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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,Wim
Crouwel, Bobby Gehring, Archiefcommissie
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
Michiel Middendorf
Peter Dekkers
Ondersteuning Anjo Vorstenbosch

06-53139933
06-51362635
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

Er valt de laatste tijd een hoop moois te vertellen over onze club. Sportieve successen, nieuwe initiatieven, leuke evenementen. Maar er is ook heel slecht nieuws. Het
betreft ons lid Dennis van Metelen, 24 jaar jong, die afgelopen zaterdag nacht omkwam bij een verkeersongeluk. Volkomen buiten zijn schuld, zomaar weggerukt uit
een bruisend, heerlijk leven. Dennis voetbalde sinds 2008 in zaterdag 7, te midden
van zijn vrienden met wie hij veel meer dan voetbal deelde. Iedere zaterdag met
zoveel plezier. Een mooie tijd, waar nu op brute wijze een eind aan is gekomen.
Maandag avond kwam de spelersgroep van zaterdag 7, aangevuld met andere vrienden bijeen in ons clubhuis om met elkaar te spreken over het noodlottige ongeluk,
over Dennis en de mooie geschiedenis met elkaar. Zaterdag aanstaande is er een
minuut stilt vooraf aan de wedstrijden van onze senioren. Wij wensen de familie van
Dennis en zijn vele vrienden alle sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.
Kijkend naar de sportieve prestaties is er veel om gelukkig over te zijn. AFC timmert
op alle fronten hard aan de weg. Ons eerste werd na een zege in Emmen koploper,
ook omdat onze Groesbeekse vrienden van De Treffers in Haaksbergen gelijk speelden tegen HSC’21. Nog nooit stond AFC alleen op kop in de Topklasse: een compliment aan de spelersgroep, de begeleiders en de commissie Topamateurs is dan
ook op zijn plaats. Zondag aanstaande, 18 november speelt ons aller eerste thuis, de
honderdste wedstrijd in de Topklasse. Het altijd lastige EVV uit Echt is dan de tegenstander. Gaat de equipe van Willem Leushuis voor de zesde keer op rij winnen?
Hopelijk zijn veel AFC’ers hier getuige van.
Zondag 2 voegde in Heemskerk een punt toe aan het totaal in een spannende wedstrijd tegen ADO’20. Het getalenteerde team van trainer Joey van Leijenhorst staat
nu op een derde plaats in de reserve Hoofdklasse A, 5 punten achter de trotse koploper Kon. HFC. Een mooie uitdaging om HFC in de komende wedstrijden in te halen.
Zondag 3 staat in de Reserve 1e klasse onder de technische leiding van trainer Martin
Verburg ook op een derde plaats en dat is een mooie prestatie te midden van bijna
alleen tweede elftallen. In de zaterdagafdeling staat het eerste bovenaan, in punten
gelijk met AMVJ. Zaterdag jl. werd met grote cijfers (8-0) van hekkensluiter NFC
gewonnen, een week eerder was het feest na het behalen van de periodetitel. Ook
hier onze felicitaties voor spelers, begeleiding en de zaterdagcommissie. Zaterdag 2
speelde zaterdag jl. thuis tegen koploper Ajax 3 en verloor in een attractieve wedstrijd nipt met 1-2. Onder het publiek veel oud bekenden, in het veld bij AFC veel
spelers die eerder in ons eerste speelden, bij Ajax die eerder het AFC-shirt droegen.
Bij onze onvolprezen jeugd liegen de resultaten er ook niet om. De A 1 komt onder
regie van trainer Roy Tular steeds meer op stoom. Afgelopen zaterdag werd concurrent UVS met 6-4 op ons hoofdveld verslagen. Omdat koploper VELO verloor is het
verschil met dit team nog maar 2 punten: een te overbruggen achterstand. De A 2,net
als de A 1 uitkomend in de 2e Divisie doet het met een zevende plaats fantastisch.
Afgelopen zaterdag werd met 1-0 van de A 1 van NEC gewonnen. Ook de B 1, B 2,
C 1 en C 2 draaien uitstekend. Het meest opvallend is de fantastische vierde plaats
van de C 1 in de landelijke 1e divisie, in feite het hoogst spelende elftal van AFC.
Zoals bekend heeft het bestuur een commissie Normen & Waarden ingesteld die aan
de hand van een aantal gedragregels een actief beleid voert ter voorkoming van
vervelende situaties op en rondom onze velden. De gedragsregels hangen op een
bord bij de ingang van ons sportpark en in alle kleedkamers, zodat iedereen hier
kennis van kan nemen. Een nieuw initiatief van bovengenoemde commissie is het
gastheerschap. De komende weken zal er, als proef, een gastheer aanwezig zijn in
het weekend tijdens de wedstrijden. De gastheer is een vraagbak voor leiders,
scheidsrechters, aanvoerders en supporters. Hij signaleert ook problemen en spreekt,
indien noodzakelijk, betrokkenen op hun gedrag aan. Het ligt in de bedoeling, als de
proef slaagt, dat de gastheer een vaste verschijning wordt op AFC. Een naar wij
denken uitstekende zaak.
Begin november vond weer de bijeenkomst plaats van de Zilveren Ploeg. Onder
leiding van preses Johan de Bie werd het een geweldige avond, die vocaal werd
ondersteund door het vrouwelijk ‘duo voor de gezelligheid’ uit de Jordaan. Vijf
nieuwe zilveren ploegers werden geïnstalleerd, t.w. Ronald Koster, Pieter Sandberg,
Ben Heesen, Maarten Blokland en Frank Schröder. Aan het eind van de avond werd
bekend gemaakt dat Frank Reddering Johan de Bie gaat opvolgen in de Commissie
(verder bestaande uit Hans de Wijs, Hans Honsdrecht Edwin Geluk) als tafel preses.
Johan, die sinds 1995 in het kader van de Zilveren Ploeg bergen sociaal werk verzette, werd onder ovationeel applaus hiervoor bedankt.
Dank was er ook aan het adres van Bas Rachman, die het mogelijk maakte dat AFC
kan beschikken over een naar hem genoemd Sport Medisch Centrum. Vooraf aan de
thuiswedstrijd tegen HSC’21 werd deze nieuwe ruimte, die voor alle spelers bestemd
is, feestelijk geopend en werden initiatiefnemer Wim Crouwel en de leden van de
bouwploeg, Jan Vroegop, Hans de Wijs en Hassan ook bedankt voor hun inzet.
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.
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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

In Memoriam Louis van Rijn

Geen contributie betaald: geen spelerspas meer aanwezig en dus
niet spelen.
Op maandag 11 november zijn de spelerspassen uit de boekjes verwijderd van die spelers die tot heden hun contributie nog steeds niet
betaald hebben. Dit betekent dat zij niet kunnen spelen.
Na ontvangst van de contributie wordt de spelerspas weer toegevoegd
aan het boekje.

Op 1 november jl. overleed plotseling ons lid Louis van Rijn op de
leeftijd van 65 jaar. Louis is bijna 50 jaar lid geweest van onze vereniging.
Ondergetekende heeft het genoegen gehad om in eind vijftiger begin
zestiger jaren zijn jeugdleider te zijn geweest. In oktober 1962 werd
ons nieuwe clubhuis, na de verhuizing van de Zuidelijke Wandelweg
naar de De Boelelaan, geopend door drie jonge sporters. Namens
AFC was dat ons huidige Erelid Edwin Geluk, namens ACC was dit
Acco Lapierre en namens ABC was dit Louis van Rijn.
Louis speelde in de hogere jeugdelftallen en was veel op Goed Genoeg samen met zijn ouders. Bij de thuiswedstrijd tegen ADO’20
hebben wij samen vanachter het raam gekeken naar de wedstrijd en
oude herinneringen opgehaald want Louis was een trouwe bezoeker
van de thuiswedstrijden van ons 1e elftal.
Hij had vele vrienden en één daarvan was onze AFC-Ridder Ron
Susan, die bij het afscheid in de aula in de Kwakel vele warme herinneringen ophaalde. Ron memoreerde het grote Be Quick toernooi in
Groningen waaraan door de Junioren A 1 werd deelgenomen. Een
andere grote vriend was Bert de Rooy die een gedicht over hun
vriendschap had geschreven, welk gedicht door zijn levenspartner
Krysia werd voorgelezen.
Het was geweldig te zien dat onder de aanwezigen een aantal oudere
AFC’ers waren die met Louis hadden gevoetbald.
Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan echtgenote Saskia en de kinderen en wens hen sterkte om het plotseling
heengaan van Louis een plek te kunnen geven.

De contributiebedragen inclusief administratieve toeslag zijn per 1
oktober :
senioren € 425,senioren 18-23 jaar € 380,senioren boven 60 jaar € 270,jeugdleden € 370,donateurs verzoek minimaal € 119,entreegeld nieuwe leden € 50,Rekeningnummer 241002 t.n.v. AFC

In Memoriam
Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden op 20
oktober 2013 op de nog jonge leeftijd van 63 jaar van mevrouw
Laurence Laarhoven-Seur
echtgenote van Zilveren Ploeger en Nobelprijswinnaar (1997) Fred
Laarhoven.
Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan Fred en
dochter Samantha.
Machiel van der Woude - voorzitter
Ronald Koster
- secretaris

Johan de Bie

In Memoriam
Dennis van Metelen

Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden op 1
november 2013 op de jonge leeftijd van 65 jaar van
Louis François Pierre Antoine van Rijn
Lid van onze vereniging vanaf het jaar 1959.
Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan de naaste familie.
Machiel van der Woude - voorzitter
Ronald Koster
- secretaris

Het Bestuur geeft met diep leedwezen kennis van het door een noodlottig auto-ongeval overlijden op 9 november op de zeer jonge leeftijd van 24 jaar van

Afgelopen zaterdagnacht is ons seniorlid Dennis van Metelen overleden. Dennis is het slachtoffer geworden van een dramatisch en fataal
verkeersongeluk (spookrijdster op de A1). Dennis is slechts 24 jaar
geworden. Hij kwam 4 jaar, met trots, uit voor het vriendenteam AFC
ZATERDAG 7.
Dennis was altijd positief, goedlachs en vrolijk; een voorbeeld voor
velen! Hij is nooit ook maar in de buurt van een gele kaart gekomen.
Dat uitgerekend hij zo vroeg en op zo'n oneerlijke en abrupte manier
uit ons leven is gerukt, is niet te bevatten, laat staan te begrijpen.
Onbegrip, ongeloof en boosheid overheersen nog. Maar 1 ding is
zeker: we zullen de mooie herinneringen en je karakteristieke glim-

Dennis van Metelen
Speler van AFC Zaterdag 7.
Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan de naaste familie.
Machiel van der Woude - voorzitter
Ronald Koster
- secretaris
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AFC’s “Bie”-zonderheden

lach NOOIT NOOIT vergeten!! Lieve Den, je was een topper, een
wereldgozer en een echt mensch! Rust zacht kanjer!
Bij deze willen wij alle nabestaanden heel veel kracht en sterkte
toewensen in deze moeilijke tijd.
Namens AFC ZATERDAG 7,
Jack Huiman

