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

AFC IN BEELD
zondag 4 december
14.00 uur
Argon - AFC

zondag 11 december
14.00 uur
FC Omniworld - AFC

zondag 18 december
14.30 uur
AFC –
- VVSB
AFC
VV

(zie routebeschrijvingen op pagina 14)

Andere interessante wedstrijden
zaterdag 3 december
14.45 uur AFC zat. 1 - VIOD 1
12.00 uur AFC B1 - Haarlem B1
14.45 uur AFC C1 - IJsselmeervogels C1
12.15 uur AFC D1 - Blauw Wit D1

zondag 4 december
11.00 uur AFC 2 - Stormvogels/Telstar 2
11.45 uur AFC A2 - Purmersteyn A1

zaterdag 10 december
14.30 uur AFC A1 - Stormvogels/Telstar A1
11.45 uur AFC B2 - DOVO B1
zaterdag 17 december
14.30 uur AFC zat. 1 - Abcoude 1
14.30 uur AFC A1 - Haarlem A1
12.15
14.30 uur AFC C1 - Zeeburgia C1
12.15 uur AFC D1 - AZ D1

zondag 18 december
11.00 uur AFC 2 - AFC’34 2
12.45 uur AFC A2 - AFC’34 A1

De volgende Schakel zal op 21 december verschijnen, dus over 3 weken.

Zie onze AFC 1895 - 2005 Evenementenkalender
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de AFC Schakel

‘Red’-aktueel

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

Afgelopen weekend was het eerste ‘afgelaste’ weekend van het seizoen. Als er normaliter in een weekend 100 wedstrijden worden gespeeld hoeveel mensen vallen dan
in een diep gat in een voetballoos weekend? Van het eerste elftal tot de Champions
League naar schatting zo’n 5.000, als ik naast de spelers de (groot)ouders, begeleiders ook de overige belangstellenden mee reken. Waarschijnlijk hebben al deze
mensen nu uitgebreid Sinterklaas inkopen gedaan, want het was verschrikkelijk druk
in de winkels en de detailhandelverkoopcijfers waren opmerkelijk hoog !!

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
2e Secretaris Ronald Koster
4977917
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
06-53878379
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 Sheotuhul
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

In de kortste dagen van het jaar, met daarin de grootste kans op afgelastingen, worden veel evenementen georganiseerd op en om AFC. Voor alle leeftijdscategorieën
valt er wel wat te beleven. Het begint a.s. zaterdag 3 december met de Sinterklaas
Musical voor de allerkleinste AFC-ers. Door een groot aantal mensen wordt met zeer
veel enthousiasme gewerkt aan een spektakelstuk dat hopelijk een nieuwe traditie
inluidt.
Op 12 december wordt het nieuwe Spelersvolgsysteem aan alle jeugdfunctionarissen gepresenteerd. Een systeem waarmee de jeugdcommissie nog beter de spelers,
van hoog tot laag, kan volgen in hun vorderingen op korte en langere termijn.
Op 19 december organiseert de Jeugdcommissie een thema-avond “teambuilding”,
met als speciale gastspreker Louis van Gaal en op 21 december wordt het traditionele Kerstdiner voor de C-junioren op AFC georganiseerd.
Een dag later komt de laatste Schakel van het jaar uit waarin op alle andere evenementen wordt ingegaan. Het overzicht van alle festiviteiten die tot en met 18 januari
2006 op het programma staan vindt u in de Evenementen Kalender die op pagina 10
van deze Schakel is afgedrukt.
In deze Schakel breekt vaste inlegger Willem (Pim) Adriaansz (Mixed Pickles) een
lans voor de periodiek waar hij al zoveel jaar voor schrijft en duikt hij in de genealogie van zijn familie. Uw redacteur vraagt zich af Pim misschien helderheid kan brengen in de verwantschap van geslachten van het geslacht Van Ommeren, want zowel
hij als eerste elftal speler Quincy komen hier niet uit.
Op de laatste pagina vindt u de inmiddels vertrouwde AFCoryfee, met deze keer
Sebo Woldringh, voor velen bekend als de “captain” en al 17 jaar één van de drijvende krachten achter de florerende zaterdagsenioren afdeling.
In deze Schakel een bijdrage van onze voorzitter Machiel van der Woude over de
veel besproken Topklasse. Deze, met name door de KNVB gewenste, nieuwe klasse
zou een met top amateurteams gevulde klasse moeten worden waaruit gepromoveerd
kan worden naar de eerste divisie. Omgekeerd kan er ook gedegradeerd worden
vanuit de eerste divisie naar de Topklasse. Aan de opzet zitten veel haken en ogen en
in de optiek van het bestuur veel onoverkomelijke nadelen, waardoor het AFCstandpunt is en blijft, niet mee te willen werken aan het opzetten van een Topklasse,
met een promotie/degradatie regeling met het betaald voetbal.
Begin november konden we al de eerste (herfst)kampioenen huldigen. De D11 als
allereerste en kort daarna de F10. Van harte gefeliciteerd jongens en coaches en
begeleiders!!
Er werden de afgelopen weken goede resultaten neergezet over de volle breedte van
de club. Ook door Ons Eerste! Na de eerste twee wedstrijden van het seizoen, 2 maal
verlies, werd de weg omhoog ingeslagen. Nog niet met volle overtuiging, gelet op het
grote aantal gelijke spelen (6), maar zonder verliespartij en 3 overwinningen.
In de laatste weken van 2005 moet AFC 1 laten zien waartoe ze instaat is. Als het
weer het toelaat wordt eerste aanstaand weekend uit tegen de regerend kampioen en
huidige koploper, Argon, gespeeld en in de weken daarna de returnwedstrijden tegen
FC Omniworld (uit) en VVSB (thuis). Dit zijn nu juist de wedstrijden die in het
begin van het seizoen verloren gingen.
De spelers en begeleiding van Ons Eerste rekent op uw onmisbare steun tijdens
deze belangrijke wedstrijden.
Nick van Ommeren
Inhoud Schakel o.a.
pagina 3: Voor BVO’s én amateurs is de topklasse een slecht idee
pagina 4: AFC’s “Bie”- zonderheden
pagina 6: 25 november: Redsavond
pagina 8: Ons eerste
pagina 10: Mixed Pickles
pagina 12: AFC 1895 – 2005 Evenementenkalender
pagina 13: Programma
pagina 16: De jonge AFC’ers
pagina 17: Jeugdjournaal
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met de licentievoorwaarden van een topklasse (o.a. 5 contractspelers,
gescheiden supportersvakken, hoge afrastering, etc.) en vreesden voor
de ondermijning van de kracht van het regionale amateurvoetbal, met
de bollenstreek als lichtend voorbeeld.

