Dit is de Schakel die komt binden.
De oude club aan d’oude vrinden.
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AFC IN BEELD
zondag 13 november 14.30 uur

zondag 20 november 14.30 uur

AFC - Haaglandia

Blauw Wit - AFC

zondag 27 november 14.30 uur

AFC - ADO’20
Andere interessante wedstrijden
zaterdag 12 november
14.45 uur AFC zat. 1 - Vlug en Vaardig 1
12.00 uur AFC B1 - Emmen B1
14.45 uur AFC C1 - GVVV C1

zondag 13 november
11.00 uur AFC 2 - DWS 2
11.45 uur AFC A2 - Kolping Boys A1

zaterdag 19 november
14.30 uur AFC A1 - Argon A1
11.45 uur AFC B2 - Geinoord B1

zondag 20 november
11.45 uur AFC C2 - Stormvogels/Telstar C2

zaterdag 26 november
14.30 uur AFC A1 - FC Utrecht A1

zondag 27 november
11.45 uur AFC B2 - DWS B2

De volgende Schakel zal op 30 november verschijnen, dus over 3 weken.
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de AFC Schakel
Website: www.afc-amsterdam.nl; teletekst AT5 pag. 515
e-mail Schakel en website: hanselias@wxs.nl
e-mail teletekst: chris.schroder@worldonline.nl
Productie Schakel Hans Elias
0297-563328
Redactie Nicolaas van Ommeren, Hans Elias
4411027
Drukkerij Palteam
4950435
Medewerkers Johan de Bie, Pim Adriaansz, Chris Schröder
Sportpark Goed Genoeg, De Boelelaan 50, 1082 LR A’dam
clubhuis 6445575, afgelastingen 0900-2024004 (0,25 p.m.)
Administratie
Jaap Draisma, Postbus 71793, 1008 DG A’dam, tel.
6611513, fax 6611959, e-mail: afc@hetnet.nl
Contributies t.n.v. 2e penningmeester AFC, postgiro 241002
Secretariaat AFC
Postbus 302, 1180 AH Amstelveen, 6410557
AFC bestuur
Voorzitter Machiel van der Woude
6623867
Secretaris Kees Gehring
6410557
Penningmeester Bob Neseker
035-5311903
Vice-voorzitterAd Westerhof
6444217
4977917
2e Secretaris Ronald Koster
2e Penningmeester Edwin Geluk
6433722
Commissaris Jeugdzaken Rinus van Leijenhorst036-5300489
Commissaris materiaal Fred ten Nijenhuis
06-53487485
Commissaris Pers, Publiciteit Nick van Ommeren 4411027
Commissaris clubhuis zaken Amel Vroege
6458693
Commissaris TOPamateurs Henk Bijlsma
06-53191115
Commissies en contactpersonen
Elftalcommissie zondag A Henk Bijlsma
Elftalcommissie zondag B Frans Jüch
Elftalcommissie zaterdag Sebo Woldringh

6194875
6415902
023-5492900

Jeugdcommissie:
Voorzitter Rinus van Leijenhorst
Comm. Alg. Zaken Michael Tugendhaft
Comm. Techn. Zaken Klaas Molenaar

036-5300489
6794911
06-51400751

Jeugdcoördinator
Jan Verhagen
Henny Schipper
Casimir Westerveld

6951656
6424367
06-29308818

Contactpersonen
Junioren A en B Thea Verhoeven
Junioren C Frans Ris
Pupillen D Frank de Munnik
Pupillen E Dennis Bijlsma
Pupillen F Jean Bollen
Ch. L. en W.C. Peggy van Wijnen
Junior Board Benno Nihom

4961106
06-55746749
06-12847852
06-22245977
06-36067587
06-48205116
06-22621600

Veteranencommissie André Wijnand
Archiefcommissie Pim Adriaansz
Clubstatisticus Chris Schröder

0297-522668
0251-650948
6152751

Trainers senioren
John Kila
Dennis Purperhart
Wessel Colijn
Martin Verburg
Hesdey Sanches

06-16900177
06-22232606
06-11375452
06-52017206
06-12268777

Trainers junioren/pupillen
Pim van de Meent
Erwin Keller
Ron Sheotuhut
Casimir Westerveld
Bep Thomas
David Westerhof
Kees Koedood
Jean Bollen
Jan Vroegop
Wesley Wolschrijn
Tom Verhagen

06-21557698
06-44702344
06-26384003
06-29308818
06-40122436
06-21566344
06-51018875
06-53878379
06-55175657
06-50643304
14373310

‘Red’-aktueel
AFC is in de afgelopen weken zeer uitgebreid en op uiterst positieve wijze in de
publiciteit gekomen. Voor de leden die, om welke reden dan ook, AFC uitsluitend
via de Schakel (kunnen) volgen loop ik de mediabelangstelling langs. Aanleiding
voor alle media aandacht was uiteraard de wedstrijd van AFC 1 om de Gatorade Cup
tegen MVV op 25 oktober jl. Hierbij sprak de historische omgeving van de speellocatie een versterkende rol. Daar Goed Genoeg niet over een lichtinstallatie beschikt
op het hoofdveld en de wedstrijd perse om 8 uur ’s avonds moest worden gespeeld, is
net als tegen FC Omniworld, uitgeweken naar het Olympische Stadion. In Limburg
werd voorafgaand aan het duel een echt cupsfeertje gecreëerd op de website. AFC
werd de hemel in geprezen en moest niet worden onderschat was in het kort de strekking. Het Limburgs Dagblad wijde een dubbele pagina met foto’s aan de vereniging
AFC en maakte er een smeuïg verhaal van door de club neer te zetten als ‘het
Chelsea van het amateurvoetbal’. Ook het Algemeen Dagblad pakte fors uit met
een dubbele krantenpagina voorzien van foto’s en achtergrond verhalen over onze
traditierijke vereniging. Het Amsterdamse Het Parool kon natuurlijk niet achterblijven en bracht een groot achtergrond verhaal van AFC-er Quincy van Ommeren,
die kort geleden nog voor MVV uitkwam. De media belangstelling had zijn uitwerking niet gemist, want er was een grote publieke belangstelling voor de wedstrijd
en lange rijen voor de kassa’s. Ook MVV had enkele honderden fans meegenomen
uit het zuiden. Op de wedstrijddag zelf was er wederom veel belangstelling van de
media. SBS6 maakte een achtergrond reportage en zond de wedstrijd in samenvatting
op televisie uit. Zelfs de Volkskrant, toch niet echt een dagblad met veel belangstelling voor het amateurvoetbal, vulde een halve pagina met een vrolijk sfeerbeeld
van ‘het randgebeuren’ en de wedstrijd, maar ook De Telegraaf en Het Parool kwamen met lovende wedstrijdverslagen. Lovend, want dat zou ik hier bijna vergeten,
omdat de sfeer in het stadion uniek was, de AFC-ers vochten voor wat ze waard
waren en MVV uiteindelijk heel blij mocht zijn dat zij door zijn gegaan naar de
volgende ronde. Door de inzet van heel veel mensen werd deze avond een avond
die een prominente plaats zal krijgen in de AFC geschiedenis en die een geweldige
stimulans is geweest voor alles rondom en in Ons Eerste en die doorwerkt in de hele
vereniging. Een betere promotie van AFC kan ik me bijna niet voorstellen.
Sinds de bekerwedstrijd behaalde AFC twee klinkende overwinningen tegen Elinkwijk en DWV en wordt langzaam aan de aansluiting met de top van de ranglijst
gevonden. Maar met 9 verenigingen die op 3 punten meer of minder van AFC staan,
is deze competitie nog lang niet gespeeld en is ook het gat met de top van de ranglijst
slechts 5 punten (Argon heeft 3 verliespunten minder).
Zoals elke keer in Red-aktueel, pikt de redactie een paar opvallende resultaten uit
het grote aanbod hoogtepunten en soms een enkel dieptepunt. Reserve keeper van
AFC 1, Jarik van Zeijst (20), is bij de laatste 36 spelers geselecteerd voor een plek in
het Nederlands amateur-elftal. Op 9 november (na de deadline van deze rubriek) is
de volgende selectieronde voor een definitieve uitverkiezing. Veel succes Jarik!!
De A1 versterkte haar goede klassering afgelopen weekend door De Graafschap,
tweede in de competitie, met 3-0 terug naar Doetinchem te sturen. Een interview met
de trainer/coach van de A1, Pim van de Meent, als AFCoryfee vindt u op de laatste
pagina van deze Schakel. Ook de Zaterdag 1 liet van zich horen door bij OSV met
liefst 8-0 te winnen. Zat 1 heeft nu zijn zinnen gezet op de titel in de tweede periode.
Bij de jeugd van de D, E en F kan de herfst 2-daagse, niet onvermeld blijven. Hoewel
de eerste dag verregende was de 2e dag een groot succes en kwamen 160 voetballertjes in de herfstvakantie op ons sportpark in actie. Voor de jeugd van de A en Bjunioren werd voor het eerst in lange tijd een herfstclinic gegeven. Enkele spelers van
AFC1 en van Stormvogels/Telstar waren bereid gevonden hun ervaring met onze
talentvolle jeugdspelers de delen en voor een zeer leerzame en geslaagde dag te
zorgen die absoluut navolging verdient.
In deze Schakel treft u verder de resultaten van de onlangs gehouden enquête, waar
menigeen met belangstelling naar heeft uitgekeken. Er is voor gekozen de resultaten
integraal op te nemen in de Schakel, zodat iedereen kan zien hoe er binnen de vereniging over de diverse onderwerpen wordt gedacht. Zoals eerder gezegd zal later dit
seizoen een volgende enquête worden gehouden. Wij houden u hier uiteraard van op
de hoogte.
Tot slot verwijs ik u graag naar de bijdragen en foto’s van de meeste recente Zilverenploeg bijeenkomst op 4 november jl. Een jaarlijks terugkerend hoogtepunten
binnen de vereniging voor mensen die 25 jaar of langer lid zijn van AFC.
Nick van Ommeren
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Bestuursmededeling
Zie in deze Schakel onder enquête uitslagen.

foto Zilveren Ploeg

In Memoriam
Het bestuur geeft met verdriet kennis van het overlijden op 17 oktober
op de leeftijd van 85 jaar de heer
Frans Bogaers
ondersteunend lid van onze vereniging, alsmede lid van de Zilveren
Ploeg.
Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan de naaste familie.
vlnr. Leo Hertz, Barry v.d. Glas, Wim Crouwel, Michael Kinsbergen,
Lars Boering, Fred ten Nijenhuis.
Staand: Rob Groenteman en Michiel van Ommeren.

Machiel van der Woude – voorzitter
Kees Gehring
- secretaris

Ook werden tijdens deze avond onze leden Robert Domhoff, Jos
Lonnee, Tom Nooij, Frank Redderimg en Roel Ridderikhoff benoemd tot AFC-Ridder omdat zij 50 jaar lid zijn van onze vereniging.

Van Harte
Geboren op 26 oktober
Younus
Zoon van Said en Rkia Moumane.
Namens de AFC onze hartelijke gelukwensen aan de trotse ouders.

foto Ridders

Ledenlijst
Kandidaat Lid/Donateur:
Erik van der Linde, sen, 01-03-1976, 2de Jan Steenstraat 45 hs, 1074
CK Amsterdam, 06-19350050, lidnr. 7750, KNVB nr.:LYMX76Y.
Benoit Nuyten, sen, 22-11-1972, J D Meijerplein 21, 1011 RG Amsterdam, 06-45074089, lidnr. 7751, KNVB nr.: LYMX77Z.
Rehza Mangroe, pup, 21-01-1994, P C Hooftstraat 75-1, 1071 BP
Amsterdam, 06-51376918, lidnr. 7752, KNVB nr.: FTVH82J
Bertrand Hartemink, pup, 01-04-1993, Handelstraat 21, 1077 DK
Amsterdam, 06-14557018, lidnr. 7753, KNVB nr.: LYNC753.
Naftali J Schrijver, jun, 12-07-1992, Bergvliet 6, 1391 RN Abcoude,
0294-287227, lidnr. 7754, KNVB nr.: FMMX10E

De ‘Ridders’ (50 jaar lid) vlnr Tom Nooij, Frank Reddering, Roel
Ridderikhoff, Jos Lonnee. Niet op de foto: Robert Domhof.
Als voorzitter van de Zilveren Ploeg wil ik gaarne mijn dank betuigen
aan mijn medecommissieleden Hans Honsdrecht en Hans de Wijs
Sr, alsmede aan Jacques v.d. Glas en Chris Schröder voor hun
assistentie bij de entree van de leden in ons clubhuis. Tenslotte mijn
dank aan de pachters Frans Ris en Joris de Wijs en hun medewerkers voor het verzorgen van het culinaire gedeelte van deze avond.
Een AFC-traditie, welke dateert uit het begin van de vijftiger jaren in
de vorige eeuw is weer voorbij.
Reikhalzend kijken wij uit naar de bijeenkomst op 3 november 2006,
op welke datum weer een nieuwe groep jonge leden als lid zullen
worden geïnstalleerd.
Vermeldenswaard is, dat ik via penningmeester Bob Neseker in het
bezit kwam van een door ons overleden lid van verdienste Jaap á
Cohen (Jack Junior) in november 1973 geschreven clublied van de
Zilveren Ploeg. Door de aanwezige leden werd dit lied luidkeels
meegezongen.
Eerste elftalspeler Rody Turpijn verbleef een aantal dagen in het
ziekenhuis. Gelukkig mochten wij hem afgelopen zondag bij de uitwedstrijd tegen DWV al weer ontmoeten. Namens de AFC wensen
wij hem een spoedige terugkeer op het voetbalveld.
Selectiespeler keeper Jarik van Zeijst was na de voorselectiewedstrijden gekozen in de voorlopige selectie van het Nederlands Amateur-elftal. Namens de AFC onze gelukwensen met deze verkiezing.

Weer opvoeren als lid:
Hugo Hoogeveen, sen, 17-02-1969, Zwaardemakerstraat 29, 1097 DG
Amsterdam, 020-6680050, lidnr. 6157, KNVB nr. CHBC70S.
Bedankt als Lid/Donateur:
B Frankfort (5318), M Kruyswijk (7408), Ph Santcroos (7590).
Adreswijzigingen:
F S Bakker, sen, Jeltje de Bosch-Kemperpad 168, 1054 PN Amsterdam, Lidnr. 7389.
Dennis van Vugt, Renate Rubinsteinlaan 23, 1187 WS Amstelveen,
lidnr. 5113.

