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Dit is de Schakel die komt binden.
De oude club aan d’oude vrinden.
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Autobedrijf
De Jong

Zaterdag 18 oktober om 19.30 uur
AFC’34 - AFC
(zie routebeschrijving)

Zondag 26 oktober om 14.30 uur
de Amsterdamse derby
Turkiyemspor – AFC
(Denk aan begin wintertijd: klok één uur terug!)

Steun ‘Ons Eerste’ in deze 2 zware uitwedstrijden!!!
Een greep uit de vele interessante thuiswedstrijden:
zaterdag 18 oktober
14.30 uur AFC zat. 1- Elinkwijk zo.2 (beker)
12.00 uur AFC B1 - Twente/Heracles B1
10.30 uur AFC E1 – Ouderkerk E1
zaterdag 25 oktober
14.30 uur AFC A1 – FC Zwolle A1
12.00 uur AFC A2 – DWV A1
12.00 uur AFC B1 – Quick’20 B1

zondag 26 oktober
11.30 uur AFC 2 – Kon. HFC 2
14.45 uur AFC 3 – Hercules 2
12.00 uur AFC B2 – Haarlem B2

AFC Schakel 5 oktober 2003

14-10-2003

16:46

Pagina 2

15 oktober 2003 82e jaargang nr. 5

de AFC Schakel

‘Red’-aktueel

Website: www.afc-amsterdam.nl; teletekst AT5 pag. 515
e-mail Schakel en website: hanselias@wxs.nl
e-mail teletekst: chris.schroder@worldonline.nl
Productie Schakel Hans Elias
0297-563328
Redactie Nicolaas van Ommeren, Hans Elias
4411027
Drukkerij Palteam
4950435
Medewerkers Johan de Bie, Pim Adriaansz, André Wijnand,
Chris Schröder

18 oktober 2003. Een datum om te noteren. Wat is er aanstaande zaterdag aan de
hand? Ons eerste speelt in Alkmaar een avondwedstrijd tegen AFC’34, aanvang
19.30 uur. Dit in de plaats van de thuiswedstrijd tegen AFC’34, die nu in de tweede
competitiehelft zal plaats vinden. De reden van deze uitzonderlijke omzetting van het
programma heeft van doen met de aanleg van ons kunstgrasveld, de herprofilering
van de parkeerplaats en de bedrijfswagenbeurs in de RAI. Het bestuur van AFC vond
het komende zondag eenvoudig gezegd ‘too much’: te druk, te onoverzichtelijk, te
gevaarlijk. Bus- en autoverkeer van de RAI, autoverkeer van AFC en AFC’34, veel
toeschouwers, een heleboel thuiswedstrijden, beperkte parkeergelegenheid, een
belemmerde toegang tot ons park: AFC’34 én de KNVB hadden begrip voor de
situatie en gingen in op ons verzoek de wedstrijd om te zetten. Daar zijn wij onze
vrienden uit Alkmaar en de Bond dankbaar voor. Maar wij realiseren ons ook dat dit
soort verzoeken niet altijd kunnen worden gehonoreerd.
Er zal dus in stucturele zin veel aan de bestaande verkeerssituatie moeten worden
gedaan. In het verleden heeft AFC het stadsdeel ZuiderAmstel en de RAI hierop
geattendeerd, zonder al te veel succes. De huidige situatie noopt tot een nieuw
offensief van onze kant. Aanstaande vrijdag heeft een bestuursdelegatie een gesprek
met het bestuur van het stadsdeel ZuiderAmstel. Inzet van dit overleg: een goede en
vooral veilige bereikbaarheid van ons sportcomplex. Daar hebben we recht op.
Wat betreft de bouwwerkzaamheden kunnen wij u melden dat ons eigen parkeerterrein begin november weer beschikbaar is. Het vernieuwde terrein zal aan meer
auto’s plaats bieden dan voorheen. Ingrijpend is de aanleg van de kabels door
NUON. Het betreft hier niet alleen de bekabeling voor AFC, maar voor een veel
groter deel van de Zuidas. Om de kabels te kunnen trekken is de toegangsweg tot ons
complex open gebroken en het pad voor het clubhuis: een ingrijpende operatie, noodzakelijk om niet bij calamiteiten het kunstgrasveld te hoeven openbreken. Volgens
planning moet dit onderdeel eind 2003 gereed zijn. Tot die tijd zijn er ten behoeve
van de veiligheid 2 ingangen gemaakt: één voor voetgangers, de ander voor nood- en
hulpdiensten, alsmede de leveranciers voor onze pachter. Afgelopen weekend bleek
deze noodvoorziening gelukkig goed te werken. Omdat de achterkant van ons
clubhuis plotsklaps de voorkant is geworden wordt aan dit deel van het clubhuis nu
extra aandacht besteed. Deze weken gaat de verfkwast er uitgebreid overheen.
Andere zaken staan op de rol. Wij houden u op de hoogte.
Tijdens de verbouwing gaan de voetbalzaken natuurlijk gewoon door. Ons eerste
won en verloor in de afgelopen 2 weken. In Hoorn, aan de boorden van het IJsselmeer, was Rody Turpijn vlak voor tijd de matchwinner in een wedstrijd met wisselende kansen. Voor rust zette AFC de toon, na de thee kwam Hollandia flink opzetten. De 3 punten gingen na de 1-0 zege mee naar Amsterdam en dat was misschien
wel iets meer dan waar we gezien de verhoudingen recht op hadden. Thuis tegen
Omniworld was het precies andersom. De BVO in oprichting uit Almere domineerde
het eerste bedrijf en drukte het overwicht uit in een 0-1 ruststand, waarna AFC in het
tweede deel sterk terug kwam. Ook hier zou een gelijkspelletje niet geheel onverdiend zijn geweest, maar Vrouwe Fortuna besliste in de slotminuten anders (zie voor
de details de wedstrijdverslagen van André Wijnand). Per saldo dus 3 punten uit 2
wedstrijden, het rendement van 2 gelijke spelen was minder geweest. De komende
weken staan 2 pittige uitwedstrijden op het programma. Eerst, zoals gezegd, AFC’34,
welk team afgelopen zondag verrassend koploper Westlandia versloeg. Daarna de
nieuwe koploper Türkiyemspor, zondag jl. Wat gaat het worden? Uit doen we het tot
op heden goed, in ieder geval veel beter dan thuis, dus dat gegeven biedt voor de nu
komende duels perspectief. Hopelijk komt langzamerhand ook de doelpuntenmachine op gang, want juist dit niet onbelangrijke aspect van het voetbal maakt ons kwetsbaar. Met 8 punten uit 7 wedstrijden staat AFC nog net in de middenmoot, niet erg
ver van de top (6 punten), maar ook erg dicht bij (1 punt) de onderste regionen.
Hopelijk staan we ten tijde van de volgende Schakel weer in het linker rijtje. Veel
van de andere teams lieten zich gelden. Het tweede wees het eerste de weg door
afgelopen zondag in Alkmaar met 3-1 te winnen van AFC’34. Het door Dirk Spits
getrainde team staat nu op een mooie derde plaats, maar op slechts 2 punten afstand
van koploper Hilversum. Zaterdag 1, ook door Dirk getraind, won weer en staat nu
stevig op kop. De standaardteams bij de jeugd wilden niet achterblijven. B 1, C 1 en
D1 wisten jl. zaterdag te winnen, de A 1 verspeelde tegen FC Volendam in de laatste
minuut de winst. Vooral de zege van de B 1 op Cambuur Leeuwarden was belangrijk, want hierdoor staat het door Kenneth van Coblijn getrainde team weer duidelijk
boven de streep. Prima de luxe! De pupillen weerden zich uiteraard ook op alle
fronten en zijn onder regie van de ijverige jeugdcommissie deze week druk in de
weer met de traditionele Herfstdriedaagse.
Tot zover. Ik hoop u snel te treffen, op 18 oktober bij AFC’34 in Alkmaar (waar
zoals we weten de victorie begint), op 26 oktober bij Türkiyemspor (waar we nog
niet zo heel lang geleden de basis legden voor het kampioenschap) of bij een wedstrijd van de andere 97 teams (waar we ook van kunnen genieten).
Machiel van der Woude

Sportpark Goed Genoeg, De Boelelaan 50, 1082 LR A’dam
clubhuis 6445575, informatie, tennispark 6441211
afgelastingen 0800-0235373 (gratis)
Administratie
Jaap Draisma, Postbus 71793, 1008 DG A’dam, tel.
6611513, fax 6611959, e-mail: afc@hetnet.nl
Contributies t.n.v. 2e penningmeester AFC, postgiro 241002
Secretariaat AFC
Postbus 302, 1180 AH Amstelveen, 6410557
AFC bestuur
Voorzitter Machiel van der Woude
6623867
Secretaris Kees Gehring
6410557
Penningmeester Bob Neseker
035-5311903
Vice-voorzitterAd Westerhof
6444217
2e Secretaris Ronald Koster
4977917
2e Penningmeester Edwin Geluk
6433722
Commissaris sociale zaken Johan de Bie
0297-582372
Commissaris Jeugdzaken Rinus van Leijenhorst
6980008
Commissaris materiaal Fred ten Nijenhuis
06-53487485
Commissaris Pers, Publiciteit Nick van Ommeren 4411027
Commissaris clubhuis zaken Amel Vroege
6458693
Commissies en contactpersonen
Elftalcommissie zondag A Henk Bijlsma
Elftalcommissie zondag B Frans Jüch
Elftalcommissie zaterdag Sebo Woldringh

6194875
6415902
023-5492900

Jeugdcommissie:
Voorzitter Rinus van Leijenhorst
Secretaris Yvonne Steeman
Penningmeester Michael Tugendhaft
Comm. A-B-C junioren Bas Polling
Comm. D-E-F pupillen Peggy van Wijnen
Commissaris Technische zaken John Parsser

6980008
6673431
6794911
6796288
6754890
6440029

Jeugdcoördinator
Jan Verhagen

6951656

Contactpersonen
Junioren A Roeland Teerink
Junioren B Thea Verhoeven
Junioren C Quintus Abeln
Pupillen D Frits Stoffels
Pupillen E + F Dennis Bijlsma
’Junior Board’

4961106
4961106
6275400
6640758
06-22245977
6793148

Veteranencommissie Karel van Osch
Archiefcommissie Pim Adriaansz
Clubstatisticus Chris Schröder

0252-232391
0251-650948
6152751

Trainers senioren
Stanley Menzo
Dirk Spits
Martin Verburg
Dick Bakker

06-51055710
6901932
06-52017206
035-5269995

Trainers junioren/pupillen/coördinatie
Uli Landvreugd
6328107/06-24506471
Kenneth van Coblijn
0294-286384
Casimir Westerveld
6769969
Michael Sporkslede
6434248
David Westerhof
6444217
Roy Dekker
6449119
Joris de Wijs
06-30449023
Dochterverenigingen
ACC Jeroen van der Linden
ATC Ronald Koster

6225562
4977917
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Bestuursmededeling

Wintertijd

Van de Penningmeester
De lijst met namen van (spelende) leden, die hun contributie nog niet
hebben betaald is klaar. De commissies ontvangen deze lijst
binnenkort en deze leden worden uit de opstellingen gehaald.
De nieuwe acceptgiro’s, inclusief € 35,= toeslag, worden gedrukt en
één dezer dagen verstuurd. Dus niet meer de acceptgiro gebruiken die
u al begin juli ontving! U heeft inmiddels drie maanden de tijd gehad
om te betalen.
Op dit moment (13 oktober) hebben 1347 leden donateurs wel aan
hun verplichtingen voldaan. Dus zo’n 400 zijn tot nu toe in gebreke
gebleven.
Voor nieuwe leden gelden andere regels. Men dient dan wel voor 1
september te betalen, of bij het lid worden na aanvang van het
seizoen, onmiddellijk.
Termijnbetalingen zijn voor nieuwe leden niet mogelijk!
De contributies luiden, vanaf 1 oktober, als volgt:
Vollid
€ 300,=
60+
€ 160,=
Jong Senior € 250,=
Jeugd
€ 235,=
Deze bedragen zijn inclusief toeslag en exclusief entrée en overschrijvingskosten. Donateurs worden vriendelijk verzocht minimaal
€ 90,= over te maken.
DENKT U OOK AAN DE BOETES!
Postbank 241002 t.n.v. 2o penningmeester AFC, Amstelveen

In de nacht van 25 op 26 oktober 2003 gaat de wintertijd in. De
klok wordt dan om 03.00 uur één uur achteruit gezet.
Houd hier rekening mee en zorg dat je niet een uur te laat bent
voor de wedstrijd, want je moet je klok/wekker/horloge 1 uur
terugzetten!

AFC’s “Bie”- zonderheden
Het dagblad het Parool besteedt geregeld aandacht aan een actie met
de naam Dreamteam, waarin aan spelers punten worden toegedeeld.
In de krant van 30 september jl. wordt ruim aandacht gegeven aan ons
jeugdlid Arne Bartelsman, speler van de Junioren C 5. Als kop van
het artikel staat vermeldt: Barlaeus en AFC trots op hun manager.
U ziet het weer beste lezers: ook jongere AFC’ers ga je overal
tegenkomen.
Lid van Verdienste Jan Meijer moest recent een operatie aan de knie
ondergaan. Hij verblijft tijdelijk in Zorghotel Hilversum, en hoopt
medio deze week weer terug te gaan naar huis. Inmiddels mocht ik
telefonisch al weer contact met hem hebben. De komende tijd zal hij
moeten revalideren. Namens de AFC wensen wij hem een spoedig
herstel en weer een snelle terugkeer op Goed Genoeg.
Dinsdag 30 september jl. vond de laatste algemene vergadering plaats
van de ATC, waarover ik u in mijn vorige column informeerde. Zoals
bekend is er contact geweest met het bestuur van de tennisclub
ABN/AMRO die haar banen heeft in het Amsterdamse Bos en bij
welke vereniging de leden van de ATC zich kunnen aanmelden.
Tijdens deze laatste algemene vergadering werden door een aantal
trouwe leden beslissingen genomen, waarover de niet aanwezige
leden nog zullen worden geïnformeerd. Het was een avond vol
herinneringen aan de afgelopen 33 jaar van onze tennisclub. Namens
de AFC hierbij dank gebracht aan voorzitter Ronald Koster en zijn
medebestuursleden.
Dat je AFC’ers overal tegenkomt werd weer bewezen met een foto
voorzien van tekst in de Telegraaf van zaterdag 4 oktober jl. In deze
krant was een foto opgenomen van onze trainer Stanley Menzo,
waarin hij het startschot geeft van een estafette door Almere Haven,
ten bate van MS-patiënten. Boven de foto staat: Uitputtingsslag in
Almere en uiteraard wordt door onze trainer Stanley Menzo de naam
van AFC genoemd.
Woensdag 15 oktober jl. vierde onze trainer Stanley Menzo zijn 40e
verjaardag. Namens de vereniging onze welgemeende gelukwensen
met de wens, dat het nieuwe levensjaar van de jarige hem die
successen gaat brengen waarop hij hoopt.
Donderdagavond 9 oktober jl. maakte ik deel uit van een circa 800man koppig publiek bij de lancering van de door Universal – Music
uitgebrachte CD “Songs from the blue room” in de Melkweg in
Amsterdam. Nu zult u vragen, wat heeft dat nu met AFC te maken?
Welnu, beste lezers: de tekst en de muziek van de songs van deze CD
zijn geschreven, en werden gedurende een show van een uur life
gezongen (ondersteund door een fantastische band ) door onze eigen
Fred Gehring. De vele AFC’ers onder de aanwezigen waren impressed en hadden een fantastische avond. Overigens u kunt deze CD
van FRED+ kopen bij o.a. de Bijenkorf, Concerto in de Utrechtsestraat en de Free Record Shop. Moet u doen!.
Recent had ik telefonisch contact met ons lid van verdienste Lex
Rimini. Lex heeft een aantal behandelingen aan de ogen ondergaan
en is daarom niet bij de presentatie van de persmap en bij een aantal
wedstrijden van het eerste elftal aanwezig geweest. Hij volgt echter de
verrichtingen van de AFC nauwgezet en laat alle bekenden hartelijk
groeten. De AFC hoopt hem spoedig weer op Goed Genoeg te mogen
ontmoeten.
De AFC Junior Board, waarover ik u in de vorige Schakel informeerde, organiseerde op 24 september een spelletjesmiddag voor de
F-pupillen, welke middag zeer geslaagd genoemd mag worden: een
hoge opkomst van 85%. Op 8 oktober jl. werd een zelfde bijeenkomst
gehouden voor de E-pupillen. Elders in deze uitgave van de Schakel
vindt u nadere informatie over de activiteiten van de AFC Junior
Board.

