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Wilt u gratis vervangend vervoer?
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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
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der Madeweg
25 1099 BS Amsterdam
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t 020 69 37 399
f 020 66 85 789
e fritzscheamsterdam@asnmail.nl
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Website: www.afc.nl

e-mail Schakel en website: webmaster@afc.nl
Productie Schakel Hans Elias
0297-761406
Drukkerij Palteam
020-4950435
Medewerkers Pim Adriaansz, Frans Jüch, Hans de Bie, Wim
Crouwel,

Red-Aktueel
Ditmaal geen Red-Aktueel nieuws daar de producent van de Schakel geen
verslag heeft ontvangen.

Bestuursmededelingen

Bart Logchies volgend seizoen trainer AFC1

Sportpark Goed Genoeg, De Boelelaan 50, 1082 LR A’dam
clubhuis 6445575
Administratie
Daryl Gerritsen, Postbus 71793, 1008 DG Amsterdam, tel.
6611513, administratie@afc.nl
Verenigingszaken
Henny Kottmann, verenigingsmanager, tel. 4044043,
06-54946477, verenigingsmanager@afc.nl
Wedstrijdzaken
Lars Folkertsma, tel. 6611513, wedstrijdzaken@afc.nl
Contributie t.n.v. AFC, NL52INGB0000 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 Ernst-Pieter Knüpfer
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
06-10117686
06-22666862
06-55222110

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

06-55847024
06-51362635
06-46201222
06-53116895
06-53133914
06-46376666

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

06-21512770
06-26897266
06-30084824
06-24754451
06-39421241

Commissie Sociale Zaken Ger van Caspel

020-6457230

Archiefcommissie Rik de Boer

023-5281970

Scheidsrechterscommissie Frans Jüch

06-23622214

Trainers senioren o.a.
Stanley Menzo
Roy Tular, zondag 2
Michael Timisela, zondag 3
Wessel Colijn, zaterdag 1
Jeroen Brussee, zaterdag 2
Kees Bregman, zondag 4
Laura du Ry, vrouwen 1

06-51055710
06-51116338
06-14193772
06-11375452
06-10892822
06-22146418
06-55545885

Het Bestuur van de AFC is verheugd te kunnen melden dat Bart Logchies voor het
seizoen 2015-2016 is aangesteld als trainer-coach van AFC1.
Met zijn huidige club Ajax (amateurs) promoveerde de geboren Amsterdammer de
laatste jaren achtereenvolgens naar de Hoofdklasse en de zaterdag Topklasse.
Voordat Bart Logchies in 2011 neerstreek bij Ajax was hij onder andere 4 jaar trainer
van Argon en 6 jaar bij JOS/Watergraafsmeer.
Naast zijn werkzaamheden als trainer is hij tevens docent bij de KNVB.
Wij wensen Bart Logchies veel succes bij AFC.
Amsterdam, 27 januari 2015
Bestuur AFC

Vertrek Wessel Colijn

Het bestuur van AFC maakt bekend dat in goed overleg met trainer-coach Wessel
Colijn van AFC Zaterdag 1, dat uitkomt in de 2de Klasse, besloten is dat Wessel aan
het einde van dit seizoen de club zal gaan verlaten.
Wessel is vanaf het seizoen 2004-2005 aangesteld geweest als trainer-coach van AFC
Zondag 2 en heeft deze positie met een onderbreking van twee seizoenen in de periode 2007-2009 met succes bij dit team voortgezet alvorens hij het seizoen 2012-2013
de verantwoordelijkheid kreeg over de selectie van AFC Zaterdag 1.
AFC is Wessel zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de club in het algemeen en met
name de afgelopen drie seizoenen in de functie als trainer-coach bij de zaterdag 1.
In de afgelopen twee seizoenen 2012-2013 en 2013-2014 is hij erin geslaagd om met
dit team ieder seizoen een periodetitel te veroveren in de 2e klasse, waarbij AFC
samen met Wessel hoopt dat hij dit kunstje tijdens dit lopende seizoen nog een keer
zal weten te realiseren.
De AFC Zaterdagcommissie, tezamen met AFC bestuurslid seniorenvoetbal Lou
Hekster, zal in de komende tijd op zoek gaan naar een nieuwe trainer voor het seizoen 2015-2016.

AFC Ridderlunch

De jaarlijkse lunch voor de AFC-Ridders zal dit jaar worden gehouden op dinsdag 7
april a.s. aanvang 12.00 uur.
Reserveer dus deze middag reeds in uw agenda.
Onze Ridders zullen individueel nog een uitnodiging ontvangen.
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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.

Creatief

Huiswerk Instituut
Buro leerhulp
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

&

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

HIER HAD
UW ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN

Specialiteit:
Gebakken Tong
Tournedos

www.troostwijk.nl

Ristorante Italiano

,, Accuraat
”
L OUH E K ST E R
agenturen bv

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

VERHUUR
dorpsstraat 11a - 1191 bg ouderkerk a/d amstel

tel. om
020 664
61 - e-mail lhekster@euronet.nl
Alles
uw23evenement
te laten slagen
Stoelen
Tafels
Linnen
exclusief agent voor
Garderobe
Podium/dansvloer
Bar/koeling
Parasols/zeilen
Verlichting
dress & casual
Koffie/thee apparatuur
Bak/kookapparatuur
Keukenmateriaal
Warmhoudapparatuur
Opdien/buffetartikelen
RVS
kostuums & colberts Schalendassen
& bretels
Asbak etc.
Servies
Bestek
Glaswerk
HAND MADE TAILOR JEANS

