AMSTERDAMSCHE FOOTBALL CLUB
Opgericht 18 januari 1895
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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
Gratis leenauto
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AFC 1 voor het zesde seizoen in de Topklasse met . . .
zondag 22 november
14.30 uur (beker West 1)
Hoograven - AFC 1

zondag 22 november
11.00 uur (beker West 1)
AFC 2 – Waterwijk 1

zondag 6 december
14.00 uur
Hercules - AFC

zondag 29 november
14.00 uur
AFC - VVSB

zondag 13 december
14.30 uur
SWZ Sneek - AFC

Maar ook veel interessante wedstrijden van andere teams te zien bij AFC.
Zie onze website bij ‘wedstrijdprogramma’.
De volgende Schakel verschijnt op 16 december
En . . . volg dagelijks onze berichten op www.afc.nl
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de AFC Schakel

Website: www.afc.nl
e-mail Schakel en website: webmaster@afc.nl
Productie Schakel Hans Elias
0297-761406
Drukkerij Palteam
020-4950435
Medewerkers Johan de Bie, Pim Adriaansz, Frans Jüch, Hans
de Bie, Wim Crouwel,
Sportpark Goed Genoeg, De Boelelaan 50, 1082 LR A’dam
clubhuis 6445575
Ledenadministratie: Daryl Gerritsen, Postbus 71793, 1008
DG Amsterdam, tel. 6611513, administratie@afc.nl
Financiële administratie: Rinus van Leijenhorst
Contributie t.n.v. AFC, NL52INGB0000 241002
Verenigingszaken
Henny Kottmann, verenigingsmanager, tel. 4044043,
06-54946477, verenigingsmanager@afc.nl
Wedstrijdzaken
Daryl Gerritsen, tel. 6611513, wedstrijdzaken@afc.nl
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 Johnl Parsser

06-10764734
06-47806481
06-14672961
06-10117686
06-22666862
0206440029

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

06-55847024
06-51362635
06-54736036
06-46201222
06-53116895
06-53133914
06-41509893
06-46376666

Jeugdcoördinatoren
Benno Nihom A, B en C junioren, selectie
Remco Post, A, B en C junioren
Wiebe Westerhof, technische zaken
Rinus van Leijenhorst, D, E en F pupillen
Interne competitie Kraaijenoord/de Vries
Meisjes/vrouwen John Parsser
Keepers Bela Szenasi

06-57537538
06-46376666
06-54736036
06-55237179
06-24754451
020-6440029
06-39421241

Archiefcommissie Rik de Boer

023-5281970

Scheidsrechterscommissie Frans Jüch

06-23622214

Trainers senioren o.a.
Bart Logchies
Roy Tular, zondag 2
Rene de Haan, zondag 3
Kees Bregman
Benno Nihom, zaterdag 1
Jeroen Brussee, zaterdag 2
Sandro Pique, vrouwen 1

06-22976585
06-51116338
06-53457154
06-22146418
06-57537538
06-10892823
06-51230347

Van de brug af gezien
Het seizoen is al aardig onderweg en de eerste resultaten zijn bemoedigend.
Niet alle teams staan stijf bovenaan. Dat hoeft ook niet. Veel belangrijker is dat
AFC-leden het naar hun zin hebben op de club. Dat de sfeer goed is en dat het allemaal lekker loopt, zowel op het veld als met de organisatie. En eerlijk gezegd ziet het
er goed uit.
Waarom midden in het seizoen een “van de brug af gezien” artikel zult u zich wellicht afvragen.
De club is in beweging, er gebeurt veel en er verandert ook van alles vandaar een
tussendoor up-date …… Voor diegenen die op de laatste jaarvergadering waren eind
juni is het geen verrassing.
Onze penningmeester Benno Honsdrecht kondigde daar aan dat hij halverwege het
seizoen helaas moet stoppen wegens drukke werkzaamheden en een verhuizing van
het bedrijf. Ook Milko Vinke, bestuurslid en voorzitter van de commissie topamateurs gaf aan om dezelfde reden, halverwege, het stokje te willen overdragen aan een
bevlogen opvolger.
Met niet aflatende inzet heeft het bestuur een poging gedaan de beide AFC-ers te
behouden voor het bestuur. Helaas tevergeefs.
Op een ander moment in het jaar zullen wij aan dit vertrek en hun grote verdiensten
voor AFC nog bijzondere aandacht besteden. Gelukkig blijven beiden beschikbaar
voor andere taken binnen onze club.
Milko blijft zitting houden in de commissie Topamateurs, maar dan als lid en niet
meer als voorzitter /bestuurslid en Benno heeft aangegeven in één van onze Stichtingen ondersteunende werkzaamheden te willen verrichten. Chapeau!!
De realiteit echter onder ogen ziende is het bestuur, meteen toen dit alles duidelijk
was, op zoek gegaan naar geschikte opvolgers.
Dat was niet eenvoudig, temeer daar wij behoefte hebben aan hands-on bestuursleden, die volop in het leven staan met een beetje extra tijd. Soms moet je de doelen
ook niet al te makkelijk stellen!
De positie van penningmeester in het bestuur zal vanaf heden worden waargenomen
door Nicolaas van Ommeren, onze huidige vice-voorzitter en portefeuillehouder
commerciële zaken. Nicolaas is geen onbekende in dit metier. Zo’n 7 jaar geleden
volgde Benno hem op als penningmeester in het bestuur.
De thans ontstane vacature van vice-voorzitter/commerciële zaken wordt ingevuld
door Ronald Koster, de huidige secretaris van het AFC-bestuur.
Tenslotte treedt Ruud Mantel, na een afwezigheid van anderhalf jaar, weer toe tot het
bestuur als secretaris. Ruud was tot zijn aftreden tweede secretaris.
In de commissie Topamateurs wisselt good-old Henk Bijlsma met Milko Vinke en
maakt Henk het seizoen af als voorzitter van deze commissie.
U ziet het al. Een heuse stoelendans maar o zo belangrijk voor de continuïteit van de
organisatie van onze vereniging.
Wij, het bestuur van AFC, zijn blij dat wij, met inzet en hulp van een aantal betrokken AFC-ers, het zo hebben kunnen invullen.
Natuurlijk kan een gekozen bestuur niet zomaar alle posities wijzigen en leden van
buiten het bestuur benoemen. Dat geldt ook voor commissies.
Ons idee is dat alle wisselingen -om praktische redenen- in de komende Algemene
Vergadering, onze jaarvergadering (inderdaad achteraf) worden gelegaliseerd.
Tot die tijd nemen de genoemde bestuursleden de eerdergenoemde posten waar,
zoals dat ook zou gebeuren bij ontstentenis of langdurige ziekte van één of meerdere
bestuursleden.
Mocht echter een serieus aantal leden hoge prijs stellen op zo’n tussentijdse vergadering zal het bestuur aan zo’n verzoek voldoen.
Is dit alles? Welzeker niet.
Ook in het bestuur van de Stichting Keep Smiling heeft een verandering plaatsgevonden. Voor een ieders begrip, de Stichting Keep Smiling, in 2005 in het leven
geroepen door AFC-erelid Kees Gehring, ondersteunt en faciliteert de zondag selectie van ons eerste elftal.
Ondergetekende was tot op heden voorzitter van het bestuur van de stichting Keep
Smiling, een functie die op sommige momenten zou kunnen knellen met het voorzitterschap van de vereniging.
Om die reden werd gezocht naar een opvolger. Het bestuur is verheugd dat oud
eerste elftalspeler, Mr. Henne Boskamp Nobelprijswinnaar en oud-tafelpraeses van
het Jaardiner Bas Rachman bereid is gevonden om het voorzitterschap van Keep
Smiling op zich te nemen.
Vervolg op volgende pagina
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In Memoriam

Vervolg van voorgaande pagina
En hoe gaat het met de Zuidas ontwikkelingen en ons sportpark.
Ook op dat gebied staat er helemaal niets in de “parkeerstand”.
Wekelijks is er overleg met de Gemeente Amsterdam over de invulling.
De contouren worden steeds duidelijker. Het wordt mooi, maar kun je
er ook voetballen?
Die garantie is er natuurlijk en het ziet er allemaal prachtig uit. Zeer
binnenkort verwachten wij dat de hele vereniging het kan bekijken.
Maar ook de omgeving is van belang en ook daar worden de plannen
steeds concreter.
Einde van dit seizoen komt er een nieuw kunstgrasveld en worden de
velden 6 en 7 buiten gebruik gesteld.
Wordt vervolgd.

Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden op 31
oktober 2015 op de leeftijd van 85 jaar van mevrouw
Johanna Stoop-Hemelrijk
weduwe van de in 2007 overleden AFC-begunstiger Dé Stoop en
moeder van ons lid Marjan Stoop.
Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan de naaste familie.
Ad Westerhof - voorzitter
Ronald Koster - secretaris

Tenslotte is er de discussie over de komende Tweede klasse en het
semi-betaald voetbal.
De KNVB heeft een inventarisatie gedaan van de meningen bij de
betrokken clubs.
Als voorspeld zijn de meningen nogal divers en de verwachting is dat
de invoering gewoon doorgaat het komende seizoen. Echter omdat
veel clubs niet kunnen voldoen aan alle eisen zal met name daaraan
nogal gesleuteld moeten worden.
Het standpunt van AFC is helder: wij zijn niet tegen de invoering van
een Tweede klasse (hoewel wij ons afvragen wat het nut en de noodzaak hiervan is) maar om door de KNVB verplicht spelers (op minimum loonbasis) te moeten betalen gaat ons veel te ver.
Daarnaast vinden wij –net als alle clubs uit de Topklasse- dat meedoen van de z.g. Beloftenteams geen enkele toegevoegde waarde voor
ons heeft en daarom volstrekt ongewenst is.
Ook dit wordt vervolgd!

AFC’s "Bie"- zonderheden

Na het verschijnen van de vorige Schakel heeft ons eerste elftal een
drietal competitiewedstrijden gespeeld. Op zondag 1 november werd
in Utrecht kansloos met 3-0 verloren van Magreb ’90 terwijl een
week later de thuiswedstrijd tegen UNA met 2-0 werd gewonnen. De
afgelopen zondag werd tegen de kampioen van het vorig seizoen FC.
Lienden gespeeld, welke wedstrijd eindigde in een 3-2 nederlaag.
Zoals ik ook al in mijn vorige column memoreerde verschijnt er op de
maandag een aparte bijlage over het amateurvoetbal in de Telegraaf,
in welk artikel uitgebreid aandacht wordt besteed aan de wedstrijden
van AFC. Ook in de sportbijlage d.d. 9 november jl. was dit weer erg
geweldig.
De sportbijlage van de Volkskrant schrijft niets over het voetballen
in de Topklasse en dikwijls zijn niet eens de uitslagen te vinden.
In de sportbijlage van Het Parool staan sinds kort op de maandag
enkele regels over de wedstrijden van AFC hetgeen zeer vreemd is.
Terecht grote verhalen over Ajax maar, voor zich een Amsterdamse
krant noemende, wel heel erg vreemd. Elders in deze uitgave van de
Schakel leest u verslagen over onze wedstrijden van de hand van ons
erelid en oud-voorzitter Machiel van der Woude.
Op zondag 25 oktober jl. werd de thuiswedstrijd om de districtsbeker
tegen Legmeervogels met 4-2 gewonnen. Ons eerste elftal speelt op
22 november a.s. in de volgende ronde in Utrecht de uitwedstrijd
tegen Hoograven, spelend in de vierde klasse. Ons 2e elftal speelt in
de volgende ronde de thuiswedstrijd tegen Waterwijk uit Almere.
Onze club is recent voor het zoveelste jaar in successie weer gekozen
voor de beste jeugdafdeling van Nederland. Namens de AFC onze
gelukwensen aan spelers, trainers en leiders van de jeugdteams.
Zilveren Ploeger Ron Böhne heeft een aantal weken geleden een
openhartoperatie ondergaan in het VU - ziekenhuis. Gelukkig is alles
goed verlopen en gaat hij twee keer per week voor revalidatie naar het
ziekenhuis. Volgens de laatste berichten komt hij binnenkort weer
naar Goed Genoeg. Namens AFC zenden wij hem onze AFC- groeten
vergezeld van onze wensen voor een spoedig beterschap.
In de Telegraaf las ik dat de organisatie Cliniclowns recent haar
miljoenste bezoek bracht aan een ziekenhuis. Uitverkorene was het
Wilhelmina Ziekenhuis in Utrecht. Ons Lid van Verdienste Jack
van Gelder heeft daar recent als ambassadeur van de CliniClowns
herinneringen opgehaald met oud-patiënte Esther Kleinveld die 21
jaar geleden in het ziekenhuis lag en bezoek kreeg vaneen clown
Op vrijdag 6 november jl. vond weer de jaarlijkse bijeenkomst van de
Zilveren Ploeg met succes plaats. De avond stond onder leiding van
voorzitter Frank Reddering met zijn medebestuursleden van de
Commissie Zilveren Ploeg Edwin Geluk en Hans Honsdrecht.