Bestuursmededeling
AFC 2
Het bestuur maakt bekend dat elftalleider van AFC zondag 2 Theo
Janssen als gevolg van drukke werkzaamheden zijn werkzaamheden
rondom deze selectie met onmiddellijke ingang heeft beëindigd.
Alvorens een vervanger te hebben gevonden/benoemd zullen betrokken werkzaamheden rondom het tweede (voorlopig) worden waargenomen door Henk Bijlsma en zijn medecommissieleden van de elftalcommissie A TOPamateurs.
Het bestuur dankt Theo voor zijn zeer positieve bijdragen gedurende
de laatste 1½ jaar in de begeleiding van AFC 2.

Zeer belangrijke knelpunten dus, en het was opmerkelijk dat de onderzoekers in hun presentatie hierover niet repten. Dit overigens met
uitzondering van het behoud van het regionale/lokale karakter, dat als
uitgangspunt werd genoemd door de geïnterviewde verenigingen.
Laten wij hier nog even de knelpunten wél benoemen. In Nederland
startte in 1954 een groot aantal clubs met betaald voetbal. In 1971
bleek dat er te veel betaalde clubs waren en werd de tweede divisie
opgeheven. Vandaag de dag zijn er nog steeds te veel BVO’s (38).
Een concentratie van clubs is per se noodzakelijk om het betaald
voetbal gezond te maken, maar de KNVB onderneemt in deze geen
actie. Integendeel. Er worden licenties verstrekt (AGOVV, FC Omniworld), zonder dat licenties worden ingetrokken. In plaats hiervan
wordt massief ingezet op een promotiedegradatieregeling, alsof het
zou gaan om een deus ex machina. Dat is het beslist niet. Oppervlakkig beschouwd zijn de argumenten voor een sportieve promotiedegradatieregeling zo gek nog niet. Want wat is een competitie zonder
degradatie? De prikkel is er niet. Zwakke BVO’s in de eerste divisie
kunnen zonder probleem jaar in jaar uit onderaan eindigen, punten in
mindering voor slechte bedrijfsvoering sorteren om dezelfde reden
weinig effect. Sterke amateurverenigingen wordt de kans onthouden
om te promoveren. Wanneer je er wat beter over nadenkt, is de
koppeling van het betaalde voetbal aan het amateurvoetbal niet
verstandig, ja zelfs zeer risicovol. Het is geen nieuws dat de
doelstellingen van BVO’s en amateurverenigingen uit elkaar lopen.
Dit manifesteert zich o.a. in de financiële huishouding, die bij de
BVO’s juist ook wordt bepaald door de salarissen van de
contractspelers. Volgens Hypercube bedraagt het gemiddelde salaris
van speler in de eerste divisie € 41.000,-. De gemiddelde begroting
bedraagt enkele miljoenen. Zou dat door ASWH, de (voorlaatste?)
algemeen kampioen van Nederland bij de amateurs, in lengte van
jaren op te hoesten zijn? Naar de mening van Hypercube zou dat voor
verschillende amateurverenigingen het geval kunnen zijn, want hun
begroting zou overeenkomen met de begroting van verschillende
BVO’s in de eerste divisie. Ik waag dit deel van het onderzoek sterk
te betwijfelen en merk ook op dat de begroting van de BVO’s een
paar elftallen betreft en dat de begroting van een amateurclub
tientallen elftallen (soms meer dan 100) regardeert.Maar ook als de
kampioen van de hoofd- resp. topklasse zich financieel niet in staat
acht te acteren in het betaalde voetbal en/of hiervoor de ambitie niet
heeft is er volgens de plannenmakers in Zeist nog geen man over
boord. Dan komt de nummer 2 in aanmerking, dan wel indien nodig
de nummer drie, enz. Daarmee wordt het sportieve element ter zijde
geschoven en ontvalt een belangrijke bestaansreden voor de wenselijk
geachte promotiedegradatieregeling. Immers, nu is ook een BVOlicentie verleend aan een vereniging die geen kampioen is geworden
in de hoofdklasse. Ongetwijfeld op goede commerciële en sportieve
gronden en wij wensen FC Omniworld alle succes toe in het betaald
voetbal. Daarvoor moet je een heleboel in huis hebben wat in het
amateurvoetbal niet aan de orde is en daar moet je dan ook op worden
beoordeeld, niet of je kampioen bent geworden bij de amateurs.