Volop aandacht voor Topklasse
bij RTV Noord-Holland.
Volg het laatste nieuws op RtVnh.nl/spoRt
@ RtVnh_ spoRt
en Via

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

Telefoon:
pantalons

020-641 09jeans
20
www.accuraatverhuur.nl

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

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

Jan was een echte levensgenieter en ging dan ook op in het verenigingsleven. Hij werd lid van AFC’s dochterverenigingen ATC en
ACC, van welke club hij in 2013 voor zijn vele werk werd benoemd
tot Lid van Verdienste. Hij trad op als fotograaf voor alle AFCPersmappen en vele clubevenementen en was mede-oprichter van de
YGGC, de Young Gentlemen Golf Club, waar veel AFC’ers lid van
zijn en van welke club Jan in 2010 benoemd werd tot Erelid. Ook was
hij vanaf de start in 1989 tot heden lid van het Genootschap “Heeren
Heeren” met o.a. zijn AFC vrienden Jack van Gelder, Ron van Doesburg, Nicky Hekster, Rein Akkerman, Amel Vroege en Roy van Dijk
en in het jaar 1997 werd Jan opgenomen in AFC’s Zilveren Ploeg.
Bijna drie jaar geleden werd bij Jan een ernstige ziekte geconstateerd.
De manier waarop hij vanaf dat moment hiermee om is gegaan heeft
bij zijn vele vrienden en vriendinnen van AFC, en niet alleen bij hen,
diepe indruk gemaakt.
Dinsdag 20 januari 2015 is Jan in het bijzijn van zijn dierbaren op de
veel te jonge leeftijd van 58 jaar thuis overleden.
Namens AFC condoleren wij zijn vrouw Constance en dochter Sophia, zijn zoon Mels en dochter Floor en zijn zusters Sieny en Ans en
de overige familieleden met dit grote verlies. Jan zal bij AFC via vele
fijne herinneringen en zijn honderden foto’s van clubevenementen uit
het verleden altijd in onze gedachten blijven voortleven.
KG / EG.

Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden op 20
januari 2015 op de leeftijd van 58 jaar van
Jan Otsen
lid van onze vereniging alsmede lid van de Zilveren Ploeg.
Namens het Bestuur betuigen wij onze oprechte deelneming aan de
naaste familie.
Ad Westerhof - voorzitter
Ronald Koster - secretaris

In Memoriam Jan Otsen

Bert Witteveen

Op dit moment verblijft Bert Witteveen in Het Zonnehuis in Amstelveen. Op zijn verjaardag 23 februari zou een kaartje door hem zeer op
prijs worden gesteld.
Adres: Groenelaan 9, 1186 AA Amstelveen, afd. Juliana 2.12.

Vandaag, woensdag 28 januari, namen vele honderden aanwezigen op
De Nieuwe Ooster in Amsterdam afscheid van AFC’s Zilveren Ploeger Jan Otsen. Er waren mooie speeches van de voorzitter van ACC
Guido Dukker, van Jack van Gelder als ambassadeur van AFC, van
Jan’s zuster Sieny en namens zijn zuster Ans droeg de bekende actrice
Kitty Courbois een gedicht voor van Willem Wilmink. Er waren
gevoelige afscheidswoorden van Jan’s inmiddels volwassen kinderen,
Mels en Floor, waaruit bleek dat hun vader ook hun beste vriend was
en als afsluiting emotionele laatste woorden van Jan’s partner Constance, ondersteund door haar dochter Sophia en dat alles soms onderbroken door het zachte gehuil van Jan’s beste maatje, zijn hond
Bob. Ook het muzikale optreden van Constance’s broer, saxofonist
Frank Breeveld, maakte de nodige emoties los. Kortom, een indrukwekkend afscheid.
Als jongen van 12 jaar speelde Jan voor de Amsterdamse voetbalclub
De Spartaan en zijn oudere zuster Sieny en Jan’s vader sloegen nooit
een wedstrijd over. Jan was een talentvolle en razendsnelle rechtsbuiten en na een aantal jaren werd hij gescout door AJAX, waar hij na
een korte periode de begeleiding te prestatief vond ingesteld en besloot te stoppen met voetballen; daar stonden ze destijds bij AJAX
toch wel van te kijken. Een paar jaar later vertelde hij zijn zuster
Sieny dat hij het voetballen miste. “Misschien moet je naar AFC
gaan”, opperde zij, maar ja, dan kreeg je in die tijd wel mensen van
AFC’s enquêtecommissie op visite en daar had Jan niet echt zin in.
Kort daarna ging Sieny met haar man Evert op vakantie naar Benidorm en toeval bestaat niet, in hetzelfde hotel logeerden Bert Witteveen en Frans van den Bor, waar zij al snelmee in contact kwamen.Toen daar bleek dat Frans en Bert AFC’ers waren, liet Sieny
direct weten dat zij een jonger broertje had die bij AJAX in de jeugd
had gespeeld en lid van AFC wilde worden, maar geen zin had in een
bezoek van de enquêtecommissie. “Oh, dat maken wij wel in orde”,
reageerden Frans en Bert en zo is Jan in 1972 op 16-jarige leeftijd lid
van AFC geworden.
In het seizoen 1973-1974 speelde Jan in AFC’s Junioren A-1 o.l.v.
Gé van Dijk en Karel Baarschers met jongens als Dirk-Jan Verhaal,
Pieter Sandberg, John Parsser, Benno Leeser, Henny Kottmann, e.a.
en bij zijn overgang naar de senioren koos hij voor de zaterdag 1,
waar hij een aantal seizoenen in de KNVB Derde Klasse voor uitkwam. Maar Jan kreeg al op vrij jonge leeftijd slijtage aan zijn knieën
en daarom besloot hij met een aantal AFC’ers in een vriendenteam op
een lager niveau te gaan spelen, het binnen AFC zeer bekende Zami
Quatro. Veel spelers van dit team leveren anno 2015, vele jaren later,
het broodnodige kader voor het bestuur en de commissies van AFC.