AFC’s “Bie”- zonderheden
Vrijdag 4 november jl. werd weer de jaarlijkse bijeenkomst van de
Zilveren Ploeg gehouden.
Als nieuwe leden werden geïnstalleerd Lars Boering, Wim Crouwel,
Barry v.d. Glas, Rob Groenteman, Leo Hertz, Michael Kinsbergen, Fred ten Nijenhuis en Michiel van Ommeren. Liefst 136 personen gaven acte de présence op deze naar mijn mening zeer geslaagde bijeenkomst.
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welbekende Marathon van New York. Namens de AFC onze grote
bewondering.
Op 18 (avond) en 19 (ochtend) november a.s. is er op Goed Genoeg
een door de KNVB georganiseerde cursus voor Pupillenscheidsrechter. Een theorie en praktijk gedeelte met na afloop een officieel diploma. Er zal door 8 jeugdleden van onze vereniging worden deelgenomen, evenals acht deelnemers van andere clubs.
De sportbijlage van de Telegraaf d.d. 24 oktober jl. bevatte een interview van de beker-wedstrijd van ons 2e Zondagelftal tegen het 1e
Zaterdagelftal van Voorland, welk team getraind wordt door Ulli
Landvreugd. Deze wedstrijd werd door ons enigszins onfortuinlijk
met 4-2 verloren.
De KNVB is wederom druk doende met de mogelijke lancering van
een Topklasse, waaruit amateurclubs kunnen promoveren naar de
Gouden Gids Divisie. Gelukkig is in het amateur-voetbal met gemengde gevoelens gereageerd op het initiatief en heeft onze voorzitter Machiel van der Woude gezegd dat de AFC geen voorstander is
van een dergelijke klasse. De KNVB-bobo’s in Zeist blijven echter
doordrammen en hebben, zoals meestal het geval is, lak aan de mening van de amateurs. Gelukkig zijn de kamers in dure hotels voor de
bobo’s in Duitsland tijdens de komende WK in 2006 al gereserveerd.
Nu nog de dure sigaren bestellen om tijdens de borrel de belangen
van het amateurvoetbal wederom slecht te behartigen.
Ik bezocht op donderdag 27 oktober jl. de Herfst 2-daagse voor A-,
B- en C-junioren, en voor D-, E- en F-pupillen. Onder leiding van
jeugdcoördinator Jan Verhagen en leden van de Jeugdcommissie
onder leiding van voorzitter Rinus van Leijenhorst en vele vrijwilligers werd er deelgenomen door circa 160 jeugdleden De spelers van
het eerste elftal Bobby Gehring, Peter Post en Rody Turpijn verleenden geweldige medewerking.
Op donderdag 27 oktober jl. werd er op Goed Genoeg voor de Selecties van het 1e en 2e elftal na afloop van de training een mosselmaaltijd gehouden. De gulle gastheer van deze avond was Bert Moleman,
vader van onze tweede-elftalspeler Menno. Namens de AFC en de
spelers van de selecties onze welgemeende dank. Gedurende de afgelopen zomer liet Bert Moleman ook al van zich spreken. Zijn bedrijf
verzorgde de nieuwe dug-outs op het hoofdveld, terwijl de dug-outs
op het 1e veld door hem werden aangeboden. Ook hier past vanzelfsprekend woorden van dank namens de AFC.
In de sportbijlage van Het Parool d.d. 24 oktober jl. was een interview opgenomen met Vincent de Groot, vorige jaren spelend in het
ons 1e en 2e elftal en dit nieuwe seizoen uitkomend voor het 1e Zaterdagelftal van Ajax. Vincent vertelt in het interview, dat hij bij
Ajax speelt, maar nog wel van AFC houdt. Hij eindigt zijn verhaal
met de woorden, dat hij gewoon nog ondersteunend lid is van AFC en
al zijn vrienden er spelen en dat AFC voor altijd in zijn hart zit.
Naar mijn mening een interview om in te lijsten. Grote klasse Vincent!
Elders in deze uitgave van ons clubblad de Schakel zult u vanzelfsprekend een verslag aantreffen over de wedstrijd van het 1e elftal
tegen MVV. Wat ik naar aanleiding van deze wedstrijd wilde opmerken is de fantastische reclame, die deze wedstrijd aan onze AFC heeft
gegeven. In alle landelijke bladen in Nederland waren uitgebreide
verhalen opgenomen over de oudste voetbalclub van Amsterdam en
één van de bekendste amateurverenigingen in Nederland. In een paar
kranten werden wij zelfs het Chelsea van Nederland genoemd.
Dit jaar is Sebo Woldringh Sr. (vader van Zilveren Ploeglid Sebo
Jr.) 25 jaar lid van onze vereniging. Hij kon afgelopen vrijdag niet
aanwezig zijn, omdat hij in het ziekenhuis verblijft. Sebo Jr. vertelde
mij, dat zijn vader een aantal behandelingen dient te ondergaan.
Namens de AFC wensen wij Sebo Sr. sterkte en zenden wij hem onze
AFC-groeten.
Ik moet ook dit keer in mijn column weer verdrietig nieuws melden.
Op de leeftijd van 85 jaar overleed op 17 oktober jl. ons ondersteunend lid Frans Bogaers, lid van de Zilveren Ploeg en vader van ons
lid Ger Bogaers, eveneens lid van de Zilveren Ploeg. Frans was in
het verleden actief als jeugdleider en tot zijn gezondheid het toeliet
een trouw bezoeker van de wedstrijden van het eerste elftal en de
jaarlijkse bijeenkomst van de Zilveren Ploeg. Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan de naaste familie.

Helaas moest Jarik in verband met een recent opgelopen blessure
afhaken.. Namens de AFC wensen wij Jarik een spoedig herstel.
Bob Gehring, die tijdens de wedstrijd van het eerste elftal tegen
Türkiyemspor geblesseerd moest uitvallen en sindsdien niet kon
voetballen, zit thans voorlopig in het gips. Inmiddels is Bob aan zijn
voet geopereerd. Verwacht wordt dat deze blessure circa 6 weken zal
duren. Namens de AFC wensen wij hem sterkte, van harte een
spoedig herstel en een snelle terugkeer op het voetbalveld.
Gerda Blewanus, levenspartner van ons lid Charles Thomas heeft
recent een nieuwe knie gekregen. Ook haar mocht ik bij de uitwedstrijd tegen DWV ontmoeten. Namens de club wensen wij ook haar
een spoedig herstel.
Jeugdlid Mels Otsen was zo ongelukkig om afgelopen zaterdag
tijdens de wedstrijd van onze Junioren D 1 tegen Utrecht zijn middenvoetsbeentje te breken. Voorlopig zit ook hij in het gips. Namens
de AFC wensen wij hem een spoedig herstel.
Sportpresentator op tv Umberto Tan werd onlangs verrast als hoofdpersoon in het programma "Praatjesmakers". Ons lid werd door een
aardig bijdehand meisje geïnterviewd, waarbij Umberto niet wist dat
het vraaggesprek gefilmd werd en ook niet dat het meisje de vragen
via een elektronische oorverbinding werden ingefluisterd. Een al
lange tijd leuke en beproefde aanpak door Jochem van Gelder, de
samensteller en presentator van "Praatjesmakers". Het meisje stelde aan een leuk reagerende en in lachen uitbarstende Umberto Tan
diverse eigenwijze vragen, waarbij onze clubgenoot zich ongetwijfeld
heeft afgevraagd waar zij die kennis vandaan had. Over Louis van
Gaal en over de vrouw van topvoetballer Rafael van der Vaart.
Totdat het meisje Umberto op de verborgen camera wees. Een leuk
optreden, ook van Umberto.
Mevrouw Stella Loonstijn-Frank, de moeder van Zilveren Ploeglid
Hans, vierde afgelopen maandag haar 92e verjaardag. In het verleden
was zij met haar overleden echtgenoot Joop, veel aanwezig op Goed
Genoeg. Namens de AFC onze hartelijke gelukwensen.
De Telegraaf besteedde in haar uitgave van vrijdag 3 november jl. al
veel aandacht aan het optreden van ons lid van verdienste Jack van
Gelder in een TROS programma op de televisie. In dit programma
met als tittel “Portret van een passie”, welk programma afgelopen
zondagmorgen werd uitgezonden mocht Jack vertellen over zijn
passie voor musicals. Ook trad Jack op met Simone Kleinsma in de
musical Mamma Mia. Een geweldig leuk programma, waarin zoals
gebruikelijk bij programma’s met Jack, weer een fantastische reclame
voor onze geweldige club werd gemaakt. Namens de AFC proficiat !!
Zilveren Ploeglid Joop Turfkruier organiseerde op vrijdag 28 oktober jl. het jaarlijks klaverjas toernooi om de Martin Duinker Memorial. Ons jaren geleden overleden lid Martin Duinker was een enthousiaste klaverjasser en organiseerde toernooien op Goed Genoeg.
Ieder jaar komt een aantal AFC-vrienden bij elkaar om, als hommage
aan Martin, te klaverjassen. Dit jaar won Frank Kramer de 1e prijs
en Ben Heezen de 2e prijs. Namens de AFC onze dank aan het adres
van Joop voor de organisatie.
Op vrijdag 4 november jl. vond weer de jaarlijkse golfdag, de Goed
Genoeg Open, plaats. Onder niet zo geweldige weersomstandigheden
werd in verband met de bijeenkomst van de Zilveren Ploeg reeds
vroeg van start gegaan. Een kleine zestig deelnemers streden om de
hoofdprijs: het Rode Jasje, welke werd gewonnen door jeugdtrainer
Roy Dekker. Namens de AFC onze dank aan de organisatoren Sandra Drenkelford, Ron van Doesburg, Ronald Koster en Bas
Rachman.
De VBC (Vrienden Biljart Club) houdt op donderdag 10 november
2005 haar ledenvergadering. Deze club werd op 13 november 1941
opgericht door ons overleden lid, de heer Frans van Dijk Sr., de
vader van onze oud-voorzitter en erelid Jan van Dijk. Tijdens bovengenoemde vergadering zal Jan van Dijk tot voorzitter worden
gekozen. Secretaris Ben Heezen is herkiesbaar en de huidige voorzitter Willem de Jong wordt de nieuwe penningmeester, een functie die
hij ook al naast het voorzitterschap uitoefende. Namens de AFC
wensen wij de biljartclub een sportief nieuw verenigingsjaar
Ons lid van de Medische Commissie, Reinier van Dantzig, is dit jaar
25 jaar lid van onze vereniging en daarom uitgenodigd om afgelopen
vrijdag te worden geïnstalleerd als lid van de Zilveren Ploeg. Hij kon
echter niet aanwezig zijn, want hij liep het afgelopen weekend de
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En dan nu de verjaardagen van de leden van de Zilveren Ploeg:
Marcel v.d. Meent (13/11) – Michael Kahn (13/11) – Henk de Groot
(15/11) – Rein Akkerman Sr. (15/11) – Paul Koster (17/11) – Jan
Roedema (17/11) – Sebo Woldringh Jr. (18/11) – Nico Leloux Sr.
(10/11 – 87 jaar) – Steve Bierman (22/11) – Frits van Klinken (24/11)
– Cockey van Duyvenbode (26/11) John Parsser (2/12) – Henry
Bierman (2/12) – Jip Vogel (2/12). Aan alle deze jarigen onze hartelijke felicitaties.
Johan de Bie

enz. enz. opgeleverd en ook daar is het bestuur natuurlijk zeer content
mee. Met hen zal z.s.m. contact worden opgenomen.
Wij willen iedereen die de enquête heeft ingevuld dan ook hartelijk
bedanken en hopen bij de volgende enquête op een (nog) grotere
deelname te mogen rekenen.
Bestuur AFC,
Nick van Ommeren, commissaris P. P. en E.

Enquête resultaten

“Feest voor de zaterdag”

Leeftijdscategorie inzenders
deelnemers t/m 18 jaar
19 t/m 50 jaar
51 jaar en ouder

Zaterdag 12 november van 21.00 tot 02.00 uur
Alle senioren teams van zaterdag 1 t/m 8 en veteranen 1, 2 en nietKNVB. Partner mee!!
DJ’s, Eran Hausel en Joris de Wijs
Entree € 5,-- per persoon, partner gratis. Verkoop aan de bar.
Info bij de leiders of Joris de Wijs.

33%
31%
36%

Vraag 1: Hoe lees je de Schakel?
Aandachtig
77%
Oppervlakkig
22%
Niet
1%

Uitkomsten enquête
De eerste enquête van dit seizoen, die met name handelde over communicatie, is afgerond.
170 AFC’ers in alle leeftijdscategorieën hebben de enquête ingevuld.
Meer dan 90% deed dit via de website. Een paar opmerkelijke zaken
lichten wij er graag uit. Voor de overige vragen verwijzen wij u naar
de enquêteresultaten die hieronder integraal zijn opgenomen.