Organisatorisch en vooral achter de schermen is er binnen AFC van
alles gebeurd. De club is in beweging en dat is nodig.
Daardoor komt er vernieuwde energie vrij en daardoor kan iedereen
af en toe vanuit een andere invalshoek kijken.
Ook dat geeft vaak een mooier beeld.
Er zijn namelijk drie waarheden zegt een oud Chinees gezegde:
‘Zoals u het ziet, zoals ik het zie en zoals het is!’
Geniet van uw AFC, ook de komende mooie maand! Keep Smiling.
Ad Westerhof, voorzitter

Ledenlijst

Nieuwe leden
11589 Dealey Naber
11590 Jagger Bos
11591 Luka Rakic
11592 Dries Asserti
11593 Vittorio Minghetti
11594 Abel Vink
11596 Bastiaan van der Heyden
11597 Lara Verhoef 11598
11598 Julia Meuwissen
11599 Saber Charif
11600 Bas Pijnenburg
Opnieuw opgevoerd
6318 Daan Erisman
7760 Camiel Hekster
Donateurs
100131 Nathan Wiener
100132 Maxim Singels

Adreswijziging
H. de BieJonica 13, 1181 LX Amstelveen
H. Floberg Nieuwe Keizergracht 392, 1018 VG Amsterdam
H. ten Brink Keizergracht 153 A3, 1015 DR Amsterdam
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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

Specialiteit:
Gebakken Tong
Tournedos
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Frank memoreerde dat de eerste bijeenkomst van dit genootschap in
december 1958.was. AFC-Ridder George Horn (73 jaar lid) was de
oudste aanwezige. Als nieuwe Ploegers werden geïnstalleerd Peter
Brans, Peter van Essen, Bobby Gehring (op deze avond jarig), Jan
Wieger van der Linden en John Luske. Voor foto’s van deze avond
verwijs ik u naar onze website. Namens de AFC onze dank aan pachter Frans Ris, Joop Kenter en alle medewerkers voor de zeer geslaagde culinaire bijeenkomst.
Spelersvrouwen kruipen uit hun schulp is een artikel op de website
van onze club. Bob Duis heeft het initiatief genomen om een foto te
laten nemen van de partners van de spelers van de A-selectie. Op
onze website kunt u deze foto zien alsmede de bijzonderheden van
deze charmante dames.
Zilveren Ploeger Meindert Huisman vertelde mij tijdens de bijeenkomst van de Zilveren Ploeg dat hij recent de Marathon van New
York heeft gelopen. Ook zoon Tom, eveneens lid van AFC, heeft
deze marathon gelopen terwijl partner Masja en zoon Joost enthousiaste begeleiders waren. Hulde!!!!
Ons Lid van Verdienste Wim Ringe mailde mij dat het digitaal
doorzoekbaar archief opnieuw fors is uitgebreid. Door deze situatie
beschikt AFC, wellicht als enige amateurvereniging in Nederland
over een archief waarvan alle belangrijke documenten snel oproepbaar zijn.
In de Amsterdam-bijlage van de Telegraaf d.d. 5 november jl. was
een uitgebreid artikel met foto’s opgenomen over Small Talk aan de
van Baerlestraat in Amsterdam. Op een foto zien wij eigenaar, onze
AFC-Ridder Cees den Braven met echtgenote Marja, en wordt er
uitgebreid aandacht geschonken aan dit jubileum. Het echtpaar is nog
bijna elke dag aanwezig, doch hun (schoon) kinderen leiden de zaak.
Namens de AFC onze hartelijke gelukwensen met dit jubileum. Een
paar dagen later zat hij met een gebroken been in het gips. En ook
moet hij een staaroperatie ondergaan. Namens de AFC zenden wij
groeten en wensen wij hem beterschap.
AFC-Ridder Nol Kulkens en in 1974 onderscheiden met de AFCNobelprijs verblijft reeds enige tijd voor revalidatie in het Naarderheem. Vele AFC - érs zijn reeds op bezoek bij hem geweest en dienen
te overleggen met zijn echtgenote Rinske. De vorige week heeft hij
een operatie ondergaan aan zijn stem. Namens de AFC zenden wij
hem onze groeten vergezeld van ons wensen voor beterschap
Ook dit keer moet ik mijn bijdrage weer beëindigen met verdrietig
nieuws. Op 31 oktober jl. overleed op de leeftijd van 85 jaar Mevrouw Johanna Stoop-Hemelrijk, weduwe van de heer Dé Stoop en
moeder van ons lid Marjan Stoop. Dé Stoop was een groot aantal
jaren financieel begunstiger van AFC en is de oprichter van de Stichting Lieverdjes Fonds. Bij zijn bezoeken in het verleden aan Goed
Genoeg vergezelde zijn echtgenote hem en uit al deze ontmoetingen
bewaren vele leden van onze vereniging aangename herinneringen.
Johan de Bie

Totaal telt de Zilveren Ploeg 238 leden, die gezamenlijk goed zijn
voor bijna 10.000 jaar lidmaatschap.
Frank Reddering, voorzitter van de Zilveren Ploeg, memoreerde, dat
december 1958 de eerste bijeenkomst plaatsvond in café Schiller.

v.l.n.r Peter van Essen, Jan Wieger v.d.Linden, John Luske, Peter
Brans en Bob Gehring
Nadat de voorzitter van AFC Ad Westerhof het gezelschap had toegesproken, werden 5 nieuwe leden geïntroduceerd: John Luske, Peter
Brans, Jan Wieger van der Linden, Peter van Essen en de jarige Bobby Gehring. In hun speeches, vol humor, benadrukten zij dat AFC een
prachtige club is. Een luid applaus viel hen ten deel.
Het was al met al een zeer geslaagde avond met een uitstekend verzorgd 5-gangen diner.
Dank aan de organisatoren Frank Reddering, Hans Honsdrecht en
Edwin Geluk.

Uitbreiding Digitaal Archief
Digitaal doorzoekbaar archief opnieuw fors uitgebreid.

Jezelf online op de foto zien, nog eens nalezen wat wel en niet mocht
en moest via de dan geldende reglementen of nalezen bij wie je pakweg- rond 2000 in een elftal speelde?
Dat kan vanaf heden want opnieuw is het digitaal doorzoekbare archief met deze documenten enorm uitgebreid.

Bijeenkomst Zilveren Ploeg

Het heeft even geduurd, maar nu is het dan toch zover. Waren uit de
beide voorgaande jaren al zo rond de 20.000 documenten te raadplegen en ook doorzoekbaar, sinds deze week zijn daar zo’n 15.000
documenten aan toegevoegd.
Toegevoegd [daarvoor dank aan de firma Picturae] zijn alle Schakels
vanaf 1973 tot en met 2014 (de oudere Schakels stonden er al), alle
ruim 700 foto’s uit ons archief en verder alle statuten en reglementen
(tien stuks) waarvan de oudste uit 1904 en de meest recente uit 2008
is.
Door deze situatie beschikt AFC, wellicht als enige amateurvereniging in Nederland, over een archief waarvan alle belangrijke documenten nu geborgd zijn. Maar, nu dus ook over een middel om die

Vrijdagavond 6 november vond zoals gebruikelijk op de eerste vrijdag van deze maand de bijeenkomst van de Zilveren Ploeg plaats, de
leden die 25 jaar of langer lid zijn van AFC.
Oudste aanwezige was George Horn – 73 jaar lid!!- en met hem waren 105 ploegers aanwezig.
5
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heeft om één (1) iemand te introduceren (bijv. levenspartner, ander
familielid), maar ook niet meer dan dat! En, u bent minstens 18 jaar
om aan dit evenement deel te nemen. Weest sportief en houdt u aan
deze regels.
In ieder geval, kan het op vrijdag 18 december, aanvang 20.00 uur, zo
maar een leuke avond worden, wanneer de prijzentafel weer rijk
gevuld is, tot en met de pennen, notablocs en agenda’s aan toe.
Op die dag kunt u zich overigens te AFC vanaf ongeveer 18.00 tot
19.30 uur te goed doen aan een kiendiner.
Meldt u dat wel even van tevoren aan sociëteit uitbaters Frans Ris of
Joop Kenter (020-6445575).
Wij zien u dit jaar vlak voor Kerst hopelijk weer terug.
De Kiencommissie

belangrijke documenten snel te kunnen oproepen en te doorzoeken.
Daar mogen we als vereniging best trots op zijn.
Wil je snel naar dat digitaal doorzoekbare archief? Klik dan op
http://afc.courant.nu.
Veel leesplezier namens de archiefcommissie,
Wim Ringe

Vrienden Biljart Club

.
Prijsuitreiking Vrienden Biljart Club
Tijdens de geanimeerde ledenjaarvergadering van de Vrienden Biljart
Club (VBC) op maandag 16 november j.l. vielen een aantal AFCers
in de prijzen.

Oudejaars klaverjasdrive

Maandag 28 december vindt traditiegetrouw de Oudejaars klaverjasdrive plaats. Aanvang 20.00 uur, aanwezig 19.45 uur.
Inschrijfgeld 10 Euro per koppel.
Er wordt gespeeld op zijn Amsterdams zonder kraak.
Inschrijven uiterlijk 26 december aan de bar van het clubhuis op per
mail: frankreddering@live.nl.

Vlnr; Peter Brans - aanmoedigingsprijs, Frans Jüch - meeste progressie, Guus Tenniglo – hoogste serie, Edwin Geluk - tweede in de
eindstand, Machiel v.d. Woude - clubkampioen 2015.

“Een bonte jubileum
kienavond?”

Medische commissie
Het is beter te voorkomen dan…

De griepepidemie welke elk jaar zo tegen de winter de kop op zal
steken, heeft er toe geleid dat in Nederland bepaald suspecte groepen
mensen hun anti-influenza prik reeds heeft ontvangen.
Maar over welke winter hebben we het eigenlijk? Immers de huidige
kwakkel temperatuur nodigt zeker niet uit om een dikke jas en das te
dragen, laat staan zoals vroeger, tegen de koude een krant tegen de
borst. Maar mogelijk sluipt daar juist het probleem in, door toch iets
te dun gekleed te gaan. We zijn toch allemaal weleens twee tot drie
keer per jaar verkouden, wat een gewone luchtwegen infectie kan
opleveren.

