keeper. Wulffraat was er als de kippen bij om uit de rebound te scoren.
De gelijke stand was maar van korte duur. De linksbuiten van De
Treffers omspeelde Halman en zijn harde lage schot ging onhoudbaar
in de verre hoek (2-1). Trainer Leushuis bracht Meulemans in het
veld, waardoor AFC wat meer aan het voetballen kwam op het middenveld. Met een kwartier te spelen mocht ook spits Pepijn Kluin,
overgekomen van Rijnsburgse Boys, zijn officiële debuut maken voor
The Reds.
Er kwam meer druk op het doel van De Treffers, maar tot grote kansen leidde dit niet. De Treffers kwam er af en toe gevaarlijk uit met
snelle counters.
In de laatste minuut kreeg AFC een vrije trap op ongeveer 25 meter
van het doel, waar iedereen een scherpe harde voorzet verwachtte
schoot Duncan van Moll direct op doel, de keeper kon de bal maar
net onder de lat vandaan tikken en tot corner verwerken.
De 4e man gaf inmiddels aan dat er 3 minuten extra speeltijd bij
kwam, dus dit was min of meer de laatste kans. De hoekschop kwam
voorbij de 2e paal, waar Moelee de bal terug bracht en het was opnieuw Wulffraat die voor AFC scoorde, 2-2, een punt gewonnen.
Maar it aint over till it’s over…….. AFC kreeg zelfs nog een kans op
de winnende treffer, maar, het was De Treffers dat met 3 punten van
het veld stapte. Een lange bal werd door de verdediging verkeerd
ingeschat en invaller Echargui maakte hier dankbaar gebruik van. Een
domper van jewelste voor alle meegereisde The Reds supporters.

Voor A.F.C.ers bestaat het woensdag-inloopspreekuur bij A.F.C.
voor de jeugd 17.00-18.00 uur en senioren 18.00-19.00 uur
door fysiotherapeuten van praktijk FYSIO&MORE
of bel Mariëlle Marelis tel. 06-24207849
A.J.Ernststraat 167 Amsterdam Bvt.

Volgende week kunnen de mannen van Leushuis zich revancheren,
thuis tegen FC Lienden. Maar eerst woensdag de belangrijke beker
wedstrijd uit tegen SHO.
Opstelling AFC: el Abdallaoui (k), Galata, Jansen, Theuns (Meulemans), van Moll, Jens (c), E. Patrick (Kluin), J. Patrick, de Vetten
(Moelee), Wulffraat, Halman
Benno Honsdrecht

De Medische Commissie:
Lex Swaan (arts) tel. 06-53674434
Wim Crouwel (fysiotherapeut/voorzitter) tel. 06-51050940
Mail: wim.crouwel@xs4all.nl
Michael Olivieira(sporttherapeut A-selectie) 06-21278122
Co Groszenipper (sportmasseur) tel. 06-44352970

28 augustus 2013: KNVB Beker SHO - AFC 1 - 2
AFC wint spannend bekerduel in Oud-Beijerland

Verslagen AFC 1
25 augustus 2013: De Treffers - AFC 3 - 2
Het openingsduel van het seizoen, tussen de nummers 1 en 2 van
eeuwige ranglijst van de Hoofdklasse. Voor AFC altijd een lastige
uitwedstrijd. Maar een nieuw seizoen nieuwe kansen, met enkele
nieuwe gezichten. De meeste meegereisde supporters zijn na de goede
voorbereiding van AFC reeds bekend met de nieuwelingen, maar
voor de anderen zal ik ze hier kort voorstellen.
Op doel Youssef el Abdallaoui, overgekomen van Chabab, centrale
verdediger Geoffrey Galata, terug bij AFC na een periode als prof en
vorig jaar Quick Boys, linksachter Wibout de Vetten, speelde eind
vorig seizoen al enkele keren mee, komt uit de eigen opleiding, Tim
Wulffraat, spits, via de zaterdag 1 terug bij het Eerste en Rajendro
Halman, rechtsachter, heeft ook de stap van het tweede naar AFC 1
gemaakt.
Het team van De Treffers is nauwelijks veranderd ten opzichte van
15
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Hierna laat Enrico zich meteen vervangen door Ronny van Es, die
zich met veel inzet in de laatste 15 hectische minuten laat zien. SHO
pompt in de slotfase iedere bal in het strafschopgebied en hoopt nog
op de gelijkmaker. AFC loert op een uitval. Sjoerd Jens is na een
subtiel hakje van Joost nog heel dicht bij de verlossende treffer.
Omdat de scheidrechter maar niet afblaast blijft het zeer spannend.
De laatste kans is voor Oud-Beijerland, maar die wordt tot verdriet
van het goed opgekomen thuispubliek gemist. Als het laatste fluitsignaal uiteindelijk klinkt prijkt 1-2 op het scorebord en mag AFC op
25 september op Goed Genoeg aantreden tegen FC Groningen. Een
mooie beloning na een spannende avond in de Hoeksche Waard.
MvdW
Opstelling:Yoessef Abdallaoui, Rajendro Halman (Laurens Samsom),
Geoffrey Galata, Magid Jansen, Guido Moelee, Enrico Patrick (Ronny van Es), Duncan van Moll (Joost Heij), Mitchel Theuns, Sjoerd
Jens, Pepijn Kluin, Tim Wulffraat.