Zeer ernstige waarschuwing door de jeugdcommissie
Wij hebben van een jeugdscheidsrechter bericht ontvangen dat hij met
onmiddellijke ingang stopt met fluiten, omdat hij "doodziek" werd
van de op- en aanmerkingen van de toeschouwers langs de kant. Niet
alleen van de tegenpartij, maar ook van AFC-ers. Wij vinden alleen
dat je dan niet meer van AFC-ers mag spreken, want het is bij AFC
ongepast dat er langs de lijn "kritiek" wordt geleverd op scheidsrechters en dan ook nog op kinderen die zich op een fantastische wijze en
waardevolle manier voor onze vereniging inzetten. Indien wij constateren dat ouders/begeleiders van AFC spelers zich langs de kant
misdragen door het maken van op/aanmerkingen aan het adres van de
scheidsrechter zullen wij harde maatregelen treffen, waarbij het niet
uitgesloten is dat daardoor een lid/speler de dupe wordt van het gedrag van zijn ouder(s)/begeleider(s).

Voor BVO’s én amateurs is
de topklasse een slecht idee
Als het aan de KNVB ligt verdwijnt op korte termijn de scheiding
tussen de competities van het betaald - en amateurvoetbal. Begin
november jl. stemden de clubs uit de eerste divisie verenigd in de
CED, in met de zogeheten doorstromingsregeling tussen de top van
het amateurvoetbal en de eerste divisie, een week later sprak het
bestuur van de sectie amateurvoetbal zich uit voor een promotiedegradatieregeling. Een projectgroep AV/BV werkt in de komende tijd
een passend model uit, waarna, zo is het streven van de initiatiefnemers binnen onze bond, de finale besluitvorming reeds in mei 2006
zal plaatsvinden in de algemene vergadering van de KNVB. In het
seizoen 2007-2008 zou de nieuwe competitieopzet in deze plannen
realiteit kunnen resp. moeten zijn.
Bovengenoemde projectgroep laat zich bijstaan door het adviesbureau
Hypercube, dat gevraagd is het proces met onderzoeksgegevens te
ondersteunen. Hiertoe heeft Hypercube onderzoek gedaan bij verschillende BVO’s en hoofdklassers (waaronder AFC) en heeft een
procesplan gemaakt om het doel in 2006 te bereiken. Op 21 november
jl. waren de 84 hoofdklassenverenigingen in Zeist uitgenodigd voor
een presentatie van de onderzoeksbevindingen van Hypercube. De
vertegenwoordigers van deze clubs, waren uiteraard benieuwd welke
nieuwe argumenten te beluisteren waren ten faveure van voorgestelde
promotiedegradatieregeling en de hiervoor noodzakelijk geachte
komst van een of meerdere topklassen, gesitueerd tussen eerste divisie
en de hoofdklassen. Immers, onderhavig idee is al meerdere malen
aangekaart en even zo vaak gesneuveld. Dit vooral vanwege een
gebrek aan medewerking van de betrokken BVO’s, die na een eventuele degradatie vreesden voor een financiële catastrofe. Maar ook door
weerstand van de amateurverenigingen, die niet konden instemmen

Het een heeft, als het goed is, weinig met het ander te maken. Dat is
ook precies de reden waarom BVO’s in de eerste divisie zich jarenlang gekant hebben tegen een promotie/degradatieregeling. Nu is de
CED onder veel druk hiermee akkoord gegaan, maar er zullen ongetwijfeld garanties worden ingebouwd door de betreffende BVO’s,
anders is een faillissement onafwendbaar. Die garanties zullen maken
dat in een hoofd- resp. topklasse concurrentievervalsing zal ontstaan

