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
Lars Folkertsma 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 Ad Westerhof
06-54287365
Secretaris Ronald Koster
06-53166640
Penningmeester Benno Honsdrecht
06-15015894
Commissaris Commerciële Zaken en vicevoorzitter
Nicolaas van Ommeren
020-4411027
2e Secretaris Erns Pieter Knupker
06-83601338
Commissaris jeugdzaken Peter Dekkers
06-55847024
Commissaris seniorenvoetbal Lou Hekster
06-53304374
Commissaris TOP amateurs Milko Vinke
06-10764734
Comm. Pers & Publiciteit Bobby Gehring
06-29093940
Commissaris Algemene Zaken Brian Speelman 06-53139933
Commissies en contactpersonen
Commissie TOPamateurs Milko Vinke
Commissie zondag B Patrick Reddering
Commissie zaterdag C Sebo Woldringh
Commissie Heeren Divisie D Derek v.d. Vlugt
Commissie Klassieke Veteranen Wim Husers
Commissie meisjes/vrouwen Michael Parsser

06-10764734
06-47806481
06-14672961
0606-22666862
06-55222110

Jeugdcommissie
Voorzitter Peter Dekkers
Michiel Middendorf
Frank Mol A, B en C junioren
Hans Veldkamp D, E en F pupillen
Alphons Peters D, E, F, .interne comp.

06-55847024
06-51362635
06-46201222
06-53116895
06-53133914

Jeugdcoördinatoren
A, B en C junioren René Stefels
Selectie D, E en F pupillen Nathan Wiener
Overige D, E en F pupillen Daan Hidden
Interne competitie Kraaijenoord/de Vries
Keepers Bela Szenasi

06-21512770
06-26897266
06-13663396
06-24754451
06-39421241

Commissie Sociale Zaken Ger van Caspel

06-46693579

Archiefcommissie Rik de Boer

023-5281970

Scheidsrechterscommissie Frans Jüch

06-23622214

Trainers senioren o.a.
Willem Leushuis
Roy Tular
Michael Timisela
Wessel Colijn
Kees Bregman
Laura du Ry

06-54300262
06-51116338
06-14193772
06-11375452
06-22146418
06-55545885

Van de brug af gezien
Het is een goede traditie dat de voorzitter aan het begin van het seizoen vooruit kijkt
en met alle clubgenoten stilstaat bij wat gaat komen.
Hoewel het inmiddels bijna een eeuw geleden is dat dit gebruik werd ingesteld is het
voor mij, als nieuwbakken voorzitter, de allereerste keer.
In het 120 jarig bestaansjaar van onze club geeft dat een bijzonder gevoel. Hetzelfde
mooie gevoel dat ik heb ervaren toen ik de voorzittershamer in juni jl. van onze,
inmiddels oud-voorzitter, Machiel van der Woude overnam. Bij die gelegenheid
werd Machiel terecht lovend toegesproken en werd kort stilgestaan bij zijn vele
positieve bijdragen voor onze club .
Eerder werd Machiel, tijdens het jaardiner op 18 januari 2013, benoemd tot Erelid
voor zijn vele verdiensten voor AFC. Het zal niet eenvoudig zijn om deze actieve
oud-voorzitter goed op te volgen.
Met steun echter van het vernieuwde bestuur, de commissies en de positieve inbreng
van de leden moeten we naar mijn mening een heel eind komen. Het vernieuwde
bestuur heeft al een keer oriënterend vergaderd. Met Peter Dekkers op jeugdzaken,
Bobby Gehring als commissaris pers- en publiciteit, Ernst Pieter Knupfer als tweede
secretaris en Brian Speelman, die zich met een aantal specifieke taken zal gaan bezig
houden (waarover later meer) is het bestuur er wat mij betreft helemaal klaar voor.
Tijdens de ledenvergadering heb ik al kort uitgelegd dat er niet heel veel zal veranderen.
Alles wat goed gaat (en dat is heel veel) blijft zo. Op sommige gebieden zullen er
aanpassingen plaats vinden om blijvend aan te kunnen sluiten bij de actualiteit.
De sportieve prestaties kunnen nauwelijks beter; het Eerste elftal kampioen van de
Topklasse zondag, het tweede elftal kampioen van de reserve Hoofdklasse - hoger is
er niet- en de A1 gepromoveerd. In de zaterdagafdeling waren de successen ook al zo
indrukwekkend.
Tel daarbij de prachtige eindklassering van een indrukwekkende hoeveelheid AFC
teams en je kunt je werkelijk afvragen wat er nog beter zou kunnen. Zelfs de historisch hoge klassering van de Veteranen zaterdag 2 is een all time high en nauwelijks
nog te matchen het komende seizoen, laat staan te verbeteren.
De uitdaging op het sportieve vlak is groot voor spelers,trainers en begeleiders . Op
het sportief/prestatieve vlak zitten we wat mij betreft “ in the fast lane” Houden zo !
Met het tweede seizoen van de Heeren-Divisie competitie na een jaartje try-out en de
aftrap van het Vrouwen/meisjesvoetbal is een nieuwe stap gezet. Dat laatste zal best
even wennen zijn voor sommigen van ons. Desalniettemin verwachten wij dat deze
initiatieven het clubleven ten goede komen en AFC zullen verrijken. De voortekenen
zijn in iedere geval gunstig.
AFC is in beweging en dat is ook in de zomer nogal merkbaar. Van de sportieve- en
organisatorische voetbalvoorbereiding tot de Horeca en van de administratie tot alle
sportparkmedewerkers, iedereen is actief.
Het lijkt wel een bedrijf……En dat is het dus niet. AFC heeft weliswaar veel trekjes
van een bedrijf, maar het is en blijft een voetbalvereniging. Met de nadruk op vereniging. Waar het goed verkeren is, waar je vrienden hebt en nieuwe vrienden maakt en
waar je lief en leed kan delen als je dat wilt……
De verwachtingen voor het nieuwe seizoen zijn torenhoog :
Een akkoord met de Gemeente over ons nieuwe sportpark.
Een vernieuwd kunstgrasveld links van de ingang.
Een reeks aan kampioenschappen,
promoties en fraaie overwinningen.
Commissies die nog meer het cement van ons “AFC gebouw" zullen zijn.
Een grote publieke belangstelling bij alle wedstrijden en in het bijzonder bij ons
vlaggenschip.
Een positieve berichtgeving over AFC in de media.
Successen die gedeeld kunnen worden met alle clubgenoten en tenslotte, de biljarters
die de dubbel winnen !
Uiteraard gaat het heus niet allemaal uitkomen. De biljarters winnen die dubbel
natuurlijk nooit……
Maar tenslotte is het wel zo dat je moet starten om te kunnen finishen.
Vandaar onze vliegende start.
We hebben er zin in!
Ad Westerhof, voorzitter AFC
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buro leerhulp
buro
leerhulp
Praktijk voor dyslexie en studiebegeleiding

praktijk voor dyslexie en studiebegeleiding

Rozenburglaan 12 - Duivendrecht - 020 - 495 0 435

DÈ DRUKKER IN UW REGIO!

H IvanB
Voor onderzoek en behandeling
leerlingen met dyslexie van de basisschool
Voor meer informatie ga naar
tot en met het voortgezet onderwijs
www.buroleerhulp.nl
Voor onderzoek en behandeling van
leerlingen met dyslexie van de
basisschool,het voortgezet onderwijs en
het hoger onderwijs.

Extra hulp en
begeleiding bij het
studeren

Modern

www.hiblh.nl

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.
Argonautenstraat 17, 1076 KJ

&

Creatief

Huiswerk Instituut
Buro leerhulp

020-6427442 | 06-13468504

Gecertificeerd dyslexiebehandelaar

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

Contributie
Het lidmaatschap loopt gelijk met het boekjaar van de vereniging:
1 juli tot en met 30 juni. De contributie dient vooraf te worden betaald.
Er worden GEEN acceptgirokaarten verzonden. U moet dus zelf actie
ondernemen.
De volgende contributiebedragen zijn vastgesteld voor het seizoen
2014-2015:
voor 1 oktober na 1 oktober
Senioren
€ 380,00
€ 430,00
Senioren 18 tot 23 jaar
€ 335,00
€ 385,00
Senioren boven 60 jaar
€ 222,50
€ 272,50
Jeugdleden
€ 325,00
€ 375,00
Toeslag voor selectieteams jeugd
€ 50,00
€ 50,00
Jeugdleden 5 jarigen
€ 200,00
€ 250,00
Heeren Divisie
€ 155,00
€ 205,00
Donateurs
€ 120,00
€ 120,00
Entree nieuwe leden
Overschrijving KNVB

€ 50,00
€ 15,00

v.l.n.r.: Benno Honsdrecht, Machiel van der Woude, Aydin Cihangir
en Anouk Adang

Notulen
Algemene Vergadering

€ 50,00
€ 15,00

Rekeningnummer
Het banknummer van de vereniging voor de contributiebetaling is
NL52INGB0000241002 t.n.v. AFC. Bij een overboeking graag altijd
de voor- en achternaam van de speler en/of indien bekend het lidnummer vermelden.
Lidnummer is evt. op te vragen bij administratie@afc.nl

Notulen van de Algemene Vergadering van de Amsterdamsche
Football Club, gehouden op 26 juni 2014 in het clubhuis, gelegen
aan de De Boelelaan 50 te Amsterdam.
Aanwezig: 87 werkende leden hebben de presentielijst ondertekend.
Opening door de voorzitter
Om 20.00 uur opent voorzitter Machiel van der Woude de Algemene
Vergadering. (AV) Nadat hij geconstateerd heeft dat er niet voldoende stemgerechtigden aanwezig zijn, sluit hij de vergadering en deelt
mede dat de volgende AV op dezelfde datum zal plaatsvinden om
20.30 uur.

Betalingstermijn en sancties
Indien u geen gebruik maakt van automatische incasso dient de contributie vóór 31 augustus te worden overgemaakt. Betalingen nà 1
oktober worden verhoogd met € 50, - administratie kosten.
Het Bestuur houdt zich het recht voor leden die nà 1 oktober niet aan
de verplichting hebben voldaan uit te sluiten voor trainingen en wedstrijden.
Nieuwe leden die zijn aangenomen komen pas voor opstelling in
aanmerking nadat zij hun contributie en entreegeld voor het eerste
seizoen hebben voldaan

Om 20.30 uur opent de voorzitter de vergadering met een hartelijk
woord van welkom aan de aanwezigen, in het bijzonder de ereleden
Johan de Bie, Rob Duis, Kees Gehring, Bob Neseker, Edwin Geluk,
en Pim Adriaansz, de Leden van Verdienste, de winnaars van de mr.
Henne Boskampprijs, de AFC-ridders en de commissieleden. Hij
spreekt de wens uit dat deze vergadering op een vruchtbare en aangename manier zal verlopen. Daar is volgens de voorzitter alle aanleiding toe. AFC is anno 2014, ruim 119 jaar na de oprichting, een zeer
succesvolle vereniging, die traditie paart aan vernieuwing, die enorm
veel plezier brengt, een club waar wij allen heel trots op kunnen zijn.
De voorzitter blikt vervolgens op het afgelopen seizoen terug. Het
was kort gezegd een jaar met bijzonder veel sportief succes, met een
heleboel mooie evenementen voor jong en oud, met gelukkige, maar
ook verdrietige gebeurtenissen, zoals het overlijden van een speler
van zaterdag 7, Dennis van Metelen, 24 jaar jong, als gevolg van een
auto-ongeluk. Een jaar ook waar niet alleen op het voetbalveld geschiedenis werd geschreven. Zo werd op 10 april 2014 in een Bijzondere Algemene Vergadering besloten om AFC ook open te stellen
voor vrouwen- en meisjesvoetbal.

Automatische incasso contributie seizoen 2013-2014
De penningmeester van AFC maakt bekend dat bij de leden, die de
machtiging automatische incasso van de contributie seizoen 20142015 hebben afgegeven, deze eind augustus zal worden geïncasseerd.
Wij hopen hiermede de leden en donateurs naar behoren te hebben
geïnformeerd.
Namens de penningmeester,
Henny Kottmann, verenigingsmanager AFC.

Nederlands Mathematisch Instituut
nieuw AFC Vriendelijke Bedrijf

Onlangs ondertekenden het NMI (Nederlands Mathematisch Instituut) en AFC een overeenkomst die het NMI de status van AFC
Vriendelijk Bedrijf verleent vanaf seizoen 2014-15.
Het NMI richt zich op het versterken van de reken- en wiskunde
vaardigheden van leerlingen. Op het gebied van rekenen hebben zij
unieke en zeer succesvolle cursussen ontwikkeld voor leerlingen van
het basis- en voortgezet onderwijs. Zij leren foutloos rekenen in 12
weken.
Ook ontwikkelt en verzorgt het NMI InCompany trainingen toegepaste Statistiek en Data-analyse voor bedrijven op maat.
Wij hopen dat het NMI vele jaren met groot plezier AFC-Vriendelijk
zal blijven.

Dit alles staat uitvoerig en zorgvuldig beschreven in het Jaarverslag,
dat weer werd opgesteld door Tweede Secretaris Ruud Mantel. Het
Jaarverslag is te vinden in de Schakel van 12 juni 2014, 92 e jaargang
nummer 10. Ruud, zeer bedankt. In het financiële jaarverslag heeft u
kunnen lezen dat AFC nog steeds een gezonde financiële basis heeft,
mede te danken aan de belangrijke financiële ondersteuning door de
AFC-vriendelijke bedrijven en bordsponsors, alsmede de individuele
bijdragen in het kader van de Stichting Keep Smiling en de supportersclub The Reds. Wij zijn daar zeer dankbaar voor. Een groot applaus is op zijn plaats. Penningmeester Benno Honsdrecht zal later in
de vergadering de financiële cijfers toelichten.
5

13 augustus 2014 93e jaargang nr. 1

Colijn en leider Tim de Groot. Via een geweldige eindsprint behaalde
Zaterdag 8 het kampioenschap. Een knappe prestatie van dit hechte
team. De senioren afdeling werd dit seizoen verrijkt met de Heeren
Divisie, die op de vrijdagavond naar voorbeeld van VOC, actief is.
Het eerste jaar werd een groot succes en daar zijn wij erg blij mee.

Gezien de stortvloed aan activiteiten beperkt de voorzitter zicht tot
het noemen van de meest saillante gebeurtenissen van het afgelopen
verenigingsjaar. Te beginnen uiteraard met hetgeen waarvoor de AFC
ruim 119 jaar geleden door Staf Scheepens en zijn vrienden is opgericht: voetbal! In het afgelopen seizoen waren 109 teams (excl. de
teams van de Heeren Divisie) actief, verdeeld over 27 seniorenelftallen, 22 juniorenelftallen, 36 pupillenteams en 24 Champions League
en World Cup teams. Van die 109 teams werden er maar liefst 19
kampioen. Bij de senioren waren dat Zondag 1, Zondag 2 en Zaterdag
8. Bij de junioren de zaterdag A 1, B 5, B 6, en C5. Bij de pupillen de
F 6 in najaarscompetitie, en in de voorjaarcompetitie de D 6, E 1, E 5,
E 7, E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, , F1, en wederom de F6. Verder
won de Zondag A 3 de beker na een 2-1 winst in de verlenging op
Hercules en promoveerde de zondag A 1 via de nacompetitie naar de
Hoofdklasse. Zaterdag 1 en 2 pakten een periode titel. Onze felicitaties voor al deze mooie prestaties gaan uit naar alle spelers, trainers en
begeleiders. Applaus!

Onze grote jeugdafdeling draaide ook dit seizoen weer op volle toeren. De 82 teams waren week in week uit in de weer. Dat alleen al is
een hele organisatie. De jonge AFC’ers konden ook genieten van de
vele evenementen zoals de herfst2daagse, de Sinterklaasviering, het
Kerstdiner voor de C-junioren, het AFC Superstars spektakel in de
Borchland hallen en de Mini WK aan het eind van het seizoen. Naast
deze evenementen vond ook het Dick van der Klaauw-toernooi plaats
voor F-pupillen, genoemd naar onze oud-voorzitter, oudjeugdvoorzitter en ere-lid, die in 2011 overleed. Zijn vrouw Ria
opende dit zeer geslaagde toernooi en daar waren wij erg blij mee.
Ook vond het afgelopen seizoen op onze velden het Rinus Michels
toernooi plaats, waaraan verenigingen deelnemen die ooit de Rinus
Michels prijs hebben ontvangen voor beste jeugdopleiding van Nederland. Zo ook AFC dat dit seizoen weer met stip bovenaan stond in
het klassement van de sterkste amateurjeugd van ons land. Die positie
blijft overigens niet onopgemerkt, want maar liefst 17 jeugdleden
vertrekken naar BVO’s. In de zomermaanden werd tot 2 maal toe met
groot succes een zomerkamp georganiseerd. Succesvol was ook het
nieuwe initiatief van de Amsterdamsche Football School op de zondagochtend.

Ons aller Eerste schreef in het vierde jaar in de Topklasse geschiedenis door Kampioen van Nederland te worden bij de zondagamateurs.
Dit ondanks een ingewikkelde start na het plotselinge vertrek van
Maarten Stekelenburg naar de KNVB. Gelukkig was de ervaren trainer Willem Leushuis beschikbaar, die jaren lang werkzaam was in het
betaalde voetbal en bij de amateurs o.a. groot succes oogstte bij IJsselmeervogels. Samen met zijn staf begeleidde hij de spelers naar het
grootste succes in de geschiedenis van onze club. Onze jongens stonden bijna het hele seizoen op kop en bleven ook in de slotfase van de
competitie fier overeind. Het kampioensfeest na de thuiswedstrijd was
onvergetelijk. Niet onvermeld mag blijven dat ons eerste op uitnodiging van Ridder Dé Hurwits het seizoen kon beginnen met een stage
in Belluno Italië, een geweldig gebaar dat ongetwijfeld heeft meegeholpen aan het succes. Van 24 tot 29 juli is ons eerste wederom te
gast in Belluno. Hopelijk met hetzelfde resultaat aan het eind van het
komende seizoen! Na de kampioenswedstrijd tegen HBS was het lang
wachten op de tweestrijd om het Algeheel Kampioenschap. Te lang.
Het bleek toch moeilijk om het ritme vast te houden. Bovendien
liepen onze spitsen Pepijn Kluin en Joost Heij vlak voor de tweestrijd
met Spakenburg een ernstige knieblessure op. Heel erg vervelend,
voor AFC, maar in het bijzonder voor Pepijn en Joost. Wij duimen
voor een voorspoedig herstel. Hoewel er thuis nog wel kansen waren
werd de forse nederlaag in Spakenburg niet meer goed gemaakt en
ging deze Schaal naar de Blauwen. De 3-2 winst in de thuiswedstrijd
deed wel goed. Al met al een fantastisch seizoen waar het bestuur ook
teammanager Bob Duis en commissaris Topamateurs Milko Vinke
van harte mee wil feliciteren. Applaus!

Al met al heel wat activiteiten voor onze jeugd, mogelijk gemaakt
door een bijzonder enthousiaste jeugdcommissie, die werd ondersteund door een legertje jeugdtrainers, Voor deze AFC’ers die zich
gedurende het gehele seizoen met verve hebben ingezet is een groot
applaus op zijn plaats. In het bijzonder wil ik hier ons collega bestuurslid Brian Speelman noemen die de afgelopen 6 jaar met hart en
ziel het jeugdvoorzitterschap heeft bekleed. Onze jeugd blaast op alle
fronten een flink toontje mee en staat er, mede gelet op het waanzinnige aantal aanmeldingen, bij de buitenwacht ook zeer goed op. Al
die mooie dingen zijn onder Brian’s leiding in de afgelopen periode
tot stand gekomen. Brian zeer bedankt.
In het seizoen 2013-2014 hebben heel wat evenementen plaatsgevonden. Bij de jeugd heb ik ze zojuist genoemd. Traditiegetrouw
vonden plaats de Zilveren Ploeg avond, het Kienen, de Sixes, de
Nieuwjaarsreceptie, het Jaardiner in het American Hotel, het Damesjaardiner in het Hilton, de Ridder lunch en de Dodenherdenking
plaats. Tijdens het Jaardiner, met de Eregasten KNVB-voorzitter
Michel van Praag en Algemeen directeur van Ajax Michael Kinsbergen, werden Dé Hurwits en Bas Rachman onderscheiden met de Mr.
Henne Boskamp Nobelprijs en werd de voorzitter van de medische
commissie,Wim Crouwel, voorgedragen als Lid van Verdienste. Deze
voordracht werd met een groot applaus bekrachtigd.

