Dit is de Schakel die komt binden.
De oude club aan d’oude vrinden.
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Laten wij beginnen waar wij vorige keer zijn geëindigd, het Anonymous Flash Back
Club feest van afgelopen 14 mei. Een spetterend feest met meer dan 200 bezoekers in
een tot 70-er jaren nachtclub omgetoverd clubhuis, compleet met discovloer, blacklights en discobollen. Bijna iedereen had gehoor gegeven aan de maskerade en had
zich speciaal in een 70-er jaren outfit gestoken, of leek dat maar zo? Alles bij elkaar
een feestje dat voor herhaling vatbaar is.
Zoals gezegd is het deze maand toernooi-maand voor de jeugd. Afgelopen weekend
vond het sterk bezette Wim Buckert toernooi voor D pupillen en het Henk Kappelhoff toernooi voor C junioren plaats. De overall prijs, de Dick van der Klaauw Trofee
voor de beste club in beide categorieën, werd door Ajax gewonnen. U leest hier meer
over in de jeugdrubriek, waarin tevens de aankondigingen voor de komende toernooien staat.
AFC A2 en AFC B1 zijn de trotse winnaar van de KNVB districtsbeker geworden na
een lange reeks wedstrijden en spannende finales. Van harte gefeliciteerd met deze
prestatie.
Na het vroege kampioenschap van de A3 zijn ook de jongens van de B6, E8, E10, en
F4 kampioen geworden in hun afdeling, van harte gefeliciteerd allemaal.
Minder goed ging het de A1 af de laatste 2 wedstrijden. Na een fantastische inhaalslag gedurende de competitie moesten 3 teams, waaronder AFC A1, beslissingswedstrijden spelen om onder nacompetitie voor de degradatie uit te komen. Helaas werd
eerst met 3-2 verloren bij Stormvogels/Telstar en afgelopen weekend thuis 3-1 van
Omniworld. Nu zijn de mannen van trainer/coach Uli Landvreugd genoodzaakt in de
nacompetitie uit te komen tegen de periodekampioenen van de 2e divisie voor behoud in de 1e divisie. Gezien de eerdere prestaties gedurende de competitie moet
behoud in deze klasse mogelijk zijn.
Het zou fantastisch zijn om in de volgende Schakel te mogen beginnen met de vermelding dat AFC de “Rinus Michels Award” heeft gewonnen voor de beste Jeugdopleiding van Nederland bij de amateurs. Vrijdag a.s. wordt de winnaar bekend gemaakt, waarbij de overgebleven medekandidaten Rohda uit Raalte en Flevo Boys uit
Emmeloord zijn. Het is in ieder geval een grote erkenning voor onze jeugdafdeling
dat we bij de laatste drie verenigingen zijn gekomen. U hoeft overigens niet te wachten op de volgende Schakel om de uitslag te kunnen lezen. U kunt het zaterdag aanstaande al bekijken op de AFC website.
En dan kom ik bij AFC1. De laatste wedstrijd van “Ons Eerste” dateert alweer van 2
mei jl. Na een enigszins teleurstellend 0-0 gelijkspel tegen Kranenburg is AFC 1 toch
winnaar geworden van de 3e periode en neemt volgend seizoen deel aan de Amstel
Cup. Hoewel we de laatste weken misschien op meer hadden gehoopt is “Ons Eerste”
in de eindstand op een zeer verdienstelijke derde plaats geëindigd. In de laatste 3
wedstrijden liep het minder dan de andere wedstrijden na de winterstop, maar de
vooraf gestelde doelstelling om een periodekampioenschap te behalen en mee te doen
om de titel zijn helemaal waargemaakt en dat is een compliment waard!.
Op woensdag 26 mei a.s. zal de traditionele afsluitingswedstrijd van het seizoen de
zogenaamde “Gouden Ballen” wedstrijd, worden gespeeld. Een strijd tussen spelers
die ooit met AFC1 kampioen zijn geworden (1961, ’63, ’67, ’69, ’74 en 2001) of
meer dan 100 maal uitgekomen zijn voor “Ons Eerste”. Na afloop van deze mooie
traditie zal afscheid genomen worden van de spelers die AFC verlaten en zal ook “de
speler van het jaar” bekend worden gemaakt.
Voor de Algemene Vergadering, gepland op dinsdagavond 29 juni a.s., zal op dinsdag 15 juni nog één Schakel uitkomen en gaan we daarna genieten van een hopelijk
mooie zomer. En als u dan op het sportpark Goed Genoeg komt aan het begin van het
nieuwe seizoen, zal het sportcomplex voorzien zijn van een super kunstgrasveld met
lichtinstallatie en zal de weg naar het clubhuis voorzien zijn van bestrating en kan de
bevoorrading van het clubhuis weer op normale wijze plaatsvinden. Het leed is dan
geleden en wij danken u voor uw begrip voor de situatie gedurende de maanden
afgelopen maanden.
1LFNYDQ2PPHUHQ

7XVVHQWLMGVHLQIRUPDWLH

Bijna iedere dag is wel iets over AFC of andere wetenswaardigheden van clubs in de
Hoofdklasse A op onze website te zien.
Heeft u bv. al eens gelezen wat allemaal over AFC over tranfers en tranfergeruchten
geschreven wordt? En hoe de kampioenscompetitie en nacompetitie verloopt?
'H$)&ZHEVLWHXNXQWKHPJHHQGDJPLVVHQ! Ook met veel foto’s.
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6WLFKWLQJ*RHG*HQRHJ
Het bestuur van de Stichting Goed Genoeg maakt bekend dat Dick
van der Klaauw per 13 april 2004 zijn werkzaamheden als voorzitter
van de Stichting heeft beëindigd.
Wij willen onze oud-voorzitter van AFC bedanken voor zijn vele
werk dat hij voor de Stichting Goed Genoeg vanaf 1991 en daarbij de
laatste 5 jaar als voorzitter heeft geleverd.
Tijdens de bestuursvergadering van de Stichting Goed Genoeg op 19
april 2004 is Machiel van der Woude benoemd tot de opvolger van
Dick van der Klaauw en is het bestuur van de Stichting Goed Genoeg
aangevuld met AFC’s bestuursleden Ad Westerhof en Nicolaas van
Ommeren.
Thans is het bestuur van de Stichting Goed Genoeg als volgt samengesteld: Machiel van der Woude – voorzitter, Kees Gehring – secretaris, Bob Neseker – penningmeester, Johan de Bie, Jaap Draisma,
Ronald Koster, Hans Woudstra, Ad Westerhof en Nicolaas van Ommeren lid van het bestuur en Jan van Dijk adviseur voor het leven.

$GUHVZLM]LJLQJ
A J van Stek, don, Camera Obscuralaan 96, 1183 KB, Amstelveen,
lidnr. 9818
G M Hogers, don, Klipper 36, 1721 GX, Broek op Langedijk, lidnr.
9772.
Lars Boering, Sen, Zwanebloemlaan 318, 1075 EE, Amsterdam,
lidnr. 4338.
Hans Rooze, Sen, Geraniumlaan 9, 1171 MA, Badhoevedorp, lidnr.
0699.
Camiel Kesser, Jun, p/a Jozef Israelskade 52 hs, 1073 PW, Amsterdam, 06-20425293, lidnr. 5859
J en L Allick, Jun., Terhaarstraat 23d, 1053 LH, Amsterdam, lidnrs.
6981 en 5736.
R.W.M.Don Griot, Don, Bos en Vaartlaan 89, 1181 AE, Amstelveen,
lidnr. 9833.
9DQ:HUNHQGOLGQDDU'RQDWHXU
L W Hekster, was lidnr. 3147, wordt lidnr. 9845

2YHUJDQJ$MXQLRUHQQDDUVHQLRUHQ
Volgens opgave van de jeugdcommissie maken aan het einde van het
huidige voetbalseizoen maar liefst 31 A-junioren de (grote) overstap
van de junioren naar de senioren van AFC.
Om dit voor betrokkenen zo soepel mogelijk te laten verlopen heeft
Marjan Stoop aangeboden de spelers daarbij, in samenwerking met de
jeugdcommissie en de te onderscheiden elftalcommissies bij de senioren, persoonlijk te begeleiden.
Marjan, een ontzettend goed initiatief en wij wensen je bij je bemoeienissen veel succes.

9DQ'RQDWHXUQDDU:HUNHQG/LG
F.H van Ede, was lidnr. 9782, wordt lidnr. 7239.

,Q0HPRULDP
Het bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden van de
heer
,JQD]*DODYD]L

'LFN%DNNHU
Dick Bakker heeft vrijdag 14 mei j.l. het bestuur laten weten dat hij
zijn werkzaamheden bij AFC als trainer en coach van de zondag
senioren 4 tot en met 12 voor het seizoen 2004-2005 niet verlengt.
Daarmede komt een einde aan een periode van 23 jaar waarin Dick
Bakker (die op 18 januari j.l. op de 109e verjaardag van AFC terecht
werd onderscheiden met de mr. Henne Boskamp Nobelprijs) zowel
bij de jeugd als bij de senioren als trainer-coach actief is geweest.
Langs deze weg bedanken wij Dick voor zijn inzet, loyaliteit en betrouwbaarheid in al die jaren aan de AFC betoond en wij hopen Dick
(hij blijft donateur van AFC) nog vaak op Goed Genoeg te treffen.

in leven lid van onze vereniging.
Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan de naaste familie.
Machiel van der Woude - voorzitter
Kees Gehring - secretaris

Het bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden van de
heer

%HQRHPLQJWUDLQHUFRDFK$)&HQVHL]RHQ
In aansluiting op de bekendmaking van eerdere benoemingen maakt
het bestuur bekend dat overeenstemming is bereikt met de heer Arnold Bander over zijn benoeming tot trainer-coach voor AFC zondag
3 en 4 voor het komend seizoen. De 50-jarige Bander is in het bezit
van het diploma oefenmeester 2 en is gedurende het seizoen 20032004 actief geweest als assistent-trainer van Hennie Schipper bij het
naar de Hoofdklasse A gepromoveerde DWV.