3

-

00

5

Am

sterda

5

2

m

he

189

sc

Footba

30 november 2005 84e jaargang nr. 6

C

lu

b

b

ll

Adreswijzigingen:
E Duintjer, Meander 461, 1181 WN Amstelveen, 020-88222604,
lidnr. 7651.
J Harhour, Slootdorpstraat 108, 1024 JH Amsterdam, lidnr. 7565.
F Brondgeest, don, Artemisstraat 96, 1076 DW Amsterdam, lidnr.
9032.
R Verbrugge, don, Hectorstraat 9 hs, 1076 PM Amsterdam, lidnr.
9844.
J N Haije, sen, Willem Kraanstraat 34, 10-63 MG Amsterdam, 0630203233, lidnr. 6019.
Rikke en Roman Jelier, Weesperstraat 106, 1112 AP Diemen, 0654242026, lidnrs. 7203 en 7307.

met alle sportieve en financiële gevolgen van dien. De CED heeft ook
laten weten dat de promotiedegradatieregeling slechts mogelijk is als
er één topklasse van amateurs komt. Dat nu is strijdig met de door
ieder onderkende kracht van regionale/lokale voetbal. Vanuit deze
gedachte zou je volgens de KNVB/Hypercube moeten denken aan 3
topklassen van 16 en volgens het poldermodel kom je dan als vanzelfsprekend uit op 2 topklassen. Dat is ‘for the time being’ voldoende
piramidaal.
Piramidaal, dat is het doel waarna we moeten streven, ten miste als
het aan de KNVB ligt. Zonder topklasse(n) gaat het kennelijk niet
langer. De huidige structuur, die het regionale/lokale karakter honoreert wordt veel te plat gevonden. Geabstraheerd wordt van het feit
dat het hoofdklassenvoetbal op basis van deze structuur al heel wat
jaren met succes plaats vindt. De clubs gaat het grosso modo goed,
grote problemen doen zich, op enkele incidenten na, niet voor. De
meeste amateurverenigingen springen gelukkig niet verder dan hun
financiële polsstok lang is. Dat zou door de komst van een of meer
topklassen drastisch kunnen veranderen. Waarom toch dat alles in de
waagschaal stellen? Nu kunnen amateurverenigingen met een betrekkelijk laag budget in de hoofdklasse spelen. Dat wordt in de topklasse
ongetwijfeld veel moeilijker. Moeten we dat willen? Door de platte
structuur is de ook door de KNVB voorgestane mobiliteit tussen de
tweede, eerste en hoofdklasse groot. Die wordt een stuk minder met
de komst van een topklasse. Uitgaande van 2 topklassen zullen 32
hoofdklassers blijven behoren tot de top van het Nederlandse amateurvoetbal (als dat nog bestaat), 52 niet meer. Hopelijk beseffen de
hoofdklassers dat niet iedereen in de topklasse terecht kan. Door de
piramidisering zal veel regionaal voetbal verdwijnen. Is er in de topklasse nog plaats voor 2 ploegen uit Katwijk en 2 ploegen uit Spakenburg? Ik, en met mij het voltallige AFC-bestuur, waag het, zeker
op den duur, te betwijfelen. Veel moois, wat in jaren is opgebouwd,
zal verloren gaan. En waarvoor?

Afgevoerd:
G S Schrijver (6400), K Straver (6620), M Stronks (6670), S Bahasuan (6707), T Linszen (6886), R Zandvliet (7127), M Donnely (7680),
L Liezenberg (7320), A Amankour (7683), N Rachidi (7687).

AFC’s “Bie”- zonderheden
Op 26 november jl. vierde ons ondersteunend lid, Mevrouw Tootje
van Nigtevegt–Zuidhoek haar 101e verjaardag. Zij is de weduwe van,
ons al een groot aantal jaren geleden ontvallen erelid, Gerard van
Nigtevegt. Gerard was een lange reeks van jaren commissielid en
later bestuurslid en werd dan ook aan het einde van zijn activiteiten
benoemd tot erelid van onze vereniging. Voorts was Gerard aan het
begin van de zestiger jaren één van de belangrijkste functionarissen
tijdens de verhuizing van de Zuidelijke Wandelweg naar de De
Boelelaan. Tootje wordt via haar neef Cor Wijdogen en zijn echtgenote Nancy op de hoogte gehouden van het wel en wee van onze
vereniging. Namens de AFC wensen wij haar van harte geluk met
deze verjaardag en wensen wij haar een goede gezondheid voor het
volgende nieuwe levensjaar.
Recent bezocht ik met mijn broer Hans, Herma Steensma, de weduwe van ons recent overleden lid van verdienste Jan Steensma. Herma
is sinds kort verhuisd van het verzorgingscentrum de Drie Hoven naar
Vreugdehof, gelegen aan de De Boelelaan 111, dus is zij nu weer
terug in haar eigen buurt. Zij woont op kamer 1 van de 9e etage en
stelt bezoek van AFC-vrienden zeer op prijs. Vanuit haar raam heeft
zij uitzicht op de terreinen van ons sportpark Goed Genoeg. Namens
de AFC zenden wij haar onze hartelijke groeten.
Zaterdag 3 december a.s. wordt in ons clubhuis Sinterklaas de Musical opgevoerd. Om 16.30 uur voor de Champions League, World
Cup, F 3 en F 5 spelers en om 18.00 uur voor de overige F-pupillen
de D 11-spelers. Meerdere informatie over deze middag kunt u elders
in deze uitgave van de Schakel bij het nieuws voor de Jeugd lezen.
Namens de AFC wensen wij de jeugdcommissie en de uitvoerenden
veel succes op deze middag.
Sil Paddenburger, speler van de Junioren B2, is gekozen voor de
selectie van het regio-elftal van spelers onder de 16 jaar. Namens de
AFC onze welgemeende gelukwensen en veel succes gewenst in de
komende selectiewedstrijden.
Op 22 november j.l. werd de 700.000 bezoeker op de website van
onze vereniging genoteerd. Namens de AFC onze welgemeende
felicitaties aan het adres van webmaster Hans Elias en ‘krantenpagina’-verzorger Hans van der Vlist.
Op 25 november jl. organiseerde de Supportersclub The Reds een
thema-avond over de vraag “Kunstgras, verrijking of verarming?”
Ons lid Tom Egbers was bereid het panel van deskundigen voor te
zitten, welk panel bestond uit Youri Mulder, ex-profvoetballer en
tegenstander van kunstgras, Robert Gehring aanvoerder van het