Wat betreft het komende seizoen is onze commissie Topamateurs erin
geslaagd een heel groot deel van de A-selectie te behouden. Dat is
goed nieuws. Slechts 3 spelers vertrekken, Maxime Singels, Wibaut
de Vetten én captain Sjoerd Jens, die de overstap maakt naar Zaterdag
2. Sjoerd nam geheel in stijl afscheid door het scoren van de winnende goal in de thuiswedstrijd tegen Spakenburg. Sjoerd scoorde er in
de 6 seizoenen waarin hij voor AFC 1 uitkwam niet alleen 88 doelpunten, hij was ook door zijn enthousiasme en sportiviteit een sieraad
voor onze club. Sjoerd zeer bedankt en veel plezier in Zaterdag 2.
Enkele spelers komen de A-selectie versterken. Melvin Grootfaam
komt over van FC Chabab, Jonathan Ritchard keert na een verblijf bij
OFC weer terug op het oude AFC-nest en Jermano Huwae maakt de
overstap uit onze A 1. Wij wensen deze spelers veel succes.

Naast deze evenementen organiseerde de commissie Commerciële
Zaken een boerenkoolmaaltijd en een veelomvattende middag, met
een bezoek aan ons AFC-vriendelijk bedrijf Gassan, een bezoek aan
het Rijksmuseum en een boottocht door de grachten. Het eerste ging
niet alleen naar Belluno, maar verbleef ter voorbereiding van de
tweede seizoenshelft ook in Barcelona. De Klassieke Veteranen wilden niet achterblijven en gingen op stap naar Ibiza. Een ander evenement ten slotte betrof de presentatie van de 31e Persmap op 1 september na afloop van de wedstrijd AFC-Lienden. Thomas Rijsman en
Bobby Gehring, ondersteund door onze verenigingsmanager Henny
Kottmann en vele anderen, deden AFC en onze relevante omgeving
een groot plezier met de samenstelling van een fraai vormgegeven en
bijzonder lezenswaardige Persmap. Zeer veel dank.
Sprekend over Pers en Publiciteit dient in ieder geval ook Hans Elias
genoemd te worden. Dag in dag uit in de weer met onze onvolprezen
website, alsmede met de productie van de Schakel, leverde hij ook het
afgelopen seizoen weer een geweldige, onmisbare bijdrage aan ons
clubleven. Hans zeer bedankt.

Anders dan bij het eerste vertrekt een groot aantal spelers van kampioen Zondag 2. Dat geldt ook voor trainer Joey van Leyenhorst, die de
overstap maakt naar FC Abcoude. Wij danken Joey voor zijn bijdrage
in de afgelopen jaren. De open gevallen plaatsen worden voor een
groot deel ingenomen door spelers van de succesvolle A 1 en ook de
trainer van de A 1, oud eerste elftal captain Roy Tular, maakte de
overstap naar Zondag 2. Aldus krijgt de doorstroming vanuit de jeugd
een flinke stimulans. Wij wensen deze jonge spelers en Roy veel
succes. De overige 25 senior elftallen die AFC rijk is speelden bij tijd
en wijle weer de pannen van het dak. Zaterdag 1 pakte de eerste
periodetitel, maar miste aan het eind net de promotie naar de Eerste
Klasse. Toch een mooie prestatie van dit team van trainer Wessel

Het bestuur en de commissies kunnen bij hun werk rekenen op de
bijdrage van een klein legertje functionarissen en vrijwilligers. Zon6
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lopen jaar naar mijn mening heel veel goeds heeft gedaan voor de
club. Ronald Koster wil ik apart noemen. Hij heeft mij in afgelopen
seizoen perfect vervangen toen dat echt nodig was.

der die steun zou AFC niet zijn wat is. De voorzitter noemt als eerste
het Lid van Verdienste Henny Kottmann, die als verenigingsmanager
een zeer druk seizoen achter de rug heeft met de o.a. de organisatie
van een aantal grote evenementen. Ook Lars Folkertsma was dag en
nacht in de weer met administratieve zaken en sportieve activiteiten
op het veld. Marjan Janssen, Jan Wortel en Paul Ravelli, die de
ontvangst van spelers en begeleiders voor hun rekening namen, Maarten Blokland die de radiokamer bemande en Ron Susan, Frank Bouman en Hans Honsdrecht die het hele seizoen bij de thuiswedstrijden
als poortwachter optraden, waren ook druk in touw voor onze club.
De ereleden Johan de Bie en Ger van Caspel waren iedere thuiswedstrijd in touw bij de ontvangst van onze gasten. Jan van Galen was
heel wat weekends als gastheer te vinden was op onze velden in het
kader van ons actieve normen- en waardenbeleid. En natuurlijk dient
Hassan genoemd te worden die op geheel eigen wijze onze kleedkamers brandschoon hield. Uiteraard mag onze eminente scheidsrechtersgroep niet vergeten worden die weer heel veel wedstrijden tot een
goed eind bracht. Dat geldt ook voor de veelomvattende inzet van
Frans Ris en Joop Kenter en hun medewerkers, het gehele seizoen
stonden ze klaar voor ons. Wij zijn er erg blij mee. Aan het eind van
deze opsomming, last but not least, staat de voorzitter stil bij ons Lid
van Verdienste Pim van de Meent. Pim is gedurende lange tijd sportparkmanager geweest van AFC. Aan het eind van dit seizoen is hij
daarmee gestopt. In de zojuist genoemde Persmap wordt Pim door
Bobby Gehring op prachtige wijze geportretteerd. Een ruwe bolsterblanke pit avant la lettre. Zo hebben wij Pim door de jaren heen leren
kennen. Een bijzondere man, die het goed kan vinden met AFC en
omgekeerd. Ondanks fysiek ongemak is Pim nog dagelijks te vinden
op AFC. Daar zijn wij heel blij mee. Op de komende Gouden Ballenavond, aan het begin van het komende seizoen, zullen wij Pim nog
eens extra in het zonnetje zetten. Hij heeft het meer dan verdiend.

Ik wens de direct te verkiezen commissarissen Peter Dekkers, Ernst
Pieter Knupfer en Bobby Gehring heel veel succes. Dat geldt a fortiori ook voor kandidaat-voorzitter Ad Westerhof. Wij hebben met
elkaar 14 jaar in het bestuur gezeten. En volgden elkaar steeds op.
Als commissaris jeugdzaken, als vice-voorzitter en nu over een paar
minuten als voorzitter. Ad, je kent de club heel goed en je hebt de
ambitie en de drive om er met je bestuur iets heel moois van te maken. Ik hoop dat je over een groot aantal jaren terug mag kijken op
een voorzitterschap dat de club en jezelf veel goeds heeft gebracht. En
wat betreft de aanwezigen hier en degenen die dit via de notulen
teruglezen, dank voor het in mij gestelde vertrouwen en ook veel dank
voor de steun en vriendschap in de tijd dat het mij fysiek minder
ging. Dank dus, het gaat u allen heel goed.”
2. Ingekomen stukken
Secretaris Ronald Koster deelt mee dat hij de volgende stukken
heeft ontvangen:
a) Berichten van verhindering ontvangen van: Maurice Loonstijn,
Dennis de Wit, Ger van Caspel, Rein Akkerman sr., Hans Woudstra,
Dennis Bijlsma, Paul Koster, Hans Geusebroek, Amel Vroege, Jos
van Mieghem, Jack Huiman, Bobby Gehring, Hans de Bie, Sebo
Woldringh en Marcel Koster.
b) Een verklaring van de Kascommissie die behandeld zal worden bij
agendapunt 7.
c) Eindevaluatie 1ste seizoen Gastheren bij AFC van de Werkgroep
Normen & Waarden, waarin zitting hadden: Edwin Geluk, Patrick
Reddering, Emiel Neter, Rutger Koopmans, Ronald Koster en Jan van
Galen. Secretaris Ronald Koster leest de eindevaluatie voor, opgesteld
door Jan van Galen.

Voor wat betreft de ontwikkeling van een nieuw sportpark is het
bestuur optimistisch gestemd. De Gemeente, vertegenwoordigd door
de Dienst Zuidas, en AFC zijn elkaar dicht genaderd wat betreft een
compact complex met 5 van een lichtinstallatie voorziene kunstgrasvelden en een nieuw clubhuis. Over de financiering van het clubhuis
zijn beide partijen het op hoofdlijnen eens, over de wijze waarop een
en ander ruimtelijk gerealiseerd dient te worden ook. Het ligt in de
bedoeling om, als er definitieve overeenstemming is bereikt, in 2015
te starten met het project. In 2018 moet het nieuwe sportpark van
AFC gereed zijn. Aldus zou na een zeer lang lopende discussie en
steeds andere plannen sprake zijn van een definitieve verankering van
onze club op de Zuidas met een markant sportpark, dat door een
optimale benutting van de ruimte en door een moderne inrichting
voldoet aan de toekomstige eisen en behoeften van onze club. Wanneer de delegaties van de Dienst Zuidas en AFC er uit zijn zal het
resultaat worden voorgelegd aan B&W van Amsterdam en aan de
Algemene Vergadering van AFC voor de finale goedkeuring. Het
bestuur zal deze bijzondere AV tijdig aankondigen.

“AFC heeft op initiatief van de Werkgroep Normen en Waarden in de
periode van zaterdag 9 november tot en met zondag 15 december
2013 proefgedraaid met Gastheren. Er waren Gastheren aanwezig op
alle zaterdagen en zondagen, de wedstrijddagen dus. De Gastheren
waren leden van de werkgroep Normen en Waarden en werden soms
bijgestaan door speciaal daartoe uitgenodigde AFC- leden.
Op de AFC- website stond voor de start omschreven wat het Gastheerschap behelst.
In het kort: de Gastheren zien er op toe dat de door AFC vastgestelde
Gedragsregels, die in alle kleedkamer hangen en op borden staan bij
de ingang en de velden van het sportcomplex, strikt worden nageleefd.
Dit geldt voor alle betrokkenen, dus voor onze gasten, onze spelers,
onze staf en zeker ook voor alle ouders. De Gastheer loopt rond, kijkt
goed om zich heen, praat, legt uit, sust en lost op. Hij is echter geen
rechter noch politieman. Hij rapporteert aan Bestuur en Jeugdcommissie, die uiteindelijk beslissingen nemen over eventuele straffen. De
Gastheer werkt samen met de Wedstrijdtafel en is daar ook regelmatig
te vinden voor het leggen van contacten met betrokken partijen en het
oplossen van problemen van scheidsrechters, coaches, leiders en
aanvoerders.
De Gastheer denkt mee en steunt.

Aan het eind van deze terugblik gaat de voorzitter in op het bestuur,
in het bijzonder de samenstelling er van. Bij punt 9 van de agenda
wordt het nieuwe bestuur gekozen. Enkele leden treden terug, daarvoor in de plaats komen ander bestuursleden. Zo gaat dat in het bestaan van een club als de onze. Zoals aangegeven in de agenda treden
Bob Duis en Ruud Mantel af na een succesvolle en productieve bestuursperiode. De voorzitter komt daar na de verkiezing van het bestuur apart nog op terug. Hierna staat hij bij zijn eigen positie stil.
“Na een bestuursperiode van 24 jaar treed ik terug. Ik doe dat in het
rotsvaste vertrouwen dat onze club goed op koers ligt en een mooie
toekomst tegemoet gaat. In de afgelopen jaren is ontzettend veel
gebeurd, ik zou er een aardig boekje over kunnen schrijven! Vooral
over de leuke dingen die ik in de afgelopen jaren heb beleefd. Van
mijn periode bij de jeugd heb ik ontzettend genoten, door de vele
stukjes die ik mocht schrijven als commissaris PPE heb ik de club
heel goed leren kennen en als voorzitter heb ik geleerd dat je met
elkaar het verste komt. Ik bewaar hele goede herinneringen aan mijn
voorgangers Rein Akkerman, Jan van Dijk en Dick van der Klaauw,
en aan de ereleden Kees Gehring, Edwin Geluk, Johan de Bie, Marcel Koster en Bob Neseker met wie ik het genoegen had lang te besturen, en natuurlijke aan de huidige bestuursploeg, die o.a. in het afge-

De Werkgroep stelde eind december unaniem vast dat de proefperiode
was geslaagd. Er was genoeg werk aan de winkel geweest. Het werk
was leuk, effectief en leerzaam. Er kwam veel waardering van ouders,
spelers, begeleiding, staf, scheidsrechters en niet te vergeten van de
uitspelende teams. Besloten werd, met goedkeuring van het Bestuur,
het gastheerschap de rest van het seizoen door te zetten, met de achterliggende gedachte de functie van Gastheer in het seizoen
2014/2015 een definitief karakter te geven.
Eind mei heeft de werkgroep vastgesteld dat ook de bevindingen in de
periode januari- juni zonder meer positief waren. Gaandeweg is
gebleken dat de Gastheer een natuurlijke rol op en rond de velden
heeft verworven.

7
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Het viel de Gastheren op dat alles rond de hogere jeugdteam goed
geregeld is. Weinig ongeregeldheden daar, want de begeleiding heeft
goed overzicht
8 en ouders blijven als vanzelf achter de hekken. De
coaches bepalen hoe er wordt gespeeld. De scheidsrechters, doorgaans van de KNVB, zijn van behoorlijk niveau. Toch lopen ook bij
deze wedstrijden de Gastheren rond en daar waar nodig zijn ze actief.
Niet alle uitspelende clubs hebben het kaderniveau van AFC. Daardoor waren er toch een aantal incidenten. De Gastheer speelde een rol
bij de conflictbeheersing.

3b. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 10
april 2014.
Deze notulen zijn gepubliceerd in de Schakel nummer 10 seizoen
2013-2014, 92ste jaargang van 12 juni 2014.
Er worden door de aanwezigen geen opmerkingen gemaakt zodat
deze notulen onder dankzegging voor de samensteller Nicolaas van
Ommeren worden goedgekeurd en ongewijzigd worden vastgesteld.
Nicolaas wordt onder applaus bedankt voor zijn inzet.

De Seniorenwedstrijden verlopen doorgaans goed, maar de Gastheer
moest ook hier een aantal keren ingrijpen. De incidenten zijn gesproken met bestuur en betrokkenen. Dat heeft heldere afspraken opgeleverd. Ook met de tegenpartijen die daarvoor openstonden..

4. Bestuursmededelingen
Er zijn geen bestuursmededelingen.
5. Jaarverslag secretaris 2013-2014
Dit verslag is opgenomen in de Schakel van 12 juni 2014, nummer
10, 92e jaargang, vanaf pagina 11. Er worden door de aanwezigen
geen opmerkingen gemaakt. De voorzitter bedankt Ruud Mantel voor
het opstellen van het verslag. Grote klasse!

De KNVB is zeer tevreden met de voortrekkersrol die AFC speelt in
Amsterdam. De KNVB steunt ons initiatief door een cursuspakket
voor Gastheren te ontwikkelen en dit aan clubs aan te bieden. Het
Stadsdeel Zuid staat er achter en betaalt de kosten van het houden van
de cursussen. De meeste clubs uit Zuid zijn inmiddels voorzichtig
begonnen met gastheren of zijn dat van plan.

6. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2013-2014
Dit jaarverslag lag vanaf begin juni 2014 voor belangstellende clubgenoten ter inzage bij de administratie op sportpark Goed Genoeg.
Tevens kon vanaf dat moment het verslag worden opgevraagd bij
penningmeester Benno Honsdrecht. Vragen konden ook vooraf aan de
penningmeester worden gesteld. De voorzitter geeft het woord aan de
penningmeester. Deze verstrekt het verslag aan de aanwezigen en
geeft een toelichting op de belangrijkste punten.

De KNVB heeft intussen gedragsregelborden gemaakt en die aan alle
clubs aangeboden. AFC behoudt de eigen borden met eigen logo. Wij
willen zelf de regels stellen. De KNVB staat achter het AFC- beleid.
De KNVB- regels wijken overigens nauwelijks af.
Het is echter een hele klus genoeg Gastheren op de been te krijgen.
Als wij uitgaan van ongeveer 40 speelweekeinden in het seizoen dan
heb je 40 gastheren nodig op zaterdag en 40 op zondag. Bij elkaar dus
80. De Werkgroep gaat pogen meer vaste Gastheren te strikken. Er
komt een oproep op de site en in De Schakel. Ook worden potentiele
gastheren persoonlijk benaderd. Het moeten AFC-leden zijn, maar
niet iedereen is geschikt. De Gastheer is iemand met relativerend
vermogen, een sympathieke benadering en kennis van de (AFC)
voetbalcultuur.
Een andere taak is alle ouders, jeugdspelers, senioren, trainers en
begeleiders en scheidsrechters zo snel mogelijk goed te informeren
over het definitieve karakter van de Gastheer.
De bedoeling is dat alle ouders en leden bij de start van het nieuwe
seizoen thuis een brief krijgen met uitleg. Er komt een inhoudelijke
update op de site, alsook filmpjes waarin jeugdspelers op hun manier
de gedragsregels uitleggen. Gastheren gaan aan het begin van het
nieuwe seizoen avonden organiseren voor aanvoerders, leiders,
scheidsrechters, coaches.
Teamleiders en coaches gaan een essentiële rol spelen in de cultuuromslag op de AFC- velden.
Als de gemeente het goedkeurt (en dat is aannemelijk) worden de
hekrasters op ooghoogte rond veld 4 weggeknipt, waardoor de toeschouwers (vooral ouders van de jongste spelers) beter zicht hebben
op de wedstrijden.

Naar aanleiding van het financiële verslag en de toelichting van de
penningmeester worden de volgende vragen gesteld en opmerkingen
gemaakt:
-

-

-

Tot slot. De Gastheren voelden zich bijzonder gesteund door de collega’ van de Wedstrijdtafel en het Jeugdbestuur, waarmee veel kwesties direct adequaat werden afgehandeld. Ook met de scheidsrechtercommissie en de B- en C- commissie werd goed samengewerkt.”

-

Het bestuur wil de zitting hebbende personen van de werkgroep Normen & waarden enorm bedanken voor hun inzet en met name Jan van
Galen een groot compliment geven voor zijn vasthoudendheid om van
de gedragsregels een gewoonte te maken binnen onze vereniging.
Wij gaan met hem in gesprek hoe wij hier voor komend seizoen een
vervolg aan willen geven.

Hans Honsdrecht vraagt of The Reds na de bijdrage van
25.000 euro nog een reserve overhoudt. Benno Honsdrecht
antwoordt bevestigend: er is nog sprake is van een kleine
reserve.
Michiel Middendorf vraagt welke contracten er werden gehanteerd voor Cor ten Bosch. Benno Honsdrecht antwoordt
dat het ging om jaarcontracten maar omdat het ging om 5
jaren zijn deze contracten van rechtswege omgezet in contracten voor onbepaalde tijd. Hieruit is lering getrokken.
Bij verlenging van een contract moet goed worden uitgezocht wat de consequenties zijn.
Fred ten Nijenhuis vraagt in verband met de situatie op de
Administratie of wij een ziekengeldverzekering hebben.
Benno Honsdrecht antwoordt dat dit niet het geval is.
Max Flam vraagt wat bedoeld wordt met de post oninbare
debiteuren. Benno Honsdrecht antwoordt dat het hier om
een failliet AFC-vriendelijke bedrijf gaat.
Alphons Peters merkt op dat de salariskosten van de AFS
vrij hoog zijn. Benno Honsdrecht geeft aan dat in deze post
ook het materiaal is verwerkt.
Robert Duis vraagt of de post wedstrijdkosten alleen drank
betreft. Benno Honsdrecht geeft aan dat hier ook de kosten
van beveiliging onder vallen. Johan de Bie merkt op dat het
zou helpen als de mensen die daar niet thuishoren weg zouden blijven bij de borreltafel.

7. Verslag van de kascommissie
De secretaris leest de verklaring van de kascommissie voor. “De
kascommissie verklaart de administratie over het boekjaar 2013-2014
steekproefsgewijs te hebben gecontroleerd. De kascommissie stelt
vast dat het overzicht van baten en lasten een correcte weergave is van
de financiële situatie van AFC. De kascommissie spreekt haar waardering uit voor de overzichtelijke wijze waarop de administratie is gevoerd en dankt de penningmeester voor de gegeven toelichting en de
antwoorden op de gestelde vragen. De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur te déchargeren voor het gevoerde beleid.