Vraag 2: Waardering van rubrieken in de Schakel
1 slecht
9%
Red-aktueel
2 onvoldoende
5%
3 voldoende
30%
4 goed
35%
5 zeer goed
21%

Het is fijn voor de redactie van de Schakel om te weten dat ruim 75%
van de ingeleverde ge-enquêteurden de Schakel aandachtig en slechts
1% niet leest.
De verschillende rubrieken kennen allemaal hun eigen trouwe aanhang. Het is stimulerend om te zien hoeveel suggesties er zijn gedaan
voor nieuwe rubrieken, zoals ‘ingezonden brief’, ‘terug in de tijd’,
(speler) interview pagina, foto verslag, ‘sponsor aan het woord’. De
redactie en het bestuur zullen bekijken hoe zij eventueel invulling
kunnen geven aan verschillende suggesties.
De AFC-website is zeer populair en wordt goed tot zeer goed beoordeeld door 90% van de AFC’ers die de enquête hebben ingevuld.
97% van de respondenten beschikt over een internet aansluiting en
95% hiervan bekijkt de website minimaal wekelijks, waaronder 45%
die bijna dagelijks op de site kijkt. Of AFC dit grote succes van de
website ook te gelde zou moeten maken (bijvoorbeeld door middel
van banners) blijft een beetje in het midden hangen en nijgt naar, ‘als
het maar niet te veel opvalt’.
Men is stellig bij de vraag of de website de Schakel kan vervangen.
Ruim 70% vindt dat dit niet kan, waarbij de overgrote meerderheid
vindt dat de website de Schakel mooi aanvult. Het voorgestelde AFCMagazine wordt door minder dan de helft van de respondenten warm
ontvangen.
Door de snelle opkomst van internet komen oudere systemen als het
wat trager werkende Teletekst enigszins in de verdrukking. Opvallend is dat bijna 70% van deze AFC’ers zelden of nooit onze Teletekstpagina bekijkt omdat zij voor de website kiezen, die uitgebreider
en sneller informatie geeft voor de hele vereniging en niet alleen voor
de selectieteams.
De laatste 2 vragen van de enquête en dan met name de open vraag 15
‘graag zou ik het volgende onder uw aandacht brengen’ (helaas alleen
op de website opgenomen), heeft bijzonder veel leuke en leerzame
reacties opgeleverd. Het bestuur zal zich de komende periode over de
verschillende suggesties buigen en waar nodig actie ondernemen.
Een veel gehoord aandachtspunt is: ‘meer aandacht voor de nietselectieteams (junioren en senioren)’. Ook heeft een van de respondenten zich aangemeld om bij een volgende enquête te assisteren,
ingegeven door het feit dat de antwoordmogelijkheden bij de vragen
hier en daar te wensen overliet. Tenslotte heeft de enquête ook een
aantal nieuwe vrijwilligers, nieuwe leden en donateurs, een bordsponsor, twee nieuwe “Reds”-leden, een adverteerder voor de Schakel,
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AFC's -Biezonderheden

1
2
3
4
5

slecht
onvoldoende
voldoende
goed
zeer goed

5%
15%
21%
25%
34%

Mixed Pickles

1
2
3
4
5

slecht
onvoldoende
voldoende
goed
zeer goed

22%
25%
25%
18%
10%

Medische commissie

1
2
3
4
5

slecht
onvoldoende
voldoende
goed
zeer goed

15%
17%
36%
20%
12%

Wedstrijdprogramma

1
2
3
4
5

slecht
onvoldoende
voldoende
goed
zeer goed

7%
1%
19%
25%
47%

Uitslagen

1
2
3
4
5

slecht
onvoldoende
voldoende
goed
zeer goed

8%
4%
19%
36%
33%

Verslagen "Ons Eerste"

1
2
3
4
5

slecht
onvoldoende
voldoende
goed
zeer goed

5%
10%
34%
38%
15%
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Jeugdjournaal

1
2
3
4
5

slecht
onvoldoende
voldoende
goed
zeer goed

12%
8%
26%
35%
19%

AFCoryfee

1
2
3
4
5

slecht
onvoldoende
voldoende
goed
zeer goed

13%
13%
27%
29%
18%

1
2
3
4
5

slecht
onvoldoende
voldoende
goed
zeer goed

4%
10%
20%
34%
32%

Opmaak/lay-out schakel

Vraag 10 : hoe wordt teletekstpagina 515 bekeken
kijk dagelijks
3%
bijna dagelijks
3%
2 à 3 maal per week
7%
wekelijks
18%
1 à 2 maal per maand
24%
kijk nooit
45%
Vraag 11: hoe waardeer je de teletekstpagina 515
1 slecht
11%
2 onvoldoende
22%
3 voldoende
38%
4 goed
19%
5 zeer goed
10%
Percentage is van 85 teletekstkijkers
Wat kan verbeterd worden of worden gemist
rommelig/onoverzichtelijk
10
te traag medium
10
slecht bijgehouden
3
sneller uitslagen vermelden
2
meer informatie
5
teveel aandacht selectieteams
6
geen topscorers en assists
2

Vraag 3 : Hoe belangrijk is de website voor jou?
kijk dagelijks
31%
bijna dagelijks
14%
2 à 3 maal per week
27%
wekelijks
23%
1 à 2 maal per maand
2%
kijk nooit
3%
heeft een internetverbinding
heeft geen internetverbinding

Vraag 12 : kijk nooit op teletekst omdat
kan AT5 niet ontvangen
10
geen interesse
15
anders:
informatie via website
45
heb geen teletekst
1
uitslagen via NOS
1

97%
3%

Vraag 4 : Hoe waardeer je de website
1 slecht
0%
2 onvoldoende
1%
3 voldoende
9%
4 goed
44%
5 zeer goed
46%
Vraag 5 : waarom wordt de website niet bekeken
beschik niet over internet
5
geen interesse
0
anders
0

Medische commissie
De Hamstreng waar zit die?

Vraag 6 : standpunt over plaatsing banners op website
geen enkel bezwaar
30%
beperkte mate gebruik
42%
geen banners
28%

Zeer relevant is een interview in de Volkskrant van Marcel van Lieshout met voormalig K.N.V.B. arts Frits Kessel. Veel Nederlanders
schijnen “het “achter de ellebogen te hebben. Maar een meer feitelijke
bewering is, dat veel beroepsvoetballers “het” achter de dijbenen
hebben. Met “het” wordt dan de Hamstrengblessure bedoeld. Wie de
wekelijkse ziekenboeg van de profclubs langs loopt, krijgt de indruk
dat er geen einde aan komt. De ene na de andere speler heeft last van
de musculus Hamstreng. Wat opvalt is dat deze blessure vaak juist
niet uit duels voorkomt. Een voetballer zet aan voor een sprintje of
een sprong en plotseling grijpt hij met één hand naar de achterkant van zijn dijbeen en zijn gezicht verraadt dat het mis is. “Dat
is juist de klassieke uiting”, zegt Frits Kessel. Een lichte krampaanval
is vaak al de voorbode. Kramp wordt vaak onderschat, terwijl je het
als een bijna-blessure moet zien. En als je vervolgens ineens moet
aanzetten kan het mis gaan. De Hamstreng bestaat uit drie grote vlezige spieren, welke vanaf het zitbeen( tuber ischium) naar de achterzijde aan binnen en buitenkant van de knie verlopen. De meeste inscheuringen ontstaan in de overgang van spier naar eindpees nabij het
zitbeen. De juiste handelingen zijn, direct staken van verdere actie,
ijskompressen en bandage gedurende 24 uur waarna voorzichtig reken versterkende oefeningen binnen de pijngrens zijn aan te bevelen.
Dat voetballers veel worden getroffen heeft te maken met de aard van
deze sport. Namelijk een explosieve krachttoename bij een sprint,
maar we zien het juist ook na eenzijdige krachttraining van de antagonist, de grote Quadriceps spier. Het voetbalspel is sneller geworden, er worden ook steeds meer wedstrijden gespeeld waardoor de

Vraag 7 : op de hoogte houden door een nieuwsbrief
ja
59%
nee
28%
weet niet
13%
Vraag 8 : Hoe is de relatie tussen website en schakel
eens
29%
website kan schakel vervangen
oneens
71%
website is aanvulling op schakel

eens
oneens

83%
17%

Vraag 9 : als website aanvulling van schakel is, hoe ziet schakel er
dan uit
eens
82%
zoals schakel nu is
oneens
18%
in andere vorm, bv. magazine

eens
oneens

41%
59%
6
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noodzakelijke herstelfase steeds korter wordt. Maar nog kwalijker
is, dat de basiskwaliteit afneemt. Dat jeugd minder gymnastiek
krijgt in het basis onderwijs en dat reeds op steeds jongere leeftijd
voor de beeldbuis hangt, inclusief de ouders, vaak nog met het
bord op schoot. Want dat is toch lekker makkelijk!? Ajax-doelman
en oud AFC-er Maarten Stekelenburg greep vorig jaar in de uitwedstrijd tegen Inter Milan plotseling naar de achterkant van zijn dijbeen.
Andy van der Meyde zei onlangs nog dat hij helemaal niet wegens
vormverlies voor het Nederlands elftal had bedankt, maar dat hij last
had van zijn Hamstring. Sportarts Kessel heeft de indruk dat voetballers zichzelf te weinig rust gunnen en anders is er wel de trainer om
ze op te jagen.
Na een wedstrijd zou je tweemaal 24 uur van echt zware belastingen
moeten afzien. Ook na intensieve krachttraining neemt vooral de
coördinatie af, welke juist bij complexe voetbalbewegingen brood
nodig is. Het is niet voor niets dat veel voetbalclubs overgaan tot het
aantrekken van loop/atletiektrainers of zoals bij A.F.C. een hersteltrainer te doen gebruikelijk is. Zalig zijn echter de spelers die van
moeder natuur een sterk maar soepel spierstelsel hebben meegekregen.
Voor A.F.C.ers is op maandagavond het inloopspreekuur in de fysiopraktijk van Nijenrodeweg 914 tussen 19.00-20.00 uur.
Vragen richten aan: wim.crouwel@xs4all.nl
Clubarts: Lex Swaan, tel. 020-6731337,
Fysiotherapeuten: Wim Crouwel (voorzitter), /Frank Tilmans tel. 0206440070, Reinier van Dantzig tel. 020-6627244,
Verzorger A-selectie: Ko Grosze Nipper tel. 06 44352970

den was het juist DWV dat door strijd en inzet tot de laatste minuut
alsnog de wedstrijd naar zich toe wist te trekken. Afgelopen zondagmiddag zat dat er niet in al probeerde scheidsrechter Wagner er nog
iets spannends van te maken door 15 minuten extra tijd bij te tellen.
Nick van Ommeren
Opstelling AFC: Edwin van Holten, Arif Akgün (Ken Watanabe),
Murat Böke, Joey Esionye, Said Moumane (Peter Post), Hans Geerlings, Quincy van Ommeren, Lex Oosterling (Gijs Roodbeen), Laurens Bianchi, Dave Osei, Enrique Zschuschen
30-10 AFC - Elinkwijk 3 - 0
In de loop der jaren heeft de samenstelling van de hoofdklasse A van
het amateurvoetbal wel enige verandering ondergaan. Clubs als
VVSB, Haaglandia, Westlandia, Nieuwenhoorn, Omniworld en Hilversum zijn toch relatief nieuwe namen.
Natuurlijk hebben deze clubs, laat daar géén twijfel over bestaan, hun
aanwezigheid in de hoogste klasse absoluut zelf verdient en blijken
ook deze clubs op een goede en solide basis van vele jaren verenigingswerk te zijn opgebouwd.
Maar toch, AFC – Elinkwijk klinkt voor een rechtgeaarde AFC er
toch iets vertrouwder in de oren.
Een mooiere dag, ongeacht welke jaargetijde, konden we ons voor
deze wedstrijd niet wensen. (Voor het nageslacht 30 oktober, 22
graden, zonovergoten ).
AFC had, zullen we maar zeggen, in de eerste 20 minuten iets meer
last van de warmte. Door onnauwkeurig verdedigen kreeg Elinkwijk
in de 4e minuut al een aardige kans, maar gelukkig was de spits zelf
het meeste verrast door de vrijheid die hij kreeg voor de AFC goal.
Elinkwijk bleef aandringen, beheerste het middenveld en AFC liet het
initiatief ook aan de bezoekers uit Utrecht. Niet dat AFC zich volledig
liet wegdrukken.
In de 6e minuut kreeg Robert Gehring een goede schietkans op ca.16
mtr. (over) en in de 16e minuut schoot Hans Geerlings na een mooie
counter via Murat Böke en Dave Osei net naast.
In de 23e minuut kwam als het ware uit het niets de 1 – 0 voor AFC.
Via een counter kwam de bal op de rechter vleugel bij Laurens Bianchi, die na een lange rush goed voortrok en de meegekomen Robert
Gehring schoof bij de 2e paal de voorzet in tegendraadse richting
precies in de rechter hoek. De verdediging van Elinkwijk was verrast
door de snelheid van de counter en daardoor ook kansloos. Mooie
Goal.
Eigenlijk een beetje tegen de verhouding in. Ook na de 1-0- voor
AFC bleef Elinkwijk een licht veldoverwicht houden zonder dat er
echte kansen uit voort kwamen.
AFC had ook in de 29e minuut via Siad Moumane en Laurens nog een
mogelijkheid, maar enerverend was het niet.
Tot in de 32e minuut de centrale verdediger van Elinkwijk zich verkeek op de lengte van de uitschuifbare benen van Dave Osey. Dave
ontfutselde hem de bal en had daarna vrije doortocht naar het doel.
Voor het publiek gooide Dave er nog een perfect uitgevoerde schaar
in, zodat de keeper ook nog de verkeerde kant op ging en schoot de
bal beheerst in het lege doel. Dave was zo tevreden met zijn actie en
goal, dat hij daarna zelf per handslag de felicitaties van alle toeschouwers die achter het doel stonden in ontvangst nam.
Nu was Elinkwijk wel even van slag en AFC had de rest van de 1e
helft onder controle.
Na de rust kwam AFC met Enrique Zschuchen voor Robert Gehring
binnen de lijnen en nam direct het initiatief. Een paar mooie combinaties van Quincy van Ommeren, Dave en Laurens brachten wel wat
corners maar geen goals.
Tot de 54e minuut Quincy met een steekballetje Dave bereikte, die
kaatste de bal terug naar Enrique en die legde zijn gram van het op de
bank zitten in zijn schot van ca. 18 mtr. Linksonder net naast de paal
ging de bal onhoudbaar de goal in. 3 – 0 voor AFC.
En daarmee was de wedstrijd gelopen. Er kwamen af en toe nog wel
wat kans(jes) voor beide partijen, maar AFC hoefde niet meer en
Elinkwijk wilde of kon niet meer.
De wedstrijd paste zich aan aan de zomerse temperatuur en alle AFC
ers hadden er met deze stand vrede mee.
Langs de lijn en ook later in de sociëteit bleef het nog lang gezellig.
Amel Vroege

Ons Eerste
06-11 DWV - AFC 0 – 2
AFC zet de weg naar boven voort
De derby’s tegen DWV staan meestal garant voor spectaculaire wedstrijden, met name als AFC op bezoek is op sportpark Elzenhagen.
Dikwijls trekt AFC aan het kortste eind in de streekduels. Van de 46
confrontaties won DWV er 22 en AFC slechts 11, de andere 13 wedstrijden eindigden in een gelijkspel. Historisch en statistisch gezien
een lastig treffen dus. Hoe anders was de werkelijkheid.
Voor het eerst sinds lange tijd geen Gehring in het veld bij AFC. Bob
en Robert stonden geblesseerd langs de lijn en zagen Lex Oosterling
in de beginfase een bal hard in het zijnet schieten. AFC had het betere
van het spel in de eerste fase van de wedstrijd, maar werd op die kans
en via een gesmoorde vrije trap binnen de 16-meter na, gegeven voor
een terugspeelbal, niet echt gevaarlijk.
Het duurt tot halverwege de tweedehelft totdat DWV van zich doet
spreken. Het afstandschot belandt echter naast de palen. De AFC
supporters die zich altijd trouw achter het doel van de tegenstander
verzamelen, keken rond de 32e minuut tegen de laagstaande zon in
toen een voorzet van Lex Oosterling onder de voet van een DWV
verdediger glipte (zonnetje?) en in de voeten van Laurens Bianchi
rolde. Deze aarzelde niet en schoot onhoudbaar de bal in de verre
hoek achter de DWV-goalie (1-0).
Mogelijk dat de zon twee minuten later weer een rol speelde toen de
linkerverdediger van DWV te lang wachtte met zijn pass en Dave
Osei op een vergelijkbare wijze als tegen Elinkwijk, zijn tegenstander
de bal ontfutselde en alleen richting de goal kon gaan om de keeper
vervolgens kansloos te laten (2-0).
AFC deed er in de slotfase van de eerste helft een schepje bovenop en
zette DWV onderdruk, maar een derde doelpunt bleef uit. DWV
kwam in de laatste minuut van de eerste helft nog tot een gevaarlijk
ogende doelpoging maar de kopbal ging, `a la Lustrinelli (FC Thun),
naast.
In de begin fase van de tweede helft leek een getergd DWV uit de
kleedkamer te zijn gekomen. De opleving was van korte duur want na
een redding van Edwin van Holten in de 3e minuut en een schot recht
in zijn handen iets daarna, heb ik tot in de slotfase (weer een Lustrinelli) geen hoogtepunten meer genoteerd van DWV zijde. Het spelniveau zakte weg. AFC liet DWV komen, maar de thuisclub toonde een
schrijnende machteloosheid. AFC kreeg enkele goede kansen en was
met name sterker in de persoonlijke duels. Dat laatste zal trainer John
Kila, naast de overwinning, nog het meest zijn bevallen. In het verle-
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Osey en kwam langzaam op stoom. Het schot voorlangs van Bianchi
was het begin van een offensief wat resulteerde in een paar fraaie
kansen. Murat Böke kwam op links door maar wist niemand aan te
spelen, kans voor Robert Gehring die de bal probeerde te plaatsen,
maar naar mijn idee vanuit die hoek meer de verre hoek moest zoeken. Goed genomen corner van Robert waar Murat vrij in kon koppen, maar helaas net over.
Dit alles gebeurde in het tweede kwartier van de wedstrijd, maar geen
doelpunt voor AFC ondanks deze kansen. De spits van MVV, nr. 11
Muhumadu (3x woordwaarde) schoot één maal voorlangs en kon
onze keeper van Holten niet passeren…. mooie redding. Rust.