Op vrijdag 18 december 20.00 uur a.s. vindt op AFC weer het traditionele kienen plaats en wel voor de 20ste keer onder de bezielende
leiding van het kiendreamteam bestaande uit Ron van Doesburg,
Ronald Koster, Hans Hulst, Lou Hekster, Roy van Dijk en Nicky
Hekster. Een jubileum dus. Dat gaan we in stijl vieren. Elke deelnemer wordt dan ook geadviseerd zich feestelijk uit te dossen, liefst de
dames in gala en de heren in black-tie. Een ding kunnen we u reeds
verklappen: er zullen extra jubileumprijzen zijn voor de best geklede
man en vrouw!
Zoals te doen gebruikelijk kent elke ronde weer hoofdprijzen, extra
prijzen, die vallen op een kaartnummer, en verrassingsprijzen onder
de bekende Doos met het Vraagteken. In het verleden gingen er al
heel wat mooie prijzen, gedoneerd door velen van onze AFC-leden
over de tafels.
Elk jaar treft de kiencommissie ook weer nieuwe en onbekende gezichten aan, terwijl toch altijd duidelijk gesteld wordt dat het evenement niet bedoeld is voor introducé(e)s die niets met AFC uitstaande
hebben. De regel is dat elk AFC-lid of elke AFC-donateur het recht

Sporters staan bij virale infecties juist continue in wankel evenwicht.
Immers met hele team bijeen in de kleedkamer, hoesten, niezen of
uiterst hartelijk handen schudden, wat kan leiden tot algemene verspreiding van een virus wat we immers allemaal bij ons dragen. Vermindert onze weerstand, dan kunnen we eenvoudig verkouden worden tot zelfs griep oplopen. Verkoudheid: dit is een infectieziekte
welke door virussen veroorzaakt kan worden. Verschijnselen: niezen,
lichte verhoging, soms keelpijn, hoesten, verstopte neus en soms
hoofdpijn.
Griep: wordt veroorzaakt door het influenzavirus en wordt gekenmerkt door heviger symptomen welke een algemeen gevoel van malaise kenmerkt. Verschijnselen: plotseling begin, koorts >38 graden,
koude rillingen, algehele spierpijn, hoesten, soms verstopte neus,
gevoel van ‘dood” ziek te zijn, soms gepaard met hoofdpijn.
6
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Onze sportarts Lex Swaan schetst voor ons een duidelijk beeld. De
“nek-check” (zie tekening) is een ezelsbruggetje waarmee je kunt
bepalen of je bij infectieziekten al dan niet kunt sporten.

Scheidsrechterscommissie
Afscheid scheidsrechter Peter Brans

Heeft sport invloed op onze weerstand en kan je met een infectieziekte sporten? Regelmatig sporten verhoogt namelijk wel de weerstand.
Griep wordt normaal gesproken veroorzaakt door het influenzavirus
en gaat gepaard met hoge koorts, algemene malaise, inclusief versleping via de bloedcirculatie naar de spieren. Aangezien het hart ook uit
spierweefsel bestaat, kan de functie hiervan ook worden aangetast en
kunnen z.g. hartritmestoornissen ontstaan, die helaas ook bij enkele
Nederlandse topsporters fatale gevolgen hadden. Jeugdige sporters
worden nogal eens getroffen door de ziekte van Pfeiffer. Ook deze
aandoening wordt veroorzaakt door een virus. Echter het herstel
hiervan neemt gemiddeld veel langer in beslag dan bij griep. Interventie hierbij van de huisarts is zeker gewenst en zal na enkele weken
volkomen rust, ondersteund door een bloedonderzoek uitkomst bieden.
Dus nogmaals:
1. Verkoudheid en griep kun je niet even uitzweten.
2. Een virale infectie dien je goed uit te zieken. Algemeen geldt,
3 dagen koorts, ook 3 dagen gewacht alvorens rustig weer
te gaan sporten.
3. Bij koorts en algemene spiermalaise, is door verhoogde hartslag afgeraden te sporten in welke vorm dan ook.
4. Bij virale darminfecties, welke diarree veroorzaken geldt een
absoluut sportverbod.
5. Bij een simpele neusverkoudheid, zere keel, hoesten of een
loopneus, kan laag intensief worden gesport.
6. De beslissing om al of niet te gaan sporten neem je vóór dat je
koortsremmende middelen neemt.
7. Alleen bij lokale klachten als hoofdpijn, mag een pijnstiller(paracetamol) worden genomen.
8. Indien verkoudheid leidt tot sinusitis (voorhoofd/bijholte ontsteking) is sporten afgeraden.
9. Ook bij bronchitis NIET sporten, dit omdat de longfunctie gestoord is en zuurstofopname belemmerd wordt en vaak een
antibiotica kuur moet worden voorgeschreven.
N.B. Dus met andere woorden, geef bij griep je lichaam voldoende
rust en neem gewoon een lekkere neut!
De medische commissie:
Lex Swaan (arts) tel. 06 53674434
Michael Olivieira (sporttherapeut) 06 21278122
Co GroszeNipper (sportverzorger) tel. 06 44352970
Wim Crouwel (fysiotherapeut/voorzitter) 06-51050940
wim.crouwel@xs4all.nl

Zaterdag 14 november 2015 floot Peter Brans tijdens de wedstrijd van
de klassieke veteranen van AFC tegen Ajax zijn laatste officiële wedstrijd. Speciaal was dit afscheid georganiseerd tegen Ajax waar hij
ooit op niveau zijn voetballoopbaan begon. In 1988 startte Peter als
vaste scheids van AFC4 (zaterdag). Het team dat bekend stond onder
de naam “Sami Quattro”. Peter was ook de stimulator om bij AFC een
eigen scheidsrechterscommissie op te richten. Hij maakte zich geliefd
bij alle teams door zijn manier van optreden dat zich vooral kenmerkt
door respect en vriendschap. Het was een grote blijk van waardering
voor zijn inzet voor AFC dat zovelen van zowel van Ajax als AFC
acte de préséance gaven voor, tijdens en na de wedstrijd met attenties,
cadeaus en een oorkonde.

mail:
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Aangeboden: scheidsrechter bij AFC

kamp zeker Europees óf Wereldkampioen had móéten worden. Dit
gebeurde niet. Een laatste kans op een grote prijs voor die generatie,
zo bleek. Het team wist zich niet te kwalificeren voor het WK 2002 in
Japan en Zuid-Korea en speelde een uiterst moeizame kwalificatie
reeks voor het EK 2004 in Portugal. Het team van toenmalig bondscoach Dick Advocaat speelde nog steeds met vrijwel dezelfde namen
als het team van ’98. Gevestigde namen als Frank de Boer en Patrick
Kluivert stonden onder druk en het Nederlandse volk smeekte om
vernieuwing. Spelers als Arjen Robben, Rafael van der Vaart en
Wesley Sneijder stonden op het punt van doorbreken, maar de twijfels
waren er nog steeds. Waren deze nieuwe spelers goed genoeg of
absolute wereldtop, zoals de vorige generatie?
Het was november 2003. Het Nederlands elftal speelde als laatste
redmiddel om het EK 2004 te halen een Play-Off tweeluik tegen
Schotland. Uit in Schotland, op Hampden Park, had bondscoach
Advocaat, ondanks de roep van het Nederlandse volk om Sneijder en
Van der Vaart, toch vastgehouden aan de gevestigde namen. Het
Nederlands Elftal verloor, met 1-0. De kritiek barstte los, twee eindtoernooien achter elkaar missen zou een ramp zijn voor het Nederlands voetbal. Advocaat móést zijn twijfels over de talenten Sneijder
en Van der Vaart aan de kant zetten en de jonkies een kans geven. Hij
luisterde en stelde, als laatste redmiddel, de jonkies Sneijder en Van
der Vaart op als aanvallende middenvelder. Het was de jongste van de
twee, Wesley Sneijder, die vol branie op het veld stond. Hij nam het
Nederland Elftal bij de hand en nam voorgoed de twijfels weg rondom zijn talent. Met 1 goal en 3 assists schoot hij Nederland naar het
EK, gaf hij het Nederlands volk een sprankje hoop, een geweldige
avond en men wist het zeker: Wesley Sneijder wordt absolute wereldtop.

Het scheidsrechterscorps bij AFC heeft een langjarige traditie van
kwaliteit, sportiviteit, respect en vriendschap. Samen proberen wij
alle wedstrijden van AFC op een waardige en eerlijke manier te leiden
en op die manier de sportieve eer van AFC hoog te houden.
Binnen het District West I geldt AFC dan ook al jaren als voorbeeld
voor vele andere verenigingen waar het gaat om de scheidsrechterszaken.
Wij zijn op zoek naar een aantal nieuwe collega’s om ons team te
versterken.
Wat bieden wij? Allereerst een BOS-cursus, die vanzelfsprekend
wordt betaald door AFC. Zodoende leer je op een gedegen manier het
vak van scheidsrechter. Vervolgens word je binnen het team van de
AFC-scheidsrechters opgenomen en word je zodoende gecoached in
het opdoen van de nodige ervaring voor junior- en seniorwedstrijden.
De collega scheidsrechters zorgen ervoor dat je je thuis gaat voelen in
de kleedkamer van de scheidsrechters en dat je je vertrouwd zult
voelen in je nieuwe rol.
AFC prijst zich gelukkig met een Bestuur dat de scheidsrechterszaken
altijd hoog in het vaandel heeft staan (geen vanzelfsprekendheid bij
voetbalclubs!) en een actieve scheidsrechterscommissie die zorgt voor
een goede organisatie en planning, maar ook voor voldoende gezelligheid en sfeer tussen de scheidsrechters onderling. Wie scheids is
bij AFC is onderdeel van een team en wordt gedragen door de vereniging.
Als jij denkt dat het iets voor jou is om je verder te bekwamen in je
leidinggevende kwaliteiten, meld je dan aan op het e-mail adres:
fcjuch@msn.com
Scheidsrechter zijn bij AFC: een leuke manier om verder betrokken te
raken bij onze club!

Louis van Gaal: “Wij hebben er nog op getraind
......”.

Column van 30 oktober 2015 door Robert Duis
Opmerkelijke uitspraak van onze bekendste voetbal-coach in de
geschiedenis van het Nederlandse voetbal. Dat wil zeggen voor de
huidige generatie, immers de ouderen onder ons denken dan natuurlijk aan Rinus Michels.
Rinus Michels, ooit vier (4) weken coach van de AFC en wel met de
mooie cijfers: 8 uit 4! Ja .....om dit dan weer goed te kunnen begrijpen
....vroeger kon je maar twee (2) punten verdienen bij een overwinning. Een van zijn beroemde uitspraken, nadat een enthousiaste journalist hem vroeg: “Mijnheer Michels, waarom verving U de geblesseerde Swart door Suurendonk?” Michels: ”Mot ik dan met 10 man
verder?” De journalist heeft toen een andere baan gezocht.
Terug naar het onderwerp: “Wij hebben er nog op getraind…!” Een
opmerking welke wij van de “allesweter” niet verwachten. Immers
niet op “alles” kan “getraind” worden…. sterker: “Hoe meer een
speler daar op oefent, hoe groter de kans dat het steeds minder goed
gaat!” Ik bedoel het nemen van strafschoppen en verwijs dan maar
even voor het gemak naar mijn column: “Messi mocht blijven”.
(Daarin wordt beschreven dat Messi van zijn laatste 10 penalties er
maar liefst 5 miste)
U heeft het allemaal gevolgd: Manchester United uitgeschakeld in de
Engelse beker door een lager geklasseerde voetbalclub na het missen
van te veel penalty’s.
Een strafschop nemen is “emotie”. Heeft niets te maken met “gezond
verstand” en/of voorbereiding. Ander voorbeeld: SV Excelsior’31
(Rijssen) wint van Excelsior (Rotterdam). Een amateurhoofdklasser
wint van een eredivisionist met 4-3. Een amateur-voorhoede blijkt in
staat een “professional defense” liefst vier (4) keer te verschalken.
Heer van Gaal: Wie beter dan U, kan weten: dat op “Emotie” niet te
trainen valt!
Robertduis1936@gmail.com

AFColumns

Bijdragen van de afgelopen 5 weken. De columns hebben eerder
op onze website gestaan.

XXS

Column 23 oktober 2015door Michael Parsser
Stel je voor: je zou maar enorm van voetbal - en ook nog eens van een
stukje gezelligheid houden.
En als die 2 hobby’s samen komen, ben je écht helemaal in extase.
Vervolgens word je geboren in september 1988. Exact 3 maanden
nadat het Nederlands voetbalelftal de enige hoofdprijs ooit behaald
heeft, met als gevolg dat het grootste en gezelligste feestje ooit plaats
vindt in Nederland. Dan ben je inderdaad, ik hoor het u denken, een
ontzettende pechvogel. Het gebeurde uw scribent.
Vanwege bovenstaande, voor de rest van deze column volkomen
nutteloos feitje, is het beste, meest uitgebalanceerde Nederlands Elftal
dat ik ooit heb zien spelen het elftal uit 1998 en 2000. Het elftal dat
met basisspelers als Van der Sar, Reiziger, Stam, Frank de Boer,
Numan, Ronald de Boer, Cocu, Davids, Overmars, Kluivert en Berg9
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waar hij het ontzettend naar zijn zin heeft. Wat het nog leuker maakt
voor hem is dat twee oude speelmaten van hem bij AFC hem assisteren bij het tweede team. Dat zijn Joey Zebeda (assistent-trainer) en
Frank Keijzer die regelmatig komt vlaggen.