Van Harte
Geboren op 22 september 2013
De afgelopen maand boekte ons eerste elftal vier overwinningen.
Gewonnen werd thuis met 1-0 van ADO’20 en ook met 1-0 thuis
gewonnen van HSC’21. De uitwedstrijd tegen de promovendus Juliana ’31 werd met 2-1 gewonnen. Afgelopen zondag werd de verre
uitwedstrijd in Emmen tegen WKE gespeeld met een uitslag van 2-3
winst. Ons eerste elftal staat nu door het gelijke spel van de Treffers
tegen HSC’21 op de eerste plaats in de Topklasse.
In deze Schakel alsmede op de website van onze club kunt u de verslagen lezen. Namens de AFC onze gelukwensen aan onze selectie,
de trainers Willem Leushuis en Said Moumane, leider Bob Duis en
veel succes gewenst in de komende wedstrijden. Gaarne veel supporters aanwezig bij deze komende wedstrijden! Het was aardig om op
RTV Noord Holland de informatie van onze trainer Willem Leushuis te lezen
Inde sportbijlage van de Telegraaf was dit keer een uitgebreid verslag te lezen van ons succes. Van alle amateurclubs heeft onze vereniging de beste jeugd. Dit blijkt uit een ranglijst die twee amateuronderzoekers sinds 2010 jaarlijks publiceren. De onderzoekers
hebben aan de hand van een puntensysteem berekend welke vereniging de meeste elftallen heeft in de hoogste klassen. AFC is ook dit
jaar weer koploper met Alphense Boys als tweede en het Amsterdamse Zeeburgia als derde. Zie het artikel in deze Schakel.
Op zondag 3 november jl. werd voor aanvang van de competitiewedstrijd tegen HSC’21 het Bas Rachman Medisch Centrum geopend.
De nieuwe fysio-ruimte kwam tot stand door de oude ruimte te verbinden met de naast gelegen kleedkamer. Voorzitter Machiel van
der Woude bedankte Zilveren Ploeger Bas Rachman voor zijn
gulle financiële ondersteuning en prees Zilveren Ploeger, initiatienemer en voorzitter van onze Medische Commissie Wim Crouwel en
zijn commissie, Jan Vroegop en Lid van Verdienste Hans de Wijs
en onze medewerker Hassan en verenigingsmanager Henny Kottmann. Het is een mooie multifunctionele behandelingsplaats. Verdere informatie is te lezen op onze website en in deze Schakel. Namens
de AFC wensen wij de medische commissie veel succes in deze
nieuwe ruimte.
Ons Lid van Verdienste en secretaris Ronald Koster heeft twee
zoons Bas en Tijn en beiden voetballen bij vv. Zwanenburg. Zondag
3 november jl. speelde de Junioren B 1 van Zwanenburg tegen onze
zondag Junioren B 1. Zwanenburg won met 4-1 van AFC en zoon Bas
heeft voor zijn huidige club gescoord. Beide zoons zijn lid van onze
vereniging en spelen over een aantal jaren bij ons. Vader Ronald en
grootvader Paul waren op deze middag dus even fans van vv. Zwanenburg.
In deze uitgave van ons clubblad is een nieuwe column van start
gegaan met als titel Anekdote Football Club. Schrijver en initiatiefnemer is mijn goede vriend Bobby Gehring. In de eerste column
elders in deze uitgave van de Schakel leest u een leuk artikel over de
vriendenclub Zami Cinque.
Zaterdagelftal 1 behaalde door een 4-1 overwinning op EDO zaterdag 2 november jl. de eerste periodetitel. Namens de AFC onze
gelukwensen aan de spelers, trainer Wessel Colijn, teammanager
Tim de Groot en keeperstrainer Frans Boelens. Voor meer informatie en foto kijk onze website.
Vrijdag 1 november jl. werd weer de jaarlijkse bijeenkomst op Goed
Genoeg van de Zilveren Ploeg gehouden. Als nieuwe ploegers werden geïnstalleerd Maarten Blokland, Ben Heesen, Ronald Koster,
Pieter Sandberg en Frank Schröder. Ondergetekende trad voor de

DOUWE
Zoon van Dustin en Klaartje Woodward - Olde Loohuis
Namens de AFC onze hartelijke gelukwensen aan de trotse ouders.

Ledenlijst

Kandidaat leden:
10872 Jimmy Eskens, 16-6-1993, Woubruggestraat 5, 1059 VN
Amsterdam
10873 Anfernee Leemans, 25-6-1995, Van Nijenrodeweg 270, 1082
GX Amsterdam
10874 Jonathan Haloni, 26-9-1988, Klaasje Zevensterstraat 28, 1183
NL Amstelveen
10875 Pim Heesterbeek, 26-9-1988, Nieuwe Kerkstraat 112 “, 1018
VM Amsterdam
10876 Stijn Kruidenier, 23-2-1995, Keizersgracht 786,1017 EC
Amsterdam
10877 Tomas v.d. Ende, 23-2-1994, Grevelingenstraat 19 “,1078 KM
Amsterdam
10878 Vincent Jansen, 25-8-1986, Jacob van Lennepstraat 52”, 1053
HL Amsterdam
10879 Tim Gerhards, 7-7-2007, Elandsstraat 149-151, 1016 RZ Amsterdam
10880 Nick Gerhards, idem
10881 Boaz Vogel, 8-12-2004, Muur 14, 1422 PJ Uithoorn
10882 Tom Blasman, 12-1-2003, Stadionweg 214-3, 1077 TE Amsterdam
10883 Matt Blasman, 4-3-2005 idem
Adreswijzigingen:
5717 Julius van ’t Hek, Reyer Anslostraat 30, 1054 KV Amsterdam
10509 Reyza Branellec, Windjammerstraat 2, 1086 VC Amsterdam
10432 Vieri Hilster, Bonhoeffersingel 1, 1069 NB Amsterdam
8710 H. Laroussiyen, Klaprozenweg 69, 1032 KK Amsterdam
Opzeggingen:
10565 Robin Sarican, 8178 Sam Canes, 7030 Sam v. Hees, 9888 Ben
Pappot, 3260 D.J.A. Bakker, 5904 Carl Wobma, 10647 Senny Theeboom, 7877 Ruben Wieffering, 7267 Tim van Dalen, 5392 Christiaan
Roos, 10091 Gil Stokvis, 8008 Rohie Barzily, 2192 Harry Schoemaker, 8800 S. Khorhid, 10478 Stanley Hinton, 10696 Jantje Barsoum,
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Sportspecialisten
In 2007 bekroond tot beste ‘voetbalzaak’ van Amsterdam.

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

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

Ons bloemwerk
is nooit “Goed Genoeg”
Altijd iets beter

Bloemsierkunst

“Anggrek”

Olympiaplein 134
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Tel. (020) 679 13 72
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laatste keer op als voorzitter van dit genootschap en deelde mee dat
AFC-Ridder Frank Reddering in 2014 zal optreden als voorzitter.
Voor meer informatie en foto’s van deze geslaagde happening verwijs
ik u weer naar onze website of in deze Schakel.
De moeder van AFC-Ridder Hans Loonstijn en grootmoeder van
ons lid Maurice, Mevrouw Stella Loonstijn vierde op 7 november
jl. haar 100e verjaardag. Toen Hans en zijn broer Eddie in het verre
verleden bij de jeugd speelden was zij als moeder met haar overleden
echtgenoot Joop altijd aanwezig bij deze wedstrijden. Persoonlijk
bewaar ik aangename herinneringen aan de nieuwjaarsbijeenkomsten
in hun huis aan de Plantage Westermanlaan. Namens de AFC wensen wij haar nog een aantal gelukkige en gezonde jaren te midden van
de kinderen en kleinkinderen.
De bestuursleden Benno Honsdrecht en Milko Vinke waren op
zondag 3 november jl. deelnemers aan de Marathon van New York.
Benno behaalde een tijd van 3.30.48 en Milko een tijd van 4.26.29.
Frank Bakker (van onze adverteerder de Kredieter en lid van
ACC) behaalde een tijd van 4.06.25. De AFC heeft bewondering voor
de bestuursleden Benno en Milko en ook voor Frank.
Zilveren Ploeger Theo Janssen en actief bij het wedstrijdsecretariaat
heeft problemen met zijn gezondheid en kan momenteel niet werken.
De AFC stuurt hem de hartelijke groeten en wenst hem spoedig beterschap.
Dinsdag 5 november jl. werd de eerste wedstrijd gespeeld van het
elftal onder 23 jaar. ADO’20 uit Heemskerk was de tegenstander
(uitslag 1-1.) Op dinsdag 19 november a.s. volgt de wedstrijd uit
tegen EDO en op dinsdag 10 december a.s. de thuiswedstrijd tegen
ODIN onder 23 jaar.
AFC-ers kom je op vele plekken tegen, maar ook mensen die iets
leuks met AFC te maken hebben. Zoals het echtpaar Henri en Agnes
van Geffen, overburen van mijn tweelingbroer Hans aan het Cath.
van Clevepark in Amstelveen. Al jaren een zeer vakbekwaam duo
banketbakkers met hun huidige gastvrije winkel “Damman”, Hoofddorpplein 8 in Amsterdam (voorheen aan het Olympiaplein). Henri en
Agnes van Geffen verzorgen al een aantal jaren voor AFC speciale
taarten bij de thuiswedstrijden van ons eerste topelftal. Taarten, waarop het logo is aangebracht van de bezoekende tegenstander van
AFC. Natuurlijk tot blije verrassing van de voetballende tegenstander van die zondag. Lekkere taarten die, voorafgaande aan de wedstrijd op zondagmiddag, samen met bestuursleden en wat andere
clubofficials van zowel de uit- als de thuisspelende club, samen gezellig verorberd worden. Een leuke traditie, tot stand gekomen tussen
de banketbakkersfirma “Damman” en onze eigen clubhuispachter”
Frans Ris
In de Amsterdam-bijlage van de Telegraaf d.d. 8 november jl. was
een uitgebreid interview opgenomen van de Oud-Ajax speler Michel
Kreek. In dit artikel wordt verteld dat zijn zoon Jesse bij ons in de Epupillen speelt en dat grootmoeder Willeke van Ammelrooy als
oppasoma op de zaterdagmorgen langs de lijn staat als kleinzoon
Jesse moet spelen.
Tijdens de finale van het op de Dam gehouden Amsterdams Straatvoetbal Kampioenschap schoot Jesse zijn Wielewaal school in de
verlenging naar de 5-4 overwinning tegen de Peeters school. Dennis
vertelde dat zijn oma Willeke van Ammelrooy op de tribune zat en
dat zij zeer trots op hem was en zijn trouwste supportster is.
Stadsblad de Echo plaatste in de uitgave van 16 oktober jl. een
uitgebreid artikel over ons lid Benno Nihom met als kop ”Nihom
leert nog iedere dag bij”. In genoemd artikel vertelt Benno uitgebreid over zijn huidige activiteiten bij Ajax en uiteraard over zijn
lange tijd dat hij bij AFC actief was.
Het Parool schonk in de uitgave d.d. 14 oktober jl. aandacht aan een
fotoboek dat Philip Mechanicus maakte over straatkinderen in de
Waterlooplein buurt. Philip legde in de jaren na de tweede wereldoorlog een bijzonder tijdsbeeld vast van deze buurt. Bij dit artikel was
een foto geplaatst van betrokken bewoners. Hierop zien wij onze
leden Ab en Jacques Springer met hun zusjes Greetje en Ineke.