Wie mag er op woensdag 25 september as. thuis aantreden tegen de
FC Groningen?
Dat is de inzet vandaag in het duel tussen SHO en AFC. De club uit
Oud-Beijerland is nog niet begonnen aan de competitie, maar speelde
afgelopen weekend al wel een verdienstelijke bekerwedstrijd tegen de
sterke hoofdklasser RVVH (1-1). Onder leiding van Jeroen Rijsdijk
wil eerste klasser Steeds Hooger Oud-Beijerland weer terug naar de
Hoofdklasse op welk niveau men in sportief betere tijden heel veel
jaren actief was. Steunend op de grote jeugd, maar ook met gerichte
aankopen. Zo kwamen Henk Roeland en Joshua Brard over van sv
Capelle, Giovanni Klaverweide van Kozakkenboys en maakt SHO dit
seizoen ook gebruik van de diensten van ex-prof (o.a. AZ) Rogier
Molhoek. Geen makkie dus voor de selectie van trainer Willem
Leushuis, die ’s middags al vroeg op pad ging richting Hoeksche
Waard.
Op sportcomplex Kikkershoek kan onze trainer niet beschikken over
Rogier Wissink, Pepijn Veerman, Marien Willensen, Daan Sutorius,
Wout Meulemans en Joshua Patrick.
In vergelijking met de wel heel nipt verloren competitiewedstrijd
tegen De Treffers starten Pepijn Kluin en Guido Moelee in de basis
voor Joshua en Wibout de Vetten.
Om 20.00 uur gaat de bal rollen en blijkt al gauw dat AFC en SHO
qua speelstijl verschillen. De Reds (dit keer in een blauw wit tenue
gehuld) spelen in een rustig tempo verzorgd opbouwend voetbal, de
zwart witten houden van de lange bal. De eerste kansen zijn voor
Pepijn Kluin en Tim Wulffraat, maar de SHO-keep blijkt op zijn taak
berekend.
Langzamerhand klopt de thuisploeg ook aan de deur en moet Youssef
Abdalloui handelend optreden. De laatste 20 minuten dringt AFC aan
en is vooral gevaarlijk via een reeks corners, die goed worden genomen door Enrico Patrick. Een van die corners caramboleert in de 33e
minuut via Tim en een been van een verdediger in het SHO-doel. 0-1
dus en dat blijft het tot de rust omdat SHO nog 2 100% kansen om
zeep helpt en Pepijn een voorzet van Enrico net naast schiet.

1 september 2013: AFC - FC Lienden 2 - 0
AFC wint eerste thuiswedstrijd van FC Lienden: 2-0
Na de op het nippertje verloren uitwedstrijd vorige week tegen het
sterke De Treffers, werd verwachtingsvol uitgekeken naar de eerste
thuiswedstrijd tegen FC Lienden. De goede resultaten tijdens de
voorbereiding zorgden voor een optimistische stemming, en de harde
kern besprak dan ook met hoeveel wij (als je wint mag je wij zeggen)
van Lienden zouden gaan winnen. Maar goed, eerst zien en dan geloven.
AFC begon goed aan het duel en na enkele minuten al kreeg Tim
Wulffraat een kans maar hij schoot de bal voorlangs. AFC bleef
sterker, speelde verzorgd voetbal en controleerde de wedstrijd. Echter
omdat Lienden goed verdedigde werden er niet veel kansen gecreeerd. Enkele minuten nadat Sjoerd Jens gevaarlijk was geweest bij
een scrimmage voor het vijandelijke doel, verzond Magid Jansen een
prachtige diepe bal die door Tim Wulffraat fraai over de iets te ver
voor zijn doel staande keeper van Lienden werd gekopt: 1-0 na 27
minuten.
AFC bleef de wedstrijd controleren en pas na 41 minuten werden de
bezoekers voor het eerst gevaarlijk: uit de draai werd de bal echter
naast het AFC-doel geschoten. De rust ging derhalve in met een
verdiende 1-0 voorsprong.

Na de thee begint AFC veel te slap. Dit vertaalt zich in o.a. in een
vrije trap op de rand van ons strafschopgebied. Gelukkig wordt het
schot gesmoord in de muur. Even later is het wel raak. Giovanni
Klaverweide pikt een bal uit de lucht op en laat met een hard hoog
schot Youssef volkomen kansloos. Een prachtig doelpunt, voor AFC
een ‘wake up call’. Zo door voetballend kan de wedstrijd tegen FC
Groningen worden vergeten.
Langzamerhand lijkt dat besef door te dringen en wordt het spel
verplaatst naar de helft van SHO. Ook nu zijn de corners weer gevaarlijk. Magid Jansen en Laurens Samsom (ingevallen voor Rajendro Halman) zijn heel dicht bij een doelpunt. In de 79e minuut is het
wel raak als Joost Heij (ingevallen voor Duncan van Moll) Enrico
weg stuurt. Enrico zet aan en laat 2 verdedigers zijn hielen zien. Op
volle snelheid laat hij vervolgens de keeper volledig kansloos. Een
beauty.

Na de hervatting drongen de bezoekers wat meer aan. Een van rechts
indraaiende vrije trap werd doorgekopt en uitstekend verwerkt door
onze doelman Youssef El Abdallaoui, die ook in de hierop volgende
onoverzichtelijke situatie nog 2 keer knap redding bracht: Youssef
hield AFC in deze fase op de been.
Hierna golfde de wedstrijd op en neer met ook weer kansen voor
AFC. Een schot van Pepijn Kluin werd door de keeper van Lienden
tot corner verwerkt en de voor Sjoerd Jens ingevallen Joost Heij
kopte een vrije trap van Magid Jansen naast. Een kwartier voor tijd
werd een schot van de weer zeer gevaarlijke Tim Wulffraat door de
keeper gestopt en uit de counter die hierop volgde wist één der spitsen van Lienden voor open doel te missen. Op de vraag hoe dit nou
mogelijk was antwoordde trouwe supporter Michel de Jongh droogjes: hij schoot naast. Een juiste analyse. Deze misser kwam Lienden
duur te staan want 2 minuten later was het Wulffraat die zijn 2e treffer
liet aantekenen, waarbij de keeper van Lienden niet geheel vrijuit
ging: 2-0.
Hiermee was de strijd wel gestreden. Een verdiende overwinning, ook
al zat het in de 2e helft niet tegen. Een goede 1e en een iets mindere 2e
helft, maar al met al begaf het AFC-publiek zich met een tevreden
gevoel naar het clubhuis voor de uitreiking van alweer de 31e persmap.
Ruud Mantel
Opstelling: Youssef el Abdallaoui, Marien Willemsen, Geoffrey Galata, Guido Moelee, Wout Meulemans (Laurens Samsom), Pepijn Kluin,
Duncan van Moll (Mitchel Theuns), Sjoerd Jens (Joost Heij) , Magid
Jansen, Enrico Patrick, Tim Wulffraat
8 september 2013: Be Quick 1887 - AFC 0 - 2
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Ristorante Italiano
Dagelijks open van:
12.00-15.00 uur en
van 17.00-23.00 uur.
Zaterdag en zondag
van 17.00 - 23.00 uur.