3a. Notulen van de Algemene Vergadering van 27 juni 2013.
Deze notulen zijn gepubliceerd in de Schakel nummer 1 seizoen
2013-2014, 92e jaargang, van 21 augustus 2013.
Er worden door de aanwezigen geen opmerkingen gemaakt zodat
deze notulen onder dankzegging voor de samensteller Ruud Mantel
worden goedgekeurd en ongewijzigd worden vastgesteld. Ruud wordt
onder applaus bedankt voor zijn inzet.

Evenals vorig jaar maakt de kascommissie de vergadering er op attent
dat er geldstromen van diverse Stichtingen en Verenigingen binnen de
AFC, buiten de controle van de kascommissie vallen. Zij pleit voor
8
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Zuid-Limburg afspeelt, slokt ook veel tijd op. In die zin is het heel
goed te begrijpen dat je een stapje terug doet. Het is mede tegen deze
achtergrond bijzonder dat je je met ingang van het volgende seizoen
beschikbaar hebt gesteld voor de kennismakingscommissie. Met jou
in deze commissie heeft AFC er een echte poortwachter bij, iemand
die op een evenwichtige manier waakt over de identiteit van de club,
die mensen echt wegwijs maakt in onze mooie vereniging. Ruud, het
gaat je heel goed en wij hopen jou, Francijn, Sal, Bennie en je dochtertje Noa nog veel en heel lang te zien op Goed Genoeg. En wie
weet, is er later weer wat meer ruimte in je agenda, en kan het dan
zittende bestuur weer met succes een beroep op je doen.
Uiteraard heeft het bestuur een passend cadeau voor je aangeschaft.
Over de inhoud van dit pakje zal je je niet verbazen. Want wat zou
(oud) secretaris Ruud Mantel zonder dit gebruiksartikel moeten?”
Vervolgens overhandigd oud-voorzitter Machiel van der Woude
Ruud onder applaus een pen met inscriptie.

meer transparantie met betrekking tot deze geldstromen om een beter
inzicht te krijgen en haar taak volledig te kunnen uitvoeren.”
Het bestuur wordt tenslotte vervolgens gedetacheerd. Penningmeester
Benno Honsdrecht valt een groot applaus ten deel.
8. Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement.
Ruud Mantel geeft een korte toelichting op de wijziging. De wijziging
is nodig in verband met actualisering enerzijds en nieuwe ontwikkelingen bij AFC, zoals de introductie van meisjes- en vrouwenvoetbal
en Heerendivisie met de instelling van bijbehorende commissies
anderzijds. Er worden door de aanwezigen geen opmerkingen gemaakt zodat de wijziging onder dankzegging voor de samensteller
Ruud Mantel wordt goedgekeurd en ongewijzigd wordt vastgesteld.
9. Verkiezing van het bestuur
Het bestuur bestond het afgelopen seizoen uit de volgende leden:
Machiel van der Woude (voorzitter), Ronald Koster (secretaris),
Benno Honsdrecht (penningmeester), Ruud Mantel (2 de secretaris),
Lou Hekster (commissaris seniorenvoetbal), Bob Duis (commissaris
sportparkontwikkeling), Milko Vinke (commissaris TOPamateurs),
Nicolaas van Ommeren (commissaris commerciële zaken), en Brian
Speelman (commissaris jeugdzaken).
Machiel van der Woude, Ruud Mantel en Bob Duis zijn niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor te benoemen: Ad Westerhof (voorzitter), Peter
Dekkers (commissaris jeugdzaken), Ernst Pieter Knupfer (2de secretaris) en Bobby Gehring (pers, publiciteit en evenementen).

Afscheid Bob Duis.
Beste Bob,
Je treedt terug uit het bestuur waar je zeven jaar deel van uit gemaakt
hebt. Op een spraakmakende manier. Je bent zeker geen doorsnee
bestuurder. In het seizoen 2007-2008 startte je als commissaris evenementen, een seizoen later als commissaris algemene zaken. Hoewel
je het bestuurswerk op zich best interessant vond waren het toch niet
de onderwerpen waar je ‘s nachts echt van lag te dromen. Dat werd
wel anders in het seizoen 2009-2010 toen je als opvolger van Rinus
van Leijenhorst commissaris TOPamateurs werd. Samen met teammanager Henk Bijlsma, die al eerder 12 jaar elftalleider was, en samen met de bij AFC debuterende trainer-coach Cor ten Bosch. Sommige deskundigen binnen de club, en daar hebben we er erg veel van,
schudden het hoofd. Wel een aardige, intelligente vent, maar veel
verder dan de B 1 had hij het niet geschopt. Moet die man AFC de
Topklasse in helpen?
De afloop van dit avontuur is bekend. AFC promoveerde met opgeheven hoofd als kampioen van de Hoofdklasse A naar de net gevormde Topklasse. Een belangrijk stukje geschiedenis was geschreven.
Bob had zich bewezen en vormde met Cor en Henk dat seizoen een
hecht, onverslaanbaar trio. Kennelijk beviel het je zo goed dat je in
het tweede seizoen in de Topklasse het voorzitterschap van de commissie TOPklasse combineerde met het teamleiderschap. Een hele
klus, zeker op de manier waarop jij die functies invulde. Je bent bereid om voor ons eerste heel ver te gaan. Persoonlijke contacten met
spelers en staf, de tip-top verzorging van het materiaal: alles moet in
orde zijn, vrijwel niets is je te veel. Ik herinner mij nog de eindeloze
discussie over de verzorging van de kleding en de slecht functionerende wasmachines. Jij had er wél oog voor en wilde per se dat de
situatie verbeterde. De nieuwe wasmachines kwamen er, jouw jongens liepen er al snel nog gesoigneerder bij. Je maakte je in dat verband ook uitdrukkelijk sterk voor de komst van Hans van Rossum, die
toen nog lang geen fanclub had. Het was in mijn ogen een van je
beste initiatieven.
Afgelopen seizoen maakte je geen deel meer uit van de commissie
TOPamateurs. Het was je bij tijd en wijle te veel en natuurlijk wist je
dat TOPamateurs in goed handen was van Milko Vinke. Die drukte is
niet zo gek voor iemand die als je hem belt in Duitsland of in een
ander buitenland zit. Om weer een heleboel banden te verkopen of
met Annemaja, Sharon en David leuke dingen te doen.
Maar je wilde wel graag in het bestuur blijven zitten, als commissaris
sportparkontwikkeling, gecombineerd met de functie van teammanager. Wat betref dit laatste: je hebt in de frontlinie van het succes alles
meegemaakt rondom het kampioenschap van ons eerste. Een heerlijk
gevoel moet dat zijn geweest en een bevestiging van je grote, mensgerichte inzet. Leuk dat dat onlangs ook zo werd opgepakt door Michael
Kinsbergen en Edwin van der Sar bij Ajax.
Inmiddels heb je er ook een seizoen als commissaris sportparkontwikkeling opzitten. Je hebt daarbij je familie aardig aan het werk
gezet. Je hooggeleerde schoonvader moest flink aan het werk net als
een nicht die met een prachtige maquette kwam van ons nieuwe
sportpark. Van ambtelijk geneuzel moest je niet te veel hebben, maar
het hoort er, daar ben je nu wel van overtuigd, echt bij. Dat geldt ook

Er zijn geen tegenkandidaten en Machiel van der Woude verzoekt het
voorstel met applaus te bekrachtigen. Applaus volgt.
Na de verkiezing van het nieuwe bestuur worden nog enkele toespraken gehouden. Oud-voorzitter Machiel van der Woude spreekt Ruud
Mantel en Bob Duis toe, die uit het bestuur zijn getreden. Secretaris
Ronald Koster spreekt Machiel van der Woude toe.
Afscheid Ruud Mantel.
Beste Ruud,
Je treedt na 7 jaar uit het bestuur en dat vinden wij erg jammer. Toen
je nog niet verkozen was stelde mijn eminente voorganger Dick van
der Klaauw je in de Algemene Vergadering de vraag wie je eigenlijk
bent. Een confronterende vraag, die wij ons allen misschien wel eens
stellen, al dan niet staande voor de spiegel. Hoewel je niet gespeend
bent van de nodige humor pakte je de vraag serieus op en vertelde je
dat je al heel lang lid was van de AFC en dat je een geweldige keeper
was van veteranen 3. Dat je beide zonen Sal en Ben hier voetbalden
resp. gingen voetballen en dat je AFC een heerlijke club vond. Kennelijk viel het antwoord in zo’n goede aarde dat je verkiezing vervolgens een wassen neus was. Voor ik verder ga nog even iets over dat
keepen. Dat was inderdaad een ‘blessing in the sky’ voor ons veteranenteam. Makkelijk naar de grond, gestrekt naar kruising, ook als er
al lang weer was afgetrapt! Wat dit laatste betreft had je heftige concurrentie van Ronnie Susan. Prachtige tijden, voor veel AFC’ers
helaas onopgemerkt.
In de afgelopen jaren heb je binnen het bestuur de functie van Tweede
Secretaris bekleed. Misschien niet de meest spectaculaire functie,
zeker niet voor de buitenwacht, maar wel een belangrijke schakel
voor het goed functioneren van het bestuur. De inhoud van je dagelijkse werk en je achtergrond als jurist maakte je natuurlijk geknipt
voor deze functie. Je laatste grote karwei waren de statuten van onze
vereniging, die moesten worden aangepast. Ook van deze taak heb je
je uitstekend gekweten. Maar je bent natuurlijk niet alleen Tweede
Secretaris, je maakt ook onderdeel uit van het bestuursteam. In die zin
was je een aangename collega bestuurder die ook oog had voor de
grotere picture. En na een rustige start stortte je je steeds vaker in de
discussie en stond je voor je mening over het te voeren jeugdbeleid en
de financiële huishouding van de club. En, niet onbelangrijk, er werd
beslist naar je geluisterd.
Druk had en heb je het met je leuke gezin. Je bent een family man
avant la lettre. Je werk, dat zich nu ook voor een belangrijk deel in
9
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Machiel heeft liefde in de breedste zin voor de club, hij geniet natuurlijk van het eerste en loopt als een tijger in zijn kooi achter het vijandelijk doel te genieten of zich op te winden.
Machiel juicht nog uit de tijd dat juichen nog aanmoedigen heette.
Het ‘Kom op AFC’ of ‘Kom op nou jongens’ geeft aan dat Machiel
een klassieke interesse heeft, natuurlijk op voetbalgebied, AFC is
deze klassieke vereniging maar ook zijn passie voor klassieke muziek
en opera waar hij regelmatig in het Concertgebouw is te vinden met
zijn Judith.
Machiel is niet de man voor 5-3-2, Machiel speelt liever 4-3-3.
Maar niet alleen het eerste, ook alle andere teams van AFC interesseren hem en hij is dan ook een voorzitter geweest voor de gehele club,
van jong tot oud en van prestatie tot recreatie voetbal.

voor dat lange vergaderen, waar je niet blij van wordt. Maar je moet
maar zo denken, alles went!
Bob je bent al van je geboorte in 1967 lid van AFC, net als je tweelingbroer Jack. Met dank natuurlijk aan papa Rob. En lid zal je, daar
zijn wij van overtuigd, tot je laatste snik blijven. Je hebt het AFCvirus in je, ook al ligt de muziek een beetje op de loer. Wij hopen van
harte dat je actief zult blijven rondom het eerste en bij het Zuidasdossier. Of dat nog in het bestuur is zal de tijd leren. Er is in ieder geval
genoeg te doen, zeker voor iemand met de passie en de kwaliteiten die
jij bezit. Bob, hoe het ook zij, heel hartelijk dank voor de afgelopen
bestuursjaren en je werk als teammanager. Het ga je heel goed.
En wat betreft het cadeau: op jouw verzoek is een bedrag overgemaakt op de Stichting Sam, waardoor nog meer kinderen kunnen
zwemmen met dolfijnen. Een mooi bij jou passend cadeau. Applaus!”

Beste AFC-leden, beste Machiel,
Als het langstzittende bestuurslid van onze mooie vereniging heeft het
bestuur mij gevraagd het woord te richten tot onze scheidende voorzitter Machiel van der Woude.
Dit is voor mij een grote eer en ik wil jullie gaarne meenemen door
het bestuurlijk AFC leven van een bevlogen en passioneel mens.

Machiel is een warm en integer mens, een persoon om van te houden,
iemand die zich altijd als boegbeeld van onze vereniging heeft gedragen, een ‘totaal voorzitter’.
Hij is, naast dat hij geliefd is binnen onze vereniging, ook zeer geliefd
bij andere verenigingen, de KNVB, de gemeente en allerlei organisaties waar Machiel als voorzitter van AFC soms harde noten moest
kraken, maar wel altijd met open vizier en altijd met het AFC hart op
de eerste plaats. Als AFC er beter van wordt is het prima, maar kom
niet aan zijn cluppie, daar wordt hij chagrijnig van!

Machiel heeft in totaal 24 jaar deel uitgemaakt van het AFC bestuur,
een enorme periode!
Hij is als 41 jarige toegetreden tot het bestuur in het seizoen 19901991 als voorzitter van de jeugdcommissie. Hij heeft dat 5 jaar met
enorm veel liefde gedaan en heeft hier prachtige herinneringen aan.
Machiel heeft de afgelopen jaren dan ook altijd met een schuin oog
gekeken naar de prachtige jeugdafdeling van onze club.
Vanaf seizoen 1995-1996 gaf Machiel leiding aan de commissie Pers,
Publiciteit en Evenementen.
Tevens was hij redacteur van de Schakel en hij heeft altijd een goede
pen gehad en vele stukken voor de Schakel geschreven, altijd met
inhoud en liefde voor de club.
8 jaar heeft hij dit gedaan en in de zomer van 2003 nam Machiel de
voorzittershamer over van de helaas niet meer onder ons zijnde Dick
van der Klaauw.

Machiel is een teamplayer en heeft de commissies altijd de vrijheid
gegeven om te opereren. In het bestuur was hij altijd één van ons
allen en wilde in gesprek om problemen op te lossen met de personen
die de portefeuilles bestuurden.
Ik heb het over de bestuursleden waar Machiel bestuurlijk mee heeft
samengewerkt en laat ik ze toch nog even noemen vanaf 2003 tot
heden, oftewel de periode dat Machiel voorzitter is geweest:
Kees Gehring, Bob Neseker, Ad Westerhof, Johan de Bie, Edwin
Geluk, Amel Vroege, Nicolaas van Ommeren, Rinus van Leijenhorst,
Fred ten Nijenhuis, Henk Bijlsma, Ruud Mantel, Bob Duis, Brian
Speelman, Benno Honsdrecht, Lou Hekster, Milko Vinke en ondergetekende, die 14 jaar met Machiel in het bestuur heeft gezeten.
Naast het bestuur heeft Machiel ook jaren als voorzitter leiding gegeven aan de Stichting Goed Genoeg en ook dat heeft hij altijd met veel
passie gedaan.

Aan alles komt een eind en AFC zal vandaag afscheid nemen van
Machiel van der Woude als voorzitter van AFC .
Machiel heeft zojuist de voorzittershamer overgegeven aan Ad Westerhof en Ad zal AFC gaan leiden op zijn manier, zoals Machiel dat
11 jaren lang op zijn eigen wijze heeft gedaan.

Ik kan nog uren doorgaan om te vertellen wat Machiel allemaal heeft
betekend voor onze club, alle speeches voor AFC evenementen, alle
verslagen of stukken die hij heeft geschreven, leuk of minder leuk, hij
deed het, hij stond er.
Machiel heeft aangegeven nog steeds beschikbaar te zijn voor de club
waar hij van houdt en het bestuur zal natuurlijk waar nodig een beroep op hem doen.

Afscheid Machiel van der Woude.

Als wij het over kenmerkende zaken van Machiel moeten hebben, dan
zijn zijn kennis van zaken, zijn optimisme, zijn liefde voor de gehele
club, zijn integriteit en het zijn van teamplayer zaken die uitgelicht
moeten worden.
Machiel wist waar hij over sprak en als hij bepaalde zaken wilde
weten dan waren er bestuurlijke en ook niet bestuurlijke personen
waar hij zich door liet bijpraten.
Er zijn zoveel zaken die hij als dossier heeft behandeld en ik wil niet
teveel in detail gaan, maar zijn strijd aangaande ons nieuwe complex
alleen al heeft velen uren, dagen, weken en maanden van hem gevergd.

Geachte aanwezigen,
Aan ieder tijdperk komt een einde en helaas ook aan het Machiel van
der Woude tijdperk als voorzitter van AFC. Hij neemt afscheid als
voorzitter van een gezonde club in bloei, met bijna 2000 leden, met
goedlopende commissies en een eerste dat Nederlands kampioen is
geworden van de zondag Topklasse, nog nooit eerder vertoond.
Machiel schreef vaak in zijn speeches als hij een AFC-er wilde bedanken, ‘applaus!!’, ik wil u nu vragen te gaan staan en een heel groot
applaus te willen geven voor uw lid van verdienste, uw erelid en uw
oud-voorzitter Machiel van der Woude.

Zijn optimisme is iets wat hem helpt in lastige tijden.
Afgelopen jaar, net na de zomer heeft Machiel de mededeling gekregen dat er een tumor was geconstateerd en die mededeling kwam als
een grote klap. Ik maak gelijk een sprong naar vandaag en deze vervelende periode heeft Machiel goed kunnen doorstaan vanwege zijn
positivisme en het gaat op dit moment gelukkig prima met zijn gezondheid.
Na zijn operatie heeft Machiel mij gevraagd om bij hem thuis langs te
komen om als waarnemend voorzitter met hem te overleggen hoe ik
de nieuwjaarsreceptie en het Jaardiner in moest vullen. Tevens heeft
gedurende deze periode ook Kees Gehring mij van veel positieve
informatie voorzien. Dat is ook AFC, als even iemand buitenspel
staat, dan vangen anderen dat weer met veel vriendschap op.

Beste Machiel,
Wij willen jou iets aanbieden namens de ereleden en bestuursleden
van AFC.
Wij willen jouw gezin bedanken, jouw vrouw Judith en je zonen,
Ruben, David en Simon, voor de tijd die ook zij hebben gedeeld met
AFC en jouw tijd die je hebt gestoken in onze mooie vereniging.
Daarom deze bloemen….maar…..wat moet je een fietsende voorzitter
geven als cadeau? Inderdaad…..een fiets!
Machiel, nogmaals, veel dank!
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19. Verkiezing Commissie Medische Zaken.
Deze commissie bestaat uit Wim Couwel, Michael Olivieira, Lex
Swaan en Ko Grosze Nipper. De samenstelling van deze commissie
blijft ongewijzigd.

PAUZE.
10. Contributies seizoen 2014-2015
Het bestuur stelt voor de contributies voor het seizoen 2014-2015 als
volgt vast te stellen:

20. Verkiezing Strafcommissie.
Deze commissie bestaat uit Mr. Lex Oosterling, Mr. Jeroen Walker en
Mr. Ken Watanabe. De samenstelling van deze commissie blijft ongewijzigd.

Seizoen 2014-2015 2013-2014
Senioren € 380,- € 375,Senioren 18-23 jaar € 335,- € 330,Senioren boven 60 jaar € 222,50 € 220,Jeugdleden € 325,- € 320,-

21. Verkiezing Commissie van Beroep.
Deze commissie bestaat uit Roy van Dijk (voorzitter), Wybe Westerhof en Patrick Reddering. De commissie wordt uitgebreid met Hans
Veldkamp.

Extra contributie voor selectie teams jeugd € 50,Heeren Divisie € 155,Donateurs worden verzocht minimaal € 120,- te betalen.
Toeslag voor betalen na 1 oktober € 50,Entreegeld nieuwe leden € 50,-.

22. Verkiezing Kascommissie.
Deze commissie bestaat uit Jos Lonnee, Edwin Geluk en Seth van
Straten. Plaatsvervangende leden zijn Maarten Blokland en Wim
Ringe. Jos Lonnee is aftredend, zijn plaats zal worden ingenomen
door Maarten Blokland. Als nieuw plaatsververvangend lid wordt
Maxime Wassalli benoemd.
Jos Lonnee doet namens de Kascommissie een oproep aan de leden
om na te denken hoe het financieel nu echt met AFC gaat. Hij vraagt
aandacht voor meer transparantie. Ad Westerhof geeft in een kort
betoog aan dat de Stichting Keep Smiling zorgt voor de vergoeding
aan de spelers en dat we daarnaast het Lieverdjesfonds en Stichting
The Reds hebben. Hij belooft de vergadering met het verzoek van Jos
Lonnee iets te zullen gaan doen.