Ledenlijst

Nieuwe leden:
11242 Sarah Hoelscher, Holendrechtstraat 7, 1078 TM Amsterdam
11243 Noor Rohde, Jan van Eijckstraat 35, 1077 LH Amsterdam
11244 Boaz van Moppes, Holtmeulen 52, 1083 CH Amsterdam
11245 Rosa Tiel, Vondelstraat 170 HS, 1054 GV Amsterdam
11246 Esmee Voorn, Bastenakenstraat 27, 1066 JA Amsterdam
11247 Bobbi Priem, Piet Gijzenbrugstraat 26-1, 1059 XJ Amsterdam
11248 Cleo Drijfholt, Victorieplein 29A, 1079 KM Amsterdam
11249 Samuel Jiskoot, Michelangelostraat 75 HS, 1077 BX A'dam
11250 Yam Farhi, Hogewerf 205, 1082 ND Amsterdam
11251 Selin Thomas, Achillesstraat 49 2HG, 1076 PV Amsterdam
11252 Vincent Buis, Ter Wadding 52, 2253 LZ Voorschoten
11253 Wietse van’t Hek, H W Mesdagstraat 14A, 9718 HG Groningen
11254 Angel Artist, Penninkshof 14, 1069 VK Amsterdam
11255 Chiara Morel, Koninginneweg 43, 1075 CG Amsterdam
11256 Azedin Tissoudali, Alblasstraat 17-2, 1079 ZH Amsterdam
11257 Feer van de Marel, Sarphatistraat 77A, 1018 EX Amsterdam
H0106 S.J.B. Lange, Zilvermeeuwenstraat 19, 1171 DJ Badhoevedorp
H0107 I. Navmovski, A.J. Ernststraat 156, 1082 LT Amsterdam
H0108 Ron van Peufflik, Dijkhof 2, 1066 WL Amsterdam
H0109 Mark van der Feen, Rapenburg 103, 1011 TW Amsterdam
Op nieuw opgevoerd:
8256 Nicky Blokzijl, 5432 Jacques Leijssenaar
Adreswijzigingen:
10674 Brecht Scheers, Trompenburgstraat 23-2 HG, 1079 TM Adam
10060 Jasper Wildenberg, Ruysdaelkade 67-2V, 1072 AK Amsterdam
11058 Sarah van Seenus, Nieuw Herlaer 161, 1083 BD Amsterdam
100010 Wim Husers, Bolestein 170, 1081 EA Amsterdam
10831 Jonathan Mulder, Schutsluis 45, 1186 ZD Amstelveen
10832 Michael Mulder, Schutsluis 45, 1186 ZD Amstelveen
10863 Oriël Miller Henzen, Schutsluis 45, 1186 ZD Amstelveen
11224 Keenan Christopher Lee, Javastraat 59C, 1094 HA Amsterdam
Afmeldingen:
11198 Bjorn de Hoop, 8347 Isaiah Ramsahai, H0078 Martijn Hinten,
10084 Ouassim Ahayoun
5
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"Studio AFC" groot succes

AFC op 1 in 'Top 200
van Nederland'

AFC’s 22 jaar oude supportersclub ‘The Reds’ organiseerde gisteren
een mooie avond voor haar leden en commissieleden van AFC. Het
populaire sportprogramma Studio Voetbal was voor één keer roodzwart: “Studio AFC”.

Het vakblad "De VoetbalTrainer" presenteerde de tweede editie van
de Top 200 van hoogstspelende amateurclubs in Nederland. Welke
voetbalclubs behoren dit seizoen 2014/2015 tot deze top?
AFC staat met grote voorsprong op nummer 1 en daar zijn alle
spelers, donateurs en supporters van AFC bijzonder trots op.
Men heeft gekeken naar het competitieniveau van acht jeugdteams
(A1-A2-B1-B2-C1-C2-D1-D2) en het eerste team. Criteria hiervoor
zijn competitieniveau jeugdselecties en eerste team.
De puntenverdeling staat in het schema helemaal onderaan. Bij gelijke rangschikking in punten wordt de rangvolgorde bepaald door
respectievelijk: niveau A1, niveau B1, niveau C1, niveau D1.
Op basis van deze puntenverdeling heeft "De VoetbalTrainer" de
definitieve Top 200 samengesteld, die hieronder staat.
Het gaat dus om het behalen van zo min mogelijk punten.