Column van 1 november 2015 door Hennie van de Weerd

“HOE IS HET MET” ROY TULAR

Tijd voor het gezinsleven
“Als alles goed gaat op je werk en op rolletjes loopt gaat het allemaal
een stuk makkelijker. Ik probeer altijd als ik thuis ben mijn werk in
Hilversum te laten en het voetbal bij AFC. Ik besteed dan veel tijd
aan mijn gezin en drie kinderen. Twee jongens van mij voetballen bij
Schijndel, mijn dochter zit op hockey. Als ik een dag vrij ben gaat
alle tijd naar hen toe. Lekker ontspannen want dat heb je gewoon
nodig.”
In deze rubriek “Hoe is het met?”, komen er oud eerste elftalspelers
van AFC aan het woord die hun sporen hebben verdiend bij de club.
In deze column gaan wij de 49-jarige Roy Tular polsen. De favoriete
plek van Tular bij AFC was bij voorkeur middenvelder/verdediger.
Tular droeg ook jaren de aanvoerdersband bij AFC. In het dagelijks
leven is Tular werkzaam bij de NOS. Daar is hij Eindredacteur van
NOS Studio Sport.

Veel ervaring opgedaan bij amateurclubs als coach
Ook als trainer is Tular een bekende verschijning in de amateurwereld. Dat begon al in 1998 toen hij nog in het eerste elftal speelde bij
AFC en de A1 en B1 onder zijn hoede nam. Die onderneming met de
jeugd duurde twee jaar. Toen brak de tijd aan voor hem om zijn grenzen te verleggen bij een hoofdklasser in 2000. Bij RKSV Schijndel
werd hij assistent voor twee jaar. Na die twee jaar kwam AFC weer in
beeld. Met Stanley Menzo nam hij de honneurs waar ook als assistent.
Dat duurde drie jaar. Toen zat de periode bij AFC er voorlopig weer
even op want toen stond er een jaartje FC Breukelen op de rol als
hoofdcoach. Toch kwam na dat jaar Schijndel weer in beeld voor
weer een periode van drie jaar. In 2012 keerde Tular definitief terug
op de bodem van Sportpark Goed Genoeg en ging weer aan de slag
met de A2 en A1. Momenteel traint hij voor het tweede jaar achtereen
het tweede elftal van AFC. Vorig seizoen pakte hij met het tweede
elftal de periodetitel. Ook dit seizoen draait zijn team weer uitstekend
mee bovenin.

Mooie zwerftocht Tular in het betaalde voetbal
Go Ahead Eagles, De Graafschap, Edmonton Brickmen (Canada), en
FC Wageningen waren de clubs waar hij speelde. In totaal kwam hij
tot 134 wedstrijden in het profvoetbal. Tular stopte in 1992.
Toen de profcarrière van Tular erop zat wilde de verdediger op een
hoog niveau bij de amateurs verder gaan met zijn favoriete spelletje.
In juni 1992 speelde Tular zijn eerste wedstrijd voor AFC. Tular was
gelijk onder de indruk van de club. In zijn eerste jaar bij The Reds
maakte hij ook gelijk mee hoe een Jaardiner bij AFC wordt gevierd na
een zoveelste mijlpaal in het bestaan van de club. Bij AFC wordt dat
dan uiteraard groots gevierd, welke traditie het dan ook is. Wat hem
ook gelijk opviel bij de club was de saamhorigheid, clubliefde en het
sociale verenigingsleven. Aspecten die bij de club AFC hoog in het
vaandel staan. Voor Tular was dat een belangrijk gegeven.
De verdediger stopte in 2000 en kwam tot 192 wedstrijden in de
hoofdmacht. In zijn laatste jaar als speler werd hij gekroond tot ‘speler van het jaar’. Inmiddels is hij coach van zondag 2 en al weer 23
jaar lid van de club, dat zegt genoeg. Tular is, kun je zeggen, een
echte AFC’er geworden vanaf het begin dat hij lid werd.

Logchies versus Tular
Logchies: “Ik heb een uitstekende relatie met Roy. Roy is hier verantwoordelijk voor het tweede elftal. We voelen elkaar goed aan en
gaan regelmatig samen even wat eten als we van ons werk komen om
daarna de trainingen te leiden samen. Allebei zijn we druk en dan is
het lekker even ontspannen als je samen even de dag kunt doornemen.
We hebben allebei wel wat te vertellen. Mij hoor je niet klagen. Ik ga
regelmatig kijken bij het tweede elftal want dat is het voorportaal om
door te stromen naar het 1e elftal”.

Drukke baan bij de NOS
In het dagelijks leven werkt Tular inmiddels 20 jaar bij de NOS,
vanaf januari als eindredacteur. Op de vraag aan Roy hoe laat hij
opstaat om naar zijn werk te gaan is een heel ritueel aan verbonden.
Roy lachend: 06:21. Dan heb ik negen minuten voordat de wekker
gaat om 06:30, ja en dan probeer ik op te staan. En als het dan nog
niet lukt heb ik wederom nog 9 minuten en moet ik er echt uit want
tussen zeven en kwart over zeven moet ik echt in de auto zitten. Mijn
eerste handeling is om negen uur een redactievergadering bij de NOS.
Dus ik probeer echt om halfnegen op mijn werk te zijn. De lengte van
de dag is verschillend. Het ligt er een beetje aan wat voor soort dienst
ik heb. Als eindredacteur ben je verantwoordelijk voor de uitzendingen van die dag. Over het algemeen maak ik het sportjournaal om
13:00 uur. Daarna het journaal van 18:45. Dat houdt in dat een dienst
begint om 08:30 tot het sportjournaal s’ avonds is afgelopen en dat is
meestal om 19:30 uur. Als ik geen eindredactiedienst heb dan werk ik
meestal tot 17:30 uur”.
Roy vervolgens: “Ja en dan moet ik op tijd op Goed Genoeg zijn want
we trainen om half acht. Ik probeer dat een beetje te managen door
zo”n eindredactiedienst te doen als ik niet hoef te trainen. Daarnaast
is de zaterdag een vaste dag voor mij om eindredactie te doen. En dan
werk ik tot 12 uur s’ nachts. Dat betekent dat ik pas om 02:00 thuis
ben want ik woon in Schijndel. De zondag staat dan natuurlijk het
tweede team op het programma. Rond 08:00 uur zit ik dan meestal
weer in de auto richting Amsterdam want het 2e speelt altijd om 11.00
uur”.
Tular leidt dus een druk bestaan met zijn werk en AFC. Daarnaast
volgt hij ook nog de training cursus van de KNVB TC1 (EUFA A).
Ook daar gaat veel tijd in zitten. Maar wie weet wat de toekomst
brengt als ook nog het hoogste amateurdiploma wordt binnengehaald.
De ambitie is volop aanwezig bij Tular. Voorlopig zit hij nog bij AFC

Een kampioenschap lijkt me ook wel leuk voor die gasten?
Logchies “De primaire doelstelling van het tweede elftal is doorontwikkelen naar dat 1e elftal. En zit er dan een kampioenschap in is dat
mooi mee genomen. De communicatie met Roy is in ieder geval
optimaal en dat is een goede zaak”.

Nu of nooit: andere normen en waarden voor het
Nederlandse voetbal

Column van 4 november door Machiel van der Woude
Vorige week woensdag speelden Feyenoord en Ajax voor de beker.
De Rotterdammers wonnen in de ‘the dying seconds’ van de wedstrijd
met 1-0 door een schlemielig eigen doelpunt van Joël Veldman.
Feyenoord door, Ajax eruit, dat was het sportief gezien wel zo ongeveer in een duel waarin Ajax voor rust de winst liet liggen. De volle
Kuip en de kijkers van FOX Sports kregen een zeer matige wedstrijd
voorgeschoteld die vooral voor Feyenoord van veel belang was.
Winst op de erfvijand uit 020 betekende eerherstel, omdat de trots van
Rotterdam in eerdere duels met grote regelmaat in de Kuip het onderspit moest delven. Getuige de opstelling van Ajax, waarin maar liefst
vijf internationals ontbraken, was de wil aan Amsterdamse kant om te
winnen bij de technische leiding kennelijk niet zo groot en alleen
vanuit dat gezichtspunt zou je vrede kunnen hebben met de uitslag.
Toch had ik die vrede niet en dat latente gevoel werd geprikkeld door
een uitspraak van oud-international Jan Jongbloed in het sportprogramma van RTV-Noord Holland op de zaterdagochtend. Ik hoorde
Jan Jongbloed zeggen dat hij had genoten van de klassieker door de
getoonde strijd en de soepele leiding van scheidsrechter Van Boekel
die niet voor ieder wissewasje wenste te fluiten. Op dat moment dacht
ik, dit kan niet waar zijn.
11

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.
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Verslagen AFC 1

Was het niet zo dat juist die zogenaamde strijdvaardigheid verschillende keren volledig ontaardde en dat de scheidsrechter van dienst
door zijn laconieke dan wel angstige fluiten dit wangedrag cultiveerde? En was het ook niet zo dat een flink deel van het thuispubliek
zich te buiten ging aan agressief, haatdragend en soms ook gewelddadig gedrag, culminerend in weerzinwekkende spreekkoren en een
regen van projectielen bij iedere corner van de tegenstander?
Dit alles is mogelijk is in een voetbalwereld met een samenstel van
regels tot ver achter de komma, die zeker als het regels vóór de komma betreft, niet worden gehandhaafd. De KNVB en BVO’s voorop.
Raciale en antisemitische spreekkoren zijn na een lange reeks van
jaren nog steeds aan de orde van de dag, het gros van de daders ontspringt al even zo lang de dans. Er wordt op gezette tijden wat heen
en weer gepraat, af en toe een boete betaald, maar veel veranderd is er
niet.
Dat geldt idem dito voor het verbale en fysieke geweld in het veld. De
scheidsrechters worden nog steeds onvoldoende geïnstrumenteerd én
gedekt om dit geweld met succes de kop in te drukken. De BVO’s
doen er van alles aan om de opgelegde straffen via gehaaide advocaten en getuigen-deskundigen te ontlopen; tot interne maatregelen bij
de BVO’s leidt dit wangedrag zelden of nooit. Onze bond blaft weleens een beetje, maar bijt niet. In Zeist houdt men zich liever bezig
met directieven om het amateurvoetbal te integreren in de ruige en
soms ontluisterende wereld van het betaalde voetbal of, sinds kort,
met de perikelen van de FIFA, de met corruptie doorspekte organisatie die nog niet zo lang gelden altijd kon rekenen op de onvoorwaardelijke steun van de KNVB.
Het is kortom nu de allerhoogste tijd om de voetbalsport in sportief
opzicht te hervormen, te beginnen in Nederland. Het liefst onder
leiding van onze zeer getalenteerde bondsvoorzitter Michael van
Praag, die maar een tijdje vrijgesteld zou moeten worden van zijn
internationale verplichtingen. Zijn opdracht zou moeten luiden om het
Nederlandse voetbal naar voorbeeld van het rugby te hervormen:
andere normen en waarden voor het voetbal gebaseerd op wederzijds
fatsoen. Als dát lukt is er veel gewonnen, dat nu voorgoed verloren
dreigt te gaan.