P.S. Een opstelling met de vertrouwde rugnummers van 1 t/m 11 vind
ik wel wat hebben.
Opstelling; Van Holten, Esionye, Böke, Moumane, Akün, Geerlings,
Gehring,(45e min. Zschuchen ), van Ommeren (68e min. Post) Oosterling, Bianchi ((58e min. Watanabe ), Osey,
26-10 AFC-MVV 0 - 2
Dinsdagavond 25 oktober 2005.
Olympisch Stadion te Amsterdam. Mooi decor als je zo aan komt
lopen in de schemer. Het “voorspel” was voorbij. Speculaties wie en
waarom er zal gaan winnen werden nu in de praktijk gebracht. AFC,
amateurs tegen bvo MVV die hun brood verdienen met voetbal. Het
was slecht weer in de ochtend, heel slecht. Er werd gekeurd om 12.00
uur. Goedgekeurd!! Een adrenalinestoot gierde door mijn lichaam.
We gaan winnen, natuurlijk gaan we winnen. Ik ben eigenlijk bijna
nooit zo positief geweest voor een wedstrijd als deze.
MVV, 8e plaats in de Gouden Gids Divisie. Ik heb ze afgelopen zaterdagavond nog zien spelen tegen Telstar. Ze wonnen, maar dat meer
te danken aan het zeer matige spel van Telstar dan aan hun goede
spel, maar goed, je moet toch winnen daar in Velsen.

Wat was de tussenbalans? We hadden gewoon 2-0 voor moeten staan,
maar goed, je hoopt op een soortgelijke tweede helft. Je zag al vanaf
de aftrap dat MVV scherper leek en er een tandje bij deed. Goed
speelden ze niet, maar fysiek leek het iets sterker te zijn. Het was dan
ook in de 50e minuut Sjoerd Winkens die een corner goed inkopte, 01.
Door het toch zeer zware veld begonnen enkele van ons wat kleine
mankementjes te krijgen en kwamen we niet echt goed meer voor de
goal. De kansen bleven uit ondanks dat iedereen zijn uiterste best
deed om naar voren te denken. Dave Osey speelde een prima wedstrijd, was zeer zeker in de eerste helft een goed aanspeelpunt, maar
kon in de zestien niet gevaarlijk worden. Enrique Zschuschen werd
als breekijzer gebracht voor de jonge Peter Post. Het was dan ook
invaller Caracciola (bekende naam in Cadir en Keer) die ondanks
verzet van Edwin de 0-2 aan liet tekenen. De wedstrijd was op slot.
Nog wat flauwe wissels van trainer Jonker en de scheids floot voor
het einde. Applaus van de 2.000 man voor strijdend AFC en profclub
MVV.
Alles na De Graafschap was dus meegenomen maar het was zo leuk
geweest. De laatste 16!! Wij werden in het Limburgs Dagblad omschreven als het Chelsea van het amateurvoetbal. Voor mij zijn wij
het Liverpool. Chelsea scoort te veel maar Liverpool heeft en een hart
en meer historie. Bekervoetbal gaat door zonder AFC, ben benieuwd
wie MVV vanavond loot!
Ronald Koster
Opstelling: van Holten, Esiony, Moumane, Geerlings, Gehring, v.
Ommeren, Turpijn, Osey, Post (Zschuschen), Bianchi, Böke

De heren van MVV konden om 13.15 uur de bus in en met hun nog
een aantal bussen met supporters die tegen zeer gereduceerd tarief
hun club konden aanmoedigen in Amsterdam. Drie uur in de bus en
dan moet je ook nog terug. Daar moet AFC gebruik van kunnen maken. We moeten “Engels” scherp zijn voor deze pot. Lekkere rij
publiek wat binnen wilde komen, één kassa, heeft ook zijn charme en
je kon nog gewoon met geld betalen. Leuk, geen clubkaarten of munten waar je mee moet betalen, nee, gewoon vragen als kassier: “Heeft
u er één euro bij?”.
Van een afstand lag het veld er redelijk bij, maar als je wat dichter bij
stond zag je dat het sompig en zwaar was. De koppen stonden strak!!
Andries Jonker, oud AZ, gaf nog een interview aan het Parool. Mark
Luijpers, jaren Roda JC, stond een balletje hoog te houden. Ik wist
niet dat hij dat kon? En voor de rest wat rondootjes op het veld. AFC
kon helaas Arif Agün niet opstellen en Bobby Gehring zat in het gips
na een blessure opgelopen in de laatste competitiewedstrijd. 20.00
Uur geweest, daar kwamen de teams op de muziek van Koning Voetbal in gestrekte draf het veld op.
Mooi was de tribune op de achtergrond met MVV supporters, vlaggen en gezang. Lekker Cupsfeertje. De lichten stonden perfect afgesteld op de sintelbaan voor de 4 x 400 meter estafette, maar goed, ook
dat hoort bij bekervoetbal. Ondanks de rij voor de kassa besloot de
KNVB scheidsrechter de wedstrijd aan te vangen. Het eerste kwartier
ging gelijk op. MVV speelde met één spits(?) en met een geblokte
verdediging die Oost-Europees aandeed. AFC zocht de kaats via Dave

Op onze website staan zeer indrukwekkende verslagen over AFC,
die in het Limburgs Dagblad, De Volkskranr en het Algemeen
Dagblad gestaan hebben. Werkelijk een visitekaartje voor onze
vereniging. Deze berichten kunt u vinden door te klikken op ‘zondag 1’ bij ‘Gatorade Cup’.

Uitslagen
Zaterdag 22 oktober 2005
AFC Zat 2 - Voorland 2
7-0
AFC VE1 - HBOK VE1
3-1
AFC B2 – A’veen/H’raad B2 (beker) 15-1
AFC C2 – Zeeburgia C2
1-0
AFC D2 – Diemen D2 (beker)
verv.
AFC D3 – Volendam D2 (vr.)
1-1
AFC D4 – Sp.Martinus D3 (beker)
verv.
AFC D11 – Sparta E top (vr)
4-6
AFC E2 - Sparta E1 (vr)
2-4
AFC F1 – Sparta F1 (vr)
1-1
SpartaVET – AFC VET
Voorland Zat 1 - AFC Zon 2 (beker)
Nieuwendam SC VE3 - AFC VE2
OSC 2 - AFC 5
WV-HEDW 12 - AFC 8
Fortuna E1 – AFC E1 (vr)
Fortuna E2 – AFC E3 (vr)
Fortuna F1 – AFC F2 (vr)
Fortuna F2 – AFC F3 (vr)

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

Zondag 23 oktober 2005
AFC 8 – RKAV 3
AFC 9 – TABA 3
AFC 12 – Nautilus 4
AFC A2 – SVW 27 A1
AFC A4 – Kon. HFC A3 (vr.)
AFC B3 - DCO B1
AFC C7 – Sp.Martinus C2
Roda’23 B1 – AFC B4
Ouderkerk C1 – AFC C4

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

Dinsdag 25 oktober 2005
AFC 1 - MVV 1

0-2

Zaterdag 29 oktober 2005
AFC 1 - Aalsmeer 1
AFC 2 - RKAVIC 2
AFC 4 - Sporting Noord 2
AFC 6 - NFC/Brommer 4
AFC 8 - Louis St. 6
AFC B1 - Omniworld B1

2-4
3-1
0-2
4-2
6-3
0-3

8

AFC C1 - DWS C1
AFC D1 - Haarlem D1
AFC D2 - Almere D2
AFC D4 - Hoofddorp D3 (vr.)
AFC D5 - Hoofddorp D4 (vr.)
VOC VET – AFC VET
DVVA 3 - AFC 3
DVVA 9 - AFC 5
DVVA 10 - AFC 7
GeuzenM'meer VE2 - AFC VE1
Weesp FC VE3 - AFC VE2
Hollandia A1 - AFC A1
JSV Nieuwegein B1 - AFC B2
OSV C1 - AFC C2
Hoofddorp D2 - AFC D3
Hoofddorp D12 - AFC D11 (vr.)
Hoofddorp D5 - AFC D9 (vr.)
KFC E1 - AFC E1

3-0
2-1
3-1
2-2
9-1
0-9
2-3
verv,
verv.
??
0-0
2-4
1-3
0-4
1-6
1-5
??
1-0
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3-1
2-3
1-0
2-5
5-3
1-3
3-0
8-0
3-0

2-1
2-2
3-2
11-1
14-1
6-2
16-0
14-0
1-2
5-1
6-0
2-3
2-6
3-1
4-1

OSV 1 – AFC 1
Vlug en Vaardig 2 – AFC 2
Geuzen’Middenmeer 2 – AFC 4
A’veen Heemraad 5 – AFC 6
AMVJ 5 – AFC 8
Go Ahead Eagles B1 – AFC B1
Haarlem C1 – AFC C1
FC Utrecht D1 – AFC D1
Buitenveldert D1 - AFC D2
Amstelveen H D2 - AFC D6
Pancratius D4 - AFC D7
Legmeervogels D5 - AFC D8
Pancratius D8 - AFC D9
CTO'70 D4 - AFC D11
Legmeervogels E4 - AFC E4
Swift E5 - AFC E5
Legmeervogels E6 - AFC E8
Legmeervogels E7 - AFC E9
SCW E2 - AFC E10

0-8
2-7
1-0
1-4
3-9
3-2
2-0
7-1
2-1
8-0
0-5
2-7
2-7
2-5
2-4
3-4
0-11
5-3
5-2

Buitenveldert E5 - AFC E11
Sporting Martinus E8 - AFC E12
Pancratius E9 - AFC E13
RKAVIC E3 - AFC E14
Blauw Wit A'dam F4 - AFC F7
DWS F3 - AFC F8
Legmeervogels F12 - AFC F11

??
7-0
7-0
4-1
3-3
??
0-14

Zondag 6 november 2005
AFC 2 - Hilversum 2
AFC 4 – Kon HFC 3
AFC 9 – Sp.Martinus 5
AFC 11 – RAP 8
AFC 12 – Arsenal 5
AFC A3 – Blauw Wit A’dam A1
AFC A4 – Concordia A2
AFC B2 – Alphense Boys B1
AFC B6 – Weesp B2
AFC C2 – Bllauw Wit A’dam C1
AFC C3- Kon.HFC C1
AFC C7 – DCG C4
AFC C8 – Roda’23 C7

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

DWV 1 – AFC 1
Roda’23 2 – AFC 3
RKDES 3 – AFC 5
Goldstar/SNA 2 – AFC 8
Sloterdijk 2 – AFC 6
Swift 10 – AFC 10
Kon HFC A1 – AFC A2
Ouderkerk B1 – AFC B3
Roda’23 B3 – AFC B5
Swift C1 – AFC C4
Kon. HFC C3 – AFC C5
Swift C2 – AFC C6

0-2
4-2
??
??
0-2
??
6-2
0-2
1-5
1-0
3-1
4-2

b

Zaterdag 5 november 2005
AFC VET – Quick VET
AFC 3 – VVA Spartaan 2
AFC 5 – VVC 4
AFC 7 – RKAVIC 5
AFC VE 1 – TOB VE2
AFC VE 2 – Sporting A’dam VE2
AFC A1 – De Graafschap A1
AFC D3 - Sporting Martinus D1
AFC D4 - Ouderkerk D1

s.n.o.
3-4
4-4
0-10
4-1
2-2
0-4
1-8
2-1
1-2
3-5

AFC D5 - Vlug en Vaardig D1
AFC D10 - Amstelveen H D4
AFC E1 - Zwanenburg E1
AFC E2 - Ouderkerk E1
AFC E3 - Blauw Wit A'dam E2
AFC E6 - Ouderkerk E5
AFC E7 - Amstelveen H E3
AFC F1 - DCG F1
AFC F2 - Buitenveldert F1
AFC F3 - KDO F1
AFC F4 - DCG F3
AFC F5 - DCG F4
AFC F6 - Legmeervogels F4
AFC F9 - DCG F7
AFC F10 - Legmeervogels F10

lu

ADO 20 2 - AFC 2
Almere 3 - AFC 4
Ankaraspor 4 - AFC 7
Swift 7 - AFC 9
Sporting Martinus 4 - AFC 11
Germaan de 4 - AFC 12
OSV A1 - AFC A3
Pancratius B1 - AFC B3
DCG C2 - AFC C3
Buitenveldert C2 - AFC C5
Legmeervogels C6 - AFC C8