De contributieverhoging wordt na korte discussie over de verhoging
aanvaard.
11. Vaststelling begroting seizoen 2014-2015
De Penningmeester neemt de posten van de inkomsten- en lastenkant
van de begroting in grote lijnen door en geeft hier en daar een korte
toelichting. Nadat hij de laatste vragen heeft beantwoord, wordt de
begroting goedgekeurd.
12. Verkiezing Elftalcommissie A TOPamateurs
Deze commissie bestaat uit Milko Vinke (voorzitter), Hans Hulst en
Henk Bijlsma. Het bestuur stelt voor de commissie uit te breiden met
de benoeming van Ron van Es als nieuw lid. De vergadering gaat
hiermee akkoord.

23. Verkiezing Kennismakingscommissie.
Deze commissie bestaat uit Hans Honsdrecht (voorzitter), Frans Jüch,
Ger van Caspel, Steve Bierman, Michiel Middendorf met ondersteuning van de jeugdcommissie van AFC. Voor de senioren hebben
zitting Patrick Reddering en Sebo-Jan Woldringen. Hans Homsdrecht,
Frans Jüch en Steve Bierman stellen zich niet herkiesbaar. Ruud
Mantel, André Wijnand en David Westerhof worden als nieuwe leden
benoemd.

13. Verkiezing Elftalcommissie B.
Deze commissie bestaat uit Patrick Reddering (voorzitter), Max Flam
(secretaris) en Seth van Straten. Laatstgenoemde is niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor nieuw te benoemen Diederick de Mos, hetgeen
door de vergadering wordt goedgekeurd.

24. Verkiezing Commissie Pers, Publiciteit en Evenementen.
Deze commissie bestaat uit Hans Elias, Laurens Bianchi, Bob
Gehring, Laurens Samsom en Thomas Rijsman en blijft ongewijzigd.

14. Verkiezing Elftalcommissie C.
Deze commissie bestaat ut Roy van Dijk (voorzitter), Sebo Wolderingh (secretaris) en Jack Huiman. Emiel Neter is tijdens het seizoen
2013-2014 toegevoegd aan de commissie, maar nog niet officieel
benoemd. Het bestuur stelt voor nieuw te benoemen Emiel Neter,
hetgeen door de vergadering wordt goedgekeurd.

25. Verkiezing Archiefcommissie.
Deze commissie bestaat uit Rik de Boer (voorzitter), Hans de Wijs en
Wim Ringe en blijft ongewijzigd.
26. Verkiezing Klassieke Veteranencommissie.
Deze commissie bestaat uit Frank Keizer, Nicolaas van Ommeren,
Wim Husers en Maarten Oldenhof. Frank Keizer en Nicolaas van
Ommeren zijn niet herkiesbaar. Pieter Scholten wordt benoemd tot
nieuw lid.

15. Verkiezing nieuwe Elftalcommissie D (Heeren Divisie).
Het bestuur stelt voor om in deze commissie te benoemen Derek van
der Vlugt en Jochen Blaffert. De vergadering gaat hiermee akkoord.
16. Elftalcommissie Meisjes- en Vrouwenvoetbal.
Het bestuur stelt voor om in deze nieuwe commissie te benoemen
Michael Parsser. De vergadering gaat hiermee akkoord.

27. Verkiezing Commissie Sociale Zaken.
Deze commissie bestaat uit Johan de Bie (voorzitter), Ger van Caspel
en Edwin Geluk. Johan de Bie is niet herkiesbaar. Johan de Bie wordt
door de nieuwe voorzitter toegesproken en geprezen voor zijn jarenlange inspanningen. Met name zijn kolom AFC’s “Bie”-zonderheden
is niet weg te denken. Hij ontvangt als waardering een mooie pen, met
als achterliggende gedachte door te gaan met schrijven. Vanuit de
vergadering wordt dan ook een beroep op Johan de Bie gedaan om
zijn werkzaamheden aangaande AFC’s “Bie”-zonderheden voort te
zetten.

17. Verkiezing Jeugdcommissie.
Deze commissie bestaat uit Brian Speelman (voorzitter), Peggy de
Hond, Floor Wellens, Peter Dekkers, Dennis Bijlsma en Michael
Middendorf. Anjo Vorstenbosch ondersteunt de commissie.
Brian Speelman, Peggy de Hond, Floor Wellens en Anjo Vorstenbosch zijn niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor nieuw te benoemen naast de reeds zittende
Peter Dekkers (voorzitter), Michael Middendorf (secretaris) en Dennis Bijlsma, de nieuwe leden Paul Ravelli, Frank Mol, Remco Post,
Hans Veldkamp, Alphons Peters en Emiel Neter en als technisch
adviseur Laurens Samsom. De vergadering gaat hiermee akkoord.

28. Verkiezing Scheidsrechterscommissie.
Deze commissie bestaat uit Frans Jüch, Eric Bos, Seth van Straten en
Karel Kuijvenhoven en blijft ongewijzigd.

18. Verkiezing Commerciële Zaken.
Deze commissie bestaat uit Nicolaas van Ommeren (voorzitter), Erik
Braun, René van Schajik en Roy van Dijk. Henny Kottmann ondersteunt de commissie. Erik Braun is niet herkiesbaar en wordt niet
vervangen.

29. Commissie van Materiaal.
Deze commissie wordt bemand door Fred ten Nijenhuis en zal worden uitgebreid met Remco Post.
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In Memoriam
Peter Roosenschoon

Ronald Koster biedt als dank voor de bewezen diensten en inspanningen aan de volgende mensen een fles wijn aan: Jan Wortel, Paul
Ravelli, Frans Ris/Joop Kenter, Hennie Kottmann, Hans Elias, Seth
van Straten, Maarten Blokland, Hans Honsdrecht, Frans Juch, Steve
Bierman,Lars Folkertsma, Marian Jansen, Thea Verhoeven en heeft
voor Hassan een cadeaubon.

Toespraak van AFC-voorzitter Machiel van
der Woude tijdens de rouwdienst voor Peter
Roosenschoon op 13 juni 2014 te Schagen.

30. Rondvraag
De volgende mensen meldden zich aan voor de rondvraag:

Lieve Ciska, Lara, Olivier, kleinkinderen, familie en vrienden van Peter

Hans Elias, Max de Bruin Sr., Max Flam, Fred ten Nijenhuis. en
Johan de Bie.

Op 6 juni ontvingen wij totaal onverwacht het
verdrietige nieuws van het overlijden van Peter.
Een donderslag bij heldere hemel. Mij werd gevraagd hier vandaag te
spreken. En uiteraard doe ik dat, want Peter was een zeer verdienstelijk lid aan wie onze club veel te danken heeft.

Hans Elias meldt dat het bestuur van het Lieverdjesfonds statutair uit
drie personen moet bestaan. Dit waren voorheen Ad Westerhof, Bob
Neseker en Marian Stoop. Laatstgenoemde is echter in 2011 uitgetreden en niet vervangen. Hij stelt dat enkele leden uit de jeugdcommissie onder leiding van de penningmeester zitting zouden moeten hebben. De voorzitter antwoordt dat hierover binnenkort duidelijkheid
komt.

In verschillende commissies leverde Peter jaren lang een belangrijke
bijdrage aan het goed functioneren van onze club en was hij vrijwel
altijd aanwezig bij de vele evenementen die AFC rijk is.
De basis van dit alles is samen te vatten met het begrip vriendschap.
In tal van situaties koesterde Peter meer dan een halve eeuw zijn
AFC-vrienden en dat was omgekeerd ook het geval. Heel wat
AFC’ers, waarvan hier veel aanwezig zijn, hebben van Peter gehouden. Om zijn rust en bescheidenheid, zijn trouw en zijn geweldige,
onbaatzuchtige inzet en hulp als dat nodig was. Op Peter kon je echt
bouwen.

Hans Elias vraagt het bestuur te overwegen om Bob Duis in het bestuur te houden.
Max de Bruin Sr. Heeft een vraag over eventuele promotie voor komend seizoen naar de Jupiler League. De voorzitter meldt dat hij ook
in het bestuur van de CV Topklasse zitting heeft en meldt dat er in het
seizoen 2014/2015 nog niets gaat veranderen. In het seizoen
2015/2016 zal dat wel het geval zijn. Echter, eerst moet het landschap
veranderen. Het is de bedoeling dat er twee Jupiler Leagues komen.

Al op 10 jarige leeftijd werd Peter lid van onze vereniging, dus 60
jaar geleden. Het was in die tijd voor hem ook een familiegebeuren,
met vader Roosenschoon als teamleider en broer Robert die ook in de
AFC-jeugd speelde. Het moet een heerlijk tijd zijn geweest. Na deze
periode ging Peter voetballen bij de senioren. Hij speelde onder andere in het twaalfde elftal, een van de meest prominente elftallen in de
rijke AFC-geschiedenis. Niet vanwege het grote voetbaltalent en de
geweldige historische prestaties, maar vooral ook omdat dat veel van
de spelers, waaronder de huidige Ereleden Marcel Koster en Ger van
Caspel, en de Leden van Verdienste Hans de Wijs, Rik de Boer, Hans
Elias en Hans Mulder, net als Peter, allerlei belangrijke functies binnen de club vervulden en samen een hecht vriendenteam vormden.

Max Flam vraagt het bestuur merchandising te overwegen. Hij noemt
daarbij Spakenburg als voorbeeld, het verkoopt goed. De voorzitter
meldt dat we dit verder zullen onderzoeken.
Voorts vraagt hij om naast de uitslagen ook de programma’s op de
website te plaatsen.
Ook vraagt hij aandacht van de Commissie normen en waarden voor
de spelregelcursus, deze is in principe alleen voor de B-junioren.
Hij noemt tevens dat in het jaarverslag melding werd gemaakt dat we
6 velden krijgen. De voorzitter beaamt dat we continu 6 velden tot
onze beschikking zullen krijgen. Er komt een nieuw kunstgrasveld.
Tot slot vraagt hij het bestuur om alle commissies bijeen te roepen om
alle problematieken te bespreken. De voorzitter meldt dat het bestuur
dit wel van plan is, maar dat men daar vooral niet op moet wachten en
dat men gewoon vragen kan blijven stellen.

Op het veld stond Peter in het twaalfde geposteerd in de achterhoede.
Hij was een robuuste verdediger, moeilijk te passeren. Samen met
nestor Hans de Wijs stond hij centraal achterin. Een beetje a la het
roemruchte Feyenoord-duo Lazeroms – Israel, ongetwijfeld net zo
hard, maar zeker niet zo gemeen.
Leuk was het dat veel spelers van het twaalfde zonen hadden die in
hetzelfde jeugdteam van AFC speelden. Samen langs de lijn om o.a.
Tim Fritzsche, Dennis Elias, Intie Ringe, Daan de Nobel en Olivier
Roosenschoon aan te moedigen. Ondanks die support viel dit jeugdteam uit elkaar, het twaalfde ging daarentegen ‘gewoon’ nog lang
door.

Fred ten Nijenhuis meldt dat het contract met Nike met 2 jaar wordt
verlengd, dit miste hij in het jaarverslag.
Johan de Bie krijgt als oudste erelid het laatste woord. Hij wenst de
nieuwe voorzitter en de (nieuwe) bestuursleden veel succes en bedankt het (oude) bestuur voor alles wat zij het afgelopen jaar voor de
club heeft gedaan en wat het (nieuwe) bestuur komend jaar weer gaat
doen. Tenslotte meldt hij het uitermate prettig te vinden dat de vergadering in een goede sfeer is verlopen.

Dat dit vriendenteam doorgroeide naar het Genootschap “2 voor 12”
was eigenlijk een logische ontwikkeling. Nog steeds, jaren nadat het
actieve voetbal voorbij was, komt deze groep incl. hun vrouwen,
regelmatig bijeen. Peter zal juist ook bij deze bijeenkomsten zeer
gemist worden.

31. Sluiting door de voorzitter.
On 23:15 sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering.

Eenmaal spelend bij de senioren werd al snel een beroep op Peter
gedaan om commissiewerk te gaan doen. Die verzoeken waren nooit
tevergeefs. Peter heeft in heel wat commissies gezeten. O.a. in de Bcommissie, de elftal commissie voor de lagere zondagteams, samen
met Ger van Caspel, Hans de Wijs, Hans Elias en Rik de Boer. Iedere
maandagavond was hij hiermee zoet. Maar ook in de rest van de week
als de afzeggingen binnen kwamen en de elftallen moesten worden
gecompleteerd. Een hele klus, want internet bestond toen nog niet.
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Peter was ook gedurende lange tijd lid van de Kascommissie. Het
langst maakte hij echter deel uit van de Totocommissie. In de periode
1977-1993 was hij de centrale spil van deze commissie, waarin ook
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10939 Tom Griffioen Govert Flinckstraat 304 1073 CH Amsterdam
10940 Thomas Dieben Prinsengracht 1025 1017 KP Amsterdam
10941 Maxwell Purperhart Gerard Terborgstraat 6 " 1071 TM Amsterdam
10942 Hidde Ziekman Jan van Eijckstraat 45 H 1077 LH Amsterdam
10943 Daniël van den Broek Verdistraat 10 1077 GK Amsterdam
10944 Luca Hamersma Minervalaan 13 hs 1077 NJ Amsterdam
10945 Hugo van Wolferen Jacob Obrechtstraat 88 B 1071 KR Amsterdam
10946 Wik Steeman Jacob Marisplein 18 1058 JD Amsterdam
10947 Willem Honnebier Beysterveld 31 1083 KA Amsterdam
10948 Olivier de Brauw Roemer Visscherstraat 22 1054 EX Amsterdam
10949 Shenkman Sasha Roerstraat 8 " 1078 LN Amsterdam
10950 Tal Shenkman Roerstraat 8 " 1078 LN Amsterdam
10951 Djero Tjon Galantstraat 6 1103 SH Amsterdam
10952 Teun van der Meulen Keizersgracht 130 b 1015 CW Amsterdam
10953 Levi Kip De Kempenaerstraat 203 1051 DC Amsterdam
10954 Sammy de Wolff Goudestein 95 1081 AZ Amsterdam
10955 Tom Beckers Johannes Verhulststraat 158 " 1075 HB Amsterdam
10956 Enrique Manzoni Minervaplein 1 '" 1077 TG Amsterdam
10957 Roemer van der Vlugt Jan van Eijckstraat 7 hs 1077 LD Amsterdam
10958 Henri van Breukelen Hemonystraat 44 ' 1074 BS Amsterdam
10959 Emanuel de Leeuw Breughelstraat 8 hs 1077 LC Amsterdam
1096 Guido van der Klaauw Olympiadelaan 10 1183 WN Amstelveen
10960 Maas Castelijn Sarphatistraat 68 1018 GR Amsterdam
10961 Haijo Endedijk Valeriusplein 44 1075 BJ Amsterdam
10962 Finn Doeksen 2e Jan vd Heijdenstr 101 hs 1074 XT Amsterdam
10963 Teije Teijema P Cornelisz Hooftstr 20 1071 BX Amsterdam
10964 Morrison Klein Herman Heijermansweg 16 1077 WL Amsterdam
10965 Mateo Danker Milletstraat 51 ' 1077 ZC Amsterdam
10966 Tom Runge Tintorettostraat 33 1077 RR Amsterdam
10967 Levy Bialystock Wieringerstraat 19 1181 ET Amstelveen
10968 Splinter Das Gupta Reguliersgracht 102 1017 LW Amsterdam
10969 Loran Cihangir Suze Groeneweglaan 19 1183 EK Amstelveen
10970 Walt Brender à Bran Valeriusstraat 100 " 1075 GC Amsterdam
10971 Benicio Daniëls Rokin 58 1012 KV Amsterdam
10972 Ofek Levy De Pauwentuin 1 1181 MP Amstelveen
10973 Tom Verbruggen Bestevaerstraat 229 ' 1055 TM Amsterdam
10974 Hidde Holtrop Koninginneweg 50 1075 EA Amsterdam
10975 Sonny Vuijsje Harmoniehof 4 1071 TC Amsterdam
10976 Milo Bouw Elandsgracht 140 1016 VC Amsterdam
10977 Jonathan Bilski Witte de Withstraat 148 "' 1057 ZJ Amsterdam
10978 Jay Enem Weerribben 15 1112 KJ Diemen
10979 Xavi Woudstra Marslaan 145 1562 WE Krommenie
10980 Niels van der Feen Rapenburg 103 1011 TW Amsterdam
10981 Teije Ties van Ede Fokke Simonszstraat 11 B 1017 TD Amsterdam
10982 Mick Tiel Vondelstraat 170 hs 1054 GV Amsterdam
10983 Isabella Smart Vondelstraat 102 hs 1054 GP Amsterdam
10984 Noah Noudari Eosstraat 388 1076 DT Amsterdam
10985 Noah Diem Dijkhuizen 3 1112 SB Diemen
10986 Maurits Arondeus Keizersgracht 439 1017 DJ Amsterdam
10987 Vasco Haverkort Sloestraat 10 "' 1078 BG Amsterdam
10988 Damian Yin Roffart 1 1083 CJ Amsterdam
10989 Eli Vink Victorieplein 47 VII 1078 PD Amsterdam
10990 Thomas van der Schaaf Korianderlaan 79 1187 EE Amstelveen
10991 Bas Meester Van Eeghenstraat 22 1071 GG Amsterdam
10992 Ezra Soesan Oosterhoutlaan 21 1181 AL Amstelveen
10993 Tommy Aling-Levy Gijsbrecht van Amstelln 34 1181 EL
Amstelveen

o.a. Wim Ringe, Henk van der Jagt en Nicky Hekster actief waren.
Deze commissie verrichtte echt vrijwilligerswerk, liefde werk oud
papier avant la lettre, waardoor ieder jaar weer een flink bedrag in de
clubkas terecht kwam. Wim Ringe vertelde mij dat op de vrijdagmiddag de commissieleden de ingevulde totoformulieren week in week
uit ophaalden bij de geselecteerde tabakswinkels en de winkels in
schrijfgerei, welke formulieren vervolgens in ons clubhuis van zegels
werden voorzien. Hierna werden de formulieren ’s avonds ingeleverd
bij de KNVB op Riekerhaven. Bij het heen en weer gerij kwam de
Volkswagenbus van Peter zeer goed van pas.
Uiteraard bleef het vele commissiewerk van Peter niet onopgemerkt
binnen onze club. In 1980 ontving hij de Nobelprijs en 5 jaar later al
werd hij benoemd tot Lid van Verdienste. In 2006 werd Peter samen
met Frank Reddering en Ben Slaap geinstalleerd als AFC-Ridder,
omdat hij 50 jaar lid was van de AFC. Peter woonde daarna regelmatig de Ridder Lunches bij, evenals de bijeenkomsten van de Zilveren
Ploeg en de thuiswedstrijden van ons eerste. Altijd op zijn vaste plek
op tribune, altijd samen met zijn clubvrienden van 2 voor 12.
Lieve Ciska, ik wens jou, je kinderen en kleinkinderen namens de
AFC alle sterkte toe bij de verwerking van dit grote verlies. Wij zullen Peter blijven herinneren als een fijne clubgenoot die AFC veel
goeds heeft gebracht.