Tot slot. Is de huidige structuur van het amateurvoetbal dan voor
altijd de meest optimale? Dat is het met het bovenstaande helemaal
niet gezegd. Natuurlijk kan en dient er van tijd tot tijd nagedacht te
worden over de meest optimale opzet. Maar dan wel vanuit de situatie
in de sector amateurvoetbal, en niet op het moment dat er problemen
zijn in de sector betaald voetbal. Daar zijn ook de BVO’s, mits er
kordaat wordt gehandeld, zelf het beste mee af. Hopelijk zien alle
belanghebbenden, ook al is het proces met veel kracht in gang gezet,
dat (alsnog) in. Als dàt de vrucht is van het KNVB-initiatief en het
Hypercube-onderzoek, is er toch veel gewonnen.
Machiel van der Woude (voorzitter)

Ledenlijst
Kandidaat Lid/Donateur:
Adriaan Jeukens, sen, 25-10-1954, Groen van Prinstererlaan 101,
1181 TR Amstelveen, 06-14480195, lidnr. 7755, KNVB nr.:
LYRQ793
Van W.L. naar Donateur:
Marc de Hond, Don., Amstelveenseweg 607 A, 1081 JD Amsterdam,
06-51604080, lidnr. 9891.
Bedankt als Lid/Donateur:
F de Moes (6907), N Japin (7723), M H Berntsen (5359), E. Cot
(6921), D Cairo (5526),
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van AFC dat wilde hebben?" En zo kwam het legendarische boek van
schrijver Jo Wijnand uiteindelijk dus bij AFC terecht.
Ons AFC-vriendelijk bedrijf Autobedrijf de Jong Amstelveen BV
van ons lid Aldert van der Zwaard betrok recent een nieuwe locatie
aan de Spinnerij 9-11 (tegenover het Canongebouw) te Amstelveen.
Met als spreuk “Welkom bij de Jong in ’t blauw van Amstelveen”
gaf de media daar veel aandacht aan. Namens de AFC veel succes en
goede zaken gewenst in deze nieuwe locatie in Amstelveen.