3-0
3-1
??
3-1
3-9
3-3
0-2
1-3
4-3
1-2
4-2

C

b

ll

Zondag 30 oktober 2005
AFC 1 - Elinkwijk 1
AFC 3 - Sporting Martinus 2
AFC 5 - Pancratius 3
AFC 6 - ABN AMRO 3
AFC 8 - RKAVIC 4
AFC 10 - Fenerbahce s.c. 2
AFC A2 - Stormv./Telstar A2
AFC B4 - Blauw Wit A'dam B3
AFC B5 - RKAV B1
AFC B6 - Abcoude B3
AFC C4 - Purmerend C2



















Pupil van de week bij AFC - Elinkwijk op 30 oktober: Tom Zwaan.
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M I X E D

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

BRONSGROEN EIKENHOUT
Wat zich dinsdagavond 25 oktober 2005 afspeelde in het Olympisch Stadion zal ongetwijfeld een plaats krijgen in de toekomstige geschiedschrijving van de tweede AFC-eeuw. De KNVB-bekerwedstrijd – gemakshalve noemt Pickelaar die nog maar zo – tussen AFC en de professionals van MVV uit Maastricht kreeg voor, tijdens en na het treffen bijzonder veel aandacht. De sportredacties van het Dagblad De Limburger tot
en met het Noordhollands Dagblad (en daartussenin) pakten breed uit en plaatsten daarbij verrassend vaak één en dezelfde foto van ... AFC 2
(zat.) met Ruud Gullit, John van ’t Schip, Stanley Menzo en Bryan Ruy in de AFC-gelederen. Voeg daaraan toe de TV-wedstrijdbeelden van
SBS, AT 5 en RTVNH plus her en der nog wat radiocommentaren en dat is allemaal bij elkaar meer landelijke publiciteit in één klap dan we
doorgaans gewend zijn. Het leidde tot enige duizenden toeschouwers, maar dat leek niettemin een povere bezetting in het vernieuwde stadion
van 1928 met 30.000 (?) zitplaatsen. Nader verslag van de wedstrijd uiteraard elders in deze Schakel. Pickelaar beperkt zich inhoudelijk tot de
constatering , dat AFC niet werd weggespeeld, in de eerste helft zelfs domineerde maar na rust op conditie met 0-2 aan het kortste eind trok en
daarmee toch iets te weinig kreeg.
Aanvullend bericht Pickelaar u, dat hij voor zijn eerste avonduitje sinds lange tijd met rode koontjes veel te vroeg van huis was gegaan en niets
vermoedend op het Stadionplein in een fuik meende te rijden, maar terecht kwam in een hem onbekende ondergrondse parkeergarage die nog
vrijwel leeg was. Het ontging Pickelaar evenwel niet, dat hij in de gaten gehouden werd door twee in dikke shawls gehulde sterk uitziende
jongemannen. Op zijn hoede deed hij uiteraard zo gewoon mogelijk. Hoe dikwijls in zijn leven had hij immers al in de krant gelezen: “Buitenman beroofd in grote stad”. En van ondergrondse parkeergarages hoorde hij ook vaak de vreselijkste dingen. Kortom: hij voelde zich 'unheimlich' (nooit 'unheimisch' zeggen, want dan kakelt u de massa foutief na). Met zijn diplomatenkoffertje (Hema 1978) en nog met ondersteunende
stok wilde Pickelaar zich uit de auto wrikken en – verdomd, daar had je het al – de twee schavuiten traden vastberaden toe, openden het portier
helemaal en boden hem hun hulp aan! Enige bijstand aan de oude heer (die het einde der tijden vermoedde) kwam hen wel gepast voor. Het
bleken keurige Maastrichtenaren te zijn, die in Nijenrode gestudeerd hadden maar in Utrecht waren blijven hangen. Deze avond kregen zij de
kans hun dierbaar MVV weer eens van nabij te volgen. Pickelaar stamelde nog tactloos dat hij van de vijand was. Het werd hem niet aangerekend. Gedrieën vonden zij tenslotte – al koutend – de weg naar boven.
CITAAT
“Een mens kan niet te voorzichtig zijn in de keuze van zijn vijanden”.
(Oscar Wilde, Engels schrijver en aforisticus, 1854-1900).
INHAAL
Het inhaal- (beker)programma van 23 oktober j.l bood Pickelaar de gelegenheid zijn eigen inhaalslag te slaan. Al de zaterdag tevoren bezocht
hij een Europese rugbywedstrijd. Welhaast in eigen voortuin trad landskampioen Cas RC aan tegen een Belgische opponent, waarvan de moeilijke naam hem evenwel ontschoten is. Zijn favoriete dorpsgenoten zegevierden achteloos met 61-3 en Pickelaar zag het met enige honderden
toeschouwers gratis aan vanaf een riante overdekte tribune in een geel kuipstoeltje. Het geld dat hij aldus in de knip mocht houden besteedde hij
niettemin ruimhartig aan – jawel – een hoogwaardig broodje bal, dat hem naar behoren uit een voederluik werd toegeschoven. Het roofdier in
Pickelaar vond in een overvol clublokaal toch nog een plek in afzondering voor verorbering. De zondag/inhaaldag zelf besteedde Pickelaar
daarentegen weer beschaafd voor een pianoconcert in Santpoort-noord, maar u zult hem niet horen zeggen, dat daar 'geen bal' aan was.
VOORTGANG
AFC 1 vervolgde daarop tot uw en Pickelaars genoegen de competitie thuis ruimhartig met 3-0 zege op Elinkwijk. En andermaal jawel: behalve
middenvelder Robert Gehring scoorden nu ook onze spitsen Dave Osei en Enrique Zschuschen .
Over DWV-AFC doet Pickelaar er het zwijgen toe. Hij was er weliswaar nipt bij, maar noodgedwongen sloot hij zijn M.P.-inleg eerder af voor
verzending naar productiebaas Hans Elias omdat hij er met Pickelaarse even tussenuit gaat. En om het nog erger te maken meldt hij u alvast, dat
hij op zondag 13 november a.s. op Goed Genoeg zal ontbreken bij AFC-Haaglandia.
Pickelaar legt uit. Als sommige anderen onder u heeft ook hij een schoonzuster. Dit jaar heeft zij – hoewel aimabel – de onhebbelijkheid jarig te
zijn op de dag van een onzer thuiswedstrijden. Stel, dat zij op zaterdag zou verjaren maar een voorkeur had gehad voor viering op zondag, dan
had Pickelaar een redelijke troef in handen gehad om zich te beroepen op zijn zondagse AFC-plicht. Zijn nu niet te vermijden sociale aanwezigheid elders op de dertiende van de elfde heeft voor AFC echter geen schadelijk gevolg. Perstafelmakker en stiercollega Jan van Galen weet van
de hoed en de rand en hij zal zich solo waardig weren.
JATWERK?
Drie weken geleden sloot Pickelaar af met een INTERVIEW. Vileine vraag aan Johan Cruijff in een TV-gesprek: hoe functioneerde Marco van
Basten als bondscoach. Het antwoord van J.C.: “Kijk, als een speler geblesseerd is of geen zin heeft om te spelen, dan neemt-ie een ander, want
hij gaat natuurlijk niet met 10 man spelen. Zo simpel is het”.
Een e-mailreactie hierop van Rob Duis:
“Jouw verhaal over Johan Cruyff ...'zo simpel is het'. Dat is een variant, dan wel gestolen van Rinus Michels; een reporter vroeg ooit aan Rinus
Michels: “Mijnheer Michels, waarom deed u Suurendonk 'erin' toen u Sjakie Swart 'eruit' haalde”? Michels: “Moet ik dan met 10 man verder”?
Pickelaars commentaar:
In China vond Pi Sjeng de boekdrukkunst uit in de 11-de eeuw, in Europa deden Laurens Janszoon Coster te Haarlem en Johannes Gutenberg te
Mainz hetzelfde in de 15-de eeuw. Blijkbaar te vergelijken met het wiel, dat door elke volgende generatie ook opnieuw wordt uitgevonden.
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09:00 125712 AFC C6 - Sporting Martinus C2
09:00 105479 AFC C8 - DWS C4

Programma
Thuiswedstrijden zaterdag 12 november 2005
14:45 40251 AFC 1 - Vlug en Vaardig 1
G. Marees
14:45 81113 AFC 2 - OSV 2
R. Muller
12:15 42388 AFC 4 - DVVA 8
Peter Brans
14:45 127313 AFC 8 - OSV 3
Leo de Nobel
12:00 2330 AFC B1 - Emmen B1
J. Drost
14:45 58526 AFC C1 - GVVV C1
M.A.J.M. Pothuizen
12:15 67191 AFC D1 - Zeeburgia D1
A. v.d. Velden
10:30 37151 AFC D2 - Omniworld D2
12:15 68696 AFC D6 - Buitenveldert D2
09:00 40813 AFC D7 - Roda '23 D3
09:00 43837 AFC D8 - Pancratius D6
10:30 92749 AFC D9 - Buitenveldert D4
10:30 54957 AFC D11 - DCG D10
10:30 42392 AFC E4 - Blauw Wit A'dam E3
10:30 60143 AFC E5 - Roda '23 E4
12:15 68483 AFC E8 - Pancratius E6
10:30 35281 AFC E9 - Pancratius E7
12:15 60061 AFC E10 - RKDES E3
14:45 92198 AFC E11 - Roda '23 E9
14:45 84123 AFC E12 - Ouderkerk E8
09:00 37673 AFC E13 - Sporting Martinus E9
09:00 51511 AFC E14 - SCW E3
09:00 69574 AFC F7 - Amstelveen H F3
10:30 71465 AFC F8 - DCG F5
09:00 53027 AFC F11 - Buitenveldert MF2

Uitwedstrijden zondag 13 november 2005
11:30 95624 Omniworld 2 - AFC 3
11:30 102807 Abcoude 2 - AFC 4
11:30 99835 DWG/Rombout 4 - AFC 6
14:00 107604 TOB 3 - AFC 10
11:30 109934 APGS 2 - AFC 11
12:00 120093 Meteoor 5 - AFC 12
14:30 104615 DCG A2 - AFC A3
13:00 147548 KDO A1 - AFC A4
10:00 146020 Roda '23 C3 - AFC C7

J. Heer
A. Gerritsen (A'foort)

R.J.L. Schagen

Thuiswedstrijden zaterdag 19 november 2005
15:00
AFC VET – Kampong VET
14:45 89456 AFC 5 - WV-HEDW 9
Peter Brans
14:45 81143 AFC 6 - Volewijckers 3
Leo de Nobel
14:45 80020 AFC 7 - Wartburgia 3
Frans Jüch
12:15 127443 AFC 8 - WV-HEDW 12
Frank de Munnik
14:45 85307 AFC VE2 - Nieuwendam SC VE3
14:30 1844 AFC A1 - Argon A1
A. Legemaat
11:45 56128 AFC B2 - Geinoord N'gein B1 A. Veerman
10:30 42433 AFC D3 - Amstelveen H D1
09:00 94451 AFC D4 - Roda '23 D2
09:00 35051 AFC D5 - Pancratius D2
09:00 94452 AFC D8 - Roda '23 D4
10:30 67460 AFC D10 - Aalsmeer D3
12:15 86670 AFC E1 - DEM (RKVV) E1
12:15 92096 AFC E6 - Aalsmeer E3
10:30
AFC F2 – Argon F1 (vr)
12:15 152644 AFC F3 - BFC F3 (beker)
09:00 77157 AFC F4 - Roda '23 F3
09:00 152643 AFC F5 - Volendam (rkav) F7 (beker)
12:15 AFC F6 - AFC F8 (vr)
10:30 AFC F7 – Argon F2 (vr)
10:30 AFC F9 - AFC F11 (vr)
10:30 142520 AFC F10 - NFC/Brommer F1

Uitwedstrijden zaterdag 12 november 2005
K.HFC VET – AFC VET
14:30 80774 Almere 3 - AFC 5
14:30 33947 Aalsmeer 3 - AFC 6
12:00 35331 JOS/W'graafsmeer 4 - AFC 7
12:30 93293 Germaan de VE1 - AFC VE1
14:30 69299 VVC VE1 - AFC VE2
14:30 1827 Emmen A1 - AFC A1
H Loovers
10:30 56164 Sportlust '46 B1 - AFC B2
C.D. Stam
10:45 92718 Voorland C1 - AFC C2
W.J. Bouwman
10:30 148595 Ouderkerk D1 - AFC D3
09:15 92632 Roda '23 D2 - AFC D4
11:30 60544 Pancratius D2 - AFC D5
11:00 36172 Aalsmeer D3 - AFC D10
10:15 135574 ADO 20 E1 - AFC E1
11:30 51517 Nieuw Sloten sv E1 - AFC E2
11:00 59513 Arsenal ASV E1 - AFC E3
10:00 51521 Aalsmeer E3 - AFC E6
11:30 39943 RKAVIC E1 - AFC E7
09:00 54451 Blauw Wit A'dam F1 - AFC F1
10:15 40571 Nieuw Sloten sv F1 - AFC F2
10:00 94504 RKDES F1 - AFC F3
10:15 62423 Sporting Martinus F3 - AFC F4
09:30 94507 RKAVIC F1 - AFC F5
10:15 86464 Nieuw Sloten sv F2 - AFC F6
10:15 36982 Blauw Wit A'dam F7 - AFC F9
09:30 86825 RKAVIC F2 - AFC F10

Uitwedstrijden zaterdag 19 november 2005
14:00 57100 ABN AMRO 1 - AFC 1
S.A. Roos
12:15 72826 Voorland 2 - AFC 2
E.D. Rozenblad
12:00 80771 VVZ '49 2 - AFC 3
L. Post
12:00 129493 ABN AMRO 4 - AFC 4
13:00 61221 HBOK VE1 - AFC VE1
14:30 89340 WGW A1 - AFC A2
J.H. Haanstra
10:00 50480 Amstelveen H C1 - AFC C1
J. Esselman
12:00 91086 Stormv./Telstar D1 - AFC D1 A.M. Hartzuiker
10:45 35567 Voorland D1 - AFC D2
10:00 152610 VVA/Spartaan F1 - AFC F1 (beker)
Thuiswedstrijden zondag 20 november 2005
14:45 122751 AFC 3 - Chabab 2
H.A. Doodeman
14:45 106620 AFC 4 - Concordia sv 2
M.A. Ismail
11:45 99841 AFC 6 - Overamstel 4
Frans Jüch
14:45 107753 AFC 10 - Arsenal ASV
Herman Fritzsche3
11:45 106205 AFC 11 - Swift 9
Ap Springer
14:45 104909 AFC 12 - WV-HEDW 10
Hans Elias
14:45 112550 AFC A3 - Weesp FC A1
E.J. Smakman
11:45 114675 AFC A4 - BSM A1
11:45 90505 AFC C2 - Stormv./Telstar C2 H.J. Jacobs
09:00 146021 AFC C7 - Blauw Wit A'dam C4