Ledenlijst
Kandidaat Lid/Donateur:
Just Grapperhaus, Pup., 24-02-1996, Corellistraat 2, 1077 MC
Amsterdam, 6646642, Lidnr. 7207,KNVB nr. GJCB34I.
Kabir Samra, Pup., 01-10-1992, Albrecht Durerstraat 271, 1077 LV
Amsterdam, 6753501, Lidnr. 7208, KNVB nr.GJCB37L.
Sander van den Muysenberg, Jun., 7-1-1985, Str. van Gibraltar 77,
1183 GV Amstelveen, 6458649, Lidnr. 7209. KNVBnr.GJCB41L.
Keanu Tan, Pup., 20-05-1993, Overvoorde 52 ”, 1082 GB
Amsterdam, 6429887, Lidnr. 7210, KNVB nr. GJCB38M.
Luciano Bijkerk, Pup., 9-8-1991, Groote Peel 26, 1112 KG Diemen,
4166333, Lidnr. 7211,KNVB nr.FJYF143.
Diego Prestes, Jun., 16-05-1990, Livornostraat 131, 1055 ZV
Amsterdam, 06-30874017, Lidnr. 7212, KNVB nr. GJCB39N.
Adnan Karaca, Sen., 10-5-1974, Kruidendreef 128, 3824 NZ
Amersfoort, 06-41253431, Lidnr. 7213,KNVB nr. BQMW24W.
Hans M. Westgeest, Jong Sen., 16-05-1980, Jodenbreestraat 128,
1011 NS Amsterdam, 06-18095970, Lidnr. 7214, KNVB nr.
GJDQ577.
Geert Net, Sen., 25-09-1978, Wijttenbachstraat 64, 1093 JG
Amsterdam, 06-24883639, Lidnr.7215, KNVB nr.FX2Q25J.
Al M’charek, Sen., 20-03-1972, Comeniusstraat 54311, 1065 BZ
Amsterdam, 06-549158245, Lidnr., 7216.
Nieuew donateurs:
C J L Koreman, don, Soestdijkerstraatweg 5011, 1213 XD Hilversum,
035-6856707, lidnr. 9830
J van Zijl-Koreman, don, Alexanderlaan 21, 1213 XP Hilversum,
035-6853292, lidnr. 9831
R van der Meent, don, Cronenburg 23, 1081 GL Amsterdam, lidnr.
9832.
Bedankt als lid/donateur:
J. Bruinsma (6870), M. Aarts (5491), Marc Koswal (6027 per 16-112003), Philippe Hes (4625),
Adreswijziging:
Joey en Rinus van Leijenhorst, Noorderplassenweg 94, 1316 VT
Almere
Olaf Morel, Sen., De Vliet 15, 3635 EK Vreeland, 0294 -232665,
Lidnr. 6611.
Alexander en Jonathan van Oostveen, Pup., Hacquartstraat 6, 1071
SH Amsterdam, 06-53292454, Lidnrs. 6875-6744.
KNVB nrs.:
R. Barton (7179) FRHF64L,
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vijf minuten invallen, een speler van Hollandia was bij een scrimmage
voor het doel van Hollandia nogal hard aan zijn hoofd geraakt. Ik
weet zijn naam niet meer, maar het Bestuur vast en zeker wel om een
attentie te sturen. Heb ik ook eens mogen ontvangen, vandaar. Hoelang nog werd de meest gestelde vraag. Iedereen tekende al voor een
gelijk spel.
Hollandia drong echt aan, met af en toe tegenstoten van AFC. Uli
Landvreugd, als vervanger van de moegestreden Djuric, liet met
enkele voetbewegingen zien, waarom het altijd een vreugde is om
naar zijn spel te kijken, speelde met een magistrale pass Rody Turpijn
vrij voor de keeper, Rody had waarschijnlijk een geweldige knal in
gedachte, maar speelde de bal heel subtiel via voet en scheenbeen
over de keeper. Niet te geloven toch nog 1-0 voor AFC. Hoe lang
nog? Twee minuten. Kan nog veel fout gaan. En dan laat Edwin van
Holten zien waarom hij zo in vorm is, een hoge bal bij de tweede
paal, belaagd door diverse tegenstanders wordt door hem vol
zelfvertrouwen uit de lucht geplukt. Een bal uit de kruising ranselen
kan iedereen, maar dit niet! Hoe lang nog, pfff het is tijd, verdiende
overwinning? Kan mij wat schelen, die punten zijn binnen!
André Wijnand
Opstelling AFC: Edwin van Holten, Joey Esionye, Mohad Zaoudi,
Said Moumane, Pierre Tosch, Robert Gehring, Daniël van Meer (Ali
Bentohami), Marc Stuut, Djuric Ascension, (Tahir Akhamrane), Rody
Turpijn,Ken Watanabe (Uli Landvreugd)

Vrijdag 7 november a.s. vindt weer de jaarlijkse bijeenkomst van de
leden van de Zilveren Ploeg plaats. De uitnodigingen zijn inmiddels
verzonden. In de eerste uitgave van de Schakel na 7 november zult u
vernemen welke leden dit jaar geïnstalleerd zijn als lid van dit genootschap.
Zilveren Ploeger en oud-speler van het eerste elftal Jaap Draisma,
viert op 16 oktober a.s. zijn 60e verjaardag. Jaap is zeer actief binnen
onze vereniging en vervult al 5 jaar de functie van onbezoldigd
administrateur. In het jaar 2000 werd Jaap dan ook onderscheiden met
de Mr. Henne Boskamp Nobelprijs. Daarnaast was Jaap in het
verleden gedurende een lange reeks jaren speler van het eerste elftal,
dat in de zestiger jaren drie keer kampioen werd. Namens de AFC
wensen wij hem nog een groot aantal gelukkige en gezonde jaren.
En dan nu de verjaardagen van de leden van de Zilveren Ploeg: In
de eerste plaats een correctie van de juiste datum van de verjaardag
van Jan Pelsma. Hij is niet op 11 oktober jarig maar op 11 november,
dus daar kom ik in mijn volgende column weer op terug. Voorts
vergat ik de verjaardag van ons Zilveren Ploeglid Ruud van
Ommeren, schoonzoon van ons overleden erelid Otto van Rijn en
vader van ons nieuwe bestuurslid Nicolaas, te vermelden. Hij vierde
op 11 september jl. zijn 67e verjaardag. Namens de AFC alsnog onze
welgemeende gelukwensen. Voorts vermeld ik de volgende
verjaardagen: Marcel Koster (15/10) – Rob Dukker (16/10) – Hans
Coorengel (16/10) – Jaap Draisma (16/10) – Coen Colijn (18/10 – 79
jaar) – Rob Duis (18/10) – Ernst Bouman (22/10) – Fred Berrier
(23/10) – Hans de Bie (24/10) – Fred Gehring (26/10) – Rein
Akkerman Jr. (27/10) – Jan Brand (29/10) – Dick Visser (31/10). Aan
al deze jarigen onze hartelijke gelukwensen.
Johan de Bie

12 oktober: AFC – Omniworld 0 - 1
“Een verslag in de Schakel of op de website mag best kritisch zijn,
maar wel opbouwend en dient altijd positief te zijn”, aldus een
bestuurslid. Dat wordt nu dus moeilijk, ik zou willen dat het desbetreffende bestuurslid zelf het verslag van deze wedstrijd maakt. Wat
een verschrikkelijke dure en volstrekt onnodige nederlaag (0-1). In
een competitie met zo weinig verschillen mag je deze punten niet
laten liggen. Of Omniworld zo’n wereldploeg is, ik dacht het niet.
Waarom begint AFC niet vanaf het eerste fluitsignaal en wel van de
eerste helft en niet die van de tweede direct te voetballen en als het
dan niet lukt, want dat hoort er ook bij, gewoon hard te werken?
Prachtig voetbalweer, behoorlijk wat toeschouwers, dan ga je er toch
voor? Over de eerste helft zal ik maar niet weergeven wat ik om me
heen hoorde, ik heb weinig positiefs gehoord. Vlak voor de rust zo
uitverdedigen, dan krijg je gewoon wat je verdient. Ik ga geen namen
noemen, dat heeft geen enkele zin, spelers weten het zelf ook wel. De
tweede helft, twee wissels, en zie AFC begint voor elke meter te
knokken, een paar kansen worden knullig verprutst, een vrije schop
wordt als een stel beginners verknald, corners of voorzetten komen
helemaal niet aan, elke actie in het strafschopgebied duurt te lang, dat
is lekker verdedigen, maar AFC duwt Omniworld wel met de rug
tegen de muur, maar hun keeper krijgt het nog steeds niet warm,
hoeft zelfs niet in actie te komen. Ja, en dan zit het ook nog tegen: een
prachtige kopbal op de lat en twee penalty’s, die niet worden gegeven. De eerste was een geheide, de tweede niet, maar als je fluit is
het toch wel een penalty, dan leg je de bal toch niet buiten het
strafschopgebied? En waarom stond de assistent-scheidsrechter nu
wel parmantig met zijn vlag omhoog en de eerste keer niet? Denk er
aan positief blijven. Over de instelling gedurende de tweede helft valt
niets op aan te merken, dat het niveau regelmatig bedroevend was,
kan een keer gebeuren. Volgende keer gewoon vanaf het allereerste
fluitsignaal met volle overtuiging er tegen aan en als Edwin van
Holten zo blijft keepen, veruit de beste man van het veld, hield AFC
een paar keer heel goed in de wedstrijd, dan moet het toch lukken?
Toch nog een naam kunnen noemen.
André Wijnand

Ons Eerste
5 oktober: Hollandia - AFC 0 – 1
Lob van Rody Turpijn beslissend
Gezien de stand nu al een “zespuntenwedstrijd”, verlies betekent bij
de onderste drie, winst betekent het linkerrijtje, zo gering zijn tot deze
zondag nog de verschillen tussen de clubs. Hollandia schijnt een
nogal verjongd team te hebben, nou dat komt dan goed uit, wij ook.
Hier en daar een wijziging in het elftal, komt omdat een paar spelers
te laat waren. Te laat, dan speel je dus niet. Hierbij laat onze trainer
dus precies zien, waarvoor hij staat, stimulerend, plezier in het spel,
maar hard als het nodig is en terecht. Het spel van AFC oogt tot nu
toe fris, snelle balcirculatie, er wordt met plezier gespeeld, men werkt
voor elkaar. Ook tegen Hollandia had AFC in de eerste helft het beste
van het spel, met vooral de jonge Djuric Ascension als grote smaakmaker. De linksback van Hollandia had nogal wat hulp van zijn medeverdedigers nodig om hem af te stoppen. Maar, er is altijd wel een
maar te verzinnen, waar bleven de kansen? Waarom op rand zestien
toch weer een medespeler zoeken, soms een beetje teveel zaalvoetbal?
Twee kansen, de eerste een kopbal van Pierre Tosch, de enige op dat
moment met lengte voorin, de tweede van Daniel van der Meer, die
echter, toen hij alleen op de keeper afging uit balans werd gebracht,
zodat hij de bal iets te ver voor zich uitspeelde en zodoende makkelijk
door de keeper opgepakt kon worden. Strafschop? Als de scheidsrechter de moed had gehad om te fluiten: jazeker! Dit geval is tekenend voor de instelling van Daniel, gewoon doorgaan, waar een ander
zich theatraal had laten vallen. Ieder mag zijn eigen conclusie trekken.
De tweede helft totaal een ander beeld, nu was het Hollandia die de
wedstrijd naar zich toe trok en daarmee in feite de tekortkoming van
AFC blootlegde. AFC kan dit jaar echt goed voetballen, maar soms is
dat niet genoeg, dan moet er gebuffeld worden en dat probeert AFC
dan ook wel, maar heeft de spelers er niet voor. Allemaal heel technisch en vaardig op de vierkante meter, maar in persoonlijke duels te
vaak de verliezer. In mijn ogen de speler die AFC erdoor sleepte in
tweede helft was Pierre Tosch, ruimde niet alleen veel op achterin, hij
ging ook mee naar voren. Maar ook Pierre zocht op de zestien vaak
nog de combinatie, waar een schot op goal niet misstaan zou hebben.
Is er dan helemaal niet geschoten? Jawel, een prachtig schot van
Robert Gehring werd nog maar ternauwernood van de lijn gehaald
door Dick Knijn, licht grijzend aan de slapen, maar die zich toch
redelijk makkelijk overeind hield, terug van een schorsing en een
lange blessure, mijn complimenten. Overigens moest hij al na zo’n

Route naar AFC’34
Robonsbosweg 1, Alkmaar, 072-5128201, www.afc34.nl
U rijdt via de A9 richting Alkmaar. Volg de borden Alkmaar West –
Bergen – Den Helder. (De rotonde Kooimeer neemt u dus driekwart).
U bevindt zich nu op de randweg van Alkmaar. Bij het 4e stoplicht
gaat u linksaf richting Bergen. Na 175 meter weer linksaf op de Tsplitsing. U bent nu op de Robonsweg. Aan het einde van deze weg
liggen de velden aan uw rechterhand.
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Volgende Schakel
De volgende Schakel zal wederom over 2 weken verschijnen. Zoals
bekend kunt u de Schakel op dinsdagmiddag vanaf omstreeks 17.00
uur op onze website lezen.
Kopij voor deze Schakel dient uiterlijk maandagavond aangeleverd te zijn.