Het Parool besteedde recent aandacht aan de nieuwe fraaie sportaccommodatie van de vereniging VVA/de Spartaan. Bij dit artikel was
een foto geplaatst van een wedstrijd tussen deze vereniging en een
jeugdelftal van AFC. Op deze foto staat in het midden afgebeeld ons
jeugdlid Maxim Perels, kleinzoon van ons lid Ab Perels, die wij
namens de AFC groeten en beterschap wensen met zijn gezondheid.
Tijdens de recente Herfstvakantie organiseerde onze Jeugdcommissie weer onze traditionele Herfst2daagse. Met dank aan de organisatie kunt u leuke foto’s zien op onze website.
In de uitgave van Het Parool wordt dagelijks een Amsterdammer van
de dag in een artikel benoemd. Op woensdag 25 september jl. was
dat, ter gelegenheid van onze bekerwedstrijd tegen FC Groningen,
onze ex-sportparkmanager, oud-trainer en Nobelprijswinnaar
(1998) en Zilveren Ploeger Pim van de Meent. Namens AFC onze
felicitaties.
AFC-Ridder Daan Kappelhoff is afgelopen maandag geopereerd
aan een nieuwe knie. Namens de AFC zenden wij hem onze AFCgroeten vergezeld van onze wensen voor een spoedig herstel.
Via Zilveren Ploeger Dennis de Wit vernam ik dat Zilveren Ploeger
Harry Schoemaker medische behandelingen heeft moeten ondergaan. Namens de club zenden wij Harry onze AFC-groeten, en wensen wij hem en Jettie sterkte met de nog komende medische behandelingen.
Ook dit keer moet ik mijn bijdrage weer beëindigen met verdrietig
nieuws. Op 20 oktober overleed Mevrouw Laurence LaarhovenSeur, echtgenote van ons lid en Zilveren Ploeger Fred Laarhoven.
Laurence was, tot haar gezondheid dit niet meer mogelijk maakte,
trouw aanwezig bij onze AFC en vergezelde zij haar echtgenoot Fred
bij zijn activiteiten. Vele leden bewaren een prettige herinnering aan
haar.
Op 1 november jl. overleed ons lid Louis van Rijn. Elders in deze
uitgave van ons clubblad leest u een in memoriam.
Afgelopen zaterdag overleed ten gevolge van een noodlottig ongeval
op de nog zeer jonge leeftijd van 24 jaar ons lid Dennis van Metelen.
Ook over deze verdrietige gebeurtenis leest u elders en op onze website een door onze Jack Huiman geschreven in memoriam
En dan nu de verjaardagen van de leden van de Zilveren Ploeg. In
de eerste plaats de 82e verjaardag (15 november) van Erelid, AFCRidder (1943), Nobelprijswinnaar (1964) en Oud-voorzitter Rein
Akkerman. Rein volgt alle informatie en resultaten van onze AFC
via zoon, kleinzoon en ondergetekende met interesse. De AFC wenst
hem nog een groot aantal gelukkige en gezonde jaren.
In mijn vorige column heb ik u niet verteld dat Zilveren Ploeger Jan
Pelsma op 11 november jl. zijn verjaardag vierde. Namens de AFC
alsnog onze gelukwensen. AFC-Ridder Rob de Jong (15/11 - 85 jaar
jong) - Paul Koster (17/11) - Jan Roedema (17/11) - Lid van Verdienste Sebo-Jan Woldringh (18/11) - Nobelprijswinnaar (1998)
Pim van den Meent (20/11) - Henny Cruyff (22/11) - Steve Bierman
(22/11) - Cocky van Duyvenbode (16/11) - Cees Thomas (29/11) John Parsser (2/12) - AFC-Ridder Jip Vogel (2/12 - 81 jaar jong) Henry Bierman (2/12) - Alphons Peters (13/12). Aan al deze jarigen
onze welgemeende gelukwensen.
Johan de Bie.
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Zilveren Ploeg

Windkracht 10 !!

Vrijdagavond 1 november vond weer de jaarlijkse bijeenkomst van de
Zilveren Ploeg plaats. Zilveren Ploegers zijn zij die 25 jaar of langer
lid zijn van AFC.
Er schoven liefst 5 nieuwe Zilveren Ploegers aan, die één voor één
voorgesteld werden door voorzitter van het genootschap Johan de
Bie. Hieronder hun namen.

Maandag 28 oktober
De gevolgen van de storm op Sportpark Goed Genoeg zijn goed
zichtbaar. Enkele reclameborden vlogen met veel geweld en lawaai
door de lucht en zijn kapot (zie foto), drie AFC-Vriendelijke banners
zijn gesneuveld, vele grote boomtakken zijn door de zuidwestenwind
met name op ons hoofdveld en veld 2 terecht gekomen, de linker dugout op veld 2 is omver geblazen, de hoofdtribune heeft lichte schade
aan de zijkant van de overkapping opgelopen, het lood aan de zijkant
van de dakbedekking op ons clubhuis bij de achter trap is losgewaaid,
het bord AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB op het dak is van
zijn plaats gewaaid en, zie foto, ook ons traditionele kaartverkoophuisje naar de ratsmodee. Het zal waarschijnlijk zeer moeilijk worden
om dit vertrouwde huisje in de oude staat te herstellen.

zittend v.l.n.r.: Pieter Sandberg, Ronald Koster en Ben Heesen.
staand v.l.n.r.:Maarten Blokland, pop AFC en Frank Schröder
Het werd wederom een zeer geslaagde avond met een uitstekend
diner en een optreden van het "duo voor de gezelligheid", twee dames
eerst als non verkleed maar later zangeressen met overwegend Jordanese liederen.

Naschrift: Het loket kon niet meer gerepareerd worden en is afgevoerd.

Bas Rachman
Sport Medisch Centrum
.

De geslaagde avond werd georganiseerd door Johan de Bie, Edwin
Geluk, Hans Honsdrecht en Hans de Wijs, waarvoor dank.
Johan neemt na 23 jaar betrokken te zijn geweest afscheid van de
Zilveren Ploeg en geeft het stokje over aan Frank Reddering.

Gastheer bij AFC

De komende weken zal er, als proef, een gastheer aanwezig zijn
tijdens onze competitiedagen op “Goed Genoeg”. Hij is vraagbaak
voor leiders, ouders, coaches, aanvoerders, scheidsrechters, spelers
van thuis en uitspelende teams en tevens verlengstuk van de wedstrijdtafel. De gastheer maakt contact aan de wedstrijdtafel en hij
loopt voorts rond bij alle wedstrijden. Hij signaleert problemen en
spreekt, indien nodig, betrokkenen op hun gedrag aan. Dat kunnen
ouders zijn die te negatief zijn in woord en gebaar, ouders die niet
achter de hekken blijven, leiders die schelden op de scheidsrechter,
spelers die zich eventueel ernstig misdragen, etc.
De gastheer overlegt in eerste instantie met de scheidsrechter van
dienst en de betrokken leiders van de teams. Bij de wedstrijdtafel
worden alle incidenten gemeld en er wordt door de gastheer rapport
opgemaakt.

Vooraf aan de wedstrijd AFC-HSC’21 werd het vernieuwde Bas
Rachman Sport Medisch Centrum officieel geopend.
10

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.
Bij ons vindt u onder andere:
NATAN, Gustav, Luisa Cerano, Just Cavalli,
Ribkoff, Save the Queen, 7 for all mankind
en Moschino.
Gelderlandplein, Amsterdam (Buitenveldert)
www.bronwasserwoman.nl

The Fine Art of Framing
van stijlvaste lijsten tot chique encadrementen

Pouw Peugeot is officieel Peugeot
dealer voor Groot Amsterdam

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

Amsterdam Zuidoost
Klokkenbergweg 9
Telefoon (088) 0014 500

Amsterdam West
Anthony Fokkerweg 15
Telefoon (088) 0014 100

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

Amstelveen
Spinnerij 9-11
Telefoon (088) 0014 400

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

www.pouwpeugeot.nl
Pouw. Trots op Peugeot!
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Tussen haakjes de klassering van het vorige seizoen 20212-2013

Dat ging allereerst gepaard met mooie woorden. Voorzitter Machiel
van der Woude bedankte Bas Rachman namens het Bestuur voor zijn
gulle ondersteuning en prees initiatiefnemer Wim Crouwel en zijn
actieve medische commissie.
De nieuwe fysio-ruimte kwam tot stand door de oude ruimte te verbinden met de naastgelegen kleedkamer. Jan Vroegop maakte er
samen met Hans de Wijs, Hassan en verenigingsmanager Henny
Kottmann een mooie multifunctionele behandel plaats van.

Toelichting: JVOZ staat voor Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland
De gehele Top 100 lijst is te zien op onze website onder 'algemeen'.

Afgelastingen

Deze nieuwe ruimte past in het beleid om het oude, in menig opzicht
te kleine clubhuis, waar mogelijk te verbeteren. De afgelopen tijd zijn
in dit kader ook de keuken, de vloerbedekking en het plafond van het
clubhuis vernieuwd.

De maand november is inmiddels aangebroken en het weer wordt,
helaas, slechter.
Ondanks dat de velden bij AFC in goede staat zijn kan het voorkomen
dat er toch afgelastingen zijn.

De nieuwe fysio-ruimte kwam tot stand door de oude ruimte te verbinden met de naastgelegen kleedkamer. Jan Vroegop maakte er
samen met Hans de Wijs, Hassan en verenigingsmanager Henny
Kottmann een mooie multifunctionele behandel plaats van.
Deze nieuwe ruimte past in het beleid om het oude, in menig opzicht
te kleine clubhuis, waar mogelijk te verbeteren. De afgelopen tijd zijn
in dit kader ook de keuken, de vloerbedekking en het plafond van het
clubhuis vernieuwd.

Waar kan je de afgelastingen zien?
Op zowel de pagina van de Jeugd als van de Senioren is er een nieuwe pagina "Afgelastingen".

Meer foto's van deze opening zijn te zien op onze website.

Protocol bij afgelastingen AFC
Afgelastingen bij AFC verlopen volgens objectieve criteria. Hier is
een vaste procedure van kracht die verplicht is door de KNVB. De
consul van de KNVB keurt onze velden op zaterdag- en zondagochtend om 07.30uur, hierna kan de aangewezen scheidsrechter ten alle
tijden het veld afkeuren en waardoor de wedstrijd alsnog afgekeurd
kan worden.
Algehele afgelasting district West 1
Bij onstuimige en hevige weersomstandigheden (o.a. sneeuw, vorst,
storm) kan de KNVB een algehele afgelasting afkondigen per district.
De meeste AFC teams komen uit in district West 1. De teams Zat B1,
Zat C1, Zat D1 spelen in de Landelijke competitie. AFC Zondag 1
valt onder Topklasse met een eigen afgelastingen beleid.
Algehele afgelastingen worden altijd op www.afc.nl en op NOS
teletekst pagina 603 gecommuniceerd.

Op zaterdag- en zondagochtend zal om 8.00 uur op die pagina te zien
zijn welke wedstrijden zijn afgelast.
Zijn er geen afgelastingen zal dat ook vermeld worden.

AFC jeugd op 1

Afgelasting grasvelden bij AFC
AFC beschikt over 7 velden; 4 grasvelden en 3 kunstgrasvelden.
Wanneer de grasvelden zijn afgekeurd en er geen algehele afgelasting
is, wordt er gespeeld op de 3 kunstgrasvelden. Het oude kunstgrasveld (veld 3) is door de KNVB goedgekeurd als veld.
Wij zijn aldus genoodzaakt hier teams op in te delen. Echter, proberen wij de oudere jeugd en senioren zo weinig mogelijk op veld 3 in
te delen.

AFC op 1 van Top 100 Jeugdopleidingen amateurvoetbalverenigingen seizoen 2013
Door Harry van Vlijmen van Alphense Boys en Hans Waterschoot uit
Nuenen is er sinds 2010 een lijst opgesteld waarbij alle amateurvoetbalverenigingen in Nederland zijn bekeken. De ranglijst zegt natuurlijk niet alles over de kwaliteit van een opleiding, maar brengt wel
duidelijk in beeld op welk niveau de jeugdselectieteams van een
amateurvoetbalvereniging actief zijn.
Bekeken is in welke klassen de A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 en D2
spelen. Een team dat in de eerste divisie speelt krijgt 1 punt. Voor
elke divisie (of klasse) lager komt er een punt bij. Op deze wijze is
men tot een top 100 gekomen. Aangezien steeds meer verenigingen
geen A2 meer op de been krijgen is besloten om clubs die geen A2
hebben 10 punten toe te kennen.

A-categorie teams
A-categorie teams komen in de hogere klassen uit van de KNVBcompetities en hebben voorrang om door te gaan bij afgelastingen.
De volgende AFC teams komen uit in de A-categorie
Jeugd: D1, D2, C1, C2 ZC1, B1, B2, ZB1, ZB2, A1, A2, ZA1
Zondag 1, 2 en 3.
Zaterdag 1 t/m Zaterdag 7.
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Al heel wat AFC’ers hebben de weg gevonden naar Kottmann & Co!
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van deze “handtastelijkheden” wordt voorkomen. Van de scheidsrechter wordt dan ook een proactieve houding verwacht.
Tevens zal hij alert moeten zijn op spelers die misbruik maken van
het lichamelijk contact en die zich met name in of in de buurt van het
strafschopgebied graag willen laten vallen. Ook als de scheidsrechter
er zeker van is dat de aanvaller op deze wijze een strafschop of een
vrije schop probeert te versieren, zal hij daar consequent tegen op
moeten treden.

Volgorde bij AFC
1. Standaardelftallen (Zat 1 en Zon 1)
2. Landelijke competities D1, C1, B1
3. Overige A-categorie
4. B-categorie
Welke teams er vervolgens "voorrang" hebben is afhankelijk van het
aantal teams in de competitie.
Wedstrijden in poules met 16 teams gaan voor op poules van 14, die
weer voorgaan op poules van 12.