Ledenlijst

Kandidaat leden
10902 Dean Guezen Rhijnestein 24 1121 VB Landsmeer
10903 David van Zeggeren R.J.H. Fortuynplein 116 1019 WN Amsterdam
10904 Jesse Borst De Reiger 11 1483 VS De Rijp
10905 Sharique Hovenkamp Kabeljauwstraat 43 1317 JG Almere
10906 Youssef Mashhour Piet Mondriaanstraat 131 H 1061 TR
Amsterdam
10907 Jeffrey Winkelman Lazuursteen 2 3991 ZJ Houten
10908 Ricky Koot Kievitslaan 58 3645 KM Vinkeveen
10909 Mary-Ann Remak Raoul Wallenbergstraat 66 1102 AX Amsterdam
10910 Ikram el Farissi Oeverzeggestraat 144 1087 BW Amsterdam
10911 Linsey de Bruin Geuzenstraat 84 hs 1056 KH Amsterdam
10912 Gevano End Ivoorkust 35 1448 RC Purmerend
10913 Janneke van der Valk Poeldijkstraat 16 1059 VM Amsterdam
10914 Mink Spaan Eerste Helmersstraat 231 hs 1054 DX Amsterdam
10915 Melvin Grootfaam Polanenstraat 172 1013 WC Amsterdam
10916 Oussama El Mandili Anton Waldorpstraat 49 2 1062 AV
Amsterdam
10917 Maceo Beeldsnijder Bijenmeent 79 1218 GE HILVERSUM
10918 Muhammed Gunaydin Geer Ban 157 1068 ZW Amsterdam
10919 Emir Biberoglu Epicurusstraat 20 1e 1064 ZN Amsterdam
10920 Ruben Poppe Hemsterhuisstraat 30 1065 KB Amsterdam
10921 Joshua Kawei Des Presstraat 7 3 1075 NT Amsterdam
10922 Ruben Gerth Nijvergouw 50 1352 CD ALMERE
10923 Alex Stokhuyzen Bosschestraat 160 2587 HJ Den Haag
10924 Martijn Pasman Vondelstraat 130 1054 GS Amsterdam
10925 Kourosh Noshad Sharifi Vondelstraat 130 1054 GS Amsterdam
10926 Pieter Hermsen Bolstraat 41 3581 WT Utrecht
10927 Mathijs van Meer Bouwmeesterweg 65 3123 AA Schiedam
10928 Martijn van Broekhuizen Vechtoever 4 3633 XP Vreeland
10929 Stefan Peinemann Prinsengracht 1025 1017 KP Amsterdam
10930 Willem-Jan Eisinga Oudeschans 12 1011 KZ Amsterdam
10931 Maurits Kuiper Van Woustraat 50 1073 LM Amsterdam
10932 Derk van der Grijp Prinsengracht 1025 1017 KP Amsterdam
10933 Nanne Reinder Statema Speerstraat 5 1076 XM Amsterdam
10934 Koos van Rooij Nieuwezijds Kolk 31 1012 PV Amsterdam
10935 Wouter Both Jekerstraat 110 3 1078 MJ Amsterdam
10936 Julius Weise Tuinstraat 121 2 1015 PA Amsterdam
10937 Nando Reneerkens Oudeschans 12 hs 1011 KZ Amsterdam
10938 Nicolaas Conijn Vondelstraat 130 1054 GS Amsterdam
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11053 Klaartje Jongepier Jacob van Lennepkade 301 ' 1054 ZW
Amsterdam
11054 Ava van Waes Eerste Helmersstraat 74 HS 1054 DL Amsterdam
11055 Loraine Parsser Nederhoven 29 1083 AM Amsterdam
11056 Paris Elmensdorp Houtrijkstraat 444 1013 DZ Amsterdam
11057 Anfernee Dijksteel Diemzigt 68 1111 VA Diemen
11058 Sarah van Seenus Geervliet 125 1082 NN Amsterdam
11059 Andrei Gheralia Pieter Calandlaan 489 1068 NM Amsterdam
11060 Yasin Mumcugil Eerste Atjehstraat 74 '" 1094 KR Amsterdam
11061 Ozair Achmed Dahi Ronde Laan 49 1851 ZH Heiloo
11062 Danilio Ruperti Thomas Prinslaan 95 1035 SK Amsterdam
11063 Maartje Heldt Michelangelostraat 105 "' 1077 CA Amsterdam
11064 Damian Stiemer Hof der Reflectie 3 3823 HD Amersfoort
11065 Deyon Smit Cornelis Aarnoutsstraat 13 1106 ZE Amsterdam
11066 Romel Blankenzee Osdorpplein 841 1068 TD Amsterdam
11067 Dihailey Darnley Reinwardtstraat 15 B 1093 GV Amsterdam
11068 Anne Veerle Vaarkamp Nieuwezijds Voorburgwal 329 C
1012 RM Amsterdam
11069 Anne Stehouwer Valeriusstraat 39 II 1071 MD Amsterdam
11070 Yardena Markuszower Arenborg 8 1083 CE Amsterdam
11071 Rayan El Jaouhari Jacques Veltmanstraat 341 1065 DC Amsterdam
11072 Floris Golsteijn Willem Kesstraat 1 ' 1077 KP Amsterdam
11073 Una Naumovski Arent Janszoon Ernststr 156 1082 LT Amsterdam
11074 Pip Kersten Hartenstraat 21 1016 CA Amsterdam
11075 Gyvani de Jager Vierhuysen 50 1111 SC Diemen
11076 Julian Abraham Oud-Ehrenstein 5 1082 AH Amsterdam
11077 Constantijn van der Meer Vondelstraat 130 1054 GS Amsterdam
11078 Victor van Montfort Willemsparkweg 105 BV 1071 GV Amsterdam
11079 Iris van Maldeghem Daalwijk 107 A 1102 AA Amsterdam
11080 Jonas van den Eeden Rooseveltlaan 119 " 1079 AJ Amsterdam
11081 Rudi Merkin Meer en Vaart 442 1068 LH Amsterdam
11082 Simon van Veggel Gerrit van der Veenstr 149 hs 1077 DZ
Amsterdam
11083 Dj Carton Van Woustraat 46 "' 1073 LM Amsterdam
11084 Yan Rengers Victorieplein 28 A 1078 PG Amsterdam
11085 Splinter van Brenk Valeriusstraat 21 hs 1071 MC Amsterdam
11086 Mitch Huygens Vondelstraat 17 1054 GH Amsterdam
11087 Vos Schölvinck Legmeerstraat 14 1058 ND Amsterdam
11088 Jean Philip Sylveste Echtenstein 137 1103 AA Amsterdam
11089 Gabe Hyman Keizersgracht 203 1016 DS Amsterdam
11090 Ethan Hyman Keizersgracht 203 1016 DS Amsterdam
11091 John Strijker Winterdijkstraat 4 ' 1079 GT Amsterdam
11092 Oskar Nielsen Tolstraat 138 3R 1074 VM Amsterdam
11093 Samuel Pluis Beethovenstraat 10 2 1077 JG Amsterdam
11094 Stefan de Bruin Noorddammerweg 79 1187 ZS Amstelveen
11095 Tijn de Bruin Noorddammerweg 79 1187 ZS Amstelveen

10994 Juan Cruz Lindeman Griftstraat 34 2 1079 ZC Amsterdam
10995 Kees Kentgens Cornelis Anthoniszstraat 60 hs 1071 VX
Amsterdam
10996 Sam Lodder Ruysdaelkade 45 hs 1072 AJ Amsterdam
10997 Max Hoelscher Holendrechtstraat 7 hs 1078 TM Amsterdam
10998 Lima Zeijlstra Stadhouderskade 47 1072 AA Amsterdam
10999 Léontine Wegewijs Stadionkade 96 hs 1076 BL Amsterdam
11000 Jamie van Peufflik Dijlehof 2 1066 WL Amsterdam
11001 Tobias Worst Rozengracht 72 1016 NE Amsterdam
11002 Ismail Hussein Westerdoksdijk 67 "' 1013 AD Amsterdam
11003 Tamar van Gulik Snipstraat 8 1171 DV Badhoevedorp
11005 Xamira Kon Karperstraat 132 1432 PC Aalsmeer
11006 Gijs van Schouten Colijnlaan 150 1421 CD Uithoorn
11007 Maylo de Vries A.J. Koejemansstraat 3 1069 PL Amsterdam
11008 Elio Carmelitano Willemsparkweg 166 ' 1071 HT Amsterdam
11009 Justin van 't Lam Olympiaplein 109 " 1077 CV Amsterdam
11010 Brent Braaksma Roockershuys 4 1747 SB TTuitjenhorn
11011 Cengiz Gunduz Aakpad 21 1034 HC Amsterdam
11012 Mees Rijks Gein-Noord 57 a 1391 HW Abcoude
11013 Emsal Altundal Mattenbiesstraat 187 1087 JV Amsterdam
11014 Finn Rengers Eendrachtstraat 24 1078 XZ Amsterdam
11015 Wisse Prent Wijsmullerstraat 46 2 1058 JK Amsterdam
11016 Naoufal Abdelwajid William Barlowlaan 28 1086 ZR Amsterdam
11017 Louis Haraburda Valkenstein 52 3h 1082 BP Amsterdam
11018 Alexis Mandon Johannes Verhulststraat 198 1075 HE Amsterdam
11019 Mauro Müller Kerkstraat 425 1017 HX Amsterdam
11020 Willem Schipper Roetersstraat 4 1018 WC Amsterdam
11021 David Jackman Jan van Avesneslaan 5 1181 ED Amstelveen
11022 Yasmine Daafi Lomondlaan 72 1060 PL Amsterdam
11023 Berg van den Berg Gerrit van der Veenstr 33 hs 1077 DN
Amsterdam
11024 Gabriel Kornmehl Cannenburg 31 1081 GV Amsterdam
11025 Anna Sanders Sinjeur Semeynsstraat 22 1183 LE Amstelveen
11026 Ilayah
Dostmohamed Port Saidweg 42
1448 MT
PURMEREND
11027 Joep Hulskes Kogendijk 58 1862 XE Bergen NH
11028 Vincent van der Velpen Kwintsheulstraat 50 1062 ED Amsterdam
11029 Rover Castelijn 2e C Huygensstr 77 1054 CS Amsterdam
11030 Benaja-Luca Gaspers Vechtstraat 140 1079 JR Amsterdam
11031 Valentijn de Leeuw Jacob van Lennepstraat 31 hs 1053 HB
Amsterdam
11032 Roland Kis Pilatus 3 1186 EK Amstelveen
11033 Rosa Cohen Oranje Nassaulaan 30 1075 AP Amsterdam
11034 Elja Jun Pa Verkuijllaan 34 1171 EG Badhoevedorp
11035 Nicolas Lee-Warden Van Eeghenstraat 40 h 1071 GH Amsterdam
11036 Storm Weijer Valeriusstraat 26 1071 MJ Amsterdam
11037 Joshua Smith Van Baerlestraat 1 1071 AL Amsterdam
11038 Ishak Mayda Koopvaardijstraat 34 1503 VB Zaandam
11039 Elijah Bartels Blauwvoetstraat 28 " 1061 BW Amsterdam
11040 Sabri el Jaouhari Jacques Veltmanstraat 341 1065 DC Amsterdam
11041 Dylan de Vreeze Nonnenakker 15 1383 BV Weesp
11042 Mehmet Ekmen Johan Jongkindstraat 19 2 1062 CL Amsterdam
11043 Gerben van Tuinen 2e C Huygensstr 20 A 1054 CT Amsterdam
11044 Milan Engelander Sean MacBridestraat 19 1102 JW Amsterdam Zuidoost
11045 Mauro Zijlstra Govert Flinckstraat 7 1506 LK Zaandam
11046 Abdelghafour Nassiri Naardermeerstraat 53 1024 NH Amsterdam
11047 Anass Salah-Eddine Lesbosstraat 12 1060 SW Amsterdam
11048 Raman Ramkhelawan Maldenhof 415 1106 EM Amsterdam
11049 Maxim Dekker Rijshornstraat 75 a 1435 HG Rijsenhout
11050 Niels Lange Zilvermeeuwstraat 19 1171 DJ Badhoevedorp
11051 Jay Gorter Zambezilaan 342 1448 ME Purperend
11052 Stan Kuipers Dr. Arienslaan 8 3454 XD De Meern

Adreswijzigingen:
8721 Ben Barzily, Bertha von Suttnerlaan 87, 1187 ST Amstelveen
7469 Alderd van der Zwaard, Groenlandsekade 61, 3645 BB Vinkeveen
8658 Coen Jaakke, Korte Leidse Dwarsstraat 70 B, 1017 RD Amsterdam
5163 Raymond Pekel, Henkenshage 2 B, 1083 BX Amsterdam
Kandidaat donateur:
100109 Valentino Bakker, Tommaso Albinonistraat 42, 1083 HM
Amsterdam
Opnieuw opvoeren:
5303 Benjamin Kool, 6670 Martijn Stronks, 8079 Olivier Aartsen,
11004 (nieuw nummer) Thomas Markus, 5313 Alex Hes, 5847 Bastiaan Couturier, 8209 Mark Bouwman, 8278 Jonathan Richard, 9934
Jasper Ham, 4096 Rick Vermeulen, 7550 Souffian ben Abdeslam,
8283 Dyllan Ahinful, 8606 Hansie Weehuizen, 8315 Maurits Knoop,
8580 Mallqui Cabezas,
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Van werkend lid naar donateur:
5639 Brian Koster, 6984 Alexander Blomjous, 1682 Eddy Meijer,
5244 Yannick Meijer,

Medische commissie

Van donateur naar werkend lid:
7405 Dennis de Wit, 8483 Koen van Ommeren, 9633 Victor Swaab,
8760 Lucas Hendrick, 8569 Kalin Stefanov, 8321 Maarten de Lange,

Humor en discipline, A.F.C. team-spirit

Opzeggingen:
Na 15juni 2014:
10048 Mitchel Bronkhorst, 10014 Patrick Wentinck, 8771 H.C. Yiu,
8981 Rui Realhino Dias, 7827 Raffi Davidson, 8181 Cem de
Menthon Bake, 10331 Ben van Kessel, 8348 Maarten Blesgraa,
10487 Daniel de Vries, 10764 Eduard Wagenleitner, 8458 Guy van
der Linder, 8118 Bram Mulder, 7725 Sjoerd van Gelderen, 10649
Nick Gelevert, 9998 Mels Otsen, 10420 Pieter Lazet, 10175 Pieter
van Diepen, 10295 Warner Veenstra, 8546 Tobias Beens, 10236
Emmanuel Emmas, 10731 Davey Bokma, 8049 Mick van der Ley,
10391 Robin Kemp 7393 Joren Meesters 10868 Guy Lindeboom,
H0020 Arthur Brouwers.

Beste A.F.C. sportvrienden,
Het seizoen 2014/2015 vangt aan en trainingen worden alweer druk
bezocht. Ondanks de huidige relatief hoge temperaturen zijn de standaard elftallen bezig in een ritme te komen welke nodig is bij een
frisse start. Kortom de A.F.C. trein staat weer onder stoom!! Voor
onze A.F.C.-ers zijn de “ins-and-outs” op het gebied van blessure
preventie wel bekend. De nieuwe leden heten wij van harte welkom
en wensen hen eveneens een sportief en succesvol AFC-gevoel toe.
Vóór aanvang van training/wedstrijd is het belangrijk al een goede
voorbereiding te treffen, wat zeker voor jezelf, maar ook aan het team
ten goede komt.
Algemene preventie en hygiëne.
Voetnagels kort houden en recht afknippen.
Voorkom blaren door talkpoeder of Skinlube aan te brengen.
Gebruik deugdelijk en goed passend schoeisel.
Kousenbandjes en schoenveters niet te strak aantrekken.
Tijdens training/wedstrijden zijn enkelbandages aan te bevelen.
Scheenbeschermers zijn verplicht, de kousen omhoog en met verbandgaas fixeren.
Zorg dat je schoeisel soepel blijft, dus invetten.
Controleer je noppen op lengte en slijtage.
Draag altijd schoongewassen sportkleding.
Na het douchen goed afdrogen, ook tussen de tenen.
Laat ook ogenschijnlijk kleine kwetsuren deskundig behandelen.
Draag tijdens de warming-up altijd een eigen shirt, géén wedstrijdshirt.
Draag na de training/wedstrijd in natte ruimtes altijd BADSLIPPERS.

Scheidsrechterscommissie
Scheidsrechter Kevin Blom geniet van AFC
Het afgelopen seizoen 2013/2014 werd AFC door de aangestelde
KNVB scheidsrechters zeer gewaardeerd.
Als beloning gaf KNVB Top scheidsrechter Kevin Blom een zeer
leerzame lezing in ons clubhuis te midden van vele belangstellenden.

Specifieke hygiëne.
Doe een goede Warming-Up en vergeet nooit te rekken.
Neem vóór de training/wedstrijd altijd glucose- of koolhydraatrijke
voeding.
Gebruik tijdens de rust thee of Gatorade-drank.
Drink geen koolzuurhoudende dranken vóór training/wedstrijd.
Breng vaseline aan op de wenkbrauwen i.v.m. transpiratie.
Breng vaseline aan op buitenzijde knie en bovenbenen, tegen schaafwonden.
Bij gevoel van kramp dit niet door het gehele elftal laten “behandelen.”
Na een blessure NOOIT warmte, maar wel IJS-applicatie gedurende
de eerste 24 uur.
Mocht zich na een wedstrijd toch een blessure voordoen, raadpleeg
dan een Eerste-Hulp van een ziekenhuis, of je huisarts en stel je in
verbinding met onze medische staf.
Onze grote waardering voor zijn presentatie vond plaats in het Indonesisch restaurant Sama Sebo waar hij samen met zijn partner
genoot van een heerlijke uitgebreide rijsttafel.
Dank aan de broers Daniël en Sebo Woldringh, van Sama Sebo,
sponsor van AFC!

Met deze wenken hopen wij preventief te werken dus, wie weet,
Olé, Olé Kampioenen!
De M.C. maakt bekend dat de paramedische dienst bij A.F.C. ook dit
seizoen weer geheel paraat zal staan. Bij onze Hoofdmacht staan
Michael Olivieira en Bas ter Hoeven (fysiotherapeut van praktijk
Mobilis) aan het roer, zij worden bijgestuurd door clubarts Lex
Swaan. De senioren 2 en junioren A 1 behouden “good old” Dennis
Schröder. Bij zaterdag senioren 1 is fysiotherapeut en tevens hersteltrainer Kevin Beckers (praktijk Mobilis) aangetrokken, terwijl de
sporttherapeuten Jürgen Boerleider de jun. B1, Floor Monas de jun.
C1 en Aukje Spoelstra de jun. D1 als vanouds voor hun rekening
nemen.
A.F.C. leden kunnen voor paramedische hulp (zie website) terecht in
het hypermoderne Bas Rachman Medisch Centrum. Of zoals eerder
gezegd, de Medische Dienst bij A.F.C. functioneert mede als een
radartje om ook dit jaar weer kampioenen af te leveren.

Hoe was deze spelregel ook al weer?
Kan een scheidsrechter op een beslissing terugkomen?
Ja dat kan als het spel nog niet is hervat en er niet voor rust of einde
wedstrijd is gefloten.
Wanneer is de tijd verstreken?
Als de tijd op het horloge van de scheidsrechter verstreken is.
Mag de scheidsrechter een door hem gegeven waarschuwing ongedaan maken?
Neen, dat is onder geen enkele omstandigheid toegestaan.
16
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De medische commissie:
Lex Swaan (arts) tel. 06 53674434
Michael Olivieira (sporttherapeut) 06 21278122
Co Grosze Nipper (sportverzorger) tel. 06 44352970
Wim Crouwel (fysiotherapeut/voorzitter) 06 51050940
mail: wim.crouwel@xs4all.nl

met de trein, die hier heel anders is dan wat we gewend zijn. Met een
ouderwets maar toch sjieke lock bracht deze ons naar onze bestemming waar wij de reis voortzette naar Belluno, een uurtje rijden.
Aangekomen in het vertrouwde Belluno dat veel van ons vorig jaar
voor het eerst hadden meegemaakt, kregen velen van ons weer het
gevoel dat dit toch wel heel speciaal is en wederom het begin kan zijn
van een mooi seizoen.
Na een uurtje uitgerust te hebben in de hotelkamers, hebben wij genoten van het heerlijke diner en werden er 2 medailles uitgereikt aan Dé
en oud-voorzitter Machiel voor hun vele inspanningen.
Tot slot werden er besprekingen gehouden tussen trainer en spelers en
werd er gezellig gekaart.
Aldus een geslaagde 1e dag in Venetië/Belluno!
Rajendro & Randel

Verslagen AFC 1
Oefenwedstrijden

19 juli 2014: AFC-TAC’90: 2 - 3
Een bijzonder warme middag bij AFC.
De 1e oefenwedstrijd van AFC speelde zich af op een wel zeer warme
dag, de mussen waren nog net niet van het dak gevallen. Na de pittige
ochtend training moesten onze mannen hun 1 e wedstrijd spelen.
De tegenstander was net zoals vorig jaar het zojuist naar de 2e klasse
gepromoveerde TAC'90 uit Den Haag. Een zeer sportieve en goede
tegenstander. Magid onze aanvoerder mocht uit handen van hun
aanvoerder een prachtig boeket rozen ontvangen voor het behalen van
het kampioenschap vorig seizoen. Wat attent…grote klasse!

Dag 2
Na een rustige eerste nacht in Belluno werden wij om 09:00 uur stipt
aan het ontbijt verwacht. Tot ieders vreugde maakte ook Magid Jansen, inmiddels het oudste lid van de selectie, zijn entree aan de ontbijttafel.
Met een goed gevulde maag vertrok de selectie vervolgens naar het op
loopafstand gelegen trainingsveld. Na een relaxte warming-up voor
het grootste deel van de selectie en een pittige shuttle-run test voor
Joshua, Pepijn V, Jasper en aanwinst Melvin werd de training vervolgd met enkele simpele pass- en trapvormen. Onder toeziend oog
van het trainersduo, maar ook van topspits Pepijn Kluin (wat fijn dat
hij er ook bij is) werd de intensiteit ietwat opgeschroefd middels een
positiespel en een ‘partijtje-scherp’.