Uitslagen
Onze complimenten aan leiders en aanvoerders van de uitspelende
teams voor het opgeven van hun uitslag. Niemand heeft versaagd.
zaterdag 4 oktober 2003
AFC 3 - Kadoelen sv. 3
AFC 6 - WV-HEDW 10
AFC VE2 - VVGA VE1
AFC A2 - Hellas Sport A1
AFC B2 - ARC B1
AFC B3 - Zuidvogels B1
AFC D2 - Amstelveen H D1
AFC D5 - Buitenveldert D2
AFC D7 - AFC D6
AFC D8 - Amstelveen H D3
AFC D10 - Buitenveldert D6
AFC E2 - Roda '23 E2
AFC E3 - Legmeervogels E3
AFC E4 - Sporting Martin E2
AFC E7 - Buitenveldert E4
AFC E9 - Roda '23 E10
AFC E10 - Legmeervogels E9
AFC E11 - Aalsmeer E4
AFC F1 - Blauw Wit Amsterdam F1
AFC F3 - Gold star/SNA F1
AFC F4 - Swift F4
AFC F5 - Sloterdijk F1
AFC F8 - Swift F6
Vlug en Vaardig 1 - AFC 1
RKAVIC 2 - AFC 2
Abcoude 2 - AFC 4
RKAVIC 4 - AFC 5
Swift 5 - AFC 7
Vlug en Vaardig VE1 - AFC VE1
FC Groningen A1 - AFC A1
FC Groningen B1 - AFC B1
DWS C1 - AFC C1
Amstelveen H C2 - AFC C2
Elinkwijk D1 - AFC D1
RKAVIC D1 - AFC D3
Blauw Wit Amste D3 - AFC D4
AFC D7 - AFC D6
Amstelveen H D4 - AFC D9
Victoria D7 - AFC D11
Roda '23 E1 - AFC E1
KDO E1 - AFC E5
Pancratius E4 - AFC E6
Swift E5 - AFC E8
RKAVIC E3 - AFC E12
Blauw Wit Amste F2 - AFC F2
SDZ F3 - AFC F6
Legmeervogels F4 - AFC F7
zondag 5 oktober 2003
AFC 2 - Hollandia 2
AFC 3 - Almere 2
AFC 4 - HBC 2
AFC 6 - VVA/Spartaan 5
AFC 7 - Geinburgia 4
AFC 10 - Pancratius 7
AFC 11 - Arsenal ASV 3
AFC 12 - WV-HEDW 8
AFC A5 - TABA A1
AFC B7 - Legmeervogels B3
AFC C3 - DWS C2
AFC C5 - HFC Kon. C3

2-2
2-5
1-3
4-1
5-0
0-3
2-3
6-0
2-1
4-0
8-4
5-1
1-3
2-3
1-4
2-3
5-0
3-0
6-1
5-0
2-0
0-4
1-6
1-2
2-1
6-3
9-0
2-3
3-10
3-1
1-0
2-1
1-3
1-2
1-9
3-2
2-1
7-3
2-6
2-5
7-4
3-2
1-3
5-11
1-5
0-0
4-1
0-0
4-3
afgelast
1-1
afgelast
0-1
afgelast
afgelast
6-1
2-2
4-0
4-1
5

Sloterdijk C1 - AFC C6
AFC C7 - Almere C10
Hollandia 1 - AFC 1
Sporting Noord 2 - AFC 5
RKAVIC 5 - AFC 8
Legmeervogels 3 - AFC 9
Monnickendam A1 - AFC A3
Legmeervogels A2 - AFC A4
RKAV A1 - AFC A6
HBC B1 - AFC B4
RKAVIC B1 - AFC B5
AS'80 B3 - AFC B6
SDW C1 - AFC C4
DWS C4 - AFC C8
DCG C6 - AFC C9

Sl. n.o.
afgelast
0-1
2-1
8-0
1-2
1-2
12-2
6-0
4-4
4-2
1-6
3-2
11-0
vervallen

zaterdag 11 oktober 2003
AFC VET – HVV VET
AFC 1 - Louis St. 1
AFC 2 - AMVJ 2
AFC 4 - DWV 2
AFC 5 - SMS 4
AFC 7 - AMVJ 4
AFC VE1 - TOB VE2
AFC A1 - FC Volendam A1
AFC B1 - Cambuur L. B1
AFC C1 - IJsselmeervogel C1
AFC D1 - Omniworld D1
AFC D3 - AS'80 D
AFC D11 - AS'80 D10
AFC E8 - Sporting Martin E5
AFC E12 - KDO E4
AFC F2 - Sporting Martin F2
AFC F3 - TOB F1
AFC F6 - Amstelveen H F3
AFC F7 - Sporting Maroc F1
Hoofddorp 2 - AFC 3
Vlug en Vaardig 4 - AFC 6
Giram VE1 - AFC VE2
Volendam (rkav) A1 - AFC A2
Lisse B1 - AFC B2
Turkiyemspor B1 - AFC B3
Buitenveldert D1 - AFC D2
Buitenveldert D3 - AFC D8
Roda '23 D5 - AFC D9
DCG D7 - AFC D10
Pancratius E5 - AFC E7
Buitenveldert E6 - AFC E9
Roda '23 E12 - AFC E10
Ouderkerk E8 - AFC E11
NFC F1 - AFC F4
Sloten /Rivalen F2 - AFC F5

4-2
5-3
2-2
0-5
2-1
6-0
1-1
1-1
1-0
3-2
4-2
0-2
5-1
1-2
2-0
6-2
5-2
10-0
0-6
2-5
3-3
7-1
5-3
0-1
1-3
0-2
1-3
1-1
6-0
4-0
0-5
5-1
1-10
6-0
2-1

zondag 12 oktober 2003
AFC 1 - Omniworld 1
AFC 5 - Weesp FC 2
AFC 8 - Roda '23 5
AFC 9 - Gold star/SNA 4
AFC A3 - ZRC/Herenmarkt A1
AFC B4 - Hoofddorp B3
AFC B5 - Hoofddorp B4
AFC C2 - Hoofddorp C2
AFC C4 - DSS C1
AFC C6 - Waterwijk C3
AFC C8 - Weesp FC C4
AFC 34 2 - AFC 2
Soest SO 2 - AFC
HFC Kon. 3 - AFC 4
Germaan de 2 - AFC 6
AGT 2 - AFC 7
Sporting Martin 4 - AFC 10
RKDES 7 - AFC 12
Purmerland A1 - AFC A5
Swift B3 - AFC B7
Waterwijk C1 - AFC C3

0-1
1-4
2-8
3-1
7-0
0-1
4-4
5-2
4-1
7-1
3-6
1-3
0-0
4-2
4-1
3-1
2-1
2-2
1-2
3-0
2-1

AFC Schakel 5 oktober 2003

14-10-2003

16:46

Pagina 6

In Amerika is de aanwezigheid van een fitnessgelegenheid meer gewoon dan uitzondering. Bewezen
is dat deze faciliteit een toegevoegde waarde heeft op de gezondheid en de werksfeer binnen het
bedrijf. Tevens kan een goed opgezet fitnessconcept een bindende factor zijn voor werknemers.
Company Fitness Service is hier in gespecialiseerd. Wij kunnen het volgende voor u betekenen:
••Wij ontwerpen voor u een fitnessruimte die op de specifieke situatie van Uw bedrijf is toegesneden
••Wij zorgen voor de apparatuur die past bij Uw wensen en uw budget.
••Wij maken een businessplan voor een gezonde en verantwoorde exploitatie van de fitnessruimte
••Wij kunnen Uw ruimte voorzien van gediplomeerd personeel voor verantwoorde begeleiding.
Tevens kan Company Fitness Service u adviseren over:
••Werkplek onderzoek ter voorkoming van werkgerelateerde klachten
••Stoelmassages op de werkplek ter ondersteuning van optimale werkprestaties
••Optimale samenwerking tussen Uw bedrijfsarts en onze fysiotherapeuten in het kader van arbeids••revalidatie en reïntegratie.
Meer informatie: Company Fitness Service
Simon van Collemstraat 194
1325 RR Almere
tel. 036 5311929

In onze zeer luxueuze en moderne 800 m2 grote sportclub kunt U in een uitermate gezellige en sfeervolle
ambiance werken aan Uw gezondheid op afspraak.
In groepjes van maximaal 7 mensen kunt u deelnemen aan:
☛ fitnesslessen
☛ aerobics/step
☛ spinning (max 12 )
☛ skate cursussen
☛ loopscholing
Dit alles onder professionele begeleiding van gediplomeerde instructeurs.
Daarnaast kunt U gebruik maken van:
☛ ricochetbaan (variant op squash)
☛ sauna, turksbad
☛ fysiotherapie
☛ massage
☛ bar
Als service kunt u tijdens de training en na het douchen gebruik maken van onze handdoeken.
Wij zijn 7 dagen per week geopend. Wij nodigen U uit voor een rondleiding en maken graag een
afspraak met U voor een proefles. Niet alleen als particulier maar ook als bedrijf kunt U lid worden
(fiscaal aftrekbaar).
Voor meer informatie: Personal Health Club, Breitnerstraat 4, 020 4702067
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M I X E D

P I C K L E S
ingelegd door Willem Adriaansz
w.adriaansz@zonnet.nl

MENSEN
Waarom wordt iemand lid van AFC? Pickelaar vraagt zich dat wel eens af als hij op pagina 3 van de Schakel de rubriek “Ledenlijst” – die steevast opent met het onderdeel “Kandidaat Lid/Donateur” – doorneemt. Er zijn voor de hand liggende redenen te bedenken, zoals: Goed Genoeg
ligt in de buurt, club om voetballend verder te komen, recreatie in sociale ambiance, goed georganiseerde club met uitstraling,
vriend/schoolvriendje is als lid voorgegaan, een lichtend voetbalvoorbeeld, familieleden gingen al voor (zoon volgt vader en omgekeerd) of
gewoon met het oog op zakelijk succes. Pickelaar noemt maar een paar dwarsstraten.
Kandidaat leden/donateurs komen in meerderheid anoniem AFC binnen, maar het komt uiteraard ook voor dat bekende namen – zowel binnen
AFC als daarbuiten – opgevoerd worden. Om een voorbeeld van de 'buitencategorie' te noemen: sinds enige jaren vermeldt de AFC-ledenlijst de
naam C. du Buy en dat intrigeert Pickelaar dan. Familie van de legendarische tafeltennisser? Het toeval komt een handje helpen. Erelid Rob
Duis heeft email-conversatie met – jawel – Cor du Buy en dat blijkt het tafeltenniscoryfee zelf te zijn. Zij hebben elkaar niet ontmoet, maar de
emailtjes zullen nog wel over en weer vliegen, want zowel Rob als Cor hebben ook iets met muziek.
Inmiddels vroeg Rob Duis aan Pickelaar voor de Schakel in gesprek te gaan met Cor du Buy. Nou, dat wilde Pickelaar wel en de weerslag van
dat gesprek treft u in deze Mixed Pickles-inleg aan. Met de toelichting waarom sportsolist Cor du B. op de ledenlijst van collectief opererende
AFC-ers terechtkwam.
CITAAT
“Ik verbaas mij telkens weer over het grote aantal geschikte en behoorlijke mensen op de wereld, terwijl de mensheid als geheel zo ’n zootje is”.
(J.C. Bloem,
Nederlands dichter, 1887-1966).
EEN KAMPIOEN
Hij werd geboren in 1921, meldde zich enige jaren geleden bij AFC en werd begin 2000 uitgeroepen tot tafeltennisser van de 20-ste eeuw. Dan
heeft Pickelaar het inderdaad over de Cor du Buy, bij wie hij eind september te gast was. Het eerste waar Pickelaar naar vroeg was die Franse
achternaam. Zijn vermoeden werd bevestigd: nazaat van vervolgde Franse protestante Hugenoten, die naar Nederland uitweken. Cor du Buy
bleek een nog vitale en dynamische, midden in het leven staande, veelzijdige man (gaf ook pianoconcerten) te zijn met een uistekend geheugen
en een goed verhaal. Vooraf had Pickelaar zich voorgehouden het woord pingpong te mijden, maar zelf deed Cor daar niet moeilijk over (“al
ben ik de enige die dat mag zeggen”). Onverwacht bleek Cor du Buy op 12-jarige leeftijd AFC-lid te zijn geworden en hij speelde als spil in de
A2 (aspiranten 12 tot 16 jaar). Het gezin woonde in de Johannes Verhulststraat 17. Thuis stond een tafeltennistafel, waarop hij al geducht te
keer ging. Onze (overleden erevoorzitter) Henk Kappelhoff kwam daar periodiek bridgen met zijn vader, die aan Henk (15 jaar ouder dan Cor)
vroeg:”neem een batje mee en speel eens een potje tegen mijn zoon Cor (inmiddels 14)”. Nu was Henk Kappelhoff in die tijd ook bepaald geen
onbekende in tafeltennissend Nederland. De prille Cor verloor wel, maar won toch een set (wat Henk K. zich later niet meer herinnerde). Wel
staat vast, dat Henk voor Cor du Buy een grote tafeltennistoekomst voorzag. “Henk Kappelhoff is mijn ontdekker en mentor geweest”, zegt Cor
met stelligheid.
Successen bleven niet uit en van 1935 tot 1955 werd hij 9-maal Nederlands kampioen enkelspel (met de oorlog als stoorzender). Op zijn palmares staat nog het een en ander: 8-maal Nederlands kampioen herendubbel, 5-maal Nederlands kampioen gemengd dubbel, 15-maal winnaar van
de NTTB-Cup (gespeeld door de top-tien) en vele malen met Sparta clubkampioen van Nederland. Die zilveren NTTB-Cup (door Kappelhoff in
1938 geschonken) heeft hij inmiddels afgestaan aan de Stichting Vrienden van het Tafeltennismuseum. Pickelaar zweeg bedremmeld; zoveel
geweld kon hij niet wisselen. Hij was slechts keeper/aanvoerder van het 7-de en laagste elftal, waarna hij door ledenaanwas jaarlijks een elftal
daalde en uiteindelijk in het doel van het 14-de belandde. Als geen andere AFC-er weet Pickelaar dan ook wat doorzakken is.
Cor du Buy stopte met AFC-voetbal op 16-jarige leeftijd wegens onverenigbaarheid met toptafeltennis. Hij begon in 1938 een eigen zaak in
sportartikelen en werd Puma-agent voor de Benelux. Ter promotie van zijn zakelijke belangen verbleef hij in 1946 een jaar in Indonesië. In
1979 trok hij zich terug uit de onderneming, die hijzelf had opgericht. Hij verhuisde naar Bergen, maar kwam in 2000 terug naar Amsterdam.
Uit de pers vernam hij het overlijden van Henk Kappelhoff en in januari 1999 ging hij naar diens crematie, waar hij oude bekenden van AFC
ontmoette. Hij besloot zich weer bij AFC te melden, waarmee de cirkel rond is (om met Louis van Gaal te spreken).
Cor du Buy rijdt nog wel auto, komt echter weinig op AFC. “Maar de Schakel vreet ik”, laat hij weten...
ONAARDS
Captain Daniel van Meer (nummer 7) miste, zoals bekend, het gehele voetbalseizoen 2002/2003 door een ernstige blessure in de voorbereiding
daarvan. Dit seizoen speelde hij 4 wedstrijden, waarvan de laatste in Hoorn tegen Hollandia. Uit de laatste drie daarvan mocht hij constateren
met 7 punten niet ontevreden te zijn.
Aan het IJsselmeer werd op de valreep – zie ongetwijfeld elders in deze Schakel – de winnende treffer (0-1) binnengelobd door Rody Turpijn
(nummer 11). Algemene roodzwarte vreugde derhalve, die op enige afstand gedeeld werd door Daniel van Meer met zijn eigen vreugdesprong.
Dat had hij niet moeten doen, want hij kwam verkeerd terug op de aarde en werd onmiddellijk met een – andere – blessure gewisseld. Thuis
tegen Omniworld was hij er dan ook op het veld niet bij. Of dat de oorzaak is van de 0-1 nederlaag valt echter niet te bewijzen.
De moraal van deze epiloog: juich nooit te vroeg maar ook niet te hoog.
Pickelaar hoopt dat de absentie van Daniel van Meer van korte duur zal zijn.
HET SCHOT
In de AFC-historie is het geboekstaafd; 26 mei 1946 AFC-KFC 4-3 door Henk Sonnevelt met een lel van 30 meter afstand, waardoor KFC twee
minuten voor tijd het kampioenschap misliep. Het draaide uit op een beslissingswedstrijd tussen AFC en KFC in het Olympisch Stadion. AFC
won met 4-2 voor 43.000 toeschouwers en nam het kampioenschap van KFC af! De pegel van Sonnevelt had enig recette-gevolg. Pickelaar gaat
met hem praten en als alles goed gaat leest u er u over 4 weken meer van.
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12:30
14:30
12:00
12:00
14:00
13:00
11:00
09:00
11:30
11:00
09:30
09:00
10:30
11:00
10:00
11:15
09:30
09:00
11:00
09:30
11:00