0DULQXV$GULDQXVGH-RQJH
in leven ondersteunend lid van de vereniging.
Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan de naaste familie.
Machiel van der Woude - voorzitter
Kees Gehring – secretaris

*URXQGVPDQ
Het bestuur maakt bekend dat Hans Tier zijn werkzaamheden als
groundsman op Sportpark Goed Genoeg onlangs met onmiddellijke
ingang heeft beëindigd. Het bestuur dankt Hans voor zijn gedurende
de laatste 7 jaar geleverde arbeid en hoopt hem nog vaak op AFC te
treffen en wenst Hans Tier veel succes voor de toekomst.

$)&¶V³%LH´]RQGHUKHGHQ

Met een IDQWDVWLVFKH tweede helft van het VHL]RHQ  heeft
ons vlaggenschip de GHUGH SODDWV in de Hoofdklasse A bereikt en
daardoor het periodekampioenschap behaald. Dit betekent dat wij
weer, net als in augustus 2003, mee gaan spelen in de wedstrijden om
de $PVWHO &XS. Namens de AFC onze welgemeende gelukwensen
aan spelers, trainers, leider, verzorgers en leden van de Technische
Commissie met dit fraaie resultaat.
In 0HWURSRRO 6SRUW d.d. 3 mei jl. werd het topscore klassement van
de +RRIGNODVVH $ op zondag gepubliceerd. 'HQQLV 3XUSHUKDUW
eindigde in dit klassement op een IDQWDVWLVFKH H SODDWV achter Patrick Lokken van de vereniging Argon. Dennis scoorde 15 doelpunten. De overige leden van ons vlaggenschip scoorden als volgt: 5R
G\7XUSLMQ   $OL %HQWRKDPL   8OL /DQGYUHXJG   %RE *H
KULQJ   'MXULF $VFHQVLRQ   'DQLpO YDQ 0HHU   5REHUW
*HKULQJ   0RDG =DRXGL  en 7DKLU $NKDPUDQH   Voor de

6FKDNHO$OJHPHQH9HUJDGHULQJ
De volgende Schakel verschijnt op dinsdag15 juni a.s. met daarin o.a.
de agenda voor de jaarlijkse ledenvergadering, die is uitgeschreven op
dinsdagavond 29 juni 2004. Noteer de datum nu reeds in uw agenda.
2S]HJJLQJ
Leden van de vereniging, die met ingang van het seizoen 2004-20005
als lid wensen te bedanken, dienen dit YyyU VFKULIWHOLMNte
bevestigen aan: Secretariaat van AFC, Postbus 302,1180 AH Amstelveen of aan de Administratie van AFC, De Boelelaan 50, 1082 LR
Amsterdam.
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en op de kijkers naar zijn tv-optreden naar aanleiding van dit geweldig boeiend boek. Het verhaal is intussen bekend, waarover ik u ook
al had geïnformeerd. Na het overlijden van zijn moeder vond Donald
alle brieven die PRHGHU 6SHHOPDQ aan haar PDQ $OH[ en aan haar
RXGHUV gedurende de oorlog geschreven had. Brieven die bij hem niet
alleen verdrietige emotie opriepen, maar ook wel terechte boosheid.
Toch sloot Donald zijn tv-optreden af met de oproep om geen kwaad
met kwaad te vergelden. Een ware vredeswens uit zijn hart, die we
niet moeten vergeten!
Over =LOYHUHQ3ORHJHU%HQQR/HHVHU verscheen een uitvoerig artikel
in het zaterdagmagazine van de 9RONVNUDQWmet als titel: ³*HOGVSHFL
DO´. Benno wordt liefst vijf pagina’s in een interview aan het woord
gelaten, geïllustreerd met twee grote foto’s. En Benno zegt wel het
een en ander over zijn familie, waaronder $)&HQ$MD[YDGHU5ROI
Ook over het *DVVDQ GLDPDQWEHGULMI in Amsterdam, maar ook over
voetbal. Ik citeer: “Leeser, een ras-Amsterdammer, is vanaf zijn vijfde
bezeten van )HLMHQRRUG. Het showerige van $MD[, en dan ook nog die
$UHQD(“net een evenementenhal”), is aan hem niet besteed”. Uit het
grote artikel, grotendeels over zijn familiesituatie, pik ik nog de zinnetjes uit zijn mond: “ Men zegt ook tegen mij dat wat ik aan voetbal
uitgeef, niet gezond is. Als er een goede wedstrijd in Milaan is, vind
ik het leuk daarheen te vliegen”.Het artikel gaat eigenlijk helemaal
niet over voetbal. Dat is het motto van het artikel ook niet, want
anders zou Benno best even opgemerkt hebben dat AFC toch zijn
meest favoriete club is.
Benno’s vader, =LOYHUHQ3ORHJHU5ROI/HHVHU hoopt op 4 juni a.s. de
leeftijd van MDDU te bereiken. Rolf was na zijn jaren als speler van
het eerste elftal in de zestiger en begin jaren zeventig actief als lid van
de toenmalige (OIWDOFRPPLVVLH$ Hij is een trouwe bezoeker van het
herenjaardiner en de bijeenkomsten van de Zilveren Ploeg en bezoekt
zo veel mogelijk de wedstrijden van ons eerste elftal. Namens de AFC
wensen wij hem samen met zijn echtgenote nog een groot aantal
gelukkige en gezonde jaren.
Nu in de afgelopen weken weer de jaarlijkse wedstrijden zijn gespeeld voor de =ZDOXZHQ-HXJG $FWLH is het goed de jongere leden
van onze vereniging er eens op te wijzen, dat deze actie aan het begin
van de zestiger jaren van de grond gekomen is door o.a. een aantal
leden van onze vereniging en van de vereniging 99$. Ons /LG YDQ
9HUGLHQVWH +HQN YDQ 7HXQHQEURHN is jarenlang als één van de initiatiefnemers betrokken geweest bij het organiseren van dit jaarlijkse
toernooi. Henk mocht een aantal jaren geleden in aanwezigheid van
.RQLQJLQ %HDWUL[ benoemd worden tot /LG YDQ 9HUGLHQVWH YDQ GH
=ZDOXZHQ-HXJGDFWLH ten bate van het Prinses Beatrix Polio Fonds.
=LOYHUHQ3ORHJHU5XXG-DQVVHQ werd op de algemene ledenvergadering van onze dochterclub de $&& $PVWHUGDPVFKH &ULFNHW &OXE
vanwege zijn grote verdiensten voor deze vereniging bij de bouw van
het nieuwe clubhuis benoemd tot HUHOLG Namens de AFC feliciteren
wij hem gaarne met deze welverdiende onderscheiding.
Vrijdag 14 mei jl. werd het QLHXZH FOXEKXLV YDQ $&& officieel
geopend. Onder mooie weersomstandigheden sprak $&&YRRU]LWWHU
0D[GH%UXLQ-U. de aanwezigen, waaronder veel leden van de AFC,
toe en bracht hij hulde aan de leden van zijn club, die veel werkzaamheden hebben verricht om tot realisering van dit fraaie clubhuis te
komen. Namens de AFC wensen wij de ACC veel succes in de recent
begonnen competitie in de+RRIGNODVVH.
Op vrijdag 14 mei j.l. vond weer de jaarlijkse bijeenkomst van het
genootschap van de 6WLHUHQplaats. De happening vond dit jaar plaats
in het nieuwe )UDQV 2WWHQVWDGLRQ aan het IJsbaanpad. 2SSHUVWLHU
5HLQ0LQRU deelde mij mede, dat er 22 stieren aanwezig waren en dat
er naast voorzitter 0DFKLHOYDQGHU:RXGH twee gasten waren uitgenodigd, te weten bestuurslid 5RQDOG .RVWHU en 6HER :ROGULQJK in
zijn functie van lid van de zaterdagcommissie. Als nieuwe Stier werd
geïnstalleerd 5LFKDUG 0RXQRXU\, speler van Zaterdagveteranen.
Volgens de door mij ingewonnen informatie mag ook dit jaarlijkse
feest weer geslaagd genoemd worden. Leuk is het om hierbij te vermelden, dat 2SSHUVWLHU5HLQafgelopen zondag zelf weer de $PVWHU
GDPVH *UDFKWHQORRS liep, waarvoor namens de AFC onze welgemeende gelukwensen aan onze sportieve opperstier.
Nu ik het toch over geslaagde evenementen heb wil ik wel even laten
weten, dat ik mij vrijdag 14 mei jl. zeer geamuseerd heb op het feest
met de titel $QRQ\PRXV)ODVKEDFN&OXERuim 200 leden met intro-