Bron: KNVB ‘Aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal’

Enkele voorbeelden:
Zondag 2 (A-categorie) gaat voor Zondag 7 (B-categorie).
Senioren standaard elftallen gaan voor jeugd selectie elftallen.
Zaterdag 5 met 10 gespeelde wedstrijden gaat voor Zaterdag 3 met 13
gespeelde wedstrijden.

Medische commissie

B-categorie teams (overige teams)
Bij deze teams kijken we naar het aantal gespeelde wedstrijden, reële
kampioenskansen/periode titel kansen en naar het aantal betrokken
spelers.
- Teams die minder wedstrijden hebben gespeeld dan andere teams
krijgen voorrang.
- Teams die nog meer wedstrijden moeten inhalen dan andere teams
krijgen voorrang.
- Teams met reële kampioenskansen/periode titel kansen krijgen
voorrang.
- Wanneer we de keuze hebben tussen 2 E/F-wedstrijden en 1 Dwedstrijd met evenveel gespeelde wedstrijden wordt de D-wedstrijd
afgelast. 2 E/F teams hebben meer spelers die dan alsnog kunnen
voetballen.
- Wanneer we de keuze hebben tussen 1 E/F-wedstrijd en 1 Dwedstrijd wordt eerder het E/F team afgelast. Het D-team speelt dan
alsnog omdat zij meer spelers hebben.

Verliezen doe je niet wegens een blessurelijst.
Neem een willekeurige voetbalclub, amateur of bij de profs en informeer naar de blessurelijst. Zal je zien dat het 40% hiervan zeker een
liesklacht betreft. Het weer is er in deze periode ook naar. Veel neerslag, lage temperaturen en een veld waarop lange slidings kunnen
worden gemaakt, maar ook instabiliteit van het standbeen bijna een
garantie is. Liesblessures, komen vooral veelvuldig voor bij voetbal.
Het A.F.C. woensdagmiddag inloopspreekuur geeft weer eens aan dat
zelfs de ouders van onze jeugd daar onder lijden. Dus maar even een
overzicht.

Scheidsrechterscommissie
Vasthouden tegenstander is overtreding
Het vasthouden van een tegenstander door hem aan zijn kleding vast
te grijpen, is een overtreding die algemeen is geworden.
Zeker in het huidige voetbal is het gebruikelijk om elkaar, reeds
voordat de bal binnen speelbereik is, bij het shirt dan wel aan het
lichaam vast te houden.
Een arm, die tijdens een duel over de schouder van de tegenstander
wordt gelegd, hindert de tegenstander. Deze tactiek wordt nogal eens
bij kopduels en tegenover doelverdedigers toegepast
Ook het zogenaamde “omklemmen” moet als vasthouden worden
beschouwd. Voor de scheidsrechter is het vaak moeilijk om te beoordelen welke speler nu precies de overtreding begaat, met andere
woorden: wie ermee begint.
Bij deze handelingen moet de scheidsrechter, alvorens in te grijpen, goed bekijken of de voordeelregel kan worden toegepast.
Hiermee dient hij wel uiterst voorzichtig om te gaan. Met name in het
strafschopgebied en rond de lijnen van het strafschopgebied zal de
scheidsrechter niet te snel in voordeel dienen te “vluchten”. Een
strafschop of een vrije schop niet ver van het doel leveren in bijna alle
gevallen meer “voordeel” voor de aanvallende partij op dan door te
laten spelen.
Bepalend voor de spelhervatting is de plaats waar het vasthouden
eindigt (directe vrije schop c.q. strafschop).
Deze “verborgen” overtredingen kunnen leiden tot veel onnodige
irritaties. Het is vrijwel altijd verstandiger om deze overtredingen
onmiddellijk en op gepaste wijze te bestraffen, zodat een escalatie
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De meest voorkomende liesblessure is de adductoren-tendinitis. Dit is
een ontstekingsreactie van de aanvoerende bovenbeenspier, aanhechtend aan het schaambeen. Vaak als resultante van een chronische
overbelasting. Bij jeugd moeten we wel een differentiatie maken,
waarbij niet uitgesloten is dat omstandigheden als houdingsafwijking,
een bekkenscheefstand, een liesbreuk of beenlengteverschil mede ook
liesklachten kan veroorzaken. In alle andere situaties is het vaak zo
dat de balans in kracht tussen buikspieren en deze adductoren-loge
verstoord is.
Externe factoren blijven vervolgens over als, te hoge belasting tijdens
wedstrijden en trainingen waarbij de belastbaarheid word overschreden, de terrein omstandigheden, koud weer en onvoldoende warmingup, of een slechte kwaliteit van de sportschoenen.
In voetbal is het normaal dat bij een simpele schietbeweging het
standbeen zwaar wordt belast door het andere vrij zwaaiende schietbeen. Er ontstaat grote druk op de adductoren(aanvoerende spiergroep) van dit standbeen. Deze belangrijke spiergroep kan hierop
reageren met een irritatieklacht in haar eindpees welke verweven is in
het beenvlies(periost) van het schaambeen.
Herkenbare klachten zijn:
1. Pijn in de lies, vaak uitstralend naar de binnenzijde van het bovenbeen.
2. In de beginperiode pijn na intensief sporten en later ook tijdens de
belasting.
3. In de mid-fase wordt de pijn weliswaar minder maar deze houdt
soms ook aan tijdens rust.
4. Het bijtrekken van het aangedane been met eenvoudig inuitstapbeweging van de auto kan vervolgens ook pijn vertonen.
5. Soms pijnuitstraling naar de onderbuik.
6. De gehele bovenbeen musculatuur voelt fors gespannen aan. De
behandeling zal gericht moeten zijn op versterking van omringende
spierstructuren, rekking van overspannen (hypertonie) spieren en
fysiotherapie ondersteund door massage van de aangedane musculatuur. Vaak is inderdaad de schrik groter dan de schade.
Het is in dit geval beter een week langer te revalideren, dan één dag
te vroeg beginnen! De fysio- en sporttherapeuten Bas ter Hoeven,
Michael Olivieira, Dennis Schroder, Aukje Spoelstra, Monas Floor,
Maxime Groenewegen en Steven Keverkamp helpen je graag verder.
Op woensdag kun je terecht bij A.F.C. in het nieuw geopende Bas
Rachman Sport Medisch Centrum, waar fysiotherapeute Mariëlle
Marelis en collegae van Fysio&More alle AFC-ers ter beschikking
staan tussen 17.00 en 18.30 uur.

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

Odysseus lv&r is specialist in het samenstellen van luxe vakanties & rondreizen
op maat en op individuele basis.
Onze persoonlijke dienstverlening en deskundig advies, de met zorg uitgekozen
luxe accommodaties, safari’s en rondreizen, de flexibele vertrek- en aankomstdata,
de kostenloze toegang tot de Executive lounge op Schiphol of Düsseldorf en de
luxe reisbescheiden, maken van elke Odysseus lv&r vakantie een unieke belevenis.
Een keuze van al diegenen die het buitengewone zoeken.
HEt aDviES iS van OnS, DE kEuzE aan u.

Amel Vroege, directeur
Odysseus LV&R

www.odysseus.nl

tel. 020 - 820 87 20

info@odysseus.nl
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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
Inloopspreekuur voor AFC-ers op woensdag voor de jeugd en senioren tussen 17.00 – 18.30 uur door fysiotherapeuten van praktijk
FYSIO&MORE
of bel Marielle Marelis A.J.Ernststraat 167 Amsterdam Bvt tel. 0624207849

In de Noord-Hollandse topper tussen de nummers 4 en 6 van de ranglijst heeft AFC in de beginfase het betere van het spel. Goed combinerend en door een aanvallende instelling en opstelling, met Enrico
Patrick, Joost Heij, Sjoerd Jens en Tim Wulffraat in de basis, zette
AFC de super-Ezels onder druk.
Tot grote kansen kwam het niet in de openingsfase. Wel verontrusting
toen AFC-supporter Joop Turfkruier onwel werd op 'de dijk' achter
het doel. Joop werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis
waar hij dezelfde avond nog uit ontslagen is. Vanaf de brancard pikte
de weer bijgekomen Joop nog net een grote kans voor medicus Sjoerd
Jens mee, maar die leek meer oog te hebben met wat er achter het
doel gebeurde dan in het veld want zijn inzet, na het goede terugkoppen van Tim Wulffraat verdween naast het doel.

Herfst2Daagse

Voor ADO’20 viel in de beginfase een grote kans te noteren, maar die
werd overgekopt. Het leek een nul-nul ruststand te worden totdat
Wulffraat een doorgekopte bal in de 16-meter opving en zich langs 2
tegenstanders wurmde. De laatste haakte hem pootje en de scheidsrechter oordeelde een penalty. Magid Jansen mist zelden een penalty,
maar deze leek te snel genomen en werd gekeerd door de prima keepende Tom Orlowski van ADO’20. Omdat ook de rebound door Joost
Heij op de paal werd geschoten ging de rust alsnog met nul-nul in.
Na de thee kwam Pepijn Kluin in het veld voor Sjoerd Jens. Vanaf de
aftrap zette AFC meteen druk en kwam het tot een paar kansen. In de
50e minuut leek het er op dat Joost Heij vrij door kon gaan in het
strafschop gebied. Werd hij neergelegd of werd er goed verdedigd?
De prima fluitende scheidsrechter Koekoek, misschien wel gebruikmakend van zijn moderne communicatie, besloot tot het laatste en
geen penalty.
Het werd de ommekeer in de wedstrijd. ADO’20 kwam meer in balbezit, zonder echt gevaarlijk te worden. Een verdienste van de uitstekende achterhoede van AFC. De gevaarlijkste momenten zijn te
noteren uit spelhervattingen. Met name in de 68e minuut wanneer de
opnieuw foutloos keepende Youssef el Abdallaoui de bal fraai over
het doel tikt.

Nazomer op de Herfst2Daagse!
Met bijna 150 aanmeldingen hadden we weer een prachtige opkomst.
Op beide dagen was het prachtig voetbalweer. Dinsdag was het zelfs
zonnig en warm.
Met de voetballertjes en begeleiders werd een groot parcours afgewerkt. Het hele sportpark werd gebruikt. Natuurlijk waren er veel
voetbalspelletjes zoals paal/latschieten, penalty schieten en dartvoetbal, maar ook onderdelen zoals de stormbaan, petje-op-petje af en
loopbroekvoetbal hoorden er bij. De groepjes werden begeleid door
verschillende vrijwilligers uit onze eigen jeugd.

Na wissels van Heij en Sutorius voor Mitchel Theuns en Rajendro
Halman in de 73e en 79e minuut ontstaat er iets meer dreiging in het
spel van AFC. De grote omwenteling ontstaat echter 10 minuten later
nadat de eerder met geel bestrafte Joey Carolina van ADO’20 een
AFC-er met een sliding van achteren onderuit haalt. Een gele kaart,
maar ook zijn 2e, dus rood.
De organisatie van ADO’20 is even weg en AFC maakt er zeer goed
gebruik van door een mooie dieptepass op de weglopende Wulffraat
die breed kan leggen op Pepijn Kluin die vervolgens de bal in het lege
doel kan werken 1-0.

Ook dit jaar was er weer het individuele toernooi waarbij door middel
van kaartjes trekken, steeds wisselende samenstellingen van teams tot
stand kwamen. In elke categorie (D, E en F) kwam een individuele
winnaar uit de bus.
Jeugdcoördinatoren Lars en Nathan zorgden voor het intensieve
programma van de Herfst2Daagse. De B1, B2, de AFC-trainers en
stagiairs waren de enthousiaste leiders van de voetballers. Jack verzorgde de EHBO. Dank aan allemaal!
Tussen de middag met z'n allen lunchen op de tribune. In de volle
zon. Dat was ook top geregeld! Kantine team hartelijk dank voor de
lekkere lunchpakketten.
Alles liep op rolletjes en er heerste een zonnige en sportieve
sfeer.
Winnaars van de penaltybokaal zijn Nouk (F), Rutger (E) en Nathan
(D).
Winnaars van de individuele bekers zijn:
F: 1e prijs Teun, 2de prijs Daniel, 3de prijs Thijs
E: 1e prijs Mido, 2de prijs Max, 3de prijs Dean
D: 1e prijs Jayden, 2de prijs Julian, 3de prijs Sven
Winnaars van de sportieve Be Friends bokaal: Pepijn en Rens
Iedereen bedankt voor de organisatie en deelname!