Programma
Eventuele wijzigingen in het wedstrijdprogramma worden vermeld op
AT5 pagina 515. Ook via de AFC website bereikbaar.
Wij verzoeken de leiders van teams die uit spelen de uitslag van de
wedstrijd door te bellen naar AFC Niet doorgebelde uitslagen kunnen
niet worden opgenomen bij de te publiceren uitslagen.
Thuiswedstrijden zaterdag 18 oktober 2003
14:30 1362 AFC Za1 - Elinkwijk ZO2
Buitenhuis J.G.
12:00 4857 AFC Za2 - VVA/Spartaan Zo2
14:45 36023 AFC 3 - Argon 3
Themen H.R.K.
12:00 3202 AFC B1 - Twente/Heracles B1
Onnink J.T.
10:30 47863 AFC B3 - Bilt De B1
Cerit T.
10:30 64990 AFC D4 - KDO D1
Michael Parsser
12:00 65157 AFC D6 - Blauw Wit Amste D4 Sam Bakker
09:00 65156 AFC D7 - Aalsmeer D2
Sam Cohen
10:30 71869 AFC E1 - Ouderkerk E1
Jonathan Tugendhaft
10:30 74388 AFC E4 - Legmeervogels E4
Danny Bekker
10:30 74558 AFC E6 - Legmeervogels E6
Tomas Chatziliontos
Uitwedstrijden zaterdag 18 oktober 2003
09:00 65102 SCW D1 - AFC D5
10:15 71927 Pancratius E2 - AFC E2
11:30 74279 Amstelveen H E2 - AFC E3
09:00 74500 SCW E1 - AFC E5
10:15 84511 Pancratius F1 - AFC F1
11:00 92803 Legmeervogels F5 - AFC F8
Uitwedstrijd zaterdag 18 oktober 2003
19.30 1043 AFC’34 1 – AFC 1
Thuiswedstrijden zondag 19 oktober 2003
14:45 110149 AFC 9 - Eendracht'82 3
14:45 110174 AFC 10 – KDO 5
14:45 142924 AFC 12 - DEVO'58 3
Uitwedstrijden zondag 19 oktober 2003
12:00 110315 Meer de 4 - AFC 11
14:30 5507 Pancratius A2 - AFC A2
12:00 149981 BlauwWit/A'dam B1 - AFC B2
09:30 5777 DCG C2 - AFC C2

Thuiswedstrijden zondag 26 oktober 2003
11:30 102200 AFC 2 - HFC Kon. 2
14:45 102464 AFC 3 - Hercules 2
11:30 102860 AFC 4 - ADO 20 4
14:45 107062 AFC 6 - Eendracht'82 2
14:45 107188 AFC 7 - Swift 3
14:45 110198 AFC 10 - RAP 9
11:30 110330 AFC 11 - Swift 5
14:45 114480 AFC 12 - Pancratius 8
11:30 121872 AFC A5 - A'dam Seref Spo A1
12:00 47459 AFC B2 - Haarlem B2
09:00 124706 AFC B7 - Roda '23 B2
09:00 125146 AFC C3 - Fortius C2
09:00 125916 AFC C5 - Legmeervogels C3
09:00 142831 AFC C7 - AFC C8

Gerritsen A.F.

H. Fritzsche
F. Jüch

Uitwedstrijden zondag 26 oktober 2003
14:30 1017 Turkiyemspor 1 - AFC 1
12:00 103525 AGB 2 - AFC 5
11:30 110045 DCG 4 - AFC 9
11:00 121349 Swift A1 - AFC A3
12:30 146848 SDZ A1 - AFC A4
13:00 122141 Swift A2 - AFC A6
12:00 123207 Sporting Maroc B1 - AFC B4
10:00 124087 Chabab B1 - AFC B6
10:00 125019 Kolping Boys C1 - AFC C2
14:30 125410 United/DAVO C1 - AFC C4
10:00 126053 Legmeervogels C4 - AFC C6
09:00 142831 AFC C7 - AFC C8

Ares Garcia

Thuiswedstrijden zaterdag 25 oktober 2003
15.00
AFC VET – Hercules
14:45 36066 AFC 3 - RAP 2
Daoudi A.
14:45 37066 AFC 6 - VVA/Spartaan 3
14:45 97921 AFC VE2 - Oriënt VE2
14:30 2790 AFC A1 - FC Zwolle A1
Ligtvoet J.
12:00 44574 AFC A2 - DWV A1
Sombroek W.M.
12:00 3217 AFC B1 - Quick '20 B1
Jong R. de
12:00 47731 AFC B3 - Hoogland B1
Hartzuiker A.M.
10:30 62633 AFC D2 - RKDES D1
Michael Parsser
10:30 65106 AFC D5 - Legmeervogels D3
Jonathan Tugendhaft
10:30 68607 AFC D8 - NFC D1
Danny Bekker
09:00 68881 AFC D10 - Roda '23 D6
Danny Bekker
09:00 63368 AFC D11 - Buitenboys D13
Sam Cohen
10:30 71929 AFC E2 - Buitenveldert E2
Sam Cohen
12:00 74281 AFC E3 - Blauw Wit Amste E3 Tomas Chatziliontos
10:30 74507 AFC E5 - Ouderkerk E4
Tomas Chatziliontos
10:30 79868 AFC E7 - Sporting Martin E3
12:00 80203 AFC E9 - Sporting Martin E6
10:30 144198 AFC E10 - OSV E7
12:00 80427 AFC E11 - Amstelveen H E6
09:00 84514 AFC F1 - Legmeervogels F1
09:00 88379 AFC F4 - RKAVIC F1
09:00 88434 AFC F5 - Ouderkerk F2
09:00 92805 AFC F8 - Sloten /Rivalen F3
Uitwedstrijden zaterdag 25 oktober 2003
14:30 32675 Bloemenkwartier 1 - AFC 1

35125 OSV 2 - AFC 2
Kok M.H.
36797 RAP 4 - AFC 4
36929 Arsenal ASV 2 - AFC 5
37197 Vlug en Vaardig 5 - AFC 7
97652 Eendracht'82 VE1 - AFC VE1
52798 FC Utrecht C2 - AFC C1
61572 FC Utrecht D1 - AFC D1
62760 Almere D2 - AFC D3
64993 Pancratius D2 - AFC D4
65162 Legmeervogels D4 - AFC D6
65160 Blauw Wit Amste D4 - AFC D7
68833 AFC D9 - Buitenveldert D5
71874 Buitenveldert E1 - AFC E1
74392 Arsenal ASV E1 - AFC E4
74561 RKDES E3 - AFC E6
80092 RKDES E4 - AFC E8
80526 Sporting Martin E8 - AFC E12
86015 Swift F2 - AFC F2
86068 OSC F1 - AFC F3
88493 Roda '23 F6 - AFC F6
88548 ZSGO/WMS F1 - AFC F7

Akkaya(Ferit) F.
Roest J.W. v.d.

Adriaansz H.G.
Bon D.
Reeker R.F.
S. van Loggem
H. Fritzsche
H. Elias
A. Springer
F. Jüch
Kammeron I.L.

Kooij H.R.
Ben Faddil M.
Damme M. van

Wendels J.C.
Mast A.J.

Ligging terreinen
AFC '34, Alkmaar, Gemeentelijk Sportpark, Robonsbosweg, 0725120159
AGB, Amsterdam, Sportpark Ookmeer, Han Hollanderlaan 12, 0206110608
Almere, Almere, Sportpark De Marken, Hofmark, 036-5310005
Amstelveen/Heemraad, Amstelveen, Sportlaan, 020-6452443
Arsenal, Amsterdam, Sportpark De Schinkel, IJsbaanpad 50, 0206794226
Blauw Wit Amsterdam, Amsterdam, Sportpark Sloten, Sloterweg,
020-6171944
Bloemenkwartier, Loosdrecht, Sportpark Loosdrecht, ’t Jagerspadje
30, 035-5823442
Buitenveldert, Amsterdam-Zuid, Sportpark Buitenveldert, De Boelelaan, 020-6445577
Chabab, Amsterdam, Sportpark Riekerhaven, Overschiestraat, 0206178581

Filemon J.
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Zaterdag 3
Afschrijven Anton van Broeckhuysen 06-53214371

DCG, Amsterdam-West, Sportpark Ookmeer, Han Hollanderlaan,
020-6139209
Eendracht '82, Amsterdam-West, Sportpark De Eendracht II, Bok de
Korverweg, 020-6131829
Kolping Boys, Alkmaar-Oudorp, Sportpark De Nollen, Beverdam 3,
072-5612439
Legmeervogels, Uithoorn, Sportpark Randhoorn, Legmeer, Randhoornweg 0297-563681
Meer De, Amsterdam-Oost, Sportpark Drieburg, Kruislaan bij Weesperzijde, 020-6947472
OSC, Amsterdam, Sportpark Ookmeer, Han Hollanderlaan, 0206113525
OSV, Amsterdam-Oostzaan, Sportpark Oostzanerwerf, Oostzanerdijk,
020-6311476
Pancratius, Badhoevedorp, Sportpark Schuilhoeve, Wijnmalenstraat/Lindberghlaan, 020-6593507
RAP, Amsterdam, Sportpark Het Loopveld, Kalfjeslaan, 0206430330
RKDES, Kudelstaart, Sportpark Calslagen,Wim Kandreef 4,(zijweg
Bildammerweg) 0297-321548
Roda '23, Amstelveen, Sportpark Bovenkerk, Noorddammerweg,
020-6451835
SCW, Rijsenhout, Konnetlaantje 25, 0297-321763
Sporting Maroc, Amsterdam, Sportpark de Eendracht, Bok de Korverweg, 020-6137647
Sporting Martinus, Amstelveen, Sportpark Overburg, Amsterdamseweg 251, 020-6413882
Swift, Amsterdam-Zuid, Olympiaplein, 020-6764074
Turkiyemspor, Amsterdam, Sportpark Spieringhorn, Seineweg, tel.
6869040
United/D.A.V.O., Haarlem-Schalkwijk, Zuid Schalkwijkerweg, 0235333410/5404083
Utrecht F.C.,Utrecht, Zoudenbalchcomplex, Laan van Maarschalkerweerd 51, 030-2547800/2510147
Vlug en Vaardig, Amsterdam, Sportpark Ookmeer, Han Hollanderlaan, 020-6138335
ZSGO/WMS, Amsterdam-West, Sportpark Ookmeer, Han Hollanderlaan, 020-6118707/ 6136672

Zaterdag 4
Afschrijven bij Hans Dekkers 06-51545649.
Zaterdag 5
Afschrijven bij Lou Hekster 06-53304374 of Alphons Peters 0653133914.
Scheidsrechter: Peter Brans
Toevoegen: Geert Net, Geoffrey van Meer, Mark Coenen
Zaterdag 6
Afschrijven bij Eric Euwes 06-55326235.
Zaterdag 7
Afschrijven bij Camiel Huisman 4004305 of 06-22978733
Veteranen 1
Afschrijven bij Ruud de Bruyn 06-55195650 of Boudewijn Zomer
06-27013999 of 020-6001918.
Veteranen 2
Afschrijven bij Marcel Koster 06-53134078

Zondag A
Zondag 1
Zaterdag 18 oktober: AFC’34 – AFC 1, 19.30 uur. Scheids: A.F.
Gerritsen, Ass. Scheids: R. Balder en Mevr. A. de Jong.
Zondag 26 oktober: Turkiyemspor 1 - AFC 1, 14:30 uur. Scheids: R.
Kooij , Ass. Scheids: H.J.M. van Etten en R. Lemstra.
Trainer: Stanley Menzo, Ass. Trainer: Roy Tular. Leider: Peter Brans.
Verzorger: Ko Grosze Nipper, Fysio: Frank Tillmans.
Zondag 2
Zondag 19 oktober: geen wedstrijd
Zondag 26 oktober: AFC 2 – HFC Kon. 2, 11:30 uur. Scheids: H.G.
Adriaans.
Trainer-Coach: Dirk Spits, Leider: Hans Erik Muller, Vlaggenist:
Theo Janssen.

Zaterdag
Mededelingen
Mede op verzoek van de AFC-administratie en Chris Schröder (voor
de statistieken) worden de heren aanvoerders verzocht de wedstrijdformulieren van de uitwedstrijden in de groene bus in het clubhuis te
deponeren opdat de juiste uitslagen vermeld kunnen worden in de
Schakel alsmede gelieve de uitslagen op de wedstrijddag zelf even
door te bellen naar het wedstrijdsecretariaat op 020-6445575.