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

,, Accuraat”
VERHUUR

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

Telefoon: 020 - 641 09 20
www.accuraatverhuur.nl
Wij verzorgen een verfijnde Italiaanse catering, zowel zakelijk als privé!

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

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

Volop aandacht voor Topklasse
bij RTV Noord-Holland.
VOLG HET LAATSTE NIEUWS OP RTVNH.NL/SPORT
@ RTVNH_ SPORT
EN VIA
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Amel Vroege, directeur
Odysseus LV&R

www.odysseus.nl

tel. 020 - 820 87 20

info@odysseus.nl
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Feit blijft dat het op sportpark Goed Genoeg voor de ongeveer 400
toeschouwers, het arbitrale kwartet en 22 spelers hard waaide, dat
beide ploegen het in eigen stijl wel probeerden maar dat met name
beide verdedigingen de beste linies op het veld waren.
UNA trachtte middels de lange bal de nog langere spits te bereiken.
AFC probeerde meer voetballend voorin te komen. Echter veelvuldig
balverlies zorgde dat er voor rust weinig te beleven viel, Met nul nul
gingen we aan de soep.

AFC boekt nuttige zege op Be Quick 1887
‘Perception is reality!’ Deze waarheid als een koe kwam bij uw scribent op bij de reacties na afloop van de door AFC gewonnen wedstrijd op Sportpark De Esserberg. De meeste toeschouwers zagen in
Haren een boeiende eerste helft met veel spannende momenten voor
beide doelen en een tweede helft die het aankijken nauwelijks waard
was. Spelers en technische staf zagen daarentegen een foutenfestival
in de eerste helft en een degelijke tweede helft die zakelijk werd
afgerond met het gewenste resultaat. Over een ding was iedereen het
wel eens: onze keeper Youssef El Abdallaoui was ‘ by far’ de beste
speler van het veld. De ene redding was nog mooier dan de andere.

Na rust kreeg UNA direct een grote kans, maar keeper el Abdellaoui
bleef kalm en redde goed. Dit was voor AFC het sein om meer energie en passie in de wedstrijd te gooien. Enkele mooie combinaties
waarbij Wulffraat en Kluin goed werden bereikt zorgden voor gevaar
maar gescoord werd er nog niet. Na 60 minuten, werd een indraaiende vrije trap op rechts, genomen door van Moll bij de 2e paal door
Moelee prachtig hangend in de lucht in de verre hoek gekopt, 1-0.
Daarna drong UNA aan maar waren de grootste kansen voor AFC
met name via de snelle Enrico Patrick. De keeper uit Veldhoven stond
echter een 2e goal in de weg. Beide coaches brachten verse krachten
in. Aan AFC zijde respectievelijk Theuns, Halman en Heij, voor
Meulemans, Wulffraat en van Moll, waardoor speaker Jan Wortel
over uren moest maken.
Tenslotte leverde een slot offensief van UNA niks op omdat Jansen
(captain bij afwezigheid van Jens) en Galata heer en meester waren
als centraal verdedigingsduo. De goed leidende scheidsrechter vond
het na 94 minuten genoeg.

De Topklasse brengt ons door heel Nederland. Vandaag gaat de reis
naar het hoge noorden waar de oude vrienden van Be Quick 1887
onze tegenstander zijn. Het regent als de bus in alle vroegte op weg
gaat. Niet onze gebruikelijke bus, maar de ‘bolide’ van het Nederlands Elftal die kennelijk wel beschikbaar was. Dat leidt bij onze
eerste pleisterplaats tot enige hilariteit als onze spelers bij de bus
belaagd worden voor een handtekening door de Heerenveense jeugd.
Eenmaal in Haren aangekomen schijnt de zon en kan de wedstrijd na
de gastvrije ontvangst van het Be Quick-bestuur onder leiding van
scheidsrechter De Gast beginnen.
Bij veel wedstrijden worden de eerste minuten gebruikt om de bal wat
heen en weer te schuiven. Een beetje aftasten, even wennen aan het
(kunstgras)veld. Dat is vandaag wel anders. De toeschouwers die niet
helemaal op tijd zijn missen wat later de beslissende fase van de
wedstrijd zal blijken te zijn.
AFC schiet uit de startblokken en scoort al na 2 minuten als Pepijn
Kluin een voorzet van Enrico Patrick bij de eerste paal behendig
afrond. In de 7e minuut lijkt Be Quick langszij te komen, maar Youssef weet de inzet van Rob van der Ley en de reboud van Aron Strengholt op spectaculaire wijze onschadelijk te maken.
Een minuut later is het aan de andere kant wel raak als Tim Wulffraat de keeper verschalkt met een schuiver in de verste hoek. AFC is
in deze fase van de wedstrijd de bovenliggende ploeg. Maar na een
minuut of twintig neemt het in de Topklasse debuterende Be Quick
het initiatief helemaal over en dwingt Youssef in de 21e, 32e en 35e
minuut tot verschillende wereldreddingen. Aan het eind van de eerste
helft doet AFC nog iets terug. Een voorzet van Guido Moelee wordt
door Pepijn Kluin net naast gekopt.