Tim Wulffraat speelt de bal naar Pepijn Kluin (rugnummer 9), die de
1- 0 kan scoren
Grote ontlading bij de AFC-ers op en buiten het veld. Trainer Martin
de Groot van ADO’20, nog boos van de rode kaart en nu woedend
door de goal, gooit er verwensingen uit richting de scheidsrechter die
hier door de 4e official opmerkzaam op wordt gemaakt en hem van
het veld stuurt met rood.

Verslagen AFC 1
20 oktober 2013: AFC - ADO'20
Bij het betreden van het veld door beide elftallen en het arbitrale
kwartet, valt op dat het viermanschap is voorzien van microfoontjes
en oortjes. Wellicht dat de volgende stap de elektronische doellijnbewaking is in de Topklasse.

De overwinning komt in de slotfase niet meer in gevaar en de 3 punten zijn terecht binnen gezien het betere spel in met name de eerste
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helft met vele kansen. Door het verlies van Leonidas bij Lienden staat
AFC nu met De Treffers op een gedeelde tweede plaats 1 punt achter
Leonidas

Opstelling AFC: El Abdalloui, Willemsen, Galata, Jansen ©, Moelee,
Samsom (Meulemans), Sutorius (Theuns), E.Patrick, Kluin, Heij
(Jens),Wulffraat
Benno Honsdrecht

Opstelling AFC: Youssef el Abdallaoui, Marien Willemsen, Geoffrey
Galata, Guodo Moelee, Laurens Samsom, Daan Sutorius (79. Rajendro Halman), Sjoerd Jens (46. Pepijn Kluin), Magid Jansen, Enrico
Patrick, Joost Heij (73. Mitchel Theuns)), Tim Wulffraat
Nick van Ommeren

30 oktober 2013: KNVB districtsbeker AFC - EDO 4 - 1
AFC slaat pas laat toe in aantrekkelijk bekerduel tegen EDO
Vanavond ontmoeten wij onze aloude vrienden van EDO voor een
bekerduel. De Haarlemmers doen het dit seizoen goed in de Hoofdklasse A. Te midden van ons welbekende verenigingen als Kon. HFC,
Quick (H) , Nieuwenhoorn, Hollandia en Westlandia staan ze op een
mooie vierde plaats, maar 3 punten achter op koploper De Zouaven.

Foto's van deze wedstrijd staan in ons AFC Fotoalbum op onze
website
27 oktober 2013: Juliana '31 - AFC 1 - 2
Zoals in de voorbeschouwing op deze wedstrijd reeds ruim belicht, is
het sympathieke Juliana '31 afgelopen seizoen gepromoveerd na een
6e plek in de hoofdklasse C en het winnen van de nacompetitie. Met
8 uit 8 hebben ze een redelijke start en zijn gezien de uitslagen met
name thuis moeilijk te kloppen. Gezien de stand is AFC favoriet op
deze winderige middag in Malden net onder de rook van Nijmegen.
AFC begon zonder aanvoerder Sjoerd Jens, die op de bank plaats
moest nemen. Onder het oog van een 40 tal meegereisde trouwe AFC
supporters en Erik Meijers, (de voor ons bekende oud trainer van
Achilles), die naar zijn zoon kwam kijken, begon AFC overtuigend.
Geoffrey Galata opende van achteruit met enkele strakke cross ballen
op de stropdas van Tim Wulffraat en Enrico Patrick. Met 2 minuten
op de klok was het de eerste keer dat een speler van Juliana de bal
raakte. Het gevoel was goed, misschien wel iets te goed.
De eerste aanval van Juliana'31 na een kwartier spelen was onverwacht meteen raak. AFC was even van slag. maar kreeg gedurende de
eerste helft via Pepijn Kluin, Joost Heij en Tim Wulffraat wel enkele
kansen. Opvallend waren de messcherpe steekpasses van Daan Sutorius, die voor de tweede keer op rij in de basis startte. Met een 1-0
achterstand gingen de boys aan de thee.
Met Wout Meulemans voor Laurens Samsom na rust probeerde AFC
met nog meer voetbal vanuit het middenveld te spelen. Echter Juliana
kreeg steeds meer vertrouwen en AFC had zelfs geluk dat een schot
buiten bereik van El Abdalloui slechts de lat raakte.Het werd niet
mooier maar wel spannender. De tijd begon te dringen en de meegereisde AFC'ers achter het doel kregen er een hard hoofd in of de
gelijkmaker nog ging vallen.
Na een van de vele corners van Enrico Patrick vanaf rechts viel de bal
voor de voeten van Daan Sutorius, die naar ik meen, zijn 1e officiële
doelpunt voor AFC 1 maakte. Een zogenaamde frommel goal maar
meer dan welkom.

In de eerste helft laat EDO zien waaraan die hoge klassering te danken is. In hoog tempo wordt gecombineerd en wordt onze verdediging zo nu en dan flink onder druk gezet. Het blijft opletten geblazen
en één keer wordt dat vergeten. Een verkeerde terugspeelbal wordt
onderschept en EDO profiteert maximaal. 0-1 dus. Deze stand staat
bij rust nog op het virtuele scorebord, omdat onze spitsen voor het
doel net niet gretig genoeg zijn en de samenhang tussen de linies
soms ver te zoeken is.
Na rust voert AFC de druk steeds verder op en is het wachten op de
gelijkmaker. Die komt er, maar niet uit de penalty die wordt gegeven
na een handsbal op de doellijn van de uitblinkende linksback Henry
Opoku. Tim Wulfraat mist, maar is één minuut later toch succesvol na een slim genomen corner.
EDO, dat door genoemde handsbal met 10 man verder moet, wordt in
de slotfase overlopen. Enrico Patrick is in deze fase bijna niet af te
stoppen. Na één van zijn rushes scoort Tim zijn tweede doelpunt.
Even later bedient Daan Sutorius Mitchel Theuns die op zijn beurt
Joost Heij in staat stelt te scoren.

Met nog een minuut of 20 te gaan lag het weer helemaal open. Toen
kwam het moment van de wedstrijd.... het moment van Daan Sutorius....Tim zette aan voor weer een actie, probeerde langs zijn directe
tegenstander(s) te komen, maar zag Daan vrij staan op een meter of
25 van de goal, hij legde de bal terug en Daan bedacht zich geen
moment, krulde de bal met heel veel gevoel met zijn linker in de
rechterbovenhoek, onhoudbaar voor de keeper van Juliana'31. Ik wist
het nog niet maar Daan schijnt hier patent op te hebben. AFC hoopt
het nog heel vaak mee te mogen maken!
Tien minuten voor tijd kreeg Daan een publiekswissel, trainer Leushuis bracht Mitchell Theuns als verse kracht op het middenveld.
Juliana probeerde het nog wel maar werd niet meer gevaarlijk.

Drukte voor het EDO doel
Het is niet de laatste doeltreffende combinatie. Die komt op naam van
Jasper de Haer en Marien Willemsen. De perfecte voorzet van Marien
wordt door Pepijn Kluin verzilverd. 4-1 dus.
AFC bekert verdiend verder na een vooral in de tweede helft goed
gespeelde wedstrijd.
MvdW
Opstelling AFC: Maxime Singels, Marien Willemsen, Jasper de Haer,
Magid Jansen, Guido Moelee, Wout Meulemans (Pepijn Kluin) ,
Mitchel Theuns, Daan Sutorius, Enrico Patrick, Sjoerd Jens (Joost
Heij) en Tim Wulffraat.
Foto's van deze wedstrijd staan in ons AFC Fotoalbum op onze
website

Om mij heen werd driftig gebeld en pagina 834 van teletekst bekeken; hoe staat het bij de Treffers en Leonidas... Staan we aan kop?
We moesten nog even wachten voor het eindsignaal bij Leonidas,
maar door het gelijke spel, staan de Treffers en AFC samen aan kop
van de zondag Topklasse.
De nummers 1 en 2 uit de ranglijst van de eeuwige hoofdklasse nu
samen bovenaan in de Topklasse !!
Nog niet genoemd in dit verslag maar wekelijks een lust voor het oog
om naar te kijken is onze rechtsachter Marien Willemsen. Hij laat
zien dat voetbal kunst is.
Ik zou zeggen kom het volgende week aanschouwen bij AFC thuis
tegen HSC'21. De koploper tegen de nummer 7.

3 november 2013: AFC - HSC'21 1 - 0
AFC boekt 4e zege op rij tegen HSC’31 en blijft medekoploper
Ondanks de hevige regenval en de stormachtige wind ligt het veld er
goed bij als scheidsrechter Witlox een kwartier later dan gepland voor
het eerst fluit. Het verlate begin is te danken aan een forse fille op de
20
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KENNIS

van waarderen

Net 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. Daarnaast besteden wij ook tijd aan onszelf. Vreemd?
Toch niet. Door onderlinge uitwisseling van onze ervaringen op het
gebied van taxaties, schade-expertises en bouwkundige opnamen
AMSTERDAM
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wordt de wereld van ons vakgebied een beetje groter. Met die extra
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In ieder geval is met dit resultaat de met De Treffers gedeelde koppositie behouden. De periodetitel is voor onze vrienden in Groesbeek
die na de 1-0 winst op Juliana ’31 door een beter doelsaldo de periodevlag konden hijsen. Gefeliciteerd. Onze jongens wonnen voor de
vierde keer op rij en hebben een beetje afstand genomen van het
eerder ongenaakbare Leonidas, dat in de laatste vier wedstrijden niet
wist te winnen.
Zondag as. naar de verrassende hekkensluiter WKE. Een mooie supportersreis naar Emmen ligt in het verschiet. Wat wil een AFC’er nog
meer?
MvdW
Opstelling: Youssef el Abdallaoui, Marius Willemsen, Geoffrey Galata, Guido Moelee, Laurens Samsom, Sjoerd Jens (69. Mitchel
Theuns), Daan Sutotius (79. Wout Meulemans), Magid Jansen, Enrico Patrick, Joost Heij (46. Pepijn Kluin), Tim Wulffraat
Foto's van deze wedstrijd staan in ons AFC Fotoalbum op onze
website

A 10 waardoor de bus van HSC’21 (te) laat arriveert op Goed Genoeg.
Heel veel last van dit oponthoud lijkt de ploeg van trainer Wilco Klop
niet te hebben. De groenwitten pakken al snel het initiatief en combineren er aardig op los. In de 16e minuut is de Haaksbergse Sport Club
dicht bij de openingstreffer. Een harde knal van Stef Ottink belandt
op de lat. Langzamerhand is ook AFC helemaal bij de les en is er
sprake van een zeer aantrekkelijk duel met wisselende kansen. Het is
duidelijk: beide teams gaan voor de volle winst. Voor AFC staat
behoud van de koppositie op het spel en als het in Groesbeek bij De
Treffers-Juliana’31 heel gek loopt de periodetitel, bij het op zevende
plaats staande HSC’21 leeft ongetwijfeld de vurige wens om net als
bij de twee vorige wedstrijden op Goed Genoeg winnend (2 x 1-2)
van het veld te gaan.
De eerste grote kans van AFC is voor Tim Wulffraat. Na een kaats
met Joost Heij produceert onze topscorer in vrije positie in de 18e
minuut niet meer dan een een rollertje waar HSC-keeper Jeffrey
Brammer geen enkele moeite mee heeft. Aan de andere kant vliegt
niet veel later een vrije trap rand strafschopgebied hoog over het doel
van Youssef el Abdallaoui.
AFC dringt in de slotfase van de eerste helft aan. Met name over
rechts zijn The Reds via Marien Willemsen en Enrico Patrick knap
gevaarlijk. Een snelle aanval brengt Sjoerd Jens vrij voor Brammer
maar zijn schot mist precisie.
Bijna wordt het nog 0-1 als de bal blijft hangen in onze verder weer
ijzersterke verdediging. Met een katachtige reactie weet Youssef de
van dichtbij ingeschoten bal te keren. Pal voor rust is echter wel raak
na een mooie pass van Daan Sutorius op Marien die op zijn beurt
Enrico in het strafschopgebied weet te bereiken. De aanname is perfect en met een droge knal schiet Enrico AFC met voorsprong de rust
in.