overige informatie verwijs ik u uiteraard naar de gegevens van onze
FOXEVWDWLVWLFXV&KULV6FKU|GHUevenals naar de WHOHWHNVWSDJLQD
YDQ$79 waarop door Chris meerdere informatie over onze vereniging wordt weergegeven.
$)&5LGGHU &DV 7URPS verbleef korte tijd in het ziekenhuis voor
het ondergaan van een knieoperatie, maar is na een revalidatieperiode
weer thuis. Namens de AFC wensen wij hem een spoedig herstel.
Onze YHU]RUJHU van het eerste elftal .R*URV]H1LSSHU, winnaar van
de 0U+HQQH %RVNDPS 1REHOSULMV op het in januari jl. gehouden
jaardiner, werd recent voorzien van een nieuwe heup.Tijdens mijn
contact met hem vertelde hij dat alles naar wens was verlopen en dat
hij hoopte op korte termijn weer thuis te zijn. Namens de AFC wensen wij hem een spoedig herstel en een snelle terugkeer op de velden.
Ons lid )UDQNGH0XQQLN, in de vereniging actief als MHXJGOHLGHU en
medewerker voor jeugdverslagen in ons clubblad de Schakel, verblijft
nog steeds in het ziekenhuis. Bij mijn laatste contact met hem vertelde
hij dat alles goed gaat en hij er op vertrouwt na een periode van drie
weken weer het ziekenhuis te mogen verlaten. Ook hem wensen wij
namens de AFC een spoedig algemeen herstel en een snelle terugkeer
op de velden.
De -HXJGRSOHLGLQJ YDQ $)& ELM ODDWVWH GULH YRRU 5LQXV 0LFKHOV
$ZDUG. Aan het eind van dit voetbalseizoen wordt deze QLHXZH
SUHVWLJLHX]HSULMV uitgereikt. Onder andere zal deze jaarlijks te verdelen eretitel worden toegekend aan de beste jeugdopleiding bij de
amateurs. Hiervoor waren al eerder 12 clubs genomineerd, waaronder
AFC. Recent is bekend gemaakt dat $)& is doorgedrongen tot de
laatste GULH kandidaten, die in aanmerking komen voor deze prestigieuze prijs. De andere 2 genomineerden zijn: 5RKGD XLW 5DDOWH HQ
)OHYR %R\V XLW (PPHORRUG Op YULMGDJ  PHL DV., tijdens het
tweede nationale trainerscongres in Tilburg, vindt de verkiezing en
uitreiking plaats. Aan alle betrokkenen onze felicitaties met dit fantastische resultaat. In ieder geval behoort de jeugdopleiding van AFC
alvast tot de beste drie in Nederland en daar zijn wij als AFC zeer
trots op.
In de +RRIGNODVVH $ werd het kampioenschap, na een spannende
slotfase, behaald door onze Amsterdamse tegenstander 7UNL\HP
VSRU welke club ook in het seizoen 2002-2003 de titel behaalde.
Namens de AFC onze felicitaties en daarbij wensen wij de kampioen
veel succes in de komende wedstrijden om het kampioenschap van
Nederland.
In het seizoen 2004-2005 zullen wij in de Hoofdklasse weer een
tweetal oude tegenstanders tegen komen. Onze vrienden uit $PVWHU
GDP1RRUG te weten ':9 en onze tegenstander van weleer, het
/HLGHQVH896 werden kampioen in de eerste klasse. Namens de AFC
onze welgemeende felicitaties aan spelers en bestuur van beide verenigingen. Op de vrijdag jl. gehouden receptie bij ':9 mocht ons
bestuurslid $PHO 9URHJH de gelukwensen namens onze AFC overbrengen. Ook onze bevriende vereniging '&* werd kampioen in de
2e klasse en promoveerde daardoor naar de H NODVVH. Namens de AFC
onze felicitaties aan DCG.
Op PHLMO verzamelden zich om 18.00 uur op ons Sportpark Goed
Genoeg een 25 tal trouwe leden van onze vereniging, waar de voorzitters van $)&en $&&, 0DFKLHOYDQ GHU :RXGH en 0D[ GH %UXLQ
-U een krans legden bij het monument op ons Sportpark Goed Genoeg. Deze jaarlijkse kranslegging dateert al vanaf het einde van de H
:HUHOGRRUORJ Juist in de huidige periode, waarin overal in de wereld
oorlogen worden gehouden, is het goed dat er aandacht wordt besteed
aan de verschrikkelijke periode van deze Wereldoorlog. In een korte
toespraak werd door voorzitter 0DFKLHO YDQ GHU :RXGH de verschrikking van de oorlog genoemd en werd door hem de tekst van een
lied met de titel 0RQXPHQW voorgelezen. Dit lied werd op 1 januari
1975 gezongen door onze, een aantal jaren geleden overleden, 0LHS
5LGGHULNKRII en werd geschreven door ons lid van verdienste 3LP
$GULDDQV] Een wens van het bestuur is al vele jaren, dat meer leden
van onze AFC bij deze traditionele bijeenkomst acte de présence
zouden willen geven.
Op maandag 3 mei jl. werd er in het programma 7ZHH 9DQGDDJ
bijzondere aandacht besteed aan het verschijnen van het boek met de
naam GH7DVYDQ(YDIn mijn column in de vorige Schakel had ik al
aandacht voor dit programma gevraagd. Ons =LOYHUHQ 3ORHJOLG 'R
QDOG 6SHHOPDQheeft diepe indruk gemaakt op de lezers van zijn boek
4

19 mei 2004 82e jaargang nr. 16

ducés waren tot diep in de kleine uurtjes aanwezig op Goed Genoeg.
De dank van AFC gaat dan ook uit naar 1LFN YDQ 2PPHUHQ 5RE
/REDWWR)UDQV5LV7LP7LPPHUPDQ5RJLHUGH%RHUHQ-RULVGH
:LMVen vele anderen voor de organisatie van dit evenement. Tevens
wensen wij ons lid van verdienste Henk Bijlsma samen met echtgenote Clara veel plezier tijdens de door hen gewonnen reis naar Kreta,
belangeloos beschikbaar gesteld door 6XG 7RXUV Rogier de Boer
won de 2e prijs een kwartaal abonnement voor $OO6SRUWV en David
Westerhof ontving een prachtig )HVWLQD horloge voor zijn lotnummer."
Op genoemd feest had ik een aangenaam gesprek met 5HPNR 9HU
EUXJJHQ die een lange tijd van blessures achter de rug heeft. Enthousiast vertelde hij mij, dat hij in het komende seizoen gaat functioneren
als OHLGHUYDQ=DWHUGDJWHDP en dat er grote plannen zijn om weer
terug te keren naar de 2e klasse. U zult begrijpen dat een elftal, geleid
door een echte AFC-er wel tot goede resultaten in het nieuwe seizoen
zal kunnen leiden.
In het dagblad het 3DURRO van 4 mei jl. werd ruime aandacht besteed
aan de première van de film +HW6XULQDDPVH/HJLRHQ een documentaire van +DQV +HLMQHQ geïnspireerd op het gelijknamige boek van
ons lid +XPEHUWR 7DQ die de geschiedenis van het Surinaamse
voetbal in Nederland in beeld brengt. Het artikel is voorzien van
foto’s van uiteraard Humberto, maar tevens van onze trainer 6WDQOH\
0HQ]R Stanley zegt over deze film, dat hij geboeid en gefascineerd
naar deze film heeft gekeken. U ziet het weer beste lezers, dat je leden
van onze club overal tegenkomt. Ook werd in de zaterdagse rubriek
met de naam 2S GH .ODSVWRHO in het Parool uitgebreid aandacht
geschonken aan het boek van +XPEHUWR7DQ.
Ook in de zondagkrant van de Telegraaf van 16 mei jl. kwam er weer
nieuws van de AFC. Ruime aandacht werd besteed aan de toekomstige positie bij de VVCS van onze speler 'HQQLV3XUSHUKDUW Afgelopen maandag werd voorafgaande aan de wedstrijd van de 6XULSURIV
(coach en trainer onze eigen 6WDQOH\0HQ]R) tegen de kampioen van
de 1e Divisie t.w. )&'HQ%RVFK het door Dennis opgestelde rapport
,QWHJUDWLH 6XULQDDPVH 9RHWEDOOHUV gepresenteerd. In het bewuste
artikel wordt aan deze gebeurtenis ruim aandacht geschonken.
Zaterdag en zondag jl. bezocht ik uitgebreid de toernooien om de
:LP %~FNHUWEHNHU en de +HQN .DSSHOKRIIEHNHU Elders in deze
uitgave van de Schakel kunt u meer informatie vernemen, toch vanaf
deze plek wil ik namens de AFC hulde brengen aan de leden van de
jeugdcommissie voor de voortreffelijke organisatie.
Ook dit keer moet ik mijn bijdrage beëindigen met verdrietig nieuws.
Op een nog te jonge leeftijd van 66 jaar overleed ons lid ,JQD]*DOD
YD]L. Ignaz was één van de zoons van ons overleden erelid en gedurende een heel lange periode voorzitter ,+*DODYD]L-Uen komt dus
uit een echte $)&IDPLOLH. Ignaz speelde bij de AFC in de jeugdteams en later na zijn overgang naar de senioren in één van de lagere
recreatieteams. Vele oudere leden hebben met hem gevoetbald en
ondergetekende heeft ook nog het genoegen gehad om in het zelfde
team te mogen spelen. Ignaz verbleef voor zijn werk lange tijd in het
buitenland maar bleef de prestaties van onze club volgen. Namens de
AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan de naaste familie.
Ook moesten wij afscheid nemen van ons ondersteunend lid 0DULQXV
$GULDQXV GH -RQJH. Hij is een aantal jaren geleden lid geworden en
was een trouw bezoeker van de wedstrijden van het eerste elftal,
zowel uit en thuis. Namens de club onze condoleances aan zijn naaste
familie
In mijn column in de vorige Schakel had ik abusievelijk niet de verjaardag van ons Zilveren Ploeglid +HUPDQ 0HLMHU opgenomen.
Namens de AFC alsnog onze gelukwensen voor zijn verjaardag op 28
april jl. En dan nu GH YHUMDDUGDJHQ YDQ GH OHGHQ YDQ GH =LOYHUHQ
3ORHJ t.w.: Jan Meijer (21/5) – Herman Fritzsche (21/5 – 65 jaar) –
Ron van Doesburg (21/5) – Mannes Kinsbergen (22/5) – Cees den
Braven (24/5) – Amel Vroege (24/5) – Roy van Straten (25/5) – Ger
van Caspel (29/5 – 60 jaar) – Arjen Anderiessen (30/5) – Ivo Niehe
(31/5) – Karel van Osch (1/6) – Hans Brouwer (3/6 – 60 jaar) – Rolf
Leeser (4/6 – 75 jaar) – Ernst Seunke (5/6) – Ron Böhne (6/6) - Dick
Susan (8/6) – Hans de Wijs Jr. (11/6) – Theo van Broekhuizen (14/6)
– Hans de Wijs Sr.(15/6) – Jean Paul Krak (20/6) – Benno Leeser
(22/6). Aan al deze jarigen onze welgemeende felicitaties.
-RKDQGH%LH