AFC kan na 3x de nul gehouden te hebben met 9 punten uit 4 wedstrijden terug kijken op een goede start van het seizoen.
Volgende week Haaglandia uit, gevolgd door de midweekse bekerwedstrijd tegen FC Groningen op woensdag 25 september om 17:00
uur.
Opstelling AFC: El Abdellaoui ,Willemsen, Galata, Jansen (c), Moelee, Meulemans (Theuns), van Moll (Heij), Samsom, E.Patrick, Wulffraat (Halman), Kluin.
Benno Honsdrecht

Stand per 15 september 2013

Na de thee zien wij Sjoerd Jens niet terug en versterkt trainer Willem
Leushuis het middenveld met Laurens Samsom. AFC wacht vervolgens met een 2-0 voorsprong op zak rustig af en loert met veel spelers
achter de bal op een counter. Be Quick combineert er in de tweede
helft op eigen helft ongehinderd op los maar weet op de andere helft
niets creatiefs te verzinnen. Door dit alles kabbelt de wedstrijd voort
en gebeurt er ondanks enkele wissels aan beide kanten betrekkelijk
weinig. Dit met uitzondering van een kopbal van de gevaarlijke spits
Van der Leij in de 62e minuut, die Marien Willemsen koelbloedig van
de doellijn haalt. Daarmee is de (Groninger) koek helemaal op en
kunnen de punten meegenomen worden naar Amsterdam in de bus
van het Nederlands Elftal.
Na 3 wedstrijden kijkt ons eerste uitdrukkelijk omhoog en dat biedt
perspectief voor de komende wedstrijden, te beginnen aanstaande
zondag thuis tegen promovendus UNA uit Veldhoven.

Leonidas
ADO'20
De Treffers
AFC
EVV
HBS
HSC'21
FC Chabab
JVC Cuijk
VVSB
Haaglandia
UNA
Juliana'31
Be Quick 1887
WKE
FC Lienden

MvdW
Opstelling AFC: Youssef el Abdallaoui, Marien Willemsen, Geoffrey
Galata, Magid Jansen, Guido Moelee, Wout Meulemans, Duncan van
Moll, Enrico Patrick (Joshua Patrick), Sjoerd Jens (Laurens
Samsom), Pepijn Kluin, Tim Wulffraat (Ronny van Es).
15 september 2013: AFC - UNA 1 - 0
Tsja wat schrijf je over een gewonnen wedstrijd die niet best
was.....Als je dit soort wedstrijden wint dan kan je zomaar meedoen
om het kampioenschap.... of, typisch een wedstrijd waar de ploeg die
de eerste goal maakt wint....of voor de 3e keer de nul gehouden...
Allemaal waar, alle clichés kunnen uit de kast worden gehaald.
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Zondag B

Jeroen Walker, Jasper Wegman, Arno Wijnands, Michael Wong,
Dennis Wortelboer en Heidi Yiu.

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: Steven Bos tel. 06-48402774
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

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

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.

Zaterdag C

De C-commissie zal het seizoen 2013-2014 bestaan uit de onderstaande commissieleden.
Met ingang van dit seizoen heeft ieder zaterdag elftal zijn eigen contactpersoon vanuit de C-cie.
Voorzitter: Roy van Dijk (06-53288696 en roy.vandijk@bonnit.nl
Contactpersoon voor zaterdag 1.
Secretaris:
Sebo Woldringh (06-14672961 en s.woldringh@troostwijk.nl)
Contactpersoon voor zaterdag 2, 4, 10, VE1 en VE2.
Commissie lid:
Jack Huiman (06-38541459 en jackhuiman@hotmail.com)
Contactpersoon voor zaterdag 3, 7, 9, 12 en 13.
Commissie lid:
Emiel Neter (06-41509893 en emielneter@gmail.com)
Contactpersoon voor zaterdag 5, 6, 8 en 11.

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.
AFC 5
Kasper van Beek, Paul Bosma, Daniel Cyganek, Jan-Willem 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.

Onderstaand staan alle trainers, coaches, teammanagers, aanvoerders
en de volledige teamindelingen van zaterdag 1 tot en met de Klassieke Veteranen vermeld.

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.

Bij deze wil de C-cie jullie een mooi voetbalseizoen toewensen!
Zaterdag 1 - 2e klasse A
Trainer/coach:
Wessel Colijn (06-11375452 en wesselcolijn@gmail.com)
Keeperstrainer/assistent trainer:
Frans Boelens (06-11179279 en frans.boelens@rotosmeets.com)
Fysio:
Swan Lee Tan
Teammanager:
Tim de Groot (06-52869996 en tlykdegroot@gmail.com )

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.

Jorit Berghuis, Ben van Kessel, Dave Weinsten, Dustin Woodward,
Flip de Jong, Gijs Roodbeen ©, Jasper Blonk, Louis Stam, Bobby
Gehring, Jasper Blonk, Milan de Wijs, Peter van der Linden, Sandro
Pique, Thomas Rijsman, Thomas Heemskerk, Nabil il Hiyani, Willem
Deetman, Murat Eyidogan, Lucas Hoftstra, Murat Anal, Joey Singels,
Justin Swart, Gijs Niehe, Anton Zamiatine, Thijs de Graaf en Bram
de Jong.

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.

