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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

Dit is al weer de laatste “Schakel” van het jaar 2003.
De volgende uitgave zal over 4 weken verschijnen op 14 januari 2004.
Tussentijdse informatie is steeds te vinden op www.afc-amsterdam.nl
Het bestuur van AFC wenst alle leden en donateurs, directies van AFC-vriendelijke bedrijven,
bordsponsors, Schakeladverteerders, supporters, trainers, elftalleiders, leden van de medische staf,
commissieleden, overige vrijwilligers en alle andere belangstellenden die AFC volgen

PRETTIGE KERSTDAGEN
en
EEN SPORTIEF, GEZOND EN VOORSPOEDIG 2004 !
Wij hopen velen van u te treffen op de Nieuwjaarsreceptie in ons clubhuis
op donderdag 1 januari vanaf 17.00 uur
Voor de komende weken staan o.a. de volgende belangrijke thuiswedstrijden op het programma:
Zondag 21 december 14.30 uur

AFC - AFC’34
met de eerste thuiszege???
zaterdag 20 december
14.30 uur AFC A1 – Cambuur A1
12.00 uur AFC B2 – DWS B2 zondag 12
12.00 uur AFC D1 – Amstelveen/H D1

zaterdag 10 januari
12.00 uur AFC B1 – Legmeervogels B1
zondag 11 januari
12.00 uur AFC B2 – DCG B2 (beker)

Voor de Evenementenkalender zie pagina 8
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‘Red’-aktueel
2004! Nog heel even en dan begroeten we weer een nieuw jaar. Op AFC natuurlijk,
met (gelukkig nog even) een zandbak voor de deur, wordt het nieuwe jaar goed
ingezet. Met voetbal, zes tegen zes (hoe kan het anders) en daarna de nieuwjaarsreceptie in ons feestelijk uitgedoste clubhuis. Alle tijd dan voor goede wensen,
prachtige bespiegelingen en een lekker glas. Dit alles gecombineerd met meeslepende
muziek, een wenkend perspectief. Maar nu eerst nog even over het jaar 2003,
natuurlijk te beginnen met die prachtige 4-1 overwinning van ons eerste in Voorburg.
Tonegido, zeker thuis een lastige tegenstander, werd na een lastige start getrakteerd
op een paar snelle, doeltreffende uitvallen. De 2-0 ruststand en vervolgens 3-1
voorsprong na de thee kwam nog even in gevaar, maar nadat de bal op de paal en niet
in het AFC-doel beland was brak het Voorburgse verzet. De al even gememoreerde
eindstand had nog heel wat hoger kunnen uitvallen want de kansen stapelden zich op
voor het doel van de ons zeer bekende keeper Stevens. Neemt niet weg dat de
blijdschap over deze overtuigende overwinning aan AFC-kant bijzonder groot was.
Een blik op de ranglijst vertelt waarom. Met 17 uit 14 staan we in plaats van op een
elfde nu op een negende plaats, die voor een 7e plek verwisseld kan worden als de
inhaalwedstrijd tegen AFC’34 gewonnen wordt. Maar ja, zult u misschien denken,
dat is een thuiswedstrijd en dan wordt het moeilijk. Eerlijk gezegd geven de cijfers
van dit seizoen deze deskundigen (resp. zwartkijkers) wel gelijk. Van de 17 punten
werden er 16 in uitwedstrijden behaald. Maar die eerste thuisoverwinning kan
natuurlijk niet uitblijven. Waarom zou de 21e december zich hier niet voor lenen? Ik
zou niet weten waarom. Zeker als de tweede helft in Voorburg dan de maatstaf is. En,
zie het enthousiaste verslag van Amel Vroege in deze Schakel, wanneer Dennis
Purperhart weer in ‘Tonegido-vorm’ is. Het was een vorstelijke voorstelling van onze
nummer 9, heerlijk om te zien. Met name zijn vierde doelpunt, op fraai aangeven van
Rody Turpijn, was van super(hoofd)klasse. Het zou een mooie afsluiting van het
oude jaar, en ook een verdiende, want het zat in de eerste competitiehelft niet bepaald
mee. Zo had de huidige koploper ADO’20 twee keer niet over geluk te klagen en
kwam het Tielse TEC in de 99e minuut nog aardig weg met een 1-1 gelijkspel. Maar
alle pech en ook wel gemopper ten spijt hebben we naar verhouding een punt meer
dan het vorige seizoen (33 uit 26) toen AFC op een gedeelde zesde plaats eindigde.
En, het beste komt, zeker na de oefenstage op Gran Canaria!
Dan snel naar de wedstrijden van enkele andere teams, die vrijwel alleen in het
weekend van 6 en 7 december plaatsvonden. Zaterdag 1 bevestigde tegen Wartburgia
(6-3 uitwinst) dat de vorm van het begin van het seizoen weer terugkomt. Het derde
had in een uitstekende wedstrijd in Breukelen tegen de reserves van Nijenrodes net
iets tekort tijd om een grote achterstand geheel in te lopen. Zondag vier wist onder
regie van Dick Bakker in en tegen Muiderberg met 3-2 te winnen en doet goed mee
in de top van de reserve tweede klasse. Wat een optimale trainingsopkomst (2 x per
week) al niet vermag. Bij de jeugd geven de prestaties van de A 1 wel enige zorg.
Zaterdag jl. (niet alles was dus afgekeurd) werd verloren van de A 2 van Ajax, een
week eerder van Stormvogels/Telstar. Paniek? Pas du tout. Jeugdvoorzitter Rinus van
Leijenhorst zegt dat dit seizoen nog alles op z’n pootjes terecht komt. Te beginnen
aanstaande zaterdag thuis tegen Cambuur. De B 1 begint steeds beter te draaien. De
1-0 winst tegen Stormvogels/Telstar op 6 december was ronduit een knappe prestatie.
En dan de F 3, nu al kampioen. Maar wat wil je met een loopwonder in de gelederen
en spelers die Romario achtige tikjes in huis hebben. En wat te denken van Ajax en
Peru die resp. kampioen werden in de Champions League (hoe bedoel je
uitgeschakeld) en de World Cup. Allemaal mooie prestaties, uitgebreid belicht bij de
jeugdrubriek in deze Schakel.
In 2003 is het echter nog niet uit met de voetbalpret. Na het koninklijke kienen op
vrijdag 19 december onder leiding van de gediplomeerde kienmasters Ronald Koster,
Lou Hekster, Roy van Dijk en Hans Hulst komen op 20 en 21 december (als de
weergoden dit keer een beetje willen meewerken) naast ons eerste de A 1 nog heel
wat teams in het veld. Heel veel succes! En daarna gaan we, hoewel de winterstop
tegenwoordig uit het woordenboek geschrapt lijkt te zijn, toch echt andere dingen
doen. Zo vindt op 29 december het vermaarde klaverjastoernooi plaats. En als start
van het nieuwe jaar de in de aanhef reeds genoemde Sixes en nieuwjaarsreceptie. En
om er direct echt goed in de te komen 2 grote zaalvoetbaltoernooien op zondag 4
januari, voor jong en soms heel oud. Want ‘al word ik oud mijn geest blijft fit, zolang
ik AFC bezit’. Ook in 2004.
Het bestuur wenst alle AFC’ers in het nieuwe jaar een goede gezondheid, succes en
veel geluk.
Machiel van der Woude
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sportpark ’t Loopveld. Op dit moment van schrijven van mijn column
is de vergadering nog niet geweest, maar ik kan u met zekerheid
vertellen, dat de plannen voor het seizoen 2004 werden vastgesteld.
Zoals bekend zal het nieuwe clubhuis in 2004 officieel worden geopend en zal het eerste elftal weer spelen in de hoogste klasse van de
de KNCB. Namens de AFC wensen wij voorzitter Max de Bruin Jr.
met zijn bestuur veel succes voor het komende jaar.
Ons oud-lid Jan Olde Riekerink, die een aantal jaren tot de selectie
van ons eerste elftal behoorde, is aangetrokken als nieuwe trainer bij
de eerstedivisieclub Emmen. Na het beëindigen van zijn
voetbalcarrière ging Jan aan de slag als trainer bij Ajax, waar hij met
het tweede elftal successen behaalde en zelfs bij de laatste vier clubs
in de nationale bekerstrijd eindigde. Daarna was hij trainer bij de
Belgische eersteklasser A.A.Gent, waar hij dit seizoen ontslagen
werd. Namens de AFC wensen wij hem veel succes bij zijn nieuwe
club.
Op een van de dinsdagen in november was het trainingsveld voor de
A-selectie afgelast en toch moest er een activiteit plaatsvinden. Op
verzoek van trainer Stanley Menzo werd door mij een aantal
telefoontjes gepleegd met ons ondersteunend lid Rik Jamin van All
Sports in Amstelveen me als resultaat, dat de A-selectie te gast was
en de bewuste avond gebruik mochten maken van de saunafaciliteiten. Namens de AFC onze hartelijk dank gebracht aan de directie
van All Sport in Amstelveen.
De sportbijlage van de Telegraaf had in de uitgave van afgelopen
maandag het klassement van de Topscorerstrofee van de Hoofdklasse opgenomen. Van onze selectie staan vermeld: Ali Bentohami
(3 goals), Djuric Ascension (3 goals), Rody Turpijn (3 goals) en
Bob Gehring (2 goals). Aan de spelers van onze selectie de
mogelijkheid om in de komende wedstrijden daarin verandering te
brengen en hoger op de lijst met goals te komen.
De sportbijlage van Het Parool van afgelopen zaterdag had een
paginagroot interview van journalist Michiel de Hoog opgenomen
met onze trainer Stanley Menzo. In genoemd artikel leer je bij het
lezen veel bijzonderheden kennen van onze trainer, waarvan ik ondanks mijn goede contact met Stanley niet op de hoogte was. Naar
mijn mening een zeer lezenswaardig interview met het advies, als u de
krant nog niet hebt weggedaan, daarvan kennis te nemen. Namens de
AFC onze complimenten aan het adres van onze trainer en ik heb alle
positieve verwachtingen, dat het eerste elftal met hem op een redelijke
plaats in de huidige competitie zal eindigen.
Dinsdagavond 2 december jl. was ik aanwezig in “de Heeren van
Aemstel”aan het Amsterdamse Thorbeckeplein. Allereerst was er een
optreden van Veldhuis en Kemper (de laatstgenoemde is een broer
van Hetty Kemper, de echtgenote van ons lid van verdienste Roy
van Dijk). Later op de avond gevolgd door een optreden van ons lid
Fred Gehring, waarvan recent een CD werd uitgebracht onder de
titel Fred +. Onder de vele aanwezigen een aantal leden van de AFC
en ook medewerkers van zijn bedrijf Tommy Hilfiger, ons AFCvriendelijk bedrijf en sponsor van de lichtreclame op de dak van
ons clubhuis. Vrijdag 5 december jl. werd Fred in de vroege morgen
uitvoerig aan het woord gelaten over zijn CD in het televisieprogramma met de naam Goedemorgen Nederland. U ziet het beste
lezers, AFC’ers blijf je overal tegen komen.
Inmiddels kent u de uitslag al van het maandagavond jl. op de tv
uitgezonden “Groot dictee der Nederlandse taal”. U weet dus hoe
ons lid Tom Egbers het er vanaf gebracht heeft. Tom nam aan deze
bekende test voor taaltalenten deel samen met een fors aantal
nationale coryfeeën, zoals zijn collega bij RTL4 Elsemieke Havenga,
LPF-fractievoorzitter Mat Herben, NPS-televisie-presentator Matthijs van Nieuwkerk (die in Buitenveldert voetbalt), hoofdstedelijk
PvdA-wethouder Rob Oudkerk, RTL-journaliste en tv-presentatrice
Chazua Mourali, cabaretier Jörgen Raymann en NOS-Journaal
presentarice Annette van Trigt. Wij weten dat Tom Egbers altijd
goede teksten in huis heeft, dus met zijn taalkennis zal het nogal goed
zitten. Ik onthoud u in de volgende Schakel niet de prestaties van
Tom.
Zilveren Ploeg-lid Hans Rodenburg heeft een aantal behandelingen
aan zijn heup ondergaan en was daarom niet aanwezig bij de
jaarlijkse bijeenkomst van de Zilveren Ploeg. Namens de AFC wensen wij hem een spoedig herstel.

