AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB
Opgericht 18 januari 1895
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Deukje?

fritzsche bv

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
Van
der Madeweg
25 1099 BS Amsterdam
E-mail:
fritzsche@wxs.nl
t 020 69 37 399
f 020 66 85 789
e fritzscheamsterdam@asnmail.nl

020 - 693 73 99
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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 Pim Adriaansz, Frans Jüch, Hans de Bie, Wim
Crouwel,
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
06-10892823
06-22146418
06-55545885

Red-Aktueel
Een aantal weken geleden is er binnen het bestuur gediscussieerd over de huidige
status van ons clubblad ‘de AFC-Schakel’. Door de snel veranderende communicatie
mogelijkheden zoals facebook, instagram, whatsapp, twitter, e-mail en de website,
waren / zijn sommige direct betrokkenen van mening dat wat er in de Schakel wordt
afgedrukt ‘oud nieuws’ is; de meeste lezers van de Schakel hebben er via de eerder
genoemde kanalen al kennis van genomen.
‘Zou AFC aan het eind van dit seizoen niet moeten stoppen met de Schakel?’, was de
vraag. Na enkele gesprekken over dit onderwerp is (voorlopig) besloten dat niet te
doen.
Het clubblad beleeft immers zijn 93e jaargang en verdient niet alleen daarom veel
respect. Ook is iedere uitgave waardevol voor het AFC archief.
Wel gaan wij proberen ons clubblad ‘op te leuken’. In deze aflevering van ‘de Schakel die komt binden, de oude club aan de oude vrinden’ treft u o.a. aandacht voor:
Op onze website zijn in de loop van dit seizoen nieuw verschenen de “AFColums’.
Verschillende AFC’ers leveren bijdragen van een grote variëteit. De laatste 4 weken
verschenen er Colums van Anne Veerle Vaarkamp, Machiel van der Woude, Rob
Duis en René de Vreeze die in deze Schakel zijn opgenomen. Leuk om te lezen.
Twee wedstrijdverslagen uit onze jeugd; het verslag van de A1 in hun (derde!?)
wedstrijd tegen Hollandia, mooi beschreven door Wiebe Westerhof, en het leuke
verslag van de “weer op stoom geraakte D5” . Ook een leuk verslag van Anton Fasel
uit de Veteranen 2, over Purmerend en gekortwiekt pluimvee.
In september vorig jaar maakte ‘good old’ Johan de Bie bekend dat hij besloten had
te stoppen met zijn rubriek. Wat pagina Privé is voor het dagblad De Telegraaf,
waren de ‘Bie-zonderheden’ voor de AFC Schakel. Deze rubriek werd dan ook door
met name de oudere clubgenoten node gemist. Daarom zijn wij blij dat Erelid Johan
de Bie op ons verzoek zijn pen weer ter hand heeft genomen.
In deze Schakel zijn nieuwe bijdrage.
De wedstrijdverslagen van ‘Ons Eerste’
Sinds de laatste uitgave van 13 februari speelde AFC in de KNVB Topklasse 4 wedstrijden, 2 werden gewonnen en 2 keer werd gelijk gespeeld. Een mooie prestatie van
onze mannen o.l.v. trainer-coach Stanley Menzo. De verslagen van Hercules – AFC,
AFC – Kon HFC, WKE – AFC en AFC – FC Lienden kunnen in deze Schakel op
ieders gemak nog eens worden teruggelezen.
Een blik terug in de tijd; Hoe zag onze C1 eruit in 1985 en nu in 2015..
En in deze Schakel natuurlijk ook de 385e inleg van Mixed Pickles, de maandelijkse
bijdragen van de Medische Commissie en Scheidsrechterscommissie.
Onze AFC, zoals Voetbal International op 18 februari kopte 'AFC BESTE
AMATEURCLUB VAN NEDERLAND' is volop in beweging en het nieuws
verschijnt dagelijks op de AFC website, zoals gedurende de afgelopen 4 weken:
- De Junioren B1 veroverden de periodetitel. Proficiat!
- ‘AFC Huiswerk’ aflevering 10 en 11 verschenen op onze website met nieuwe trucs
voor de AFC-jeugd voorgedaan door eerste elftalspelers Bas Middelkoop en Pepijn
Veerman. Een aanrader om te bekijken!
- De inschrijvingen voor de AFC Zomer Voetbalkampen lopen storm. Haast je met je
inschrijving. Het eerste kamp in juli is al helemaal vol.
- AFC ontving € 3.500 van de Vriendenloterij en de cheque werd in ontvangst genomen door Zilveren Ploegers Alfons Peters en Emiel Neter en bestuurslid jeugdvoetbal Peter Dekkers.
- De grote sporthal ‘voor de deur’ van AFC zal binnenkort worden afgebroken.
- Vanaf 7 maart j.l. werden er in twee weken niet minder dan 179 wedstrijden door
alle AFC-teams verspeeld. Wat een organisatie! Voor alle uitslagen, zie de AFCwebsite.
- Tot slot willen wij graag langs deze weg bekendmaken dat er achter de schermen
wordt gewerkt aan een moderne(re) lay-out van onze website, die daardoor in gebruik ook beter leesbaar is op tablet en smartphone, belangrijke communicatiemiddelen van onze huidige samenleving. Wij verwachten dat de site binnen afzienbare tijd
zal worden omgezet en hopen daarmee de club nog beter in beeld te brengen.
Vervolg op volgende pagina
2
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In Memoriam

Wij hopen dat deze uitgave van ons bekende clubblad de lezers het
nodige leesplezier zal verschaffen. En wij zijn natuurlijk altijd erg
geïnteresseerd naar reacties en / of aanbevelingen over ons clubblad.
Stuur deze aan onze webmaster Hans Elias op zijn emailadres
webmaster@afc.nl.
Wilt u zelf een bijdrage leveren aan de Schakel of de website d.m.v
een leuk verslag of een leuke column, stuur ook deze naar
webmaster@afc.nl

Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden op
16 maart 2015 op de leeftijd van 86 jaar van
Bert Witteveen
Lid van onze vereniging alsmede lid van de Zilveren Ploeg.

TOT ZONDAG A.S. BIJ DE KRAKER AFC – ADO'20.

Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming
aan de naaste familie.

Cie. P.P. en E.
Bobby Gehring

Ad Westerhof - voorzitter
Ronald Koster - secretaris

Juist voor het ter perse gaan van deze Schakel ontving AFC het
trieste bericht dat onze Zilveren Ploeger Bert Witteveen op de leeftijd
van 86 jaar is overleden.

Bijeenkomst AFC ridders

Bert zou volgend jaar tot AFC-Ridder zijn benoemd. AFC zal Bert,
die altijd intensief aan het clubleven heeft deelgenomen, zeer missen.

Zoals reeds aangekondigd in de uitnodigingen aan de AFC-Ridders
vermelden wij nogmaals dat inschrijving voor deze bijeenkomst
(Euro 16,-) dient te geschieden op rekening NL32ABNA0612305015
te name van H. Honsdrecht inzake AFC.

Bestuursmededeling

AFC’s "Bie"- zonderheden

In mei van het vorig jaar leverde ik mijn laatste bijdrage van deze
rubriek in voor de AFC Schakel. Een mens wordt een “daggie” ouder
en ik dacht, het wordt tijd voor de nieuwe jonge generatie in onze
club. Natuurlijk vond ik het leuk dat ik in de wandelgangen van verschillende AFC’ers hoorde dat zij mijn de Biet-jes misten. Maar ik
dacht, ik ben geen Heintje Davids en wat blijkt nu, toch wel! Begin
maart werd ik benaderd door mijn speciale vriend, ons kersverse
bestuurslid Bobby Gehring of ik in het kader van de nieuwe AFCcolumns niet weer mijn maandelijkse rubriek wilde oppakken. En
toen ik tijdens de lange reis naar Emmen op zondag 8 maart j.l ook
door de voorzitter Ad Westerhof en AFC-Ridder Ron Susan gevraagd werd, heb ik in overleg met echtgenote Marjoleine besloten
om de draad weer op te pakken. Dus …………. u/jullie bent/zijn nog
niet van mij af!
Zoals ook als twee jaar geleden is het competitieslot in de Topklasse
ook dit seizoen weer erg spannend. Met nog zeven wedstrijden te
gaan moet ons 1e elftal nog een aantal overwinningen behalen om
zich te handhaven in de Topklasse van het amateurvoetbal. Na de
winterstop werden er onder de nieuwe trainer Stanley Menzo overwinningen en gelijke spelen geboekt. Voor de verslagen van deze
wedstrijden, dit seizoen geschreven door merendeel voormalige eerste
elftalspelers, verwijs ik u naar elders in deze uitgave van ons clubblad
de Schakel.
Afgelopen zondag eindigde de thuiswedstrijd tegen koploper FC
Lienden in 0-0 gelijkspel. Zondag a.s. speelt ons vlaggenschip de
belangrijke thuiswedstrijd tegen ADO’20.
Bij de organisatie van de KNVB is het mijn inziens ook een warboel
met betrekking tot de plannen voor een andere competitie-indeling
voor het seizoen 2015-2016. Het merendeel van de landelijke amateurverenigingen kunnen zich niet vinden in de nieuwe plannen en
ook bij een groot aantal BVO’s zijn de plannen van de KNVB niet
enthousiast ontvangen. Ik wijs daarbij naar de plannen van Feyenoord
e.a. Je kunt gewoon vaststellen dat de KNVB totaal geen interesse
heeft voor het amateurvoetbal in Nederland.
Ik wil nogmaals met vreugde memoreren dat RTV Noord Holland
uitgebreid aandacht besteed aan de wedstrijden van de Topklasse op
zondag. Bij de uitwedstrijd tegen WKE was er een rechtstreekse
reportage en ook de afgelopen zondag was RTV Noord Holland weer
aanwezig. Studio Sport heeft nooit aandacht voor het amateurvoetbal. Ik kijk altijd met veel genoegen als onze eigen Jack van Gelder
en Tom Egbers op de televisie te zien zijn bij Studio Sport, die beiden laten merken dat zij lid van AFC zijn. Wel heb ik soms wat irritatie over bepaalde journalisten van wie ik gaarne eens zou willen
weten of zij denken ergens geen verstand van te hebben…. Vooral die