Zaterdag 2 - 1e klasse reserve
Coach/Teammanager:
Jeroen Brussee (06-10892823 en severin.nederland.jeroen@wxs.nl)
Aanvoerders:
Ken Watanabe (06-20607529 en k.watanabe@vandiepen.com) en
Robert Gehring (06-10931239 en robert.gehring@bonnit.nl)

AFC 9
Bastiaan Bartels, Arno van Esdonk, Niels van der Harst, Joris Heijnen, Michiel in ’t Hout, 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,

Marcel van de Meent, Ken Watanabe ©, Fred ten Nijenhuis, Robert
Gehring, Laurens Bianchi, Hans Geerlings, Joes Blakborn, Roderick
Turpijn, Joey Esionye, John Ewbank, John van Lottum, Benjamin
Pinto, Jair Koekoek, Lex Oosterling, Carlos Hasselbaink, Mendel
Witzenhausen, Ronald de Boer, Ron van Es, Frank Bakker, David
Westerhof, Kay Bottse en John Hazel.
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Zaterdag 3 - 2e klasse reserve
Aanvoerders:
Sebastian Brokman (06-44147465 en s.brokmann@gmail.com)
Lennart Ammerlaan 06-52335610, lennart_ammerlaan@hotmail.com

Maarten Blesgraaf, Dave van Voorst, Erik-Jan Kok, Sven van Groeningen, Bob Hansen, Gijs Tijsseling, Johan Tijsseling, Rutger van
Boxtel, Jean-Paul Lo-ten-foe ©, Maarten Wolf, Martijn van Hees.
Tarmo Vesterbohm, Robin van Boxtel, Joeri Weerman, Martijn van
der Haak en Michel van Bemmelen.

Edzer Leenstra, Sebastian Brokman ©, Marc van Rijckevorsel, Willem Bierens de Haan, Jalmar Groenendijk, Thijs van der Toom, Michiel Hageman, Lennart Ammerlaan ©, Mees van der Heide,
Jan Brolmann, Quinten van’t Hof, Joris de Boer, Jan Schnitzler,
Laurens Wollersheim, Shadi Jaber, Rogier Schoute, Coen Jaakke,
Rutger Bos, Mark Peters, Alexander van Hessen en Jochem van
Hessen.

Zaterdag 10 - 4e klasse reserve
Aanvoerder:
Victor de Vries (06-49125676 en victor_de_vries@live.nl)
Victor de Vries ©, Michiel Folkers, Bob Arends, Frank Langereis,
Wouter Huijg, Menno van Lacum, Jouko van Aggelen, Robbert
Driessen, Boaz Meijer, Klaas Nauta, Wytze van der Gaast, Daniel
Jorna, Ebe Treffers, David van Westerloo en Martijn Arends.

Zaterdag 4 - 3e klasse reserve
Aanvoerders:
Justin Stoke (06-53496244 en justin.stoke@rabobank.com)
Michiel Bijloo (06-28543436 en michiel.bijloo@bakermckenzie.com)

Zaterdag 11 - 4e klasse reserve
Aanvoerders:
Alain Leons (06-20587800 en alain_leons@hotmail.com
Michael Parsser (06-54701102 en michael@parsser.nl)

Emiel van Empel, Daniel Visser, Jelle Struik, Michiel Bijloo ©, Cees
Kersten, Mark Cripps, Robbert Poort, Pieter Entius, Joost Butter,
Ronald Evers, Frank Reijn, Justin Stoke ©, Pieter Diepen, Jeroen
Janssen, Wouter Ubbels, Mike van Doesburg, Robert Keimpema,
Lars Damen, Mitchel Harig en Hugo van der Wal.

Alain Leons ©, Abel Jolink, Alon Voet, Benjamin Tugendhaft, Blue
ter Burg, Daniel Hofstra, Ernst van Maarschalkerwaart, Jeremy Parsser, Joey Andela, Julius van ’t Hek, Jonathan Tugendhaft, Jason
Abeln, Luciano Bijkerk, Maxim Lassally, Michael Parsser ©, Rogier
Willems, Sam Cohen, Thomas Visser en Xander Waller.

Zaterdag 5 - 3e klasse reserve
Aanvoerder:
Coen Doolaard (06-96614701 en c.doolaard@xs2theworld.com)

Zaterdag 12 - 4e klasse reserve
Aanvoerders:
Robbert Kroese (06-46017336 en kroese.rj@gmail.com)
Floris Paternotte (06-29537713 en paternotte.floris@hotmail.com)

Pieter Baan, Coen Doolaard ©, Atze Folmer, Thomas de Haas, Joost
Harmsen, Olivier Hendriks, Siewerd Nicolai, Diederick Vrijenhoek,
Thomas Elias, Jelle Folmer, Maarten Van Gelder, Steven van den
Ingh, Martijn van Someren Greven, Freek Tilman en Rutger Treffers.

Robbert Kroese ©, Frank de Graaf, Floris Paternotte ©, Marvin van
Gelderen, Wieger van der Linden, Ewout van Rossum, Stijn Hoogewegen, Folkert van der Linden, Johan Steinvoort, Thom Lucassen,
Folkert Mijnster, Rudolf Somers, Ralph Verhagen, Derk Hoving,
Maurits Vis, Thijs van der Kwast, Tim van Santen, Derk Disselhoff,
Nick Gelevert en Thomas Hoving.

e

Zaterdag 6 - 3 klasse reserve
Aanvoerder:
Maarten Blokland (06-18887550 en (maartenblokland@hotmail.com)
Maarten Blokland ©, Menno van Dorp, Evert Steenbergen, Kelvin
Nieberg, Elja Rengers, Roeland Mees, Lex Woldringh, Robert van
Kampen, Tobias Overgoor, Nino Ockhuysen, Peter Verhagen, Erik
Verhagen, Kay Lerby, Manus Polling, Raymond Pekel, Stefan Snijders, Berend van Doorn, Niels Veldhuisen, Matthijs van den Berge,
Menno Zeijlemaker, Daan van Beers, Philip van den Brink, Emile
Remarque en Ben Guediche.

Zaterdag 13 - 4e klasse reserve
Aanvoerder: Thomas van der Werff 06-42727533, thomasvanderwerff@hotmail.com
Koen van 't Hart, Koen Mallee, Mark Cornelis, Allard Warnelink,
Thomas van der Werff, Niels Douma, Adnan Bueqi, David van der
Atee, Otto Gussenhoven, Phillippe van Leeuwen, Jasper Saijes, Wesley Geerts, Maurits Holle, Alexander Admiraal, Rene Tim, Daan de
Jong en Wouter Eelkman Rooda.