Bestuursmededeling
B-Commissie
Het bestuur maakt bekend dat met ingang van heden in deze
commissie benoemd is ons lid Patrick Reddering.
Wij wensen Patrick veel succes bij het uitoefenen van zijn functie.

Ledenlijst
Kandidaat Lid/Donateur:
Phil Citroen, Pup., 22-05-1998, Kleverlaan 67, 2061 TD Bloemendaal, 023-5263468, Lidnr. 7227, KNVB nr. GJRW753.
Mohamed Sinouh, Sen., 29-11-1973, Jordaenstraat 2, 6717 RK Ede,
06-11044566, Lidnr. 7228, KNVB nr. FJVN52W.
Opnieuw opvoeren:
Tony Korsten, Jun., 16-01-1987, 2e Kostverlorenkade 201, 1052 RL
Amsterdam, 020-6189932, Lidnr. 6420, KNVB nr. GJRW32M.
Bedankt als lid/donateur:
H. Toorenburg (9700),
Adreswijziging:
P. Roosenschoon, Burg. Van Doornstraat 10, 1751 CV Schagerbrug,
0224-571499, Lidnr. 0695.
N.J. Grosze Nipper, Paul Kleestraat 94, 1328 HJ Almere, 0365375516, Lidnr. 9072.
Y. Frambach-Boeken, Randduin 30, 2134 VS Hoofddorp, Lidnr.
7012.
K van Osch, Klaprooshof 34, 2215 DM Voorhout, 0252-232391,
lidnr. 2826.
Afgevoerd:
L. Frederik (7121), L.G.M. Claver (6866), G. Zomer (6834), H.
Krikke (6362), E. Imanuel (5931), T.C. Berkleef (4780),
D. van Tiel (4493), C. v.d. Meijden (4689), L.T. Klaverstijn (7193),

Webmaster’s Tip 1
Weet je, dat de Schakel al op dinsdagavond te lezen is op www.afcamsterdam.nl ? Dus 2 dagen eerder dan de postbezorging.

Weet je dat … 1
uit de mini-enquete van de AFC poll gebleken is, dat 34% meer dan 4
keer per week onze website bezoekt, 12% 3 maal, 14% 2 maal, 12%
1 maal en 15% minder dan 1 keer per week?

Volgende Schakel
De volgende Schakel zal in het nieuwe jaar op donderdag 15 januari
in uw brievenbus liggen. Maar u weet toch, dat deze op dinsdagavond
al op onze website te zien is?

AFC’s “Bie”- zonderheden
In de komende maand januari worden door de Nederlands
Antilliaanse Voetbal Unie in Suriname en Curaçao twee trainingsstages georganiseerd om te komen tot een nationale selectie van de
Nederlandse Antillen. Voor de tweede stage (11 t/m 18 januari 2004),
waarbij de selectie zal deelnemen aan een internationaal toernooi op
Curaçao zijn onze leden Djurric Ascension en Dyron Daal
uitgenodigd en zal een officiële interlandwedstrijd worden gespeeld
tegen Suriname. Namens de AFC onze hartelijke gelukwensen aan
beide spelers en veel succes gewenst.
Dochtervereniging de ACC (Amsterdamsche Cricket Club) hield
afgelopen dinsdag 16 december haar Algemene Leden Vergadering
in het nieuwe clubhuis van het in 2003 betrokken nieuwe complex op
3
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Op die dag kunt u zich overigens te AFC vanaf 18.00 tot 19.30 uur te
goed doen aan een buffet nieuwe stijl met de keuze uit een uitgebreide
kipsaté of boerenkool met worst voor € 8,50 per gerecht. Meldt u dat
wel even van te voren aan onze nieuwe sociëteituitbaters (0206445575). Er is ook een inschrijflijst bij de bar.
Namens de Kiencommissie,
Lou Hekster
Voor uitgebreide informatie zie vorige Schakel

Zaterdag 20 december a.s. treedt onze aanvoerder van het eerste elftal,
Daniël van Meer, in het huwelijk met Mariëlle van Jaarsveld. Mariëlle is geen onbekende op Goed Genoeg, want zij volgt trouw de
wedstrijden van het eerste elftal en is tevens vaste deelnemer aan het
jaarlijkse damesdiner. Daniël heeft echter een tijd van blessures achter
de rug en kon niet altijd van de partij zijn. Namens de club wensen
wij het bruidspaar veel geluk en een fantastische trouwdag.
Daar dit de laatste uitgave van de Schakel in dit jaar is verwijs ik u
beste lezers gaarne nog even naar de Evenementenkalender, die
elders is opgenomen.
B-junior Ronald Pieters heeft tijdens de training een blessure aan
zijn enkel opgelopen en onze E-pupil Yves Lassally is al een tijdje
geblesseerd aan zijn knie. Namens de AFC wensen wij beide
jeugdspelers een spoedig herstel.
Via AFC-Ridder Piet Vaal kwam ik in het bezit van de Twentse
Courant Tubantia, in welke krant een uitvoerig interview plus foto
was opgenomen over Arend van der Wel, die van Ajax kwam en van
Wim Feldmann, die van AFC kwam en die in 1955 samen bij het
toenmalige Sportclub Enschede gingen voetballen. Ook de legendarische Abe Lenstra was daar in 1955 gaan spelen. In genoemd
artikel wordt uiteraard de naam van AFC genoemd. Wim Feldmann is
geen lid meer van onze club, maar wel lid van de ACC, waar hij in de
zomermaanden vele vrienden van vroeger tegenkomt.
Bij mijn bezoeken aan de wedstrijden van de Zaterdagteams werd ik
op de hoogte gesteld van het feit, dat keeper Peter Kuin van het 4e
Zaterdagelftal al ongeveer 7 maanden niet meer meespeelt, daar hij
getroffen is door een ongeneeslijke ziekte. Daar voetballen de grote
passie van Peter is, volgt hij de verrichtingen van AFC en speciaal die
van zijn elftal nog altijd zeer nauwkeurig. Namens de AFC zenden
wij Peter onze groeten, wensen hem sterkte en zeggen hem dat onze
gedachten bij hem zijn.
Op zondagavond 7 december jl. was op de televisie een ingelast
muziekprogramma ter gelegenheid van de geboorte van het prinsesje
Amalia, dochter van Willem Alexander en Maxima. In dit programma was een optreden van Trijntje Oosterhuis, die op de vleugel
werd begeleid door ons lid John Ewbank, speler van het 3e
Zaterdagelftal. Beste lezers u weet wat ik wil gaan zeggen over het
tegenkomen van AFC-ers.
Recent bereikte mij het bericht van het overlijden van ons ex-lid Cas
Klein op een nog veel te jonge leeftijd. Cas speelde in de tachtiger
jaren een groot aantal jaren in het 2e en 3e elftal. Vele oud-spelers van
onze vereniging en speciaal die leden, die nog in de veteranen spelen
bewaren een prettige herinnering aan Cas. Namens de AFC betuigen
wij onze oprechte deelneming aan de naaste familie.
En dan nu de verjaardagen van de leden van de Zilveren Ploeg te
weten André van den Bor (17/12) – Nicolaas van Ommeren (18/12) –
Ger Bogaers (21/12) – Ernst Werner (23/12)-Jan Benoni (2/1 – 76
jaar) – Jacques Mellegers (6/1 – 79 jaar) – Tom Swart (6/1) – Karel
de Graaf (8/1) – Roel Ridderikhoff (8/1) – Henk Dik (11/1) – Ron
Limburg (13/1) – Edwin Geluk (16/1) – Jacques v.d. Glas (16/1) – Jos
Kemna (16/1 – 60 jaar) – Hans Rodenburg (16/1). Aan al deze jarigen
onze welgemeende felicitaties.
Zilveren Ploeger Jos Kemna viert op 16 januari 2004 zijn 60e
verjaardag. Jos speelde van 1962 t/m 1975 in het eerste elftal en is
nog steeds actief als lid van de Veteranen. Jos volgt trouw de
verrichtingen van onze club en is een vaste bezoeker van het
Herenjaardiner en de bijeenkomst van de Zilveren Ploeg. Namens de
AFC feliciteren wij hem en wensen wij hem samen met zijn
echtgenote Elma nog een groot aantal gelukkige en gezonde jaren.
Deze uitgave van de Schakel is al weer de laatste in het jaar 2003.
Gaarne wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om u allen
met degenen die u dierbaar zijn Prettige kerstdagen, een prettige
jaarwisseling en een gezond en sportief 2004 te wensen.
Johan de Bie

Klaverjassen
Ook dit jaar wordt het jaarlijkse klaverjastoernooi georganiseerd. Op
maandagavond 29 december bent U van harte welkom in ons
clubhuis, alwaar wij om 20.00 uur gaan beginnen. Inschrijven zoals
gebruikelijk op de lijst in het clubhuis of telefonisch bij Elly
Coorengel, 020-6419463.

Sixes
Donderdag1 januari staan de traditionele Sixes op het programma.
Natuurlijk hebben we allemaal staan te popelen om de Sixes weer te
kunnen spelen. Eindelijk is het zo ver. Om 11.00 uur begint het
voorprogramma. Natuurlijk met koffie, oliebollen en andere
lekkernijen, maar ook met …….. Om 11.30 sharp (in verband met de
nieuwjaarsreceptie later op de dag) starten de wedstrijden. Na afloop
de wel zeer aangeklede prijsuitreiking. Maar voor de mooie prijzen
alleen wordt natuurlijk niet alleen gespeeld. Het gaat om de eeuwige
roem. Wie heeft ooit de Sixes gewonnen? Wie werd, buiten Ap
Springer, gekozen tot beste speler? Wie heeft ooit meegedaan? Nooit?
Dan wordt het hoog tijd. De Sixes, voor alle piepjonge en iets minder
jonge senioren. Voor het meest complete team een extra prijs.
Uiteraard zijn alle supporters ook van harte welkom.

Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur van AFC ontvangt u donderdag 1 januari vanaf 17.00
uur heel graag in het rijkelijk versierde clubhuis voor een feestelijk
en muzikaal begin van het nieuwe jaar.
Het reeds bekende trio Ger Suring zal de muziek verzorgen met
daarbij een sensationeel optreden van The Lelystreet Sisters.
Mis deze happening niet!!!
Wegblijvers zullen spijt hebben, dat zij niet gekomen zijn.

Senioren Zaalvoetbal
toernooi
Op zondag 4 januari zal in de Emergohal in Amstelveen (Langs de
Akker 3 tel. 020-6454255) het traditionele nieuwjaar zaalvoetbal
toernooi worden gehouden voor senioren teams.
16 teams zullen in 32 wedstrijden strijden om de fel begeerde prijzen.
Reputaties staan op het spel als het gaat om de prijs voor beste speler,
mooiste actie of opvallendste speler. Het belooft een groot spektakel
te worden.
Er wordt weer gespeeld in een ochtend en middag sessie. De
zaterdag- en zondagcommissie hebben de volgende indeling gemaakt:
Tussen 10.00 en 14.00 uur spelen – zaterdag 3, 4, 6, 7 en zondag 4,
5, 6, 7
Tussen 14.00 en 18.00 uur spelen – Veteranen 1, 2 en Klassieke
Vet., zaterdag 2, 5 en zondag 10, 12 en combi 8 & 9
Meld je aan bij de aanvoerder van je eigen team, zodat die weet of hij
een compleet team op de been kan brengen. De teams voor de
ochtend wedstrijden verzamelen in de Emergohal om 9.15 en de
middag teams om 13.00 uur.