10 november 2013: WKE - AFC 2 - 3
AFC alleen op kop na winst in Emmen
Het wordt een lange dag vandaag. Om 9.15 uur vertrekt de bus voor
een 188 km lange rit naar Emmen. Op Sportpark Grote Geert staat de
elfde wedstrijd van deze tot nog toe succesvolle competitie op het
programma. Een duel tussen ploegen die de eerste periode uiteenlopend hebben gepresteerd. Gastheer WKE staat verrassenderwijs
onderaan, AFC deelt de koppositie qua punten met De Treffers. Op
basis van de stand zou je zeggen een makkie… Op basis van ervaring
en gevoel wordt het een lastige wedstrijd. Na de pastarijke tussenstop
in Nieuw Amsterdam is de ontvangst in het zonovergoten Emmen
hartelijk. De stemming aan WKE-zijde stijgt nog verder als blijkt dat
Sjoerd Jens vandaag op de bank begint, wetend dat Sjoerd in de voorafgaande duels een plaag was voor de WKE-defensie.
Pal voor de wedstrijd worden wij aan de bestuurstafel geconfronteerd
met vreselijk nieuws. Dennis van Metelen, speler in het vriendenteam
van zaterdag 7 en sinds 2008 lid van AFC, is afgelopen nacht op 24
jarige leeftijd overleden bij een verkeersongeluk. Verschrikkelijk.
Vooraf aan de wedstrijd is er een minuut stilte voor een overleden
supporter van WKE. Onze gedachten gaan vooral uit naar Dennis.
Wij wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe.
Nadat scheidsrechter Steeg de wedstrijd op gang fluit begint het
keihard te regenen. Het publiek, waaronder heel wat AFC-supporters,
spoedt zich naar de overdekte tribune. En hoewel er vaak niets te
verstaan valt van de aanmoedigingen van het thuispubliek is het hier
genieten geblazen. De passie is groot. Op het door de regen gladde
kunstgrasveld laten The Reds de bal vaardig heen en weer gaan. De
opbouw is verzorgd en de volle breedte van het veld wordt prima
benut. Op het middenveld is Daan Sutorius goed aanspeelbaar wat
resulteert in fraaie passes binnendoor.
In de elfde minuut wordt Enrico Patrick met een bal op maat weggestuurd door Daan maar zijn voorzet is net niet scherp genoeg. Aan de
andere kant van het veld is die scherpte er een minuut later wel. Jan
Hooiveld klutst zich ietwat gelukkig door onze defensie en laat Youssef el Abdallaoui van dichtbij kansloos. 1-0 dus, maar geen reden
voor paniek. Net als in voorafgaande wedstrijden toont AFC veerkracht en komt al weer snel langszij door een doelpunt van topscorer
Tim Wulffraat, die de steekbal van Pepijn Kluin handig afmaakt. Na
deze gelijkmaker golft het spel op en neer, waarbij WKE het vooral
moet hebben van enkele vrije trappen en corners en AFC het van
snelle, gevaarlijke aanvallen die helaas net de finishing touch missen.
Aantrekkelijk is het allemaal wel.
De eerste helft wordt beëindigd met 2 knallen van Wout Meulemans
en Laurens Samsom. Die van Wout spat uiteen op een speler van
WKE, die van Laurens vliegt vervolgens net over het doel van keeper
Bangma.
De tweede helft is nog maar net begonnen als Enrico er weer twee
keer vandoor is. Eerst kopt Pepijn zijn voorzet net naast, 2 minuten
later tikt Bangma de voorzet met veel moeite corner. WKE laat zich
ook niet onbetuigd maar Youssef grijpt goed in als een speler gevaar-

Enrico Patrick aan de bal
Na de thee is het spelbeeld ongewijzigd. Ook nu zijn de Twentenaren
het meest in balbezit en hebben onze gasten een licht veldoverwicht.
De meeste kansen zijn echter voor AFC, de een vaak nog mooier dan
de ander. Direct na rust is het al bijna 2 keer raak bij schoten van Tim
en Magid Jansen, gevolgd door 2 mogelijkheden die Sjoerd net niet
weet te benutten.
HSC’21 drukt en hoopt via het centrum de gelijkmaker te forceren,
Enrico, Tim en Pepijn Kluin (ingevallen voor Joost Heij) loeren via
de counter uitdrukkelijk op een tweede, voor AFC verlossende treffer.
Alle inzet ten spijt blijft het 1-0 en dat mag een wonder heten. Tim
verschijnt 3 keer alleen voor Brammer, maar mist vandaag de koelbloedigheid en net dat tikkie mazzel om te scoren.
De groenwitten laten zich in de slotminuten ook duidelijk gelden.
Gelukkig beschikt AFC over de weer beresterk spelende Geoffrey
Galata die een gevaarlijk schot op spectaculaire wijze onschadelijk
maakt en over Youssef die zijn grote vorm in de voorlaatste minuut
demonstreert na een kiezelharde inzet van Coplan Soumaoro. Wat een
fantastische redding! 1-0 dus voor AFC, een gemeten aan het aantal
kansen terechte uitslag.
Onze Twentse gasten vonden een gelijkspel meer in de rede liggen en
daar is gezien het uitstekende spel van HSC’21 ook wel wat voor te
zeggen.
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minuten krijgt AFC een vrije trap op de rand van de vijandelijke 16
meter. Murat Önal, die ooit als A Junior debuteerde in het AFC 1 van
trainer Stanley Menzo, draait de bal fantastisch in de bovenhoek. 0-1!

lijk door breekt. Niet veel later mist Yume Ramos (afkomstig van
Spakenburg) een 100% kans voor WKE.
Wat gaat het worden? Het kan alle kanten op. Nadat Jan Hooiveld
Youssef nog een keer aan de tand heeft gevoeld pakt AFC het initiatief en klopt via Tom Wulffraat 2 keer aan de WKE-deur. Het is de
voorbode voor een treffer van Laurens, die in de 61e minuut een
strakke corner van Enrico tussen twee man in fraai in de verste hoek
kopt.
Even later lijken The Reds (ook dit keer in blauw gehuld) op rozen te
zitten als Pepijn wordt vastgehouden in het strafschopgebied. Man of
the match Enrico, een titel die hij deelt met Laurens, schiet de penalty
onberispelijk in. 1-3, niks aan de hand zou je zeggen. Maar het loopt
een beetje anders. Magid moet na een tweede gele kaart, die zoals uit
de beelden van TV Drenthe blijkt voor een andere speler bestemd
was, van het veld en WKE maakt 2-3 via een zondagschot in de
kruising van invaller Kevin Wiegman in de 84e minuut.

De Reds, vandaag in het wit, zetten door en gaan op zoek naar de
tweede goal. Van achteruit worden door de Graaff en de Wijs mooie
crosspasses verstuurd die keer op keer goed aankomen. Aan de rechterkant dendert aanvoerder Sandro Pique ouderwets langs de lijnen.
Mooi om te zien. Ook van de linkerkant komt veel gevaar door de
‘fluwelen voorzetten’ van de vaak slim opkomende Justin Swart (zou
hij dat van zijn opa hebben??) Na 30 minuten krijgt AFC opnieuw
een vrije trap op een kansrijke positie. Onal legt de bal behendig
achter de laatste linie van EDO waar Lucas Hofstra een echte spitsengoal binnentikt. Lucas scoort de laatste weken aan de lopende band.
Hij speelde vorig seizoen nog in de Zaterdag 11, maar wilde het graag
op een hoger niveau proberen. Wat een aanwinst!
AFC is wellicht nog beduusd door de luxe voorsprong, want vanaf de
aftrap zorgt een verre trap naar voren direct voor de aansluitingstreffer van EDO. Een prachtige goal, 1-2. Het spel golft daarna op en
neer met kansen over en weer. Vlak voor rust zet de onmisbare stille
kracht Thomas Heemskerk sterk door en brengt Emmanuel Emma’s
in scoringspositie. Die twijfelt geen moment en ramt de bal overtuigend in de touwen. De power straalt er vanaf. De 1-3 lijkt de wedstrijd al voor rust te beslissen.
Na rust gebeurt er dan ook niet veel meer. EDO dringt nog af en toe
sterk aan en krijgt nog één 100% kans maar de bal gaat naast. Een
goeie goal van Gijs Niehe zorgt voor de eindstand. 1-4.

Het worden nog spannende minuten, die mede door de excellente
inzet van de invallers Sjoerd Jens, Mitchel Theuns en Jasper de Haer,
ongeschonden worden doorgekomen.
Omdat onze vrienden van de De Treffers in Haaksbergen op 0-0
blijven steken is AFC door deze 2-3 winst voor het eerst koploper in
de TOP-klasse en dat voelt heel goed.
MvdW.
Opstelling: Youssef el Abdallaoui, Marien Willemsen, Geoffrey Galata, Guido Moelee, Laurens Samsom, Wout Meulemans (70. Mitchel
Theuns), Pepijn Kluin, Daan Sutorius (80. Sjoerd Jens), Magid Jansen, Enrico Patrick, Tim Wulffraat (89. Jasper de Haer)

En dan breekt het leukste kwartiertje van de middag aan. De uitslagen
van de andere wedstrijden komen langzaam binnen. Met groeiende
verbazing hoort de op het veld wachtende groep de resultaten van de
andere velden. HBOK verloren, BOL gelijk. AMVJ wint, maar die
blijven we nipt voor op doelsaldo. En Marken? Ook die spelen gelijk.
“Nee dat kan niet”. “Het is echt zo, 3-3”. En dus schuift AFC op naar
de bovenste plaats op de ranglijst, met als gevolg een prachtig Periodekampioenschap. Fantastisch!

Bovenste rij vlnr: Emmanuel Emma’s, Thijs de Graaff, Bobby Gehring, Dave Weinstein en Louis Stam.
Middelste rij vlnr: Roy van Dijk (Zaterdag Commissie) Peter van der
Linden, Thomas Heemskerk, Jort Berghuis, Justin Swart, Dustin
Woodward, Gijs Niehe, Lucas Hofstra, Milan de Wijs, Anton Ziamentine, Murat Önal, Murat Eyidogan, Willem Deetman en Steven Keverkamp (fysio). Vooraan: Captain Sandro Pique
op de foto ontbreken door werkzaamheden en blessures; Gijs Roodbeen, Flip de Jong, Nabil El Hiyani, Ben van Kessel, Thomas Rijsman, Jasper Blonk, Joey Singels en Bram de Jong

Zaterdag 1 Periodekampioen

De zaterdag (2 november) van de 8e speelronde leidt het team van
trainer Wessel Colijn en leider Tim de Groot naar Haarlem. Daar
wacht vandaag EDO als opponent. Het terrein van EDO is historische
grond voor veel AFC-ers. Vraag dat maar aan onze verenigingsmanager Henny Kottmann.
Vandaag wordt de balans opgemaakt van de ‘1e Periode’. In de Zaterdag 2e klasse A zijn aan het begin van deze speelmiddag een zestal
gegadigden voor die Periodetitel; AMVJ, BOL, HBOK, De Beursbengels en AFC. Maar topfavoriet is Marken. Zij staan bovenaan en
spelen vandaag tegen NFC, dat (gek genoeg) op de laatste plaats
staat.
AFC draait, na een moeizame start van het seizoen, de laatste weken
als een trein. Er werd twee keer op rij knap gewonnen van de toenmalige koplopers HBOK en Beursbengels. Daardoor bulkt het team van
het vertrouwen. En dat is vandaag in de eerste helft te zien. AFC
wervelt. Onder aanvoering van ‘veldheren’ Gijs Niehe en Murat
Önal, die allebei geweldig voetballen, wordt EDO onder druk gezet.
Het tempo is hoog en de combinaties zijn mooi. Na ongeveer 20

Terug in Amsterdam wordt de Periode uitbundig gevierd. Wie weet
kunnen we deze mooie serie in de komende weken een mooi vervolg
geven en wordt AFC het ‘Cinderella Team’ van de 2e klasse.
Van harte gefeliciteerd mannen! Knap gedaan.
De welverdiende felicitaties gaan uit naar Coach Wessel Colijn,
Team Manager Tim de Groot en keeperstrainer Frans Boelens.
B.G.
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Zondag B

Zaterdag 5 - 3e klasse reserve
Aanvoerder:
Coen Doolaard (06-96614701 en coen@mediamonks.com)

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

Zaterdag 6 - 3e klasse reserve
Aanvoerder:
Maarten Blokland (06-18887550 en (maartenblokland@hotmail.com)
Zaterdag 7 - 3e klasse reserve
Aanvoerders:
Jack Huiman (06-38541459 en jackhuiman@hotmail.com)
Philippe Hes (06-57537539 en philippe@wijzijnfris.nl)
Zaterdag 8 - 4e klasse reserve
Aanvoerder:
Sebastian Licht Gonzalez (06-19610274 en sebaslicht@hotmail.com)

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

Zaterdag 9 - 4e klasse reserve
Aanvoerder:
Jean-Paul Lo-ten-foe (06-53892410 en lotenfoe88@hotmail.com)
Zaterdag 10 - 4e klasse reserve
Aanvoerder:
Victor de Vries (06-49125676 en victor_de_vries@live.nl )

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.