Benno Nihom wordt volgend seizoen trainer van AFC Zaterdag 1
In samenspraak met de AFC Zaterdag Commissie (C-commissie) is
het AFC bestuur verheugd te kunnen melden dat Benno Nihom voor
het seizoen 2015-2016 is aangesteld als trainer-coach van AFC Zaterdag 1.
Op dit moment is Benno trainer van onze AFC Zaterdag Junioren A1.
Met deze ambitieuze AFC’er pur sang denken wij een goede, sportieve brug te kunnen slaan tussen de (huidige) A-junioren en onze AFC
Zaterdag 1 selectie van dit seizoen.
Wij wensen Benno Nihom komend seizoen veel succes bij ons vlaggenschip van het Zaterdag Senioren voetbal.
Amsterdam, 16 maart 2015
Bestuur AFC/C-commissie

Ledenlijst

Nieuwe leden:
11258 Rein Kluin, Hobbemakade 30A, 1071XK Amsterdam
H0110 Remco Post, Dominee Bleekerhof 35, 1391BJ Abcoude
H0111 Robert Lodder, Ruysdaelkade 45 HS, 1072 AJ Amsterdam
H0112 Oscar Karels, Jan Bulthuisstraat 26, 1191 EM Ouderkerk aan
de Amstel
H0113 Michiel van Hemert, P.C. Hooftstraat 158 HS, 1071 CH
Amsterdam
11261 Leigh Tjon, Kantershofstraat 10, 1104 DP Amsterdam
11262 Hidde Pieper, Muiwaplein 37 3H, 1077 TL Amsterdam
Op nieuw opgevoerd:
10436 Senna Disselkoen
Van donateur naar spelend lid:
Van 100109 naar 11259: Valentino Bakker
Adres Wijzigingen:
10674 Brecht Scheers, Trompenburgstraat 23-2 HG, 1079 TM Amsterdam
2926 Ron Limburg, Minervalaan 77 II, 1077 NT Amsterdam
7999 Daniël Dekhuijzen, Blancefloorstraat 17-3, 1055 TC Amsterdam
Afmeldingen:
10746 Mick Luijcx, 11134 Otis Lambertz, 10635 Spencer Carle, 4898
Quincy Speelman, 10712 Yarden Vork 5961 Alexander van Wijnen,
100022 Kevin van t Wout, 8853 Adnan Daniel Beuqi, 11019 Mauro
Müller, 10171 Eddy John van Uffelen
3
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Gratis WiFi bij AFC

personen die door de week ook in andere programma’s op de televisie
hun mening geven over alle andere zaken. Ik wilde deze irritatie,
mede namens vele andere leden van onze vereniging AFC, aan u laten
weten.
Paco Dersjant, speler van de E 15, was zo ongelukkig om zijn arm te
breken en is dus enkele weken uit de relatie. Namens de AFC wensen
wij hem een snelle terugkeer op de velden .
Ons lid Marc de Hond presenteerde op 8 januari jl. in ons clubhuis
op Goed Genoeg een try-out van zijn nieuwe theaterprogramma
“Scherven brengen geluk". Daarna heeft zijn komend optreden in de
Nederlandse theaters erg veel publiciteit gebracht op ons vaderlandse
televisie. Zowel in de programma’s “De wereld draait door”,
“RTL-Late Night” en “Max Laat” alsmede in Het Parool en in de
Telegraaf werd Marc de Hond aan het woord gelaten over zijn nieuwe programma. Op de website kunt u lezen wanneer u in de theaters
in onze regio van deze leuke voorstelling kunt genieten. Mijn advies
in deze is: beslist doen.
Op dinsdag 7 april a.s. zal weer voor de 10e keer de jaarlijkse lunch
op Goed Genoeg plaatsvinden voor de AFC-Ridders. De Ridders
hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen en worden
om 12.00 uur op Goed Genoeg verwacht. Tijdens deze bijeenkomst
zullen weer een aantal nieuwe AFC-Ridders worden geïnstalleerd.
Onze AFC-Ridder, voormalig winnaar van de AFC-Nobelprijs en
oud-doelverdediger in ons eerste elftal Nol Kulkens kreeg tijdens
een vakantie naar Barcelona in december jl. problemen met zijn
gezondheid. Hij verbleef daar in het ziekenhuis en keerde in februari
terug naar het ziekenhuis in Gouda. Inmiddels verblijft hij voor de
nodige revalidatie in de Trappenberg in Crailoo en wordt dagelijks
met veel liefde bezocht door echtgenote Rinske. Diverse AFCvrienden vonden de weg al naar de Trappenberg. Volgens de laatste
berichten gaat zijn gezondheid inmiddels gelukkig wat beter. Namens
de AFC zenden wij hem onze speciale AFC groeten en wensen wij
hem van harte beterschap.
Onze Amsterdamsche Football Club werd maandag 9 maart jl. door
de VriendenLoterij verrast met een cheque van 3.500 euro. AFC was
één van de succesvolste deelnemers aan de Nationale Belweken, een
initiatief van de VriendenLoterij om clubs en verenigingen in Nederland op een sympathieke en structurele manier financieel te ondersteunen.
Emiel Neter, lid van onze Jeugdcommissie citeerde op onze website
het volgende: "Wij zijn hier ontzettend blij mee! Het geld gaat naar
onze jeugdafdeling. We hebben allerlei evenementen die we organiseren en over een aantal jaren hebben we als het goed is een nieuw
complex waarin we het geld willen gaan gebruiken om een mooi
jeugdhonk te realiseren."
De Junioren A 1 behaalde het afgelopen weekend een mooie overwinning tegen Hollandia. Ik verwijs u naar het door Wiebe Westerhof gemaakte verslag op de website van onze club.
Op zondag 1 maart jl. organiseerde ons bestuur voorafgaande aan de
thuiswedstrijd tegen de Kon. AFC een aangeklede lunch. Er zijn een
aantal jaren voorbij gegaan sinds de laatste wedstrijd in de toenmalige 2e klasse in het begin van de zestiger jaren. De wedstrijd werd
door AFC gewonnen en tijdens de lunch werden oude bekenden
weer ontmoet.
Ons erelid Ger van Caspel vloog 10 dagen geleden met echtgenote
Mieke van Miami naar Europa . De stewardess attendeerde Ger en
Mieke op het bekijken van een film. Er kwam toen een film over ons
AFC-lid en oud-speler van het eerste elftal Thomas Rongen. In zijn
functie als coach van het elftal van US. Somoa. U ziet het weer:
AFC’ers kom je overal tegen.
Bij de thuiswedstrijd tegen FC Lienden was weer onder redactie van
Hans Elias een fraai 'AFC-Thuis' met betrekking tot de thuiswedstrijd
samengesteld. Erelid Machiel van der Woude en Michael van Os
verzorgden resp. de voorbeschouwing en 'In de schijnwerper'. Op de
vrijdag voor de thuiswedstrijd zijn onze ereleden Ger van Caspel en
Edwin Geluk, die het programmablad vouwen en nieten samen met
lid van verdienste Hennie Kottmann degenen die er voor zorgen dat
de programma’s op de zondag verkocht kunnen worden. Ik vond het
terecht om u over deze activiteiten op de hoogte te stellen.
Johan de Bie

Sinds enkele weken kunnen onze leden, spelers en bezoekers gebruik
maken van gratis WiFi van KPN.
KPN WiFi betekent veilig, betrouwbaar en snel online op publieke
locaties.
Verbinding maken met het gratis draadloze internet kan met je
smartphone, tablet of laptop in en rondom het centrale club gebouw,
de tribune en de kleedkamers.
Hoe werkt het? Online in 3 simpele stappen:
Selecteer 'KPN' als draadloos netwerk
Start vervolgens je internetbrowser en de HotSpots inlogpagina verschijnt vanzelf op je scherm
Volg de instructies op de HotSpots inlogpagina en je bent online!
Veel plezier met KPN WiFi!

AFC ontvangt 3.500 euro van
VriendenLoterij
De Amsterdamsche Football Club (AFC) werd maandag 9 maart
door de VriendenLoterij verrast met een cheque van 3.500 euro.
De club was één van de succesvolste deelnemers aan de Nationale
Belweken, een initiatief van de VriendenLoterij om clubs en verenigingen in Nederland op een sympathieke en structurele manier
financieel te ondersteunen.