Zondag B
5 oktober: Legmeervogels 3 – AFC 9 1 - 2
AFC 9 behoudt ongeslagen status buitenshuis.
Bij het altijd winderige Legmeervogels moest AFC noodgedwongen
aftrappen met 10 man. Dat dit niet hinderde werd al bijna in de 15e
seconde bewezen door nieuwe spits Niels van Hooijdonk. Een dieptepass van Onno werd door Niels over de keeper gelobt….de goalie van
Legmeervogels kreeg er helaas net een worstevinger tegen. Echt in de
problemen kwam AFC, ondanks de numerieke minderheid niet. Na
ongeveer 25 minuten kwam Al als 11e speler in de ploeg. De wedstrijd ging op en neer, geleid door een scheidsrechter die constant
dreigde met gele kaarten. Na 35 minuten sloeg echter het noodlot toe.
Na enkele grote dekkingsfouten verdween de bal in het doel van AFC,
1-0 voor de Vogels.
Na de rust kwam Rob de gelederen versterken. Met de rug in de wind
begon AFC aan een flink offensief. Legmeervogels werd op de eigen
helft goed vastgezet, resulterend in de 1-1 door Niels, na zeer goed
doorzetten van Al. Het offensief leverde meerdere kansen op die
helaas niet werden verzilverd. Gaandeweg de wedstrijd groeiden de
irritaties van enkele AFC’ers door het warrige (enigszins partijdige)
fluiten van de scheids. Nadat Niels de bal op de middenlijn oppikt en
langs enkele Vogels slalomt, krijgt hij drie “doodschoppen” te verwerken. Desalniettemin blijft hij staan en scoort schitterend de 1-2.
De kritiek op de scheids wegens het niet bestraffen (overigens wel
goed voordeel gegeven) van de spelers in kwestie, komt AFC op 2
gele kaarten te staan. Vreemd genoeg moeten beide spelers 5 minuten
aan de kant gaan staan!! Sinds wanneer is deze hockeyregel overgenomen in het voetbal?? Met kunst- en vliegwerk en 8 man achter de
bal blijft AFC overeind. Verder dan een schot(je) op de lat en wat

Zaterdagcommissie
De zaterdagcommissie bestaat uit:
Roy van Dijk - voorzitter (023-5248924/06-53288696)
Sebo Woldringh - secretaris (023-5492900/06-14672961)
Benno Honsdrecht - commissaris (020-6701850/06-21262621)
Camiel Huisman - commissaris (020-4004305/06-22978733)
Voor vragen en of opmerkingen, gelieve contact op te nemen met een
van de commissieleden.
Sebo Woldringh, secretaris zat-cie
Programma (zie elders in deze Schakel)
Zaterdag 1
Trainer-coach Dirk Spits (06-11491554); Assistent: Hans Coorengel
(06-54656918)
Elftalleider: Ger Smit; Verzorgster: Shanti Bergsma
Zaterdag 2
Afschrijven Sebo Woldringh 06-14672961 of 023-5492900 of
6666656.

9

AFC Schakel 5 oktober 2003

14-10-2003

16:46

Pagina 10

15 oktober 2003 82e jaargang nr. 5

corners komen de Vogels niet meer. Met 11 man speelt AFC de wedstrijd uit, ondanks dat de laatste minuut wel érg lang duurt en nog
bijna een kans oplevert voor de thuisclub.
Man van de wedstrijd: Niels van Hooijdonk
OVG

AFC10: aanvoerder Jos Willems 020 6158020 / 06 21585924
AFC11: aanvoerder Efraim Bloch 020 6429020
AFC12: aanvoerder Leen Meijaard 020 4232548 / 06 55753030

Stand AFC3, 4, 5 en 6
AFC3 boekt onder leiding van Martin Verburg en Hesdey Sanches
progressie in vergelijking tot vorig seizoen. Ons derde nestelt zich
tussen alle tweede teams op een plaats boven de middenmoot. AFC4,
gecoached door Dick Bakker, heeft als doelstelling zich in het linker
rijtje te handhaven. Thuis wordt gewonnen, maar uit (nog) steeds verloren. Chris Bruystens moet wekelijks met AFC5 knokken voor de
punten. Net als bij het vierde kost het ontbreken van een echte keeper
punten. De mix van jonge spelers en een aantal routiniers zal echt
punten gaan opleveren! AFC6 groeit als team. Met een aantal
junioren en nieuwe spelers bouwen o.a. Patrick Reddering, Rody
Sandbrink, Haki Elias en Etienne Quadvlieg aan een hechte groep.
Ergerlijk was onlangs het optreden van de scheidsrechter uit bij de
Germaan. Ons team werd in alle opzichten benadeeld. “Zo’n manier
van thuisfluiten doet wel een beroep op ons incasseringsvermogen.
Ga je beginnen met de instelling een lekkere partij te spelen, dan
wordt je zo alle lust om verder te voetballen ontnomen.’’ aldus een
zeer ontgoochelde Patrick Reddering.

De jonge AFC’ers
Mededelingen
Hierbij delen wij mede, dat Donald Speelman met ingang van 27
september j.l. zijn functie, als coördinator van de Champions League
en World Cup alsmede zijn werkzaamheden als keeperstrainer voor
de E- en F pupillen, heeft beëindigd.
Wij betreuren deze beslissing, maar respecteren uiteraard zijn besluit.
Wij willen Donald namens de jeugdcommissie bedanken voor zijn
enorme inzet, enthousiasme, collegialiteit en creativiteit in de laatste 3
jaar.
Donald heeft een positieve bijdrage geleverd om het aanzien van onze
Jeugdafdeling, zowel binnen als buiten A.F.C., gestalte te geven.
Rinus van Leijenhorst, voorzitter Jeugdcommissie, bestuurslid Jeugdzaken
Opstellingen
In deze schakel zullen geen opstellingen geplaatst worden. Van elk
team zal wel de teammanager/leider vermeldt staan.

Verzamelen thuiswedstrijden
Voor de goede orde nogmaals: bij thuiswedstrijden 60 minuten voor
aanvang verzamelen. Bij uitwedstrijden 90 minuten voor aanvang
aanwezig.

EHBO-tas
Voor alle A-B- en C-teams heeft AFC een EHBO-tas met inhoud
aangeschaft. De teammanagers kunnen deze afhalen bij Rinus van
Leijenhorst welke ook nog een aantal waterzakken voor de A-B-C- en
D-teams beschikbaar heeft.

Wedstrijdformulieren en uitslagen doorgeven!
Ook alle teams die uitspelen zijn verplicht hun uitslagen direct na de
wedstrijd door te geven aan het secretariaat (George Versteeg 020
6445575). Het wedstrijdformulier dient uiterlijk de volgende dag =
maandag bij de administratie in bezit te zijn! Dank voor de medewerking.

Amsterdam Marathon en AFC
AFC Jeugd neemt deel aan de kinderloop van de Amsterdam Marathon 2003
Alle F-pupillen, Champions League en World Cup spelers wordt
gevraagd om deel te nemen aan de kinderloop (2,5 kilometer) van de
Amsterdam Marathon.
Op zondag 19 oktober om 12.00 uur verzamelen alle spelers zich in
hun AFC tenue (met loopschoenen) bij de FEBO aan het Stadionplein. De start is om 12.30 uur voor het Olympisch Stadion. De kinderen worden daar onder begeleiding van o.a. Joris de Wijs heen
gebracht. De ouders kunnen plaatsnemen in het Olympisch Stadion in
een speciaal vak. De kinderen worden na de finish in het Olympisch
Stadion naar de ouders toegebracht zodat u gezamenlijk de toplopers
van de marathon kunt zien finishen.
De kosten zijn 2 euro, de kinderen ontvangen een medaille en drinken. De volledige opbrengst van de kinderloop gaat naar de V.U.
kinderkliniek.
De spelers kunnen zich tot zaterdag 18 oktober opgeven via hun
leider of rechtstreeks via e-mail peggyxs@freeler.nl (Peggy van Wijnen).

Programma
Zie elders in deze Schakel.
Selecties AFC3 t.m. 12
Wij vermelden nu bij de diverse teams alleen de wijzigingen!
Eventueel afmelden bij de leiders, c.q. aanvoerders.
AFC3: leider Hesdey Sanches, tel. 020 6116410 / 06 12268777
Ongewijzigd
Elftalbespreking AFC4 en 5
Maandagavond 20 oktober 2003 verwachten wij alle spelers van
AFC4 en 5 na de avondtraining in het clubgebouw voor een
elftalbespreking. Onderwerpen: evaluatie resultaten, samenstelling
teams en plannen komende periode. Aanwezig zijn ook Dick Bakker,
Chris Bruystens en Frans Jüch.

8 oktober: Eeen feest
Woensdagmiddag j.l. kwam ik om 17.45 het clubhuis binnen stappen,
er heerste een grote bedrijvigheid. Wat was het geval, de A.F.C.
Junior Board Team had een spelletjesmiddag georganiseerd voor de
F- en E- junioren, achteraf een perfect gekozen middag, want ’s-middags stroomde het van de regen en als er getraind had moeten worden,
hadden de trainingen zeker geen doorgang kunnen vinden. Ik zag de
kinderen bezig met sjoelbakken, tafelvoetbal en playstations, het was
een lust voor het oog. Op het tijdstip, dat ik binnenkwam waren er
ongeveer 70 kinderen uit de E-catergorie, die buiten de 5 jongens van
de A.F.C. junior Board Team met behulp van een aantalvrijwilligers,
bezig werden gehouden. Na de spelletjes activiteiten was er een quiz,
waarbij de deelnemers per team, waarin zij normaliter spelen, samen
werden gevoegd. De regie was perfect, de vragen uiterst zorgvuldig
gekozen en de presentatie liet niets te wensen over. Tijdens de quiz
werd er ook nog eens gegeten, een hamburger met friet, de tafel die na
het eten het best was opgeruimd en was schoongemaakt, dat team
kreeg ook nog eens extra bonuspunten. Tot aan het einde was het zeer

AFC4: leider Frans Jüch, tel. 020 6415902 / 06 23622214
Ongewijzigd.
AFC5: leider Chris Bruystens 020 6121626 / 06 53372569
Ongewijzigd
AFC6: aanvoerders Patrick Reddering 020 6452841 / Evert
Steenbergen 020 6850704
Ongewijzigd
AFC7: aanvoerder Tijs de Bont 06 50978451
Ongewijzigd
AFC8: aanvoerder Dennis Bijlsma 020 6402879
Ongewijzigd.
AFC9: aanvoerder Onno van Grondelle 020 4004429 / 06 53698414
Ongewijzigd.
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spannend, de doorslag gaf de laatste vraag en wel " wie is de aanvoerder van AJAX", ...........Jari Litmanen, juist ja, ik wist het ook niet,
slechts 1 team wist deze vraag wel goed te beantwoorden, waardoor
zij winnaar werden van de quiz. Precies om half acht werd de prijsuitreiking afgesloten en konden de vele ouders, die zichtbaar ook hadden genoten van de quiz, de kinderen meenemen naar huis. Ik wil de
A.F.C. Junior Board Team (Benno Nihom, Michael Parsser, Koen
Bos, Milan de Wijs en Sam Bakker) een groot compliment maken
voor de wijze, waarop zij deze woensdagmiddag voor de kinderen tot
een groot succes hebben gemaakt, Frans Ris en Joris de Wijs en hun
medewerkers bedanken voor het verzorgen van de maaltijd, de overige vrijwilligers zoals Peggy van Wijnen, Eric Verhagen, Laurens
Samson, Joey van Leijenhorst, John Parsser, Casimir Westerveld,
Wolf de Wijs en zijn moeder, de broer van Koen Bos en waarschijnlijk vergeet ik er ook nog een paar, eveneens bedanken voor de assistentie die zij verleend hebben. Er moet mij nog wel iets van het hart,
als wij van de A.F.C. Junior Board Team een nog groter succes willen
maken, is het heel erg belangrijk dat de groep wordt uitgebreid, dus
hierbij doe ik ook een beroep op alle jeugdleden, indien zij geïnteresseerd zijn, zich te melden bij een bestuurslid van de A.F.C. Junior
Board Team.
Rinus van Leijenhorst

B6Trainer/coach/teammanager: Enrico Bartens tel.: 020-6157338
e-mail: enrico@hot-dna.com, Ton Pullens 020-6769759
B7Teammanager: Jenny de Leeuw tel.: 020-6445462
e-mail: jenny.deleeuw@hetnet.nl
C1 Trainer/coach: Casimir Westerveld tel.: 06-29308818, Teammanager: Raymond Nolte 020-6969352, e-mail: r.nolte@planet.nl
C2 Trainer/coach: Michael Sporkslede tel.: 06-23977456, Teammanager: Bernard Koopmans 06-51507191 e-mail: bkoopmans@xs4all.nl
C3 Trainer/coach: Magid Jansen tel.: 06-20035077, Teammanager:
Ton Hoogland 020-6907699, e-mail: thoogland@xs4all.nl
C4 Trainer/coach: Rijk Lam tel.: 06-26012638, Teammanager: Ed de
Leau tel.: 020-6266694, e-mail: E.F.deleau@chello.nl
C5 Trainer/coach: Eddy Meyer, eddy.meijer@canon-europe.com,
020-6412133, Edouard Bunning e-mail:edouard@randm.nl
C6 Trainer/coach: Robert Vromans tel.: 06-51455020
e-mail: robert.vromans@planet.nl

Ziekenboeg
Felix van Es B4 heeft zijn middenvoetsbeentje gebroken. Wij wensen
hem veel sterkte en hopen hem snel weer bij A.F.C. tegen te komen.
Nittin Pabbi van de B7 heeft zijn schouderband gescheurd en ook
hem wensen wij veel sterkte.

C7 Trainer/coach: Meindert Huisman tel.: 020-6433703
e-mail: meindert.huisman@wanadoo.nl
C8 Teammanager: Willem Massar tel.: 06-54972336.

Teammanagers/leiders:
Onderstaand de bij de betreffende teams behorende kontaktadressen.
Mochten er nog gewijzigde muaties zijn wilt u deze dan mailen aan
ysteeman@hotmail.com of schrijven naar Administratie AFC (zie
schakel) of bellen met 06-10893742, Yvonne Steeman, secretaris
Jeugd.

C9 Teammanager: Loudy Böhne tel.: 020-6435280
e-mail: lbohne@wxs.nl
D1 Trainer/coach: Pim van de Meent tel.: 020-6422283, Teammanager: Alex Bottse 06-52072666.
D2 Trainer/coach: Tom Verhagen tel.: 06-14373310, Teammanager:
Frits Stoffels 020-6640758, e-mail: j.stoffels4@chello.nl

A1 Trainer/coach: Ulrich Landvreugd tel.: 06-24506471, Teammanager Dick Visser 06-55348716, 020-6417712
A2Trainer/coach: Dennis Puperhart tel.: 06-22232606, Teammanager
Roy Dekker tel.: 06-54790215, e-mail: s.dekkerbamberger@chello.nl

D3 Trainers/coaches: Marc en Robbert Stuut tel.: 06-50657920/0627380046, Teammanager: Hans ter Burg, 020-6261433
e-mail: wmihtb@xs4all.nl

A3 Trainer/coach: Arni Brands tel.: 020-6186392

D4 Trainer/coach: Rene Wilhelm tel.: 06-55870022.

A4 Teammanager: Wim Meuleman tel.: 020-6732030/06-14809261
e-mail: B_and_W@wxs.nl

D5 Trainers/coaches: Marc en Robbert Stuut tel.: 06-50657920/0627380046, Teammanager: Mark Allick, 020-6629335
e-mail: mallick@xs4all.nl, Wiebe Westerhof 020-4826825
e-mail: wiebe.westerhof@wxs.nl

A5 Teammanager: Erik Schiering 06-53405191
e-mail: e.schiering@xs4all.nl

D6 Trainer/coach: Frans Ris tel.: 020-6612855
e-mail: FransRis@zonnet.nl

A6 Teammanager Bas Polling tel.: 020-6796288/06-23752328
e-mail: b.w.m.polling@planet.nl

D7 Teammanager: Jan Fred van Wijnen tel.: 020-6754890
e-mail: jfvw99@freeler.nl

B1 Trainer/coach Kenneth van Coblijn tel.: 06-53296266, Teammanager Jan Portengen 023-5571707/06-25521773,
e-mail: jan.shivani@wanadoo.nl

D8 Trainer/coach: Hans Rettich, Teammanager: Jan Piek tel.: 0206611000.