Onder leiding van AFC ambassadeur Jack van Gelder werden vele
actuele onderwerpen besproken. De tafelgasten waren Ronald de
Boer, Wim Jonk, Henk ten Cate, Stanley Menzo en AFC voorzitter
Ad Westerhof. Nadat Lou Hekster namens “the Reds” de meer dan
100 aanwezigen welkom had geheten ging de avond van start. De
gesprekken waren geanimeerd en de gasten staken hun soms uitgesproken meningen niet onder stoelen of banken.Zo trapte Jack af met de
aanstaande Tweede Divisie, waar alle tafelgasten grote vraagtekens
c.q. zorgen bij plaatsten. Hoe het Nederlandse voetballandschap er
over 5 jaar uit zal zien laat zich volledig raden. Het gesprek vloeide
automatisch over naar de zorgen om de overkill aan professionele
scouts bij amateurclubs en de vele zaakwaarnemers bij professionele
jeugdopleidingen. Oorzaak en gevolg, zo duidde Henk ten Cate niet
ten onrechte. Alle clubs zitten in hetzelfde -op hol geslagen- schuitje.
Wim Jonk, de oud topvoetballer van Ajax, Inter, PSV en Oranje, was
openhartig over de aanpak bij de jeugdopleiding van Ajax. Hij roemde de amateurjeugd van Zeeburgia en AFC vanwege hun grote achterban en de aanwezigheid van vele talentvolle voetballertjes. Dat de
opleiding van Ajax barst van het talent is al vele jaren een gegeven
maar het zal volgens Jonk altijd afwachten blijven of de jonge spelers
zich zullen ontwikkelen tot topspelers in de Eredivisie, laat staan in
Europa. Ronald de Boer, oud topspeler van Ajax, Barcelona en Oranje (tegenwoordig schittert hij in AFC zaterdag 2), benadrukte hoe
moeilijk het is om aan de top te komen en daar op jonge leeftijd al
invloed te hebben op wedstrijden. In de tijd dat Jonk, Menzo en De
Boer zelf doorbraken als voetballers konden zij rekenen op weerstand
en steun van gelouterde professionals als Spelbos, Wouters en
Mühren. Mannen die je keihard konden aanpakken maar je vervolgens ook hielpen om beter te worden. Die ervaring mist het huidige
Ajax en de Eredivisie in zijn totaliteit, aldus het panel van gisteravond.
Henk Ten Cate pleitte ook voor het trainen op mentale hardheid. Men
moet een voorbeeld nemen aan Spaanse verdedigers; voetballers die
zich met lijf en leden voor een bal storten om een doelpunt te voorkomen. Een opmerking waar Stanley Menzo zich zeker in kon vinden.
Hij had vroeger zelf als speler een hekel aan verliezen en ziet die
eigenschap soms te weinig terug bij de huidige voetballers. De Boer:
“als Stanley in een positiespel iets te lang in het midden stond moest
je bij zijn tackles springen voor je leven”. Jonk kon het lachend
beamen.

Als onbetwiste nummer 1 komt AFC uit Amsterdam uit de bus. Het
eerste team speelt in de Topklasse en hun selectiejeugdteams spelen
doorgaans op het niveau waar zij veelvuldig profclubs tegenkomen.
Wat onderscheidt deze amateurvereniging van de rest in Nederland?
We vroegen het aan jeugdvoorzitter Peter Dekkers.
Peter Dekkers: “Natuurlijk heb je een sterke organisatie nodig. Bij
AFC hebben we goed nagedacht over de structuur van de vereniging.
We hebben vijftig jeugdtrainers en iedereen beschikt over een TC Iof TC II-diploma, zodat we verzekerd zijn van kwalitatief goede
trainingen. Het uitgangspunt is altijd 1:4:3:3, maar trainers zijn vrij
om daar veranderingen in aan te brengen als de tegenstander of wedstrijd daarom vraagt. De binding met de club is ook belangrijk. Een
voorbeeld: bijna iedereen die in een commissie zit, is opgegroeid met
deze club. Volwassenen en kinderen vinden het leuk om bij AFC te
komen. Velen keren hier ook terug, als ze bijvoorbeeld een uitstapje
naar een bvo hebben gemaakt, omdat ze hier met plezier kunnen
voetballen.” (…)
Een rekenvoorbeeld:

En zo werd de avond onder de vakkundige leiding van Jack een
mooie mix tussen actuele analyses en ‘kleedkamerverhalen’ van het
succesvolle Ajax van de jaren ‘90. Na afloop kregen de sprekers een
hard en welgemeend applaus voor hun visie en leuke anekdotes. De
opzet van The Reds om weer een bijzondere avond aan de 120 jarige
historie van AFC toe te voegen was meer dan geslaagd.
Cie. P.P.& E / BG
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FOUTLOOS REKENEN

Bij ons leren kinderen uit groep 6, 7 en 8
foutloos rekenen in 12 weken.
Leslocaties: Amsterdam – Keizersgracht 241 / Amstelveen – Prof. J.H. Bavincklaan 5
Ook lessen op zaterdag en zondag. Maak vandaag een afspraak en kom samen met
uw kind bij ons langs voor een gratis niveauonderzoek en vrijblijvend intakegesprek.

Nederlands Mathematisch Instituut
Voor Onderwijs en Onderzoek

KIJK VOOR MEER
INFO OP NLMATH.NL

www.allinlogistics.com

Scoren door onze adviseurs

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

Amsterdamseweg 508A

1181 BX Amstelveen

+

31(20) 345 58 55

www.kottmann-co.nl

Kottmann & Co
Accountancy en belastingadviseurs

SUIT E468

AMSTERDAM

ROTTERDAM

DEN HAAG
OGER.NL

ANTWERPEN

18 februari 2015 93e jaargang nr.7

De wedstrijd UNA - AFC werd gevolgd door Kees Gehring. Hierbij
zijn verslag.
Door omstandigheden had ik dit seizoen nog geen verre uitwedstrijd
kunnen bijwonen, dus op naar Veldhoven. Het blijft natuurlijk voor
supporters van amateurvoetbalclubs niet aanlokkelijk om ca. 300 km
te sturen om een wedstrijd van 2 maal 3 kwartier te kunnen bijwonen.
Ik vernam dat de spelersbus om 11.00 uur uit Amsterdam vertrok en
om 19.00 uur terugkeerde op Goed Genoeg!.
De oplossing? Voetbal op topamateurniveau moet een regionaal
karakter hebben, dan komt er namelijk wel publiek. Zie P.S.