Koninklijk Kienen
Op vrijdag 19 december a.s. vindt op AFC weer het traditionele
kienen plaats en wel ten zevende male onder de bezielende leiding
van het ‘kien dream team’ bestaande uit Ron van Doesburg, Ronald
Koster, Lou Hekster, Roy van Dijk en Hans Hulst.
4
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Damesjaardiner
Op zondag 18 januari wordt het Damerjaardiner gehouden in het
Hilton Hotel in Amsterdam.
Dit is de 30ste keer dat de dames van AFC de oprichting van de club
meevieren op hun eigen wijze.
Iedere vrouw die een binding heeft met AFC is van harte welkom. U
kunt zich melden en tevens uw tafelkeuze opgeven bij onderstaande
nummers.
Sylvia Gehring - Konings
020 6416185
Agnes Reddering- Postmaa 020 6440452
Henny Somers - Blekemolen 020 6433325

De medische commissie wenst
een ieder gezellige feestdagen en een gezond 2004.
Voor A.F.C.ers bestaat het maandagavond-inloopspreekuur van
19.00-20.00 uur in de fysiopraktijk van Nijenrodeweg 914, tevens bij
A.F.C. op vrijdagen van 17.00-19.00 uur
De medische commissie:
Lex Swaan (arts), 020- 6731337
Fysiotherapeuten: Wim Crouwel/Frank Tilmans 020- 6440070,
Reinier van Dantzig 020-6627244
Verzorger A-selectie: Ko Grosze Nipper 06-44352970 of 0365375516

Tip 2
Als je het nog niet gedaan hebt: ga www.afc-amsterdam.nl toevoegen
aan je ‘favorieten’.

Ingezonden

Medische commissie

Uw webmaster ontving naar aanleiding van het verslag van de
wedstrijd Real Sranang Vet. 3 – AFC Vet. 2, opgenomen in de vorige
Schakel en geschreven door Wim Ringe de volgende e-mail:

Als Nederland beweegt, doet A.F.C. dat altijd beter!?
Geef voetballers een bal en zo goed als zeker zal het inspelen van de
keeper “binnen de 16” het hoogtepunt zijn. Laat ze te veel duurloop
doen en het bleek een sof-training. De komende wintermaanden
bieden mogelijk meerdere afkeuringen of veelal verminderde
trainingsmogelijkheden.
De sportschool geeft uitkomst. Nog sterker, aan alle kort of langdurig
geblesseerden adviseer ik de sportschool juist nu optimaal te
benutten. Het is niet de bedoeling hiervoor een pasklaar programma te
maken. Overleg dat met de dienstdoende sportinstructeur.
Voetbal is in principe een duursport, dus train ook als zodanig. Ik
bedoel op de hometrainer, de roeier of de crosstrainer (een soort
elliptische langlaufmachine). Daarnaast is opbouw in elke vorm van
lichte kracht, zeker aan te bevelen.
De hometrainer: fietsen kan het herstel van een sportman bevorderen,
terwijl het gebonk op de ondergrond na enkel, knie, of achillespees
aandoeningen juist achterwege blijft. Het beste tempo zal rond 90
omwentelingen p/min. de beste response geven. Begin met vijf tot
tien minuten rustig peddelen bij een lage weerstand. Verhoog dan het
verzet, maar houd het aantal omwentelingen gelijk. Hou dit twintig
minuten vol, om de bloedsomloop aan te spreken en calorieën te
kunnen verbranden. Ga tussendoor eens op de pedalen staan om een
sprintje van dertig seconden te maken. Eindig daarna met een relaxed
ritje van vijf minuten.
De roeimachine: hierbij train je de grotere spiergroepen van zowel het
boven- als onderlichaam. Het systeem van hart en bloedvaten wordt
nu werkelijk aangesproken. Bovendien voer je deze inspanning uit
zonder dat voeten, enkels en knieën drie keer het lichaamsgewicht
moeten opvangen. Wederom rustig vijf minuten warming-up, voer dit
op tot ongeveer 80% van je maximaal kunnen en houd dit twintig
minuten vol. Besluit met een rustig tempo gedurende vijf minuten.
De crosstrainer: deze beweging is vloeiend en houd het midden tussen
de inspanning op een stepper, een loopband, een hometrainer en een
langlaufsimulator. Het lijkt op een pittige duurloop met een juist zeer
veilige actie voor de benen. Variaties in weerstand, voorwaartse en
achterwaartse bewegingen, maken het tot een geïnspireerde training.
Wederom vijf minuten opwarmen met lichte weerstand, om
vervolgens twintig minuten deze inspanning vol te houden. Zo train je
het vermogen om met spierverzuring te leren omgaan, waardoor je
aanzienlijk je prestatie verbetert. Deze drie apparaten bieden tevens
een geweldige mogelijkheid om intervaltraining te doen, zonder enig
blessure risico.
Intervaltraining: begin met tien minuten in een comfortabel tempo
zonder al te veel weerstand. Verhoog nu de weerstand telkens met één
niveau. Vervolgens verhoog je het pas- of slagritme. Hou dit zestig
seconden vol en keer dan terug naar het aanvangsritme. (duur 40
seconden) Herhaal dit tien keer en eindig met een cooling-down van
vijf minuten.
Tip voor de feestdagen?!
Als cadeau voor thuis waar de hele familie plezier aan beleeft.

Geachte heer Elias,
Met veel genoegen volg ik (via de website) de prestaties van uw
vereniging AFC in alle facetten en lees regelmatig het clubblad “de
Schakel” van uw vereniging.
Met veel plezier heb ik het verslag gelezen van de AFC zaterdag
veteranen tegen Real Sranang waarin Real Sranang de sportiviteit
opbrengt om, als mede koploper, een onrechtmatig verkregen
doelpunt terug te geven omdat zij ook van mening waren dat ze daar
geen recht op hadden. Ik vind dit een “groots” gebaar van sportiviteit die helaas maar zeer zelden (en dus veel te weinig) op de
voetbalvelden voorkomt.
Omdat deze gebeurtenis zo bijzonder is ben ik, als webmaster van de
asv Giram Amsterdam, zo vrij geweest dit stukje over te nemen en te
plaatsen op onze website.
Mocht e.e.a. niet akkoord zijn dan wil ik u graag verzoeken om mij
een email te sturen. Ik zal het desbetreffende stukje dan direct
verwijderen van onze website.
Met vriendelijke groet,
Steven Mobach
Webmaster asv Giram Amsterdam: smobach@xs4all.nl
Naschrift: natuurlijk zijn wij daarmee accoord gegaan.

Ons Eerste
7 december: Tonegido - AFC 1 – 4
Purperhááááááááárt – Goááááááááááál ! (E.K. variant)
Net terug uit de Costa del Sol (nu ja …. wat heet; 2 dagen stromende
regen) op naar Tonegido in Voorburg. De betekenis van het woord zal
ik u niet onthouden (Tot Ons Nut En Genoegen Is Deze Opgericht !).
Hun sportpark midden in een “nieuwe” woonwijk had een treurige
uitstraling, waarbij zelfs onze huidige bouwput gunstig afsteekt en ik
dacht: dit willen wij niet!!!
Wel veel AFC supporters (hulde, mag ook wel eens gezegd worden)
vooral vergeleken met het aantal bezoekers van de thuisclub. Maar
wat wil je als je supporters aan het winkelen zijn bij de hoofdsponsor:
“Winkelgebied Haagse Bluf”. In ieder geval hadden de Voorburgse
thuis/wegblijvers gelijk en de meegereisde AFC’ers ook. Het werd
“onze” middag.
De coach verraste ons eerst nog met een nieuwe (tactische) variant
n.l.: Bobby Gehring als centrumverdediger in een vrije rol. (Volgens
de “kenners” langs de lijn de plaats die “Louis van Gaal” (wie?)
Bobby 6 à 7 jaar geleden ook al toebedacht had) en met Dennis
Purperhart als vooruitgeschoven man in de spits.
Gezien het weliswaar zonnige maar ijskoude weer vreesde ik het
ergste voor de kwetsbare spieren van onze atletische artiest. Maar de
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AFC D4 – Blauw Wit D3
AFC D6 – AFC D7
AFC D9 – A’veen/Heem D4
AFC D11 – Zeeburgia D6
AFC E1 – Roda’23 E1
AFC E5 – KDO E1
AFC E6 – Pancratius E4
AFC E8 – Swift E5
AFC E12 – RKAVIC E3
AFC F2- Blauw Wit F2
AFC F6 – SDZ F3
AFC F7 – Legmeervoge F4
Wartburgia 1 – AFC 1
VVA/Spartaan 2 – AFC 3
ABN/AMRO 3 - AFC 4
DCG 2 – AFC 5
Orient VE 1 – AFC VE 1
DSO B1 – AFC B2
Hoofddorp C1 – AFC C1
FC Volendam D1 – AFC D1
Buitenveldert D2 – AFC D5
A’veen.Heemraad D3 – AFC D8
Buitenveldert D6 – AFC D10
Roda’23 E2 – AFC E2
Legmeervogels E3 – AFC E3
Sporting Martinus E2 – AFC E4
Buitenveldert E4 – AFC E7
Roda’23 E10 – AFC E9
Legmeervogels E9 – AFC E10
Aalsmeer E4 – AFC E11
Blauw Wit Amsterdam F1- AFC F1
Gold Star /SNA F1 – AFC F3
Swift F4 – AFC F4
09.30 Sloterdijk F1 – AFC F5
Swift F6 – AFC F8

constante luchtkoeling (de vergelijking met een VW loopt spaak)
deed Dennis deze middag naar éénzame hoogte stijgen. (U merkt: ik
vond het lyrisch).
Natuurlijk waren de assist van Said, Rody, Ulli en Ali ook fraai en
werkte AFC, na een wat aarzelend begin, hard en had Tonegido in het
begin ook nog een (licht) veldoverwicht maar het verschil zat hem in
Dennis. Ongrijpbaar is het woord wat in mij opkomt. De enige die het
Dennis moeilijk maakte, was hijzelf. Af en toe te lichtzinnig, te mooi,
te artistiek maar “who cares”!
In de rust was het al 0-2 voor AFC.
Bij 0-3 scoorde Tonegido niet alleen tegen (1-3) maar aansluitend ook
nog op de paal. “Master Dennis himself” zette alles weer even recht
(1-4). Rody had ook nog uit een penalty gescoord, maar U mag 1
keer raden tegen wie de overtreding begaan was. Kortom een
heerlijke middag.
Amel Vroege
Opstelling: Edwin van Holten, Joey Esionye, Bobby Gehring,
Pierre Tosch, Said Moumane, Robert Gehring (aanv.) (46. Ali
Bentohami), Marc Stuut, Tahir Akhamrane, Ulli Landvreugd,
Dennis Purperhart (80. Ken Watanabe) en Rody Turpijn.

Veteranen 2
AFSCHEID
Willem belt: He, Bergh kom je a.s. zaterdag even voetballen dan gaan
we afscheid vieren van je voetballoopbaan. Je voelt je vereerd!
Kom ik later in de week Ron Susan tegen en die zegt: heb je al
gehoord we gaan een benefiet-wedstrijd voor je spelen. Normaal is
een benefietwedstrijd goed voor € 100.000 dus ik denk wat zijn mijn
medespelers toch goed voor me.
Ik kom aan in de rust en ik hoor dat we met 4-0 voorstaan. We
hebben in de laatste 5 à 6 jaar nog nooit met 4-0 voorgestaan laat
staan in de rust. Ik denk nog in mijn slechte en wrede gedachte: "dan
kom ik er in en wordt het 4-4”.
O.K. omkleden en na 20 minuten ben ik aan het veld, 4-2 is het al.
Inlopen, inlopen, het wordt 4-3.
De hoofdleiding beraadt zich en zeggen: ja, Bob moet er toch in. Ik
krijg meteen een bal aangespeeld, voor mij iets te ver voor me. Zeg
nog tegen de keeper: “ik bied je geld als je mij voor laat gaan”. Maar
nee dat ging niet door. Het blijft 4-3. 1 minuut voor tijd PENALTY
tegen. Ruud Mantel, onze eerste keeper, stopt de goed ingeschoten
bal prachtig. Bedankt Ruud
Afscheid met een zege, ongelooflijk!
Hapje, drankje, sateetje alles perfect georganiseerd door het duo
Crouwel/Koster. Is het uniek dat je een afscheid krijgt van je elftal?
Edwin Geluk weet dat als geen ander en beaamt dat dit wel uniek in
onze vereniging.Heel vroeger kreeg Jan Hannema ook een afscheid
van zijn elftal in de tijd van Chris Geluk en Tis Gerritse, maar ja dat is
zo lang geleden en kreeg ook niet een gouden? schoen zoals ik dat
kreeg.
Van 1950 tot 1964 zondagvoetbal aan de Zuidelijke Wandelweg
daarna zaterdagvoetbal aan de Boelelaan tot op heden; ik vind het
genoeg.
Ik bedank alle spelers van Veteranen 2 met wie ik ondanks de vele
nederlagen heel veel plezier heb beleefd, waarbij ik de derde helft
zeker niet vergeet.
Bob van den Bergh

zondag 7 december 2003
AFC 5 – Waterwijk 2
AFC 8 - ABN/AMRO 3
AFC A3 – IVV A1
AFC A4 – DWV A3
AFC A6 – DSOV A1
AFC B5 – KHFC B3
AFC B6 – Waterwijk B3
AFC C2 – Schoten C1
AFC C6 – AGB C1
AFC C9 – DWS C5
Tonegido 1 – AFC 1
DWV 2 – AFC 2
Nijenrodes 2 – AFC3
Muiderberg 2 – AFC 4
ABN/AMRO 2 – AFC 6
Pancratius 5 – AFC 7
VVA/Spartaan 6 – AFC 10
RKAV 5 – AFC 11
DEVO’58 3 – AFC 12
Purmerend A3 – AFC A5
NFC B2 – AFC B7
Zeeburgia C2 – AFC C3
Hoofddorp C3 AFC C4
Buitenveldert C1 – AFC C5
Almere C9 – AFC C7
Waterwijk C6 – AFC C8