3DUW\WLPH
$QRQ\PRXV)ODVKEDFN&OXE

Afgelopen vrijdagavond was het dan eindelijk zover! Al weken aangekondigd via Radio/TV en Internet. The Anonymous Flashback
Club op AFC – Dit keer geheel in disco stijl, maskers en prachtige
outfits waren te bewonderen en zorgden meteen voor een ouderwets
sfeertje. Ron 2100 uur kwamen de eerste gasten binnen en om 21.45
uur ging de achterzaal op spectaculaire wijze open. Rookmachine op
volle toeren, de achterzaal geheel omgetoverd tot disco paleis en een
uitmuntende Dennis Tetro zorgde ervoor dat de achterzaal in zeer
korte tijd geheel gevuld was en dat hebben we wel eens anders gezien!
Na de intro van Dennis Tetro werden we geheel en al overgeleverd
aan de 7/8 mans formatie BRICKHOUSE! Wat een band, wat een
soul en wat een enthousiasme. De speciaal neergelegde discovloer
was bijna te klein. Nog nooit zoveel AFC-ers op de dansvloer gezien.
Prachtige beelden door het hele clubhuis heen van VJ MARCELA
gaven de sfeer nog een extra dimensie. Duidelijk was dat hier veel
werk met hart en ziel was ingelegd. Marcela, grote klasse!
DJ Eran Hausel (AFC zat 2 – U ziet het AFC-ers kom je overal tegen)
- DJ van topklasse zorgde voor music all night long en wist de diehards tot in de late uurtjes te boeien.
En natuurlijk de Anonymous Guest van de avond; MEAT LOAF –
Prachtig performance van deze ouder rocker Robby Lobatto, bijgestaan door Natalie Thijsen en Max Flam . Het publiek, volledig
opgezweept door de oude klassieker Paradise by the Dashboard Light,
kreeg er geen genoeg van.
Uiteindelijk hadden zo’n kleine 200 AFC-ers/sters en hun vrienden en
vriendinnen een top avond …
De loterij trekking was wat aan de late kant, maar wat wil je met zulke
muziek…. De 1e prijs – 8 daagse vakantie – aangeboden door SUD
TOURS – werd gewonnen door Clara Bijlsma . De 2e prijs – 3 maanden fitness bij ALL-SPORTS – aangeboden door Rick Jamin – kwam
terecht bij Rogier de Boer, terwijl de 3e prijs – een prachtig
FESTINA horloge, aangeboden door Ronald Koster gewonnen werd
door David Westerhof !
Met dank aan: Party Time, Pasadena Productions, Dennis Tetro (zie
hieronder), Natalie Thijsen, Max Flam, Laurence Laarhoven, Gassan
Diamonds, Italiaans Restaurant Bellini, Unique Logistics, Troostwijk,
Wijnhandel de Logie, Sport Medisch Centrum Amsterdam, Palteam,
Sud Tours, All-Sports, Festina, Harold Hamersma, Sheila Speijer, VJ
Marcela (inlichtingen achter de bar), DJ Eran Hausel
En natuurlijk zeer VEEL dank aan onze pachters Joris en Frans en
hun crew (die er overigens helemaal disco uitzagen – top!) want
zonder hun inzet was het feest nooit geweest wat het nu was. Grote
klasse!
Namens de Feestcommissie:
Tot de volgende keer!
7LP7LPPHUPDQ

'HQQLV7HWUR

Afgelopen zaterdag verzorgde ik een half uur optreden bij AFC. Ik
was zeer onder de indruk van jullie clubgebouw. Ik heb er veel gezien
maar deze spant de kroon "wat een luxe betreft" daar mogen jullie
enorm trots op zijn! Een prettige ontvangst en een bruisend feest
hebben bij mij een behoorlijke indruk achter gelaten. Helaas moest ik
na mijn optreden meteen weg, maar middels deze weg wil ik iedereen
bedanken voor de prettige ontvangst. Speciaal wil ik Robby Labatto
nog bedanken want hij heeft er voor gezorgd dat ik bij jullie club
mocht optreden. Door mijn snelle vertrek kon geen info achter laten
waar ik te boeken ben, dus bij deze: www.dennistetro.com of 0645554767.
Groeten,
'HQQLV7HWUR
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(.3RUWXJRDDOELM$)&

behoud van de hoofdklasse en AFC met het behalen van een periodekampioenschap.
$PHO9URHJH

Komt allen kijken op het grote scherm ( 2,5 x 2,5 mtr.) naar de wedstrijden van het Nederlands elftal.
'LQVGDJMXQL'XLWVODQG±1HGHUODQGXXU.
=DWHUGDJMXQL1HGHUODQG±7VMHFKLsXXU
:RHQVGDJMXQL1HGHUODQG±/HWODQGXXU
Met de verduisteringsgordijnen zijn de wedstrijden beter te zien dan
ooit.
De zaal is open vanaf 17.00 uur, bij voldoende belangstelling zorgen
we ook voor eten.
Toegangskaart a ¼  WHYHQV JRHG YRRU HHQ FRQVXPSWLH  LV YHrkrijgbaar achter de bar.
Een pass partout voor de drie wedstrijden kost ¼ GULHFRQVXPpties).
Iedereen is welkom, wees er snel bij want op is op!
Komt het Nederlands elftal verder dan zijn die wedstrijden natuurlijk
ook bij ons te zien.
'HSDFKWHUV.

(LQGVWDQGSHUPHL
Turkiyemspor
26 14 6 6 48
55-33
Elinkwijk
26 14 3 9 45
39-31
$)&      
Omniworld
26 12 6 8 42
51-42
Argon
26 10 11 5 41
37-26
ADO 20
26
9 13 4 40
38 26
Westlandia
26 10 9 7 39
40-29
AFC’34
26 10 4 12 34
35-44
SVVSMC
26
9 6 11 33
39-45
Tonegido/Hgs. Bluf 26
7 9 10 30
26-32
FC Kranenburg
26
8 6 12 30
37-52
Hollandia
26
6 10 10 28
30-40
Nieuwenhoorn
26
6 6 14 24
30-48
TEC
26
4 6 16 18
29-55
Turkiyemspor kampioen
TEC en Nieuwenhoorn gedegradeerd
Hollandia nacompetitie
Elinkwijk, AFC en FC Omniworld periodekampioen

2QV(HUVWH

PHL)&.UDQHQEXUJ$)&
Misschien dat de samenstelling van de A-selectie van AFC de aanwezigheid verklaarde van de heer H Nawijn, voormalige minister van
vreemdelingenzaken en integratie (vooral) op het sportpark van FC
Kranenburg, maar in ieder geval kon ook hij vaststellen dat AFC
energiek van start ging tegen FC Kranenburg.
Per slot van rekening stond er nog een periodekampioenschap voor
AFC en deelname aan het Amstel Cup bekertoernooi op het spel.
Kranenburg, met 2 punten voorsprong op Hollandia, wilde vooral
niet verliezen, zodat zij bij een gelijkspel nog altijd konden terugvallen op de beslissingswedstrijd voor promotie en degradatiewedstrijden tussen de hoofd- en eerste klassers.
Met goed combinatie voetbal en pressie voor het hele veld wist AFC
zijn tegenstander terug te dringen, maar échte kansen deden zich het
eerste half uur niet voor. Aan gretigheid ontbrak het onze aanvallers
niet, want AFC werd 7 keer teruggefloten voor buitenspel en we
verdienden ook nog 5 corners. Eén ervan (Robert Gehring) rolde op
een meter van het doel voorlangs zonder dat er ook meer een verdediger of aanvaller zijn voet tegen aan kon zetten. Uit de (laatste ???)
acties van Dennis Purperhart en Ulli Landvreugd ging wel dreiging
uit, maar vaak stierven zij ook in schoonheid.
Bovendien had de keeper van Kranenburg ook zijn dag, want een
voorzet van Tahir Akhamrane plukte hij met een fraaie safe uit de
lucht en het slimme boogballetje van Dennis in de 43e minuut was
voor hem toch niet slim genoeg. Edwin van Holten deed voor zijn
collega niet onder en stopte de enige kans van Kranenburg in de 25e
minuut bekwaam.
Na de rust ging het tempo verder omhoog, want ondanks de voor
beide partijen op dat moment gunstige stand van 0 – 0 speelden
zowel AFC als Kranenburg op de volle winst en wilden het zeker niet
op die éné ongelukkige goal aan laten komen.
Beide verdedigingen lieten wat steekjes vallen, maar daarvoor waren
beide keepers weer in topvorm. Edwin haalde een bijna zekere goal
met zijn vingertoppen uit de rechter beneden hoek en bleef verder de
rust zelve bij wat hachelijke situaties voor de goal, terwijl de keeper
van Kranenburg (Ricardo Darsan is zijn naam ) vaker de aanvallers
van AFC voor zijn neus zag verschijnen dan zijn eigen verdedigers.
Elke 5 minuten in de 2e helft wist AFC zich wel een kans te schapen.
Dennis, Ulli, Tahir, Dennis, Ulli. Ken Watanabe, Ulli,Tahir, Dennis
en Ulli kwamen allemaal alléén voor de keeper of in ieder geval héél
dicht bij. Maar hoe mooi de voorbereidende acties ook waren, in het
net belandde de bal niet.
Ondertussen schoot Kranenburg ook nog een keer op de paal. Alle
aanvallers van beide partijen liepen bovendien ook nog minstens 2
keer buitenspel (Ja ja , de assistent-scheidsrechters hadden er oog
voor deze middag!! ) zodat van verveling langs de lijn geen sprake
was. Maar een doelpunt, hoe knullig ook, ho maar.
Enfin, toen de wedstrijd eindigde zoals hij begon nl. met de 0 – 0
stand, was uiteindelijk toch iedereen tevreden. Kranenburg met het

'DQNEHWXLJLQJ

Graag wil ik langs deze weg iedereen bedanken voor de belangstelling
welke ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis mocht ontvangen.
Met vriendelijke sportgroeten.
&R*URV]H1LSSHU

$)&]DWHUGDJLQ'XEOLQ
IRWR

,HGHU MDDU WUHNW $)& ]DWHUGDJ  HU RS XLW RP LQ (XURSD IXURUH WH
PDNHQ'LWMDDU'XEOLQ
Werden vorig jaar de Spanjaarden in Barcelona aan de zegekar gebonden, zo zouden dit jaar de Ieren volgen. Een collectieve revanche
voor het klompenvolk na de vernedering van het Nederlands elftal.
Vrijdagochtend land AFC 6 op Iers grondgebied. Aangezien Aer
Lingus ook al “low cost” is gaan vliegen, wordt door de heren snel
het restaurant gezocht. Exact 2 uur na landing zijn 8 flessen wijn
soldaat gemaakt en is de toon gezet.
Het is toch al 2 uur in de middag. ´s Avonds in Temple Bar ontmoeten we de ware aard van de Ieren. Drinken, dansen en sjansen. De
volop aanwezige ”hen party” (vrijgezellenavond voor vrouwen) mag
de pret niet drukken. Geen haan die er naar kraait. Toch? Het valt de
mannen op dat de vrouwen allen schaars gekleed zijn en zich op
meters hoge hakken door de stegen van Temple Bar voortbewegen.
AFC6 strompelt achter ze aan tot het ochtendgloren. De voorbereiding zit erop.
Zaterdag om 13.00 staat de bus voor het hotel. Nou ja, hotel, opvangcentrum voor daklozen zou een meer gepaste term zijn. De buschauffeur loodst ons langs vele files en een uur voor aanvang komen we
aan bij Ballaly Celtic. In een keet kleden we ons om, de netten worden gehangen en de lijnen getrokken (wellicht tevens na een aantal
Guiness want ik heb ze rechter gezien, die lijnen). De verwachtingen
zijn hoog gespannen. De Ieren houden er wel van om die mietjes uit
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met de hele groep binnengelaten in de exclusieve discotheek Lillie´s
Bordello. En nee dames lezers, het is geen bordeel. De drie dames die
we tegenkwamen bij het diner en zich aan de mooie AFC voetballers
vastklampen, mogen er zelfs niet in. Dames die geweigerd worden en
AFC voetballers die toegelaten worden. De Ieren hebben ons hart
weer volledig gewonnen, zelfs nadat ze ons hebben afgeslacht.