eerste elftal en tegenstander van kunstgras, Gerrit de Koe, kunstgrasdeskundige van de gemeente Amsterdam en voorzitter van kunstgras
en Gijs Peters, directeur Desso DLW Sportsystems en leverancier
van het wetra- en kunstgrasveld op AFC. Na afloop van deze discussie was er een borrel met wijnproeverij onder persoonlijke leiding van
ons lid Theo van Broekhuizen. Een leuke opmerking tijdens deze
zeer geslaagde avond wil ik u niet onthouden: tijdens de humorvolle
discussie met de aanwezigen merkte Alphons Peters op, dat hij zich
niet kon voorstellen, dat het panellid Gerrit de Koe – met zo’n naam
- voor kunstgras was. Namens de AFC onze welgemeende dank aan
Reds-voorzitter Lou Hekster en zijn medebestuursleden voor de
organisatie.
Ons lid Nicky Hekster keert na een verblijf van 3 jaar in Frankrijk
met zijn gezin terug naar Nederland. Zelf gaat hij weer voetballen in
Zaterdag 5 en zijn zoons in de jeugdelftallen: Ruben in de D pupillen
en Camiel in de E pupillen. De jongens hebben gespeeld bij A.S.
Lattes in Frankrijk. Nicky volgde vanuit Frankrijk al het nieuws over
onze vereniging.
Vrijdag 18 en Zaterdag 19 november jl. werd er op Goed Genoeg een
zogenoemde Pupillenscheidsrechterscursus gehouden, waarbij AFC
gastheer was. Twaalf jongens en een dame kregen op vrijdagavond
het theoriegedeelte van de spelregels te horen van de ervaren KNVBdocent Jan Laarman en brachten dat op zaterdagochtend bij wedstrijden van onze E- en F-pupillen in praktijk. Alle vijf jeugdleden
van onze AFC te weten: Mickey vd. Hart, Tim van Hasselt, Steffan
Obermann, Aviv Shoshan en Wessel Westerhof deden het examen
met succes. Namen de AFC onze hartelijke felicitaties.
In de Metropool Sport van maandag 21 november jl. was bij een
artikel over het AFC- gevoel een mooie foto opgenomen, waarop ons
lid van verdienste Jack van Gelder, AFC-Ridder Rolf Leeser en
onze captain van het eerste elftal Robert Gehring waren afgebeeld.
De Sociëteit Olympisch Stadion hield vrijdag 25 november jl. haar
traditionele jaardiner.
Deze sociëteit heeft vele AFC-ers als lid en een aantal van hen moest
dus de keuze maken tussen dit jaardiner en de avond van de Supportersclub The Reds. Volgens mijn informatie waren er ook een aantal
leden van de AFC op deze zeer geslaagde bijeenkomst, die dit keer
werd gehouden bij KPMG in Amstelveen. Zoals reeds eerder door
mij gemeld, maken onze leden Jan van Galen (voorzitter), Chris
Schröder (secretaris), Frans Ris en Hans de Bie deel uit van het
bestuur van genoemde sociëteit.
Waar het ene initiatief kan leiden tot een ander. Geruime tijd geleden
tijdens een interview voor Radio Noord-Holland in Café 1890 met
onze trainer John Kila, kreeg mijn broer Hans de Bie, daar als luisteraar aanwezig, een aardige mevrouw aan de telefoon. Zij luisterde
naar het interview met John, belde naar 1890 en bood het 50jarenboek van AFC van haar overleden man gratis aan AFC aan. Er
was contact met die mevrouw, maar het kwam er nog niet van het
boek bij haar thuis op te halen. Wat gebeurde er? Ons bestuurslid
Edwin Geluk zocht jaren naar het jubileumboek van Blauw-Wit,
omdat zijn vader Chris, destijds een prominent speler bij deze Amsterdamse voetbalclub en vanaf 1942 lid van onze AFC en jarenlang
speler van het eerste elftal op een foto stond in dat jubileumboek.
Toen kwam de dagelijkse radiorubriek van Hans van Willigenburg
in beeld. De rubriek van "wie heeft wat wat aan ander zoekt?" Edwin
liet weten dat hij het Blauw-Witboek graag wilde en hij kreeg het
dankzij een andere luisteraar van Willigenburg's interessante programma en dat was Rob de Vries, voorzitter van FC Blauw WitAmsterdam. In de uitzending van de wedstrijd op Radio/TV NoordHolland zie je Rob het boek overhandigen aan Edwin. Diezelfde
aardige mevrouw luisterde naar de uitzending en liet aan Hans van
Willigenburg weten dat zij weliswaar geen jubileumboek van BlauwWit had, maar wel het 50-jarenboek van AFC. "Of die mijnheer Geluk