B2 Trainer/coach: Martin Verburg 06-52017206, Leider: Gerard
Cornelissen e-mail: gerard@olbe 06-53694443,
Teammanager: Marjan Stoop e-mail: stoopm@xs4all.nl 06-21218281

D9 Teammanager: Gerrit Key 020-6209115.
D10 Teammanager : Rob van der Velden tel.: 036-5353933, Rob
Voet tel. 020-6626375.

B3 Trainer/coach Jan Pelsma tel.: 020-6233264, Teammanager:
Carolus Bleker tel.: 020-6091230 e-mail: c.pieters@patrimonium.nl

D11 Trainer/coach: David Westerhof tel.: 06-21566344, Teammanager: Hans Zurburg 020-6855141.

B4 Teammanagers: Fred Huiman tel. 06-18110132
e-mail: sh353423@12move.nl, John Parsser

E1 Trainer/coach: Louis Stam tel.: 06-14991422.

B5Teammanagers: Ferdinand Grapperhaus tel.: 06-53231013
e-mail: ferdinand.grapperhaus@allenovery.com, heer Rotstein tel.:
020-6460964

E2 Trainer/coach: Casimir Westerveld tel.: 06-29308818, Teammanager: Hans Kok 020-6817060
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Veld 2: Peru - Nederland
Veld 3: Portugal - Mexico
Veld 4: Argentinië - Italië
Veld 5: België - Frankrijk
Veld 6: Brazilië - Engeland

E3 Teammanager Ron Kuyt 06-24648939 e-mail: letbut@hetnet.nl
E4 Teammanagers Lou Hekster / Guus v.d. Meer 06-53304374/0654714805 e-mail: lhekster@euronet.nl
E5 Teammanager Fred ten Nijenhuis e-mail: basicw@tiscali.nl 0653487485
E6 Teammanagers Elkan van der Reis / Ron van Doesburg
51501810 / 06-53244217e-mail: vanderreis@zonnet.nl

Bel bij slecht weer de gratis AFC afgelastingen lijn:
0800-0235373.

06Kontaktadressen World Cup en Champions League:
Jean Bollen 06-53878379 e-mail: jbollen@nebig.nl
Joris de Wijs 06-30449023 e-mail: jorisdewijs@chello.nl

E7 Teammanager Tinus van Teunenbroek 020-6949322
e-mail: tinusvt@planet.nl

Wedstrijdverslagen

E8 Teammanager Dick Pesschar e-mail: dwp@content-factory.nl
06-53840374

Belangrijk bericht voor alle schrijvers van wedstrijdverslagen.
Evenals vorig jaar mogen wedstrijdverslagen niet langer zijn dan 375
woorden. Dit heeft te maken met de zeer hoge kosten van de Schakel.
U kunt zelf uitrekenen wanneer er 4 pagina’s (minder kan niet) bij
gemaakt moeten worden.
De redactie behoudt zich het recht voor om te lange verslagen niet te
plaatsen. Deze keer is nog een uitzondering gemaakt voor een aantal
verslagen.
Voor een verslag op de website van AFC geldt de regel van 375
woorden niet. De lengte is niet belangrijk.

E9 Teammanagers Carlos Teixeira 06-51338631 / 020-4635109
e-mail: diegoteixeira72@hotmail.com, Henk Noorland 020-6814390
E10 Teammanager Rieks Hadders 020– 6383837
e-mail: agnesdoek@planet.nl
E11 Teammanager Tom Espinosa 020-6708766 06-53680709
e-mail: espinosa@xs4all.nl
E12 Teammanager Martin Lassally 06-53312276, mlassally@cte.nl

4 oktober: FC Groningen B1 – AFC B1 1-0 (1-0)
Zaterdag 4 oktober traden wij aan tegen de plaatselijke FC uit Groningen. Na een warming up te hebben gedaan, op een soortgelijk veld
als ons zesde veld, begonnen we met enkele regenbuien aan de wedstrijd.
Een wat stroef begin, waarin FC Groningen de eerste 5 minuten sterk
uit de startblokken kwam, maar hierna namen wij het heft in handen.
Dit resulteerde al snel in een paar mogelijkheden, maar deze bleven
jammer genoeg onbenut. Wat wij niet deden, deed FC Groningen in
de 30e minuut. De enige kans die zij deze wedstrijd hebben gehad
werd benut nadat er knullig balverlies werd geleden. Na deze domper
pakten we de draad weer op, en bleven we druk uit oefenen op het
Groningse doel, maar we gingen toch rusten met een 1-0 achterstand.
Na rust hetzelfde beeld als in de eerste helft. Een beter AFC, dat
opnieuw enige kansen creëerde, maar de doelpunten die bleven uit. In
de laatste minuten van de wedstrijd nog een levensgrote kans, maar
het mocht niet baten, deze werd naastgekopt.
Volgende week Cambuur Leeuwarden thuis, als wij met dezelfde
instelling spelen als de voorbijgaande wedstrijden tegen FC Zwolle
(2e helft), FC Utrecht, FC Den Bosch en FC Groningen, ben ik er van
overtuigd dat wij zaterdag de eerste overwinning zullen gaan boeken.
Joey van Leijenhorst

F1 Trainer/coach: Casimir Westerveld tel.: 06-29308818, Teammanager Gerard Spanjaard, e-mail: gerardsp@njaard.com 06-54230530
F2 Teammanager Roel van Dalen, roel@vandalen.tv 06-51092092
F3 Teammanager Olov de Lange e-mail: maartjelle@zonnet.nl
020-6755343
F4 Teammanager Rutger Koopmans, rutgerkoopmans@wxs.nl
020-6621790
F5 Teammanager Wietse Slort e-mail: wietseslort@zonnet.nl
020-6793104
F6 Teammanager Maarten van Dunné
e-mail: famvandunne@hetnet.nl 06-50250248
F7 Teammanager Rene Toonen r.toonen@wxs.nl 06-52044823
F8 Teammanager Tom Pasterkamp t.pasterkamp@tkb.nl 6153710

4 oktober: DWS C1 – AFC C1 2-1
Het verschil:
Het grote verschil met de vorige week gespeelde wedstrijd tegen Ajax
C2, waren niet alleen de weersomstandigheden, maar ook de fysieke
gesteldheid van de tegenstanders.
Vorige week de stralende zon, een aangename temperatuu, was het
deze zaterdag bijzonder wisselvallig, fris en regenachtig. Vorige week
de strijd tegen de fragiele en technische Ajacieden, nu de strijd tegen
de uit de kluit gewassen spelers van DWS. De spelers van AFC hadden de boodschap van de trainer meegekregen fel en geconcentreerd
te starten. Vanaf het eerste fluitsignaal was dat dan ook duidelijk te
zien. DWS hard en fysiek sterk, AFC fel en trachtend voetbaltechnisch oplossingen te zoeken. Dit lukte de ene keer beter dan de andere. In de eerste helft kreeg AFC toch de beste kansen om te scoren.
Twee goede scoringskansen van Erixon om zeep geholpen door de
keeper van DWS.. Daarnaast kwam daar nog de kopbal van Daryl (de
robuuste spelers van DWS zagen onze kleine linksbuiten volledig
over het hoofd...) op de lat. Helaas zag de, overigens zeer goed leidende scheidsrechter, niet dat het eigenlijk een corner had moeten
zijn en geen doeltrap. Regenbuien teisterden inmiddels de spelers en
trouwe supporters.

World Cup en Champions League
Zaterdag 18 oktober geen programma
Op de zaterdagen rondom de herfstvakantie is er geen competitie voor
de Champions League en World Cup
Er zijn enkele aanpassingen in de samenstelling van de teams om
zowel getalsmatig als qua sterkte meer gelijkwaardige teams te
krijgen. De aanpassingen zullen 25 oktober bekend gemaakt worden.
Champions League
Speelschema zaterdag 25 oktober 2003 verzamelen om 8.45 uur
Veld 1: Real Madrid – Dynamo Kiev
Veld 2: Inter Milan – Manchester United
Veld 3: F.C. Porto - Juventus
Veld 4: Ajax – Glasgow Rangers
Veld 5: Barcelona – Borussia Dortmund
Veld 6: Bayern Munchen - Bordeaux
World Cup
Speelschema zaterdag 25 oktober 2003 verzamelen om 9.30 uur
Veld 1: Nigeria - Uruguay
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De spelers van DWS waren aardig gefrustreerd geraakt, aangezien
geen enkele echte kans door hen kon worden gecreeerd, doordat AFC
stug en geconcentreerd bleef spelen en Maxime, onze keeper, weer
alert aanwezig was.
De 2e helft begon met een scherper DWS. Of zoals een van de AFC
spelers na de wedstrijd aangaf: “Om de een of andere reden, speelden
we de eerste minuten niet zo fel als in de eerste helft”. Dit mondde in
de 1e 10 minuten uit in het 1e doelpunt van DWS. Een prachtige
voorzet van links werd krachtig ingekopt door een van de lange DWS
spelers. AFC zat even niet lekker in de wedstrijd. Dit uitte zich dan
ook in de 2-0, veroorzaakt door een misverstand tussen de achterhoede en de keeper (dat gebeurt dus ook maar 1 keer, hebben we dan
maar weer gehad).
Het moet gezegd worden, AFC gaf de moed niet op en uitdrukkelijk
bleef voetballen om toch de stand te proberen te veranderen. Dit
bracht de verdediging en de keeper van DWS lichtelijk aan het wankelen. Hands van de keeper buiten zijn strafschopgebied, mondde uit
in een gevaarlijke vrije trap, gestuit door een muur van DWS spelers.
Door een hen handige val van Dave, dan toch nog een strafschop voor
AFC, die goed door Dave werd ingeschoten. 2-1. De resterende tijd
bleek niet voldoende te zijn om tot een gelijke eindstand te kunnen
komen. De zeer goed leidende scheidsrechter maakte bij deze stand
helaas een eind aan de wedstrijd.
Een ding is echter zeker:: het team groeit, dus kijken wij, fervente
supporters nu al weer uit naar de volgende wedstrijd thuis tegen
IJsselmeervogels volgende week zaterdag!!
Mady

11 oktober: AFC D1 – Omniworld D1 4 – 2
D1 Kleren maken de man!
Inmiddels tekent zich een stevige plaats in de top 3 af en dat moest
vandaag bewezen worden tegen een team dat zich daartoe ook geschikt acht. In de oefenperiode hadden we het van ze verloren, en dat
maakte ze wat overmoedig. En slordig, want waar wij toch echt uitgingen van 10.30 uur beginnen, verkeerde Omniworld in de veronderstelling, dat het 12 zou zijn. Dat verpestte meteen de dag van onze
groundsman Hans, die zijn hele schema de mist in zag gaan, dus dat
moesten we met een overwinning maar even goedmaken.
Tegen half twaalf konden we dan toch aan de bak en dat begon
voortvarend, we hadden tenslotte lang genoeg gewacht. Al snel bleek
dat de keeper een zwak punt was en dat opjagen tot kansen zou
moeten leiden. Een terechte veronderstelling; een terugspeelbal werd
door hem verkeerd verwerkt en Rio had ‘m voor het inschuiven. Maar
we waren niet in staat de druk te bewaren en langzaam maar zeker
kon ook Omniworld sterker worden en ons doel bereiken. Beetje
pech, keeper David leek een gevaarlijke voorzet keurig binnen de
lijnen op te vangen ook al werd hij danig dwarsgezeten door twee van
hun aanvallers, maar er werd beslist tot een corner. Kan gebeuren,
maar wel jammer dat die vervolgens keihard werd ingekopt.
Wisten we toch al voor rust weer orde op zaken te stellen, na sterk
doorzetten van eerst Maxim en vervolgens Justin over de linkerflank
stond, natuurlijk weer, Allon op de juiste plek om hem simpelweg
binnen te schuiven.
Leek er in de tweede helft in eerste instantie geen vuiltje aan de lucht
totdat de uitstekend spelende Daan de bal in het strafschopgebied
tegen zijn handen kreeg. Opzet was het niet, maar was het voordeel en
dus een penalty ? Altijd moeilijk te beoordelen, maar wel weer 2-2 via
de toegekende strafschop. Mmm, dat betekende mouwen opstropen.
Justin R., Thomas, Carim gaven het voorbeeld en er ontstond een fase
waarin de doelpunten voor ons “in de lucht hingen”. Dat klopte. Een
prima actie van Rio over rechts liet Justin S. prachtig inkoppen. En
niet heel veel later wisten we het af te maken nadat Edwin uitstekend
een afgeslagen corner meteen weer inschoot en de bal via de keeper
en de lat voor de voeten kwam, van tsja, het wordt voorspelbaar;
…Allon.
Een pittige tweede helft was het, met hier en daar wat emoties bij
ouders en hun grensrechter, maar wij hadden de punten op zak en
hielden dat ook zo. Ook onze “Grens” liet blijken zeer betrokken mee
te vlaggen en zo kon het niemand ontgaan dat hij nu ook perfect in
“het pak zit”!
En met 15 punten uit 6 wedstrijden bewijzen we toch wel dat we in de
Topklasse thuishoren!
Frank de Munnik

D1 Dierendag
4 oktober: Elinkwijk D1 – AFC D1 1 – 2
27 september: AFC D1 – Stormvogels/Telstar D1 2 – 0
Hondenweer, raining cats & dogs, kat in het bakkie, gezwijnd, niet te
vroeg kraaien, de huid niet verkopen voor de beer geschoten is etc,
etc, hadden allemaal originele titels voor dit stukje op 4 oktober
kunnen zijn, en ze bevatten ook allemaal een kern van waarheid, maar
het dus maar neutraal gehouden. Na de terechte en relatief eenvoudige
winst op Stormvogels (what’s in a name vandaag…) vorige week, nu
de reis naar Elinkwijk, een mooie naam met een mooie reputatie,
maar hoe goed hun D1 zou zijn was raden, die hadden pas éénmaal in
de competitie gespeeld.
Een sterk begin, meteen druk zetten, leverde al heel snel resultaat op
toen in de 3e minuut Allon de bal uit een vrije trap keurig op de borst
opving en in een vloeiende beweging deze achter de keeper volleyde.
Daarna ontspon zich een gelijk opgaande strijd. Op een bedenkelijk
niveau, dat wel. Oftewel de ploegen hielden elkaar in evenwicht maar
niet via slim of mooi voetbal. Veel balverlies, linies die niet goed
aansloten, spelers die liepen “te zoeken” hoe hun positie in te vullen.
Met alle risico’s vandien en dat werd dan ook voor de rust nog afgestraft door Elinkwijk met een keurig uitgespeeld doelpunt van dichtbij
waar David niets meer tegen kon beginnen.
En zo werd de tweede helft toch heel spannend, omdat je niet wist
welke kant dit op zou gaan. Niet dat een van de partijen veel kansen
kreeg, het spel golfde over en weer zonder dat vaak het strafschopgebied werd bereikt. Een scheids die een héél lange blessuretijd bijtelde
en dat werd ons geluk. Ook afgedwongen door de gok van trainer Pim
die Justin R. tactisch wisselde voor Edwin om meer druk naar voren
te krijgen, maar daarmee wel het risico nam achterin ruimte weg te
geven. Het pakte goed uit. Een actie van Maxim, voortgezet door
Justin die op de binnenkant van de paal schoot, en de bal hobbelde
voor de voeten (maar da’s de echte spits; op de juiste plaats staan) van
natuurlijk weer Allon: bingo!
Over de inzet viel niet te klagen, maar het liep vandaag gewoon niet
echt lekker. Wel een pluim voor Mitchell, die heel sterk overeind
bleef op de linkerkant.
Maar ach, slechte wedstrijden toch winnen is een kwaliteit die bij
topteams hoort. Volgende keer dan maar weer wel met mooi voetbal
winnen, da’s nog leuker, maar de blijdschap over de punten is er niet
minder om. Want in de Topklasse 4 van de 5 wedstrijden winnen en
daarmee heel stevig de tweede plaats innemen is bepaald geen slecht
begin van het seizoen.
Dus een klein beetje Victorie kraaien mag wel! Zeker op Dierendag.
Frank de Munnik