Medische commissie
Het staat TOP, elke jeugdkeeper een helm op!
Voetbal is de laatste jaren gevaarlijker en respectlozer geworden. De
voetbalvereniging Unitas in Gorinchem is naar eigen zeggen de eerste
club in Nederland die het dragen van een helm voor jeugdige keepers
voortaan verplicht stelt. Chapeau!
Maar moeten voetbalkeepers in de toekomst verplicht een helm dragen tijdens de wedstrijd? Vele voorstanders zijn in Nederland dit
debat tegenwoordig gestart. Hockeykeepers, wielrenners, honkbalspelers en catchers, amateur boksers, American footballspelers, rugbyspelers en zelfs cricketbatsmen dragen uit veiligheidsoverweging een
helm en volledig geaccepteerd. En beste AFC-ers, dat zijn per slot
van rekening nog wel profs! Waarom dan niet te beginnen om onze
jeugdkeepers vroegtijdig te laten wennen aan het dragen van een
hoofdbescherming. Dan is het toch vreemd dat beenbeschermers,
gebitbeschermers en de tok-voor-de-edele-delen” we wel normaal
vinden en het beschermen van een niet onbelangrijk deel van ons
lichaam, het hoofd inclusief vitale organen, zomaar aan het lot overlaten?
Hoe stoer staat het als je kind die prachtige, vaak te grote keeperhandschoenen aantrekt en hoe trots bent u dan zelf, toch? Je moet er dan
niet aandenken dat deze knullen over een paar jaar rondlopen met een
hersenbeschadiging of ander hoofdletsel, terwijl dit eenvoudig is te
beschermen. Maar, calvinistisch zoals we in Nederland zijn, moeten
er eerst slachtoffers vallen! Nog vorig seizoen vielen Maarten Stekelenburg ( AS Roma) en Premyzlaw Tyton (PSV) met hoofdblessures
uit in de duels met respectievelijk Inter Milan en Ajax. Een discussie
waard zou je zeggen. Volgens de reglementen van de K.N.V.B. is het
dragen van hoofdbescherming toegestaan, echter onder voorbehoud
dat het hoofddeksel geen gevaar voor de keeper zelf, medespeler of
tegenstander mag opleveren. Chelsea keeper Petr Cech draagt al jaren
een soft lederen helm, omdat hij een schedelbasisfractuur opliep bij
een vergelijkbare botsing.
Een kinderhoofd heeft al zoveel te verduren en een al bestaande
bescherming zal ‘jong geleerd, oud gedaan” eerder vandaag dan
morgen bij onze jeugd verplicht moeten worden. Ons A.F.C. als
voorbeeld stelling? Nou daar komt ie. Keeper Guus van der Linden
bij AFC junioren E1 draagt met veel stijl een hoofdbescherming en
dit talent beloofd een hééle grote te worden. Je begrijpt dat de Medische Commissie van A.F.C. zijn betrokkenheid met u wilt delen, en
onze Top en oud keeper Stanley Menzo hebben we in ieder geval al
mee. Jeugdtrainers en U, verantwoording dragende ouders, laat U
horen!

Dan de wedstrijd UNA-AFC, de nummer 3 tegen de nummer 14 van
de ranglijst. UNA heeft een goede ploeg, maar AFC deed er niet voor
onder. De wedstrijd o.l.v. scheidsrechter Kok ging gelijk op. AFC
zonder de geblesseerde Grootfaam en Shakison, de geschorste Joshua
Patrick en de zieke Enrico Patrick, had het meest balbezit, maar werd
(voor de rust) niet gevaarlijk. De ploeg van UNA ‘stond’ goed (slimme trainer die Schenning, was vroeger een ietwat trage maar tactisch
goede speler) en creëerde op de counter wel enkele kansen, maar had
een penalty nodig om onze jarige doelman Youssef te passeren.
Na rust min of meer hetzelfde beeld. Met Mitchell Theuns voor de
zieke Wout Meulemans speelde AFC van achteruit en op het middenveld verzorgd voetbal, had meer balbezit en omdat onze voorhoede
Menzo-Veerman-Wulffraat meer van positie wisselde werden onze
aanvallen ook gevaarlijker. Zo verscheen Tim één keer vrij voor de
keeper, maar zijn inzet werd gestopt.

AFC speelde met veel inzet en passie en verdiende echt de gelijkmaker. Stanley Menzo bracht 10 minuten voor tijd “pinchhitter” Jasper
de Haer voor linksachter Moelee en 3 minuten voor tijd youngster
Bas Middelkoop. De AFC-supporters achter de goal waren van mening dat een wissel zo kort voor tijd geen zin had, maar zij kregen
ongelijk. In de blessuretijd forceerde Bas een corner, Daan Sutorius
sprintte naar de cornervlag en bracht de bal voor, de slimme Jasper
zette een blok waardoor de keeper van UNA “vaststond” en uit de
scrimmage (ik denk dat er 21 spelers in het strafschopgebied van
UNA stonden) kon Pepijn Veerman de gelijkmaker binnenschieten.
Dik verdiend vonden de juichende meegereisde AFC-supporters
achter het UNA-doel. Trainer Stanley blijft dus na 2 wedstrijden
onder zijn leiding ongeslagen. Jongens, ga zo door! Met deze instelling en dit veldspel heb je tegen iedere tegenstander mogelijkheden en
moet het kunnen lukken om met de resterende 12 wedstijden de denk
ik totaal 36 benodigde punten (nog 6 x winnen en 1 x gelijk) binnen
te halen. Veel succes!
KG.
P.S. Voetbal op topamateurniveau moet een regionaal karakter hebben, dan komt er namelijk wel publiek. Dus geen Landelijke Tweede
divisie om een podium voor de Tweede elftallen van de BVO’s te
creëren. Daar zit niemand op te wachten. De BVO’s niet, zo blijkt
inmiddels en clubs als Kon. HFC, HBS, Hercules, AFC, EDO en
AJAX amateurs, samen goed voor 700 jaar voetbalgeschiedenis,
evenmin. Een samengaan van de Topklasse Zaterdag en Zondag in
Topklasse A en B, bijv. opgesplitst in Noord-Nederland en ZuidNederland (dus minder lange reisafstanden) zou een veel betere beslissing zijn. De thuisspelende ploeg bepaalt de wedstrijddag en
wanneer de zaterdagvereniging de uitwedstrijd uit geloofsovertuiging
(?) niet op zondag wil/kan spelen, wordt de wedstrijd zaterdagmiddag
om 17.30 uur verspeeld. Aan het eind van het seizoen één beslissingswedstrijd tussen de kampioenen van klasse A en B op neutraal
terrein om het Kampioenschap van Nederland Amateurs, CUPFINAL sfeertje met ik schat tussen de 5 en 10.000 bezoekers.