Beide ploegen speelden met een rouwband om, ter nagedachtenis aan
de verschrikkelijke ramp met het Maleisische vliegtuig waarbij zovele
landgenoten van ons om het leven zijn gekomen. Uiteraard werd er 1
minuut stilte in acht genomen.
Onder leiding van de goed fluitende Gerrit Altena met z’n assistenten
Rutger Koopmans en Karel Kuijvenhoven ontspon zich een leuke
wedstrijd ondanks de hoge temperatuur.
AFC begon in de volgende opstelling:
Doel: Kerwin Hartman
Verdediging: Marien Willemsen, Jasper de Haer, Magid Jansen
(aanv) en Guido Moelee
Middenveld: Joshua Patrick, Jonathan Richard, David van Paridon
en Enrico Patrick
Voorhoede: Tim Wulffraat en Randel Shakison

Na een frisse douche in het hotel stond een lunch, gecombineerd met
wat uurtjes ontspanning op het programma, totdat om half 5 de bus
vertrok richting een heus stadionnetje waar de om half 7 zou worden
afgetrapt tussen AFC en Udinese Calcio u/19. De ligging van het
stadion, volledig omringd door metershoge bergtoppen, was van
ongekende schoonheid. Al dan niet geïnspireerd door de spectaculaire
omgeving nam AFC al snel het heft in handen. Het was Daan Sutorius die na een vlotte aanval de bal ontving op randje 16 en knap raak
schoot. 1-0. Het zichtbaar groeiende zelfvertrouwen van AFC resulteerde al snel in de 2-0. Enrico Patrick ontving de bal aan de rechterkant, alwaar hij met een machtige versnelling zijn directe tegenstander
de hielen liet zien. Oog in oog met de keeper rondde hij bekwaam af.
Nog voor rust liet AFC zien dat het, zowel fysiek als technisch/tactisch, een maatje te groot was voor de Italiaanse groeibriljanten. Tim Wulffraat rondde een individuele actie af met een koele
finish. Rust.

Nadat Tim Wulffraat de 1-0 op het niet aanwezige scorebord had
laten aantekenen werden onze gasten stiekem wat sterker en scoorde
zij voor rust 2x via snelle aanvallen. De thee?? Werd dus met een
achterstand genuttigd.
2e helft:
Jermano Huwae verving Guido Moelee
Daan Sutorius verving David van Paridon
Rajendro Halman verving Enrico Patrick
Laurens Samsom verving Jonathan Richard
Pepijn Veerman verving Tim Wulffraat
Na de rust begonnen we weer met frisse moed en dat resulteerde in
een mooie goal met z’n linkervoet van Randel Shakison op aangeven
van Rajendro Halman.
Vlak daarna scoorde onze gasten uit de Hofstad 2-3 en wonnen zij
deze wedstrijd.

In de tweede helft kwam er veel fris rood-zwart bloed binnen te lijnen. Na een onrustige beginfase liet AFC zien over een zeer brede
selectie te beschikken. Hoogtepunt was de ongelooflijk fraaie goal
van nieuwkomer Melvin Grootfaam. De nieuweling, overgekomen
van FC Chabab, rondde een gevoelvolle bal van Wout Meulemans af
met een ‘Bergkampiaans’ lobje. Wat een binnenkomer. De wedstrijd
eindigde uiteindelijk in een 4-1 overwinning, een eindstand waar
iedereen logischerwijs erg tevreden mee was.

Trainingskamp Belluno, Italië, 24 t/m 28 juli
Dag 1
Het begon al heel vroeg donderdag toen de heren van AFC verzamelden op de luchthaven van Amsterdam.
Nadat wij er allemaal waren om 4:45 uur was het tijd om in te checken. Heel rustig namen de spelers van AFC de tijd om een bakje
koffie en of een hapje te eten.
Wij gingen netjes rond 6 uur aan boord om vervolgens netjes om 8:25
uur te landen in het geweldige Venetië.
Verwelkomd worden door de o zo fantastische Dé Hurwits. die ons
trakteerde op een bootreis door de prachtige grachten van de stad
omringd door water. Begeleid worden door de lieve begeleidsters van
Dé door de stromende regen, weerhield ons niet om tientallen foto's te
maken, heerlijke pizza te eten en Ámericano te proeven.
De smalle steegjes, talloze bruggetjes en mooie gebouwen waren
datgene waarvoor wij een dagje doorbrachten in Venetië.
Voordat we met de bus naar het hotel gingen, moesten wij nog even

Na een busrit vol vervaarlijke U-bochten arriveerde de selectie uiteindelijk rond 10en terug in het hotel. Na een lekkere maaltijd en nog
een aantal individuele gesprekken tussen trainer en speler naderde dag
rustig zijn eind. Het was pittig, maar ook zeer geslaagd.
Het schijnt overigens nog lang onrustig te zijn geweest in de plaatselijke disco, maar dat kunnen we ook gedroomd hebben..
Het illustere duo
Daan Sutorius & Tim Wulffraat
Dag 3
Na een zware dag van vrijdag met een training en een oefenwedstrijd
(1-4 winst), stond de dag vandaag in het teken van herstellen.
De gebruikelijke ochtendwandeling naar het trainingsveld voorspelde
niet veel goeds, de lucht werd met de seconde donkerder en het begon
een beetje te regenen. Voor de training daadwerkelijk begonnen was
17
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Na rust was het een stuk minder qua voetbal van onze kant, waardoor
we uiteindelijk, na wat flinke opstootjes, met 3-1 de bus in werden
gestuurd.
Het mooie aan voetbal is dat je op het veld de grootste vijanden kan
zijn, maar daarbuiten prima met elkaar op kan schieten. Zodoende
hebben we gezamenlijk met Belluno nog een gezellig diner gehad om
dit geslaagde trainingskamp af te sluiten.

regende het al pijpenstelen, waardoor het veld bijna niet bespeelbaar
was. De technische staf speelde hier feilloos op in door verschillende
voetvolley veldjes uit te zetten, waar het veld nog niet bezaaid was
met plassen. We waren nog niet klaar met de warming-up of de eerste
bliksem en donderslagen waren te zien en ook zeker goed te horen.
Het onweer bleef redelijk ver weg, dus kon er gewoon begonnen
worden met het voetvolley toernooi. Degene die het best met de omstandigheden konden omgaan, zouden het toernooi winnen en dat was
het team bestaande uit: Daan, Marien en Wout! Gefeliciteerd.
In de middag stond een bezoek aan de plaatselijke golfclub gepland,
maar door het verschrikkelijke weer viel dit letterlijk in het water. Als
alternatief zijn een aantal spelers gaan relaxen in het zwembad en de
sauna, anderen zijn een roadtrip gaan maken en hebben een drankje
gedaan in een van de bergplaatsjes die zij onderweg tegenkwamen en
de overige spelers zijn in het hotel gebleven.

Via deze weg willen we als spelersgroep nogmaals Dé Hurwits bedanken voor de geweldige zorgen deze week!
Pepijn V.
2 augustus 2014: Capelle- AFC 4 - 0
Zaterdag speelde onze hoofdmacht een oefenwedstrijd tegen en in
Capelle.
De trainer had van te voren al gezegd dat het een lastige wedstrijd zou
worden en inderdaad voordat onze jongens tot 60 hadden geteld lag
de bal al achter onze verbouwereerde keeper Kerwin.
Tja, dat was wel heel snel op achterstand… echter onze jongens
bleven de bal goed in en rondspelen naar elkaar en hadden tegen het
sterk counterende Capelle het meest balbezit. En precies uit zo’n
gevaarlijke counter viel de 2-0 ….binnen 20 minuten!
AFC bleef voetballen en Tim werd in de 32e minuut onderuit geschoffeld binnen de beruchte lijnen en de zogenaamde “anschluss” treffer
zou weldra een feit worden echter Tim nam de penalty op het verkeerde moment met een “Panenka” variant waardoor de stand 2-0
bleef. De uitstekend fluitende scheidsrechter besloot gelijk een drinkpauze in te gelasten op deze broeierige middag op het rijkelijk met
rubber “ingezaaide” kunstgrasveld.

Voor het diner kwamen de spelers samen met de technische staf bijeen om het komende seizoen te bespreken. Het is namelijk moeilijk
om kampioen te worden, maar het is veel moeilijker om kampioen te
blijven. Gelukkig is onze doelstelling om bij de eerste 5 te eindigen
en zo lang mogelijk mee te doen om de bovenste plek, maar ook om
dat te realiseren moeten alle neuzen dezelfde kant op staan. Tijdens
dit gesprek zijn er duidelijke afspraken gemaakt om de doelstelling te
behalen.
Na het wederom overheerlijke diner stond de zogenaamde 'bonte
avond' op het programma. Doordat wij vooraf niet wisten welke
attributen cq. hulpmiddelen beschikbaar waren om deze avond een
succes te maken, werd er veel gevraagd van ons inlevingsvermogen.
Onze gastheer Dé had in ieder geval een heuse zangeres meegebracht
die luistert naar de prachtige naam Luigiana. Zij trapte de avond af en
bracht onder meer een leuk duet met rasentertainer Hans van Rossum
ten gehore.
Pepijn Kluin en Wout Meulemans lieten zich van hun beste kant zien
met het prachtige 'Let's stay together' van Al Green. De sfeer kwam er
steeds beter in te zitten en zo waagde Guido Moelee zich aan 'Buona
Sera' van André Hazes. Dit allemaal met Magid Jansen als DJ. Toen
vervolgens Jendro Halman, Jonathan Richard, Randel Shakison en
Youssef el Abdallaoui een tafel omtoverden tot een drumstel werd de
zaal, waar ook zo'n vijftien Italiaanse bekenden van Dé aanwezig
waren, helemaal enthousiast. Er werd volop gedanst en gelachen.
Maar er miste nog iets. De inzegening door de Indiaan, een inmiddels
welbekende traditie binnen de selectie van AFC 1, ontbrak nog. Zoals
altijd had Hans van Rossum hier weer wat moois voor bedacht. Met
een inleiding à la Louis van Gaal had Hans de lachers op zijn hand.
Zijn transformatie tot Indiaan was wederom zéér geslaagd en ook de
Italiaanse gasten konden het zichtbaar waarderen. Maar helaas komen
ook aan zulke avonden een eind. Langzaam verlieten de gasten het
hotel en ook zochten steeds meer spelers het bed op. Enkele staf- of
ereleden kozen er voor om nog een drankje even verderop te doen en
ongetwijfeld na te genieten van een zeer spontane en geslaagde
avond.
Wát een creativiteit hebben we in deze mooie selectie.
Jasper & Guido

De beide speelwijzen veranderden niet echt na deze onderbreking en
optisch had AFC meer balbezit maar Capelle het gevaar!
Na de “echte” drinkpauze stonden onze jongens weer okselfris binnen de kunstoflijnen echter nu werd het lastiger tegen Capelle die wat
meer druk gingen zetten en met een kanjer van een spits aan kwamen
zetten. Al snel viel de 3-0 en en vlak voor tijd de 4-0… Dat de ijverige Jendro Halman de spreekwoordelijke eer had kunnen redden vlak
voor tijd deed eigenlijk niet meer ter zake.
Opstelling:
Kerwin Hartman
Marien Willemsen, Geoffrey Galata, Daan Sutorius, Guido Moellee
Wout Meulemans, Rogier Wissink, Mitchel Theuns, Tim Wulffraat,
Melvin Grootfaam, Pepijn Veerman
Wissels:
Jermano Huwae voor Guido Moelee
Joshua Patrick voor Melvin Grootfaam
Jonathan Richard voor Wout Meulemans
Rajendro Halman voor Tim Wulffraat
A.s. dinsdag 5 augustus speelt AFC haar volgende oefenwedstrijd
tegen Katwijk. Een mooie kans tegen een mooie tegenstander om aan
de goede vorm te werken.
5 augustus 2024: AFC - vv Katwijk 2 - 1
Onderstaand verslag is overgenomen van RTV NH

Dag 4
Vandaag stond de laatste volledige dag van het, tot nu toe al zeer
geslaagde, trainingskamp op het programma.
Na het vaste ontbijt, waar sommigen wat opstartproblemen ondervonden na de bonte avond van gisteren, stond de ochtendtraining op het
programma.
Door het feit dat de weergoden ons hier in Italië niet echt gunstig
gezind zijn, was het een beetje een drassige boel, maar we hebben wel
goed tactisch kunnen trainen.

Topklasser AFC heeft het oefenduel tegen Katwijk winnend afgesloten. AFC won met 2-1 op het eigen sportpark 'Goed Genoeg'.''Ik denk
dat we op koers liggen. Zeker conditioneel. De groep is gretig'', aldus
de trainer van AFC Willem Leushuis.
AFC was vooraf enorm gebrand op een goed resultaat. Van de vier
reeds gespeelde oefenduels wist de kampioen van de zondag Topklasse er slechts één te winnen. Trainer Willem Leushuis speelde daarom
niet in het vertrouwde 4-3-3 systeem, maar in de 4-4-2 variant. Met
name in het begin van de eerste helft was AFC nog zoekende hoe met
wijzigingen om te gaan. Na negen minuten voetballen zette Katwijker
Guijt de bezoekers al op een 1-0 voorsprong. Even leek AFC beter te
gaan spelen en met een 1-1 stand de rust in te gaan. Maar een doelpunt van Joshua Patrick werd buitenspel gegeven door de scheidsrechter.

's Middag stond de wedstrijd tegen de plaatselijke trots, A.C. Belluno,
op het programma. Al vrij snel in de wedstrijd maakten we kennis met
de zogenoemde Italiaanse passie, wat uiteindelijk resulteerde in een
stevige en fysieke pot voetbal van beiden kanten.
Voor rust, die van de kant van AFC van zeer hoog niveau was, maakte Enrico Partrick uit een vrij trap op schitterende wijze de 1-0, wat
tevens de ruststand betekende.
20
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Zondag B

In de tweede helft al vroeg een aantal wijzigingen in het team van
AFC. Onder andere aanvoerder Magid Jansen, pas net terug van
vakantie, maakte zijn rentree in het team. Hoewel er bij AFC momenteel hardop wordt gesproken over een tekort aan echte spitsen, maakte
Tim Wulffraat de 1-1. ''Tim blijft uniek in zijn speelwijze en ik denk
met die 4-4-2 zoals we nu spelen dat er voor hem en Joshua Patrick
meer ruimte ligt. Daan Sutorius staat daar dan weer achter en dat is
voor iedere spits lekker spelen. Wel hoop ik plan B ook te kunnen
uitvoeren en dat is de speelwijze weer veranderen in 4-3-3 met een
balvaste centrumspits'',aldus de trainer van AFC Willem Leushuis.
Wulffraat werd kort na de treffer naar de kant gehaald en zijn vervanger was vleugelspeler Melvin Grootfaam. Grootfaam is overgekomen
van het gedegradeerde FC Chabab. In het vervolg van de tweede helft
was AFC de betere ploeg en creëerde het nog een aantal goede kansen. Uiteindelijk werd het 2-1 na een enorme blunder van doelman De
Groot van Katwijk. Na een verkeerde inschatting rolde de bal knullig
in het doel.

Start nieuwe seizoen zondag senioren
De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn alweer in volle gang.
Wij heten onze nieuwe leden en de A-junioren die zijn overgekomen
naar de senioren van harte welkom. Hieronder vinden jullie nuttige
informatie over de start van het nieuwe voetbalseizoen 2014-2015.
Start trainingen
AFC 3: dinsdag 5 augustus, aanvang 20.15 uur.
AFC 4: dinsdag 12 augustus, aanvang 20.15 uur.
Overige teams: woensdag 27 augustus. Vanwege bekerwedstrijden op
AFC zal de training waarschijnlijk plaatsvinden in het A'damse bos.
Informatie hierover volgt later via de aanvoerders.
Speeldagen districtsbeker
AFC 3: 24, 28 & 31 augustus.
Overige teams: 31 augustus, 7 september & 16 november.

De komende weken speelt AFC nog een aantal oefenwedstrijden om
vervolgens op 24 augustus de eerste competitiewedstrijd te spelen. In
Haarlem is promovendus EDO de tegenstander.

Aanvang competitie
AFC 3: zondag 7 september 2014.
Overige teams: zondag 14 september 2014.

9 augustus 2014: FC Lisse - AFC 0 - 1
Het enige doelpunt was een prooi voor Joshua Patrick. FC Lisse kon
te weinig brengen. Mischa Salden, de coach van de Lissenaren, begon
gelijk al met personele problemen. In de warming up liet Kevin Weijers gelijk al verstek gaan. Luttele minuten later in de eerste helft
haakte ook Tom Zoontjes af. Bij AFC ontbrak topscorer Tim Wulffraat die een keelontsteking had opgelopen.

Contactpersonen
AFC 3: trainer Michael Timisela tel. 06-14193772 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: Koen Bos tel. 06-44436002
AFC 8: Victor Swaab tel. 06-27656234
AFC 9: Jasper Jager tel. 06-20101652 en Rutger Jager 06-15398111
AFC 10: Teun Linthorst
AFC 11: Jack Duis tel. 06-53662520
AFC 12: Leen Meijaard tel. 06-55753030

Qua kansen kwam AFC er het beste vanaf vandaag en dan met name
in de tweede helft. De echte spits ontbrak bij AFC want dan had er
ongetwijfeld meer in gezeten.
De eerste helft had FC Lisse merendeels het initiatief en counterde
AFC. Maar ook de kansen van Lisse zijde waren schaars. Het tempo
lag te laag bij de formatie van Salden. Wie wel voor gevaar zorgde
was Niels Buijs. Buijs stoomde meerdere malen richting AFC goal.
Van dat wapen werd te weinig gebruik gemaakt ook omdat Mo
Messaoud zijn dag niet had.

Voorlopige selecties

De 0-1 van Joshua Patrick viel vroeg in het tweede bedrijf. De manschappen van Willem Leushuis waren meer dan gelijkwaardig. Dat
leverde na de goal van Patrick de nodige ruimte op met goede mogelijkheden. Buiten dat Lisse twee riante mogelijkheden vlak achter
elkaar kreeg op de gelijkmaker kreeg AFC daarna de betere kansen.
Het verzuimde echter de score uit te bouwen.
Door Hennie van de Weerd

AFC 3
Mathijs Blokland, Nick Blokzijl, Youri Bolsius, Bram Bossink, Daniel Breitwieser, David Caeiro, Dylan van Dam, Daan van Dijk, Daniel
Dekhuijzen, Tjarko Hazewinkel, Jeroen Immink, Floris Kloes, Stijn
Kruidenier, Mick Luijcx, Thomas Markus, Davey Mell, Gabriel Molenkamp, Oskar Nielsen, Julian Piket, Mees Snijder, Ethan Spanjaard,
Bas Stolwijk, Christof Tenkink, Avital Trustfull en Jasper Wildenberg.

Programma Zondag A

AFC 4
Alexander Altena, Martijn van Broekhuizen, Meric Dalkarian, Max
Dekker, Nando Duikersloot, Daniel Lam, Yves Lasally, Anfernee
Leemans, Dennis Mensink, Rudi Merkin, Leon Moonen, Casper van
der Poll, Andre Pool, Marc Pullens, Jeroen Ruyter, Quincy Speelman,
Gianni Termaaten, Yarden Vork, Alexander van Wijnen, Guus de
Wilde en Shaquielle Wisch.

AFC 1
Zondag 24 augustus: 14.00 uur EDO - AFC
Scheidsrechter: C.C. van Elswijk
Assistent scheidrechters: S. Ramsewaksing en D. Lier
4e Official: L. Wagner

Zondag 31 augustus: 14.30 uur AFC - OJC Rosmalen
Scheidsrechter: F.A. van Herk
Assistent scheidrechters: D.D. Adriaans en D. van Velzen
4e Official: E. van Os

AFC 5
Kasper van Beek, Pieter Hermsen, Jan-Willem Holtkamp, Rolf van
Houten, Arjen Jansen, Jeroen Margy, Guy van der Meulen, Michiel
Reddering, Patrick Reddering, Dennis Regelink, Sander Regtuijt, Kay
Stefels, Eddy van Uffelen, Gijs Veerhoek, Tarmo Vesterbohm en
Elbert Waller.