Zaterdag 7 - 3e klasse reserve
Aanvoerders:
Jack Huiman (06-38541459 en jackhuiman@hotmail.com)
Philippe Hes (06-57537539 en philippe@wijzijnfris.nl)

Veteranen 1 - 1e klasse F
Team manager:
Lou Hekster (06-53304374 en afc@hekster.eu)
Coördinator:
Sebo Woldringh (06-14672961 en s.woldringh@troostwijk.nl)

Bart Kas, Benno Nihom, Bob de Vries, Carl Wobma, Dennis van
Metelen, Duco Verhaar, Essam Janssen, Jack Huiman ©, Jazz Dhaliwal, Jeroen Smits, Mick van der Ley, Nitin Pabbi, Philippe Hes ©,
Philippe Meijer, Yannick Meijer, Ruben Moses, Tim Niehe, Raoul
Böhne en Marlon Sarra.

Hans de Wit, Joris Deur, Herman Drenkelford, Tom Egbers, Eric
Euwes, Jasper Groothuis, Eran Hausel, Nicky Hekster, Chris Hilder,
Benno Honsdrecht, Meindert Huisman, Hans Hulst, Ronald Koster,
Rob Leijssenaar, John Luske, Willes Massar, Eddy Meijer, Bert
Millenaar, Alphons Peters, Joris Scheepers, Rutger Snow, Michiel
Temminck, Milko Vinke, Sebo Woldringh, Ron van Doesburg, Peter
van den Dungen, Geoffrey van der Meer en Riens van der Waal.

e

Zaterdag 8 - 4 klasse reserve
Aanvoerder:
Sebastian Licht Gonzalez (06-19610274 en sebaslicht@hotmail.com)
Tjoan Liem, Norbert van Veldhuizen, Bas van Wieringen, Niek van
Wieringen, Luuk Willekens, Teun Witjes, Simon van der Woude,
Ramon Besters, Thomas van den Born, Hidde ten Brink, Bram Dingemans, Jelle van der Kolk, Joris van der Kolk, Sebastian Licht Gonzalez ©, Emiel Neter, Matthijs Olieman, Pieter Riedijk, Ramon
Schuitevoerder, Abel Swaan, Jules van der Winckel, Reinoud van
Servellen, Simon Philipsen, Steven van Barneveld, Victor van den
Bergh en Wietse Lever.

Veteranen 2 – 1e klasse F
Team manager:
Marcel Koster (06-53134078 en marcel.koster@breitling.nl)
Iwan Ameerali, Daniëllo Cohen, Joost van Dolen, Daniël Engelberts,
Anthon Fasel, Henk Foppen, Walter van Gent, Ton Koers, Marcel
Koster, Maurice Koster, Peter van Leeuwen, Hans Pront, Dick Ryna,
Rob Schuddemat, Raymond v.d. Heyden, Ugur Sarikaya, Ad Westerhof, Elbert Waller, Jos Willems, Theo Willemsen, Ward de Witt,

Zaterdag 9 - 4e klasse reserve
Aanvoerder:
Jean-Paul Lo-ten-foe (06-53892410 en lotenfoe88@hotmail.com)
21

/NZE

+%..)3

VAN WAARDEREN

.ET ALS IEDERE DIENSTVERLENER ZOEKEN WIJ EEN BALANS TUSSEN DE TIJD DIE WIJ
AAN EEN OPDRACHT KUNNEN BESTEDEN EN HET GELD DAT WIJ VOOR DE DIENST
KUNNEN VRAGEN $AARNAAST BESTEDEN WIJ OOK TIJD AAN ONSZELF 6REEMD
4OCH NIET $OOR ONDERLINGE UITWISSELING VAN ONZE ERVARINGEN OP HET
GEBIED VAN TAXATIES

SCHADE EXPERTISES EN BOUWKUNDIGE OPNAMEN

!-34%2$!   

WORDT DE WERELD VAN ONS VAKGEBIED EEN BEETJE GROTER -ET DIE EXTRA

'2/.).'%.
   

KENNIS KUNNEN WIJ DE BALANS OOK IN HET VOORDEEL VAN !&# LATEN UITSLAAN

2/44%2$!   

WWWTROOSTWIJKNL

- 06) & , 45 & 3
B H F O U V S F O C W

EPSQTTUSBBUBCHPVEFSLFSLBEBNTUFM
UFMFNBJMMIFLTUFS!FVSPOFUOM

FYDMVTJFGBHFOUWPPS

ESFTTDBTVBM

LPTUVVNTDPMCFSUT

EBTTFOCSFUFMT

HAND MADE TAILOR JEANS

QBOUBMPOT

KFBOT

TIJSUT

SJFNFO

18 september 2013 92e jaargang nr. 2

Amsterdamsche
Football School

Theo Temmink, Machiel v.d. Woude, Sjoerd Zomer en Alderd v.d.
Zwaard
Klassieke Veteranen
Coach:
Wim Husers
Coördinator:
Frank Keijzer (06-22484597 en frank.keijzer@dhl.com)

Op zondag 15 september 2013 is de Amsterdamsche Football School
van start gegaan.
Onder begeleiding van AFC selectietrainers trainen spelers van 6 t/m
14 jaar 75 minuten en werken zij aan hun loop- en technische vaardigheden. Elke training staat in het teken van een “wereldvoetballer”
van het hedendaagse voetbal. Zo kunnen spelers zich inleven en
voorbereiden op de trainingen.

Nils Adriaans, Jos Blank, Marius Brinkhorst, Johan Dol, Paul de
Herder, Sander Hommel, Wilfred Hunsel, Frank Keijzer, Brian Koster, Houcine Laroussiyen, Maarten Oldenhof, Nick van Ommeren,
Hesdy Sanches, Pieter Scholten, Erwin Smit, Han Trimbach, Martin
Verburg, Jasper Wegman en Sep van Zweden.