De Medische commissie:
Lex Swaan (arts )tel. 06-53674434 Wim Crouwel (fysiotherapeut/voorzitter) tel. 06-51050940
mail: wim.crouwel@xs4all.nl Michael Olivieira (sporttherapeut Aselectie) tel: 06-21278122 Co Groszenipper (sportmasseur) tel. 0644352970
Inloopspreekuur voor AFC senioren voorlopig op maandag tussen
17.30-18.30 uur praktijk FYSIO&MORE A.J.Ernsstraat 167 Amsterdam Bvt. Tel. 06-24207849.
Voor de AFC jeugd op maand- en woensdag tussen 16.00-17.30 uur
in de Bas Rachman fysioruimte.

Verslagen AFC 1

1 februari 2015: UNA - AFC 1 - 1
Op initiatief van de commissie Pers, Publiciteit en Evenementen
zullen de verslagen van “ONS EERSTE” dit seizoen worden verzorgd bij iedere wedstrijd door een andere oud 1e elftal speler.
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voor echt groot gevaar. Dat was zeer zeker ook de verdienste van
VVSB die de wedstrijd vakkundig in het slot gooide.

De Kampioen van Nederland promoveert naar de Jupiler Leaque en
ontvangt van de KNVB een mooie startpremie om in het Betaald
Voetbal mee te kunnen doen. En dat kan, dat is gebleken. Kijk naar
Achilles, die laten op dit moment niet minder dan 7 ploegen onder
zich. Goed gedaan!

In de laatste fase was er nog een grote scrimmage voor het doel van
VVSB. Met een beetje geluk had het een vrije schietkans op kunnen
leveren, maar de bal viel net niet lekker voor de voeten van Meulemans. Kans verkeken. Met nog vijf minuten te gaan werd Jasper de
Haer door Menzo naar voren was gedirigeerd. En als De Haer naar
voren gaat gebeurt er altijd wat. In de allerlaatste seconde inderdaad de kans op de 2-2 en een punt, maar Jasper gaf net te veel vaart
mee aan zijn kopbal die net over de lat verdween. Direct daarna werd
er afgefloten door de goed leidende arbiter.

Opstelling: Youssef Abdallaoui, Marin Willemsen, Geoffrey Galata,
Guido Moelee (79. Jasper de Haer), Daan Sutorius, Tim Wulffraat,
Wout Meulemans (46. Mithel Theuns), Magid Jansen, Jonathan
Richard, Pepijn Veerman, Damian Menzo (83. Bas Middelkoop).
8 februari 2015: AFC - VVSB 1 - 2
AFC speelde de derde wedstrijd na het verstrijken van de winterstop.
Na twee gelijke spelen onder de nieuwe hoofdtrainer Stanley Menzo
was VVSB de volgende tegenstander.

AFC speelde een vlakke (en daardoor matige) eerste helft. In de tweede helft was het spel veelbelovend. Met die instelling en overtuiging
moeten de punten gaan komen. Kop op mannen!
Bobby Gehring

VVSB, een oude bekende uit de Hoofdklasse A, is bezig aan een zeer
sterk seizoen. De ploeg uit Noordwijkerhout was vorig jaar al bezig
aan een goede serie. VVSB eindigde op een gedeelde 2 e plaats met
UNA. Die dadendrang komt dit jaar opnieuw tot uiting; VVSB speelt
opnieuw voor de bovenste plaats. Bij AFC zijn de problemen inmiddels bekend en erkend, en dus stond er deze middag voor beide ploegen veel op het spel.

Opstelling AFC: El Abdallaoui, Willemsen, Gallata (20. De Haer),
Shakison, Jansen, Meulemans, Sutorius, Richard, Enrico Patrick (80.
Middelkoop), Veerman, Menzo.
14 februari 2015: AFC - De Merino's 3 - 0
Op het nieuwe kunstgrasveld (veld 3) speelde AFC voor de KNVB
West district 1 tegen De Merino's uit Veenendaal.
Eindstand 3 - 0; ruststand 2 - 0.
1-0 Pepijn Veerman, 2- 0 Mitchel Theuns, 3-0 Enrico Patrick.
Opstelling AFC: Youssef El Abdallaoui, Marin Willemsen (88. Mathijs Miserus), Guido Moelee, Mallqui Cabezas Narvaez 52. Bas
Middelkoop), Randel Shakison, Magid Jansen, Mitchel Theuns, Daan
Sutorius, Enrico Patrick, Joshua Patrick, Pepijn Veerman (60. Mitchell Faerber)