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

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.

Zaterdag 12 - 4e klasse reserve
Aanvoerders:
Robbert Kroese (06-46017336 en kroese.rj@gmail.com)
Floris Paternotte (06-29537713 en paternotte.floris@hotmail.com)
Zaterdag 13 - 4e klasse reserve
Aanvoerder: Thomas van der Werff 06-42727533, thomasvanderwerff@hotmail.com
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)

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

Veteranen 2 – 1e klasse F
Team manager:
Marcel Koster (06-53134078 en koster.m@inter.nl.net

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:

Klassieke Veteranen
Coach: Wim Husers
Coördinator:
Frank Keijzer (06-22484597 en frank.keijzer@dhl.com)

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)

Zondag 17 november 14.30 uur

AFC - EVV

e

Zaterdag 3 - 2 klasse reserve
Aanvoerders:
Sebastian Brokman (06-44147465 en s.brokmann@gmail.com)
Lennart Ammerlaan 06-52335610, lennart_ammerlaan@hotmail.com

de honderdste wedstrijd van AFC in de Topklasse
U komt toch ook !!!

Zaterdag 4 - 3e klasse reserve
Aanvoerders:
Justin Stoke (06-53496244 en justinstoke@gmail.com )
Michiel Bijloo (06-28543436 en michiel.bijloo@bakermckenzie.com)
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NRC (“in diamanten gloed”), Het Parool (“2e klasser is
meer dan alleen maar voetbalclub”), De Tijd (“…, martiale snorren, slobbershirts en afgezakte broeken”), Het
Vrije Volk (“altijd eigen karakter; sport om de sport”) en
De Waarheid (“AROL-beker redde de club”).

Documenten bij het 60-jarig bestaan (1955)
en opening van het clubhuis (1962)
Recentelijk kwam de archiefcommissie in het bezit (wie was
de gever?) van documenten die een beeld geven van twee
heugelijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van AFC.
Het betreft de viering van het 60-jarig bestaan van AFC in
“DIE PORT VAN CLEVE”, v/h GEBRs. Hulscher” op 15
januari 1955 en de opening van het (toen) nieuwe clubhuis
van AFC – ACC – ABC en de vereniging Sportpark “Goed
Genoeg” op 6 oktober 1962. Beide documenten geven een
duidelijke, scherpe maar ook vermakelijke inkijk in de wijze waarop dit soort gebeurtenissen toen georganiseerd en
gevierd werden inclusief de manier hoe daar aandacht aan
besteed werd in de regionale en landelijke pers.

Het gelukstelegram van Nico Neseker vanuit Bangkok
Tussen de documenten rond de opening van het nieuwe
clubhuis –een receptie- op 6 oktober 1962 vallen de volgende zaken op.
• Het bestuur heeft een uit 32 onderdelen bestaande cadeauxlijst opgesteld met als opvallende wensen: asbakken (44
stuks !), andere rookbenodigdheden zoals sigaren- en sigarettenpresenteerdoos, grote aansteker –voor bestuurskamer!-, lampen (7 stuks), electrische apparatuur (o.a. wandklokken, platenwisselaar, taperecorder, raamventillatoren,
handstofzuigertje (voor biljart), portabel schrijfmachine,
tafeltennistafels (3 stuks) met verlichting, biljartklokken
(3 stuks), vlaggemasten en scoringsbord.
• Totaal werden tien gelukstelegrammen ontvangen van o.a.
Hurley, Quick Den Haag, UD-Deventer en TOG-Amsterdam.
• 18 Andersoortige gelukswensen kwamen van 13 sportverenigingen (o.a. ASV-Arsenal, UVV-Utrecht, ZAC-Zwolle,
Frisia 1883), een drietal organisaties (de KNVB, de KNCB
–cricket dus- en het KWF) en van acht van personen: G.J.
Bosch, B.H.M. Plieger, N.M. Posch, E.G.G. Werner, Hartzuiker, Herman (?), Rein de Waal & Tip Overing en W. de
Zwart (uit Madrid).

Uit de documenten rond de viering van het 60-jarig bestaan in DIE PORT VAN CLEVE valt het volgende te distilleren en leren.
• Het aantal aanwezigen was ca. 250, waarvan ca. 110 van
buiten AFC.
• Twaalf verenigingen, organisaties of personen stuurden
een brief om AFC te feliciteren en meestal ook om te
melden dat ze niet aanwezig konden zijn. Dit deden o.a.:
Alcmaria Victrix, Enschedese Boys, Willem II, A.P. van
Leeuwen als hoofdredacteur van de Courant Nieuws van
de Dag, de heer Haentjes, aanvoerder Achilles – Rotterdam en de heer Stevens die wedstrijden van AFC in de
Watergraafsmeer memoreert tegen London Caledonians
en Bolton Wanderers.
• In totaal werden 36 gelukstelegrammen ontvangen; 17 van
verenigingen (o.a. AGOVV, Elinkwyk, PSV, HVV, Quick
Nijmegen, Robur et Velocitas, Sparta) twee van organisaties (EHBO, A’dam-Zuid en AVRO-rapportagedienst) en
17 van personen (b.v. Chr. Geluk, Nic. Leloux, Nico Neseker en scheidsrechter Schipper uit Groningen). Van al deze
telegrammen kwamen er 24 van buiten Amsterdam: 20 van
elders in Nederland, een uit Zwitserland, een uit Bangkok
(zie afbeelding) en twee uit Djakarta. De herkomst van elders uit Nederland is evenwichtig: Alkmaar, Den Helder,
Groningen, Enschede, Nijmegen, Apeldoorn (2x), Eindhoven (2x), Rotterdam (2x) en ‘s Gravenhage (ook 2x).
• Ook landelijke dagbladen besteedden er aandacht aan:
De Telegraaf (“receptie enorm druk bezocht”), Algemeen
Handelsblad (“Port van Cleve herschapen in Keukenhof ”),

Alle documenten zijn samengevoegd tot twee boekwerken
en opgenomen in het archief. Daar kunnen ze ingezien of
geleend worden. Bijzonder aardig leesvoer getuige het gedicht dat Meerum Terwogt op 15 januari 1955 AFC toezond
en meldde verhinderd te zijn.
Er moet mij wat van het hart,
Three cheers voor het oude Rood-Zwart.
Al fuif ik dan niet met u mee,
Toch drink ik op good A.F.C.
namens de archiefcommissie, Wim ringe
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Anekdote F.C.
A.F.C is een club rijk aan vele verschillende verhalen en anekdotes. Soms hilarisch, soms ontroerend, dan weer meeslepend.
Van de hoeve ‘Goed Genoeg’ in de beginjaren van de vorige eeuw, de krakers tegen Ajax in 1918 en 1919 voor 20.000 toeschouwers, de barre
jaren ‘40, de gloriejaren ’60 met vier kampioenschappen in 8 jaar tijd, de verlossende goal van Henny Kottmann in 1982, tot het unieke Kampioenschap van de Hoofdklasse in 2010.
In deze Schakel een anekdote over een prachtig karakteristiek AFC team; ‘Zami Cinque’. Verteld door markante AFC-ers Lou Hekster en Dick
Huisman. Over een kampioenschap en een faxmachine.

Donderdagmiddag 2 april, 1998. Dick Huisman, de aanvoerder en leider van het illustere Zami Cinque, is vrolijk. Overmorgen kan “zijn” elftal
kampioen worden. Een mooi vooruitzicht. Dan gaat de telefoon. Aan de andere kant van de lijn klinkt Alphons Peters, één van de gangmakers
binnen het team.
‐ ‘Dick, het kan zijn dat je morgen een faxje krijgt’ zegt Alphons.
‐ ‘Leuk’ antwoordt Dick, ‘van wie?’.
‐ ‘Van Johan Cruijff. Om ons te feliciteren met het aanstaande kampioenschap”.
Dick lacht. Hij kent de humor van het team. Ze willen hem natuurlijk een beetje op de kast jagen.
‐ ‘Ok, te gek’ speelt Dick het spel mee. ‘Ik zal de fax in de gaten houden goed!? Zie je zaterdag!”
‘Zie je zaterdag’ … Dat zeggen ze inmiddels al jaren tegen elkaar. Het begon allemaal in het seizoen ‘87-‘88. Inspirators Jan Otsen en Jan Sandberg besloten dat het op hun leeftijd mooi was geweest met prestatief competitievoetbal. Hoog tijd voor een vriendenteam. Zaterdag(middag) 4
zou prima geschikt zijn. Maar dan moest het wel ‘Zami Quattro’ gaan heten. Voor de sjeuïgheid. Een naam met een beetje allure. Hoort erbij.
Het werd een ploeg vol mooie AFC-ers. Onder leiding van Coach en Kampioenenmaker Peter van den Dungen Sr. bestond het team in die beginjaren uit spelers als Tom Egbers, Jack van Gelder, Rein Akkerman Jr., Karel Baarschers, Hans Tier, Rob Overbeek, Dick Huisman, Nicky Hekster, Roy van Dijk, Ron van Doesburg, Adri van Stek en Bert de Rooij. Naarmate de tijd vorderde kwamen er ook steeds nieuwe aanwinsten bij.
Zoals bijvoorbeeld Nicky’s broer, Lou Hekster, “de koning van de sleep”. Maar ook andere frisse krachten als Anton van Broekhuysen, Herman
Drenkelford, Hans Hulst, de eerder genoemde Alphons Peters, Eddy Meijer, Ronald Koster, Burney Frankfort, Rene Stefels en Hans de Wit. Ook
de helaas veel te jong overleden Michael Gossler en Arne van Teunenbroek waren welgewaardeerde steunpilaren van de ploeg.
Een team met ‘characters’, humor en sierlijke voetballers. Op en top AFC. Na een serie prachtige seizoenen met dit leuke elftal, bleek ook hier de
tijd niet tegen te houden. De tegenstanders werden jonger en fitter. Een stapje lager bleek een goede keuze. Het sequence-team ‘Zami Cinque’
was geboren.
Onder de vlag van ‘Cinque’ ging het in het seizoen ‘97-‘98 weer als vanouds. Met “gemak” rolden ze de tegenstanders op. Dat zo nu en dan
Ruud Gullit de gelederen kwam versterken mocht geen naam hebben. Fijn dat hij meedeed, maar hij moest de bal wel gewoon inleveren. Met
Hulst, Meijer en Andriessen hadden ze immers genoeg voetballend vermogen. De winstpartijen regen zich aaneen en zo kon het zijn dat het team
al vroeg in het seizoen op een welverdiend kampioenschap afstevende. Zaterdag 4 april moest het gaan gebeuren; winnen van de Geuzen en dan
groot feest in restaurant ‘La Brochette’. Alles was geregeld. Dat kon niet meer stuk.
Maar eerst terug naar de door Alphons aangekondigde fax. ‘Natuurlijk’, dacht Dick, ‘Alphons is goed bevriend met vele topvoetballers, maar dit
is vast en zeker een geintje’. Plotseling klinkt in de vroege vrijdagochtend de snerpende beltoon van de faxmachine in huize Huisman. Er komt
een bericht binnen. Soepeltjes print het apparaat een fax waarop valt te lezen:
To: Mr. Dick – From: Milan AC:
“We’re very glad for your victory in your league. From all Milan A.C. congratulations!! You’re the best.
Paolo Maldini.
De slaap nog uit de ogen wrijvend leest Dick het bericht nog een keer. Het lijkt wel echt. In het briefhoofd staat ‘Milanello’ als afzender.
Vreemd.
Opnieuw slaat het faxapparaat aan en weer komt een bericht binnen. Uit Barcelona:
-“Beste Dickie.
Van harte gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap. Ik ben blij dat ik met jou een waardig opvolger heb in Amsterdam.
Met sportieve groeten - Louis van Gaal.
Alsof hij water ziet branden, kijkt Dick naar het bericht. Inmiddels slaat de faxmachine op hol. De ene na de andere fax komt binnen. En, net als
de twee voorgaande berichten, niet van de eerste de besten afzenders: Arsène Wenger, Ronald Koeman, Marc Overmars, Frank de Boer, Sjaak
Swart, Ruud Gullit, Barend & van Dorp, Jaap de Groot, de voltallige selecties van Internazionale, Celtic en Schalke… Allemaal sturen ze leuke
felicitaties. Het kan niet op.
Alweer een nieuwe:
“Ik ben stiekem in training. Maak ik volgend jaar nog een kans in de spits van Zami 5? Hartelijk Gefeliciteerd!”
Marco van Basten.
Minder leuk zijn de weersvoorspellingen die avond. Noodweer teistert Amsterdam in de nacht van vrijdag op zaterdag. Al het voetbal wordt
afgelast. Geen kampioenswedstrijd, geen feest. De champagne moet nog maar een week de koelkast in. ‘La Brochette’ wordt afgebeld. Wat een
domper.
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Een week later treedt een dubbel geladen Zami Cinque (in het witte reservetenue) thuis op het We-Tra veld aan tegen de Geuzen (in het rood met
zwarte strepen).
De kleedkamer is volgehangen met de reeds veelbesproken faxen. In de ene hoek staat een grote bierpomp. In de andere hoek wacht Bengaals
vuurwerk op haar ontsteking.
Nog slechts 3 punten en het lang verwachte feest kan losbarsten. Maar het is vandaag geen makkie. De Geuzen willen niet zonder slag of stoot
meewerken aan een galavoorstelling. Met de rust staat het nog 0-0. De spanning neemt toe. Diep in de tweede helft kopt Eddy Meijer knalhard
raak. 1-0! De buit is binnen. In de kleedkamer, waar Hans de Wit een spontane wijnproeverij organiseert is het groot feest. Boven in het clubhuis
wordt het kampioensfeest tot in de late uurtjes doorgezet. Het wordt een wereldavond.
Gelukkig en tevreden gaat iedereen naar huis. Ook in Amstelveen gaat Dick Huisman moe maar voldaan slapen. Het was een speciale dag. Dan
klinkt nog één keer de ringtone van de faxmachine. Een bericht komt binnen:
Zami 5 eindelijk op de weg die jullie jaren geleden al moesten nemen. De kans dat Canal + Spanje de wedstrijden gaat uitzenden wordt groter.
Gefeliciteerd - Johan Cruijff.
Bobby Gehring