Uitslagen
zaterdag 6 december 2003
FC VET – Quick Den Haag VET
AFC 3 – IJmuiden 4
AFC 6 – HBOK 3
AFC 7 – Aalsmeer 5
AFC VE 2- Kadoelen VE 3
AFC A1 – Stormvogels/Telstar A1
AFC A2 – Elinkwijk A1
AFC B1 – Stormvogels/Telstar B1
AFC B3 – A’veen/Heemraad B2
AFC D2 – Swift D2

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

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

zaterdag 13 december 2003
Ajax A2 - AFC A1
alle overige wedstrijden afgelast
zondag 14 december 2003
gehele amateurprogramma afgelast

6

3-2
2-1
3-5
0-4
1-4
1-6
1-2
1-7
6-1
8-1
1-1
4-2
3-6
6-6
1-2
5-2
2-3
1-3
3-1
2-0
1-2
0-3
2-2
4-3
3-1
0-7
3-1
4-5
0-7
1-9
2-4
0-7
1-4
5-2
6-1
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2003

AFC Evenementenkalender

2004

In de maand december van dit jaar en de maanden januari en begin februari van het nieuwe jaar
vinden er traditiegetrouw allerlei evenementen plaats op AFC.

woensdag 17 december
Voor de C-junioren wordt op Goed Genoeg een heerlijk Kerstdiner geserveerd en ……

vrijdag 19 december
Kienen
De “traditional” onder de evenementen met de ongekend mooie prijzen en vlotte Kien-masters.
Met veel succes en enthousiasme wordt deze heerlijke avond al jaren georganiseerd door het kwintet Ron van Doesburg,
Ronald Koster, Lou Hekster, Roy van Dijk en Hans Hulst.

maandag 29 december
Het Goed Genoeg Klaverjastoernooi, dat onder leiding van Elly Coorengel zal worden gespeeld.

Nieuwjaarsdag
donderdag 1 januari
Sixes vanaf 11.00 uur
Wat is er lekkerder dan voetballen op nieuwjaars ochtend?
Fred ten Nijenhuis organiseert dit verkwikkende evenement in het nieuwe jaar en daarna …..

Nieuwjaarsdag
donderdag 1 januari
Nieuwjaarsreceptie vanaf 17.00 uur
Het bestuur van AFC ontvangt u in het rijkelijk versierde clubhuis
en zorgt voor een feestelijk en muzikaal begin van het nieuwe jaar.
Het reeds bekende trio Ger Suring zal de muziek verzorgen met daarbij een sensationeel optreden
van The Lelystreet Sisters.

zondag 4 januari
Het indoortoernooi voor A-en B-junioren
Het programma staat vermeld bij ‘De Jonge AFC’ers’.

zondag 4 januari
Het traditionele zaalvoetbal toernooi voor alle senioren van AFC in de Emergo Sporthal in Amstelveen.
Het programma staat vermeld in deze Schakel.

zondag 18 januari
Het jaardiner voor genodigden ter gelegenheid van de 109e jaardag van AFC.

zondag 18 januari
Het dames jaardiner in Hilton Hotel.

zaterdag 7 februari
In de sporthal van Amstelborgh Borchland wordt voor de E en F pupillen en de World en
Champions league spelers een groot festijn georganiseerd.

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
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Let op:
De KNVB kan voor 10 en 11 januari nog veel wedstrijden inlassen
i.v.m. afgelastingen op 13 en 14 december.
Kijk daarom regelmatig op onze website of teletekst pagina 515.

Weet je dat … 2
in november onze website meer dan 9300 keer bezocht is? Was jij
daar ook bij?

Tip 3

Thuiswedstrijden zaterdag 10 januari 2004
14.30 37089AFC 6 – VVGA 2
14.30 37218AFC 7 – DVVA 9
14.30 97944AFC VE2 – Amstelland VE1
12.00 138524 AFC B1 – Legmeervogels B1
T. Koekoek
10.00 4089 AFC E2 – Legmeervogels E2
Peter Verhagen
10.00 4601 AFC F2 – Blauw Wit F2
Robert Molenaaram

Is je bekend, dat de uitslagen van alle gespeelde wedstrijden van de
AFC teams op resp. zaterdag en zondag al om 18.00 uur vermeld
staan op www.afc-amsterdam?

Weet je dat … 3
jullie webmaster graag suggesties ontvangt, die kunnen leiden tot
verbetering van AFC’website? Stuur deze dan naar webmaster@afcamsterdam.nl ?

Uitwedstrijden zaterdag 10 januari 2004
14.30 97677Abcoude VE2 – Amstelland VE1
12.30 47756VVIJ B1 – AFC B3
J. Drost
14.30 158158 Argon A2 – AFC A2
G. Feith
10.00 32094Pancratius F1 – AFC F1
14.30 36069DVVA 6 – AFC 3
C. Van Zuylen

Tip 4
Weet je, dat het wedstrijdprogramma van de AFC teams van de komende en daarop volgende week te zien is op www.afc-amsterdam.nl
op de site ‘laatste nieuws’? Klik dan daar op het gewenste in de
bovenbalk.

Thuiswedstrijden zondag 11 januari 2004
11.30 102224 AFC 2 – Quick 1890 2
14.45 11022AFC 10 – KLM 2
11.30 110330 AFC 11 – Swift 5
14.45 114500 AFC 12 – KLM 3
14.45 122791 AFC A4 – Weesp fc A3
12.00 5617 AFC B2 – DCG B2 (beker)
09.00 15622AFC B7 – Muiden B1
09.00 125182 AFC C3 0 CTO’70 C1

Programma
Eventuele wijzigingen en aanvullingen in het wedstrijdprogramma worden vermeld op op www.afc-amsterdam.nl en 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.
Bel bij slecht weer de gratis AFC afgelastingenlijn: 0800-0235373.

Uitwedstrijden zondag 11 januari 2004
14.00 158238 DWS 1 – AFC 1 (Amstel Cup)
12.00 103549 WV-HEDW 2 – AFC 5
11.00 107204 Buitenveldert 8 – AFC 7
10.00 124132 Turkqucu B1 – AFC B6
12.00 153344 VVA/Spartaan C1 – AFC C5
09.30 126764 Waterwijk C6 – AFC C7

Thuiswedstrijden zaterdag 20 december 2003
14:30 2813 AFC A1 - Cambuur L. A1
Diks M
12:00 47476 AFC B2 - DWS B2
Lange R.G.M.de
10:00 3183 AFC D1 - Amstelveen H D1
10:00 3534 AFC D2 - Roda '23 D2
Michael Parsser
10:00 3782 AFC E1 - RKAVIC E1
Jonathan Tugendhaft
10:00 4343 AFC F1 - Buitenveldert F1
Steven Bos
10:00 4605 AFC F2 - Swift F2
Dirk de Meijer

V.C. Roeleveld
H. Elias
A. Springer
F. Jüch
mevr. V. van Gerven
D. Verburg

P.J. Oeldrich
J.J. Oijevaar

Weet je dat … 4
jullie webmaster heel graag zou vernemen, wie deze week de Schakel
via de website bekeken heeft? Stuur dan even een korte reactie naar
webmaster@afc-amsterdam.nl

Uitwedstrijden zaterdag 20 december 2003.
14:30 36057 WV-HEDW 6 - AFC 3
Schagen D.
14:45 44536 Elinkwijk A1 - AFC A2
Jager J.P.
14:30 47859 Amstelveen H B2 - AFC B3
Nak R.
10:00 4087 Ouderkerk E2 - AFC E2

Ligging terreinen
Ingezonden bericht:
Is het misschien een idee om bij de "Ligging Terreinen" de postcodes
van de voetbalclubs te vermelden?
Dit zoekt nl. 10x sneller op bij de routebeschrijvingen via de ANWBwebsite! Hopelijk is het een goede tip...
Met vriendelijke groet,
A. van Ditmar, ouder van C4-voetballer
Naschrift redactie: een zeer goede tip, bedankt.
Yvonne Steeman heeft de postcodes meteen aan de lijst toegevoegd.
Ook zij bedankt.

Thuiswedstrijden zondag 21 december 2003
14:30 1138 AFC 1 - AFC 34 1
Drewel K
14:30 102488 AFC 3 - Roda '23 2
Ogretmen A.Y.
11:30 102884 AFC 4 - DCO 2
Hond M. de
11:30 103543 AFC 5 - Almere 3
Groot J. de
14:30 107086 AFC 6 - DWG/Rombout 4
H. Fritzsche
11:30 157703 AFC 7 - Swift 3
A. Springer
14:30 114510 AFC 12 - Swift 8
S. van Loggem
14:45 122768 AFC A4 - Roda '23 A2
11:30 122159 AFC A6 - Weesp FC A2
11:30 123225 AFC B4 - DSS B1
Blankendal E
09:00 5778 AFC C2 - Hoofddorp C2
Loogman G.A.M.
09:00 125451 AFC C4 - SDZ C1
09:00 153348 AFC C5 - Swift C1
09:00 142852 AFC C9 - KDO C3

Abcoude, Sportpark Hollandse Kade, Nieuwe Amsterdamseweg,
1391 Abcoude,0294-283984
AGB, Sportpark Ookmeer, Han Hollanderlaan 12, 1067 BB Amsterdam, 020-6110608
Amstelveen/Heemraad, Sportlaan, 1185 TB Amstelveen, 0206452443
Argon, Sportpark Gemeentecomplex Hoofdweg, 3641 PR Mijdrecht,
0297-281886/286078
Buitenboys, Sportpark Polderkwartier, Daniel Stalpaertstraat 1, 1333
NA Almere-Buiten, 036-5320561
Buitenveldert, Sportpark Buitenveldert, De Boelelaan, 1081 HZ
Amsterdam-Zuid, 020-6445577
DCG, Sportpark Ookmeer, Han Hollanderlaan, 1067 BB Amsterdam-West, 020-6139209

Uitwedstrijden zondag 21 december 2003
13.30 158244 Uitgeest (FC) Zo1 - AFC Zo2 Kortekaas Th.W.M.
12:00 152208 Buitenboys 4 - AFC 9
10:00 110326 Weesp FC 7 - AFC 11
10:00 139108 DWS B3 - AFC B5
11:30 124826 Weesp FC B3 - AFC B7
09:30 125165 DCG C2 - AFC C3
Piquard R.P.
10:00 126017 AGB C1 - AFC C6
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Niet KNVB-veteranen
Zaterdag 10 januari 2004: IC voetbalteam – AFC in het Olympisch
Stadion, aanvang 14.30 uur, bijeen 13.45 uur.
Alle spelers zijn uitgenodigd en eventueel afschrijven bij Jan Hein.
Na afloop worden de drankjes en hapjes genuttigd in het nieuwe
Frans Otten Stadion vlakbij de Zuidhal = IJsbaanpad.
Scheids: Hans Dukker/Grens: Jaap Pluim