De wedstrijd ging in de eerste fase gelijk op met een aantal redelijke
mogelijkheden voor beide partijen. Na 30 minuten trok VVSB het
initiatief naar zich toe en kwam AFC niet meer onder de druk vandaan, mede door het voortdurend slim druk zettende (en vrijlopende)
elftal van trainer van Leeuwen. Toen het leek alsof de rust ging aanbreken met een 0-0 stand bleek één momentje van Amsterdamse
onoplettendheid genoeg voor de slimme aanvallende middenvelder
Thomas Tavilla. Hij vond het gaatje in het hart van de AFC verdediging maar zijn schot werd geblokt door een mooie redding van El
Abdalloui. In de rebound bleven de AFC-ers staan kijken maar was
Van Niel wel scherp. 0-1. Ontzettend zonde in de laatste seconde
voor de rust.

Zondag B

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
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

Na de pauze kwam AFC beter uit de startblokken en speelde met veel
meer overtuiging dan in de eerste 46 minuten. Een mooie aanval
leverde direct een corner op. Uit die corner kreeg Magid Jansen een
prima schietkans op de gelijkmaker, maar zijn poeier werd op
(on)gelukkige wijze uit het doel geblokt. AFC ging het spel stukje bij
beetje meer ging dicteren maar het was juist een splijtende VVSB
aanval die voor een doelpunt zorgde. Opnieuw was het de uitgekiende
Tavilla die de ruimte wist te vinden en in twee pogingen kon scoren.
0-2.

Zaterdag C

Samenstelling C-cie
- Voorzitter: Roy van Dijk (06-53288696,roy.vandijk@bonnit.nl
Contactpersoon voor zaterdag 1.
- Secretaris: Sebo Woldringh (06-14672961,
s.woldringh@troostwijk.nl)
Contactpersoon voor zaterdag 2, 4, 10, VE1 en VE2.
- Commissie lid: Jack Huiman (06-38541459,
jackhuiman@hotmail.com)
Contactpersoon voor zaterdag 3, 7, 9, 12 en 13.
- Commissie lid: Emiel Neter (06-41509893,
emielneter@gmail.com)
Contactpersoon voor zaterdag 5, 6, 8 en 11.

Er zat voor AFC niet anders op dan verder gaan met de achtervolging.
Een gelijkspel leek het maximaal haalbare. In de 71e minuut kwam de
aansluitingstreffer. Een goede goal van Pepijn Veerman, na mooi
voorbereidend werk van Jonathan Richard, gaf weer hoop voor een
betere afloop. 1-2.
Met vele aanvalsgolven werd de druk op VVSB gehouden. Het goede
spel van de Amsterdammers zorgden wel voor dreiging, maar niet
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www.soundshop.nl
Elanor Rooseveltlaan 106-108 – 1183 CL Amstelveen
Telefoon: 020-6409111 – e-mail: info@soundshop.nl
In Amstelveen zijn wij makkelijk te bereiken met tram 5 of sneltram 51 (halte
Zonnestein). Parkeergelegenheid: Direct voor de winkel gratis parkeren.
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
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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
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Wij verzorgen een verfijnde Italiaanse catering, zowel zakelijk als privé!

Telefoon (088) 0014 100

Amsterdam Noord
Amstelveen
- 641 09
Johan van Telefoon:
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Tevens vestigingen in Hoofddorp, Leiderdorp, Lisse-Hillegom, Noordwijk-Katwijk

Legmeerdijk 134
1187 NH Amstelveen
www.pouwpeugeot.nl Geopend:
Telefax: 020-643 01 90
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MIX ED PIC KLES