Zondag 7 september: 14.30 uur AFC - De Treffers
Zondag 14 september: 14.30 uur EVV - AFC
AFC 2
Zondag 7 september: 12.00 uur AFC 2 - DEM 2
Scheidsrechter: J. Ligtvoet

AFC 6
Thomas Aarts, Sjors Bakker, Roeland Bavinck, Ronald Bekius, Thijs
Blok, Boris Cammelbeek, Thijs Geesink, Jan van Gils, Rogier Heijligers, Wouter Kool, Mathijs van Meer, Diederick de Mos, Niek

Zondag 14 september: 11.00 uur Houten 2 AFC 2
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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.

Poppelaars, Nic Roex, Guido van Rooy, Lucas Smit, Olivier van Tets
en Mark von Weiler.
AFC 7
Koen Bos, Steven Bos, Arend Jelmer Boukers, Sammy Commandeur,
Jimmy Eskens, Jasper de Groot, Jordi Klein, Rory Ligthart, Flip
Nieuwenhuys, Christiaan Roos, Roy Smeets, Simon Smulders, Seth
van Straten, Keoma Veldhuis, Matthijs Vermeulen, Sjaak Willems en
Jaap Zijlstra.

Hieronder staan de voorlopige opstellingen vermeld van zaterdag 1
tot en met de Klassiek Veteranen + trainers, coaches, teammanagers
en contactpersonen.
Mochten er spelers ontbreken of dit seizoen niet meer spelen, gaarne
asap een bericht naar ondergetekende.

AFC 8
Nicolaas Conijn, Joey Davelaar, Thomas Dieben, Willem Eisinga,
Tom Griffioen, Derk van der Grijp, Jasper Ham, Kees Hunink, Maurits Kuiper, Pieter Lijzen, Constantijn van der Meer, Kourosh Noshad
Sharifi, Martijn Pasman, Stefan Peinemann, Samuel Pluis, Nando
Reneerkens, Koos van Rooij, Nanne Statema, Alex Stokhuyzen,
Victor Swaab en Julius Weise.

Per mail zullen jullie nog worden geïnformeerd over de trainingen,
beker- en reguliere competitie.
Woensdagavond 3 september a.s. zal als opening van het seizoen om
de Be Friends cup gestreden gaan worden. Nadere info volgt per mail.
Als C-cie willen wij jullie een mooi en sportief voetbalseizoen toewensen!
Sebo Woldringh
Secretaris AFC C-cie

AFC 9
Maurice Altena, Joeri Assink, Matthijs van Basten, David Beker,
Adnan Beuqi, Jeroen Gerritsen, Onno van Grondelle, Said Halouchi,
Jasper Jager, Rutger Jager, Lars Konings, Paul van Kuilenburg, Al
M’Charek, Teun Van Lier, Marcel Schouten en Gerwin Willemsen.

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: Kevin Beckers
Teammanager: Tim de Groot (06-52869996 en
tlykdegroot@gmail.com)
Jort Berghuis, Dave Weinstein, Flip de Jong, Gijs Roodbeen ©, Jasper Blonk, Louis Stam, Milan de Wijs, Peter van der Linden, Sandro
Pique, Thomas Rijsman, Willem Deetman, Murat Eyidogan, Lucas
Hoftstra, Joey Singels, Justin Swart, Gijs Niehe,Thijs de Graaf, Bram
de Jong, Stanley Taylor, Laurens Jolink, Sil Paddenberg, Mohammed
Acheffay, Dwayne Wondel, Soufian Seghir en Duncan van Moll.

AFC 10
Bastiaan Bartels, Arno van Esdonk, Niels van der Harst, Pim Heesterbeek, Joris Heijnen, Michiel in ’t Hout, Michel Jonkers, Frits Keusterman, Tjerk Klompmaker, Teun Linthorst, Ted Maros, Martijn
Meijer, Kinson Michel, Etienne Quaedvlieg, Jean Philip Sylveste,
Victor Roell, Mark Thomas, Elvis Tuber Asamoah en Arjan Visker.
AFC 11
Dennis Bijlsma, Niels Dekker, Rene van Dijk, Jack Duis, Freek van
Essen, Chun Keung Lam, Tim Maas, Arun Maljaars, Mike Mulckhuyse, Frank Nieuwdorp, Jan Roedema, Michiel Roedema, Kalin
Stefanov, Chi Wai Tang, Jeroen Walker, Jasper Wegman, Arno Wijnands, Ka Man Wong, en Hoa Lan Yiu.

Zaterdag 2 – reserve 1e klasse
Coach/Teammanager:
-- Jeroen Brussee (06-10892823 en severin.nederland.jeroen@wxs.nl)
Contactpersonen:
-- Ken Watanabe (06-20607529 en k.watanabe@vandiepen.com) en
-- Robert Gehring (06-10931239 en robert.gehring@bonnit.nl)
Ken Watanabe ©, Fred ten Nijenhuis, Robert Gehring, Laurens Bianchi, Hans Geerlings, Joey Esionye, John Ewbank, John van Lottum,
Benjamin Pinto, Jair Koekoek, Lex Oosterling, Carlos Hasselbaink,
Mendel Witzenhausen, Ronald de Boer, Frank Bakker, David Westerhof, Kay Bottse, John Hazel, Dustin Woodward, Bobby Gehring,
Sjoerd Jens, Harro Kras, Michael Eliot.

AFC 12
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, Jan
Peter Strijker en Luciano Zoon.
Samenstelling B-commissie
Patrick Reddering (06-47806481): coördinatie AFC 3 t/m AFC 5
Diederick de Mos (06-83532885): coördinatie AFC 6, AFC 10 en
AFC 11
Max Flam (06-25425231): coördinatie AFC 7, AFC 8, AFC 9 en
AFC 12

Zaterdag 3 – reserve 3e klasse
Contactpersonen:
Michiel Hageman (06-14683881 en michielhageman@gmail.com)
Lennart Ammerlaan (06-52335610 en
lennart_ammerlaan@hotmail.com)
Edzer Leenstra, Willem Bierens de Haan, Jalmar Groenendijk, Thijs
van der Toom, Michiel Hageman, Lennart Ammerlaan ©, Mees van
der Heijden, Jan Brolmann, Quinten van’t Hof, Joris de Boer, Jan
Schnitzler, Laurens Wollersheim, Shadi Jaber, Coen Jaakke, Rutger
Bos, Mark Peters, Jochem van Hessen, Stijn Kruidenier en Marcel
Overtoom.

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

Zaterdag C

Samenstelling C-cie
De C-cie zal het seizoen 2014-2015 bestaan uit de onderstaande
commissieleden.
- 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)

Zaterdag 4 – reserve 3e klasse
Contactpersonen:
Justin Stoke (06-53496244 en justinstoke@gmail.com)
Michiel Bijloo (06-28543436 en michiel.bijloo@bakermckenzie.com)
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David van Westerloo, Martijn Arends, Martijn den Bakker, Mark
Bouwman, Davide Amenduni en Edoardo Tasciotti.

Emiel van Empel, Daniel Visser, Jelle Struik, Michiel Bijloo ©, Cees
Kersten, Mark Cripps, Robbert Poort, Pieter Entius, Joost Butter,
Frank Reijn, Justin Stoke ©, Pieter van Diepen, Jeroen Janssen, Wouter Ubbels, Mike van Doesburg, Robert van Keimpema, Lars Damen,
Mitchell Harig, Hugo van der Wal, Thomas Heemskerk, Martijn
Stronks, David van Zeggeren, Rick Vermeulen, Wouter Both en
Enrique Falcon.

Zaterdag 11 – reserve 4e klasse
Contactpersoon:
Coen Doolaard (06-25329300 en coen@mediamonks.com)
Pieter Baan, Coen Doolaard ©, Atze Folmer, Thomas de Haas, Joost
Harmsen, Olivier Hendriks, Siewert Nicolai, Diederick Vrijenhoek,
Thomas Elias, Jelle Folmer, Steven van den Ingh, Martijn van Someren Greve, Freek Tilman, Ronald Bausch, Wouter Jongen, Olivier
Aartsen, Wietse van ’t Hek en Rody Turpijn.

Zaterdag 5 - 3e klasse reserve (onder voorbehoud)
Contactpersonen:
Alain Leons (06-20587800 en alain_leons@hotmail.com
Michael Parsser (06-55222110 en michael@parsser.nl)
Alain Leons, Alon Voet, Benjamin Tugendhaft, 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, Xander Waller, Sander van Haarlem en Victor Rekelhof.

Zaterdag 12 – reserve 4e klasse
Contactpersonen:
Robbert Kroese (06-46017336 en kroese.rj@gmail.com)
Floris Paternotte (06-29537713 en paternottefloris@hotmail.com)
Robbert Kroese, Frank de Graaf, Floris Paternotte, Marvin van Gelderen, Wieger van der Linden, Ewout van Rossum, Stijn Hoogeweegen, Folkert van der Linden, Johan Steinvoort, Thom Lucassen,
Folkert Mijnster, Rudolf Somers, Ralph Verhagen, Derk Hoving,
Maurits Vis, Tim van Santen, Derk Disselhoff, Thomas Hoving en
Daniel van Zweden.

Zaterdag 6 – reserve 3e klasse (onder voorbehoud)
Contactpersoon:
Maarten Blokland (06-18887550 en (maartenblokland@hotmail.com)
Maarten Blokland, Menno van Dorp, Evert Steenbergen, Kelvin
Nieberg, Elja Rengers, Roeland Mees, Lex Woldringh, Nino Ockhuysen, Peter Verhagen, Manus Polling, Raymond Pekel, Stefan Snijders,
Berend van Doorn, Niels Veldhuisen, Matthijs van den Berge, Menno
Zeijlemaker, Daan van Beers, Philip van den Brink, Ben Guediche,
Nicolas Jubelin, Maceo Beeldsnijder en Wim Ostendorf.

Zaterdag 13 – reserve 4e klasse
Contactpersoon:
Thomas van der Werff (06-42531753 en
thomasvanderwerff@hotmail.com)
Koen van 't Hart, Koen Mallee, Mark Cornelis, Allard Warnelink,
Thomas van der Werff, Niels Douma, Adnan Bueqi, David van de
Stee, Phillippe van Leeuwen, Jasper Saijes, Maurits Holle, Alexander
Admiraal, Rene Tim, Daan de Jong, Wouter Eelman Rooda en Bobby
Vervoort.

Zaterdag 7 – reserve 3e klasse
Contactpersonen:
Jack Huiman (06-38541459 en jackhuiman@hotmail.com)
Philippe Hes (06-57537539 en philippe@wijzijnfris.nl)
Bart Kas, Benno Nihom, Bob de Vries, Essam Janssen, Jack Huiman,
Jeroen Smits, Nitin Pabbi, Philippe Hes, Philip Meijer, Tim Niehe,
Raoul Böhne, Marlon Sarra, Alex Hes, Bas Couturier, Benjamin
Kool, Liron Barendsen, Sam Kloosterboer en Mitchel Bovenlander.

Veteranen 1 - 1e klasse (35+)
Contactpersonen:
Sebo Woldringh (06-14672961 en s.woldringh@troostwijk.nl)
Nicky Hekster (06-20303371 en n.s.hekster@gmail.com)
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, Willem Massar, Bert Millenaar, Alphons Peters, Joris Scheepers, Rutger Snow, Michiel Temminck,
Milko Vinke, Sebo Woldringh, Ron van Doesburg, Peter van den
Dungen en Riens van der Waals.

Zaterdag 8 – reserve 3e klasse (onder voorbehoud)
Contactpersoon:
Sebastian Licht Gonzalez (06-19610274 en sebaslicht@hotmail.com)
= nog selectie 2013-2014
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 (45+)
Team manager:
Marcel Koster (06-53134078 en koster.m@inter.nl.net)
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,
Theo Temmink, Machiel v.d. Woude, Sjoerd Zomer, Boudewijn
Zomer, Alderd v.d. Zwaard en Enrique Mansoni.

Zaterdag 9 – reserve 4e klasse
Contactpersoon:
Jean-Paul Lo-Ten-Foe (06-53892410 en lotenfoe88@hotmail.com)
Dave van Voorst, Erik-Jan Kok, Sven van Groeningen, Bob Hansen,
Gijs Tijsseling,Rutger van Boxtel, Jean-Paul Lo-Ten-Foe ©, Maarten
Wolf, Martijn van Hees. Tarmo Vesterbohm, Joeri Weerman, Martijn
van der Haak,Michel van Bemmelen, Vincent Jansen, Tomas van den
Ende, Tim Wieman, Samuel Baarspul en David Baarspul.

Klassieke Veteranen
Coach:
Wim Husers (06-22666862 en whukada@gmail.com
Coördinator:
Frank Keijzer (06-22484597 en frank.keijzer@dhl.com)
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, Sep van Zweden en Lennard Parlevliet.

Zaterdag 10 – reserve 4e klasse
Contactpersoon:
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, Daniel Jorna, Ebe Treffers,
26
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Amsterdamsche Football School

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

Afgelopen seizoen is AFC haar eigen Voetbalschool op sportpark
“Goed Genoeg” begonnen, de Amsterdamsche Football School
(AFS).
De trainingen staan onder leiding van gediplomeerde selectietrainers
van AFC en worden gegeven op zondag. De AFS start in seizoen
2014-2015 op zondag 14 september.
Voor wie is de AFS?
De Amsterdamsche Football School is voor talentvolle en gemotiveerde jeugd (jongens én meiden) in de leeftijdscategorie van 6 t/m
14 jaar in Amsterdam en omgeving. Dus ook als je niet bij AFC
speelt!
Hiernaast biedt de Amsterdamsche Football School ook mogelijkheden voor keepers.
Aanmelden
De inschrijving voor seizoen 2014/2015 is nu mogelijk.
Schrijf je hier in bij de Amsterdamsche Football School!!
Tijden
De trainingstijden zijn op zondagochtend van 9.30-10.45uur en van
11.00-12.15uur. De groepen bestaan uit maximaal 12-14 kinderen.
Het trainingsschema is onderaan deze pagina te zien.
Trainers
Donovan van Dam, trainer/coach AFC D1 in het bezit van UEFA
Coach B en was techniektrainer bij TAFA.
Lars Folkertsma, trainer/coach AFC D2 in het bezit van UEFA Coach
C en opleiding techniektrainer bij VST.
Swen Bosch, trainer/coach AFC C2 in het bezit van UEFA Coach B
en o.a. techniektrainer bij FC Utrecht en Ajax.
Nick van de Bunt, trainer/coach AFC E2 in het bezit van UEFA
Coach C en techniektrainer bij AFC.
Ram Hartman, trainer/coach AFC F3 in bezit van UEFA Coach C en
opleiding techniektrainer bij VST.
Stefan Kraaijenoord, trainer/coach AFC F5 en assistent AFC D1 in
het bezit van UEFA Coach C en techniektrainer bij AFC.
Kosten
De kosten voor de Amsterdamsche Football School bedragen €299,-*
voor de periode september 2014 – mei 2015.
* Wanneer uw kind al in het bezit is van het AFS-kledingpakket
bedragen de kosten €250,Betaling
Pas na betaling is de inschrijving definitief. Deze dient te worden
voldaan op IBAN nummer NL71 INGB 0008 7929 56 t.n.v. AFC en
o.v.v. Voetbalschool + 'naam deelnemer'.
Wat biedt de AFS?
- 20 trainingen
- NIKE trainingstenue met sweater
- AFS certificaat
- Ontwikkeling op maat
En natuurlijk heel veel plezier!
Het NIKE kledingpakket bestaat uit een trainingstenue bestaande uit
sokken, broekje, shirt en sweater van de Amsterdamsche Football
School (t.w.v. €52,50)
Visie
Voetbaltechnisch
Bij de de Amsterdamsche Football School (AFS) wordt getraind in
vier verschillende blokken. Ieder blok bestaat uit vijf trainingen die
allemaal een eigen “thema” hebben. De thema’s zijn bepaald aan de
(grote) voetbalhelden van het hedendaagse voetbal zodat de deelnemers zich kunnen identificeren met hun favoriete voetballers!
Alle trainingen bij de AFS zijn gebaseerd op de ontwikkeling, verbetering en toepassing van techniek.

Trainingsschema Amsterdamsche Football School 2014/2015
Nr
Datum Training 1
Training 2
September
14 sept 9.30 uur - 10.45 uur
11.00 uur - 12.15 uur 1
1.
21 sept 9.30 uur - 10.45 uur
11.00 uur - 12.15 uur 1
2.
28 sept 9.30 uur - 10.45 uur
11.00 uur - 12.15 uur 1
3.
Oktober
4.
Inh.
Inh.
5.

5 okt
12 okt
19 okt
26 okt

November
2 nov
6.
9 nov
7.
16 nov
8.
23 nov
9.
30 nov
10.

9.30 uur - 10.45 uur
Inhaal/Vakantie
Inhaal/Vakantie
9.30 uur - 10.45 uur

11.00 uur - 12.15 uur 1

9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur

11.00 uur - 12.15 uur
11.00 uur - 12.15 uur
11.00 uur - 12.15 uur
11.00 uur - 12.15 uur
11.00 uur - 12.15 uur

- 10.45 uur
- 10.45 uur
- 10.45 uur
- 10.45 uur
- 10.45 uur

11.00 uur - 12.15 uur 1
2
2
2
2
2

December
7 dec Inhaal/Vakantie
Inh.
14 dec Inhaal/Vakantie
Inh.
Januari '14
25 jan
11.

9.30 uur - 10.45 uur

11.00 uur - 12.15 uur 3

Februari '14
1 feb
12.
8 feb
13.
15 feb
14.
22 feb
Inh.

9.30 uur - 10.45 uur
9.30 uur - 10.45 uur
9.30 uur - 10.45 uur
Inhaal/Vakantie

11.00 uur - 12.15 uur 3
11.00 uur - 12.15 uur 3
11.00 uur - 12.15 uur 3

Maart '14
Inh.
15.
16.
17.
18.

Inhaal/Vakantie
9.30 uur - 10.45 uur
9.30 uur - 10.45 uur
9.30 uur - 10.45 uur
9.30 uur - 10.45 uur

1 mrt
8 mrt
15 mrt
22 mrt
29 mrt

April '14
12 apr 9.30 uur - 10.45 uur
19.
19 apr 9.30 uur - 10.45 uur
20.
Mei '14
Inh.
Inh.
Inh.