Emiel Neter (rechts op foto), lid van de Jeugdcommissie bij AFC:
"We zijn hier ontzettend blij mee! Het geld gaat naar de jeugd van
AFC. We hebben allerlei evenementen die we organiseren en over een
aantal jaren hebben we als het goed is een nieuw complex waarin we
het geld willen gaan gebruiken om een mooi jeugdhonk te realiseren."
Nationale Belweken VriendenLoterij
Tijdens de Nationale Belweken in oktober en november 2014 belden
bijna 200 clubs en verenigingen in Nederland medeclubleden en hun
aanhang met de oproep mee te spelen met de VriendenLoterij. De
belactie van AFC leverde de club maar liefst 184 loten op. De helft
van ieder verkocht lot komt direct ten goede aan de clubkas. Als de
184 loten een jaar blijven meespelen, dan kan AFC 16.744 euro
bijschrijven aan de clubkas. En de clubleden maken als deelnemers
van de VriendenLoterij maandelijks kans op grote (geld)prijzen.
Extra prijs
De VriendenLoterij verdeelt na de Nationale Belweken in totaal
25.000 euro onder 10 clubs en verenigingen waar na drie maanden
nog de meeste loten voor meespelen. AFC ontving een extra prijs van
3.500 euro. Dit bedrag komt bovenop de structurele inkomsten die
clubs en verenigingen vanaf de Nationale Belweken genereren.
Bekijk de video van de ontvangst van de cheque op onze website.
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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

HIER HAD

UW ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN

Specialiteit:
Gebakken Tong
Tournedos

www.troostwijk.nl

Ristorante Italiano

,, Accuraat
”
L OUHE K STER
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

020evenement
664 23 61 - e-mail
Alles omtel.uw
te lhekster@euronet.nl
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
Schalen RVS dassen & bretels
kostuums & colberts
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:
020-641 09 20
pantalons
www.accuraatverhuur.nl
Legmeerdijk 134
1187 NH Amstelveen
Telefax: 020-643 01 90shirts
E-mail: info@accuraatverhuur.nl

jeans

Geopend:
ma. t/m vrij. 8.00riemen
- 17.00 uur
zaterdag 8.00 - 13.00 uur
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schat, terwijl je het als een bijna-blessure moet zien. En als je vervolgens ineens moet aanzetten kan het mis gaan.
De Hamstring bestaat uit drie grote vlezige spieren, welke vanaf het
zitbeen( tuber ischium) naar de achterzijde aan de knie verlopen. De
meeste inscheuringen ontstaan in de overgang van spier naar eindpees
nabij het zitbeen. De juiste handeling is, direct staken van verdere
actie, ijskompressen en drukbandage gedurende 24 uur waarna voorzichtig rek- en spierversterkende oefeningen binnen de pijngrens zijn
aan te bevelen. Dat juist voetballers vaak worden getroffen heeft te
maken met de aard van deze sport, namelijk een explosieve krachttoename bij een sprint. Maar we zien het ook na eenzijdige krachttraining van de dijbeenspieren. Het voetbalspel is sneller geworden.
Er worden steeds meer wedstrijden gespeeld waardoor de noodzakelijke herstelfase steeds korter wordt. Maar nog kwalijker is, dat de
basiskwaliteit afneemt.

Scheidsrechterscommissie
Uitrusting; schoenen
Wanneer een speler tijdens de wedstrijd per ongeluk zijn schoen(en)
verliest en onmiddellijk daarna de bal speelt en/of een doelpunt
scoort, dan is dit geen overtreding en zal het doelpunt worden toegekend.
Zodra de gelegenheid zich voordoet zal de speler zijn uitrusting in
orde moeten maken. Het spel dient hiervoor niet te worden onderbroken.
Als de speler die zijn schoen verliest en in de actie waarin hij bezig
was nog een paar passen loopt en dan de bal speelt, dan is dit geoorloofd. Als hij echter opnieuw aanzet of een duel aan gaat, dan is dat
niet toegestaan.
Als het spel is onderbroken en de speler heeft zijn schoeisel nog niet
in orde gebracht, dan moet de scheidsrechter opdracht geven dit te
doen. Als een correctie niet onmiddellijk mogelijk is, dan dient de
speler het speelveld te verlaten om zijn uitrusting in orde te brengen.

Onze jeugd krijgt minder gymnastiek in het basis onderwijs en dat
hangt massaal op steeds jongere leeftijd voor de beeldbuis, inclusief
de ouders, vaak nog met het bord op schoot. Want dat is toch lekker
makkelijk! Sportarts Kessel heeft de indruk dat voetballers zichzelf te
weinig rust gunnen en anders is er wel de trainer om ze op te jagen.
Na een wedstrijd zou je 24 uur van echt zware belastingen moeten
afzien. Ook na intensieve krachttraining in de sportschool neemt
vooral de coördinatie af, welke juist bij complexe voetbalbewegingen
brood nodig is. Het is niet voor niets dat veel voetbalclubs overgaan
tot het aantrekken van loop/atletiektrainers of zoals bij A.F.C. een
hersteltraining te doen gebruikelijk is. Een goede oefening om deze
belangrijke spiergroep te versterken is de z.g. Nordic Curl oefening(
zie bijlage plaatje) Elke AFC trainer kan je daarin helpen.

Bewust spelen van de bal = geen buitenspel.
Als er een muur wordt geformeerd bij een vrije schop en een speler in
de muur kopt de bal door omhoog te springen en de bal komt terecht
bij een aanvaller die, op het moment dat de vrije schop werd genomen
in een buitenspelpositie stond, dan is er géén sprake van strafbaar
buitenspel. De verdediger staat immers op minimaal 9.15 m en speelt
bewust de bal.

Medische commissie

De Hamstring.
Veel vragen, weinig antwoorden
Een klassieke knie blessure is niet langer voetbalblessure nummer
één. Deze is verdrongen door de plaaggeest van nu, de hamstringblessure. Vele clubs hebben toch miljoenen geïnvesteerd en anderen wat
minder, maar hoe gaan we om met het spelers materiaal, wat toch
uiteindelijk in elke competitie het verschil maakt? Warming-up,
krachttraining, coördinatie en looptraining, gevolgd door altijd een
gezamenlijke cooling-down. Topsport blijft nou eenmaal zijn schade
houden. Een vijfdaagse werkweek bij de superprofs of driemaal in de
week bij onze Top-amateurs geeft natuurlijk het verschil wel aan,
maar op elk niveau blijft belasting/belastbaarheid echter het zelfde.
Ajax, Feyenoord, PSV en deze week behoort ook FC Twente bovenaan in dit rijtje lijdend aan deze blessure golf. Volgens de kwaliteitskrant NRC van woensdag j.l. wordt achter de schermen in heel Europa druk gewerkt aan onderzoek naar deze kwelgeest, met de KNVB
en UEFA onder de belangstellenden. Specialisten als Cees-rein van
den Hoogenband en Edwin Goedhart van NOC-NSF en de KNVB,
hebben “veel vragen, doen veel onderzoek, maar krijgen weinig antwoorden.

Bij AFC zijn in 2014 in onze eigen Bas Rachman Medische ruimte
totaal 392 behandelingen gegeven. 134 aandoeningen is 34% aan
enkelgewricht, 44 aandoeningen is 11% aan de knie en 214 behandelingen dus 54% aan weke delen waaronder Hamstringblessures. Zalig
zijn echter de spelers die van moeder natuur een sterk maar soepel
spierstelsel hebben meegekregen.
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.

De ene na de andere speler heeft last van de Hamstring, wat neer komt
op gemiddeld vijf á zes spelers per team per jaar. Wat opvalt is dat
deze blessure vaak juist niet uit forse duels voortkomt. Een voetballer
(denk aan Oranje speler Arjen Robben in 1910) zet aan voor een
sprintje of een sprong en plotseling grijpt hij met één hand naar de
achterkant van zijn dijbeen en zijn gezicht verraadt dat het mis is.
“Dat is juist de klassieke uiting”, zegt sportarts Frits Kessel. Een
lichte krampaanval is vaak al de voorbode. Kramp wordt vaak onder7
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AFColumns

Sepp Blatter dreigt weer gekozen te worden als No. 1 in the World of
Soccer en dat terwijl op de arbeidsmarkt een sollicitant, die tegen de
40 jaar “aanhikt”, zich zorgen maakt bij een sollicitatie te vernemen:
“Sorry ..... De keuze is op een jongere kandidaat gevallen!”
De grootste wereldleiders moeten na een aantal jaren plaats maken.
Let wel: moeten!
Sepp niet! Sepp nooit! Alleen als God hem roept?
Als God hem nodig heeft om het voetbal “daarboven” in goede banen
te leiden.
Waar ik op wacht:“Iemand die mij komt vertellen wat het “geheim”
van Sepp Blatter eigenlijk is.
Heel veel journalisten en voetbalexperts roepen weliswaar op radio en
TV dat Sepp Blatter “weg” moet; dat Sepp Blatter heel “slecht” is
voor de voetbalsport (FIFA), maar niemand vertelt mij wat Sepp
Blatter voor de wereldvoetbalsport misschien wel heeft betekend.
Van 1998 – 2015 de allerbelangrijkste man in de voetbalsport te zijn,
zonder geweldige prestaties te leveren, lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.
Misschien ben ik wel uniek in de wereld: “Ik neem mijn petje af voor
Sepp!”
Robert Duis (5 maart 2015)

Bijdragen van de afgelopen 4 weken

“Het hockeyveld is daar hoor!”