25 oktober 2015: AFC – Legmeervogels (beker) 4-2
Ladiesday bekroond met bekerwinst op Legmeervogels
Vandaag is het ladiesday, met veel dank aan Bob Duis. Een in alle
opzichten zonnige dag waarop ook nog gevoetbald wordt, tegen
Legmeervogels voor de eerste ronde KNVB beker district West 1. Er
is dus als je het ver schopt nog een lange weg te gaan! De wedstrijd
vindt plaats op het mooie kunstgras van sportpark Goed Genoeg. Niet
dus op de fraaie grasmat van ons hoofdveld want dat is in onderhoud.
Een bekerwedstrijd dus na negen competitieduels, waarin The Reds
goede zaken hebben gedaan. De tweede plaats achter de onverwachte
koploper WKE is een mooie prestatie en biedt perspectief. Maar de
buit is nog lang niet binnen. Daarvoor is de concurrentie te sterk en
de competitie te lang. Iedereen kan van elkaar winnen in de Zondag
Topklasse, het komt uiteindelijk neer op de breedte van de selectie, de
vorm van de spitsen en de teamspirit door het seizoen heen.
Tegen deze achtergrond is een bekerduel niet van belang ontbloot.
Spelers die wat minder wedstrijden hebben gespeeld komen nu aan de
beurt, andere spelers die juist aan wat rust toe zijn slaan een keertje
over. Nieuwe patronen kunnen worden uitgeprobeerd, op het scoren
kan worden geoefend.
Op papier is de tegenstander van vandaag niet al te sterk, maar dat
zegt lang niet alles zoals de soms niet als te beste bekergeschiedenis
van AFC ons leert. Legmeervogels doet het dit seizoen goed in Tweede Klasse en staat na een uitstekende start net als AFC op dit moment
op een mooie tweede plek. De Uithoornse fusieclub (in 1995 ontstaan
uit RKSV V.D.O. en V.V. Uithoorn) is ons wel bekend, omdat op het
mooie sportpark Randhoorn jaarlijks de bekerfinales van de jeugdteams van District West 1 plaatsvinden. Vaak is onze jeugd daar in
Uithoorn succesvol.
Nu dus de bekerwedstrijd met behoorlijk wat publiek, zeker ook uit
Uithoorn. AFC start met Youssef El Abdallaoui op doel, terug tussen
de palen na een lange blessureperiode. Ook Koen Bosma geeft na een
lelijke blessure gelukkig weer acte de présence. Matthijs Jesse mag
vandaag vanaf het begin mee doen. Nog voor dat iedereen wakker is
ligt de bal er al in. Niet bij Legmeervogels, maar bij AFC. Een misverstand in de roodzwarte defensie wordt in de 5e minuut goed afgestraft door Lulinho Martins. Zoals te verwachten valt zoekt AFC na
deze tegenvaller de aanval. Hierbij worden de vleugels via Matthijs
en Melvin Grootfaam vaak goed benut. Maar de geelblauwe formatie
uit Uithoorn verdedigt goed en heeft met Jasper van Gelderen een
uitstekende keeper in huis. Toch wordt het in de 23 e minuut gelijk als
captain Magid Jansen scoort uit een vrije trap. Niet veel later passeert
Sebastiaan van Dijke ongelukkigerwijs zijn eigen keeper en lijkt de
wedstrijd al na 29 minuten in Amsterdams voordeel beslist. Maar er
zijn voor rust hier en daar momenten waaruit Legmeervogels hoop
kan putten. Een open kans belandt uiteindelijk in de veilige handen
van Youssef en een kopbal scheert maar net over zijn doel.

“Noppen”

Column van 6 november 2015 door Robert Duis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voetbalschoenen
Saxofonisten kunnen urenlang ouwehoeren over hun “rieten”.
Koperblazers hoor je zelden over hun mondstukken en vanuit deze
gedachte kwam ik op de vraag: “Hoe is dat eigenlijk tegenwoordig
met de “noppen” onder de voetbalschoenen van onze top-voetballers?
Zie wel allerlei rare kleurtjes en bijzondere pasvormen maar als toeschouwer kun je zo moeilijk onder die “kicksen” koekeloeren.
Bij de wedstrijd Ajax – Fenerbahce in de Arena op 05 november
2015 was het duidelijk: De “Noppen” waren in de kleedkamer gebleven.
Wel tot in den treuren filosoferen over “kunstgras”, over “tactiek” en
over de opstelling”, maar niet gewoon nadenken over het schoeisel in
relatie tot de grasmat in de Arena. De grasmat welke mij maar aan éen
plek in Mokum deed denken: De Apollohal en dan bedoel ik uiteraard
de Apollohal waar vroeger nog IJshockey gespeeld mocht worden.
Het uitvallen van veel geblesseerde spelers en veel te veel spelers die
bij beide teams bij voortduring knullig onderuit gingen, droeg niet
echt bij tot een wedstrijd die het etiket “Europa League” zou mogen
dragen.
Coach Frank de Boer klaagde over een “te natte grasmat”. Niet zo
vreemd als het dak in de Arena zelfs bij regen niet gesloten wordt.
Wat is er eigenlijk mooier dan een lekkere natte grasmat en dan speciaal voor een “technische lichtgewicht machine”... die wij Ajax noemen?
Oh, ja ... eigenlijk was ik voor “NOP!”
robertduis1936@gmail.com

Na rust ongeveer hetzelfde spelbeeld als in de eerste helft. AFC heeft
een veldoverwicht, combineert wat makkelijker, Legmeervogels loert
op een counter. AFC-coach Bart Logchies wisselt Randel Shakison en
Koen Bosma voor Daan Sutorius en Edip Biberoglu. De verwachting
dat AFC nu snel afstand zal nemen komt niet uit. Integendeel. In de
61e minuut komt Legmeervogels op gelijke hoogte via een schuiver
van invaller Mels Bos, die een verkeerde pass van de AFC-defensie
goed afstraft. De supporters uit Uithoorn zijn terecht uitbundig.
Wordt het een historische wedstrijd tegen een veel hoger spelende
tegenstander? In de 76e en 77e minuut gaat die hoop verloren. Twee
fraaie kopballen van Daan Sutorius uit loepzuivere voorzetten van
Edip en Matthijs zijn keeper Van Gelderen te machtig. Even later is
Daan bij een regelrechte kopbal hattrick, maar die inzet wordt fantastisch gestopt door de Uithoornse sluitpost. Het blijft bij 4-2 en daar
kunnen ‘vriend en vijand’ vrede mee hebben. In het clubhuis bleef het
op deze ladiesday nog heel lang gezellig. Voor herhaling vatbaar!
MvdW
Opstelling AFC: Youssef El Abdellaoui, Marien Willemsen, Jasper de
Haer, Randel Shakison (’45 Daan Sutorius), Mitchell Theuns, Jonathan Richard, Mallqui Cabezas Narvaez, Melvin Grootfaam, Koen
Bosma (’55 Edip Biberoglu), Matthijs Jesse.
13

oger red collection
pak
shirt
das

v.a.
v.a.
v.a.

OGER.NL

298,88,58,-

18 november 2015 94e jaargang nr. 4

wissels krijgt de ploeg van Alami El Ahannach, die wij goed kennen
van zijn trainerschap bij Chabab, alle ruimte om de aanwezige snelheid en talent ten toon te spreiden. Het regent kansen en het is vooral
aan onze keeper Llászló te danken dat alleen Kalisse nog één keer tot
scoren komt.

1 november 2015: Magreb’90 – AFC 3 - 0
In Utrecht gaat AFC in tweede helft kopje onder tegen Magreb’90
AFC ging op Sportpark Papendorp met 3-0 onderuit tegen
Magreb’90, dat hiermee voor de eerste keer thuis won. Hoewel de
uitslag anders doet vermoeden waren de ploegen tot halverwege de
tweede helft behoorlijk aan elkaar gewaagd. Na de tweede treffer
van Moussa Kalisse, die alle doelpunten voor zijn rekening nam, was
de wedstrijd beslist en kreeg Magreb’90 nog alle ruimte om de score
flink op te voeren. Dat het tenslotte bij 3-0 bleef was vooral te danken aan de weer uitstekend keepende Llásló Sandor.

Als scheidsrechter Cairo voor het laatst fluit staat er 3-0 op het scorebord en is de blijdschap van Magreb’90 met deze eerste thuiszege
tegen de nummer twee van de ranglijst niet van de lucht. De door
AFC gehoopte tweede uitzege werd tot later uitgesteld. Er is, zoveel
is duidelijk, ieder geval nog meer scherpte in de aanval vereist om dit
soort zware wedstrijden winnend af te sluiten, in ieder geval niet te
verliezen.
Met die wetenschap zit nu één-derde van de competitie erop en zijn
we, mede door het puntenverlies van de directe concurrenten nog
steeds runner up. Een mooie uitgangspositie voor het vervolg van het
seizoen.
MvdW

Vandaag een drukke voetbaldag. Eerst naar Osdorp waar ons tweede
bij winst op DCG de periodetitel kan behalen. Na 1-1 bij rust lukt dat
onder mistige omstandigheden uiteindelijk met 2-3. Van harte gefeliciteerd.
Daarna naar Sportpark Papenburg. Even het adres intoetsen en dan
ben je er zo. Dat valt zwaar tegen, want de TomTom herkent de straat
niet. Na het nodige speurwerk, Utrecht is groter dan je denkt, toch
nog net op tijd om scheidsrechter Cairo voor het eerst te horen fluiten.
De eerste blik op het veld leidt tot verwarring: Magreb’90 is gehuld in
een rood-zwart tenue, AFC in het fluorescerend geel. Maar al snel is
duidelijk wie wie is. Onze jongens beginnen goed en zijn voor de
eerste keer gevaarlijk via Jonathan Richard, die na veel blessureleed
eerder dit seizoen in de basis start. Zijn schot is helaas te zacht en een
makkelijke prooi voor keeper Michel Belhadj. Aan de andere kant
schiet Hassan Aanzi, die wij nog goed kennen van onze duels tegen
Hollandia, net naast.

Opstelling AFC: Llászló Sándor, Marien Willemsen, Geoffrey Galatà (‘77 Matthijs Jesse), Magid Jansen, Mitchell Theuns, Mark van
den Boogaart, Jonathan Ritchard (‘56 Jasper de Haer), Daan Sutorius, Edip Biberoglu (’77 Malqui Cabezas), Koen Bosma en Melvin
Grootfaam.
8 november 2015: AFC – UNA 2-0
AFC boekt op overtuigende wijze vijfde thuiszege
Na de sof tegen Magreb’90 van vorige week kwam AFC op Sportpark Goed Genoeg tegen UNA uitstekend voor de dag. De vijfde
thuiszege was het verdiende gevolg. Hoewel Koen Bosma zich
onderscheidde met twee fraaie treffers was de overwinning op de
Brabanders vooral ook een teamprestatie. De selectie van trainer
Bart Logchies opereerde als een hecht én sterk collectief.

In de 13e minuut is het raak voor de thuisploeg. Een te korte terugspeelbal van Mark van de Boogaart op Geoffrey Galatà wordt door de
laatste niet helemaal op waarde geschat en Moussa Kalisse weet met
al zijn profervaring wel raad met deze buitenkans. Op fraaie wijze
passeert hij Llásló en kijkt AFC volkomen onverwacht tegen een 1-0
achterstand aan. Eén minuut later is het bijna weer gelijk, een naar
later blijkt cruciaal moment. In een scrimmage die doet denken aan
die in de eerder dit weekend gespeelde wedstrijd De Graafschap-PSV
zijn o.a. Melvin Grootfaam en Jonathan heel dicht bij de gelijkmaker.
Het is een wonder dat de bal er tenslotte niet in gaat. AFC gaat in
deze fase door met aanvallen en is vooral via Melvin behoorlijk lastig
voor de verdediging van Magreb’90 die onze linkerspits vooral met
veel mankracht en overtredingen probeert af te stoppen. Uit één van
de vrije trappen kopt captain Magid Jansen bijna raak. Vlak voor rust
wordt Melvin weer eens gevloerd en is Koen Bosma dicht bij een
treffer. De redding van keeper Belhadj mag er zijn. Dat geldt zeker
ook voor zijn AFC-collega, die even daarvoor de doorgebroken spits
Charles Dissels met een fraaie redding van scoren afhoudt. 1-0 bij
rust derhalve. Er is nog alle tijd om nog het nodige aan deze stand te
doen.