11.00 uur - 12.15 uur
11.00 uur - 12.15 uur
11.00 uur - 12.15 uur
11.00 uur - 12.15 uur

11.00 uur - 12.15 uur 4
11.00 uur - 12.15 uur 4

17 mei Inhaal/Vakantie
24 mei Inhaal/Vakantie
31 mei Inhaal/Vakantie

Schrijf je hier in bij de Amsterdamsche Football School!!
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E-mail adressen gevraagd

Lenssen
Knoop
Engelmoer
Clumpkens
Hooft
Stegenga
Schoonhoven
Wind
Egbers
Stolte
Ravelli
Roedema
Mancinelli
Verkerke
Reijn
Wagenaar
Nieuwenhuys
Creveuil
Speelman
Chin
Koster
Klaauw
Louwrier
Gullit
Ben Khalou
Merrienboer
Dekkers
Woudstra
Woudstra
Gratema
Driouch
Plag
Duis

Willen de navolgende leden met spoed hun e-mailadres opgeven
aan de AFC administratie met een CC aan de verenigingsmanager?
Adres: administratie@afc.nl en verenigingsmanager@afc.nl
Cohen
Witt
Roedema
Klaauw
Meent
Roedema
Klaauw
Bijlsma
Walker
Bartels
Arends
Steenbergen
Voorst
Bijlsma
Landvreugd
Kuipers
Roovers
Quaedvlieg
Gelder
Woldringh
Haas
Woodward
Osei
Roodbeen
Swaan
Blokland
Hof
Polling
Vervoort
Grapperhaus
Zweden
Ostendorf
Meer
Waller
Shakison
Cohen
Hiyani
Abeln
Bottse
Léons
Andela
Rekelhof
Maarschalkerwaart
Bijkerk
Berge
Veldhuisen
Zeijlemaker
Teixeira
Paridon
Eyidogan
Sandler
Beek
Amankwah
Blazer
Visser
Dekkers
Ingen
Bijlsma
Durcan
Mortel
Wieffering

de
van der
van de
van der

van

van
de

van 't

van
van

el

van
van den

van
van

van
van de

Daniello
Ward
Jan
Guido
Marcel
Michiel
Brennus
Dennis
Jeroen
Bastiaan
Bob
Evert
Alfredo
David
Ulrich
Barthold
Twan
Etienne
Brian
Lex
Thomas
Dustin
Dave
Gijs
Abel
Mathijs
Quinten
Manus
Bobby
Ferdinand
Daniel
Wim
Mathijs
Xander
Randel
Sam
Nabil
Jason
Kay
Alain
Joey
Victor
Ernst
Luciano
Mathijs
Niels
Menno
Carlo
David
Murat
Michael
Marek
Marlon

van het
van
van der

van der

Jaïr
Maurits
Patrick
Willem
Spike
David
Steyn
Daan
Rick
Noah
Rik
Ruben
Lorenzo M.G.
Sam
Aart
Mart
Sander
Yannick
Richey
Ravi
Tijn Olivier
Nimrod
Lester
Maxim
Saber
Camille
Bart
Ritchy
Raffy
Rijk
Youssef
Charlie
Christopher

1e AFC-Riddergolfdag
Bij de laatste Ridderlunch, altijd de eerste dinsdag in april, was er een
grote aanwas van “jonge” Ridders, die geen van allen nog voetballen,
maar wel golfen.
Zo ontstond het idee om met de Ridders van AFC een golfdag te gaan
organiseren.
Een aantal Ridders stak de koppen bij elkaar en er werd afgesproken
om op 11 augustus een ronde te gaan lopen op de Amsterdamse Golfclub, waar onze Ridder Ab Landman de caddiemaster is.
Van de circa 80 Ridders golfen er ruim twintig en voor de eerste
editie hadden 15 Ridders zich aangemeld.
Onder prachtige omstandigheden, alleen een beetje veel wind, gingen
vier flights de baan in.
De jongste Ridder, in jaren en in leeftijd, ging met de overwinning
naar huis, hoewel volgens sommigen meedoen belangrijker was dan
winnen.
De winnaar: Willem Vos met 33 Stableford punten.
Wouter Amesz werd tweede en Bas Rachman derde.
Bas, de Ridder met de laagste handicap, ging rond met één balletje
(knap met die wind) en kreeg drie doosjes ballen, omdat hij ook de
“neary” en de “longest” won, terwijl er ook Ridders waren, die twee
of drie doosjes ballen hadden weggeslagen en niets kregen.
Een speciale vermelding aan Cees Bouwens, de nestor van het gezelschap, die met zijn 88 (!) jaar, zijn partij nog heel goed meeblaast.
Al met al een prachtige dag, die na borrel, bitterballen en prijsuitreiking werd besloten me een eenvoudige, doch voedzame maaltijd.
Ab bedankt voor alle goede zorgen en ik hoop tot volgend jaar en dan
zal er weer een nieuwe traditie zijn intrede doen binnen AFC.

Marten
Tom
Maksim
Dillon
Mussi
Leo
Marc
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productie
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Ontwerp
&planken,
productie
van
exclusieve
Massieve
planken,
traditioneel
parket
zoals
visgraat
/ Hongaarse punt.
Massieve
tradioneel
parket,
lamelparket.
Antiek gerookt,
geloogd,
verouderd,
geborsteld,
antihandschrapen.
scratch lak.
houten
vloeren
en
tafel
Antiek
roken,
logen,
verouderen,
borstelen,

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

Info:
www.bertderooij.nl
IWI Exclusieve
Totale
begeleidingtafels
voor en kasten

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

Abdij-,
conferentie-, oranjerie-,
slagersen vergadertafels.
Architecten,
projectontwikkelaars,
interiors,
woninginrichters.

Ressource
verf en ander meubilair
Kasten, stoelen

(o.a. Gustaviaans).

RESSOURCE
Info:
www.ressourceverf.nl
Het
concept
van/ Ressource
is gebaseerd
IWI
Antiek
Interiors /verf
Unieke
stukkenop heel

eenvoudige principes:
Antiek met een hoge decoratiewaarde, antieke lampen
● De kleurbegeleiding
en het mooie betaalbaar
maken.
Totale
voor
Interieur
& kleur
advies
door
specialist
Peter Verhaard.
● De best
mogelijke
producten
en
diensten
bieden.
Architecten,
projectontwikkelaars
● Speciaal door RESSOURCE
opgeleide schilders.
●IWI
De keuze
van
de klant vergemakkelijken.
Totale
begeleiding
voor
en
woninginrichters

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

architecten, projectontwikkelaars, interiors, woninginrichters.
IWI Distributeur van RESSOURCE verven.

Renovatie
IWI Onderhoud
& renovatie
& plaatsen van houten vloeren
www.ressource-peintures.com
Informatie
RESSOURCE:
in samenwerking met
vloerenleggers
In samenwerking
metervaren
ervaren
vloerenleggers,
Showroom: Joh Enschedeweg 30-32, 1422 DR Uithoorn
stukadoors(alleen
en op
schilders
afspraak)
Showroom: ETC EXPO (showroom 32 A)
Showroom: ETC
EXPO20,
(showroom
32A)
Randweg
Culemborg
Showrooms
in de20,
buurt
Randweg
Culemborg
op maandag geopend)
Informatie: (alleen
E iwibertderooij@msn.com
W www.bertderooij.nl
Amsterdam
/ Abcoude
/ Hilversum
/ Laren
F 020 – 4539349
M 06-10940938
Informatie: E/ iwibertderooij@msn.com
W www.bertderooij.nl
Mijdrecht
Uithoorn / Volendam
F 020 - 4539349
M 06-10940938

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

deVerlichting
a m s t e r d a m

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

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

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

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

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
”
The Fine Art of Framing
VERHUUR

Alles
om uwlijsten
evenement
te encadrementen
laten slagen
van stijlvaste
tot chique
Stoelen
Tafels
Linnen
Garderobe
Podium/dansvloer
Bar/koeling
Parasols/zeilen
Verlichting
Koffie/thee apparatuur
Bak/kookapparatuur
Keukenmateriaal
Warmhoudapparatuur
Opdien/buffetartikelen
RVS
Pouw Peugeot isSchalen
officieel
Peugeot
Asbak etc.
dealer voor Groot
Amsterdam
Servies
Amsterdam Zuidoost
Amsterdam West
Bestek
Klokkenbergweg 9 Glaswerk
Anthony Fokkerweg 15

Telefoon (088) 0014 500

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

Wij verzorgen een verfijnde Italiaanse catering, zowel zakelijk als privé!

Telefoon (088) 0014 100

Amsterdam Noord
Amstelveen
- 641 09
Johan van Telefoon:
Hasseltweg 65 020 Spinnerij
9-1120
Telefoon (088)
0014
200
Telefoon
(088)
0014 400
www.accuraatverhuur.nl

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

Legmeerdijk 134
1187 NH Amstelveen
www.pouwpeugeot.nl Geopend:
Telefax: 020-643 01 90
ma. t/m vrij. 8.00 - 17.00 uur
Pouw. Trots op Peugeot!
E-mail: info@accuraatverhuur.nl
zaterdag 8.00 - 13.00 uur
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Uitslag:

Wat wordt er onder andere gevraagd van een leider:
- Verantwoordelijk voor het team
- Gedurende de week aanspreekpunt voor ouders/verzorgers
- Verzamelen van telefoonnummers/e-mailadressen van ouders/verzorgers
- Informatieoverdracht van de (jeugd)co.rdinatoren naar ouders/verzorgers
- Begeleiden van het team op zaterdagochtend en bij evenementen
- Verzorgen van de kleding (tas shirts) van het team
- Op zaterdag de jongetjes begeleiden op het veld

Willem Vos 33 punten
Wouter Amesz 31
Bas Rachman 31
Paul Koster 30
Herman Fritzsche 30
Jos Kemna 28
Edwin Geluk 26
Frank Reddering 22
Hans Honsdrecht 22
Cees Bouwens 21
Kees Boijenk 20
Jack van Gelder 18
Arthur Reddering 15
Paul Gehring 13
Ab Landman DNF

Heeft u interesse om alleen of samen met iemand leider te worden van
het team van uw zoon/dochter, mailt u dan even uw gegevens naar:
internecompetitie@afc.nl
Afmelden
We hopen uiteraard dat uw zoon/dochter altijd bij de trainingen en de
wedstrijden aanwezig zal zijn.
Mocht hij/zij nu echt een keer niet kunnen trainen op de woensdag of
op zaterdag geen wedstrijd kunnen spelen, dan moet u het volgende
doen:

Informatie 5, 6 7 jarigen

Training en wedstrijden

Voor de trainingen:
- Een mail sturen naar internecompetitie@afc.nl
- Een sms sturen naar Mitchell (06-42558432)

Eredivisie:
- Speelt op zaterdag wedstrijden van 8.45 – 9.30 uur.
- 8 teams (FC Utrecht, Vitesse, FC Twente, AZ, sc Heerenveen, FC
Groningen, Heracles Almelo en PEC Zwolle).
- 3 spelers per team.

Voor de wedstrijden:
- Bellen en of mailen met de leider/ster van het team
Een keer er niet zijn kan altijd gebeuren, maar ALTIJD even (vroegtijdig) afmelden!!

Champions League:
- Traint op woensdag van 14.00 – 15.00 uur
- Speelt op zaterdag wedstrijden van 8.45 – 9.30 uur.
- 12 teams van 5 spelers

Huisregels
Tijdens de wedstrijden op de zaterdagen moeten de supporters zich
aan de volgende afspraken houden:
1.Aan de kant van de kantine staan alle supporters achter het hek en
dus niet langs de lijn voor het hek.
2.Aan de andere kant van het veld mogen alle supporters langs de
zijlijn (lange zijde van het veld plaats nemen.
3.Het is VERBODEN om te eten en/of te drinken op het veld
4.Aanmoedigen en juichen is heel erg leuk. Het coachen/ begeleiden
laten we over aan de leiders/coaches.
5.Als er vragen/problemen zijn, kunt u altijd op ons afstappen. We
zorgen samen voor een oplossing

World Cup:
Traint op woensdag van 15:00 – 16:00 uur.
Speelt op zaterdag wedstrijden van 9:45 – 10:30 uur.
8 teams van 7 spelers
AFC Kleding
Tijdens de training en wedstrijden draagt iedereen dezelfde kleding,
nl:
-Rood AFC shirt
-Zwart kort broekje
-Rode kousen
-AFC trainingspak
-AFC regenjack
-Kicksen/kunstgrasschoenen
-Scheenbeschermers; deze zijn verplicht!

PLEZIER IS HET ALLERALLERBELANGRIJKSTE!!
Contact(personen)
Coördinatoren: Stefan Kraaijenoord (06-24754451) internecompetitie@afc.nl
Mitchell de Vries (06-42558432) internecompetitie@afc.nl
Jeugdcommissie: Hans Veldkamp, Alphons Peter, Emiel Neter

Zonder scheenbeschermers mag er NIET getraind/gespeeld worden!!
Verkrijgbaar bij Duo Sports Gelderlandplein

Clubhuis: 020-6445575
AFC website: www.afc.nl
Op de AFC website kunt u onder het kopje ‘jeugd’ klikken op ‘Interne competitie'.
Hier
kan
nieuws
en
informatie
gevonden
worden.
Ook heeft elk team een eigen teampagina, waar foto’s en verslagen
opgezet kunnen worden.

Teamindeling
Op het moment dat wij de teams in gaan delen, kijken we naar de
volgende punten:
- Sterkte van de teams
- Vriendschapsverzoeken
Vriendschapsverzoeken:

Een heel leuk en sportief seizoen gewenst!!

Wilt uw zoon/dochter graag bij een vriend(in)/klasgenootje
in het team, mailt u dit dan even voor 3 september naar: internecompetitie@afc.nl
Wij gaan proberen om dit verzoek in te willigen, maar geven geen
garantie!
Leider/ster van een team
Voor elke team in de Eredivisie en de Champions League hebben we
een leider/ster of een leiderduo nodig.
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MIX ED PIC KLES

ingelegd door Willem (Pim) Adriaansz (sinds 1976 nr. 378)

w.adriaansz@ziggo.nl

TIJD VAN LEVEN
Amper 9 weken na de laatste Schakel (inclusief de Mixed Pickles) van het afgelopen seizoen 2013/2014 verschijnt de eerste Schakel (met
wederom de Mixed Pickles) voor het a.s. seizoen 2014/2015. In die 2 maanden kwam Pickelaar slechts eenmaal op Goed Genoeg voor de
algemene vergadering van AFC, die hij na de verkiezing van het nieuwe bestuur verder voor gezien hield; want hij vreesde een nog lange avond
met enig nachtwerk voor zijn thuiskomst. En daarin is hij niet meer zo sterk.
Deed hij nog iets van belang in zijn AFC-luwte? Pickelaar speelt open kaart en neemt u even mee naar – jawel – zijn studeerkamer. Daarin staat
onder meer een verende Ikea-stoel (van de zijkant gezien een S-vorm), waarvoor een kunststof Blokker-krukje en op enige afstand een TV-toestel.
U voelt hem al: hij keek veel sport vanuit zijn versimpelde chaiselongue. Hij at een hapje, dronk een matig thuisborreltje, maar lette ondertussen
wel op zijn gewicht. Het kijkvoer was breed: WK hockey (mannen en vrouwen), atletiek, WK voetbal, de Tour de France en (daar kijkt u van op)
snooker. Hij keek languit liggend dus veel televisie; achteraf gezien teveel.
Het alom getoonde schuifie/schuifie voetbal is dodelijk voor het spel en vraagt als het ware om aanpassing van de spelregels. Hockey en atletiek
zijn geschapen voor televisie. De Ronde van Frankrijk was niet altijd genoeglijk kijkgenot door de talloze mensonterende valpartijen; zelfs
kwaadaardige, veroorzaakt door sprinters. Het wachten is blijkbaar op dwarslaesies en doden. Kritisch kijkend had Pickelaar al eerder het van
oorsprong Engelse snooker leren begrijpen en waarderen: schaakbiljart in optima forma.
Samenvattend: de (kunst)criticus Pickelaar leidde in een deel van de zomer het leven van een intellectueel.
CITAAT
“Kunstcritici zijn meestal mislukte artiesten. Net als de meeste artiesten”.

(Paul Citroen, Nederands schilder en graficus, 1896-1983).

VOORTGANG
Dat Duitsland inmiddels Weltmeister werd en Nederland als derde naar huis ging zonder in reguliere speeltijd een nederlaag geleden te hebben
was natuurlijk uitzonderlijk en vooral de verdienste van Louis van Gaal. Maar om eerlijk te zijn zou Pickelaar hem niet begeren als buurman.
TV uitzendingen van Nederlandse wedstrijden werden thuis gemiddeld door 9,5 miljoen landgenoten bezien. Tel daarbij op de buitenshuis
kijkende groepsdieren, dan waren dat per keer12 miljoen belangstellenden. Daarvan was Pickelaar er toch steeds één, dacht hij onthutst! Maar hij
beperkte zich desondanks nog door de voorkeuvels te mijden. Hij keek wel periodiek naar Studio Brasil, waarin de rood/bruine tekkel Messi
waarschijnlijk meer kijkers genereerde dan alle voetbalbollebozen bij elkaar.
Wij gaan nu weer verder met AFC voetbal 2014/2015, waarin het novum AFC damesvoetbal. Van Pickelaar mag het, al zat hij er niet op te
wachten. Zelf is hij klaar voor het volgen van (voornamelijk) onze zondagselectie, maar hij moet zijn drifthormonen wel wat beteugelen. De
wegpiraat Pickelaar liep tegen een bekeuring (beschikking) op van 33 euro wegens overschrijding van de 50 km maximum snelheid met – jawel –
4 km! Zo komen onverlaten te pas.
TEKSTEN
De ingezette AFC voortgang zal niet verhinderen, dat het WK voetbal in woord, beeld en toon nog geruime tijd langs zal komen; en de aandacht
alsdan nog blijft opeisen. Het vaak gezongen volkslied Wilhelmus, tekstueel een geuzenlied uit circa 1570 en melodisch een oud Frans
soldatenspotlied, zal nog wel eens klinken. Wat vermoedelijk geen vijf AFC-ers meer weten is, dat het (sinds 1932) nieuwe volkslied ooit ook
gezongen werd op het AFC-jaardiner; evenals uiteraard ons clublied. Op de duur achtte een deel van de functionarissen dat toch wel wat teveel
van het goede in een veranderende maatschappij en bepleitte afschaffing van het Wilhelmus. Een ander deel, niet minder groot, vloog in de
gordijnen en het woord landverraad viel zelfs. Merkwaardigerwijze werd het Wilhelmus van het jaardiner afgevoerd door een AFC-bestuur onder
voorzitterschap van Dio Hermens, een ex- kolonel van het Nederlandse leger. De storm in het glas water ging evenwel snel liggen. Het clublied
bleef gehandhaafd, maar hoe nu verder met vrouwelijke leden? Tekstschrijver (en latere voorzitter) Dick Bessem zou er in redelijkheid geen
moeite gehad mee hebben om één woord in ons clublied te vervangen: “Wij allen dienen onze club als plichtsgetrouwe leden (in plaats van
mannen)”. Pickelaar heeft (als bekend) meer moeite met het zingen van het tweede couplet, waarin staat: “Eens worden wij weer runners-up”; in
een tijd , waarin AFC ongeveer alles won wat er maar te winnen viel.
Dat ons Wilhelmus het vorige volkslied (van H.F. Tollens, 1780-1856) in 1932 verving was ook het gevolg van een een veranderende
maatschappij. De tekstregel “Wien Neêrlandsch bloed in d'ad'ren vloeit, van vreemde smetten vrij” kon uiteraard niet meer.
Pickelaar heeft de hiervoor genoemde twee beminnelijke AFC-voorzitters Dick Bessen en Dio Hermens, persoonlijk zeer goed gekend.
AMENDE HONORABLE
“Een openlijke schuldbekentenis en erkenning van zijn ongelijk“ is de vrije vertaling van Pickelaars volgende boetedoening. In zijn vorige Mixed
Pickles nam hij de pickle TAURUS op, over het AFC stierenfestijn van 9 mei j.l.. Dat deed hij vers van de lever en toen ging het – wat de feiten
betreft – fout. Hij zou er inmiddels het zwijgen toe kunnen doen, maar dat doet hij niet. Want hij vindt, dat ook de Schakel een betrouwbare
kenbron behoort te zijn voor toekomstige AFC geschiedschrijvers. In het Schakel- verleden ging dat tot Pickelaars ergernis bij andere scribenten
vaak mis. Vandaar alsnog zijn zelfcorrectie .
Bas Rachman won de wisselstier niet, maar droeg hem over aan de nieuwe winnaar Jeroen Walker. Bovendien was, behalve Machiel van der
Woude en Wim Ringe', ook Wim Crouwel te gast. Die informatie deed Pickelaar op in een website tekst, waarin hijzelf werd aangeduid als Pim
Adriaans. Voor eens en voor altijd: zijn familienaam wordt geschreven als Adriaan, waarachter de letters s en z (simpele ziel). Het is maar, dat u
ook dat weet.
SCHAKEL
Het staat nog steeds op blz. 1 van de AFC-Schakel: “Dit is de Schakel die komt binden, de oude club aan d'oude vrinden”. Niettemin ziet
Pickelaar een nieuwe tekst naderen: “Dit was de Schakel die ging scheiden, de oude club van nieuwe tijden”. Pickelaar keek eens om naar wat hij
door de jaren heen aan de Schakel heeft toevertrouwd; eerst als Ad Onderdelat en later als Pickelaar. Hij kwam nogal wat tegen, waarop hij in
volgende Mixed Pickles wil terugkomen: op de AFC-historie, waarin AFC-tradities een plaats vonden. Vooralsnog verwijst Pickelaar naar 1977,
toen hij toetrad tot De Zilveren Ploeg en een pickle plaatste van de Vlaamse letterkundige Karel Jonckheere, die hij aanhaalde met diens woorden:
“De wijze kan in woorden niet meer vatten de wereld van de zotten en de zatten”. Hij zou lid geweest kunnen zijn van AFC...
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DE MAAT
VOOR
SUCCESVOL
ZAKEN DOEN

W W W. R I C K M O O R M A N . N L
Scabal
Dressler

Hugo Boss
Lacoste

Moorman Mannenmode
Telefoon 020 - 644 11 62

Canali
Eton

Aeronautica Militare

Humberto

Groot Gelderlandplein 135
E-mail: info@rickmoorman.nl

Jacob Cohën

1082 LV Amsterdam
Website: www.rickmoorman.nl