DSS, Pim Mulier Sportpark, Pim Mulierlaan, 2024 BT Haarlem, 0235272678
DVVA, Sportpark Drieburg, Kruislaan bij Weesperzijde, 1097 EC
Amsterdam, 020-6949626
Eendracht '82, Sportpark De Eendracht II, Bok de Korverweg, 1067
HR Amsterdam-West, 020-6131829
OSC, Sportpark Ookmeer, Han Hollanderlaan, 1067 BB Amsterdam,
020-6113525
Overbos, Sportcomplex Overbos, Leenderbos 101, 2134 TZ Hoofddorp, 023-5638777
Turkgucu, Sportpark Middenmeer, Radioweg, 1098 NG Amsterdam,
020-6635109
Uitgeest, Sportpark de Koog, Zienlaan 2, 1911 TR Uitgeest, 0251315996
Vreeswijk, Sportcomplex Zandveld, Helmkruid 3, 3434 CT Nieuwegein,030-6061196
VVGA, Sportpark Voorland, Middenweg, 1098 AV Amsterdam,0204688750
VVZA, Sportpark Emiclaer, Schothorsterlaan 27, 3822 NC
Amersfoort, 033-4805806
Wartburgia, Sportpark Drieburg, Kruislaan bij Weesperzijde 1, 1097
EC Amsterdam,020-6920810
Westlandia, Sportpark de Hoge Bomen, Zuidweg 2, 2671 MK
Naaldwijk, 0174-626638

Programma (zie elders in deze Schakel). Let op evt. ingelaste wedstrijden, die vermeld worden op onze website.
Afschrijving telefoonsnummers
Zaterdag 1
Trainer-coach Dirk Spits (06-11491554); Assistent: Hans Coorengel
(06-54656918), elftalleider: Ger Smit, verzorger: Robin Massier (0641370295)
Zaterdag 2
Sebo Woldringh 06-14672961 of 023-5492900 of 6666656.
Zaterdag 3
Anton van Broeckhuysen 06-53214371
Zaterdag 4
Hans Dekkers 06-51545649.
Zaterdag 5
Lou Hekster 06-53304374 of Alphons Peters 06-53133914.
Scheidsrechter: Peter Brans
Zaterdag 6
Eric Euwes 06-55326235.
Zaterdag 7
Camiel Huisman 4004305 of 06-22978733
Veteranen 1
Ruud de Bruyn 06-55195650 of Boudewijn Zomer 06-27013999 of
020-6001918.
Veteranen 2
Coach: Cocky van Duyvenbode
Marcel Koster 06-53134078

Zaterdag
Sixes op Nieuwjaarsdag
Traditioneel staan de Sixes, zes tegen zes, weer voor de deur.
Nieuwjaarsdag 1 januari 2004.
Verzamelen 11:00 uur, start 11:30 uur, prijsuitreiking 14:00 uur.
Kom gezellig met de beste wensen aan de oliebollen, appelflappen en
koffie. Daarna lekker onderling ballen in een verrassende pouleindeling. Iedereen vanaf de A-junioren is van harte welkom. Er zijn
leuke, originele en lekkere prijsjes te verdienen!
Doe mee aan AFC’s jarenlange traditie!

Zondag A
Zondag 1
21 december: AFC 1 – AFC’34 1, 14.30 uur. Scheids: K Drewel,
Ass. Scheids: H J Lemstra en R Wuite.
11 januari: DWS 1 – AFC 1, 14.00 uur. Scheids: P J Oeldrich.
Trainer: Stanley Menzo, Ass. Trainer: Roy Tular. Leider: Peter Brans.
Verzorger: Ko Grosze Nipper, Fysio: Frank Tillmans.

Nieuwjarsreceptie donderdag 1 januari 2004 vanaf 17:00 uur
Het Bestuur van AFC ontvangt jullie van harte in ons rijkelijk
versierde clubhuis en zorgt voor een feestelijk en muzikaal begin van
het nieuwe jaar. Het trio Ger Suring en optreden van The Lelystreet
Sisters mag je niet missen. De zaterdag commissie rekent op jullie
komst en stelt je aanwezigheid zeer op prijs!

Zondag 2
21 december: Uitgeest 1 – AFC 2, 13.30 uur. Scheids: Kortekaas Th
W M.
11 januari: AFC 2 - Quick 1890 2, 11.30 uur. Scheids: V C
Roeleveld.
Trainer-Coach: Dirk Spits, Leider: Hans Erik Muller, Vlaggenist:
Theo Janssen.

Zaalvoetbaltoernooi zondag 4 januari 2004
Op zondag 4 januari zal in de Emergohal in Amstelveen (Langs de
Akker 3 tel. 020-6454255) het traditionele nieuwjaar zaalvoetbal
toernooi worden gehouden voor senioren teams.
16 teams zullen in 32 wedstrijden strijden om de fel begeerde prijzen.
Reputaties staan op het spel als het gaat om de prijs voor beste speler,
mooiste actie of opvallendste speler. Het belooft een groot spektakel
te worden.
Er wordt weer gespeeld in een ochtend en middag sessie. De
zaterdag- en zondagcommissie hebben de volgende indeling gemaakt:
Tussen 10.00 en 14.00 uur spelen – zaterdag 3, 4, 6, 7 en zondag 4,
5, 6, 7
Tussen 14.00 en 18.00 uur spelen – Veteranen 1, 2 en Klassieke
Vet., zaterdag 2, 5 en zondag 10, 12 en combi 8 & 9
Meld je aan bij de aanvoerder van je eigen team, zodat die weet of hij
een compleet team op de been kan brengen. De teams voor de
ochtend wedstrijden verzamelen in de Emergohal om 9.15 en de
middag teams om 13.00 uur.

Zondag B
B-commissie
Verheugd en trots zijn we over de komst van Patrick Reddering,
aanvoerder AFC6, in de B-Commissie. Als echte AFC’er maakt hij de
nu vierkoppige commissie compleet. Wij rekenen op zijn langdurige
en betrokken bijdrage en wensen hem alle succes toe!
De B-Commissie bestaat uit;
Frans Jüch – voorzitter (020 6415902 / 06 23622214): coördinatie
AFC3, 4 en 5
Patrick Reddering – commissaris (06 47806481): coördinatie AFC6
en 7
Jos Willems – commissaris (020 6158020 / 06 21585924):
coördinatie AFC8, 9 en 10
Max Flam – commissaris (020 6466118 / 06 25425231): coördinatie
AFC11 en 12

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)

Wij wensen alle AFC’ers fijne Feestdagen en een Gelukkig,
Gezond en Sportief 2004 !
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AFC 9: aanvoerder Onno van Grondelle 020 4004429 / 06 53698414
Contributieachterstand: F. Kerstens, G. Godet
AFC10: aanvoerder Jos Willems 020 6158020 / 06 21585924
Contributieachterstand: I. Vermeulen, J. Hilbrink
AFC11: aanvoerder Efraim Bloch 06 47104353
contact M. Flam (06 25425231) over indeling zaalvoetbaltoernooi op
4 januari 2004.
Contributieachterstand: C.E. Blog, D. Markens, R. Groen, M. Swalef
AFC12: aanvoerder Leen Meijaard 020 4232548 / 06 55753030

Programma
Zie elders in deze Schakel. Let op evt. ingelaste wedstrijden, die
vermeld worden op onze website.
Kienen, vrijdag 19 december 2003
Komt allen naar dit ‘mooie prijzen’ evenement. Een heerlijke avond,
voor iedereen prijs, verzorgd door het kwintet Ron van Doesburg,
Ronald Koster, Lou Hekster, Roy van Dijk en Hans Hulst. Lees elders
in deze Schakel. Echt iets voor teamplayers!
Sixes op Nieuwjaarsdag, 1 januari 2004 vanaf 11:00 uur
Traditioneel staan de Sixes, zes tegen zes, weer voor de deur. Nieuwjaarsdag 1 januari 2004. Verzamelen 11:00 uur, start 11:30 uur, prijsuitreiking 14:00 uur. Kom gezellig met de beste wensen aan de oliebollen, appelflappen en koffie. Daarna lekker onderling ballen in een
verrassende poule-indeling. Iedereen vanaf de A-junioren is van harte
welkom. Er zijn leuke, originele en lekkere prijsjes te verdienen! Doe
mee aan AFC’s jarenlange traditie!

De jonge AFC’ers
Sinterklaasfeest
Woensdag 3 december was het zover dat de Sint een bezoekje bracht
aan AFC.

Nieuwjarsreceptie donderdag 1 januari 2004 vanaf 17:00 uur
Het Bestuur van AFC ontvangt jullie van harte in ons rijkelijk
versierde clubhuis en zorgt voor een feestelijk en muzikaal begin van
het nieuwe jaar. Het trio Ger Suring en optreden van The Lelystreet
Sisters mag je niet missen. De B-Commissie rekent op jullie komst en
stelt je aanwezigheid zeer op prijs!

foto sint op het veld

Zaalvoetbaltoernooi zondag 4 januari 2004
Op zondag 4 januari zal in de Emergohal in Amstelveen (Langs de
Akker 3 tel. 020-6454255) het traditionele nieuwjaar zaalvoetbal toernooi worden gehouden voor senioren teams.
16 teams zullen in 32 wedstrijden strijden om de fel begeerde prijzen.
Reputaties staan op het spel als het gaat om de prijs voor beste speler,
mooiste actie of opvallendste speler. Het belooft een groot spektakel
te worden.
Er wordt weer gespeeld in een ochtend en middag sessie. De
zaterdag- en zondagcommissie hebben de volgende indeling gemaakt:
Tussen 10.00 en 14.00 uur spelen – zaterdag 3, 4, 6, 7 en zondag 4,
5, 6, 7
Tussen 14.00 en 18.00 uur spelen – Veteranen 1, 2 en Klassieke
Vet., zaterdag 2, 5 en zondag 10, 12 en combi 8 & 9
Meld je aan bij de aanvoerder van je eigen team, zodat die weet of hij
een compleet team op de been kan brengen. De teams voor de
ochtend wedstrijden verzamelen in de Emergohal om 9.15 en de
middag teams om 13.00 uur.

De jongste AFC'ers begonnen om 14.00 uur met een pepernotentoernooi. De opkomst was echt geweldig bijna alle Champions League, World Cup en F-pupillen (92 van de 95 F-pup.) waren aanwezig
bij het toernooi. De AFC trainers hadden wel eerst de indeling gemaakt van de teams maar daarna namen de voetbalpieten de leiding
over. Iedere goede actie van een speler werd beloond met een handje
pepernoten. Bij ieder mooi doelpunt, een goede pass, een knappe
redding rende de Pieten naar de speler om hem een handje pepernoten
te geven. Sinterklaas kwam aan het eind van het toernooi ook even
kijken. De act met de brandweer om Sinterklaas van het dak van het
clubhuis te halen ging helaas niet door omdat door de rijplaten “goed
genoeg” niet goed genoeg bereikbaar was.
De voetbalpieten gingen zich wel heel erg uitsloven voor Sinterklaas
want de meeste Pieten gingen gewoon met de AFC spelers mee voetballen.