De meeste meisjes spelen in hun jonge jaren met poppen. Ik niet. Het
liefst speelde ik de hele dag voetbal met mijn broers en buurjongens.
Bij een voetbalclub speelde ik echter niet, ondanks de vele uren die ik
voetballend op straat heb doorgebracht. Want voetbal was immers een
jongenssport. Als mijn ouders vroegen aan mijn broers wat zij later
wilden worden, was het antwoord standaard: ‘profvoetballer’. Ik
wilde dat óók worden, maar als vrouw kon dat natuurlijk niet. Ik zei
dan ook steevast: ‘voetbalvrouw’. Voor een meisje die van voetbal
houdt, leek dat mij het hoogst haalbare.

Tol heffen

Een paar weken geleden ging ik na jaren weer eens naar Ajax. FC
Twente kwam op bezoek en dat leek mij zo op het oog een aantrekkelijke, maar dit seizoen wel wat teleurstellende tegenstander. Met
interessante spelers als Castaignos, Corona en Ziyech in de gelederen
zou de in deze fase van de competitie kwakkelende ploeg van Frank
de Boer op nogal wat weerwerk kunnen rekenen. En zo geschiedde.
Twente was lange tijd minstens gelijkwaardig, maar ging tenslotte ten
onder door de (te) late komst van Milik en Serero. Ook Kishna deed
in deze wedstrijd een flinke duit in het zakje.
Hoogtepunt was ongetwijfeld het spel van de 18-jarige ex-PSV’er
Riechedly Bazoer, die ik bij eerdere gelegenheden nog weinig goeds
had zien doen. Wat een fantastisch talent is dat, later in de media
vergeleken met Frank Rijkaard, maar ik dacht eerder aan Clarence
Seedorf. Een speler met lef en overzicht, sterk aan de bal en met heel
veel drive. Daar gaat Ajax dus nog veel plezier aan beleven en dat
perspectief zal in Eindhoven hard aankomen.

Toen ik – jaren later – hoorde dat AFC een dameselftal ging oprichten, hoefde ik niet lang na te denken over mijn inschrijving. Wat een
eer om deel uit te mogen maken van het eerste AFC dames elftal!
Mijn buurjongens speelden vroeger al bij AFC en ik ken de club dan
ook sinds mijn kindertijd. Ik ben blij dat AFC het vrouwenvoetbal zo
serieus neemt; helemaal nu damesvoetbal de snelst groeiende vrouwensport in Nederland is. Toch zijn er ook nog veel vooroordelen
waar wij voetballende vrouwen mee te maken krijgen.

De volgende ochtend keek ik in De Telegraaf naar de waardering voor
Bazoer. Hij kreeg van de rapporteur van dienst een zes. De sportkrant
van wakker Nederland miste de geboorte van een uitzonderlijke voetbalcarrière compleet. Opvallend!
Een beetje historische wedstrijd dus, maar gek genoeg ging ik na
afloop toch met gemengde gevoelens naar huis.
Dat had alles te maken met het publiek om me heen. Niet met de
riante zitplaats dus, precies in het midden van de eerste ring. Of toch
wel, want ik zat pal naast het centrale pad en moest dus relatief veel
opstaan voor passerende ‘rijgenoten’. Eigenlijk stond ik ontzettend
veel op en dat ging op den duur nogal irriteren. Het had alles van
doen met de interesse van het publiek voor de wedstrijd zelf. Die was
uiterst gering. Veel Ajaxsupporters kwamen te laat en vertrokken 10
minuten voor rust om maar niet in de rij te hoeven staan voor een
biertje en een broodje.
In de tweede helft herhaalde dit ritueel zich. Een deel van het publiek
kwam weer te laat en ongeveer de helft van dit Ajax-vak wachtte het
laatste fluitsignaal bij lange na niet af.

Laatst vroeg ik iemand of hij wist op welk veld wij moesten spelen.
Als reactie kreeg ik: “het hockeyveld is daar hoor!”. En vertel ik op
een feestje dat ik voetbal, dan krijg ik vaker dan me lief is de vraag of
ik pot ben. Nu steeds meer clubs vrouwenvoetbal toestaan en serieus
nemen, zoals AFC dat nu ook doet, hoop ik dat de vooroordelen
verdwijnen en de jonge meiden van nu kunnen dromen over een
carrière als profvoetballer. Inmiddels ben ik 28 en de droom om
profvoetballer (of voetbalvrouw) te worden heb ik lang geleden laten
varen. Maar ik hoop wél een voorbeeld te kunnen zijn voor jonge
meiden die net zo van voetbal houden als ik.
Vrouwenvoetbal is here to stay!
Anne Veerle Vaarkamp (26 februari 2015)

Joseph (Sepp) Blatter

Hoezo na afloop applaudisseren voor de op het veld geleverde prestaties? En of één en ander nog niet gek genoeg was ging men ook
gedurende de eerste en tweede helft op stap voor een versnapering of
sanitaire stop. Niet één keer, maar meerdere malen. Als ik tol had
mogen heffen was ik binnen twee uur een rijk man geweest.

Sepp Blatter is inmiddels 78 jaar en de hele wereld is “tegen” hem.
Soms denk ik: “Was ik maar Sepp Blatter!”
Een huid als een olifant, een zenuwgestel van een robot en een netwerk van een reuzenspin. Heerlijk! Nooit Stress. Nooit een zwak
moment. “Wie doet mij wat?” De enige man die echt iets te vertellen
heeft in de grootste sport ter wereld!
Soms denk ik: “Je zal maar Sepp Blatter zijn”.
De hele wereld is “tegen” je! Niemand waardeert jouw werklust, jouw
doorzettingsvermogen, jouw helicopterview.
Altijd maar uitsluitend en alleen gezien worden als de corrupte intrigant, die alles en iedereen op het verkeerde been zet.
Of wel: “Wat een boef!” – imago.

Dit alles overdenkend ben ik maar wat blij dat deze ergernis mij bij
mijn club bespaard blijft. Toegegeven, een beetje jaloers ben ik wel
op het bezoekersaantal bij Ajax. Dat zou bij AFC wel wat beter kunnen. Maar de punctuele toeschouwers die wél de weg naar Sportpark
Goed Genoeg gevonden hebben kunnen in ieder geval ongehinderd
de wedstrijd zien. Van hongerklop en aandrang is hier geen sprake.
Dat is wel zo prettig én wellevend.
Machiel van der Woude (maart 2015)
8
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Verslagen AFC 1

“Beleving”

René de Vreeze is een enthousiaste voetbalvader van Dylan de Vreeze, speler van de E1 pupillen. Hij fluit elke thuiswedstrijd waar het
nodig is, en is de vaste verslagenschrijver van dit leuke AFC team.
Kijk maar eens op hun teampagina op onze website.

22 februari 2015: Hercules - AFC 2 - 3
Op weg naar Utrecht bespraken wij dat AFC een belangrijke en moeilijke wedstrijd tegemoet ging. Maar het werd nog moeilijker dan
verwacht.
Een harde en koude Noord Wester over de lengte van het hobbelige
veld, een laag staande zon en een kort dekkend en met veel inzet
spelend Hercules.
AFC deed daar qua inzet overigens niet voor onder.
De eerste helft was dan ook van een matig niveau. Joshua Patrick kon
scoren door een fout van de Hercules keeper en Hercules maakte in
de laatste minuut voor rust gelijk door een te gemakkelijk gegeven
penalty voor hands van Mitchel Theuns in het strafschopgebied door
de overigens verder goed leidende scheidsrechter.
Rust 1 – 1 en de tweede helft wind tegen.

U herkent het vast wel. Voorheen was u zelf fervent sporter of u bent
nog steeds actief. Naarmate u ouder werd kwamen er belangrijke
dingen op uw pad. Carrière, hobby’s, partner, verhuizingen en voor
velen kwam er gezinsuitbreiding met kinderen. Dat laatste veelal voor
u een reden om meerdere malen per week door te brengen op ons
sportcomplex Goed Genoeg. Daardoor kreeg u een andere tijdsinvulling en daardoor ook weinig tijd en ruimte voor bijvoorbeeld uw
eigen nevenactiviteit(en).
Iedereen vult het tegenwoordig op zijn of haar eigen wijze in, in zijn
of haar beperkte tijd in deze 24 uurs maatschappij. Samen met de
kinderen in een gezin dat “ideaal” bestaat uit jongen en een meisje.
En wat tegenwoordig ook “ideaal” te noemen is met vader en moeder
onder één dak. Het zou perfect zijn dat de kinderen, als je mag spreken van meerdere kinderen in een gezin, allemaal op dezelfde sportvereniging hun sport zouden beoefenen. Maar dat is eenvoudig weg
niet altijd mogelijk omdat kinderen ook hun eigen voorkeur hebben
voor bepaalde sporten.

Na de rust was het wel iets beter, maar toch ook opnieuw door de
omstandigheden zwakke momenten van beide kanten.
Maar na 20 minuten een mooie diepe bal van Daan Sutorius op links,
Guido Moelee zette vlak bij de cornervlag strak voor en Pepijn Veerman kopte keihard en onhoudbaar de 1 – 2 binnen. Een groep AFCsupporters en ik stonden precies op de hoogte van de voorzet en dit
mooie doelpunt maakte een boel goed.
Toch kwam Hercules vlak voor tijd weer op gelijke hoogte door een
van afstand waar te nemen lullig uitziend en onnodig doelpunt.
De aanwezige AFC supporters hadden zich al neergelegd bij een
gelijkspel, toen Wout Meulemans in blessure tijd nog een keer van
rechts voorzette.