foto 2 voor 12

Zaterdagavond 26 november jl. kwam het vriendengenootschap
“Twee voor Twaalf”voor de 41e keer en voor het 29e jaar bijeen,
liep warm in Café De Boulevard en trapte af in Restaurant Jaap Hannis in de nieuwe wijk Zeeburg. Voor de niet-ingewijden: “Twaalf”
staat voor het illustere 12e elftal van AFC, dat in de tachtiger jaren
zijn kunstjes voor het laatst op het veld vertoonde. En “Twee” komt
door de waardevolle toevoeging van hun partners, die hun mannen
door het voetballen zo veel moeten missen. Van deze groep maken
deel uit: de Ereleden Ger van Caspel en Marcel Koster. De leden
van verdienste Rik de Boer, Frans Jüch, Hans Mulder, Peter
Roosenschoon en Hans de Wijs, Nobelprijswinnaar Hans Elias, en
ook Edward Janus, Herman Fritzsche, Henk Gamelkoorn, Leo de
Nobel en Wim Ringe. Volgens mijn informatie was het een zeer
geslaagde avond.
Ik wil even aandacht schenken aan het elftal van Pupillen D 5. Dit
elftal wordt getraind door Thomas Heemskerk en Rik Vermeulen,
beiden spelers van het 4e Zondagteam. Op de zaterdag dus actief bij
de jeugd en op zondag zelf spelen. Namens de AFC onze hulde.
Woensdag 23 november jl. woonde Marjoleine en ik de première bij
van de solovoorstelling “Dagboek van een gek“ door de acteur Peter
Faber. Tijdens de nazit hadden de aanwezigen de mogelijkheid om
vragen te stellen over de voorstelling en andere zaken. Na een vraag
over het beoefenen van sport begon Peter over zijn liefde voor de
voetbalsport. Ik herinnerde hem er aan, dat hij in 1985 jeugdleider
was van onze Junioren C 6, waarin zijn zoon Daan speelde. Peter
zelf vertelde de aanwezigen, dat hij in die periode nog twee keer is
opgetreden met een programma voor de jeugd van onze AFC, en de
resultaten van AFC nog steeds volgt. In het boekwerkje “Over 10
jaar zijn we honderd” staat een foto van de toenmalige Junioren C 6
met Peter Faber als leider. Dit boekwerkje heb ik inmiddels aan onze
acteur verzonden.
Nederland 2 heeft sinds kort een programma op de buis met de naam
De Inbreker. Voormalige professionele inbrekers laten dan zien hoe
snel een woonhuis kan worden leeggehaald. Op dinsdag 15 november
jl. was hierbij betrokken het huis van ons ondersteunend lid Nita
Bergisch. In ruim 7 minuten was alles weggenomen. U ziet het weer
dat je AFC-ers overal tegen komt. Hoewel Nita alles via een scherm
kon volgen, hopen wij dat zij samen met echtgenoot Jacques inmiddels van de schrik bekomen is.
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gemaaid, beetje nat, voetbalveld te mogen spelen? Iedereen was het
daar mee eens. Wat is er mooier dan op een dag als deze waar de
langste file ooit heeft gestaan (716 km), waar half Nederland plat
heeft gelegen en mensen zijn ingesneeuwd toch kan trainen op het
kunstgrasveld? Ja, fantastisch natuurlijk en dan is iedereen blij met
ons nieuwe veld. Tussen deze twee vragen lagen velen vragen die de
revue passeerde tijdens de discussie. Enkele filmpjes waren gemonteerd om de aanwezigen in te laten leven wat wij misschien moeten
missen en waar wij naartoe gaan. Mooi was het beeld van PSV-er
Jurrie Koolhof die na de keeper te zijn gepasseerd de bal inschoot en
juichend wegliep. Omkijkend kon hij zijn ogen niet geloven, de bal
werd gestroopt door de modder en bleef 10 cm voor de doellijn liggen, geen doelpunt, onrecht, maar prachtige televisie. De terechte
actie van Bep Thomas die tegen Hans van Breukelen floot nadat hij
de bal al stuiterend weer opgepakt had om uit te schieten. Vrije trap
Feyenoord en doelpunt, weer mooie televisie. Ander beeld was het
kampioenschap van Heracles uit Almelo die als eerste in Nederland
haar competitiewedstrijden op kunstgras speelde. De jeugd van AFC
kwam aan het woord en het viel op dat behoorlijk wat van onze jongste leden gras verkozen boven kunstgras. De uitspraken waren van
lekkere slidings maken op gras tot op kunstgras word ik lekker niet
vies!
Ook Ruud Gullit kwam aan het woord en verwoorde de meerderheid:
perfect voor trainingen en afgelastingen, maar voetbal behoor je te
spelen op gras!

Ook dit keer moet ik mijn bijdrage weer beëindigen met verdrietig
nieuws. Op dinsdag 14 november jl. werd ik gebeld door Mevrouw
Mies Vellenga (87 jaar), die mij vertelde dat haar zoon Joost ernstig
ziek was en graag nog iemand van onze AFC wilde zien. Joost was,
tot een paar jaar geleden, vanaf zijn jeugd lid geweest, evenals zijn 5
broers. De donderdag daarop bezocht ik met mijn broer Hans in het
Zonnehuis in Amstelveen Joost Vellenga en hebben wij over het
verleden van AFC en ABC gepraat en afscheid genomen. Zaterdag 18
november jl. overleed Joost en vrijdag jl. hebben Rik de Boer, Jan
Willem Bronwasser, Jan Meijer (oud voorzitter ABC) en ondergetekende hem namens de AFC de laatste eer bewezen. Namens de
AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan de naaste familie.
En dan nu de verjaardagen van de Leden van de Zilveren Ploeg:
John Parsser (2/12) – Henry Bierman (2/12) – Jip Vogel (2/12) –
Henk van Weelde (6/12) – Peter van den Dungen Sr.(14/12) – Andre
van den Bor (17/12) Nicolaas van Ommeren (18/12). Aan al deze
jarigen onze hartelijke felicitaties.
Johan de Bie

25 november: Redsavond
Het bestuur van The Reds heeft afgelopen vrijdag een zeer succesvolle avond georganiseerd waar menig AFC-er weer een ouderwets warm
gevoel bij kreeg.
Wie zitten in het bestuur van The Reds?
Voorzitter en spreekstalmeester van The Reds Lou Hekster, penningmeester en meegegaan met het nieuwe Redsbestuur Jos Lonnee,
secretaris Herman Drenkelford en de leden John Parsser, Dennis
Bijlsma, Peter van den Dungen jr. en ondergetekende.

Ons bestuurslid Kees Gehring wilde de aanwezigen graag het volgende laten weten. Als bestuur hebben wij een jaar geleden een beslissing
moeten nemen over het instrooisel van het kunstgras. Ondanks milieuvriendelijke en gezondsheidsaspecten die wij aangaven om het
beste van het beste kustgras te hebben had de gemeente besloten om
niet financieel mee te gaan met onze beslissing. Ondanks deze beslissing heeft het bestuur besloten een aanmerkelijk bedrag te investeren.
Ons kunstgras is van topkwaliteit en het ingestrooide rubber voldoet
aan alle tegenwoordig gestelde eisen.