Contributieschuld: uitgesloten vanaf 1 januari 2004
Wegens contributieschuld en boetes zullen we een aantal spelers, na
diverse aanmaningen en niet nagekomen toezeggingen, uit de teams
moeten schrappen. Zij zijn vanaf 1 januari 2004 niet meer
speelgerechtigd in het AFC-shirt totdat de penningmeester ons de
betaling (eventueel via incasso!) heeft bevestigd.

foto allen op de tribune

Trainingen
In de periode van maandag 22 december t.m. zondag 4 januari 2004
wordt er niet gevoetbald, en dus ook niet getraind. De trainingen
starten weer vanaf maandag 5 januari 2004.
Uitwedstrijd uitslagen doorgeven
Wij verzoeken de teams/aanvoerders bij uitwedstrijden de uitslag dezelfde middag telefonisch te melden aan ons wedstrijdsecretariaat 020
6445575, George Versteeg.
AFC 3: leider Hesdey Sanches tel. 020 6116410 / 06 12268777
AFC 4: leider Frans Jüch tel. 020 6415902 / 06 23622214,
aanvoerder Peter Kwee 06 52600250
Contributieachterstand: M. Riksen
AFC 5: leider Chris Bruystens 020 6121626 / 06 53372569
Contributieachterstand: D. Sars
AFC 6: aanvoerder Patrick Reddering 06 47806481
Contributieachterstand: E. Steenbergen
AFC 7: aanvoerder Tijs de Bont 06 50978451
Contributieachterstand: B. Klumperbeek
AFC 8: aanvoerder Dennis Bijlsma 020 6402879

Na afloop gingen alle spelers naar de tribune van het 1e veld. Sinterklaas had nog een korte toespraak. Sinterklaas is een echte voetbalkenner en is fan van Real Madrid en AFC. Uiteraard werd er nog
gezongen voor Sinterklaas en het bleek dat bij AFC meer talent aanwezig is dan bij Idols. De Pieten deelde nog aan iedereen zeer mooie
luxe chocoladeletters uit.
Sinterklaas heeft zeer genoten van de voetbalkwaliteiten van de AFC
spelers en heeft beloofd volgend jaar zeker weer naar AFC te komen.
Jan Verhagen
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Namens de Jeugdcommissie wensen wij de jeugdleden van AFC en
hun familie

Trainingsschema Keepers seizoen 2003-2004
dag
tijd
team
trainer
maandag 16.45-17.30 uur F- en E-pup.
Tim van Dijk
maandag 16.45-17.30 uur E3,D8,D9,D10 Jarick van Zeijst
maandag 17.30-18.15 uur D6,D7,E-pup.
Tim van Dijk
maandag 17.30-18.15 uur F1, F2,F3
Jarick van Zeijst

PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN SPORTIEF 2004 TOE.

Mededelingen
Let op!! De eerste trainingsdag van het nieuwe jaar is op 5 januari
2004.
Het A en B junioren Nieuwjaar indoortoernooi
Op zondag 4 januari 2004 wordt in Sporthallen Zuid het zaalvoetbaltoernooi voor A en B junioren gehouden.
Alle A en B junioren zullen in verschillende poules strijden om de
eerste plaats, waaraan een schitterende prijs is verbonden.

dinsdag
dinsdag
dinsdag

17.30-18.30 uur B3 t/m B7
17.45-18.45 uur B2, C1
18.30-19.30 uur A3 t/m A6

Michael Goudriaan
Emiel Pieterse
Michael Goudriaan

donderdag
donderdag
donderdag
donderdag

16.45-17.30 uur
17.30-18.30 uur
17.45-18.45 uur
19.30-20.30 uur

Michael Goudriaan
Michael Goudriaan
Emiel Pieterse
Cees Thomas

vrijdag
vrijdag

D10, E1
D2 t/m D5
A2, B1
A1

16.45-17.30 uur D1,C2, C3
17.30-18.15 uur C4 t/m C9

Jorden Plevier
Jorden Plevier

Programma :
12.30 uur: informatie leiders, scheidsrechters en medewerkers
12.45 uur: teamleden melden bij leider en inschrijving teams
13.00 uur: aanvang wedstrijden
Sporthallen Zuid zijn gelegen aan het IJsbaanpad, onbetaald parkeren
voor en achter de sporthallen.
De kleedkamers zijn openbare ruimtes en kunnen niet afgesloten
worden. Daarom is het verstandig om je sporttas mee te nemen naar
de hal waar je speelt.
Waardevolle artikelen dus niet meenemen.

Telefoonnummers keeperstrainers:
Emiel Pieterse 06-54957249
Michael Goudriaan 06-18047498
Jorden Plevier 06-44594814

De teams spelen in het AFC tenue, maar ook in het witte reserveshirt.
Het dragen van zaalvoetbal schoenen is verplicht.
Wij verwachten dat dit Nieuwjaarstoernooi wederom een sportief
succes zal worden
En een goede warming up voor de komende voetbalmaanden.

World Cup en Champions League
Pupil van de week op 21 december bij AFC – AFC’34 is Didier van
Horst van Dynamo Kiev
Op woensdag 7 januari is de eerste training van 2004 voor de World
Cup en Champions League.
Zaterdag 10 januari is er op AFC een nieuwjaarstoernooi voor de
World Cup en Champions League
Champions League verzamelen om 8.45 uur
World Cup verzamelen om 9.30 uur

Indeling teams A t/m F d.d. 1 december 2003.
Voor een overzicht van alle teams: zie de vorige Schakel van 3 december nummer 8.
Mocht je deze niet meer in bezit hebben, dan kun je deze bekijken
(downloaden) op www.afc-amsterdam.nl onder ‘schakel’

Trainingsschema als trainingsvelden bij AFC zijn afgekeurd.
Er is voor gezorgd dat ieder team in ieder geval 1 keer per week kan
trainen, de selectieteams zoveel mogelijk op gras trainen, het trainen
op kunstgras voor de andere teams eerlijk verdeeld wordt.
Als alle velden bij AFC zijn afgekeurd
Wanneer de trainingsvelden bij AFC zijn afgekeurd. Dan vinden de
trainingen plaats op het kunstgras bij TRIAZ. De trainingen van de
volgende teams komen in dat geval te vervallen:
Maandag: D6, D7, D8, D9, D10 en de keeperstraining
Dinsdag: D2, D3, D4, D5 en de keeperstraining
Woensdag Champions League, World Cup, D1, C5, C6, C7, C8, C9
en de keeperstraining
DonderdagB4, B5, B7 en de keeperstraining
Vrijdag A2, A4, A5, A6 en de keeperstraining. Attentie de C5 en C6
trainen vandaag van 19.30-20.30 uur op het kunstgras

Kontaktadressen World Cup en Champions League:
Jean Bollen 06-53878379, e-mail: jbollen@nebig.nl
Joris de Wijs 06-30449023, e-mail: jorisdewijs@chello.nl
Indeling teams d.d. 1 december 2003.
Voor een overzicht van alle teams: zie de vorige Schakel van 3 december nummer 8.
Mocht je deze niet meer in bezit hebben, dan kun je deze bekijken
(downloaden) op www.afc-amsterdam.nl onder ‘schakel’

Wedstrijdverslagen
Tip 5

Als alleen het wetraveld (veld 5) bij AFC is afgekeurd
Het wetraveld bij AFC is afgekeurd.
Maandag: De C1 traint op veld 6, de B1 traint op het keepersveld. De
D6, D7, D8, D9, D10 trainen op het kunstgras bij TRIAZ, de keeperstraining en de andere trainingen gaan gewoon bij AFC door.
Dinsdag: de A1, D3, D5 traint op veld 6, de A2 traint op het keepersveld. De D2, D4, B4, B5, B7 trainen op het kunstgras bij TRIAZ, de
keeperstraining en de andere trainingen gaan gewoon bij AFC door.

Weet je, dat je ingezonden wedstrijdverslag nog dezelfde dag op
je site van www.afc-amsterdam.nl geplaatst wordt? Sturen naar
webmaster@afc-amsterdam.nl
6 december: AFC B1 – Stormvogels Telstar B1 1 – 0
Een overwinning vandaag zou betekenen dat we een weg kunnen
inslaan richting linkerrijtje. Vanaf de start liet AFC strijd zien en
waren we in staat om Stormvogels Telstar geen enkele kans te laten
creëren. Bij vlagen kwamen we over de zijkanten zelf goed door en
creërden we wat kleine kansjes. Na 20 minuten in de eerste helft was
het Gerson die via een vrije trap schitterend raak schoot (of het nou
zo bedoeld was?). In ieder geval betekende dit de gekoesterde 1-0
voorsprong. Stormvogels Telstar begon daarna wat meer te komen,
maar het bleef beperkt tot 2 halve kansen. Ruststand 1-0.
In de rust wat kleine tactische omzettingen wat uiteindelijk in de
tweede helft leidde tot een goede organisatie, met name achterin.

Woensdag: De D1, C1 en B1 trainen op veld 6, de C2 traint op het
keepersveld. De A3, A4, A5, A6, C3, C4 trainen op het kunstgras bij
TRIAZ, de keeperstraining en de andere trainingen gaan gewoon bij
AFC door.
DonderdagDe A1 traint op veld 6, de A2 traint op het keepersveld.
De D2, D3, D4, D5 trainen op het kunstgras bij TRIAZ, de keeperstraining en de andere trainingen gaan gewoon bij AFC door.
Vrijdag De A1, B1, C1 en D1 trainen op veld 6. De A2, B2, C2, C5,
C6, C7, C8, C9 trainen op het kunstgras bij TRIAZ, de
keeperstraining en de andere trainingen gaan gewoon bij AFC door.
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Telstar was niet in staat om kansen af te dwingen en AFC kreeg meer
ruimte om te counteren. Helaas speelden we dit, zeker in de slotfase,
niet goed uit. We moeten nog leren om bij balbezit veel slimmer te
spelen en gebruik te maken van de ruimte die ons geboden wordt. We
speelden te gehaast in deze fase om de score op te voeren en de
wedstrijd rustig te kunnen uitspelen. In ieder geval is het ons wel
gelukt om de drie punten binnen te halen. Het licht niet in mijn aard
om uitblinkers te noemen want de hele ploeg (hierbij ook natuurlijk
de wissels, ook van de C-junioren) heeft optimaal zijn best gedaan om
tot dit resultaat te komen.
Jongens gefeliciteerd met de derde overwinning op een BVO, want
laten we vooral niet vergeten dat we de hoogst genoteerde amateurclub zijn bij de B-junioren!!!!!!!Over 2 weken Zwolle thuis. Tegen
deze ploeg hebben we nog een appeltje te schillen, gezien de schlemielige uitnederlaag.
Jan Portengen

de rechtsbuiten van de 1e helft naar de linksbuiten positie was “geslopen”, bracht AFC aan de rechterkant danig in de problemen. Ondanks
de snelheid van onze rechtsback, Fabian, bleek deze wissel goed uit te
pakken voor Hoofddorp en scoorde de thuisclub twee keer vanaf deze
kant, waardoor een 3-0 achterstand ontstond. Deze achterstand kon
AFC helaas niet meer goed maken, ondanks dat gezegd moet worden,
dat het elftal bleef jagen naar doelpunten. Dit harde werken werd met
een welverdiend doelpunt beloond door een goede aanval afgerond
door Dave. Helaas werd het al snel daarna gescoorde 2e doelpunt van
AFC afgekeurd wegens praten (eigenlijk toch wel een rare regel...).
AFC probeerde nog wel, maar Hoofddorp bleef overeind en haalde de
3 punten binnen door deze 3-1 overwinning. We wensen Hoofddorp
veel sterkte in de komende periode. De volgende wedstrijd voor AFC
is zaterdag 13 december tegen Stormvogels Telstar C1 – we zullen er
tegen aan moeten, maar we hebben er alle vertrouwen in.
Mady

6 december: DSO B1 - AFC B2
Bewapend met GPS of de door Marjan uitgereikte routebeschrijving
in een lang lint naar Zoetermeer. Bij aankomst even de kantine in,
want er staat een ijzige wind. Eerst de kop warme koffie, terwijl Gerard ons laat zien welk gruwelijk “geschenk” hij heeft gekocht voor
de man of the match. Intussen is Marjan al druk overleg met de
scheids over het te dragen tenue van onze doelman.
Als we buiten komen, is diezelfde scheidsrechter al druk met zijn
warming-up bezig. Hij heeft er duidelijk zin in en even later zien we
hem de hoogte van de goals controleren.
Na zijn eerste fluitsignaal ontspint zich onmiddellijk een echte wedstrijd. Als Joppe voor iedereen zichtbaar onderuit wordt getrokken
binnen de zestien, verwachten we allemaal een penalty, helaas…
Intussen probeert DSO het met lange ballen, maar achterin zijn de
AFC-ers goed wakker. Na een paar mooie aanvallen van AFC, valt uit
een rommelige situatie voor de goal toch de 0-1: het is Gideon die de
bal in wil schieten en Shai, die het laatste tikje meegeeft. Als er aan
de andere kant net iemand te laat instapt, wordt geen buitenspel gegeven en de 1-1 valt. Reden voor DSO vol in de aanval te gaan, maar
Sieuwerd is vandaag niet te vermurwen.
Na rust valt de voor een aantal ouders onbekende Merijn in. Als ik ze
uitleg, dat hij wel zijn goaltje zal meepikken, is het of hij antennetjes
opheeft, want als een echte van Nistelrooij draait hij naar binnen en
scoort: 1-2. Het blijft een thriller; Martin vreet bijna zijn sigaret op en
Gerard staat bijna in het veld, als hij ziet dat iedere keer bij een fluitje
ook de klok wordt stilgezet. Als de scheids vervolgens nog eens zes
minuten bijtelt, duurt een tweede helft erg lang. Shai vindt het welletjes en met een lekker schot laag onderin is het 1-3.
De overwinningspremie voor deze “sleutelwedstrijd”: een Jack-inthe-box-sleutelhanger. En de gruwelijke hand-met-spin? Die ligt bij
mij thuis….
Mannen het wordt dringen bovenin, blijf met plezier spelen, dat werkt
het best!!
Thea V.