Nederland een lesje te leren. Het feit dat AFC oud profvoetballers
onderbrengt, maakt ze geen moer uit. Dat blijkt ook wel na het handen schudden en de wedstrijd in volle gang is. Graspollen vliegen in
de lucht, zo ook enkele AFC 6 spelers. Toch komen we met 0-1 voor!
Het spel wordt grimmiger, de benen van AFC spelers zwaarder. Als
de AFC verdediging in balbezit is, verraad onze spits de tactiek door
het woord “counteren” uit te kramen. Nu hebben ze ons door en
walsen ze over ons heen. Het wordt 5-1, terwijl in de slotminuut de
eer van het Nederlandse volk wordt hoog gehouden: we missen een
penalty. Er worden weer handen geschud en luttele minuten later
staan we hand in hand te zingen met ieder een “pint” in de hand. De
Ieren hebben het weer geflikt.

Op de weg terug beraad AFC zich al over de volgende tour. Het wordt
Riga of Reykjavik. Hoe dan ook, als we maar met 0-1 voorkomen,
dan is de missie al geslaagd. Wat is het leven van een AFC voetballer
toch heerlijk……
3HWHUYG'XQJHQ.

In de avond nemen we dan maar weer het eigen heft in handen en
maken we het de Ierse vrouwen zo lastig mogelijk. We worden zelfs

8LWVODJHQ

'LQVGDJDSULO
AFC Zon 3 – DWS 2

1-3

AFC A2 - DOVO A1
AFC E2 – Omniworld E2
AFC E8 – AMVJ E1
AFC F1 – Hellas Sport F1 (beker)

0-2
1-2
1-4
1-1

'RQGHUGDJDSULO
AFC C1 - DWS C1
AFC D5 - VVA/Spartaan D1

1-1
2-3

=DWHUGDJPHL
AFC VET – HVV VET
AFC 1 - KSJB 1
AFC 2 - Amstelveen H 3
AFC 4 - Beursbengels 3
AFC 5 - DVVA 8
AFC VE1 - Abcoude VE2
AFC B1 - FC Groningen B1
AFC B3 - Houten B1
AFC C1 - Omniworld C1
AFC D3 - Bijlmer D1
AFC D7 - Sporting Martin D2
AFC D8 - Pancratius D4
AFC D10 - Sporting Martin D5
AFC E4 - Pancratius E3
AFC E6 - Ouderkerk E5
AFC E7 - Sloten /Rivalen E4
AFC E9 - SDZ E4
AFC E12 - Roda '23 E12
AFC F3 - Legmeervogels F2
AFC F8 - Turkgucu F1
DVVA 9 - AFC 7
Amstelland VE1 - AFC VE2
Cambuur L. A1 - AFC A1
Haarlem A1 - AFC A2
Pancratius D2 - AFC D4
Blauw Wit Amste D5 - AFC D6
RKDES MD2 - AFC D9
Abcoude D8 - AFC D11
RKDES E1 - AFC E1
AGB E1 - AFC E3
RKDES E5 - AFC E10
Ouderkerk F1 - AFC F1
KDO F2 - AFC F4
AGB F1 - AFC F6
NFC F2 - AFC F7

12-2
0-2
5-2
2-4
1-1
6-0
1-1
2-4
1-0
5-0
6-0
6-1
8-4
1-2
1-7
7-1
3-0
12-3
2-4
3-5
3-2
5-2
0-3
5-1
3-0
9-3
1-3
2-4
11-1
7-3
0-13
3-10
0-5
2-4
2-9

=RQGDJPHL
AFC 5 - WV-HEDW 2
AFC 8 - RKAV 4
AFC 9 - DWG/Rombout 5

2-2
2-7
0-0

AFC B2 - Hoofddorp B1
AFC B4 - HYS B1
AFC C4 - DWS C3
AFC C5 - KDO C1
AFC C6 - Turkiyemspor C2
Kranenburg 1 - AFC 1
Quick 1890 AFC 2 - AFC 2
Roda '23 2 - AFC 3
DCO 2 - AFC 4
DWG/Rombout 4 - AFC 6
KDO 3 - AFC 7
KLM 2 - AFC 10
FIT 3 - AFC 11
KLM 3 - AFC 12
Weesp FC A3 - AFC A4
Purmerend A2 - AFC A5
Weesp FC C4 - AFC C7

1-3
3-0
4-3
6-1
5-1
0-0
2-3
1-0
6-2
7-2
2-1
3-6
7-2
4-0
5-7
4-5
0-11

:RHQVGDJPHL
AFC B1 – Purmersteijn B1
AFC B3 - VVIJ B1
AFC B4 - HBC B1
AFC C2 - Amstelveen H C2
AFC C5 - Swift C1

4-0
0-0
1-1
9-1
3-1

'RQGHUGDJPHL
AFC Zon 3 – Roda’23 2
DCG C2 - AFC C3

5-1
2-2

=DWHUGDJPHL
AFC 3 - SIZO 2
4-3
AFC 4 - Abcoude 2
3-2
AFC 5 - RKAVIC 4
2-9
AFC 7 - Swift 5 2-5
AFC VE1-Vlug en Vaardig VE1 3-0
AFC B1 – Vitesse’22 B1 (beker) 1-0
AFC D2 – Zeeburgia B2 (beker) 1-3
AFC D8 - Legmeervogels D5
2-2
AFC E4 - Gold star/SNA E1
3-5
AFC E6 - Roda '23 E5
0-4
AFC E8 - Sloterdijk E3
3-5
AFC E9 - Swift E5
6-2
AFC E10 - Sporting Martin E7 5-0
AFC E12 - RKDES E5
2-2
Geinoord N'gein B1 - AFC B3 2-1
Sporting Martin E1 - AFC E2
0-7
Sporting Martin E3 - AFC E7 10-1
VGA VE1 - AFC VE2
0-5
=RQGDJPHL
AFC 5 - Sporting Noord 2
AFC 8 - Swift 4
AFC 10 - RKAVIC 6

7

2-0
2-7
2-2

Buitenboys 4 - AFC 9
WV-HEDW 8 - AFC 12
AFC D1 – Elinkwijk D1

2-5
3-1
5-0

0DDQGDJPHL
AFC F2 – Swift F2
AFC F4 – AFC F7

0-3
2-1

'LQVGDJPHL
AFC A3 – OSV A1
AFC B6 - A'dam Seref Spo B1
AFC C4 - Blauw Wit Amste C3
AFC’34 B1 – AFC B1 (beker)
SVW’27 C AFC C2 (beker)
AFC wns
Amstelveen H D1 - AFC D2

5-0
5-1
3-5
1-2
1-1
1-3

:RHQVGDJPHL
AFC B4 – DSS B1
1-1
AFC C5 - ZRC/Herenmarkt C1 1-1
AFC F4 - Pancratius F5
3-2
Pancratius 7 – AFC Zon 10
1-2
FC Volendam B1 - AFC B1
9-2
FC Omniworld C3-AFC C3
4-12
St. Martinus F4 – AFC F5
8-1
'RQGHUGDJPHL
AFC A3 – Monnikendam A1
AFC D7 – OSD D1
Roda’23 D1 – AFC D2

0-4
1-15
0-1

=DWHUGDJPHL
AFC A1 – Fc Omniworld A1
AFC Vet. – Victoria vet.

1-3
4-1

=RQGDJPHL
AFC 8 – Fortius 3
AFC 12 – Swift 8
de Meer 3 – AFC 9
0DDQGDJPHL
AFC C2 - DCO C1
AFC D1 – DWS D1

1-12
0-0

3-2
1-3
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ingelegd door Willem Adriaansz
w.adriaansz@zonnet.nl