Thuiswedstrijden zondag 13 november 2005
14:30 2549 AFC 1 - Haaglandia/Winston 1
A.G.J. van Loenen
11:00 101411 AFC 2 - DWS 2
M. van Apeldoorn
14:45 120684 AFC 5 - CTO'70 2
B. Zouhir
14:45 125538 AFC 7 - Eendracht'82 2
Frank de Munnik
11:45 95711 AFC 9 - Eendracht'82 3
Ap Springer
11:45 89348 AFC A2 - Kolping Boys A1
N.J.H. Vergeer
14:45 120411 AFC B3 - Weesp FC B1
K. Mohammed
14:45 113374 AFC B4 - KDO B1
D. Thoolen
11:45 111791 AFC B5 - Hoofddorp B4
11:45 151840 AFC B6 - Ouderkerk B3
09:00 119888 AFC C3 - DWS C2
H. El Basaidi
09:00 123828 AFC C4 - Almere C2
09:00 132806 AFC C5 - VVA/Spartaan C1

Uitwedstrijden zondag 20 november 2005
14:30 1410 Blauw Wit A'dam 1 - AFC
H. de Man (Deventer)
11:30 116592 Turkiyemspor 2 - AFC 2
N. Puijk
12:00 101791 Abcoude 3 - AFC 5
R. van Dijk
14:00 98999 Gold star/SNA 3 - AFC 7
13:00 113891 Swift 6 - AFC 8
14:00 145102 FIT 4 - AFC 9
12:00 109059 DCO B1 - AFC B3
E.J. Schmitz
11:00 113366 Sporting Martinus B1-AFC B4 R. Dumas
11
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Uitwedstrijden zondag 27 november 2005.
11:00 105188 Quick 1890 2 – AFC 2
Damme van M
11:00 125797 Graveland 2 – AFC 4
Engel JP
11:00 97794 Hoofddorp 3 – AFC 5
Akkaya Fuat
14:30 125570 AGB 5 – AFC 7
14:00 125153 KDO 5 – AFC 8
12:00 111040 OSC 2 – AFC 9
14:30 97196 Sp.Martinus A2 – AFC A4
11:30 101934 Abcoude B2 – AFC B4
10:45 151842 Almere B6 – AFC B6
10:00 119885 DCO C1 – AFC C3
Ritzema E
12:00 125444 SDZ C1 – AFC C5
10:00 146022 Legmeervogels C3 – AFC C7
09:30 112891 Panvratius C5 – AFC C8

14:30 119308 DIOS B1 - AFC B5
10:00 151841 AS'80 B3 - AFC B6
12:00 123643 DWV C1 - AFC C3
09:30 116822 DWS C3 - AFC C4
09:30 121875 Overbos C3 - AFC C5
10:00 125720 Legmeervogels C3 - AFC C6
09:00 120348 Almere C9 - AFC C8
Thuiswedstrijden zaterdag 26 november 2005
14:45 70143 AFC 2 – Zuidvogels 3
Huizen J van
14:45 81086 AFC 5 – JOS/W’graafsmeer 3 Peter Brans
14:45 49133 AFC 6 – Geuzen/Middenmeer 3Leo de Nobel
12:15 70594 AFC VE1 – de Dijk VE1
14:30 3747 AFC A1 – FC Utrecht A1(beker) Blommensteijn Th.
10:30 44464 AFC D3 – DCG D2
12:15 86319 AFC D6 – Sp.Martinus D2
09:00 41771 AFC D7 – KDO D2
09:00 59368 AFC D8 – Aalsmeer D2
10:30 92369 AFC D9 – Ouderkerk D5
10:30 59699 AFC D10 – AMVJ D2
10:30 92529 AFC E2 – Pancratius E1
12:15 42286 AFC E3 – Nieuw Sloten E2
12:15 60817 AFC E6 – RKAV E2
10:30 52159 AFC E7 – Roda’23 E5
09:00 69078 AFC F1 – Ajax F1
10:30 52829 AFC F2 - DWS F1
12:15 77160 AFC F3 – Roda’23 F2
09:00 61528 AFC F4 – Pancratius F3
09:00 131437 AFC F5 – VVA/Spartaan F2
12:15 86513 AFC F6 – SDZ F3
10:30 33696 AFC F9 – A’veen/Heemraad F5
10:30 53278 AFC F10 – VVA/Spartaan F4

Zaterdag
Training
De “zaterdag”kan op maandag en woensdagavond trainen vanaf 19.45
uur op het kunstgras.
Hok “25”, aan het einde van de gang, is van de zaterdag. Een paar
key-players hebben een sleutel gekregen en gaarne erop letten dat na
afloop ballen en hesjes terug in het hok “op slot” worden gestopt .
Competitie
Let op de Schakel, AT5 en het afgelastingennummer (0900-2024004).
Let ook op een juiste invulling van de wedstrijdformulieren. Voor elk
vergeten punt/komma, grensrechter, wissel etc. legt de KNVB een
administratieve boete op. Het relatienummer van AFC luidt: BBCY
115.
Mochten er bij wedstrijden directe rode kaarten zijn gevallen, dan
dient op de maandagavond een verklaring te worden ingevuld door de
betrokkene speler. Dit is overigens ook van toepassing als de tegenstander een directe rode kaart heeft ontvangen. Verzuim van een
verklaring betekent ook weer de onnodige boetes.
Bovendien is iemand met een rode kaart automatisch geschorst voor
de eerstvolgende wedstrijd ongeacht of de KNVB nog geen uitspraak
heeft gedaan.

Uitwedstrijden zaterdag 26 november 2005.
Concordia VET – AFC VET
14:30 32569 KSJB 1 – AFC 1
Schram S J
12:30 133651 Eemdijk 2 – AFC 3
Cordes G J C
14:30 72829 SDZ 2 - AFC 4
14:30 127322 Kadoelen 4 – AFC 8
14:30 85217 Waterwijk VE2 – AFC VE2
14:30 89399DCG A1 – AFC A2
Londema P
13:00 82528 Hollandia C1 – AFC C1
Eijkenboom A M
10:00 42094 Hoofddorp D1 - AFC D1
Franken J G
11:00 57207 Ajax D4 – AFC D2
11:30 76530 VVA/Spartaan D2 – AFC D4
11:00 45190 Nieuw Sloten D1 – AFC D5
09:00 55928 Hoofddorp E1 – AFC E1
10:15 75504 Sp. Martinus E4 - AFC E5
13:00 75506 Roda’23 E6 – AFC E8
13:00 67608 Roda’23 E7 – AFC E9
10:00 59517 RKAV E3 – AFC E10
09:30 41573 Legmeervogels E8 – AFC E11
11:00 38481 Roda’23 E11 – AFC E12
10:00 87697 RKDES E4 – AFC E13
13:00 42931 Roda’23 E13 – AFC E14
09:15 47308 Roda’23 F6 – AFC F7
10:30 140310 AMVJ F1 – AFC F8
09:00 32342 Ouderkerk F8 – AFC F11

Uitslagen van de uitwedstrijden gelieve op dezelfde dag door te geven
bij AFC in het clubhuis op nummer 020-6611836 of in het clubhuis,
alsmede dient het wedstrijdformulier ook zo snel mogelijk te worden
ingeleverd.
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)
Programma (zie elders in deze Schakel)
Zaterdag 1
Trainer: Dennis Purperhart 06-22232606; Leider: Remco Verbruggen 06-14190306; Fysio:Michael Oliviera 06-21278122
Zaterdag 2
Afschrijven bij Anton van Broeckhuysen 06-53214371

Thuiswedstrijden zondag 27 november 2005
14:30
AFC 1 – ADO’20 1
14:45 111337 AFC 3 – Almere 2
Broek vd R
11:45 118509 AFC 6 – DWSV’61/Bilali 3 Frank de Munnik
14:45 115249 AFC 10 – ABNAMRO 5
Hans Elias
11:45 125147 AFC 11 – A’dam Seref Spor 5Ap Springer
14:45 124290 AFC 12 – ABNAMRO 9
Herman Fritzsche
14:45 116037 AFC A3 – DWS A2
Strella E
11:45 41979 AFC B2 – DWS B2
Goebert H L J
14:45 110944 AFC B3 – Waterwijk B1
Hartoch R G
11:45 50525 AFC C2 - Hoofddorp C1
Kooijman C P
09:00 122007 AFC C4 – RKDES C1
09:00 121816 AFC C6 – RKDES C2

Zaterdag 3
Afschrijven Sebo Woldringh 06-14672961 of 023-5492900 of 0206666756.
Zaterdag 4
Afschrijven bij Hans Dekkers 06-51545649.
Zaterdag 5
Afschrijven bij Lou Hekster 06-53304374 of Alphons Peters 0653133914.
Scheidsrechter: Peter Brans
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B-commissielid Lars Boering werd afgelopen vrijdag opgenomen in
de Zilveren Ploeg. Met zijn jarenlange ervaring en liefde voor onze
vereniging belast hij zich o.a. met de opvang en begeleiding van de
toekomstige A-junioren.
Opmerkelijk zijn weer de resultaten van AFC9 en AFC12. Met klinkende overwinningen staan de teams van het duo Jeroen Gerritsen/Olaf Morel en Leen Meijaard op kop in de competitie. Het
negende scoort er wekelijks lustig op los (lees hun aardige pagina’s
op onze site). Het twaalfde presteerde het afgelopen zondag om de
opgelopen 0-1 stand na rust binnen 7 minuten om te buigen in 3-1!
Scheids Herman Fritzsche had nog nooit in zijn lange carrière in
zo’n korte tijd zo vaak naar de middenstip moeten wijzen.

Zaterdag 6
Afschrijven bij Peter van den Dungen 06-27090830 of Eric Euwes
06-55326235.
Zaterdag 7
Afschrijven bij Michiel Folkers 06-47228843
Zaterdag 8
Contactpersoon: Ralf Kint
Veteranen 1
Afschrijven bij Ferdinand Grapperhaus 06-53231013 of Boudewijn
Zomer 06-27013999 of 020-6001918.

Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdformulier dient vòòr aanvang van de wedstrijd geheel te
zijn ingevuld. Het wedstrijdsecretariaat en onze scheidsrechters zijn
hiervan op de hoogte.
Wij verzoeken de aanvoerders na de uitwedstrijd de uitslag door te
geven aan ons wedstrijdsecretariaat, Chris Schröder, telefoonnummer
020-6618316. En er voor te zorgen dat het wedstrijdformulier uiterlijk de volgende dag (maandag) in het bezit is van onze administratie
(Jaap Draisma 020-6611513).

Veteranen 2
Organisatie: Marcel Koster 06-53134078 Aanvoerder Ruud Mantel
06-22454787
Coach: Cocky van Duyvenbode 06-10310096

Zondag A
Zondag 1
13 nov.: AFC 1 – Haaglandia/W 1, 14:30 uur. Scheids: A.G.J van
Loenen, Ass. Scheids: J.G te Pas en C Mostert.
20 nov.: BlauwWit-A 1 – AFC 1, 14:30 uur. Scheids: H.G. de Man,
Ass. Scheids: B.G.Westervoorde en T.F.J Mansvelt Beck.
27 nov.: AFC 1 – ADO’20 1, 14:30 uur. Scheids: ??, Ass. Scheids:
??.
Selectie: Edwin van Holten, Joey Esionye, Said Moumane, Arif
Akgün, Hans Geerlings, Robert Gehring, Ken Watanabe, Quincy van
Ommeren, Enrique Zschuschen, Rody Turpijn, Devision Nacimento
Vagner, Lex Oosterling, Louis Stam, Bobby Gehring, Dave Osei,
Mike van Dord, Peter Post, Laurens Bianchi, Danny Scholten, Murat
Böker, Gijs Roodbeen, Jarik van Zeijst (k), Ray Schmidt (k)
Trainer: John Kila, ass. trainer: Juan Fernando Coto, elftalbegeleiders: Wessel Sennef en Mohad Zaoudi, keeperstrainer: Cees Thomas,
verzorger: Ko Grosze Nipper, fysio: Frank Tilmans.

Teamcoördinatie
AFC3 t.m. AFC5: Frans Jüch, Patrick Reddering, Lars Boering
AFC6 t.m. AFC9: Ted Maros
AFC10 t.m. AFC12: Max Flam
Selecties AFC 3 en 4
Trainer AFC3 Martin Verburg (06-52017206) / Begeleider : Cocky
van Duyvenbode (06-10310096)
Trainer AFC4 Hesdy Sanches (06-12268777) / Begeleider: Maarten
Blokland (020-6763441)
Jesse Annoh-Wijnaar, Kasper van Beek, Pim Brekelmans (K), Rogier
de Boer, Mathijs Blokland, Dick Bouwman, David Caeiro, Darnell
Cairo, Willem Frankenhuis, Robin de Groot, Olaf den Hartigh, Thomas Heemskerk, Chris Heeringa, Tobias Hendriksen, Casper Hermanns, Tommy van Kampen, Floris Kloes, Tjebbe Krot, Peter Kwee,
Rocky Oornink, Paul Overste, Manus Polling (K), Winsten Polling,
Sylvian Prade, Raymond Pekel, Michiel Reddering, Elja Rengers,
Sylvier Rozenblad, Michel de Ruyter, David Sars, Rick Vermeulen,
Martin van Wattingen, Tomas Weijl, Luuk de Werd (34).

Zondag 2
13 nov.: AFC 2 – DWS 2, 11:00 uur. Scheids: M van Apeldoorn
20 nov.: Turkiyemspor 2 - AFC 2, 11.30 uur. Scheids: N Puijk
27 nov: Quick 1890 2 – AFC 2, 11.00 uur. Scheids: M van Damme
Selectie: Menno Moleman, Jorn Jepkes, Kevin van ‘t Wout, David
Westerhof, Sandro Pique, Steffan van Slooten, Pauul Harleman,
Jeroen Bertens, Thei Houben, Jordi van Nielen, Tom Verhagen,
Laurens Samson, Jordi Rietvelt, Khalid Harrak, Gijs Roodbeen, Tom
Markus.
Trainer: Wessel Colijn, Leider: Theo Janssen, Grensrechter: Levi
Boitelle, Fysio: Cynthia Visser.

AFC 5 (305)
Sebastiaan Barbiers, Willem Berghoef, Tijs de Bont (06-14561106),
Guido de Bruin, Chris Evers, Benjamin Klumperbeek, Lodewijk
Koeman, Arthur van der Meer, Jorno Jon Ming, Stephan Openneer,
Daan van de Pol, Matthis Radder, Floris Wallis de Vries (13)
Keeperstraining
De keeperstraining wordt gegeven door AFC’er Emiel Pieterse (0654957249). De geselecteerde keepers zijn Pim Brekelmans, Matijs
Radder en Manus Polling.