4 oktober: Victoria D7 - AFC D11 (E1) 2-6
De naam alleen al: Noureddine El Youbari
De wedstrijd speelde zich, vooral in het begin, voornamelijk af op het
middenveld. Teveel werd er op het bekende kluitje gespeeld. Bal op
links, eindelijk die bevrijdende pass naar rechts en een plotseling
opduikende Noureddine die werkelijk perfect inschiet.
Persoonlijk hou ik er niet zo van, teruglopen naar de middenstip, met
wapperende handjes jezelf koelte toewuivend, maar als je er zo 4
achterelkaar maakt dan mag alles. Thomas kreeg ook nog een paar
kansjes, 2 keer alleen voor de keeper maar die hangen dan ook.
Oh ja, we kregen ook nog 2 doelpunten tegen maar ik geloof dat ik
toen even een andere kant opkeek. Het is trouwens de moeite waard
om onze vrouwelijke supporters te bewonderen. Fraai op één rij
achter de lijn een ieder met z’n eigen, natuurlijk, deskundig commentaar.
Hans Dukker
11 oktober: DCG D7 - AFC D10
Bij deze wedstrijd waren acht jongens van AFC aanwezig, terwijl
onze D10 maar liefst vijftien spelers heeft! Hoe kan dat, jongens? Zeg
op tijd af, dan kan de leider voor vervangers zorgen. Zo breng je je
teamgenoten in de problemen! Het gebeurt wel vaker bij uitwedstrijden dat D10-spelers zo maar niet op komen dagen.
Degenen die zich dit moeten aantrekken, moeten zich maar eens flink
achter hun oren krabben!
Nu staat onze D10 dus met acht spelers tegen elf van de tegenpartij.
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Vanzelfsprekend is er geen houden aan. Gelukkig komt Thomas nog
aanrennen om het doel te gaan verdedigen. Het team heeft geluk dat
Mees en Ismaïl zo ijzersterk staan te verdedigen. Ook Mischa doet
zijn zijn best, maar er zijn gewoon té veel aanvallers. Dan wordt het
3-0 en de druk op de dappere AFC-verdediging wordt alsmaar groter.
En hoe Ruben en Allon voorin ook hun best doen, steeds is er weer
een overmacht aan tegenstanders die iedere AFC-aanval afweren. Dan
steekt de grensrechter steekt zijn vlag omhoog. Buitenspel! Maar de
scheids fluit niet en keurt dit doelpunt van DCG ook nog eens goed!
Hoeveel pech kun je in een wedstrijd hebben? Na de rust lijkt Daniël
geblesseerd, maar hij is onverzettelijk en gaat op karakter door! Thomas heeft het in de tweede helft heel druk en hij staat werkelijk top te
keepen. Onze spits heeft niet veel te doen. Nog wat meer bewegen,
Arvinder! Zorg dat je aanspeelbaar bent om hard op goal te schieten,
want je hebt een goed schot in je benen! Ook Olivier verricht op het
middenveld veel werk. Het gaat nu veel beter, ondanks dat we met
twee man minder spelen. Toch staat het even later 5-0. "Ik wil minstens één goal van jullie zien", roept Thomas oppeppend vanuit zijn
doelgebied. En zo is het, want dat zou heel mooi zijn! Er is nog een
klein kansje voor Arvinder, maar het schot gaat naast. In de verdediging staat Mees vaak tegen vier, vijf man, maar keer op keer redt hij
heldhaftig voor zijn doelgebied. Zonder Mees was het 12-0 geworden
en hij is the man of the match, dat vond iedereen! Uiteindelijk wordt
het 6--0, maar de D10 heeft een geweldige strijd geleverd.
Roel

4 oktober: Blauw Wit F2 - AFC F2
Pfffffffft, zo klinkt het fluitje van de scheids. Topverdediger Rutger
slalomt direct soepel langs drie verbaasde Blauw Wittertjes. Trefzeker
speelt hij naar Buck, die zijn rechterbeen omhoog zwaait, maar nét
iets teveel achterover leunt. Zijn moordende schot gaat over. Op de
middellijn krijgt Zenno de bal. Passeert een tegenstander. En nóg één,
daarna nóg één en dan, als een jong hertje, verdorie wéér één! Schiet
de bal vervolgens onhoudbaar in de linkerhoek. De vaders en moeders
van de F2 juichen, maar knijpen tegelijkertijd even in hun arm om te
controleren of ze niet dromen. Maar nee, meer dan het halve Blauw
Wit-team wordt door één AFC-speler te pakken genomen! En even
dacht ik dat Diego Maradona, één van de beste spelers die ooit heeft
bestaan, was teruggekeerd op de voetbalvelden! Maradona kon dat
namelijk ook zo mooi, jongens. Die 'vloog' ooit langs vijf Engelse
spelers en scoorde bijna net zo prachtig als Zenno. Blauw Wit maakt
nog een doelpuntje, maar Max zorgt met een lekkere schuiver voor 12. Na de rust tikt Buck achteloos het derde doelpunt binnen. Maar
nee, hij is het niet! Vlak voor zijn been zat nog een ander, Blauwwit
been. Een eigen goal dus! Nauwelijks later ramt goaltjesdief Max zijn
zoveelste doelpunt in de touwen: 1-4!
Nu denken jullie misschien dat wij heel goed stonden te voetballen,
maar dat was niet echt zo. Houd de bal niet lang bij je en vergeet niet
op welke positie je speelt! Als je bijvoorbeeld rechtsachter bent, dan
hoor je niet linksvoor in het veld te staan. Laten we proberen om nóg
iets beter op onze posities te letten en meer vrij te lopen. Als wij met
ons team namelijk écht goed gaan tikken, jongens, dan zijn we bijna
niet te kloppen! Quincy loopt nu steeds goed vrij, waardoor met name
onze tank Tyler hem feilloos kan aanspelen. In de verdediging staan
Jordi en Nikola weer zo stevig als een rots. Daarachter Ludo, die later
tijdens het nemen van de strafschoppen met een paar prachtige
snoekduiken de bal uit het doel zou stompen. Vlak voor tijd, in de
stromende regen, stoomt Stijn, de baas van het middenveld, op naar
voren. Passeert een mannetje, heeft plotseling alle ruimte van de
wereld en haalt weer eens vernietigend uit! Eindstand: 1-5 voor AFC!
Roel

11 oktober: AFC D11 (E1) – AS’80 D 10 5-1
Ik weet het niet zeker maar ik geloof dat wij voor de eerste keer tegen
deze club hebben gespeeld. Ik vermoed dat “AS” Almere Stad betekent. Voor ons dus onbekend. Gelijkertijd denkt men, de grote kenners in ons supportersbestand, dat wordt een makkie. Nou dat viel
tegen. Onder leiding van een wel zeer uitstekende scheidsrechter, 3 x
raden, werd heel even AS’80 overlopen hetgeen resulteerde in een 1-0
voorsprong, weer Noureddine El Youbari, ik gooi de naam er maar
weer eens volop in. Het leek wel of we kapsones kregen, balletje
kappen, een frivool pasje hier en daar maar daar maak je geen goals
mee. Ineens was daar AS’80 aangemoedigd door een ruim meegekomen publiek, 9 uur in de morgen, en AFC was even nergens meer.
Alle hens aan dek voor Bas, Fabian, Randell, Daniel en Denzel, echter zij konden niet voorkomen dat AS’80 een tegengoaltje maakte.
Eventjes werd het spannend maar Thomas (3x) en Phil met een wondermooi lobje stelden orde op zaken. Kritiek? Ja, onze trainer hamert
er op – achterlijn opzoeken- terugtrekken naar de penaltystip - daar
staat er altijd ééntje te wachten- en niet op eigen succes uit. En wat
doen we ?
Hans Dukker

11 oktober: AFC F2 – Sporting Martinus F2
Tik, tik, tik! Plotseling staat de vijandelijke spits oog in oog met Ludo.
Maar onze keeper knippert niet eens met z’n ogen als hij de bal wegstompt. En even later doet-ie het gewoon nog een keer. Wereldreddingen! Ook linkerverdediger Rutger is nauwelijks te passeren. Boudewijn Zenden van Oranje zou eens moeten kijken hoe Rutger dat
precies doet... Na een paar minuten wordt er vanaf de andere kant
toch gescoord. Verdedigingsfoutje! Kan gebeuren, maar daarna gaat
bijna alles mis! Het lijkt wel alsof jullie allemaal soep in jullie benen
hebben in plaats van stalen spieren! ‘Maar Quincy scoorde snel daarna toch een onwaarschijnlijk mooi doelpunt?’, hoor ik jullie al zeggen. Klopt. Een topgoal, maar hoeveel kansen werden vóór dat doelpunt niet gemist? En wat moet ik denken van al die fouten in de verdediging? Natuurlijk misten we rechtsback Nikolas en alleskunner
Tyler, maar toch... Onze vleugelverdedigers gingen iets te vaak naar
voren, waardoor Jordy steeds in de problemen kwam. De vaders en
moeders krabden zich in de rust ongerust achter hun oren. Zou dit de
eerste wedstrijd worden die we gingen verliezen? Ik moest dus een
beetje streng zijn in de rust. Daarna gingen jullie gelukkig in een
hogere versnelling spelen. Op links krijgt Zenno de bal, passeert een
tegenstander en draait naar binnen. In zijn vernietigende schot zit alle
woede van de wereld. Als een ruimteraket schiet de bal in de linkerbovenhoek van het doel, onhoudbaar voor de arme keeper. Meteen
daarna een vloeiende aanval van midmid Stijn. Via Zenno terug naar
Rutger, die naar zijn goeie been draait en hard uithaalt: 3-1. Op het
middenveld haalt Stijn werkelijk alle ballen op en verdeelt het spel
feilloos. Achter hem stijgt Jordy als centrale verdediger tot grote
hoogte. Toch scoort Sporting Martinus 3-2, maar na enkele zenuwslopende momenten zet onze Max twee meesterlijke doelpunten op
zijn naam. Wat is het toch bijzonder dat je altijd op de goede plaats
staat, Max! Buck moest het grootste deel van de wedstrijd rechtsachter spelen. Niet zijn favoriete plaats, maar hij deed toch enorm zijn
best. Vlak voor tijd krijgt spits Quincy de bal en kogelt de 6-2 naar
binnen. Heerlijke uitslag! Onze volgende wedstrijd is tegen Swift, die
ook alles hebben gewonnen.
Roel

4 oktober: AFC F1 – Blauw Wit F1 6-1
Tussen de eerste zaterdagse regenbuien van het seizoen door bereikten de meer sportief ingestelde (en dus fietsende) ouders doorweekt
de AFC velden. Om vervolgens in een waterig zonnetje kurkdroog te
kunnen genieten van wederom een foutloos optreden van hun kroost.
Foutloos omdat een keurige overwinning werd behaald op het duidelijk zwakkere Blauw Wit, maar niet altijd even goed. Veel enthousiasme van alle spelers leverde een bomvol strafschopgebied aan Blauw
Wit zijde op, met als gevolg geen ruimte om te schieten en veel gepruts. Een magere 1-0 was de ruststand.
Ingrijpen van Casimir leverde een veel betere tweede helft , waarin
m.n. achterhoede en middenveld beter hun posities hielden. Gevolg
was veel betere opbouw, meer ruimte en dus de verdiende doelpunten. Knap dat de F1-jongens dat kunnen opbrengen, want de gemaakte fout komt zelfs bij recreërende 40-plussers veelvuldig voor: iedereen wil scoren en kippendrift leidt dan allen naar het vijandelijke
doel. Uiteindelijk bepaalden 3 doelpunten van Ferinho, 2 goede afstandschoten van Thom en 1 van puntjesdief Benjamin de eindstand.
En nu op naar de “serieuze wedstrijden tegen Legmeervogels en
Pancratius, waarin F1 de positie direct achter Ajax in de competitie
moet verdienen.
Een (te ?) enthousiaste ouder
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prachtig samenspel en wat een fantastische afscheidsgoal van Mattijs.
Otto die in de tweede helft het doel prima verdedigde, kan niet voorkomen dat de beste speler van TOB de bal hard inschiet. De eindstand
van 5-2 is een prachtige uitslag. Onze dappere strijders mogen zich
wat mij betreft herfstkampioen noemen, met 38 doelpunten voor en
slechts 6 tegen. Matthijs, bedankt voor je inzet en heel veel succes en
plezier bij de F1. Jongens tot de volgende keer en ga zo door.
Peter Dekkers

4 oktober: AFC F3 - Goldstar F1 5-0
Een ochtend met regen en zon, maar de F3 was er klaar voor. Vandaag moest de F3 het doen zonder Philippe, Tom en Benjamin. Een
korte vakantie, geblesseerd en meedoen met de F1 was de oorzaak
van hun afwezigheid. Frank Dunné kwam ons vandaag versterken.
Een “glaszuivere” eerste treffer werd niet goed waargenomen. De
scheids, Erik Tempels deed wat hij moest doen en keurde de goal af.
Jammer, maar wel een goede beslissing.
Goldstar bleek een fysiek sterke ploeg met een uitstekende keeper.
Technisch was AFC de betere ploeg. Het duurde uiteindelijk 10 minuten voordat AFC wist te scoren. Matthijs kwam over rechts goed door
de verdediging van Goldstar, zijn schot richting het doel werd door
Tommy ingetikt 1-0. Maarten kreeg steeds meer grip op het middelveld en vanuit de verdediging werd de bal goed naar de vleugels
gespeeld, het ons zo vertrouwde combinatiespel werd langzaam weer
zichtbaar. Vlak voor de rust kreeg AFC nog een corner. De bal kwam
in het strafschopgebied terecht en Daniël die vanuit de verdediging
naar voren was gekomen deed wat hij zijn vader had beloofd, hij
scoorde een prima goal. 2-0 een mooi ruststand.
In de rust sprak Olav, een coach met bezieling, de jongens toe. De
boodschap was goed over gekomen, er werd beter combinatievoetbal
gespeeld en er kwamen veel kansen. Onze verdediging kwam nauwelijks onder druk. Daniël, Otte, Nanne en Glesandro wisten de nul te
houden. De uitstekende keeper van Goldstar hield veel ballen tegen.
Schoten van Maarten, Matthijs en Tommy wilden er niet in. Uiteindelijk wisten onze jongens door goed te blijven voetballen drie nul te
scoren. Een combinatie tussen Matthijs en Tommy werd door Tommy
goed afgemaakt 3- 0. Matthijs was te snel voor de verdediging van
Goldstar hij scoorde nog twee mooie doelpunten en zo werd de wedstrijd met 5-0 gewonnen. De nul werd weer gehouden. In vijf wedstrijden heeft de F3 slechts 4 doelpunten tegen gehad en zijn er 33
gescoord. De trouwe supporters van de F3 genieten iedere week van
een leuke goed voetballende vriendenploeg.
Ga zo door!
Peter Dekkers