ingelegd door Willem (Pim) Adriaansz (sinds 1976 nr. 384)
w.adriaansz@ziggo.nl

QUO VADIS?
Toen eind augustus 2014 de begonnen competitie topklasse zondag enige weken op streek was meenden welhaast alle voetbalkenners van de
zestien deelnemende clubs, dat de verschillen gering zouden blijven omdat iedereen van iedereen kon winnen. Inmiddels zijn we een half jaartje
verder. Krachtsverschillen zijn niettemin duidelijk gebleken en de bokken zijn van de schapen gescheiden. De huidige plek van AFC op de
ranglijst liegt er niet om en dan rijst de vraag quo vadis? (waar gaan wij heen?).
Onze brede selectie is blijkbaar toch niet onaantastbaar geweest. Mede door blessures en schorsingen (bah) staat AFC – met nog 11 wedstrijden te
gaan – voor de moeilijke klus om de benodigde punten alsnog te pakken.
Pickelaar is één van de velen, die niet alle ins en outs kan overzien. Hij matigt zich in deze fase van de strijd dan ook geen publiek oordeel aan,
maar blijft de komende duels naar vermogen bezoeken. Hij hoopt, dat veel clubgenoten daar net zo over denken.
CITAAT
“Als mensen het met mij eens voel ik altijd, dat ongelijk moet hebben”.
(Oscar Wilde, Engels schrijver van blijspelen, vol fonkelende aforismen, 1854 – 1900).
HET ANDERE AFC 1
Soms krijgt Pickelaar op een presenteerblaadje aangereikt waar hij naar streeft. Dat andere AFC 1 (zaterdag) wilde hij ook wel eens aan het werk
zien. Daarvan kwam het op 7 februari j.l. toen de tweede klasse wedstrijd FC Castricum – AFC bij wijze van spreken bij hem thuis om de hoek
werd gespeeld. Op het tweede (kunstgras) veld met dugouts. Pickelaar werd gelukkig herkend en mocht vanwege een lichte motregen
plaatsnemen in de AFC dugout. Met sombere vermoedens zag hij in de eerste speelhelft een oppermachtig FC Castricum, waartegen AFC
nauwelijks verweer had. Maar in plaats van (pakweg) een 4-0 ruststand kwam AFC nog weg met 1-0. Trainer Wessel Colijn gaf zich echter nog
niet gewonnen en mede door een paar wissels was in de tweede helft AFC overheersend. Na een minuut of 20 scoorde Lucas Hofstra de
gelijkmaker en vlak voor tijd bracht Sil Paddenburg vanuit een moeilijke hoek op wonderbaarlijke wijze de 1-2 winst voor AFC op het
denkbeeldige scorebord.
De opstelling van AFC: Berghuis, Paddenburg, Swart, de Jong, de Wijs, de Graaff (65: Roodbeen), Deetman, Rijsman (88: Singels), van Moll,
Hofstra en Morgan (63: Wondel).
Als het een dag later bij AFC-VVSB (topklasse zondag) net zo ging, zou Pickelaar geen klagen hebben dacht hij in stilte. Maar helaas liep dat
allemaal even anders.
TERUGBLIK
Uiteraard kijkt Pickelaar ook nog even achterom. Te beginnen bij Leonidas -AFC (2-2) op 18 januari 2015; de competitie entree van Stanley
Menzo. In het vorige seizoen werd het in Hillegersberg een waar spektakelstuk met doelpunten over en weer in de slotminuten. Ditmaal was het
de verrassing, dat het Leonidas niet ontgaan was een op de dag af 120 jarige gast in huis te krijgen. Stijlvol werd de spelersbus aan de poort
verwelkomt en even wellevend was het afscheid van de gasten na afloop; tot zelfs in de bus. De surprise ten velde kwam van AFC kant: de late
gelijkmaker.
Eén week later werd AFC-Lienden met veel andere wedstrijden afgelast. Zo niet EDO-Kon.HFC (0-1), een wedstrijd die veel publiek trok
(waaronder ook Pickelaar), mede als derby in Haarlem. Pickelaar kon zijn auto in de buurt niet kwijt en invalidenplaatsen ontbraken. Van verre
moest hij aanstrompelen, waarna hij tot zijn verwondering in het clubhuis een invalidentoilet zag. In de wedstrijd zelf zag hij de gedisciplineerde
peervormige defensie van de Kon.HFC, die van belang zal blijken te zijn voor handhaving in de topklasse van welke club dan ook. Bij de laatste
wedstrijd in deze pickle komt Pickelaar erop terug.
Inmiddels is het 1 februari en is UNA-AFC (1-1) in Veldhoven aan de orde. Wederom een puntje gesprokkeld. In het programmablad Welkom bij
UNA trof Pickelaar een sympathiek artikel aan, waarvan hij de laatste alinea aanhaalt voor AFC-ers.
“Eerder dit seizoen, op 5 oktober, wonnen onze geelzwarten in Amsterdam met 0-1 van de roodzwarten. Vandaag is het weer een nieuwe
wedstrijd die met 0-0 begint. AFC wil punten, want die heeft de club hard nodig. Het zou jammer zijn als zo 'n gerenommeerde vereniging in de
problemen komt. Wat ons betreft mogen ze het punten pakken nog een week uitstellen”.
De laatste competitiewedstrijd AFC-VVSB (1-2) op 8 februari j.l. brengt Pickelaar de lezers – als beloofd – naar de (zo door hem verwoorde )
gedisciplineerde peervormige defensie. VVSB beheerst die volledig. Bij balbezit van de tegenpartij (in dit geval AFC) versmallen een man of
zeven de veldbezetting tot een peertje ter breedte van het doelgebied, met de punt naar voren (zeg maar het steeltje). Bij corners wordt het peertje
verkort tot een appeltje. Bij balbezit waaiert het peertje/appeltje weer snel breder en langer uiteen. Wat Pickelaar bij VVSB minder aangenaam
vindt is, dat een eigen doelpunt met 11 man bij een cornervlag uitvoerig wordt gevierd, terwijl tegenpartij AFC al lang op eigen helft paraat staat
voor opnieuw middenuit. Behalve extra speeltijd bijtellen zou daar ook een scheidsrechterlijke sanctie behoren jegens de aanstichters.
BIJZONDER BEZOEK
Eerder werd in De AFC-Schakel vermeld dat Jos Römer, vaste bezoeker uit het Zuid Limburgse Stein van alle AFC thuiswedstrijden, onverwacht
is overleden op 31 december 2014. Op zondag 8 februari j.l. bezochten 3 familieleden van hem, via Hans Elias, op hun beurt AFC thuis (tegen
VVSB): een broer met dochter en zoon. Zij wilden de gevoelens van hun Jos Römer voor dat AFC op grote afstand ook nog eens persoonlijk
beleven.
Van beide kanten werd het bezoek breed gewaardeerd en zeer op prijs gesteld. Uiteraard is dit bericht dan ook van waarde om in deze Schakel te
worden opgenomen.
TAALBLOEMPJES
Een journalist van Het Parool deed verslag van een afslaande vrachtauto, die wielrijdsters in zijn hoekspiegel niet had opgemerkt. Hij schreef, dat
de chauffeur ze schiep in de bocht. Blijkbaar een vluggertje.
Een journalist van het Noordhollands Dagblad schreef in een filmrecensie: een alleenstaande moeder smokkelde illegale immigranten uit arren
moeder. Hij bedoelde: in arren moede (ten einde raad).
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