Zondag B
Van de B-commissie
Tijdens de Gatorade-Cup wedstrijd AFC-MVV waren op initiatief
van B-commissielid Ted Maros zijn medecursisten waaronder Allon
de Lieme en docenten van de KNVB Basis Opleiding Scheidsrechter
aandachtig toeschouwer. Een goed voorstel voor onze aspirant
scheidsrechters om de wedstrijdleiding die avond te rapporteren!
Zondag 30 oktober zagen we plotseling en spontaan ons Bestuurslid
Henk Bijlsma het elftal van zijn zoon Dennis Bijlsma (AFC8) fluiten. Wat een geweldige actie om colbert en stropdas te vervangen
voor scheidsrechterstenue en fluit omdat er door omstandigheden
geen referee aanwezig kon zijn. Grote waardering voor onze commissaris TOPamateurs die heel goed weet hoe je ‘op niveau’ moet ballen!
Afgelopen zondag trad Maarten Blokland voor het eerst op als de
vaste elftalbegeleider van AFC4, met als trainer/coach Hesdy Sanches. In dit team speelt ook zijn broer Mathijs Blokland. Maarten
speelde jarenlang op niveau in de hogere zondagteams. Dit seizoen
voetbalt hij in Zaterdag 8 en geeft op deze manier iets terug aan AFC
en zijn vrienden. Grote klasse!

Trainingen AFC5 t.m. 12
Op woensdagavond vanaf 20:00 uur (veld 6) en vrijdagavond vanaf
19:30 uur (kunstgrasveld) verzorgt Hesdy Sanches (06-12268777) de
training.
AFC 6 (514)
Elvis Adjei-Asamdah, Maurice van Bree, Arno van Esdonk, Pieter
Janvier, Michel Jonkers, Paul Hagens, Harold Klaassen, Tjerk
Klompmaker, Ted Maros (06-20246991), Elian Matthijssen, Etienne
Quaedvlieg, Patrick Reddering, Jasper Saeijs, Ricardo Sagnic, Joost
Schier, Evert Steenbergen, Sander Veldhuizen, Arjan Visker, Joost
Wiskerke (18).
AFC 7 (515)
Sam Bakker, Koen Bos, Sam Commandeur, Willem Dooijers, Danny
van Eekelen, Michael Holla, Sjors Kaaks, Daan aan de Kerk, Flip
Nieuwenhuis, Steven Rubenstein, Istwan Schiering, Victor Schiering,
Surian Steijlen, Seth van Straten (06-30888444), Keona Veldhuis,
Edwin van de Wijngaarde (16).
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Belangrijke mededeling voor de ouders/verzorgers van de Champions League en World Cup spelers.
Met ingang van 1 december a.s. worden de aanvangstijden vervroegd
met een kwartier, dus de Champions League start vanaf die datum
om 08.45 uur en de World Cup om 09.30 uur.
Verder een vriendelijk verzoek om behalve de leiders niet meer het
KGV te betreden. Het komt regelmatig voor dat ouders/verzorgers
met koffie en een sigaret het veld op lopen terwijl dit ten strengste
verboden is. Wij hebben een prachtig KGV en laten wij dit nu met z'n
allen ook zo houden.
Jeugdcommissie

AFC 8 (513)
Michel van Bemmelen, Dennis Bijlsma, Niels Dekker, Bob Duis (0646160111), Jack Duis, Marcel Foreman, Brian van Gelder, Remco
Janowitz, Norbert Jansen, Johan Kassing, Robert van der Meulen,
Frank Nieuwdorp, Matthijs Plusquin, Michiel Roedema, Chi-Wai
Tang, Nino Triolo, Dennis Voet, Jeroen Walker, Dennis Wortelboer
(19).
AFC 9 (615)
Paul Bol, Sjoerd van Gelderen, Jeroen Gerritsen (06-28959788),
Onno van Grondelle, Niels van Hooijdonk, Hein van den Hout, Lars
Konings, Al M’charek, Jurgen Morel, Olaf Morel (06-26492970),
Marcel Schouten, Reinier Snel, Philip Verhaaren, Hans Westgeest
(14).

AFC herfstdag voor D-, E- en F-pupillen zonovergoten succes
Helaas kon op woensdag de eerste dag van de herfst-2-dagse niet
doorgaan omdat door de vele regen van maandag en dinsdag de velden afgekeurd werden. Maar op donderdag kon het wel doorgaan en
hoe!
Ruim 160 AFC spelers begonnen de dag met een gezamenlijke warming-up in een stralende zon. Van 10.00-12.30 alleen maar trainingsvormen slechts onderbroken door even snel een bekertje limonade te
drinken. In 14 groepen onder leiding van voortreffelijke meewerkende C1 en B2 spelers werd volop afgewerkt op doel, gedribbeld, gepasseerd, gekopt, aan- en meegenomen en gecombineerd.

AFC 10 (616)
J. Been, R. Berghuis, J. de Bruijn, A. Chardet, W. van Gent, R. van
de Heijden, J. Hilbrink (06-45988578),N. Japin, B. Kuipers, A.v.d.
Maat, V. Nijhout, A. Roovers, A.van Stokkum, M. Thomas, R. Vrijheid, A. Young, J. Willems (17).
AFC 11 (617)
Chaim Blog, Efraim Blog, Nechemja de Bruijn, Shmuly Eisenmann,
Ramon Groen, Brian de Hond, Michel de Hond, Randy Lobatto,
Danny Markens, Dennis Pekel, Michael Roeg, Ruben Salomon (0624557248), Ramon Schuitevoerder, Michel Swalef (14).

Na een goed verzorgde lunch was er ’s middags het 7:7 toernooi. Met
veel spelvreugde werd gestreden om de ereplaatsen. Bij de F-pupillen
was Ajax de sterkste, bij de E-pupillen Manchester United en bij de
D-pupillen Engeland. Na afloop kreeg iedereen nog een leuk geschenkje aangeboden door Kappé international en kunnen we terug
kijken op een zeer geslaagde jeugdvoetbaldag.
Jan Verhagen

AFC 12 (719)
Mark van den Boogaard, Erik van den Broek, Sjoerd van den Broek,
Philip Bruning, Frans Dankaart, Marc van Dooren, Maarten van
Driest, Harold Eding, Marcel Eggenkamp, Max Flam, Alexander
Griede, Dennis ten Harkel, Erik Heideman, Erik Hoegee, Leen Meijaard (06-55753030), Jaron Reisman, Gideon Schipper (17).

Herfstclinic A en B-junioren:
Het was even wennen voor de meesten, na zoveel jaar weer een activiteit in de herfstvakantie.
Marjan Stoop en Jan Verhagen bedachten deze herfstclinic en als het
even mee zou zitten met echte Eredivisiespelers. Helaas moesten zij
verstek laten gaan.
Magid Jansen en Benjamin Pinto, trainer bij AFC en spelend voor
Stormvogels-Telstar (de laatste vrijdag nog scorend tegen MVV!!) en
de eerste elftalspelers Bobby Gehring (compleet met krukken), Peter
Post en in het laatste deel ook Rody Turpijn bleken bereid de teams
van adviezen te voorzien
Zo’n kleine zestig junioren hadden zich aangemeld en verdeeld over
vijf teams werden zij aan het werk gezet onder toeziend oog van de
aan hun toegewezen gelegenheidstrainers.
Na elk partijtje werd er aan de tekortkomingen gesleuteld.
Bobby Gehring bleek zeer succesvol met de B5, die steeds beter ging
spelen en de laatste “pot” dan ook won. Hopelijk hebben ze hier weer
nieuwe kracht uitgeput en we gaan er dan ook vanuit, dat ze winnen
zondag.
Na het douchen werd er nog gezamenlijk van de uitgeserveerde saté
en patat gegeten en was na afloop een aantal jongens zo netjes alles
keurig te stapelen, zodat de keuken wat werk uit handen genomen
werd.
Al met al geslaagd te noemen met vooral complimenten aan de A3,
B3 en B5 die in grote getalen waren opgekomen.
Rest mij nog de “gasttrainers” Bobby, Peter, Rody, Benjamin, en ook
Magid en Jan te bedanken voor deze leuke activiteit.
Thea Verhoeven

Laatste nieuws
Raadpleeg altijd op de AFC-site, de pagina’s ‘Senioren’ en of die van
je team!
B-Commissie
Frans Jüch – voorzitter (020 6415902)
Patrick Reddering – commissaris (06 47806481)
Max Flam – secretaris (020 6466118 / 06 25425231)
Ted Maros – commissaris (06 20246991 en/of 0643023655)
Lars Boering – commissaris (0651147503)
Volgende Schakel
De volgende Schakel (6) verschijnt in de week van 28 november
(week 48).

De jonge AFC’ers
HET EERSTE KOMT NAAR DE JEUGD
Als dank voor de steun tijdens de bekerwedstrijd tegen MVV en
competitiewedstrijd tegen Elinkwijk zullen de spelers van de selectie
van het eerste elftal zaterdag 19 november a.s. wedstrijden bijwonen van de jeugd, een heel leuk initiatief.
Misschien komen zij zelfs wel in de kleedkamer om aanwijzingen en
tips te geven. Zondag a.s speelt ons eerste tegen Haaglandia een zeer
belangrijke wedstrijd, de spelers en begeleiding zouden het fantastisch vinden als de jeugd weer in grote getale hen komt aanmoedigen.
DE SINT KOMT LANGS BIJ AFC
Beste AFC spelers,
Sinterklaas komt zaterdag 3 december bij AFC om samen met de
kinderen van de Champions League, World Cup, F-pupillen en Epupillen zijn verjaardag te vieren. Dus kinderen zorg ervoor dat je
ouders op deze dag geen andere afspraken maken, want het belooft
een prachtig feest te worden, dat je zeker niet mag missen.
Om half 5 begint het feest voor de spelers van de Champions League,
World Cup, F3 en de F5 pupillen. Vanaf half 6 is het de beurt aan de
overige F- en E-pupillen.
Het feest duurt ongeveer 3 kwartier. Nadere informatie volgt via de
website en de eerstvolgende Schakel.
Grote Piet

Contactpersoon A en B junioren: Thea verhoeven, 020-4961106,
theaverhoeven@hetnet.nl
Contactpersoon C-junioren Dennis Bijlsma, 06-22245977
Contactpersoon D-pupillen Frank de Munnik, 06 - 12806978
frankdemunnik@planet.nl
Contactpersoon E-pupillen Dennis Bijlsma 06-22245977
D.H.J.Bijlsma@GassanSchiphol.nl
Contactpersoon F pupillen Jean Bollen 06-36067587
jbollen01@freeler.nl
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op karakter en inzet zijn wij met drie zeer verdiende punten weer
vertrokken uit Hoorn. Wel zagen we geel en rood voor de ogen maar
de voldoening zat hem toch vooral in de "lekkere"overwinning die
uiteindelijk met 9 man op het veld werd behaald. Was het dan zo
hard?? of gemeen??? Nee lezers dezes, dat was het op zich helemaal
niet. Beide ploegen vochten voor wat ze waard waren, fel kennnelijk,
maar onze vriend in het zwart had hier en daar een andere interpretatie van wat wel en wat niet kon en strooide derhalve aan beide
kanten vrolijk met de gele en helaas voor ons met twee rode kaarten.
Ricardo kreeg buiten de zestien de bal aangespeeld en plaatste deze
loepzuiver in de linkerhoek en omdat de keeper van Hollandia weggleed (tsja ,verkeerde schoenen) stonden wij met 3-1 voor. Vanaf dat
moment zou je de wedstrijd moeten kunnen uitspelen, ook gezien de
tijd die nog resteerde. Maar eerst kregen we nog een rode kaart
(tweede keer geel) te incasseren, dus met 9 man verder...”. En een
week later : “...Maar over een ding maak ik me wel een beetje zorgen
en dat is het feit dat we toch wel tegen relatief veel gele kaarten
aanlopen. Nu kan je altijd wel zeggen dat de scheidsrechter hieraan
schuldig is, maar dat is wat kort door de bocht. Soms moet je gewoon
wat slimmer zijn, want elke opgelopen kaart is er een, en kan op den
duur nadelig gaan werken voor het team. Ik preek nu niet dat je als
"watjes" over het veld moet gaan lopen, maar met wat slimheid en
"lezen van de wedstrijd" kan je jezelf een hoop ellende besparen. We
zijn tenslotte geen sponsor van de KNVB...”. Het heeft de aandacht
zullen we dan maar denken.

Jeugdjournaal
Het weer blijft de voetballers en de verslaggevers inspireren.
De B2 worstelt na een week in allerlei opzichten nog steeds met de
klok : “...Door alle wijzigingen in het schema was de wedstrijd AFC
B2-Alphense Boys B1 vooraf al een van de meest besproken wedstrijden van het weekend. Er zou eerst op zondag gespeeld worden om
11.30 uur, toen werd het 10.30 uur. Uiteindelijk op zaterdag om
10.30 uur in plaats van de vaste aanvangstijd van 11.30 uur..... Maar
de B2 wilde meer en Alphense Boys gaf het weg. Andy werd in het
strafschopgebied onderuitgehaald en AFC kreeg weer een penalty.
Opnieuw Aaron achter de bal: 4-3. De scheidsrechter liet nog lang
doorspelen, (53 minuten) maar Maxime hield zijn doel verder schoon
en de B2 pakte dus opnieuw de winst...”.
Cruyff is niet de enige die de taal vanuit het voetbal verrijkt, de C2 :
“...Talpariaanse Wedstrijden. Sinds Tom Egbers iedere zondagavond na negen uur zijn best doet om de eredivisie uitslagen als een
primeur te brengen en sinds Studio Sport van veldrijden een kijksport
probeert te maken, kijken wij dus voetbal op Talpa. En zo zijn wij
genoodzaakt ruim tien minuten naar RBC – NEC te kijken met daarna nog een analyse en een leuk reclameblokje. En sommige wedstrijden lenen zich daar niet voor. Die hebben wel wat hoogtepunten en
zijn best aardig, maar daar moet je ook weer niet te lang over lullen.
Het zijn wedstrijden die een ouderwetse korte Studio Sport samenvatting verdienen en dan snel weer over tot de orde van de dag. Thuis
noemen we dat tegenwoordig Talpariaanse wedstrijden. Zeg maar de
tegenhanger van het Braziliaanse sambavoetbal...”. Die schijn je wel
te kunnen winnen, en : “...deze week wil ik het “DHL-voetbal” toelichten. Met daarmee de belofte dat volgende week niet weer een
nieuwe voetbalterm wordt bedacht. Voor een koeriersbedrijf is het
een goede dienstverlening als ze het pakketje persoonlijk komen halen
en dan weer persoonlijk ergens afleveren. In het voetbal hoeft dan
niet. Te veel spelers denken er wel eens anders over en brengen de
bal het liefst persoonlijk bij hun medespeler, liefst na nog wat aardige bewegingen onderweg...”. Die eindigen gelijk.