Vandaag staat de zoveelste belangrijkste wedstrijd op het programma.
De geringe onderlinge verschillen in de Zondag Topklasse en de
bizarre promotie/degradatie regeling zorgen ervoor dat ieder puntje
telt. De bezoekers uit Veldhoven zijn net als AFC hard toe aan een
mooi resultaat. UNA, door de kenners bestempeld als één van de
titelfavorieten, wist na een flitsende competitiestart maar één punt te
behalen in de laatste vier wedstrijden. Ons eerste verging het de afgelopen weken niet veel beter. Vooral de dikke nederlaag tegen
Magreb’90 - waarvan UNA in de Ramadan periode met maar liefst 50 wist te winnen - was een flinke tegenvaller. Ondanks dat start Bart
Loghies met dezelfde basis elf als tegen Magreb’90, met uitzondering
van Guido Moelee, die na een blessure op zijn vertrouwde positie
linksachter terugkeert. Mitchell Theuns begint dit keer op de bank.
De wedstrijd begint opwindend. Net nadat scheidsrechter Kloeze voor
het eerst gefloten heeft krijgt Voetbal Vereniging Uitspanning Na
Arbeid een vrije trap even buiten het strafschopgebied van AFC. De
vrije trap van Jeroen Stottelaar ketst via de muur het AFC-doel in,
maar op de een of andere manier gaat de bal er niet rechtstreeks in. De
bal rolt richting tweede paal en lijkt een makkelijke prooi voor Willem Tieben. Lijkt, want de UA-spits schiet de bal verrassenderwijs in
het zijnet. Een mogelijk cruciaal moment, want hoe zou de wedstrijd
verlopen zijn als … We zullen het nooit weten.

De Papendorpse thee heeft onze jongens kennelijk goed gedaan want
de tweede helft begint met een offensief van AFC-zijde. En ook nu
weer, het wordt eentonig, bieden enkele vrije trappen aan de zijkant
van het strafschopgebied even zo vele mogelijkheden om iets te doen
aan de achterstand. Het is eerst de beurt aan Daan Sutorius na een
overtreding op Koen Bosma. Het schot wordt goed verwerkt door
keeper Belhadj. Na een overtreding op Melvin, what else is new,
schiet Koen de vrije trap net over. Inmiddels heeft Marien Willemsen
zijn handen vol aan Jawad Bellasan, die voor de door FC Den Bosch
begeerde Ismail Ouadouh is ingevallen.

Na dit spannende begin gaat de wedstrijd in rustig tempo verder
waarbij AFC zorgvuldig combineert en over veel schijven de aanval
zoekt. UNA houdt veel spelers achter de bal en loert op een tegenstoot. Na het eerste kwartier beginnen onze buitenspelers zich wat
meer te bemoeien met de wedstrijd en wordt de druk op het doel van
keeper Petar Stoskovic groter. De acties van Melvin Grootfaam en
Edip Biberoglu leveren enkele corners op die goed verdedigd worden.
Een kopbal van captain Magid Jansen mist voldoende vaart. Onze
ploeg stoort UNA vroeg in de opbouw. De ploeg van trainer Mark
Schenning komt hierdoor nauwelijks aan aanvallen toe. Op één moment na. De loepzuivere counter wordt uiteindelijk door Benjamin
van Wanrooij hoog over geschoten. Het blijft dus oppassen geblazen.
In de 31e minuut is het raak voor The Reds. Een fantastisch doelpunt.
De heerlijke voorzet van Edip Biberoglu, druipend van het effect,

e

In de 63 minuut valt de beslissing. Een foute pass van
Magreb’90 richting Ballassan op links bereikt via een vreemde kluts
de volkomen vrijstaande Kalisse op rechts en er is vervolgens geen
houden meer aan. 2-0, het wordt tijd om het over een andere boeg te
gooien. Coach Bart Logchies probeert via het inbrengen van Jasper de
Haer, Matthijs Jesse en Mallqui Cabezas voor resp. Jonathan, Geoofrey en Edip Biberoglu het tij nog te keren.
Het zit er vandaag echter niet meer in, hoewel Daan na een voorzet
van Matthijs nog dichtbij een goal is. Het straffe verdedigen van
Magreb’90, met Rachid Moamedi als grootste struikelblok, is hier
mede debet aan. Door het één op één spelen van onze defensie na de
15
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wordt achter de defensie van UNA door Koen Bosma afgerond met
een weergaloze kopbal à la Bep Bakhuys (Nederland - Belgie, Olympisch stadion, 14 maart 1934). De toeschouwers staan terecht op de
banken. Daarvoor zijn ze naar Sportpark Goed Genoeg gekomen en
zitten ze niet achter de buis naar andere verenigingen te kijken.1-0
dus en met deze stand gaat de rust in.

Opstelling AFC: Lászlò Sándor, Marien Willemsen, Geoffrey Galatà,
Magdid Jansen, Guido Moelee, Mark van den Boogaart, Jonathan
Richard, Daan Sutorius, Edip Biberoglu (‘79Pieter Koopman), Koen
Bosma en Melvin Grootfaam.

15 november 2015: FC Lienden - AFC
FC Lienden en de herfststorm zijn AFC de baas
AFC verloor in Lienden van de plaatselijke FC. De nederlaag kreeg
vooral in de eerste helft gestalte toen The Reds niet alleen met de
Blauwe Zebra’s worstelden, maar ook met de storm die goed voetbal
nauwelijks mogelijk maakte. Door deze nederlaag zakte AFC van de
tweede naar de vierde plaats.
Het regent dat het een lief is maar de striemende wind zorgt ervoor
dat er dit weekend overal in Nederland gevoetbald kan worden. Alleen in Meppel is een hoofdklassewedstrijd afgelast. Wellicht heeft
het te maken met de intocht van Sinterklaas aldaar, wie zal het zeggen. In ieder geval gaat de wedstrijd van ons eerste op het kunstgras
van Sportpark de Abdijhof gewoon door. De laatste jaren hebben wij
hier niet meer gewonnen van FC Lienden. Vooral in het afgelopen
seizoen waren we kansloos tegen een team dat later zondag kampioen
en algeheel kampioen van Nederland werd. Dit seizoen lijkt FC Lienden iets aan kracht te hebben ingeboet door het vertrek van een aantal
spelers naar het betaalde voetbal aan het eind van vorig seizoen. Ook
de 11e plaats en de doelcijfers 8 voor en 10 tegen dit seizoen wijzen
in die richting. Anderzijds klopte de selectie van trainer Hans van de
Haar aan het begin van het seizoen IJsselmeervogels in de strijd om
de Supercup en werd Roda JC in de derde ronde van de KNVB–beker
op een haar na gewipt. Ons eerste kan dus op veel weerstand rekenen
in een uitwedstrijd, waar we tot op heden niet erg succesvol in zijn.
Alleen in Emmen werd gewonnen en in Haaksbergen gelijkgespeeld.
Op Sportpark Goed Genoeg gaat het een gelukkig een stuk beter
getuige de vijf zeges en het onvermijdelijke gelijkspel tegen EVV. De
wedstrijd vorige week tegen UNA .zag er heel goed uit. Kan AFC
vandaag die lijn voortzetten en weer eens één of drie punten pakken
in een uitwedstrijd?

Na de thee staan de teams ongewijzigd op het veld. En net als in de
eerste helft begint de wedstrijd spectaculair. Dit met het verschil dat
nu wel gescoord wordt. Aan de basis ligt een geweldige actie van
Marien Willemsen die met veel vaart door de UNA-linies trekt en een
mooie voorzet aflevert. Hier weet Koen wel raad mee. Zeer alert tikt
hij de bal achter Stoskovic. In de 47e minuut is het dus 2-0, een mokerslag voor de geelzwarten uit Brabant, die vandaag in het wit gehuld zijn. UNA probeert het nog wel, maar de overtuiging is definitief
weg uit het spel. Maar ook hier geldt dat je net zo sterk speelt als je
tegenstander toe laat. En op 8 november 2015 laat AFC beslist niet
veel toe. Daarvoor zit het achter veel te dicht, sluiten de linies erg
goed aan en zijn verschillende spelers in topvorm. Magid speelt als
een veldheer, Mark van den Boogaart zit weer overal tussen, Geoffrey
Galata is onverzettelijk als vanouds, Guido Moelee, vóór en achter, en
Melvin Grootfaam en Edip draaien hun tegenstanders bij tijd en wijle
dol. Om maar enkele spelers te noemen!

Na een minuut stilte in verband met de verschrikkelijke, angstaanjagende gebeurtenissen in Parijs start onder leiding van scheidsrechter
Witlox de wedstrijd. In de opstelling van AFC ontbreekt in vergelijking met vorige week topscorer Daan Sutorius door een blessure.
Mitchell Theuns is zijn vervanger. Bij de eerste aanval van The Reds,
die vanmiddag in het vertrouwde tenue spelen, staat Edip Biberoglu
plotsklaps oog in oog met keeper Jan Schimmel. Het schot van Edip
wordt door Schimmel met de vingertoppen naast het doel gewerkt.
Dit laatste ontgaat overigens het scheidsrechterlijk trio, want Schimmel mag gewoon hierna uittrappen. Al snel blijkt dat de stormachtige
wind tégen een flinke handicap is voor ons eerste. Hoge ballen naar
voren waaien weer vrolijk terug en schoten op ons doel veranderen in
ware projectielen. Toch had dit ook andersom kunnen zijn als AFC na
de gewonnen toss voor een andere speelhelft had gekozen. Achteraf
een verkeerde beslissing. FC Lienden drukt in deze fase en AFC
tracht met veel moeite onder die druk uit te komen. Bij één van die
pogingen wordt de bal op het middenveld verspeeld en weet Fathi
Benahmed in de tegenaanval Frank Wiafe-Danquah te bereiken.
Diens schuiver in de verste hoek is onze keeper László Sándor te
machtig. 1-0 na 11 minuten, een flinke tegenvaller. Na dit doelpunt
blijven de Blauwe Zebra’s sterker, maar voorlopig weet László met
twee fraaie reddingen zijn doel verder schoon te houden. In de 35e
minuut wordt het toch 2-0 wanneer Wiafe-Danquah een harde voorzet
van Christiaan van Hussen van dichtbij in schiet. Vlak voor rust
slalomt Edip op fraaie wijze door de verdediging van FC Lienden,
maar hij wordt op het laatste moment gestopt ten koste van een corner.
Ondank de 2-0 op het scoreboard is er in de pauze bij onze supporters
toch nog heel wat optimisme te bespeuren, mede omdat de storm nu
de goede kant op zou blazen. Maar helaas. De storm is gaan liggen en
heeft plaats gemaakt voor een briesje. Anders dan verwacht is het FC
Lienden dat in de tweede helft voor het eerste gevaar zorgt. Gelukkig
wordt een derde doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Hierna komt

Het geheel sluit als een bus en er is maar één omissie: het aantal
doelpunten. Ondanks de ruimte achter bij UNA en de wervelende
aanvallen zo nu en dan lukt het onze jongens in de tweede helft niet
meer om te scoren. Ook niet door Pieter Koopman, die na een langdurige blessure, Edip in de 79e minuut komt vervangen. Pieter valt
overigens wel goed in en dat belooft dus veel goeds voor de toekomst.
Heel veel verder dan een afgekeurd buitenspel doelpunt van Daan
Sutorius komt AFC niet meer.
Als scheidsrechter Kloeze voor het laatst fluit staat er dus een 2-0
zege op het scorebord en dat is dik verdiend. Opvallend zijn de 5 gele
kaarten, die AFC (3) en UNA (2) ontvangen in deze zeer sportief
verlopen wedstrijd. Het is wel erg streng, zeker als je ’s avonds de
vele zware overtredingen ziet bij Feyenoord-Ajax, die simpel worden
weggewuifd. Het meten met twee maten is eerder standaard geworden
dan uitzondering.
Met deze vijfde thuiszege staat ons eerste nog steeds op een mooie
tweede plaats, vier punten achter koploper WKE dat opvallend genoeg maar blijft winnen. Zondag aanstaande gaan wij op bezoek bij
FC Lienden, het Chelsea van de Betuwe. De regerend algeheel kampioen van Nederland gaat het dit seizoen nog niet erg voor de wind,
maar zal er ongetwijfeld alles aan willen doen om zich weer bij de
eersten te voegen. Aan onze spelers de opdracht om in Lienden te
laten zien dat ook buitenshuis weer een klinkend resultaat mogelijk is.
Na de fraaie 1-4 winst in Emmen eerder dit jaar zijn we op dat front
een beetje stil gevallen. Veel succes!
MvdW
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AFC opzetten en wisselt coach Bart Loghies de licht geblesseerde
middenvelder Jonathan Richard voor spits Pieter Koopman. Na een
minuut of tien heeft AFC-pech als een voorzet van Mitchell op de lat
belandt en Edip van dichtbij de rebound over knalt. Niet veel later
wordt de wedstrijd, zo lijkt het, beslist. Een diepe hoge bal van Erik
van Eem wordt door de captain van FC Lienden Mike Vreeman handig meegenomen en fraai ingeschoten. Ondanks de 3-0 achterstand blijft AFC het proberen. Bij één van zijn vele solo’s in de tweede helft is Melvin Grootfaam eindelijk succesvol en is er met ruim 25
minuten op de klok misschien toch nog wat mogelijk. Helaas blijft
een snelle tweede treffer uit. Koen Bosma is in de 43 e minuut nog
dicht bij een doelpunt, maar Schimmel weet net te redden. Aan de
andere kant behoedt Laszlo AFC voor een grotere achterstand met een
katachtige redding. In de tweede minuut van de extra tijd is het raak
voor AFC via Pieter Koopman na een door Schimmel half gepareerde
inzet van Matthijs Jesse, die 10 minuten voor tijd Edip is komen
vervangen. Nog één keer wordt aangezet, maar de bal wil er in de
laatste seconde helaas niet meer in.