7$8586
Het was weer zover: de opperstier van de “Vereniging van Edelstieren der stamboekclub AFC” had zijn voorjaarskudde opgeroepen voor spijs,
drank en spel. Ooit ontsproten aan het creatieve brein van Theo van Emden, die jaren voor zijn overlijden het ludieke gezag had overgedragen
aan Rein Minor. Het was inmiddels voor de 42-ste keer, dat de edelstieren bijeen kwamen. Ditmaal in het gloednieuwe Frans Otten Stadion aan
het IJsbaanpad, waar behalve Rein M. de na te noemen stieren aanzaten: Wouter Amesz, Dennis Bijlsma, Henk Fopppen, Jan van Galen, Kees
Gehring, Peter van der Heydt, Benno Honsdrecht, Willem de Jong, Ruud Mantel, Herman Meyer, Ab Springer, Ron Susan, Roy Tular, Jeroen
Walker, Jaap Wildschut en – jawel – Pickelaar. Voeg daaraan toe stierdebutant Richard Mounoury. Als gebruikelijk boven de stiersterkte de
AFC-voorzitter Machiel van der Woude, de ex- ex-voorzitter Jan van Dijk (beiden qualitate qua) en als gasten Ronald Koster en Sebo Woldringh.
De strijd om De Bulle (voorheen de Edelfokbokaal) vond plaats in de schermzaal. Een korte oefensessie bleek voldoende voor hantering van het
floret. Willem de J. gaf er al snel blijk van een Florijn te verkiezen boven het floret. Hoe dan ook: er vielen geen doden en in de finale partij
verstoutte Ronald K. zich door zijn uitnodiger Rein M. te verslaan. Tot derde werd uitgeroepen Roy T. (aanstormend talent). Pickelaar zelf won
één partij van een onbekende tegenstanders die zijn masker al opgezet had. Maar door een logistieke fout werd hij niet meer opgeroepen; waarop zijn kans op Athene definitief verkeken was.
&,7$$7
³'HVWLHUVWRRWQLHWRPGDWKLMKRUHQVKHHIWPDDURPGDWKLMVWRWHQZLOKHHIWKLMKRUHQV´
(Arthur Schopenhauer, Duits filosoof, 1788-1860).
9,578$/,7(,7
Pickelaar kon het weer niet laten: na elk voetbalseizoen heeft hij de onbedwingbare behoefte de officiële eindstand van hoofdklasse A te transformeren volgens de vroeger gangbare regels (bij winst twee punten i.p.v. drie). Ongetwijfeld staat elders in deze Schakel onder veel meer de
gelegaliseerde eindstand. Pickelaar voegt daaraan toe zijn illegale (zo u wilt virtuele) eindstand; met tussen haakjes de officiële rangorde.
1 (1) Turkiyemspor 26-34, 2 (3) AFC 26-31, 3 (6) ADO'20 26-31, 4 (5) Argon 26-31, 5 (2) Elinkwijk 26-31, 6 (4) Omniworld 26-30, 7 (7)
Westlandia 26-29, 8 (9) SVVSMC 26- 24, 9 (8) AFC'34 26-24, 10 (10) Tonegido 26-23, 11 (12) Hollandia 26-22, 12 (11) Kranenburg 2622, 13 (13) Nieuwenhoorn 26-18), 14 (14) TEC 26-14.
Enige kanttekeningen. De kampioen blijft kampioen, de 2 degradanten blijven gedegradeerd. AFC eindigt met 3 andere clubs op 31 punten,
waarbij de rangorde wordt bepaald door het doelsaldo. Hollandia is – in tegenstelling tot Kranenburg – gevrijwaard van nacompetitie. Veertien
clubs speelden in totaal 364 wedstrijden. Daarvan werden er 131 gewonnen en derhalve ook 131 verloren. De resterende 102 wedstrijden eindigden in een gelijkspel. Dat is minder dan eenderde van het totaal (0,280 i.p.v. 0,333) en dat duidt wellicht op iets aanvallender voetbal. Pickelaar blijft echter tegenstander van het “nieuwe systeem”, dat overigens al weer heel wat jaren geleden werd ingevoerd. Een verdedigende counterploeg, die met 1-0 wint, behoort geen 3 wedstrijdpunten te verdienen.
+(76&+27
Nog eenmaal komt Pickelaar terug op (het schot van) Henk Sonnevelt (4-3 thuis tegen KFC in 1946), waarna weken later AFC alsnog kampioen
werd door in een beslissingswedstrijd in het Olympisch Stadion voor 43.000 toeschouwers KFC wederom te verslaan (4-2). Eén doeltreffend
schot was de inleiding geweest tot finale kwijting van de AFC-schuld in die tijd. In Pickelaars electronische brievenbus kwam dezer dagen een
bericht binnen van de schutter, bestemd voor de AFC-Schakel. Pickelaar citeert het hier volledig.
³'HRQWGHNNLQJGDW$)&HHQDUFKLHIFRPPLVVLHKHHIWZHHUKLHOGPLMHUYDQFOXEEODGHQ  DOVRXGSDSLHUZHJWHGRHQ'XVFRQWDFW
JH]RFKWPHWHQHPLMQKHHU3LP$GULDDQV]GLHGHVSXOOHQJHwQWHUHVVHHUGLQRQWYDQJVWQDP+HWJH]HOOLJHJHVSUHNZDDUQLHWDOOHHQRYHUYRHWEDO
ZHUGJHVSURNHQPRQGGHXLWLQHHQXLWQRGLJLQJRPDOVJDVWHHQWKXLVZHGVWULMGYDQGHFOXEPHHWHPDNHQ
2SDSULO $)&+ROODQGLD3 KHELNVDPHQPHW3LPHQHHQRXGHPDDWXLWKHWHHUVWH±.RHQ&ROLMQ±HHQPLGGDJMH$)&JHSURHIG
*HZHOGLJ9HOHQDPHQNZDPHQEHNHQGRYHUJH]LFKWHQYDQ]HOIVSUHNHQGPLQGHU(UJOHXNZDVEYPLMQSUDDWMHPHW(GZLQ*HOXN,NKHEGH]H
PLGGDJYDQPLQXXWWRWPLQXXWJHQRWHQ PLVVFKLHQZDWPLQGHUYDQGHZHGVWULMG HQVSUHHNPLMQZDDUGHULQJXLWYRRUGHPDQLHUZDDURS3LPHQ
-RKDQGH%LHDOOHVKHEEHQJHUHJHOG+HQN6RQQHYHOW´
9(5-$5,1*
Pickelaar verjaarde en blijkbaar trekt dat extra aandacht als daar een decennium mee gemoeid is. Hij gaf een partijtje voor familie en ander
vreemd volk. Een nichtje van hem zag zijn bekommernis en sprak troostend: “je bent geen 10 jaar ouder geworden, zelfs geen jaar maar slechts
1 dag”. Zij (gepensioneerd kinderarts) wist dus precies hoe ze (het kind in) Pickelaar moest aanvatten.
Pickelaar zegt hierbij ook de vele AFC-ers dank voor hun – vaak ludieke – betrokkenheid. Talloze telefoontjes, brieven, e-mailberichten en
cadeaux bereikten hem met het aansluitend advies om voorlopig nog gezond te blijven. Daaraan voegt Pickelaat toe, dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Maar hij blijft zijn best doen; onder meer door dagelijks enige kelkjes te heffen. Ook op uw aller
welzijn.
(3,/22*
“The (football) party is over” en AFC-ers zullen uitwaaieren. Ook Pickelaar maakt aanstalten om op stap te gaan. Dat laat onverlet dat hij naar
vermogen het Loopveld (nabij ’t Kalfje) zal bezoeken voor hoofdklasse cricket van ACC. Afscheid nemen van iedereen is dus niet echt aan de
orde.
Niettemin: het ga u goed en tot ziens en schrijvens in het voetbalseizoen 2004/2005.
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3URJUDPPD

'HMRQJH$)&¶HUV

*HVODDJGMHXJGWRHUQRRL'SXSLOOHQHQ&MXQLRUHQ
:LP%XFNHUWWRHUQRRLYRRU' SXSLOOHQ: de finale tussen Ajax en AZ
werd met 5-1 gewonnen door Ajax.
AFC werd derde door een overwinning met 3-2 op FC Antwerp
)RWR VYDQDOOHGHHOQHPHQGHWHDPVVWDDQRSGH$)&ZHEVLWH

Een programma van (extra) wedstrijden is momenteel niet beschikbaar. Kijk daarom regelmatig op www.afc-amsterdam .nl of op AT5
pagina 515.

=DWHUGDJ

De einduitslag van het +HQN .DSSHOKRII WRHUQRRL voor C junioren:
1. FC Antwerp, 2. RKC Waalwijk, 3. Ajax, 4. AA Gent, 5. Emmen, 6.
AFC, 7. Omniworld, 8. Feyenoord
Beste speler: Erixon Danso (AFC), beste keeper: Jorg Demeyer (FC
Antwerp), Fair Play Cup: Feyenoord
De 'LFN YDQ GHU .ODDXZ 7URIHH (overall winnaar over de beide
dagen): Ajax

=DWHUGDJFRPPLVVLH
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)

=RQGDJ%

$)&$HQ$)&%ZLQQDDU.19%GLVWULFWVEHNHU
Op het sportcomplex van Legmeervogels vonden op zaterdag 15 mei
de finales plaats.
AFC C2 verloor in de finale nipt met 2-1 van DWS C2
AFC A2 won met 2-1 van SVW’27 A2 door een terecht toegekende
strafschop 2 minuten voor het einde.
AFC B1 won na verlenging (2-2) en na strafschoppen van Haarlem
B1
)RWR¶V]LMQWH]LHQRSZZZDIFDPVWHUGDPQO

$FWXDOLWHLWHQ
AFC3 behaalde met de overwinning op Roda’23 2 in zijn laatste
competitiewedstrijd een periodetitel. Proficiat aan trainer, coaches en
spelers. Een prestatie van formaat van allen in de reserve eerste klasse.
AFC4 leverde een knappe prestatie door in de reserve tweede klasse
net onder de top te eindigen. De doelstelling in het linker rijtje te
komen werd door trainer Dick Bakker, de spelers en begeleiding meer
dan bereikt. Goed gedaan!
AFC5 wist degradatie te ontlopen na een succesvolle reeks tot en met
de laatste wedstrijd. Dankzij de inspanning van de begeleiding en de
coaching van Chris Bruystens spelen ze volgend jaar weer reserve
derde klasse.
AFC12 speelde 0-0 tegen kampioen Swift 8 en was zelf lang in de
race voor de eerste plaats. Dan maar volgend jaar Leen Meijaard en
zijn jongens!
Samen met Marjan Stoop werd afgelopen maandagavond de groep Ajunioren verwelkomd door de B-commissie samen met elftalleider
Chris Bruystens. In ontspannen sfeer werden de plannen uiteengezet
voor het nieuwe seizoen. Ook heten we welkom het nieuwe team van
Roy van Straten. Deze groep van 18 jonge spelers gaat het volgende
seizoen samen proberen zo goed mogelijk te presteren met een enthousiast en hecht team.
Verheugd zijn we over de komst van twee nieuwe scheidsrechters.
Jardo van Zweden, jaren lang speler van onze club, en AFC’er Seth
van Straten, hebben zich spontaan beschikbaar gesteld om de teams
van onze commissie op de zondagen te leiden. Geweldig, we zijn heel
trots en blij met jullie versterking.
Harald de Man, middenvelder bij AFC4, feliciteren we met zijn benoeming als trainer van de Nationale herenselectie alpine skiën. Als
veertienvoudig Nederlands kampioen blijkt hij dus een uitstekende
trainer!
Afgelopen weekend hebben we genoten van twee dagen jeugdtoernooi op Goed Genoeg. Wat een perfecte organisatie. Complimenten
aan allen die daarbij waren betrokken. Een goed voorbeeld! Opmerkelijk was het optreden van onze scheids Ap Springer. Hij was twee
dagen in touw tussen de jeugd van AFC. Dat houdt hem jong en
vitaal. Complimenten Ap voor je inzet en clubliefde!