Voorheen gingen de meisjes bijvoorbeeld tennissen of hockeyen en
zeer zelden voetballen. Bij voetballen kwamen ze daardoor niet veel
verder dan de F of E pupillen in een gemengd team. Als dat al bij een
club mogelijk was. Tegenwoordig hebben vele amateurverenigingen
een serieuze meisjes of vrouwen voetbal tak. Zo ook nu bij AFC het
vrouwenteam voor het eerst in hun bestaan. Een prachtige en goede
ontwikkeling. Hoe mooi zou het dus zijn dat broer en zus hun gedeelde hobby en passie voor deze sport bij dezelfde club zouden kunnen
beoefenen? Het zou haast verbroederend kunnen werken voor de hele
familie. Want niet iedereen in het gezin deelt de passie voor voetbal
en heeft niet altijd begrip voor het feit dat je meerdere malen per week
bij het voetbal verblijft.
Zo ook bij mij. “Het voetbal” zo wordt het thuis genoemd. Of dat
altijd zo belangrijk is wordt er dan gevraagd. Als je het mij had gevraagd voordat mijn kinderen op de wereld kwamen had ik waarschijnlijk onbeduidend geantwoord. Nu met een zoon van 11 jaar en
voetballend vanaf zijn 6e kom ik er niet meer onder uit om hierop
bevestigend te antwoorden. In de eerste plaats omdat ik zie en merk
dat het de passie van mijn zoon is en ten tweede omdat hij naar mijn
inzien verdienstelijk kan voetballen. Dat werkt aanstekelijk en dan wil
je het voetbal voor je kind graag faciliteren daar waar nodig.
Maar óók ik ben gegrepen door zijn hartstochtelijke liefde voor het
spelletje. Daarom ben ik bijvoorbeeld ook wedstrijden gaan fluiten,
omdat je je nuttig wilt maken uit sportief opzicht, maar nog belangrijker is dat je zo ook een goede bijdrage kan leveren aan de club. En zo
zie ik vele voetbal ouders maar ook andere familieleden om mij heen
bij AFC die op hun eigen wijze veel tijd en energie steken in deze
leuke en sportieve vrijetijdsbesteding van het kind. Of het nu met
halen of brengen is, langs de zijlijn staan en/of vrijwilligers taken
verrichten voor AFC, ik zie hen met gepassioneerdheid bezig zijn met
de hobby van het kind. Ook zie ik dezelfde passie en bevlogenheid bij
de vele trainers, begeleiders, coördinatoren en overige stafleden die
AFC rijk zijn. Een mooie combi voor een prachtige club als AFC
waar mijn zoon en ik nu pas kort en met heel veel plezier deel van uit
mogen maken.

De bal bleef hangen in de wind waardoor de keeper zich er op verkeek en Joshua Patrick als een duvel uit een doosje hoger sprong dan
de keeper en zijn beslissende en tweede doelpunt kon noteren. Grote
blijdschap alom, 2 – 3 voor AFC!!
Drie doelpunten van AFC in 1 wedstrijd, wat een luxe, dat was in dit
seizoen nog niet eerder gebeurd!
Op de terugweg kwamen wij tot de conclusie dat dit aan het eind van
het seizoen wel eens een heel belangrijke overwinning kan zijn geweest.
Zondag as AFC - Kon.HFC, een mooi affiche met een voor AFC
hopelijk opnieuw mooi resultaat! Veel succes!
Amel Vroege.
Opstelling AFC: Youssef Abdallaoui, Guido Moelee, Mitchell Theuns,
Daan Sutorius, Joshua Patrick (88. Jasper de Haer), Enrico Patrick,
Wout Meulemans, Magid Jansen, Randel Shakison, Jonathan Richard, Pepijn Veerman (82. Bas Middelkoop),

Voor vele onder u is het voetbal daardoor ook een soort beleving
geworden. Een vermaak waar iedereen heel veel vreugde aan beleeft.
U, de kinderen en ik. En dat is leuk om te zien en mee te maken. Nu
alleen nog even mijn dochter enthousiast maken voor “het voetbal”.

1 maart 2015: AFC - Kon. HFC 1 - 0
AFC wurmt zich langs 10 man van HFC
Op een zonnig, maar vooral winderig Goed Genoeg mist AFC tegen
de bezoekers uit Haarlem maar liefst 8 spelers vanwege een schorsing
en blessures. Naast reserve doelman Kerwin Hartman moet trainer
Stanley Menzo de bank aanvullen met spelers van het tweede elftal en
positioneert hij Mitchel Theuns als rechtsback.

Een voetbalvader, René de Vreeze (11 maart 2015)
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Ons bloemwerk
is nooit “Goed Genoeg”
Altijd iets beter

The Fine Art of Framing
van stijlvaste lijsten tot chique encadrementen

Bloemsierkunst

“Anggrek”

Olympiaplein 134
Amsterdam
Tel. (020) 679 13 72

Pouw Peugeot is officieel Peugeot
dealer voor Groot Amsterdam

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

Amsterdam Zuidoost
Klokkenbergweg 9
Telefoon (088) 0014 500

Amsterdam West
Anthony Fokkerweg 15
Telefoon (088) 0014 100

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

Amstelveen
Spinnerij 9-11
Telefoon (088) 0014 400
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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
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8 maart 2015: WKE - AFC 2 - 2
Gaarne voldoe ik aan het verzoek om verslag te doen van deze wedstrijd. Een hele eer, aangezien ik nooit hoger heb gespeeld dan AFC
10, omdat er in die jaren nog geen elfde elftal was. Wel denk ik dat ik
gedurende mijn inmiddels 65-jarig lidmaatschap, waarvan 21 jaar als
bestuurlid, in al die jaren van alle AFC’ers waarschijnlijk de meeste
wedstrijden van AFC 1 als supporter heb bijgewoond.
De reis naar Emmen mocht ik (zeer plezierig) meerijden met onze
voorzitter Ad Westerhof en poortwachter Ron Susan.
Bij aankomst op het terrein van WKE genaamd ‘Grote Geert’ constateerde ik dat Marien Willemsen gelukkig weer hersteld was van zijn
blessure.I k vind Marien een sierlijke speler en hij speelt op dezelfde
positie als ik tijdens mijn actieve voetbaljaren, rechtsback.
Van de zgn. kenners om mij heen vernam ik dat AFC een moeilijke
wedstrijd tegemoet zou gaan, omdat WKE met veel ex profs in de
gelederen een beter elftal heeft dan de ranglijst doet vermoeden.
AFC kwam onder de eerste heerlijke lentezon na 17 minuten met 1-0
achter door onnodig balverlies van laatste man Randal Shakison,
maar na een half uur scoorde Enrico Patrick gelukkig gelijk uit een
penalty.

De eerste fase van de wedstrijd kenmerkt zich vooral door opportunistische lange ballen van AFC richting spits Pepijn Veerman, daar waar
HFC de bal vooral over de grond probeert te combineren. Het spel
levert AFC een drietal corners op, maar kan niet gevaarlijk worden.
AFC komt na 20 minuten beter in de wedstrijd, waardoor het meer op
de helft van HFC komt te spelen. Het levert AFC de eerste kans van
de wedstrijd op, namelijk een schot op doel van Wout Meulemans.
Keeper Van Rossum kan echter makkelijk redden.
Ook HFC krijgt gelijk hierna de eerste kans van de wedstrijd. Volkert
ziet echter zijn inzet op aangeven van Tamerus aan de verkeerde kant
van de paal gaan.
Enkele minuten later laat Tamerus weer van zich horen, echter in
negatieve zin. Scheidsrechter Van der Lip bestraft zijn te late tackle
met een rode kaart, daar waar een gele kaart misschien meer op zijn
plaats was geweest.
Tegen de rust juicht HFC voor 0-1, maar het doelpunt wordt afgekeurd vanwege een aanvallende overtreding op Jasper de Haer.

Diep in de tweede helft kwam WKE uit een counter opnieuw op
voorsprong en de aanwezige AFC’ers waren dan ook ontzettend blij
dat vlak daarna, uit een mooie pass van Guido Moelee, Pepijn Veerman prachtig scoorde. Ik was in ieder geval tevreden met dit gelijkspel en zo konden wij de twee uur durende terugreis (met dank aan de
KNVB!) toch weer met een goed humeur aanvangen.
Zondag a.s. speelt onze AFC om 14:30 uur thuis tegen de koploper.
Ik vermeldde het al, natuurlijk behoor ik niet tot de eerder genoemde
kenners, maar toch doe ik een voorspelling, AFC verrast vriend en
vijand en wint! Wat zou dat fantastisch zijn dus KOMT ALLEN!
Jongens, heel veel succes!
Johan de Bie
Opstelling AFC: Yoessef Abdallaoui, Guido Moelee, Marinus Willemsen, Daan Sutorius, Joshua Patrick, Enrico Patrick, Wout Meulemans, (83. Mitchell Theuns), Magid Jansen, Randel Shakison (54.
Jasper de Haer), Jonathan Richard, Pepijn Veerman