Selecties
AFC 3
Ryan Alamudi, Mathijs Blokland, Nick Blokzijl, Daniel Breitwieser,
David Caeiro, Dylan van Dam, Daniel Dekhuijzen, Daan van Dijk,
Tjarko Hazewinkel, Jeroen Immink, Floris Kloes, Stijn Kruidenier,
Thomas Markus, Gabriel Molenkamp, Oskar Nielsen, Julian Piket,
Noel Richardson, Soufian Seghir, Bas Stolwijk, Christof Tenkink,
Avital Trustfull en Jasper Wildenberg.
AFC 4
Amine Aissaoui,Vincent Buis, Camiel Buursma, Harley Colle, Meric
Dalkarian, Nando Duikersloot, Daan Erisman, Jeroen Gosewehr,
Mark Gosewehr, Lucas Harff, Spike van het Hooft, Thomas Kaiser,
Daan Kottmann, Daniel Lam, Julian van Leeuwen, Dennis Mensink,
Rudi Merkin, Leon Moonen, Andre Pool Daniel Sandler, Gianni
Termaaten, Sonny Vloeimans, Yarden Vork en Shaquielle Wisch.
AFC 5
Randy Babel, Bastiaan Bartels, Kasper van Beek, Pieter Hermsen,
Jan-Willem Holtkamp, Rolf van Houten, Arjen Jansen, Jeroen Margy,
Michiel Reddering, Patrick Reddering Dennis Regelink, Kevin Regelink, Sander Regtuijt, Quino van Schaik, Kay Stefels, Eddy van Uffelen, Gijs Veerhoek, Tarmo Vesterbohm en Elbert Waller.
AFC 6
Thomas Aarts, Ronald Bekius, Jordy Benabid, Thijs Blok, Boris
Cammelbeek, Tom de Clerck, Sander de Clerck, Thijs Geesink, Roderick Hanrath, Rogier Heijligers, Jelle Jans, Mathijs van Meer, Rutger
Mol, Diederick de Mos, Niek Poppelaars, Nic Roex, Guido van Rooy,
Lucas Smit en Olivier van Tets.
AFC 7
Koen Bos, Pieter Bos, Steven Bos, Jelmer Boukes, Sammy Commandeur, Joris Heijnen, Michel Jonkers, Frits Keusterman, Michel Kinson, Jordi Klein, Rory Ligthart, Flip Nieuwenhuys, Christiaan Roos,
Roy Smeets, Simon Smulders, Seth van Straten, Jean Philip Sylveste,
Marijn Trip, Keoma Veldhuis en Arjen Visker.

Al met al een verdiende zege voor een gretig FC Lienden, dat vooral
in de duels sterker was en profiteerde van een zwakke defensieve dag
van AFC. Ons eerste had wél de pech dat de weersomstandigheden in
de eerste helft erg tegen zaten. Het recept om in dit soort zware uitwedstrijden goed overeind te blijven is nog niet gevonden. Maar wat
niet is zal zeker komen. Eerst maar weer een thuiswedstrijd in deze
spannende Topklasse. Op 29 november komt VVSB, dat ons inmiddels is gepasseerd op de ranglijst, op bezoek. Een wedstrijd om naar
uit te kijken. Daartussendoor op 22 november het bekerduel tegen
Hoograven in Utrecht.
MvdW

AFC 8
Tim Berger, Wouter van den Brande, Joey Davelaar, Willem Eisinga,
Kees Hunink, Maurits Kuiper, Vincent Kuiper, Pieter Lijzen, Constantijn van der Meer, Martijn Pasman, Stefan Peinemann, Samuel
Pluis, Nando Reneerkens, Kourosh Noshad Sharifi, Alex Stokhuyzen,
Victor Swaab, Haakon Thorsen, Jonathan Weinstein en Julius Weise.
AFC 9
Caspar Aalders, Lucas Aalders, Ate van Bodegraven, Kees Foekema,
Misha Goudsmit, Noah Graves, Jacob van Heerikhuizen, Joep van
Meyel, Max Mijnheer, Mighel Molenkamp, Gabriel Molenkamp,
Rumi Munoz, Steffan Oberman, Aschwin Olie,Erik Penris, Paul
Penris, Floris Raijmakers, Nino Stoffels, Ludo Thorig, Pol Vermeulen
en Misha Wallagh.

Opstelling AFC: Laszlo Sandor, Marien Willemsen, Geoffrey Galata
(’67 Randal Shakison), Magid Jansen, Guido Moelee, Mark van den
Boogaart, Mitchell Theuns, Jonathan Richard (’53 Pieter Koopman),
Edip Biberoglu (’79 Matthijs Jesse), Koen Bosma en Melvin Grootfaam.

AFC 10
Stefano Duque Alvarado, Joeri Assink, Matthijs van Basten, David
Beker, Adnan Beuqi, Sjoerd van Gelderen, Jeroen Gerritsen, Onno
van Grondelle, Said Halouchi, Jasper Jager, Rutger Jager, Arjen
Kloosterman, Koen Knip, Lars Konings, Paul van Kuilenburg, Al
M’Charek, Victor Roell, Marcel Schouten en Gerwin Willemsen.

Zondag B

Contactpersonen
AFC 3: trainer Rene de Haan tel. 06-53457154 en leider Cocky van
Duijvenbode tel. 06-10310096
AFC 4: trainer Herman Wieffering tel. 06-41950046 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: Kees Hunink tel. 06-51664527
AFC 9: Jacob van Heerikhuizen tel. 06-15830977
AFC 10: Jasper Jager tel. 06-20101652 en Rutger Jager 06-15398111
AFC 11: Arno Wijnands tel. 06-50628087
AFC 12: Leen Meijaard tel. 06-55753030

AFC 11
Dennis Bijlsma, Dylon Bijlsma,Jong Hwa Choi, Niels Dekker, Rene
van Dijk, Jack Duis, Freek van Essen, Nick Froon, Peter van der
Laan, Chun Keung Lam, Tim Maas, Arun Maljaars, Frank Nieuwdorp, Vincent Priem, Jan Roedema, Michiel Roedema, Kalin Stefanov, Chi Wai Tang, Jeroen Walker, Jasper Wegman, Arno Wijnands, Ka Man Wong, en Hoa Lan Yiu.
AFC 12
Elvis Adjei-Asamoah, Jorgen Boukes, Philip Bruning, Frans Dankaart, Marc van Dooren, Maarten van Driest, Haralt Eding, Marcel
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Visser, Xander Waller, Sander van Haarlem, Victor Rekelhof, Sacha
Visser, Fons Lagendijk en Laurens Jolink.
Zaterdag 7 – reserve 3e klasse
Contactpersonen:
-- Jack Huiman (06-38541459 en jackhuiman@hotmail.com)
-- Jeroen Smits (06-4301009 en jeroen899@hotmail.com)
Bart Kas, Benno Nihom, Bob de Vries, Essam Janssen, Ethan Spanjaart, Jack Huiman ©, Jeroen Smits ©, Nitin Pabbi, Philippe Hes,
Philip Meijer, Tim Niehe, Raoul Böhne, Marlon Sarra, Bas Couturier,
Benjamin Kool, Sam Kloosterboer, Ruben Moses, Arnon Spanjaard,
Duco Verhaar.

Eggenkamp, Max Flam, Dennis ten Harkel, Eric Heideman, Michel
de Hond, Douwe Koopmans, Leen Meijaard, Thomas Meijaard, Hans
Monfils, Thomas van Oyen, Julien Rappy, Ben Reisman, Daniel
Reisman, Jaron Reisman, Jony Reisman, Jan Peter Strijker en Luciano
Zoon.
Samenstelling B-commissie
Patrick Reddering (06-47806481): coördinatie AFC 3 t/m AFC 5
Diederick de Mos (06-83532885): coördinatie AFC 6, AFC 7, AFC
11
Max Flam (06-25425231): coördinatie AFC 8, AFC 9, AFC 10 en
AFC 12

Zaterdag 8 – reserve 4e klasse
Contactpersoon: -- Maarten Blokland (06-18887550 en
(maartenblokland@hotmail.com)
Maarten Blokland ©, Menno van Dorp, Evert Steenbergen, Kelvin
Nieberg, Elja Rengers, Lex Woldringh, Nino Ockhuysen, Manus
Polling, Raymond Pekel, Niels Veldhuisen, Martin Dambrink, JanMaurit Duparc, Tjarko Erdtsieck, Ben Guedice, Frank Korver, Sander
Munstermann, Wim Ostendorf, Maarten Tromp, Jolle van der Mast,
Hein van Es, Bies Vermeulen.

Zaterdag C

De C-cie zal het seizoen 2015-2016 bestaan uit de onderstaande
commissieleden.
-- Voorzitter: Roy van Dijk (06-53288696 en roy.vandijk@bonnit.nl)
Contactpersoon voor zaterdag 1.
-- Secretaris: Sebo Woldringh (06-14672961 en woldringhsebo@gmail.com)
Contactpersoon voor zaterdag 2, 4, 10, VE1, VE2 en VE3
-- Commissie lid: Jack Huiman (06-38541459 en jackhuiman@hotmail.com)
Contactpersoon voor zaterdag 3, 7, 9, 12 en 13.
-- Commissie lid: Emiel Neter (06-41509893 en emielneter@gmail.com)
Contactpersoon voor zaterdag 5, 6, 8 en 11.

Zaterdag 9 – reserve 4e klasse
Contactpersoon:
-- Jean-Paul Lo-Ten-Foe (06-53892410 en lotenfoe88@hotmail.com)
Dave van Voorst, Erik-Jan Kok, Gijs Tijsseling, Rutger van Boxtel,
Jean-Paul Lo-Ten-Foe ©, Maarten Wolf, Martijn van Hees, Martijn
van der Haak,Michel van Bemmelen, Vincent Jansen, Tomas van den
Ende, Tim Wieman, Samuel Baarspul, David Baarspul en Alfred
Venhuizen.
Zaterdag 10 – reserve 4e klasse
Contactpersoon: -- Joost Huisman (joostjurgen@gmail.com)
Marcel Baanen, Richard Barendsen, Geoffrey van den Bergh, Jasper
Coenradi, Stefan Cornelissen, Steven Deenstra, Edo Groot, Joost
Huisman, Tom Huisman, Nils Kroese, Nick Maaswinkel, Jeroen Post,
Tom Rood, Kevin Tenthof van Noorden, Rens Uijtenboogaard, Derek
Welling.

Zaterdag 3 – reserve 3e klasse
Contactpersoon: Lennart Ammerlaan (06-52335610 en
lennart.ammerlaan@gmail.com)
Edzer Leenstra, Willem Bierens de Haan, Jalmar Groenendijk, Thijs
van der Toom, Michiel Hageman, Lennart Ammerlaan ©, Mees van
der Heijden, Jan Brolmann, Quinten van’t Hof, Joris de Boer, Jan
Schnitzler, Shadi Jaber, Coen Jaakke, Rutger Bos, Mark Peters, Marcel Overtoom, Sebastiaan Brockmann, Rogier Schoute en Tim van
Hese.