** ps- heeft u ook een mooie AFC-anekdote, neem dan contact met mij op: bobbygehring@hotmail.com

AFC Zami Cinque Kampioen april 1998:
Staand vlnr: Lesley Bamberger, Rein Akkerman Jr., Michael Gossler, Nicky Hekster, Ronald Koster, Burney Frankfort, Hans de
Wit, Lou Hekster, Bert de Rooij, Roy van Dijk, Dick Huisman.
Zittend vlnr: Arjen Andriessen, Herman Drenkelford, Eddy Meijer, Anton van Broekhuysen, Alphons Peeters, Rene Stefels, Adri
van Stek en Hans Hulst.
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MIXED PICKLES

ingelegd door Willem (Pim) Adriaansz (sinds 1976 nr. 370)
w.adriaansz@ziggo.nl

VERDWAALDE EPILOOG
De afgelasting op 13 november j.l. van AFC-ADO'20 was een vroeg seizoensprimeurtje, maar één week later al kwam die wedstrijd aan de orde
door het vastgestelde inhaalprogramma. Inmiddels was de Schakel uitgekomen, waaruit Pickelaar vernam dat zijn Mixed Pickles de traditionele
voorlaatste plaats was kwijt geraakt aan de AFC archiefcommissie, die hem ditmaal voorbij streefde met twee Be Quick 1887 pagina's. Daar
hoort u Pickelaar niet over klagen; het archief blijft toch zijn kindje. Hetgeen niet wegneemt, dat hij er over nagedacht heeft. Ooit was hij captain/keeper van het 7-de en laagste seniorenelftal, maar door de onstuimige AFC groei daalde hij jaarlijks een elftal af om zijn voetbalcarrière te
beëindigen in het 14-de elftal. Zijn conclusie destijds luidde dan ook: als er iemand in AFC weet wat doorzakken betekent, dan ben ik het.
Er is een zeker verband met zijn ijver voor de Mixed Pickles ; een historische AFC naam sinds 1903 voor de handgeschreven clubboeken, die
door de komst van de gedrukte AFC Schakel in 1922 overbodig werden. Kort na de Tweede Wereldoorlog introduceerde Schakelredacteur George Wijnand een nieuwe clubbladrubriek onder die teloorgaande naam en liet het schrijven daarvan over aan zijn vader, de beroepsjournalist Jo
Wijnand, die dat tot zijn dood deed; waarna uw huidige Pickelaar hem in 1976 opvolgde. Die historische rubriek is altijd ingekaderd geweest en
werd bij voorkeur halverwege de Schakel op een rechter bladzijde opgenomen. De Pickelaar van nu is met zijn M.P.-inleg inmiddels doorgeschoven naar de laatste Schakelpagina en aldus andermaal doorgezakt. Op zich geen ramp, want een epiloog is hem karakterologisch wel toevertrouwd. Maar zouden zijn lezers nog wel aan hem toekomen?
Die vraag werd snel beantwoord, want vóór AFC-ADO'20 werd hij vanaf ons parkeerterrein tot aan de perstafel achterin het clubhuis al 5 keer
staande gehouden en aangesproken op zijn recente pickles. Uw ongebroken Pickelaar kan het leven dus nog – en zelfs beter – aan.
CITAAT
"De intuïtie is het alibi voor de armen van geest".
1981).

(Jan Greshoff, Nederlands dichter en essayist, 1888-

AFLEIDING
Van het één komt het ander: na de perstafel vooraf bij thuiswedstrijden is Pickelaars volgende plek steevast op het achterbalkon van ons clubhuis,
waar zijn zetel klaar staat naast de filmoperateur van RTV-NH; zodat hij 's avonds thuis bij de TV hetzelfde wedstrijdbeeld krijgt. 's Middags is
dat balkon ook de natuurlijke passantendoorgang van beneden naar boven en vice versa. Maar velen van hen komen speciaal even langs om
Pickelaar te begroeten en naar zijn welbevinden te informeren. Dat kan dan wel eens door filevorming uit de hand lopen. Komt bij, dat Pickelaar
dan altijd van achteren wordt aangetikt, waar hij geen alziend oog heeft en daardoor nog enigszins in beweging blijft ook.
Bij AFC-ADO '20 zelfs tot het einde toe, toen Ron Prins even langs kwam met een groot deel van zijn familie, die hem volledig omsloot. Vluchten kon niet meer; tenzij voorwaarts over de balkonleuning. Maar die is te hoog voor overschrijding en zo kwam Pickelaar oog in oog te staan
met dochter Anna, die hem onbekommerd kuste, zoals zij dat al jaren doet. Vader Ron ontgaat niets, zag het één en het ander door op te merken:
"je hebt wel het doelpunt gemist". Het bleek waar te zijn. In de 88-ste minuut tikte Pepijn Kluin voor 3 punten de 1-0 binnen.
's Avonds zag Pickelaar ter genoegdoening aan onze nummer 9 dat doelpunt alsnog drie keer. Gekus was de filmoperateur echter ontgaan en
kwam dan ook niet in beeld. Terecht niet, want dat blijft uiteraard een onderonsje tussen Anna en Pickelaar.
RECHERCHE
Soms gaat er zelfs bij AFC wel eens niet helemaal goed. Op 27 oktober j.l. zou in Malden Juliana'31-AFC om 14,30 uur beginnen; zoals op
teletekst ook was aangegeven. Maar enige dagen tevoren werd dat tijdstip vervroegd tot 14,00 uur, waardoor de AFC spelersbus een half uur
eerder vanaf Goed Genoeg vertrok. Pickelaar was daar als verstekeling van op de hoogte en op tijd aanwezig. Maar gaandeweg werd de eveneens
vaste busrecreant Marcel Koster gemist en omdat hij de schatbewaarder is van de KNVB spelerspassen voelde dat onbehaaglijk.
Koortsachtig telefonisch speurwerk leidde er toe, dat in de tunnel op de A2 terzijde van de stad Utrecht het draadloze contact met Marcel K. - die
van eerder vertrek geen weet had - tot stand kwam; waarna hij met de documenten in eigen auto alsnog de achtervolging naar Malden inzette. In
de nabijheid daarvan achterhaalde hij de lunchende busgangers. Iedereen gelukkig, behalve Marcel die not amused was; waarvoor dan weer wel
begrip was.
EVOLUTIE
In de spelersbus onder meer een gesprek over de aanvaardbare grootte van de AFC selectie, waarvan er altijd wel een royaal deel buiten de basis
valt. Nou, daar wist Pickelaar ook wel wat van te zeggen. In zijn jonge jaren was selectie nog een onbekend voetbalwoord. Er was slechts sprake
van het eerste elftal,waarvan het aantal spelers inderdaad elf was, die in beginsel voor een heel seizoen werden aangewezen. Daaraan toegevoegd
drie reservespelers, die uitsluitend geblesseerde spelers mochten vervangen en als dat aan de orde was diende de vertrekkende speler toch op zijn
minst flink te hinken. Dat leidde dus tot bedrog, omdat de beperkt trainende spelverlater alleen maar moe was.
Pickelaar dacht vervolgens breder over wat er in de loop der jaren maatschappelijk veranderd was. Altijd waren er kinderen en ouders. Grootouders kwamen beperkt in beeld: bij verjaardagen en incidenteel bij zondagsbezoek. Maar de in het zwart geklede opoe werd een oma en die werd
tenslotte weer omi, die in spijkergoed de kleinkinderen met de bakfiets aflevert bij de dagopvang. Is dat geen vooruitgang?
Maar terug naar het voetbal van AFC in de toenmalige tweede klasse (de eerste klasse was de hoogste). Dat trok in het algemeen veel toeschouwers. Pickelaar was daar als 12-jarig jongetje vaak één van tegen betaling van een dubbeltje (inclusief vermakelijkheidsbelasting) voor een staanplaats. Maar dat hield hij ook wel eens in zijn zak; als hij wat vroeger kwam mocht hij het voetbalkoffertje dragen van de beroemde keeper Ties
Gerrits. Acht jaar later zou hij zelf zijn eigen koffertje dragen, want zijn strapatsen waren niet goed genoeg voor publiek.
DUURZAAMHEID
Taal evolueert met de mens. Woorden verdwijnen en worden geboren; of bestaande kwijnende woorden worden weer tot nieuw leven gewekt.
Duurzaamheid is zo 'n woord uit de laatste categorie, maar wordt vooral gebezigd voor vis en vlees; en dat zijn geen duurzame producten. AFC is
duurzaam (bestemd om te duren, weinig vergankelijk, lang aanhoudend). De AFC selectie is minder duurzaam. Hoe duurzaam is Pickelaar zelf
nog, vroeg hij zich af. Duurzaamheid is het traject naar een houdbaarheidsdatum en dus beperkt. Medicijnen bekijken het van de andere kant:
niet meer te gebruiken na de einddatum.
Hoe duurzaam is het huidige succes van de A selectie? Als u dit leest (en terreinafkeuringen uitblijven) is AFC 1 twee competitiewedstrijden
verder en weten we iets meer. Niet meer dan dat. De tijd zal het leren.
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