AFC start de tweede helft met een ongewijzigd elftal. Daar waar AFC
het tempo tegen de 10 man van HFC op zou moeten voeren en de
ruimtes via de flanken zou moeten zoeken, wordt de bal in een te laag
tempo rondgespeeld en probeert AFC de doorgang vooral via het
drukke centrum te vinden.
Het levert AFC ook geen echte kansen op, met uitzondering van een
schotje van Pepijn Veerman.
In de 76e minuut bouwt AFC wel via de flanken op, waarna Joshua
Patrick wordt bereikt. Zijn voorzet wordt door een goed spelende
Pepijn Veerman teruggelegd op Daan Sutorius, die van de 16 meter
beheerst in de rechterhoek schiet: 1-0!
HFC geeft zich echter nog niet gewonnen en verdient gelijk 2 corners
na de aftrap. De grootste kans voor de Haarlemmers is voor centrale
verdediger Opoku. AFC verdedigt slecht uit, waardoor HFC gevaarlijk kan worden. Opoku ziet zijn kopbal echter naast gaan.
Een vrije trap van Sutorius belandt kort hierna op de lat, nadat HFC
de vierde gele kaart van de wedstrijd heeft moeten incasseren.
Voor de neutrale toeschouwer en de HFC supporter was het prettig
dat AFC in blessuretijd bij een corner en vrije trap aan de zijkant van
de 16 meter niet voor balbezit kiest, maar voor een risicovolle voortzetting. HFC kan daardoor nog twee keer counteren, maar weet niet
tot scoren te komen.
Ondanks dat AFC de wedstrijd beter kan uitspelen, krijgt invaller
Billy Tavares nog dé kans om AFC op 2-0 te zetten. Hij stuit echter
op keeper Van Rossum.
De AFC aanhang is het er over eens: het was vandaag niet mooi, maar
is enorm blij met 3 belangrijke punten. Er wordt hard geknokt en dat
is nodig in deze fase van de competitie.

15 maart 2015: AFC - FC Lienden 0 - 0
AFC en FC Lienden delen de punten na een spannende wedstrijd
Vandaag is koploper FC Lienden te gast op sportpark Goed Genoeg.
De blauw-witte zebra’s zijn dit seizoen geweldig op dreef. Slechts 2
keer werd in het begin van de competitie verloren. De laatste weken
draait het in de uitwedstrijden wel wat stroever en dat geeft goede
hoop op een mooi resultaat voor de Reds.
De selectie van Stanley Menzo is na de winterstop behoorlijk op dreef
en is bezig aan een opmars die uiteindelijk moet leiden tot een veilige
plaats. (twaalf of hoger).Dit ondanks een ziekenboeg die maar niet
leeg wil lopen. Vandaag zijn Geoffrey Galata, Melvin Grootfaam,
Wout Meulemans en Tim Wulffraat niet beschikbaar door blessures,
Randel Shakison is geschorst. Pal voor de wedstrijd blijkt ook Marien
Willemsen niet fit te zijn. Hij wordt vervangen door Jermano Huawe,
die debuteert in de basis. Aan de kant van FC Lienden ontbreekt de
van Hercules afkomstige Christiaan van Hussen.
Nadat scheidsrechter Koekoek voor het eerst gefloten heeft blijkt al
gauw dat ons hoofdveld veel betere tijden heeft gekend. De bal stuitert mede onder invloed van een straffe wind alle kanten op. Het is
voor beide ploegen duidelijk wennen aan de omstandigheden. Oogstrelende combinaties zijn in de eerste helft op één hand te tellen.
Gestreden wordt er wel en dat levert aan beide kanten heel wat kleine
overtredingen op.

Behoud deze instelling en haal kracht uit de laatste 2 gewonnen wedstrijden. Dan blijft AFC waar het thuishoort: in de Topklasse.
Laurens Bianchi

Enkele wapenfeiten kunnen desondanks genoteerd worden. Zo test
Mitchell Theuns in de beginfase Lienden-keeper Jan Schimmel met
een vlammend schot. Joshua Patrick is vlak voor rust dicht bij een
doelpunt na een mooie voorzet van broer Enrico. Tot slot kiest Daan
Sutorius in vrije positie voor een voorzet in plaats van een knal op
doel. De op papier gevaarlijk aanval van FC Lienden (49 doelpunten

Opstelling AFC: Yoessef Abdallaoui, Jasper de Haer, Guido Moelee,
Mitchell Theuns, Daan Sutorius, Joshua Patrick, Enrico Patrick (87.
Billy Tavares), Wout Meulemans, Randel Shakison, Jonathan Richard, Pepijn Veerman
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werd voor elke bal gevochten. Deze wedstrijd was natuurlijk belangrijk met oog op de stand in de competitie, 2 gewonnen, 1 gelijk, en 1
verloren.
Gelukkig gebeurde het 5 minuten voor rust dan eindelijk, een voorzet
van Bjorn werd losgelaten door de keeper en een heel oplettende
Midas plukte de bal voor de handen van de keeper voor zich uit, en
zou normaal ingeschoten worden, maar Midas zakte vlak voordat de
bal in het doel rolde door de knieen en kopte de bal in het doel op
handen en knieen. Ik kreeg op het moment dat het hij dit deed een
versnelde hartslag, heb ook niet gejuicht omdat het er heel lullig
uitzag voor de tegenstander, maar voor een voetballer van 12 jaar is
dit natuurlijk de ultieme aktie om iets bijzonders te doen in een wedstrijd.
Tweede helft gaf een beeld dat niet veel anders was dan de eerste helft
alleen waren wij feller en alle duels werden door ons gewonnen, het
bleef 1-0 tot het einde van de wedstrijd, toch ook nog een paar individuele prestaties, Teun speelde een perfecte wedstrijd door bijna al de
duels winnend af te sluiten, Benjamin heeft zich na veel gemor toch
opgeofferd als rechtsback de laatste 20 minuten te spelen om de 1-0
binnen te slepen, Finn is nu al de tweede week achtereen de pittbull
op het middenveld en de angst van elke tegenstander, Milan weer
gevaarlijk op de rechterkant, Lucas haalde er zeker 3 doelpunten uit
en de NUL gehouden waar ik al weken met hem mee bezig ben, en
natuurlijk onze trainer Mitchell die tevreden was na een week hard
trainen.
Jongens dit was een lekkere pot voetbal, aankomende week tegen
Hercules, (meer hoef ik toch niet meer te zeggen) dan volgt Kon.
HFC en Abcoude, dit worden 3 belangrijke wedstrijden voor nog mee
doen om het kampioenschap, ik heb er vertrouwen in.
Afgelopen weken is er weer goed getraind en ook goed gevoetbald in
de competitie, we zijn weer bijna op ons oude niveau van voor de
winterstop maar we gaan nu door, iedereen 3 keer trainen deze week
en we gaan weer genieten in het weekend,
Een trotse teamleider,
Dave Warrens

tot nog toe) probeert Youssef el Abdallaoui voornamelijk van afstand
te verrassen, maar de ballen vliegen hoog over.

Na de thee start FC Lienden offensief. Met enige moeite blijft onze
defensie in deze fase overeind. De bakens worden hierna langzamerhand verzet. AFC combineert beter en valt via Guido Moulee over de
linkerflank aan. Jonathan Richard toont zich voor en achter van grote
waarde. In de 67e minuut is het bijna raak voor de Reds. Na een
prachtige pass van Daan dwars door het midden knalt Joshua in vrij
staande positie de bal op de paal en alle supporters uit de Betuwe
halen ongetwijfeld opgelucht adem. Vier minuten later is het andersom als goalgetter Abderrahim Loukili van heel dichtbij naast kopt. 11 in 100% kansen dus, de stand op het scorebord is en blijft 0-0.
Dit mede door het goede verdedigen van Jasper de Haer, die enkele
keren resoluut ingrijpt, het prima competitiedebuut van Mallqui Cabezas Narvaez voor AFC in de tweede helft en het vakkundig keeperswerk van Schimmel die enkele corners van Daan en Enrico in de
slotminuten onschadelijk maakt.
Als de goed leidende scheidsrechter Koekoek voor het laatst fluit
kunnen ‘vriend en vijand’ goed leven met het gelijke spel. AFC en FC
Lienden deden niet voor elkaar onder en dat is een groot compliment
voor onze jongens die voor iedere meter tegen de koploper streden.
AFC staat nu op een ongedeelde 13e plaats, 3 punten achter HSC’21
en OJC Rosmalen en 1 punt voor op ADO’20. Dat biedt ons eerste
met nog 7 wedstrijden te gaan nog voldoende mogelijkheden om de
dans te ontspringen, te beginnen aanstaande zondag tegen ADO’20.
omt dat zien!
MvdW

Verslag Junioren A1: AFC - Hollandia 1-0

Biljarten en het groeien van een witte kool
Volgens Ronald Koeman speelt Ajax 1 als een A1 team en maakt
dezelfde fouten. Bijzondere timing voor die vergelijking, ik neem aan
dat hij het niet over de zich deze week openbarende vechtlust van
Ajax A1 heeft.
Maar ik snap hem wel als hij de wedstrijd van Ajax tegen Excelsior
bedoelt. Of nog beter het internationale optreden van Ajax. Deze
week zaten we met het bord op schoot in blijde afwachting van het
treffen van Ajax tegen Dnjepr Dnjepropperdeflop. In februari meldde
Cruijff het al, we spelen teveel achteruit.
Nu kan dit geen toeval zijn, met het technische hart in de ArenA moet
daar een gedachte achter zitten.
Het duurt even voordat je daarachter komt, maar Ajax voetbalt niet,
ze zijn aan het biljarten. Meer precies ze spelen driebanden.
Voor de jongere lezers; driebanden speel je op een ouderwetse biljarttafel met twee witte en een rode bal. En die ballen blijven op de tafel
liggen en verdwijnen niet ineens in alle gaten in de hoek van de tafel.
Bij driebanden kun je alleen maar scoren als je niet alleen met de
witte bal de andere witte bal en de rode bal raakt. Nee, je moet ook
nog eerst drie keer de band (zijkant van de tafel) raken. Pas dan kun je
scoren.
En dat is precies wat Ajax ook doet. Cillessen speelt in naar de korte
band, dat is Veltman. Die speelt de bal naar de lange band, Boilesen
of van Rijn. Dan nog een keer naar de korte band Veltman. En pas
dan mogen we proberen een punt te scoren. En daar openbaart zich
het probleem. Biljarten is leuk om te doen, maar niet leuk om naar te
kijken. Het biljartvoetbal van Ajax heeft hetzelfde probleem. En of
Koeman dat ook vindt, weet ik niet, maar de vergelijking met een A1
team gaat niet op.