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

Zaterdag 4 – reserve 3e klasse
Contactpersonen: Justin Stoke (06-53496244 en
justinstoke@gmail.com)
-- Michiel Bijloo (06-28543436 en
michiel.bijloo@bakermckenzie.com)
Emiel van Empel, Daniel Visser, Jelle Struik, Michiel Bijloo ©, Cees
Kersten, Robbert Poort, Pieter Entius, Joost Butter, Frank Reijn,
Justin Stoke ©, Robert van Keimpema, Mitchell Harig, Hugo van der
Wal, Thomas Heemskerk, Martijn Stronks, David van Zeggeren, Rick
Vermeulen, Wouter Both en Enrique Falcon.

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

Zaterdag 5 – reserve 3e klasse
Contactpersoon: Sebastian Licht Gonzalez (06-19610274 en
sebaslicht@hotmail.com)
Tjoan Liem, Bas van Wieringen, Niek van Wieringen, Luuk Willekens, Simon van der Woude, Ramon Besters, Hidde ten Brink, Bram
Dingemans, Jelle van der Kolk, Sebastian Licht Gonzalez ©, Abel
Swaan, Jules van der Winckel, Reinoud van Servellen, Simon Philipsen, Steven van Barneveld, Victor van den Bergh, Gerry Laagland,
Daniel Timmer, Thomas van Essen, Hajo Wielinga en Lambert Wiltink.

Zaterdag 13 – reserve 5e klasse
Contactpersoon: -- Thomas van der Werff (06-42531753 en
thomasvanderwerff@hotmail.com)
Koen van 't Hart, Koen Mallee, Mark Cornelis, Thomas van der Werff
©, Niels Douma, Phillippe van Leeuwen, Alexander Admiraal, Rene
Tim, Daan de Jong, Bobby Vervoort, Juan Davis Marulanda R, Willem Jan Fernhout, Christian Graven, Otto Gussenhoven, Jan Willem
Kwant, Antoine Lafitte, Bart van Liempd en Arthur Soons.

Zaterdag 6 - 3e klasse reserve
Contactpersonen: Alain Leons (06-20587800 en
alain_leons@hotmail.com
-- Michael Parsser (06-55222110 en michael@parsser.nl)
Alain Leons ©, Alon Voet, Benjamin Tugendhaft, Daniel Hofstra,
Ernst van Maarschalkerwaart, Jeremy Parsser, Joey Andela, Julius van
’t Hek, Jonathan Tugendhaft, Jason Abeln, Luciano Bijkerk, Maxim
Lassally, Michael Parsser ©, Rogier Willems, Sam Cohen, Thomas
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M IX ED PICKLES

ingelegd door Willem (Pim) Adriaansz (sinds 1976 nr. 391)
w.adriaansz@ziggo.nl

TE KOOP
Atletiek, de moeder van alle sporten, is eensklaps weer vol in het beeld: Russische atleten zouden systematisch – zeg maar van staatswege – al
gedurende een reeks van jaren doping gebruikt hebben, die op Spelen ten onrechte medailles opleverden. Schorsen derhalve. In feite gaat het om
geld, veel geld. Het valt Pickelaar steeds op, dat als het grote geld zich met welke sport dan ook bemoeit zich te eniger tijd weinig frisse zaken
openbaren. Wellicht het topje van ijsbergen. Er zijn blijkbaar nogal wat mensen, die behalve ruim in het geld zitten ook ruim van opvatting zijn
en niet gehinderd worden door slapeloosheid.
Ongetwijfeld zijn er ook (waarschijnlijk minder) Russische atleten, die de beoogde boycot van Olympische Spelen, Euro- en Wereld
Kampioenschappen niet verdienen. Voor er beslissingen genomen worden zullen nog heel wat krantenkolommen en veel rubrieken op sociale
media gevuld worden.
Hoe zit het met Pickelaars dopinggebruik? Vast staat, dat hij niet gedoopt is. Hij erkent, dat hij tijdens het samenstellen van zijn Mixed Pickles op
voegzame uren weleens een borreltje bij de hand heeft in plaats van een kop koffie. Daar is niets mis mee: hij mag van zijn medische staf immers
niet te zwaar tillen. Maar als zwaartillend persoon staat Pickelaar – naar hij hoopt – niet bekend.
CITAAT
"Het leven heeft maar één werkelijke bekoring: de bekoring van het spelen. Maar wat als winst of verlies ons niets kan schelen"?
(Charles Baudelaire, als eerste moderne Franse – losbandige - dichter beschouwd, 1821-1867).
CORRUPTIE
In veel ruimere zin komt ook bij sport - en daarbij niet alleen – corruptie om de hoek kijken. Voor alle duidelijkheid citeert Pickelaar eerst even
wat van Dale ervan zegt: "bederf, omkoping, het gebruikmaken daarvan of het meedoen daaraan; vervalsing.
Wat voetbal betreft is de Zwitser Sepp Blatter (van de FIFA) uiteraard onomstreden corrupt koploper. Daar hoeft Pickelaar niets aan toe te voegen.
De Franse ex-international Michel Platini (nu van de UEFA) is wellicht iets gematigder corrupt, maar hij heeft toch ook voorlopig 6 maanden
schorsing aan de (voetbal-)broek.. Een derde, ook geen onbekende, is de Duitser Franz Beckenbauer; eveneens ex-international (der Kaiser,
algemeen bobo). De naamlijst, waarvan meer vermeldingen hier overbodig zijn, is in Pickelaars ogen wel lang, maar moeilijker bewijsbaar.
Heeft er in 120 jaar AFC weleens corruptie plaats gevonden? Wie het weet mag het zeggen. Pickelaar zegt niets.
FAIR PLAY?
Wat is eerlijk spel in voetbal? Volgens Pickelaar in de eerste plaats het naleven van de spelregels. De techniek van voetballers blijft buiten
beschouwing, maar de tactiek uiteraard niet. Defensieve of offensieve inzichten en alle denkbare varianten met versnellingen en vertragingen
daarop zijn niet in strijd met fair play, mits het spel gespeeld en geleid wordt door officials. Als AFC zondag 1 snel en offensief speelt is er niets
op tegen als de tegenstrever met 7 man voor de eigen poort blijft hangen ter voorkoming van tegendoelpunten. Dat kan afbreuk doen aan het
kijkgenot, maar dat zij dan maar zo.
Anders ligt het op de momenten, dat het spel dood is. Pickelaar aarzelt niet hier te refereren aan de wedstrijd Magreb '90 – AFC (3-0). Nee, denk
nou niet dat Pickelaar iets tegen de Marokkaanse club uit Utrecht heeft en/of de 3-0 nederlaag niet kan verteren. Pickelaar was getuige van de
wedstrijd, maar zag die vanuit de kantine 1 hoog omdat er rondom het speelveld geen zitplaatsen waren en dan heeft Pickelaar een probleem. Een
programmablaadje was er niet, maar het was vanaf het begin van de wedstrijd duidelijk, dat de thuisclub uitsluitend op dode spelmomenten
vertraagde. Dat moet het werk geweest zijn van de speler/coach, die misschien zelf helemaal geen Marokkaan was, maar wellicht een Nederlander
was met Nederlandse voorouders.
De feiten. In vrijwel elk duel viel een Magreb-speler zwaar geblesseerd op de grond, werd ter plaatse opgelapt door een toegelaten verzorger;
waarna hij uiterst langzaam strompelend het veld verliet. Maar bij de spelhervatting direct alle aandacht vroeg van de scheidsrechter voor zijn
terugkomst en na diens toestemming weer topfit het veld in sprintte. Dat gebeurde ontiegelijk veel keren; zeker meer dan 20 maal. Het eerste en
tweede thuisdoelpunt werd met 11 man langdurig gevierd bij een verre cornervlag toen AFC allang klaar stond voor middenuit. De scheidsrechter
maande Magreb '90 beide keren tot spelhervatting, maar hij telde nauwelijks extra speeltijd bij.
En Pickelaar in de kantine? Die werd door sympathieke medewerkers aan zijn tafel voor het raam bediend; zeg maar zoals in Amsterdam bij
Chabab. Maar dat een coach zijn spelers zo gek krijgt om zich te misdragen door het spel onophoudelijk dood te maken en alsdan vertraagt:
Pickelaar vindt dat schandalig en ver verwijderd van fair play. Iemand moet dat toch durven zeggen. Laat dat Pickelaar dan maar zijn.
ANDERE TIJDEN
Het valt niet te ontkennen. Pickelaar consumeert allengs minder TV voetbal dan voorheen. Voetbal is door de jaren heen geëvolueerd en de tijd
zal niet ver meer zijn, dat de spelregels weer aangepast worden. Steeds vaker heeft hij wel voldoende aan samenvattingen of alleen de uitslagen.
Pickelaar blikt even terug. Toen hij – pak weg – een jaar of 12 was bestond de landelijke (amateur) competitie uit klassen, waarin periodiek vaste
elftallen uitkwamen. De voetbalelftallen traden rechtstreeks uit de kleedkamers aan voor de aftrap en de paar reserves namen meestal plaats aan
de zijlijn op een lage bank uit een gymnastieklokaal, gehuld in een regenjas over het clubtenue. Warmlopen was er voor niemand bij. Invallers
mochten er uitsluitend in voor (vaak voorgewende) geblesseerden, die dan braaf hinkend het veld verlieten. De speeltijd bedroeg precies
tweemaal 45 minuten. Het kwam zelfs voor dat een doeltreffend afstandsschot geen doelpunt opleverde, omdat het einde speeltijd was toen de bal
nog onderweg in de lucht vloog.
Het materiaal was primitief. Aan de voeten zaten bruine leren kicksen met bikkelharde neuzen. Onder de kicksen waren noppen van gespijkerde
rondjes leer geslagen, die door het natte gras vaak uit elkaar vielen en flinke schrammen achterlieten op de ballen en uiteraard ook op de
onderbenen. Een voetbal bestond uit aaneen geregen stroken leer, waarin een op te blazen binnenbal zat, die binnenboord werd gehouden met een
leren rijgveter aan de buitenkant.
AFC 1 speelde in de tweede klasse, maar enige duizenden toeschouwers waren niet ongewoon. Van televisie had nog nooit iemand gehoord en
competitie uitslagen op radio waren nog niet aan de orde. Wie eindstanden direct wilden weten ging op zondagavond naar een sigarenwinkel in
buurt, waar de uitslagen in de etalage gepubliceerd werden. Daar was het dan ook altijd een drukte van belang. Inderdaad: andere tijden.
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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
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AFC’s schaduw-team

Achterste rij staand vlnr: Marcella (vriendin Tim) – Nathalie (Pieter) - Annemiek (Youssef) – Jolisca (Tom) – Roos (Jasper) - Jessie (Daan) –
Kalai (Mallqui)
Middelste rij vlnr: Jorinde (Laszlo) – Jody (Geoffrey) - Annegeert (Magid) – Patty (Edip) – Lisanne (Koen)
Onderste rij vlnr: Sannah (Pepijn Kl.) – Myrthe (Mark)
Bij iedere amateur-voetbalvereniging hebben de meeste spelers vaak een drukke baan en/of volgen zij een studie. Zo ook bij AFC. Daarnaast
trainen de spelers van AFC 1 drie avonden in de week en zijn zij op zondag bezig met de wedstrijd.
Bij uitwedstrijden in de Topklasse zijn de mannen regelmatig zelfs van 10.00 uur ’s ochtends tot 19:00 uur ’s avonds onderweg!
Het is dan ook belangrijk dat de spelers op steun van het thuisfront kunnen rekenen. Vandaar dat elftalleider Bob Duis besloten heeft om juist de
partners van de jongens eens in het zonnetje te zetten.
De leuke teamfoto, gemaakt door Carine Verbruggen (http://carinverbruggen.com/) , werd zondag jl. na de overwinning op UNA in het clubhuis
van AFC gepresenteerd.
AFC kan trots zijn op dit ‘’schaduw-team’’ van de spelers van Ons Eerste.
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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.
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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
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Mini Warenhuis voor Mannen
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