De trainingen vinden plaats op Sportpark “Goed Genoeg” en zijn op
zondagmorgen van 9.30-10.45 uur of 11.00-12.15 uur.
De organisatoren zijn Donovan van Dam en Lars Folkertsma. Zij
doen de communicatie, verzorgen de kleding en verzorgen de trainingsprogramma’s.

Schrijf eens een verslag van
je team! Is heel eenvoudig

Trainers zijn Jack Bijsterveld (AFC F1), Ram Hartman (AFC F3),
Nick van der Bunt (AFC E2), Swen Bosch (AFC C2), Donovan van
Dam (AFC D1) en Lars Folkertsma (AFC D1).

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.

De trainingen zijn toegankelijk voor zowel jongens als meisjes. Spelers van zowel AFC als van andere clubs kunnen zich aanmelden via
de website van AFC.
De Amsterdamsche Football School heeft onder “jeugd” een eigen
pagina.
Alle deelnemers krijgen een prachtig NIKE trainingspakket wat zorgt
voor uitstraling en uniformiteit bij de AFS.

AFC – FC Groningen,
2e Ronde KNVB-beker

Kom eens kijken op de zondagmorgen bij de Amsterdamsche Football School!

Woensdag 25 september 2013, aanvang 17.00 uur

Contributie seizoen 2013-2014

In de 2ee ronde van de KNVB-beker heeft AFC een thuiswedstrijd
geloot tegen FC Groningen.
Wat een uitdaging voor Ons Eerste! De zondag Topklasser tegen de
Eredivisionist; de amateurs tegen de profs!

Bespaar € 50,- op je contributie !!!
Leden die hun contributie vóór 1 oktober niet op rekening 241002
overgemaakt hebben, wordt een toeslag van € 50,- in rekening
gebracht.

Vanwege het ontbreken van een lichtinstallatie rondom ons hoofdveld
is de aanvangstijd door de KNVB vastgesteld om 17.00 uur.
We hopen op veel support van AFC’ers!!

De contributiebedragen zijn als volgt:
senioren € 375,senioren 18-23 jaar € 330,senioren boven 60 jaar € 220,jeugdleden € 320,entreegeld nieuwe leden € 50,donateurs verzoek minimaal € 119,-

Attentie:
In verband met het niet-doorgang vinden van de middagtrainingen op
deze dag voor de D-, E-, F-pupillen en de World Cup en Champions
League hebben de leden uit genoemde categorieën gratis toegang tot
deze wedstrijd; begeleiders van deze kinderen (ouders, opa’s, e.a.)
betalen € 5,00.
Toegangsprijs:
€ 5 voor AFC leden /donateurs
€ 8 voor niet-leden
Voorverkoop (attentie: kassa is dicht op de wedstrijddag vanwege
politie veiligheidsvoorschriften)
- woensdag 17 september tussen 14.00 en 17.00 uur
- zaterdag 21 september tussen 12 en 14 uur,
- doordeweeks overdag op de administratie (020-6611513).
- voor niet-AFC'ers geldt dat u zich bij aankoop van een kaart dient te
legitimeren
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MIXED PICKLES