D1 Pepernoten…!
6 december: Volendam D1 - AFC D1 2 – 0
Ben natuurlijk van Real en AFC al jaren lid,
Maar zeg, kom ik voor zoiets uit Madrid?
Al ’s ochtends vroeg en vreselijk koud,
En gaat er ook van alles nog fout
Een inzet, die was maar zo,zo
Bepaald voor mij geen verjaarskado !
‘Tuurlijk zonde als de keeper dan eens mist,
Maar daarmee is de wedstrijd toch niet beslist?
Moet je er wel even wat voor willen doen,
Want Volendam leek mij geen kampioen
Maar het was te weinig, het was te lief,
En ook zag ik geen collectief
Zo verliezen doet een beetje zeer,
Heel jammer, jullie kunnen veel meer !
OK, na de thee werd het wel geprobeerd,
Maar ’t lukte niet, het liep verkeerd
Wist David ze nu wel goed te storen,
Toch kon hun spits nog eenmaal scoren…
En welke list jullie Pim ook verzon,
Mitchell naar rechts, Thierry, Allon
Ze wilden wel, drongen naar voor,
Maar de ballen kwamen niet lekker door
Hadden we Ajax eerst nog in ’t vizier,
Zakken we nu wel naar plaats vier

6 december: Hoofddorp C1 – AFC C1 3-1
Het was bijzonder koud: veroorzaakt door een gure Oostenwind, maar
ook door het besef, dat leven en dood dicht bij elkaar staat. Het was
het eerste optreden van het elftal van Hoofddorp na het tragische,
plotselinge overlijden van hun nog zo jonge trainer. De wedstrijd
werd begonnen met 1 minuut stilte, een bewogen moment voor het
elftal van Hoofddorp, maar ook voor het elftal van AFC. Hoofddorp,
een bijzonder fysieke ploeg, begon sterk en AFC had de handen vol.
Het voetbal van beide elftallen was niet echt goed, maar Hoofddorp
had in deze fase toch het betere van het spel, mede veroorzaakt door
het overwicht aan fysieke kracht. Een overtreding op Robin, die over
het hoofd werd gezien door de scheidsrechter, werd de aanleiding tot
het 1e doelpunt van de tegenpartij. Hoofddorp kwam daardoor onterecht in balbezit, waarna een voorzet van rechts door Nick onze
doelman niet voldoende werd weggewerkt en kon worden ingekopt –
1-0. AFC probeerde wel degelijk de achterstand goed te maken, maar
al deze pogingen leidden helaas niet tot de gelijkmaker. De rust werd
dan ook ingegaan met de 1-0 achterstand. Na de rust startte AFC
duidelijk met de intentie om alsnog deze gelijkmaker tot stand te
brengen. Echter een positie wissel in het team van Hoofddorp, waar

Nou ja, jullie weten van deze kindervrind,
Ben bepaald vergevingsgezind
Doe je best en zet ’m op,
Zijn jullie zo weer terug aan de top!
Frank de Munnik
6 december: AFC D 11 (E1) – Zeeburgia D 6 0-4
Ik praat nu even met de die honderden, duizenden vaders moeders en
grootouders. Heeft u dat nou ook, wij waren toch de besten op gymnastiek, hardlopen en de vaders uiteraard op voetbal.
Heeft u dat nou ook dat als je staat te kijken en dat dan bijvoorbeeld
de bal voor de linkervoet van je (klein)kind opduikt, je aan de kant
denkbeeldig met diezelfde voet de bal knalhard in de bovenkant van
de kruising jaagt. Zelf heb ik er een paar keer een “zweepslag “ aan
overgehouden. Terug naar de wedstrijd. Uit hadden we met 12-0
verloren dus de uitdaging was daar. In de tussentijd veel geleerd en
getraind, hadden we een kans? Heel even in de 2e helft zetten we
Zeeburgia onder druk, er was zelfs paniek bij de tegenstander, ze
hadden tot nu toe niet verloren. Thomas was heel dicht bij de1-2, de
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aansluiting tot een gelijkspelletje maar helaas in de laatste minuten
stelde onze tegenstander orde op zaken. Volgende week uit tegen
Omniworld. Wel even winnen dan staan we op de 3e plaats, niet zo
gek met Ajax op de 2e.
Even een vraagje aan Ko Grozne Nipper, de verzorger van het eerste
elftal, eigenlijk van heel AFC: WIJ als supporters mogen toch hopen
dat ook onze blessures als serieus genomen worden?
Hans Dukker

6 december: AFC E8 - Swift E5 1-7!!
Wat een deceptie, wat een blamage. Wat vandaag het kampioenschap
moest worden liep uit op een regelrechte ramp!
Als over het paard getilde, verwende stervoetballertjes liep AFC E8
over het veld!
Geen persoonlijk duel werd er gewonnen, geen strijd geleverd en door
de totale offday speelde m.u.v. Buwe Halbertsma (hij weer!) niemand
goed.
Werd met de rust, na 2 gemiste kansen, nog tegen een overbrugbare
1-0 achterstand aangekeken. In de tweede helft slachtte de handige
Swift spits AFC eigenhandig met 4 schitterende treffers.
Laten we dit maar gauw vergeten en alles richten op de uitwedstrijd
tegen Martinus waarbij AFC alsnog kampioen zal kunnen worden.
Coach

22 november: Roda ’23 F3– AFC F2
Vorige week 2-2 tegen Legmeervogels. Dat was natuurlijk jammer,
maar tegen Roda ’23 hadden we weer een nieuwe kans om te laten
zien dat wij de enige echte F2 zijn! Een team dat nauwelijks is te
stoppen als we goed op dreef zijn!
Na een stormachtige aanval knalt spits Quincy al direct de 0-1 binnen.
Die zit! Dat zal niet lekker aankomen bij onze tegenstander! Er valt
niets meer te lachen als je zo snel op achterstand wordt gezet!
Dengggg!!! Een snoeihard schot van Jordy, waarna Max 0-2 maakt.
Kaboemm!!! Zenno maakt met een moordende trap 0-3. Stijn verovert
de bal op het middenveld, kijkt en passt strak naar de vrijstaande
Max, die gortdroog het vierde AFC-doelpunt binnenschiet. Na de rust
hebben jullie door dat ons spel nog veel beter gespeeld kan worden.
Als wij écht goed geconcentreerd en fel zijn, zijn we door niemand te
stoppen, écht door niemand, zelfs niet door Swift! Ik ben dan ook
héél benieuwd hoe het volgende week tegen de koploper zal gaan. En
weer is het Max die een doelpunt in de touwen ramt: 0-5! Stijn bikkelt, zet een aanval op en bereikt met een pijnlijk nauwkeurige precisie Tyler, die op zijn beurt messcherp naar Zenno passt. Zenno ziet
Quincy naar het Roda-doel vliegen en bezorgt de bal knap bij onze
centrumspits. Klenggg!!! en het is 0-6! Dan zet Stijn weer een aanval
op, Max neemt over, Quincy krijgt de bal.... Quincy...Quincy... Bammm!!! 0-7! En daarna neemt onze centrumspits ook nog het achtste
doelpunt voor zijn rekening. Goeie uitslag, jongens!
Roel

6 december: Goldstar F1 – AC F3 0-7
“De beslissing”
De eerste 10 minuten was de spanning bij onze jongens zichtbaar.
Hoewel wij technisch beter waren kwamen wij fysiek iets tekort.
Twee mooie reddingen van onze keeper Glesandro waren nodig om
de nul te houden. Langzaam maar zeker kwam ons oude vertrouwde
spel weer boven water. Goed verdedigen van Otto, Daniel en Nanne
gecombineerd met een opbouw over de flanken gaf veel vertrouwen
in de uitkomst van deze wedstrijd. Op het middenveld kreeg “Het
loopwonder” Maarten, de bal en speelde deze strak in de vrije ruimte
naar Tommy. Met een verdediger in zijn nek rende Tommy op de
keeper af. Hij bleef rustig kijken naar de uitgelopen keeper en met een
mooi “Romario” tikje schoot hij de bal in de linkerhoek. 1-0. Vanaf
dat moment liep het uitstekend. Met Tom en Philippe op de vleugels
werd het spel mooi breed gehouden. Tommy en Benjamin stonden
steeds scherp op hun spits positie. De tweede goal kwam via een
corner bij Tommy, zonder na te denken schoot hij de bal hoog in de
touwen 2-0. Goldstar probeerde wel wat terug te doen, maar onze
kanjers in de verdediging waren ijzersterk. Vanuit de verdediging
kreeg Benjamin de bal en ging op de verdediging af, een tackel was
nodig om hem tegen te houden. De vrije trap werd door Maarten
keihard ingeschoten. De keeper hoorde alleen maar zoeffff en de bal
zat erin. 3-0. Direct na de rust gaf Tom een mooie pass aan Tommy,
het schot op doel werd door de keeper tegengehouden maar de bal
kwam voor de voeten van Benjamin met een neusje voor de goede
plek schoot hij de bal zuiver in de goal. 4-0. Onze opbouw vanuit de
verdediging en middenveld werd steeds mooier. Het ene driehoekje
na het andere zag ik aan mij voorbij gaan, het was slechts een kwestie
van tijd voor de 5e goal. Nanne, die nu op doel stond, reageerde prima
op de schaarse uitvallen van Goldstar. De druk op het doel van Goldstar werd groter. Een afvallende bal werd door Otto opgepikt met een
mooie kapbeweging speelde hij zich vrij en knalde de bal achter de
keeper 5-0. De ballen werden door onze vleugelspelers steeds goed
voorgegeven. Een voorzet van Philippe kwam voor de voeten van
Tommy, aannemen en uithalen en boem de bal lag in het net. 6-0.
Vlak voor tijd werd een corner goed door Philippe genomen. De bal
kwam voor de voeten van Otto en zonder na te denken schoot hij de
bal hard in het doel. Eindstand 7-0. Ongeslagen kampioen, 36 punten,
81 doelpunten voor en slechts 8 tegen. Wat een team en Olav wat een
Coach. Namens de fans bedankt.
Peter Dekkers
Naschrift: artikel te lang, 452 woorden. Maximaal toegestaan 375.