Hebben we niet te klagen over een natte herfst, onze jongste talenten
hebben wel degelijk last van wateroverlast : “...Alweer een lekkere
voetbaldag met in de Champions League een soepel draaiend Bayern
München dat de koppositie houdt en onderaan, helaas nog steeds
zonder punten, Inter Milan dat weer een pittige nederlaag incasseerde. We zullen de transfermarkt verkennen en kijken of er ergens een
goede verdediger te koop is....Teleurstellend was dat bij zowel FC.
Porto als bij Juventus wederom maar 3 spelers present waren. Peggy
is nu bezig om deze teams compleet te maken met spelers die op de
wachtlijst staan en graag willen voetballen, aangezien ondanks herhaalde oproep de ontbrekende jongens maar niet verschijnen. Volgens mij zijn die zwemlessen nu toch echt wel afgelopen?! In de
World Cup ,waar de ploegen weinig voor elkaar onderdoen, spannende duels en veel gelijke spelen. Koploper Peru verloor voor de
eerste keer dit seizoen en wel van runner-up Portugal. En Frankrijk
pakte zijn eerste winst. Volgende week de laatste wedstrijd van de
eerste kompetitiehelft en ook alweer de eerste "return"...”

En zijn we nou een voetbal- of taleninstituut? De D11 : “...Toch
kreeg Hoofddorp via uitvallen als eerste ploeg de 2 beste kansen,
maar het was keeper Kenneth die met 2 cruciale (het 1e woord in dit
verslag voor de uitbreiding van jullie woordenschat) reddingen AFC
behoedde voor een vroege achterstand. Kenneth krijgt steeds meer
zelfvertrouwen en de communicatie (2e woord) met zijn achterhoede
onder leiding van Mathijs, die ook met de week beter speelt, verloopt
steeds beter. Ook Dylan en Michael deden het prima op een voor hun
ongewone positie en Julius stond weer steeds op de goede plek op het
middenveld. Na die korte periode van Hoofddorpse druk nam AFC
het initiatief (3e woord) over. Daniel, die weer hard werkte op het
middenveld, passte de bal op Ferinho die alleen op de keeper afliep
en langs de keeper de 1-0 binnenschoot...”.
Want wat treffen we bij de F4 aan : “...Vanwege de herfstvakantie
was er dit weekend geen competitie, maar speelden we op zondagochtend vriendschappelijk tegen Japan F1. De Japanners spraken
allemaal Japans, dus ik kon ze niet verstaan. Ze waren wel heel
vriendelijk, want we kregen allemaal een vlieger van ze na de wedtrijd. Helaas konden Ruben en Jonathan niet meedoen, maar Jesse
gelukkig wel. Er speelde ook een meisje bij Japan. Ze was wel groot,
maar je kon gemakkelijk de bal afpakken. Iedereen heeft een doelpunt
gemaakt, behalve ik. Maar ik heb met Alex afgesproken dat ik de
volgende wedstrijd een doelpunt ga maken. Prettige vakantie of ik zie
jullie bij de herfsttweedaagse op AFC...”.
De wedstrijd van ons 1e in het Olympisch inspireerde blijkbaar tot
dagdromen bij de D1 : “...Natuurlijk we weten allemaal “er zijn
belangrijkere dingen op deze aarde” maar toch; Droomt U even met
mij mee. Stel we hadden een stadionspeaker gehad op ons wetraveld.
Schallend via de luidspeakers: “Dames en heren: de aansluitingstreffer is zojuist gemaakt door NOUREDDINE EL YOUBARI”. En dan
die tienduizenden (nou ja 10 tallen) op de banken...”.
Via het taalbruggetje va n ”het doel heiligt de middelen” komen we
bij de A1. Niet worstelend met tegenstanders (hoewel, waar zijn al die
kaarten voor ?) maar wel met arbiters stijgt het naar de top : “...Want

Eindigen we met een stukje bij AFC passend nostalgie dat de C4 bij
een bezoek aan Swift optekende : “...Traditiegetrouw kenmerkt het
spel van AFC zich door vooruit te kijken. Maar af en toe eens omzien
kan geen kwaad. Bijvoorbeeld naar wat je achterlaat ; een gat op het
middenveld of zo. Hoewel de verdediging dat wel weer voor zich ziet
natuurlijk. Omzien naar deze wedstrijd doet weinig vreugde boven
komen. Terwijl alle ingedrediënten voor terugkijken op deze plek toch
voorhanden zijn. Een significante plek in het prachtige plan Zuid van
Berlage. Een voor Amsterdam roemrijke oude club (ook al weer uit
1910 !) waar het gezellig toeven is. Keek je letterlijk even om langs
het veld dan zag je in de heerlijke herfstzon hoe Berlage het bedoeld
moet hebben : tussen de twee huizenblokken langs de Parnassusweg
door opende zich het wijdse uitzicht op de polder. O.k. nu op een
snelweg en flats, maar toch met een beetje verbeelding : Rinus Michels die daar zijn eerste bal raakte... Een mooi citaat van Dick
Couzy, geboren in de Stadionbuurt : “...Terug naar mijn vroege
jeugd. Het was begin van de oorlog dat we de zomers doorbrachten
aan het `strand` van de Stadionkade, het zogenaamde `zandland`,
aan het einde van de Parnassusweg. Spartelend en spelend in het
water van de Stadionkade.....Het eerder genoemde Zandland werd het
voetbaldomein van de gehele Stadionbuurt. Hier speelden de voetballertjes van de buurtclubs Swift, Argonaut, AFC e.a. onderling, met en
tegen elkaar. Later werd het Zandland de Goudkust genoemd...”.
Vanwege de vele talenten ?
En nu maar hopen dat de natuur het ons mogelijk maakt dat we pas
winterstoppen met voetballen en schrijven volgens de planning.
Frank de Munnik
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AFCoryfee:
Pim van der Meent!

Vraag:. Je traint nu de A1, maar ook de C1 of de D1 train je net zo
makkelijk. Heb je daar dan geen moeite mee om die jonge gasten te
trainen?
Antwoord: Helemaal niet. Ik ben ooit begonnen als jeugdtrainer.
Kijk ik heb geen probleem met gezag, ze luisteren toch wel. Ze willen
zich waarmaken, ze willen naar Het Eerste of naar een BVO. Ik heb
een doelstelling, ik stippel daarvoor een lijn uit. Ook al haal ik niet de
honderd procent, het is wel je doel. Ik wil ze klaar stomen voor Het
Eerste. Er wordt nog veel te weinig gebruik gemaakt van jeugdspelers. Als er twee gehaald worden voor Het Eerste, dan moet er één
speler van de eigen jeugd bij. In die verhouding. Nog steeds bepaalt
een aantal mensen teveel wie er in de eerste selectie komen. Er moet
gewoon meer overleg zijn met de trainer van de A1. Een paar wedstrijden komen kijken, is niet genoeg. Sinds jaren één speler doorgebroken naar Het Eerste, dat mag toch niet!
Vraag: Je hebt AFC diverse keren gered, je bent er zelfs voor onderscheiden. Wat is jouw kracht als trainer?
Antwoord: Ik heb niet alleen vier keer de trainer van Het Eerste op
verzoek van het Bestuur vervangen, maar ook twee keer de trainer van
het Tweede en zelfs een keer de trainer van de A1. Pffff, maar wat
mijn kracht nou als trainer is, daar vraag je wat. Ik denk, dat ik goed
de poppetjes op de juiste plaats kan zetten. Weet misschien een goede
sfeer te kweken. Ik heb zo mijn manier, ik ben niet ouderwets, ben
meegegroeid, maar aan bijvoorbeeld die waanzinnige warming ups,
daar doe ik niet mee. Motiveren, humor, maar absoluut consequent
blijven aan je doelstelling. Ik doe ook niet aan gekunstelde gezelligheid. Daarmee kweek je geen team, vind je ook terug op het veld. Je
blijft na afloop van een training hangen, zoals vroeger altijd het geval
was, of je doet het niet. De clubgebondenheid is duidelijk veranderd.
Je moet verder als trainer in deze club heel sterk in je schoenen staan.
Je moet de cultuur van deze club kennen. Er wordt altijd invloed op je
uitgeoefend. Ik heb ooit een brief met namen van spelers gekregen,
die voor de komende wedstrijd opgesteld moesten worden. Ik liet de
opstelling met die namen aan de elftalleider zien, dat was Henk
Bijlsma, hij dacht dat ik gek geworden was. Op de achterkant stond
de echte opstelling, ja kom zeg.

Gepokt en gemazeld in het beroepsvoetbal, maar loopt al sinds jaar en
dag op Goed Genoeg rond. Sommigen vinden hem een brombeer.
Hoezo? Het is de toon van de muziek, toch? Zonder Pim niet zo’n
goede organisatie van ons sportpark. Zonder Pim krijg je niets voor
elkaar, toch? Een man, die lak heeft aan reputaties, zegt wat hij denkt
en geen blad voor zijn mond neemt.
Vraag: Hoe ben je in hemelsnaam bij AFC terecht gekomen?
Antwoord: Ik liep hier al een tijdje rond. Mijn zonen Marcel en
Ronald speelden hier. Het Eerste deed het onder Hans Vlietman niet
zo goed. Ik geloof zes gespeeld nul punten. Ik ben toen gevraagd het
over te nemen, zou het niet weten wanneer dat was. ( Noot samensteller: seizoen 1988-1989).
Vraag: Je weet misschien niet meer wanneer je hier bent begonnen,
maar je naam zal natuurlijk wel altijd verbonden blijven met FC
Amsterdam. Welke clubs heb je nog meer getraind?
Antwoord: Pffff, even denken, wacht even …… PEC Zwolle; DWS;
FC Amsterdam; De Graafschap, weer FC Amsterdam; NEC; MVV en
FC Den Haag. De Graafschap; ging ik met Netty er naar toe om een
wedstrijd te bezoeken en om kennis te maken. Verloren die gasten en
een bonje dat ze onderling na afloop kregen, inclusief de spelersvrouwen. Reactie van Netty: “ Nou da’s lekker, weet je wel zeker dat
je daar wilt gaan werken?” Toch gedaan. Zijn er zeven spelers, die
niet willen tekenen. Nou ik gewoon beginnen, een paar amateurs erbij
gehaald en een paar jeugdspelers. Na een paar maanden willen er een
paar toch tekenen, maar de voorzitter was inmiddels helemaal gek van
ze geworden. Vroeg aan me: ” Wat moeten we doen?” Ik antwoordde:
“Als je me steunt als het misgaat, laat ze dan lekker gaan”. Ach, Amsterdam is een apart verhaal, heeft met die Stoop te maken. Die man is
gewoon door de KNVB en door de gemeente in de kou gezet. Allerlei
toezeggingen zijn niet nagekomen. Later toen Amsterdam ter ziele
was en Stoop zijn zaak had verkocht, zegt hij tegen me:”Pim als ik
geweten had, dat ik zoveel voor mijn zaak zou krijgen, was ik doorgegaan”. Die man heeft er werkelijk alles aangedaan.

Vraag: Maar je bent zelf toch ook een keer vervangen?
Antwoord: Ja, dat was in het jaar dat ik de Henne Boskampprijs
kreeg, werd ik vijf wedstrijden voor het einde vervangen door Rob
Bianchi. “Nou maak je een fout”, zei ik nog tegen Kees. Ze zijn dan
ook gedegradeerd. Ik ben nog nooit met AFC gedegradeerd.
Vraag: Toen het contract met Netty voor de pacht van het clubhuis
door AFC niet verlengd werd, heb je er toen niet over nagedacht om
te stoppen?
Antwoord: Het was wel een mindere periode. Netty heeft het daar
moeilijker mee gehad dan ik. Ik kon de pacht en het voetbal goed van
elkaar scheiden. Maar aan de andere kant toen de vrouw van Marcel
kwam te overlijden, heeft AFC veel van zich laten horen. Dat is ook
AFC, bijna het hele Bestuur was aanwezig bij de begrafenis.
Vraag: Hoe kijk je tegen de club aan?
Antwoord: Wat ik doe, doe ik voor de club, niet voor mezelf. Als ik
iets doe, doe ik het op mijn manier. Dat wil niet zeggen, dat je niet
met anderen zou kunnen overleggen, maar men denkt hier vaak dat
men alles maar kan krijgen. Ik zeg wel eens wat, zonder dat er om
gevraagd is. De kracht van deze club is tevens ook de zwakte van de
club. Onlangs stonden kunstgrasvelden nogal negatief in het nieuws.
Kijk voor ons kunstgrasveld gaat dat niet op. Kost wel wat extra,
maar je kunt niet alles met deze kracht voor elkaar krijgen, er zijn
grenzen, begrijp je. En verder ga ik ervan uit, dat wie hard en veel
werkt, fouten maakt en wie niet werkt geen fouten maakt, dus…….
….om vervolgens de A1 te gaan trainen.

Vraag: Je bent hier altijd trainer geweest. Of je nu het eerste, het
tweede, een jeugdelftal traint of je doet het materiaal, je bent in feite
altijd actief hier. Dat moet bij die profclubs wel anders geweest zijn?
Antwoord: Dat had je gedacht. Bij Amsterdam, maar ook bij NEC en
Den Haag deed ik er ook allerlei zaken bij. Ach, bij al die clubs was
geen geld. Met een paar man deden we bij Amsterdam de hele organisatie. Ik heb vaak jeugdspelers moeten inpassen, zoals Heini Otto;
Nico Jansen en ook Theo Husers. Gisteravond heb ik zo genoten van
die jonge gasten bij PSV. ( Noot samensteller: PSV-AC Milan) Maar
zag je het? Er was wel een duidelijke baas op het veld aanwezig:
Cocu. Hiërarchie, dat moet je hebben. Als je die jonge gasten van de
A1 ziet, ze pikken niets van elkaar. “Hé, wie ben jij dan wel”, als er
op het veld wat gezegd wordt. Zo is de maatschappij nu eenmaal
geworden, Vroeger schopte je je bal op een dakje anders nam de
politie die bal mee, moet je daar nou eens om komen. Er is geen
gezag meer.

Samensteller André Wijnand.
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