7HDPVDPHQVWHOOLQJVHL]RHQ
De trainers en jeugdcommissie zijn nog volop bezig om een voorlopige indeling van de teams samen te stellen. Het is echter nog niet
mogelijk om een geheel overzicht van welke spelers in welk team
komen te spelen.
Spelers die graag willen weten voor welk(e) team(s) zij in seizoen
2004-2005 in beeld zijn, kunnen het beste het afc jeugdinformatiebandje inspreken (020-6008931) of reageren via E-mail,
afcjeugd@euronet.nl. Ook als er spelers (of ouders) zijn die bepaalde
verzoeken tot de indeling van de teams hebben kunnen ook gebruik
maken van het jeugdinformatiebandje of het E-mail adres.
$)&/HLGHUVWRHUQRRLYULMGDJDYRQGPHLXXU
Vrijdagavond 28 mei is het traditionele Leiderstoernooi. Met deze
voetbal- en barbecue avond wil AFC iedereen bedanken die zijn
steentje heeft bijgedragen aan het jeugdgebeuren. Een uitnodiging aan
alle trainers, teammanagers, commissieleden, scheidsrechters, grensrechters, assistentleiders, reservegrensrechters, chauffeurs, trouwe
supporters om op deze feestelijke afsluiting te komen.
Om 18.00 uur is de aanmelding en de loting voor de teamindeling van
het 6:6 voetbaltoernooi. Van 19.00-20.30 uur is het voetbalgedeelte.
Het barbecuegedeelte start om 20.00 uur. Wij hopen een ieder die de
AFCjeugd een warm hart toedraagt op deze avond te ontmoeten.
$)&PLQL(.]DWHUGDJPHLXXU
Zaterdag 29 mei de feestelijke afsluiting voor alle alle D-, E- en Fpupillen.
Een voetbaldag met vele extra activiteiten en verrassingen. Alle spelers geven zich op bij de leider en melden zich om 9.00 uur bij AFC.
De dag wordt om 15.30 uur afgesloten met een prijsuitreiking waarbij
ook de kampioenen van het afgelopen seizoen naar voren worden
gehaald. De allerjongste, de spelers van de Champions League, hebben alleen een ochtend programma van 9.00-13.30 uur de spelers van
de World Cup spelen gewoon met de F-pupillen mee.

1LHXZHVHL]RHQ
In de volgende Schakel zullen wij aandacht besteden aan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Daarin zullen wij alle nieuws
brengen over trainers, start trainingen, oefenwedstrijden en selecties.

7UDLQLQJHQRSGHZRHQVGDJPLGGDJ
In de maand mei zijn de trainingen als volgt.
F1 t/m F8 14.00-15.00 uur
E1 t/m E12 15.30-16.30 uur
D6 t/m D10 17.00-18.00 uur

%FRPPLVVLH
Frans Jüch – voorzitter (020 6415902 / 06 23622214)
Patrick Reddering – commissaris (06 47806481)
Max Flam – secretaris (020 6466118 / 06 25425231)

Woensdag 19 mei voetbalcircuit
Woensdag 26 mei hoge hoeden toernooi (LAATSTE TRAINING)
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gen op een 1-0 voorsprong uit een vrije trap. Na twintig minuten
kregen we wel meer grip op Groningen. De positiewisseling van
Faysel en Wouter pakte goed uit. De eerste kansen ontstonden dan
ook. Uit een prachtige vrije trap van Davy tastte Shay helaas mis met
het hoofd vlak voor de goal. Vlak daarna was het wel raak. Nessie
schoot met zijn chocoladebeen vanaf een meter of 25 raak. De keeper
stond te ver voor de goal en de bal verdween net onder de lat. 1-1.
Met deze stand gingen we ook de rust in. Na rust gingen we verder op
de wijze waarop we het laatste gedeelte van de eerste helft hadden
gespeeld. We waren meer in balbezit en creëerden een paar kansen,
maar helaas verzuimden we om op voorsprong te komen. Met een
beetje geluk hadden we nog kunnen winnen, maar in de afronding
hadden we een beetje pech. Aan de andere kant verrichtte Lamien nog
een schitterende redding en zodoende bleef het bij een gelijkspel. Al
met al mogen we best tevreden zijn over deze wedstrijd. Het debuut
van Dennis Frijns was zeer verdienstelijk, dit geld overigens ook voor
onze toekomstige vaste vlaggenist Benno.
Nog eenmaal moeten en gaan we in de competitie nog vol aan de bak.
Uit tegen Volendam.
-DQ3RUWHQJHQ

HMDDUV(SXSLOOHQYRRUEHUHLGHQRSVSHOHQKHHOYHOG
De spelers die geboren zijn in 1993 gaan volgend seizoen naar de Dpupillen. Om de spelers door op voor te bereiden zullen in mei een
aantal wedstrijden op heel veld gespeeld worden.
Dinsdag 25 mei van 16.30-18.00 uur (laatste van de 3 keer)
7RHUQRRLRYHU]LFKWYRRUGHPDDQGPHL
Van de meeste toernooien zijn nu nog niet de programmaboekjes
binnen. Zo snel mogelijk proberen wij er achter te komen wat de
aanvangstijd en eindtijd is en welk deelnemersveld aanwezig is. In
overleg met de trainers en de teammanagers wordt bekeken welk team
naar welk toernooi gaat. De hieronder staande indeling kan dus nog
gewijzigd worden.
)SXSLOOHQ
20 mei Zeeburgia voor F1, 2
28 mei AFC leiderstoernooi
29 mei AFC mini-EK voor F1 t/m F8
31 mei ’t Gooi voorF1
(SXSLOOHQ
28 mei AFC leiderstoernooi
29 mei AFC mini-EK voor E1 t/m E12
29 mei Almere voorD11
30 mei Almere voorD11
'SXSLOOHQ
20 mei DHC voor D2
21 mei Almelo voor D3
22 mei Almelo voor D3
Ommoord voor D2
Sv Lelystad voor D1
23 mei AFC voor D6, D7, D8, D9, D10
TEC voor D11
28 mei AFC leiderstoernooi
29 mei AFC mini-EK voor D2 t/m D10
29 mei Almere voor D1 sel.
30 mei Almere voor D1 sel.
&MXQLRUHQ
22 mei AFC voor C6, C7, C8, C9
OSM 75 voor C2
Ommoord voor C1
23 mei OSM 75 voor C2
Ommoord voor C1
28 mei AFC leiderstoernooi
29 mei RSK Blauw Zwart voor C4
Almere voor C1 sel.
30 mei RSK Blauw Zwart voor C4
Almere voor C1 sel.
31 mei Omniworld voor C3, C5, C6
%MXQLRUHQ
20 mei Rkv. GDA voor B3
22 mei AFC voor B5, B6, B7
Huizen voor B1
28 mei AFC leiderstoernooi
$MXQLRUHQ
20 mei sv Langbroek voor A-sel.
22 mei Huizen voor A3
Culemborgvoor A1
23 mei AFC A4,A5,A6
28 mei AFC leiderstoernooi
31 mei vvb Bennekom voorA3

DSULO$)&&±':6&
AFC speelde deze donderdagavond de inhaalwedstrijd tegen DWS.
DWS bestaat uit een zeer fysiek sterk team, waarvan de meeste spelers qua lengte ook nog eens ver boven de AFC-ers uitsteken. Hoewel
voor beide teams niets meer op het spel stond, waren beide teams
erop gebrand de overwinning in de wacht te slepen. In de beginfase
golfde het spel dan ook heen en weer en kreeg DWS de 1e kans om
een schotje los te laten op Nick, onze keeper. De 1e uitbraak van AFC
kwam op naam van de snelle Fabian, die de robuuste DWS verdediging voorbij liep alsof deze er niet stond, maar miste oog in oog met
de DWS keeper de koelbloedigheid de score voor AFC te openen.
DWS, dat veel zijn toevlucht nam tot de lange bal, zette AFC met dit
spel danig onder druk, terwijl AFC bij balbezit, het moet hebben van
hun technische vaardigheden. En AFC kreeg ook zijn kansjes met o.a.
een naast geschoten schot van Ricky en een goed schot van Frank (in
de handen van de keeper). Dan is het toch DWS, dat de score opent
met een snel genomen vrije trap en staat AFC tegen een achterstand
van 0-1 te kijken. Met deze score gaan beide teams de rust in, waarna
vanaf de start van de 2e helft AFC op jacht gaat naar de gelijkmaker.
Loon naar werken krijgt AFC, wanneer Robin op links de bal snel
ingooit op Damiano, die een gelukkige voorzet geeft, die prachtig
voor de voeten van Fabian komt, die niet aarzelt en geweldig inschiet.
Daarmee is de stand gelijk getrokken 1-1. De trainer van DWS vindt
het tijd voor een aantal wissels en gedurende de wedstrijd komt de
een na andere invaller van DWS op het veld. De een nog groter dan
de ander...en AFC moet het nog steeds hebben van hun techniek. Een
mooie aktie van Kevin, die de bal precies op maat op Robin speelt,
die op zijn beurt Damiano de diepte in stuurt, die dan de bal iets te
scherp op Fabian speelt, wordt nog maar net onderschept door de
alerte DWS keeper. De laatste fase breekt aan en het is te zien, dat het
team van AFC, dat veel werk heeft moeten verzetten, op de laatste
benen loopt. Als dan ook nog de goed leidende scheidsrechter de 2e
helft wel heel lang laat duren (bijna 45 minuten ipv 35 minuten), lijkt
het veld voor de AFC-ers plotseling wel heel groot....en krijgt DWS
levensgrote kansen, die door onze uitstekend keepende Nick echter
om zeep geholpen worden met een paar prachtige reddingen. In de
slotfase van de wedstrijd zet Daryl nog aan om de overwinning naar
AFC toe te trekken, dmv een handige lob over de uitlopende keeper
van DWS, die helaas naast gaat.
Eindstand 1-1. Conclusie: AFC heeft hard gevochten deze avond en
heeft het punt meer dan verdient in deze wedstrijd. We zien dan ook
vol vertrouwen de laatste wedstrijd tegen Omniworld C1 (ook een
fysiek sterke ploeg) zaterdag 1 mei, tegemoet.
0DG\

:HGVWULMGYHUVODJHQ

PHL$)&%)&*URQLQJHQ%
Onze laatste thuiswedstrijd in de competitie moesten we spelen tegen
het zeer sterke Groningen. De eerste twintig minuten was het dan ook
Groningen die de wedstrijd dicteerde. Door snelle balcirculatie en
positiewisselingen van de spitsen en de middenvelders werden we op
onze eigen helft gedwongen en waren we niet in staat om adequaat op
hun manier van voetballen te reageren. Na 15 minuten kwam Gronin-