ingelegd door Willem (Pim) Adriaansz (sinds 1976 nr. 368) w.adriaansz@ziggo.nl

RENTREE
De seizoen opener De Treffers-AFC (3-2) werd door Pickelaar tegen zijn gewoonte in gemist. Het was nog augustus en op de datum ervan (de
25-ste ) moest hij als club bigamist kiezen tussen AFC en een evenement van honk- en softbal club Quick, die de viering van het 100-jarige
bestaan royaal heeft uitgesmeerd over het hele kalenderjaar 2013.
De eerste thuiswedstrijd AFC-FC Lienden (2-0) op 1 september j.l. ontging hem echter niet, maar na 3 maanden AFC absentie kreeg hij veel
nieuws voor de (nog gave) kiezen. Spelerscontrole vooraf op het hoofdveld (als plaats delict) door het arbitrale KNVB-kwartet bracht onvermijdelijk zijn eerste gedachte op: wie controleert de KNVB zelf eigenlijk? De AFC basiselftalspelers traden uiteraard allemaal met nog korte mouwen aan, maar wel op witte, gele, oranje, rode, blauwe en zwarte schoenen. De tijd van de bruine kiksen ligt ver achter ons. Enige moeite had
Pickelaar met het feit, dat 5 van de 11 AFC starters voor hem volkomen onbekenden waren. Maar ja, 10 selectiespelers van 2012/2013 haakten
af; het merendeel daarvan voor “an apple and an egg”. En om die gaten weer op te vullen zijn “technische” commissies uitgevonden. Bestaat
clubliefde nog, of hoeveel is daarvan nog over? Met genoegen constateerde Pickelaar, dat Ad Westerhof met zijn jongensachtige enthousiasme de
radiokamer weer bediende. Helaas wel voor de laatste keer. En dat na die eerste thuiswedstrijd preses Michiel van der Woude de persmap
2013/2014 presenteerde deed eveneens goed. Een chic werkstuk van velen onder redactionele leiding van Thomas Rijsman en Bobby Gehring.
Heeft vermoedelijk een paar centen gekost, maar dan heb je ook wat. Elders in deze pickles komt uw inlegger op de persmap terug.
CITAAT
“De geschiedenis dient tenslotte tot niets. Elke dag vangt men de mensheid weer in dezelfde oude strikken van vroeger”.
(Jules Simon, Frans wijsgeer, 1814-1896).
VOORGANGERS
Het zal inmiddels wel duidelijk zijn, dat Pickelaar ook de algemene jaarvergadering – inmiddels al enige maanden geleden – niet heeft bezocht.
Het was hem uiteraard bekend, dat er enige heibel in de AFC hut was, dat er daardoor een meer dan normale opkomst was te verwachten en dat
het door de discussies wel een latertje zou worden. Pickelaar had er weliswaar niet zoveel goesting in, maar hij behoefde voor zijn absentie geen
rotsmoes te verzinnen. Zijn door familiaire omstandigheden beperkte actieradius liet aanwezigheid ter vergadering eenvoudig niet toe.
De vraag dient zich aan of er in AFC eerder hooglopende meningsverschillen zijn voorgekomen. Het antwoord (over een periode van ruim 118
jaar) moet natuurlijk eenduidig ja zijn en dat kan bij een relatief grote betrokkenheid in een gezonde club op zich niet verkeerd zijn. In zijn algemeenheid valt daarover wel iets te zeggen. Veelal hadden AFC voorzitters een eigen bedrijf, dat zij naar welgevallen leidden en dan ligt het voor
de hand, dat daarnaast de club ook min of meer autocratisch werd bestierd. Maar tussendoor werd AFC ook geleid door voorzitters met betrekkingen in groter verband elders: uit het bedrijfs- of bankwezen, het onderwijs en eenmalig zelfs uit het Nederlandse leger een beroepsofficier. Zij
allen waren daardoor zeker niet onzakelijk, maar informatief toch opener naar de achterban. Een goed voorbeeld daarvan is onze huidige voorzitter Machiel van der Woude . Afwijkend was het beleid na de tweede wereldoorlog toen goed en fout binnen bestuur en ledenbestand een extra
beleidskwestie was, waarover maar weinig naar buiten kwam.
In zijn langjarig AFC lidmaatschap heeft Pickelaar in veel commissies een rol gespeeld en daarbuiten individueel zo hier en daar nog enig clubwerk verricht, maar in AFC heeft hij nooit een bestuurlijke functie vervuld.
PUBLICITEIT
Nog redelijk in het begin van seizoen 2013/2014 mag Pickelaar nog wel zijn beperkte lichtje laten schijnen over de belangrijkste publicitaire
middelen van AFC en dan heeft hij het over de Persmap, de Schakel en de Perstafel bij thuiswedstrijden.
De Persmap werd door Machiel van der Woude terecht ook een geschrift voor toekomstige geschiedschrijving genoemd. Pickelaar trof er twee
fraaie oneliners in aan: “Het sponsorloze AFC shirt met de zwarte V is het DNA van AFC” (Bobby Gehring). En: “Met de wind van gisteren kun
je niet zeilen” (trainer/coach Willem Leushuis). Van de 23 geselecteerden voorzagen 5 spelers voor AFC een derde plaats in de eindstand en niet
minder dan 13 spelers rekenden op een kampioenschap. Tja, de tijd zal het leren. Met diep ontzag nam hij kennis van Kleedkamer 2, door Laurens Samsom (correctie: met een m aan het eind in plaats van een n). Blijkbaar het absolute Walhalla voor de AFC voetbalelite; waar Pickelaar in
de verste verte nooit aan heeft kunnen reiken! Een piepklein minpuntje: in de opsomming van alle AFC ingangen (blz.41) ontbreekt na de Zilveren Ploeg vermelding van de Ridderschare. Terzijde merkt Pickelaar op, dat van de 16 zondag topklassers na AFC en HBS nog een derde eerbiedwaardige oude club zijn entree maakt: Be Quick (Groningen). Helaas zijn er ondanks 3 correctors toch nog veel slordige fouten in de Persmap aan te wijzen.
De AFC Schakel erkent webmaster Hans Elias ook als redacteur. Geen kwaad woord over Hans E., maar Pickelaar acht scheiding van die functies wenselijk. Door een keuze uit de overige leden van de Commissie Pers, Publiciteit en Evenementen had dat kwalitatief zeker gekund.
De Perstafel bij thuiswedstrijden, waaraan Pickelaar namens AFC met vriend Hans Elias aanzit, ontvangt voorlichtend regelmatig TV Noord
Holland (inclusief Ton Ojers als derde man), De Telegraaf, Het Parool, regionale bladen/radiozenders (afhankelijk van bezoekende clubs) en
fotografen. De Volkskrant is daar uiteraard nooit bij. Problemen doen zich in de ontvangsten feitelijk niet voor.
GRUNNINGS
Be Quick (Groningen) is – ver verwijderd van de Martinitoren – gevestigd op Sportpark De Essenberg in de aangrenzende gemeente Haren,
waar het bij feestelijkheden door feestgangers uit het gehele land onlangs nog grotesk uit de hand liep. Niets van dat alles op de Essenberg, waar
het historische voetbalfeestje Be Quick – AFC nog geen 300 bezoekers trok. Het roodgele Be Quick trad in wit/zwart tenue aan tegen het roodzwarte AFC in blauw/wit tenue. De zeer grote overdekte tribune herinnerde aan glorierijke jaren van weleer. AFC goals in de 2-de en 8-ste
minuut deden een grote uitzege verwachten, maar het bleef bij 0-2, die na een sportieve pot op het conto geschreven mocht worden van onze
fabelachtige keeper Youssef Abdallaoui. Pickelaar was er getuige van.
KOMPJOETER
Het zal de opmerkzame lezer niet ontgaan zijn, dat Pickelaar een nieuw e-mailadres heeft aangenomen. Dertien jaar geleden schafte hij zich op
76-jarige leeftijd (ja, rekent u gerust even) een eerste computer aan als tekstverwerker voor de Mixed Pickles. Omdat die nog op stoom werkte,
zichzelf allengs ging tegenspreken – en daarmee ook Pickelaar zelf tegensprak - werd het tijd voor vernieuwing. De nieuwe versie is inmiddels
geïnstalleerd, schroomvallig in gebruik genomen, maar nog geen huisvriend geworden. Pickelaar deed en doet daarvoor wel zijn best. Hopelijk is
hij er in het bovenstaande een beetje mee weggekomen.
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