Opstelling AFC: Yoessef Abdallaoui, Jasper de Haer, Guido Moelee, Mitchell Theuns, Daan Sutorius, Joshua Patrick, Enrico Patrick,
Magid Jansen, Jonathan Richard, Pepijn Veerman, Jermano Huwae
(75. Mallqui Cabezas Narvaez)

Een greep uit teamverslagen

Iedere week worden wedstrijdverslagen van de senioren en jeugd op
onze website geplaatst. Deze staan op hun eigen teampagina.
Nu zomaar een greep.

Verslag Pupillen D5: AFC - Houten 1-0

D5 weer op stoom !
Zaterdag 14 maart thuis tegen SV Houten om 09.00 op het allernieuwste kunstgrasveld van AFC. Iedereen om 08.10uur in de kleedkamer en het was weer een drukke bedoening omdat de jongens er
veel zin in hadden, afgelopen week goed getraind op specifieke voetbalzaken en iedereen topfit, dus een team met 15 topfitte spelers en
maar 11 basisplaatsen geeft een trainer altijd een gevoel van hoe ga ik
nu starten ze zijn allemaal in vorm?
Vanaf het begin van de wedstrijd deden de twee ploegen niet veel
voor elkaar onder, met in mijn beleving SV Houten teveel op onze
speelhelft, dit veranderde in de loop van de eerste helft en AFC werd
steeds brutaler en dreigender, alleen bij balverlies en de omschakeling
van de tegenstander gaf soms wat moeilijke momenten, maar gelukkig

Zaterdag speelde de A1 van AFC voor de derde keer dit seizoen tegen
de A1 van Hollandia, Voor de competitie. Een duel waar beide teams
vooral op weg waren naar voren, aanvallend dus. Goed, er ging ook
wel wat fout, maar het werd nooit saai. Er werd niet gebiljart.
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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 maart 2015 93e jaargang nr.8

Tegen het einde moest er nog wat heen en weer geschoven worden en
hoe ook de coaches probeerden Joost te bereiken, hij bleef –
geblesseerd aan lies en oren- gewoon doordraven en de bal naar voren
jagen. Jammer is dat, want op inzet zou hij zeker in aanmerking zijn
gekomen voor een vermelding als Speler van de Week. Maar ja.
Altijd weer eigen glazen ingooien. En die van anderen omgooien.
Na een hectische slotfase, waarin Alderd de intieme dans met de
tegenstander leidde en DickOpDoel de bal met zijn voeten van de lijn
haalde (Zie je wel! Voeten!), behaalden we dus toch weer een punt
tegen de koploper en aanstaande kampioen – en sportieve tegenstander. Door, dat moet gezegd, te voetballen met inzet. Misschien moeten we dat maar vaker doen.
Daarna werd met minstens zo grote inzet onder leiding van onze
Voorganger Ad de bar eer aangedaan en waren onze gedachten bij
Hans Poort, die zich zo had geconcentreerd op de wedstrijd dat hij
naar het ziekenhuis moest, waaruit hij inmiddels al weer bijna is
losgelaten.
Zo komt Maurice natuurlijk nooit van de bank
Anthon Fasel

De AFC assistent trainer nam vandaag de honneurs waar. Met verve.
Het eerste kwartier van de wedstrijd gaf AFC alle kansen op het
openen van de score, maar het vizier stond niet scherp.
Tot de twintigste minuut. Vanaf de cornervlag kon Romell een voorzet geven die door de keeper uit Hoorn tegen de lat werd gewerkt. De
terug stuitende bal was een prooi voor het hoofd van Brendan die
daarmee de 1-0 aantekende. De eerste helft bleef aantrekkelijk en gaf
nog meer scoringsmogelijkheden aan Amsterdamse zijde, maar zonder goede afwerking.
De tweede helft gaf min of meer hetzelfde beeld, hoewel Hollandia
zeker in de eerste tien minuten het betere van het spel had. Maar de
Hoornse storm luwde terwijl de minuten verstreken. AFC kwam niet
meer in de problemen, maar kreeg nog wel een teleurstelling te verwerken. Twee blessures aan Amsterdamse zijde, waarvan 1 speler
zelfs per brancard het veld af moest.
Was het allemaal even goed vandaag? Nee, maar saai was het ook
niet. En een boeiende strijd is toch het eerste wat je wil zien als publiek. Beide teams deden hun best om dat te bereiken.
Een A1 zal vaak niet zo goed zijn als bijvoorbeeld het keurcorps van
Ajax, maar soms is het wel leuker om naar te kijken.
Overigens werd het donderdag na Ajax – Dnjepr Propperdeprop in de
huiskamer nog veel erger. Wegzappend van de sportzender kwamen
we terecht bij de nieuwe hit van de Nederlandse televisie: Van Hollandse Bodem.
Dat gaat niet over de Nederlandse voetbalsterren die nu allemaal in
buitenlandse competities spelen.
Het gaat over Nederlanders die in koppeltjes van twee een moestuin
laten opbloeien. En dat is dan een wedstrijd.
Nu is het biljartvoetbal van Ajax nogal saai, maar wat denkt u van het
kijken naar een groeiende witte kool! Dat was namelijk de spannende
opgave van deze week.
Alle kolen werden door midden gesneden – dat heet slachten van de
kool- en de meest compacte witte kool won. De winnende moestuintrainer stond met vrouw en tranen in zijn ogen te genieten van zijn
weektrofee. We verheugen ons al op de worteltjes race van komende
week.
Maar nog meer op AFC A1 die de degens komende zaterdag op
sportpark Goed Genoeg zal kruisen met Feijenoord.
W.W.

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

Verslag Veteranen 2 – AFC –Wherevogels 1-1

Pluimvee uit Purmerend gekortwiekt.
Omdat de lente door de stramme botten der veteranen woei, hadden
zich maar liefst 19 vrijwilligers aangemeld om de Schande van Purmerend (10-1!) te doen vergeten.
Gelukkig had Opsteller Ton de formatie al bekend gemaakt en daarbij
ruimte ingeruimd voor een VanGaaltje: vijf verdedigers moesten
elkaar en de Wherevogels in de weg lopen, waarbij Henk en Boudewijn de Scylla en Charibdis vormden die de spitsen van de tegenstander in de sandwich zouden nemen.
Een tactische meesterzet, die bovendien al in de eerste minuten beloond werd toen Theo I met zijn superieure traptechniek de bal uit een
corner voor bracht, de keeper in de war en Peter in stelling. 1-0 vóór,
zou het Wonder van 2014 zich herhalen ? (Een overwinning thuis
tegen de kampioenen uit Purmerend ?). Niet lang daarna was het
helaas al weer gelijk. Henk maakte de spits tot drie keer toe duidelijk
dat hij hém niet moest passeren –toen lag hij op de grond en begreep
het pas. Maar de toegekende vrije trap zeilde over de verdediging
tegen de nieuwe handschoenen (zonnebril meenemen!) van DickOpDoel aan en er ook weer vanaf voor de voeten van een Vogel. 1-1.

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 C

Samenstelling C-cie
- Voorzitter: Roy van Dijk (06-53288696,roy.vandijk@bonnit.nl
Contactpersoon voor zaterdag 1.- Secretaris: Sebo Woldringh (0614672961, 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.

Maar op wonderbaarlijke wijze wist AFC deze tegenslag te boven te
komen: er werd voetballend geprobeerd onder de druk uit te komen
en dat lukte met grote regelmaat. Peter kwam via combinaties in
balbezit, en dan is het meteen gevaarlijk. Hij werd door Marko (die de
buitenspelval bekwaam omzeilde) voor de keeper gezet, bediende
Theo I nog een keer voor een gevaarlijke kopbal, maar wist de nieuwe
keeper niet meer te passeren. AFC hield zonder heel veel moeite
stand, gaf weinig weg en combineerde soms bekwaam, met een geheel
nieuwe linkervleugel waar Enrique lichtvoetig de toon aangaf.
16

18 maart 2015 93e jaargang nr. 8

MIX ED PIC KLES

ingelegd door Willem (Pim) Adriaansz (sinds 1976 nr. 385)
w.adriaansz@ziggo.nl

KIJK EENS AAN
De prille idylle van gezellig samen op de bank TV kijken is in huize Pickelaar een al lang gepasseerde illusie. De afstandsbediening, die door de
bankzitters in stilte als prooidier werd bespied, kreeg tenslotte toch rust in handen van Pickelaarse sinds Pickelaar een tweede toestel in zijn
denkkamer liet installeren. Goeddeels voor sportconsumptie in een onveranderd Standaard pakket.
De vraag diende zich aan 'hoeveel voetbal kan Pickelaar consumeren. Twee Europese wedstrijden achter elkaar is wat hem betreft er één teveel.
Zo koos hij enige tijd geleden slechts voor Feyenoord – AS Roma (1-2) in de Kuip. Hij was ervan overtuigd, dat hij dat wel aankon, maar tot zijn
stomme verbazing las hij de volgende ochtend in zijn dagblad, dat de wedstrijd in de tweede speelhelft ter afkoeling 10 minuten was onderbroken.. Hoe kon dat nou? Hij had alle doelpunten toch gezien? Blijkbaar was hij toch nog even diepdenkend weggeweest. Voetbalpraat laat
Pickelaar stelselmatig aan zich voorbijgaan. Sorry, Jack v.G. en Tom E.; maar Pickelaar spiegelt zich aan een uitspraak van Rob Duis, die ongeveer een halve eeuw geleden al vond, dat iedereen zijn eigen wedstrijd zag.
CITAAT
“Leren zien is de kunst, die het moeilijkste te leren is en de langdurigste studie vergt”.