29 november: AFC F2 – Swift F2
Eindelijk was het zover! De eerste wedstrijd tegen Swift hadden we
verloren, maar nu was het onze beurt, op ons eigen AFC-terrein.
Iedereen was goed uitgerust en héél erg scherp. Weten jullie nog dat
we die eerste wedstrijd veel problemen hadden op het middenveld?
Daarom verzon de opa van Quincy een nieuw systeem voor ons. Niet
het vertrouwde 3-1-3, maar iets heel anders: twee verdedigers, maar
liefst vier middenvelders en één spits! Ik was heel erg benieuwd hoe
dat zou gaan!
Daar is de aftrap. Het is spannend, héél spannend! De aanvallen
golven heen en weer en het gaat werkelijk gelijk op. Plotseling, in een
onbewaakt ogenblik, scoort Swift en we staan met 0-1 achter. Shit! Zo
snel had ik het niet verwacht... Dan worden niet alleen de mouwen
opgestroopt, maar we beginnen werkelijk te vechten als leeuwen.
Tyler gaat voorop in de strijd, passeert mannetjes en snijdt op kracht
door de vijandelijke linie’s. Buck krijgt de bal op rechts, passeert
meesterlijk een verbaasde verdediger en speelt naar Quincy, die
vanuit zijn ooghoeken Max vrij voor het vijandelijke doel ziet staan.
Zo’n buitenkansje laat Max nóóit aan zich voorbij gaan. Droog raakt
hij de bal met de binnenkant van zijn rechtervoet. De ouders langs de
lijn ontploffen bijna van vreugde. 1-1 en wie weet wat er nog allemaal
gaat gebeuren! Wordt dit onze wedstrijd? Gaan we nu wraak nemen?
Na de rust stijgen we boven onszelf uit, ondanks het gemis van Jordy.
Spits Quincy is een plaag voor de Swift-verdediging en Ludo staat
weergeloos te keepen. Rutger en Nicolas zijn niet te passeren en Stijn
is zoals gewoonlijk weer de enige echte baas van het middenveld!
Dan gebeurt het: vlak voor tijd neemt Tyler een vrije trap. Hij schiet...
en de bal wordt uit de lucht geplukt door Zenno, die we nog nauwelijks hebben gezien. Hij aarzelt niet en als in een droom vliegt de
bal met een grote boog over de Swift-keeper! 2-1 voor AFC! De arme
Swifters kunnen het niet geloven en huilen van ellende. Jongens, wat
een geweldige wedstrijd en wat hebben jullie goed gespeeld!!!
Roel

6 december: A.F.C. F6 – S.D.Z. F3 1 – 1
De statistieken: Amusementswaarde 100%. Schoten op het doel verricht door A.F.C. 40. Schoten op het doel verricht door S.D.Z. 3.
Balbezit A.F.C. 70%. Balbezit S.D.Z. 30 %. Overtredingen beide
partijen verwaarloosbaar. Sportiviteitgehalte 100% en de spanning
onbeschrijfbaar. Na wederom een fantastische training (onder leiding
van Maarten op een koude zaterdagochtend) en woensdag 3 december
2003 een pepernotentoernooi met een mix van alle F-elftallen, zag ik
vandaag een elftal voetballen die een verschrikkelijke honger naar de
bal had. Een elftal die zich goed aan het positiespelletje hield en die
in mijn ogen de wil toonde die nodig is om te winnen. De wedstrijd;
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A.F.C. begon vandaag met Frank in de eerste helft op doel heel fanatiek en gedreven. S.D.Z. kwam er niet aan te pas. Maar een ding viel
mij ontzettend op er werd slecht of helemaal niet overgespeeld. Het
leek wel of de spelers dachten dat als iedereen voor zich en God voor
ons allen zou spelen, wel voldoende zou zijn om van S.D.Z.te winnen. Vanuit de achterhoede werd de bal goed rondgespeeld maar, als
de bal zich eenmaal op de helft van S.D.Z. bevond was het zo snel
mogelijk proberen een speler te passeren en op het doel te schieten.
Dit bleef maar doorgaan tot S.D.Z. uit een counter A.F.C. afstrafte
door een fantastisch afstandsschot in de kruising te scoren 0-1. S.D.Z.
speelde precies hetzelfde spelletje als wat zij thuis speelden, wachtten
op de counter, om dan toe te slaan. S.D.Z. had ook een fantastische
keeper op doel staan. Als ik mij niet vergis kan deze jongen later een
hele goeie worden. Hij pakte namelijk alles. A.F.C. ging in de eerste
helft gewoon door met het alleen spelen en zo te denken dat de gelijkmaker wel zou vallen, maar de gelijkmaker kwam maar niet. In de
tweede helft werd Aschwin keeper en ging Frank de lijnen uitzetten.
Frank speelde héél fanatiek en met gogme. Frank verdeelde het spel
heel goed. Hij zag op het juiste moment de vrijstaande speler. A.F.C.
ging door toedoen van Frank kaatsen. Er werden hele mooie kansen
gecreëerd maar de bal wilde er maar niet in. De spanning was op het
laatst om te snijden, kans op kans werd gecreëerd en als supporter
werd ik heel wanhopig. Dit kan toch niet waar zijn zoveel kansen en
dan die keeper die alles pakt. Een keeper die onmogelijke reddingen
verrichtte. Een keeper die ondanks zijn lengte groeide. Nog maar twee
minuten te spelen een corner voor A.F.C., wordt genomen door Calvin. In een wirwar van spelers rent Calvin naar de groep, pakt de bal
af en ziet Thom vrijstaan die vervolgens verwoestend uithaalde 1-1.
Wat een vreugde, gerechtigheid bestaat dus toch. A.F.C was nog niet
tevreden en zocht opnieuw de aanval op. In de laatste minuut krijgt
Calvin nog een kans om te scoren. De bal wordt door Frank tussen
twee spelers door in de richting van Calvin geschoten. Calvin loopt
alleen op de keeper af maar een halve meter voor de keeper stuitert de
bal in de armen van de keeper die zich als kamikaze piloot op de bal
stort. De stand blijft 1-1. Tijdens deze wedstrijd speelde iedereen
hartstikke lekker ook Tom en Niek, die ik nog niet genoemd heb,
speelden heel goed. Met name Tom die als enige in de eerste helft
begreep dat er alleen met samenspel een doelpunt kon vallen. Tot
volgend week.
Jerry Reingoud
Naschrift: artikel te lang, 574 woorden. Maximaal toegestaan 375.

Barcelona speelde zoals altijd zeer mooi en technisch voetbal en
zocht direkt de goal op maar Christiaan stond wederom fantastisch te
verdedigen en hield vele inzetten van met name de sterk spelende
Jesse goed tegen. Yarden had de hele week zich voorbereid en dat
was goed te zien, hij speelde fantastisch en stond aan de basis van de
eerste drie goals. Phil maakte zijn eerste en oh zo belangrijke
goal! Ajax kwam op 4-1 voorsprong en leek de wedstrijd te controleren maar de spanning kwam terug. Jesse schoot een corner in 1 keer
in de goal en het werd zelf 4-3. Met nog 2 minuten op de klok werd
het verschrikkelijk spannend, aanvallen over en weer. Nathan kreeg
de bal links op de middenlijn en nam deze handig mee, passeerde een
speler en schoot de bal goed in de hoek; 5-3!!! Barcelona kon de bal
nog middenuit nemen maar toen was het voorbij en het winnen van de
CL een feit.
Een fantastisch (1/2) seizoen werd afgesloten waarin jullie met heel
veel plezier hebben gespeeld en al veel hebben geleerd! Joris deed de
prijsuitreiking erg leuk en natuurlijk horen daar medailles bij, wat een
feest! Natuurlijk werd onze titel en seizoen afgesloten met een gezellig etentje bij Bellini! Jongens, we hebben genoten van jullie plezier
en inzet in alle wedstrijden en zullen het de komende weken erg
missen maar geniet allemaal lekker van de vakantie! We zien jullie in
het nieuwe jaar weer snel terug op de 1e trainingen! Tevens bedanken
we Daan en Jelle voor hun zeer goede invalbeurten!!!
Groeten van de winnaars van de Champions League
Fulco van Kooperen
13 december: Real Madrid – Borussia Dortmund
De laatste wedstrijd van het seizoen; de kraker tegen Borussia Dortmund!
Vandaag was de strijd om wie nu uiteindelijk de 5-de plaats mocht
innemen op het eindklassement van de AFC-Champions League.
Deze pot werd gespeeld in de zaal van Sporthallen-Zuid, als warming-up hadden we alvast wat in de zaal gespeeld, met de juniorboard een parcours afgelegd met o.a.: kopoefeningen, slalom, penaltyschieten. Dit laatste was echter niet in de wedstrijd nodig want uiteindelijk hebben we met 5-3 gewonnen.
Tjonge wat een verschil met het voetbal op het veld!, in de zaal met
harde ondergrond en 3 afgesloten zijkanten gaat het spel dubbel zo
snel. Daarnaast was de zaal ook vol met publiek. Ervaring wijst uit
dat er dan een spanning op de spelers komt te staan waardoor de vorm
beter wordt, of achteruit gaat.
Nou in deze sportieve partij werkte alle aandacht juist versterkend.
Borussia en Real waren duidelijk aan elkaar gewaagd en haalden echt
alles uit de kast om te winnen. Voor de toeschouwers een groot
plezier om te zien, en te horen door alle aanmoedigingen. De eerste
helft was Borussia versterkt met een Ajax-huurling, waarschijnlijk
door ziekte kon Borussia niet meer spelers opstellen. De wedstrijd
ging gelijk op, de eerste helft was een echt doelpuntenfestival.
Ruststand 4-3 in het voordeel van Real, door de snelheid heb ik de
volgorde van de makers niet meer bij kunnen houden. Ik heb
doelpunten gezien van Thomas, Darko, en van Bas. In de 2e helft
hadden beide partijen de wedstrijd beter in de hand. Arthur hield de
verdediging goed gesloten, er kwam geen bal meer door en 5 minuten
voor het einde kwam het verlossende doelpunt tot grote verrassing
van…. Bartje!!
Jongens,ik
heb met veel plezier met jullie samengewerkt. De eerste
wedstrijd tegen Bordeaux staat me nog heel goed bij… Een groepje
individuele spelers die nog duidelijk aan elkaar moesten wennen,
maar in de loop van het seizoen is volgroeid tot een hecht team! Van
de 11 gespeelde wedstrijden waren we slechts 2 keer met 4 spelers
vertegenwoordigd, hieruit blijkt dat we er zin in hebben. Na de
winterstop worden de teams weer opnieuw gevormd, wellicht zien we
elkaar dan weer op de zaterdagen rond het veld. Ik wens jullie een
prettige jaarwisseling en nog heel veel voetbalplezier bij AFC!
Groeten, Jos

6 december: AFC F7 – Legmeervogels F4 4-2
Vorige week speelden we tegen koploper ZSGO en gaven we al een
visitekaartje af. Weliswaar verloren we met 4-1, maar wat stonden die
jongens en alle ouders naar jullie te kijken. Het was gewoon vet….
Alleen de tweede helft ging niet goed en dat kostte ons punten. We
spraken toen af, dat we daar iets aan zouden gaan doen. Met z´n allen.
En dat hebben jullie tegen Legmeervogels gedaan. Met z´n allen in de
aanval en met z´n allen in de verdediging. En iedereen hield daarbij
z´n plekje en speelde fantastisch samen. Het was een feestje om naar
jullie te kijken. En dat resulteerde in een verdiende winst. 4-2. Jongens, ik ben trots op jullie. Het was vet cool….
René Toonen
13 december: Ajax winnaar Champions League winter 2003
Lieve Fans,
Vandaag werd de laatste speelronde van de Champions League afgewerkt onder een gesloten dak in de Sporthallen Zuid. Onder leiding
van Joris en met hulp van de Junior Board werd het een erg leuke dag.
Spelers van de World Cup en Champions League hadden fans, ouders, opa's en oma's meegebacht waardoor de tribunes vol waren en
de sfeer heel gezellig.
Alsof het zo gepland was speelden vandaag Barcelona (nummer 1)
tegen Ajax (nummer 2), beide ploegen hadden na 10 wedstrijden
evenveel punten. Onder leiding van Jean begon de wedstrijd om
10.30. Beide ploegen begonnen iets onwennig met het spelen op een
snelle ondergrond maar als snel begon iedereen zich aan te passen.
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13 december: laatste speelronde Champions League en World Cup
Vandaag werd de laatste speelronde van de Champions League en World Cup, afgewerkt onder een gesloten dak in de Sporthallen Zuid.
Onder leiding van Joris en met hulp van de Junior Board werd het een erg leuke dag. Spelers van de World Cup en Champions League hadden
fans, ouders, opa's en oma's meegebacht waardoor de tribunes vol waren en de sfeer heel gezellig.

foto’s
Zoveel publiek was in in de Sporthal Zuid

Ajax: kampioen in de Champions League
v.l.n.r.: Yarden Ockhuijsen, Nathan van Kooperen, Phil Citroen en Chris Gielen

Peru: kampioen in de World Cup

Zoveel publiek was in in de Sporthal Zuid.
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Ajax: kampioen in de Champions League. V.l.n.r.: Yarden Ockhuijsen,
Nathan van Kooperen, Phil Citroen en Chris Gielen.

Creatief

&

Modern

Peru: kampioen in de World Cup.
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