PHL$)&&±2PQLZRUOG&
Het was prachtig voetbalweer deze zaterdagochtend, waarop AFC het
team van Omniworld opwachtte. De bezoekers waren al kampioen
geworden en werden dan ook sportief gefeliciteerd en ontvangen met
een bos bloemen. Het weer was zoals gezegd prima, maar het veld
was slecht en dat was duidelijk te zien aan het spel van beide teams.
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DSULO$)&'ZLQWYDQ$-$;'
Niemand was optimistisch over de kansen van AFC tegen AJAX. Het
AJAX team had nog alle wedstrijden gewonnen en thuis waren we
door hen met ruime cijfers verslagen. Toch trokken zowel de spelers
als de grote supportersschare met goede moed naar sportpark de
Toekomst. Nog niet zo lang geleden het decor voor een veldslag,
veroorzaakt door een stel idioten. Maar op deze zaterdag heerste er
zoals altijd een gemoedelijke sfeer.
Van de aftrap af was te zien dat onze jongens er veel zin in hadden.
Er werd gestreden om elke bal en de spelers pepten elkaar op om het
koppie er bij te houden. Toch wisten de Ajaxieden na een minuut of
tien te scoren. Een kleine onoplettendheid in de defensie en onze
keeper Blue – terug van een lange blessure - was kansloos. Even
vreesden we dat AFC de strijd zou opgeven, maar niets was minder
waar. Het leek alsof het onverwachte tegendoelpunt het adrenaline
gehalte van onze jongens had verhoogd. Daarbij werd er gewoon
goed gevoetbald. We wisten de nodige kansen te creëren en nog voor
de rust werd de 1 – 0 achterstand omgezet in een 2 – 1 voorsprong.
Ook in de tweede helft was AFC het betere team. De achterhoede gaf
nauwelijks nog een kans weg. Het middenveld liep zich de longen uit
het lijf en in de voorhoede wist men de bal goed vast te houden, zodat
de druk naar achter niet al te groot werd. Tegen het eind van de wedstrijd moest AFC soms ver terug, omdat AJAX alles op de aanval
gooide. We hielden echter fantastisch stand, ondanks dat de VFKHLGV
bijna wel 10 minuten langer liet doorspelen. Toen klonk het eindsignaal en de AFC-ers vielen elkaar juichend in de armen. We hadden
AJAX verslagen! Het bleef nog lang prettig onrustig op de Toekomst…..
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Het spel ging over en weer en AFC kreeg de 1e kans door een goed
schot van Frank, dat maar net gered kon worden door de keeper.
Beide teams hielden elkaar in evenwicht en de beide keepers verrichtten het betere keeperswerk, waardoor de score maar niet geopend kon
worden. En als de keeper van DWS dan de bal niet kon keren, kwam
de lat hem wel te hulp gezien het goede schot van Erixon, dat op de
lat uiteen spatte. Een doelpunt kon niet uitblijven en dit maal was het
AFC, dat ondanks het slechte veld, uit een vlotte combinatie de score
wist te openen door het goed intikken van Erixon: 1-0. Het volgende
schot van Erixon op aangeven van Tim gaat maar net naast en wanneer Omniworld probeert de score recht te trekken is daar de AFC
verdediging, die onder leiding van de in het centrum prima spelende
Michael, staat als een huis en kan AFC dus gaan rusten met deze
voorsprong. Bij het begin van de 2e helft laat Omniworld zien niet
tevreden te zijn met deze stand en gaat het team op zoek naar de
aansluitingstreffer. Het spel van de bezoekende club is echter gehaast
en met de vele kansen die het team krijgt, gaat het slordig om. De
schoten op het doel van Nick gaan of naast of over of worden door
Nick, die wederom een prima wedstrijd keept, probleemloos gestopt.
De laatste fase van de wedstrijd lijkt bijzonder rommelig, waarbij
ongetwijfeld ook het, zoals eerder gezegd, slechte veld ongetwijfeld
een belangrijke rol speelt. Een laatste kans krijgt Omniworld nog
wanneer het een corner mag nemen waaruit nog een gevaarlijke situatie zich voor het doel van Nick afspeelt, maar dit keer laat AFC niet
toe, dat het de punten moet delen en slaagt erin de laatste wedstrijd
tegen de kampioen winnend af te sluiten: 1-0.
AFC sluit de competitie af eindigend in de middenmoot. Maar zoals
een aantal spelers aangaven: “Eigenlijk had het beter gekund: Als we
de kansen die we hadden in de hele periode van de competitie gewoon gemaakt hadden, en we hadden echt heel veel open kansen,
hadden we toch mooi bij de 1e drie of vier kunnen eindigen....” en
eigenlijk sluiten we ons daarbij aan. Het was een competitie seizoen
dat begon met een prachtige overwinning uit op Stormvogels Telstar
en eindigt met een overwinning thuis op Omniworld. Rest de AFC C1
nu nog als afsluiting de komende tournooien in mei lekker te spelen
en zo dit voetbalseizoen 2003/2004 met een goed gevoel af te sluiten,
zodat met dit zelfde goede gevoel het volgend seizoen kan worden
ingegaan..
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A.G.B. de club waar wij met 1-3 in de allereerste competitie wedstrijd
hadden gewonnen. A.G.B.. die vervolgens twee keer bij ons hadden
gewonnen. De stand in dit onderlinge duel was op het moment 1-2 in
het voordeel van A.G.B. De vraag was kon A.F.C. dit gelijk trekken ?
Met een aantal afzeggingen is in allerijl door verslaggever een aantal
bereidwillige spelers gevonden om met ons mee te doen. Mijn dank
voor jullie medewerking in deze moeilijke periode van afzeggingen.
De wedstrijd:
A.G.B. die als zij zouden winnen nog kampioen konden worden
begonnen tijdens de warming-up met een lied alwaar zij lieten weten
over A.F.C. heen te zullen walsen. A.F.C. begon terecht gepikeerd en
zeer fel aan deze wedstrijd. Na een paar mooie combinaties was de
stand binnen vijf minuten 0 – 2. De spelers van A.G.B. knepen nog
eens flink in hun armen, was dit een droom, was het een vliegtuig,
was het een wervelstorm? Nee het was A.F.C. die niet met zich liet
sollen. En dan komt het onvermijdelijke in een uitwedstrijd. Op dit
moment denk je A.F.C. gaat een mooie overwinning boeken, heb je
nog een man die op dat moment als scheidsrechter door het leven
gaat. Ik heb nog voor dat ik dit verslag ging schrijven de omschrijving van een scheidsrechter doorgelezen. In de omschrijving staat dat
een scheidsrechter als objectief persoon een wedstrijd leidt. Deze
scheidsrechter, heeft echter het boek, hoe fluit ik het best voor de
thuisclub, grondig doorgelezen. A.G.B. komt middels een mooi doelpunt op 1 – 2. A.F.C. trekt er zich hier niets van aan, na een mooie
combinatie wordt door A.F.C.
1 – 3 gemaakt. Op dat moment keurt de scheidsrechter het doelpunt af
en wijst in de richting waar een wisselspeler van A.F.C. plus minus
met een halve teen op het veld staat. Ongeloof straalt uit de ogen van
de spelers en meegereisde supporters. In de tweede helft wordt het
wederom na een mooie combinatie 1 – 3 voor A.F.C.. Dan blijkt dat
A.G.B. niet zo tegen zijn verlies kan, er worden diverse trucs uit de
kast gehaald om A.F.C. het spelen onmogelijk te maken. De scheidsrechter gaat vervolgens op dezelfde voet verder en geeft de meest
vreemde vrije trappen in het voordeel van de thuisclub. A.G.B. komt
vervolgens op 2 – 3, maar A.F.C. maakt heel snel hierop 2 – 4.
A.G.B. geeft het op en het is A.F.C. die probeert het saldo op te vijzelen. Jongens goed gespeeld ondanks een “paar” arbitrale dwalingen
van de scheidsrechter. Tot volgend week bij de ijsheiligen.
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Met een versterkt C3-team werd op zaterdagochtend om 10.30 uur
voor onze eerste wedstrijd van tweemaal 10 minuten, afgetrapt op een
internationaal toernooi in Zaltbommel. In twee poules van elk 5 teams
bevonden zich behalve AFC, uiteraard de organiserende 50-jarige
vereniging N.I.V.O. Sparta, het Duitse Lenhausen en twee teams van
het Belgische Maas-Mechelen.
Vooraf was ingeschat dat de deelnemende teams zich qua niveau met
onze C3 zouden moeten kunnen meten, de C1 van N.I.V.O. Sparta
speelt immers ook hoofdklasse voetbal. Van de buitenlandse verenigingen was op voorhand niets bekend. Gaandeweg het tournooi bleek
dat deze verwachting niet werd waargemaakt, hoewel voornamelijk de
Belgische en het Duitse team fysiek de meerdere waren, voetballend
stelde het niet veel voor. Met veel gemak werden we dan ook poulewinnaar. In de kruisfinale tegen Lenhausen speelde voornamelijk
vermoeidheid en concentratieverlies een rol en moest de beslissing na
een 0-0 door strafschoppen vallen. De Duitsers waren daar opgetogen
over, ze roken hun kans, maar in de eerste serie hadden we aan drie,
met precisie genomen penalty's, al genoeg. In de finale ontmoetten we
tot onze verrassing niet de C2 van de Belgen, welke ook poulewinnaar waren geworden en die beter speelden dan hun C1, maar de C1
van Kerkwijk, welke we in onze poulewedstrijden al met 5-0 klop
hadden gegeven. In deze wedstrijd, waarbij de tegenstander veelvuldig geplaagd werd door kramp (zie daar het nut van de cooling-down
na elke wedstrijd die trainer/coach Magid consequent laat doen),
eisten we met 3-0 de beker op. Nadat eindelijk de prijsjes van de
loterij uitgereikt waren konden we om 18.00 uur zegevierend naar
Amsterdam terug. Al met al voor de moraal in de ploeg, na een teleurstellende tweede competitiehelft, een aardig toernooi.
Spelers C3+; Maxime, Sander, Enrico, Majid, Jeroen, Gautam, Lars,
Essam, Benjamin, Ralph, Ercin, Kensaku en Marciano.
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