(Edmond de Goncourt, Frans schrijver, 1822-1896).

OVER DE TOP
Uit de wedstrijden Hercules-AFC (2-3), AFC-Kon.HFC (1-0) en WKE-AFC (2-2) pakte onze selectie onder Stanley Menzo 7 punten en lijkt de
weg naar behoud van een plaats in de topklasse weer open te liggen; ongeacht het resultaat van de inhaalwedstrijd thuis tegen Lienden, dat u
inmiddels kent. Pickelaar zegt er inhoudelijk niks over. Hij beschikt uiteraard niet over alle relevante informatie, maar hij wil ook niet het risico
lopen verwijderd te worden uit de spelersbus door het beter te willen weten dan de speler/coach en zijn begeleiders. Hij beperkt zich hier verder
tot het memoreren van bijkomstigheden, die hem wellicht wat meer en eerder opvallen.
Bij Hercules – grote Utrechtse club en nog ouder dan AFC – viel hem op, dat het moderne clubhuis het lange verleden niettemin zeer zichtbaar
maakt. En verder, dat het opmerkelijke kleine veld AFC defensief wellicht niet slecht uitkwam.
AFC had het thuis tegen de snelle aanvallers van het echtste oudje, de Kon. HFC, moeilijk. De Haarlemmers beheersen de door Pickelaar eerder
zo genoemde gedisciplineerde peervormige defensie perfect. Echte kansen kregen de AFC spitsen nauwelijks en onze lucky goal was dan ook een
intikker van middenvelder Daan Sutorius.
Emmen (ZO Drenthe) uit is een ander verhaal. Uiteraard de verste uitwedstrijd, waar Pickelaar al vroeg in de kantine terechtkwam en trek had in
koffie. Achter de bar, waarop asbakken stonden, was niemand te zien; ervoor wel: rokende vrouwen. Pickelaars verzoek werd blijkbaar niet op
prijs gesteld, want met tegenzin werd hem een beker koffie zonder meer toegeschoven. Toen hij naar melk en suiker vroeg werd hem door een
inmiddels weer vóór de bar zittende rookster gewezen op een plek achter de bar. Voorzichtig zei Pickelaar, dat een klant achter de bar toch niet
gebruikelijk is. Duidelijk geprikkeld werd hem het gevraagde alsnog voorgezet. Pickelaar zag in de loop van de middag af van verdere bestellingen. Daarentegen kreeg Pickelaar op zijn verzoek wel een stoel met arm- en rugleuning terzijde van het veld aangeleverd omdat er op de tribune
voor hem geen banken met rugleuningen waren. De publieke belangstelling van Emmenaren, die blanco naar een topklasse wedstrijd waren gekomen, was redelijk groot en niet verkeerd.
PARIS
Uit de veelheid van TV voetbalaanbod koos Pickelaar op 11 maart j.l. voor Chelsea – Paris Saint-Germain. Daar waren twee redenen voor. Voetbalwedstrijden tussen Engelse en Franse clubs zijn klassiekers en bovendien was de leiding toevertrouwd aan Björn Kuipers en zijn makkers.
Eerder merkte Pickelaar al eens op, dat Björn K. als scheidsrechter het vermogen heeft aan te voelen waar de bal ik in spelsituaties terecht zal
komen, want bij overtredingen staat hij er zogezegd altijd bovenop. Dat was in deze wedstrijd ook weer het geval, toen hij Zlatan Ibrahimovic al
vroeg met rood bestrafte. Dat wekte weliswaar verwondering op, maar laten we wel wezen: Zlatan I. staat toch echt niet bekend als het liefste
jongetje van de klas. Hij protesteerde zelfs niet en vertrok direct richting kleedkamers; met de zwarte rouwband om, die alle Paris S.G. spelers
droegen. Pickelaar wist niet waarom. Hij wil hier terzijde overigens wel gezegd hebben, dat hij als trouw volger van AFC 1 in geval van eigen
overlijden tijdens een seizoen niets wil weten van eventuele rouwbanden. Spelemotie en rouwbeklag zijn volgens hem onverenigbare begrippen.
Hoe dan ook: Paris S.G. moest al vroeg zonder sterspeler met 10 man en 1-0 verder. Dat lukte zelfs na de 2-2 eindstand en handhaving daarvan in
de tweemaal 15 minuten extra speeltijd. Paris S.G. bekert door de vorige ontmoeting in Parijs (1-1) verder. De uitschakeling van Zlatan Ibrahimovic in Londen had geen enkele invloed op het resultaat. Toch een reden, die tot enige bescheidenheid dient te leiden.
MEA CULPA
Aan zijn vorige Mixed Pickles was Pickelaar voor zijn doen redelijk laat begonnen. Op zondag 15 februari j.l. tikte hij 's middags zijn inleg – die
bijna voltooid was – maar bruut door Ziggo onderbroken werd voor zogenaamde verbeterde instellingen, die een uur of anderhalf het toetsenbord
onbruikbaar zouden maken. Dat bleek ruimschoots het geval te zijn, maar toen hij tenslotte verder kon gaan bleek zijn tekst volledig verwijderd te
zijn; zodat Pickelaar alles opnieuw moest uittikken. En omdat hij wat tekstlevering aan Hans Elias tegen de deadline aanliep was er voor hem
geen tijd meer voor voldoende eindcontrole.
Taalpurist Pickelaar trof achteraf enige onthutsende fouten aan in de brievenbus Schakel, die weliswaar in de column versie ontbraken, maar die
hem niettemin opzadelden met een groot schuldgevoel. Terecht werd hij op die fouten aangesproken. Hij buigt het schuldige hoofd en had toch
oppassender moeten zijn. Derhalve hier zijn Mea (maxima) Culpa: Pickelaars (grootste) schuld.
OUDE TIJD
Tot slot een deel uit een pickle van – jawel – 5 oktober 1983. Pickelaar was op bezoek geweest bij Ed Honsdrecht (vader van Hans H.) in Juanles-Pins, waar diens joodse vriend Bob Scholte (destijds bekend van de radio) mede aanwezig was en onnavolgbaar enige moppen vertelde. Eén
ervan hier tot besluit.
“In het zwembad zegt de badmeester tegen kleine Sam: Wat nou Sam, plas jij in het water? Zegt Sam: Ach badmeester, dat doen ze toch allemaal!
Waarop de badmeester antwoordt: Jawel, maar niet van de hoge”...
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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

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

IWI Onderhoud
& renovatie
& plaatsen van houten vloeren
www.ressource-peintures.com
Informatie
RESSOURCE:
in samenwerking met ervaren vloerenleggers
Showroom: Joh Enschedeweg 30-32, 1422 DR Uithoorn
(alleen op afspraak)

Showroom: ETC EXPO (showroom 32 A)
Showroom: ETC
EXPO20,
(showroom
32A)
Randweg
Culemborg
Randweg 20, Culemborg
op maandag geopend)
Informatie: (alleen
E iwibertderooij@msn.com
W www.bertderooij.nl
F 020 – 4539349
M 06-10940938
Informatie: E iwibertderooij@msn.com W www.bertderooij.nl
F 020 - 4539349
M 06-10940938

www.hergo.nl

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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AFC Teams Toen en Nu : 1985 vs. 2015
AFC C1 van 1985

AFC C1 van 2015

Achterste rij vlnr.: Abdel Nasseri, Dean van Zwieten, Darlin v/d Werf, Justen Kranthove, Floor Monas (fysio), Jeroen Coersen (trainer), Zep
Swijghuizen, Bo de Bruijn, Cas Gratema, Tim Brands, Abraham Misehouy. Voorste rij vlnr.: Berkay Kara, Simon Roosendaal, Brian Roeg,
Sharique Hovenkamp, Jay Gorter, Rida El Barjiji, Jasper Tytgat, Jayden Seca, Raman Ramkhelawan. Op de foto ontbreekt: ass. Wesley de Ruiter.
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Mini Warenhuis voor Mannen

Gelderlandplein 135
Mini
Warenhuis voor Mannen
082Mini
LV Amsterdam-Buitenveldert
Warenhuis voor Mannen
www.rickmoorman.nl
Gelderlandplein 135
135
Gelderlandplein
1082
1082 LV
LV Amsterdam-Buitenveldert
Amsterdam-Buitenveldert
www.rickmoorman.nl
www.rickmoorman.nl