4 oktober: SDZ F3-AFC F6 0-0
Ik ga vandaag niet vertellen dat het slecht of goed was. Ik ga ook niet
vertellen hoe het beter kan. Wat ik wel even kwijt wil is dat er van die
dagen zijn, al trekt de scheidsrechter er 5 uur bij dan nog blijft de
stand 0-0. Heeft AFC veel kansen gehad? Ja. Heeft AFC goed gespeeld? Mmmm. Maar AFC F6 is wel een team dat ook al loopt het
niet en komt niet elke pass goed aan dan nog is men positief tegenover elkaar. Ik denk dat dit een van de sterke punten van het team is.
Dit team is een geheel, met goede en betere voetballers. Voetballers
die soms hun eigen kunnen onderschatten en soms overschatten. Maar
vooral een team dat respectvol met elkaar omgaat. Oké meer veren
heb ik niet. De wedstrijd, Frank(vader van Thom) had vandaag de
zware taak om Maarten als coach te vervangen. Dit deed hij met
verve. Er werd goed naar hem geluisterd alleen wilde het met de
uitvoering niet zo vlotten. Wij hadden vandaag een probleem. Dit
probleem heette, “het lukte net niet.” Natuurlijk mag je de tegenpartij
niet vergeten. Een elftal dat vandaag vermoedelijk boven hun kunnen
speelde. SDZ is niet echt gevaarlijk geweest maar mijn hart ging wel
een paar keer tekeer als zij, zich te dicht bij ons doel begaven. De 1e
helft een slim spelend SDZ die middels schoten van uit de verdediging hun spitsen trachtten te bereiken, hetgeen een paar keer lukte.
Maar dan staat daar Aschwin als keeper. Aschwin heef voor AFC de
1e helft een paar mooie reddingen verricht. En AFC? “Het lukte net
niet.” Dan zag je een leuke combinatie maar dan stond er een keeper
die het beste wat SDZ had, naar boven bracht, de mooiste reddingen
maken. Of de bal kwam niet waar de AFC -ers die wilden hebben.
Dan de 2e helft met Tom op doel en een totaal ander AFC, met meer
karakter voetbal dan mooi combinatie spel werden toch kansen gecreeerd. Maar u raad het al,” het lukte net niet.” Ook Tom heeft voor ons
de kastanjes uit het vuur gehaald. O ja dan die keeper van SDZ(ja hij
weer), hij werd een ware plaag voor ons. Als die brave borst er niet
had gestaan, ja in topsport geldt geen als. Aschwin, Calvin, Frank,
Joseph, Mischa, Niek, Tom, Thom en Thor ook als is het maar één
punt, ook al lukte het net niet, dat is nog altijd beter dan geen punt.
Punt uit.
Jerry Reingoud

11 oktober: AFC F3 – TOB F1 5-2
De wedstrijd begint onder leiding van de zeer sterk fluitende Erik
Tempels. Ons team heeft direct een aantal kansen, maar deze worden
niet benut. Onze keeper Benjamin krijgt de nodige ballen te verwerken. De verdediging met Nanne, Daniël , Otto en Glesandro moeten
alle zeilen bijzetten tegen deze fysiek sterke ploeg. Maar zij houden
de nul. Na een minuut of 5 zie je dat de bal goed rond wordt gespeeld
en dit resulteert in een prachtige goal van onze aanvoerder Maarten.
1-0. Maarten ontpopt zich als de Pienaar van AFC. Hij is op het
middenveld heer en meester. Wat kan die jongen lopen. Dit blijkt ook
nodig te zijn want er lopen bij TOB een paar goede voetballers rond.
Langzaam wordt ook duidelijk dat het combinatievoetbal van de F3
beter en beter wordt. TOB moet het vooral van kracht en individuele
acties hebben. Goed voetbal levert een mooi doelpunt op van Daniël,
die alleen op de keeper af gaat en de bal droog in de hoek schiet.
Tommy en Matthijs krijgen door goed samen te werken diverse kansen, maar helaas gaan die er niet in. In de laatste vijf minuten kruipen
wij door het oog van de naald, een bal op de paal en goede reddingen
van Benjamin voorkomen dat TOB voor rust nog terug komt. Een
mooie ruststand van 2-0.
In de tweede helft krijgen wij vrij snel een tegengoal. Onze jongens
blijven echter rustig en raken niet in paniek. Sterker nog, de bal
wordt vanuit de verdediging goed verplaatst naar ons middenveld en
voorhoede. Wij krijgen daardoor de nodige kansen. Een van deze
prachtige acties wordt prima afgerond door Benjamin 3-1. Ons team
blijft de betere en goed voetballende ploeg. Tommy krijgt de bal
vanuit het middenveld, hij draait zich vrij en geeft een mooie pass aan
Matthijs. Deze controleert de bal goed en speelt terug naar Tommy
die zich inmiddels heeft vrijgelopen voor de goal. Een droog schot is
voldoende om de keeper te passeren 4-1. De wedstrijd lijkt gelopen.
En dan komt voor mij als supporter het mooiste moment van de wedstrijd. De bal wordt door Nanne naar Maarten gespeeld, Maarten
draait direct om zijn as en speelt de bal in één keer door naar Tommy
die achter de verdediger van TOB is weggelopen. Hij speelt vervolgens ook in één keer de bal door naar Matthijs die vanuit zijn vrijstaande positie keihard de bal in de “touwen”schiet 5-1. Wat een

11 oktober: AFC F6 – Amstelveen H F3 10-0
Wat kan een week toch raar lopen. Zondag tot woensdag stromende
regen (zelfs wat hagel) en hevige windstoten, ja hier wordt je als
voetballer niet echt vrolijk van. Woensdag de afgelastingenlijn van
AFC gebeld en al wetende wat er ingesproken is, toch teleurgesteld
zijn als je het bandje afluistert. Er van uit gaan dat de weermannen en
weervrouwen de waarheid vertellen, verwacht je ook dat het zaterdag
niet door zal gaan. Maar dan heb je nog de weergoden die alles weer
goed maken en speciaal voor de voetballers een perfecte grasmat
tevoorschijn toveren. De groundsman van AFC heeft er ook een grote
steen aan bijgedragen, hulde! De jongens wilden vandaag alles uit de
kast halen want Joseph speelde voor het laatst mee. Joseph gaat met
zijn familie terug naar Zuid-Afrika. Zijn vrienden van de F 6, wilde
hem een waardig afscheidscadeau bezorgen. De wedstrijd dan, een
gepikeerd AFC, want wat bleek, niet zij maar SDZ stond nu tweede.
En als klap op de vuurpijl 3 punten in mindering omdat
ZRC/Herenmarkt zich vermoedelijk heeft teruggetrokken. AFC was
gebrand en naar mijn weten werd het snelste doelpunt ooit door een
AFC ér gescoord (officieus). Zijn naam is er een om nooit te vergeten
THOM EBBERS. En zijn tijd 5 seconden. Deze goal was er ook een
om in te lijsten. Thom schoot de bal links in de kruising. Na de eerste
goal gaat het wel erg snel. Bij rust was het 5-0. En Amstelveen dan?
Zij wilde wel maar konden niet. AFC was gewoon een maatje te
groot. Een minpuntje jongens al is de tegenpartij minder dan nog is
het verstandiger om over te spelen dan alleen te spelen. In de tweede
helft deed AFC wat het in de eerste helft had nagelaten, er werd
overgespeeld. Als je dan kansen krijgt en de bal gaat er niet in jammer
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Helaas hebben we de komende 2 weken geen Champions League
wedstrijden maar we blijven lekker trainen zodat we na de herfstvakantie met veel plezier de wedstrijden zullen hervatten.
We hopen en rekenen ook dan weer op veel publiek want daar houden
we van! Groeten uit de Champions League!!
Yarden, Christiaan, Salomon en Nathan

gespeeld. Als je dan kansen krijgt en de bal gaat er niet in jammer
dan. En dan de vraag als de stand 9-0 is, gaan we 10-0 halen? Een
nog steeds gedreven AFC, fanatiek op jacht naar de 10-0. Hetgeen
ook lukte in de laatste minuut van de tweede helft. Ik als objectieve
supporter (vandaag ook nog aangewezen als scheidsrechter), was
tevreden en ging met een voldaan gevoel naar huis
Joseph we zullen je missen. Ik denk vooral aan de momenten nadat
jullie tijdens de trainingen een doelpunt hadden gescoord. Het leek
wel een ritueel om met z´n allen tegelijkertijd het shirt over het hoofd
te trekken, met de armen wijd gespreid een liedje te zingen. Joseph
wij hopen dat je snel je draai in Zuid-Afrika zult vinden. Wij zullen je
missen als voetballer maar ook als vriend JOSEPH BEDANKT,
VOOR JE INZET EN HUMOR HET GA JE GOED.
Jerry Reingoud

4 oktober: Bordeaux – Borussia Dormund
De mannen van Borussia Dortmund hebben er deze zaterdag weer
veel zin in. Ze staan tweede op de ranglijst en moeten vandaag een
topper spelen tegen de nummer drie: Bordeaux. Groot was dan ook de
schrik toen Nathan en Jelle met z’n tweetjes op de rest stonden te
wachten. Gelukkig konden we Didier ‘terugkopen’ van Ajax en bleek
de papa van Sem bijzonder hard te kunnen fietsen op een lekke band.
Op de valreep compleet en zowaar brak een mager zonnetje door.
De mannen van Bordeaux begonnen sterk en scoorden 1-0. De fans
van Borussia lieten zich horen en de mannen uit Dortmund waren een
tijd lang in de aanval. Sem brak regelmatig door de sterke verdediging
van Bordeaux en Nathan stond dan te wachten om de bal er in de
schieten. Jammer genoeg lukt het ondanks de vele kansen maar niet.
Bordeaux scoorde weer, weer van afstand. Duidelijk werd dat we
Daniel onze vliegende verdediger missen. We hopen dat hij snel terug
komt uit Brazilië!! Jelle en Didier braken vlak voor rust door en
Didier scoorde mooi uit een voorzet van Jelle: 2-1. Tijd voor limonade (“bah met prik..”).
Na de rust scoorde Bordeaux twee keer, wederom van afstand. Dat
was voor Didier het teken om het doel van Borussia eens goed te
verdedigen en dat deed hij. Met als gevolg dat er geen tegendoelpunt
meer kwam. Nathan stond voortdurend om zijn plek voor de goal en
gebaarde druk om de bal, die hij een paar keer mooi aannam en op
doel schoot. Sem werkte zoals altijd heel hard, rende het hele veld
over, ging de duels goed in en won ze ook vaak. Sem en Jelle hadden
nog een paar mooie combinaties en ten slotte scoorde de topscoorder
Jelle het tweede Borussia
Barbara

4 oktober: Legmeervogels F4 – AFC F7
Dierendag 4 oktober 2003, de jonge honden van de F7 maken er een
mooie voetbalpartij van tegen de vogels in Uithoorn. Onder een
prachtige strakke regenboog doet aanvoerder van de dag Jarmo de
toss. De 1e helft, prachtige passes door heel goed positiespel van de
F7, ze laten de vogels alle kanten van het veld zien. Doeke en Jarmo
houden de vleugels voor de vogels potdicht en Ate houdt middenachter de deur op slot. Opeens vliegt een vogeltje richting doel, hij haalt
uit …. Gelukkig op de lat en keeper Diederik kwam met de schrik
vrij! Op het middenveld speelt Mees de bal goed naar voren. De
voorhoede, Julius, Jack en Tim (met wissels Jamey en Erik) schieten
regelmatig op het doel. Helaas, de goede vogelkeeper houdt de ballen
tegen, ook de paal en de lat zitten regelmatig in de weg.
De 2e helft, de F7 blijft aanvallen en de passes richting doel zijn
prachtig maar helaas pindakaas, de vogelkeeper is te goed. Wat is dat
nu, een vogeltje laat zich kermend vallen vlak voor zijn doel. Hij was
niet eens aangeraakt maar kreeg toch een vrije trap. Baf, hoog in de
hoek, onhoudbaar voor keeper Erik, 1-0. Oh jee, AFC speelt heel
goed maar met pech toch 2-0 en 3-0 tegen. Maar dan, Mees wordt
heel mooi aangespeeld, verrast de vogelkeeper en schuift de bal in het
doel, 3-1. Vlak voor het einde, een knal van de vogels op het doel.
Doeke heeft een prachtige reflex maar met de handen, dus een vrije
trap voor de vogels en weer hard en hoog in het doel, 4-1. Doeke
heeft heel goed gespeeld, hij stopte veel aanvallen, had een 100%
inzet en werd terecht The Man of the Match. De F7 groeit in het
positiespel, laten volle inzet zien en tonen alle respect voor hun
coach. De toekomst belooft veel!
Kari Buchel (moeder Jarmo)
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4 oktober: Ajax - Manchester United
Vandaag de eerste echte herfstdag hetgeen te merken was aan de
vanaf 08.00 uur gepleegde telefoontjes van bezorgde spelers; het zal
toch wel doorgaan? Gelukkig vielen de buien erg mee en konden de
Champions League wedstrijden allemaal doorgaan!
Onze grote boers hadden woensdag j.l. tegen Club Brugge laten zien
hoe het moest. Vandaag was bij ons Manchester Utd te gast en werden we aangenaam verrast met de komst van onze 5e speler! Had Arie
van Eijden dan toch nog, vlak vòòr het sluiten van de markt, toegeslaan? Didier is de naam en wat wilde hij graag meedoen met dit Ajax
maar helaas.....hebben we Didier nog een weekje moeten uitlenen aan
Bor. Dortmund omdat zij maar over 3 spelers beschikte. We hopen
Didier in onze volgende wedstrijd aan het publiek te kunnen voorstellen (je shirt lig te wachten Didier!)
Dus vandaag dan maar weer met de vertrouwde 4spelers; Yarden,
Christiaan, Salomon en Nathan. Onze scout nam Manchester Utd zeer
serieus en kwam aan de vooravond met nog een aantal zeer nuttige
tips! Helaas moesten we ons plan snel veranderen want als vroeg in
de wedstrijd moest Salamon met een hoofdblessure uitvallen
(beterschap Sam!). Dit betekende dat we de eerste helft met 3 spelers
moesten aantreden tegen een goed spelend Man Utd. Met veel moeite
wisten we een 1-1 gelijkspel op het scorebord te zetten. In de rust
bood Sir. Alex hulp met een 4e speler waardoor er in de 2e helft 4:4
gespeeld kon worden. Het begon direkt goed te lopen en zonder op te
scheppen (waarom ook niet eigenlijk) konden we onze fantastische
aanhang enkele wonderschone doelpunten voorschotelen waardoor
wij deze zeer sportieve en leuke wedstrijd uiteindelijk met 5-1
wonnen.
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