De avond had als thema; Kunstgras: Verrijking of Verarming?
Bij binnenkomst was de kunstgrasmat doorgelegd tot aan de bar en
dat deze mat lekker “liep” was een feit. De heren van The Reds heten
de gasten welkom en een formulier lag klaar of men voor of tegen de
stelling over kunstgras was. De meerderheid was tegen de stelling
zoals boven aangegeven, maar daar later meer over.

Lou Hekster bedankte en verblijde de sprekers met een mooi boek
over Amsterdam en nodigde alle aanwezigen uit voor een vispallet en
heerlijke wijnen van de Logie aan de Beethovenstraat. De oesterman
liep stoer rond en deze luxe schelpdieren werden naar binnen gewerkt
alsof het bitterballen waren.

Het Redsbestuur liep wat onrustig heen en weer, altijd in eerste instantie te weinig mensen, maar toch waren en een kleine 80 man
inclusief compleet eerste elftal en begeleiding aanwezig. Om 20.15
uur opende de voorzitter de avond. Hij heette eerst de aanwezigen
welkom en in het bijzonder de ereleden Johan de Bie, Jan van Dijk,
Kees Gehring en Ger van Caspel om vervolgens de sprekers aan te
kondigen die kort en bondig de stelling over kunstgras verdedigde
naar rechts of naar links. Wie waren de heren achter de tafel?
Voorstander van kunstgras dhr. Gerrit de Koe, werkzaam bij de gemeente Amsterdam en kunstgrasgoeroe bij uitstek. Naast hem medestander Gijs Peters, directeur van Desso, leverancier van ons wetra en
kunstgrasveld. De andere tafel werd bezet door Youri Mulder, oud
profvoetballer van o.a. FC Twente, Schalke ’04, het Nederlands elftal
en heden ten dage zeer succesvol commentator/criticaster bij de NOS.
Naast Youri de aanvoerder van ons vlaggenschip Robert Gehring die
van trainer Kila toestemming kreeg om de training iets eerder te verlaten om zich te voegen achter de microfoon. Zaterdag 5 speler en
vader van AFC-jeugdlid Rick, Tom Egbers, was namens The Reds
gevraagd om de avond in goede banen te leiden en dan is succes
verzekerd.

Het Redsbestuur nodigt u bij deze al uit voor de volgende activiteit
die wij in het voorjaar plannen, u mag deze avond niet missen!
Rond 12.00 uur was de avond afgelopen en werd de weg gevonden
naar de Boelelaan. Waar vroeger de mooie tennisbanen van ATC
lagen ligt nu een perfect kunstgrasveld waar vele, vele AFC-ers tegenwoordig met training en wedstrijden trots gebruik van maken. De
toekomst? In ieder geval voor de club en al haar leden is het veld een
verrijking…. maar gras ruikt beter.
Namens The Reds,
Ronald Koster

‘Mevrouw Janssen’
Overgenomen van de website van Argon en geschreven door de
leider van Argon A1, op bezoek met zijn team bij AFC voor de
wedstrijd tegen onze A1.
Of ik ook gekeken heb? Het water, duurder dan welke dope ook, kon
mij gestolen worden, ik moest naar Mevrouw Janssen. Ik was er al

De discussie was levendig en je zag duidelijk dat er het nostalgische
voetbalhart het moest opnemen in de discussie tegen de rationeel
denkende liefhebber. Wat is er mooier dan op een mooi lekker kort

6

-

00

5

Am

sterda

5

2

m

he

189

sc

jaargang nr. 6

Footba

30 november 2005

84e

C

lu

b

b

ll

het bewust niet, omdat het even nodig is het kort te houden en/of de
dader toe te spreken.
Meeste overtredingen zeker bij lagere teams komen voort uit technisch onvermogen of domweg te laat komen. Maar zelden zie je echt
bewust gemeende. Soms wel slimme, even de tegenaanval afremmen
en weer kunnen organiseren. Tsja ook dat hoort erbij en zolang het
niet te gek of opvallend wordt kan het. Ja, er wordt wel voor gefloten
natuurlijk!
We noemen het een wedstrijd fluiten, maar eigenlijk wil je dat als
scheidsrechter zo weinig mogelijk. De ultieme doelstelling is eigenlijk
om alleen bij elke helft voor de aftrap te fluiten... Deels kun je dat
bereiken door niet onnodig te fluiten. Behalve als er onduidelijkheid
is, is een armgebaar voldoende om een inworp of corner aan te geven.
Geldt ook voor een doelpunt trouwens, naar het midden wijzen volstaat.
Maar soms ontkomen we er niet aan. En nu willen we ons niet met de
inhoud van het spel bemoeien maar het is weleens spijtig te moeten
constateren dat er erg vaak moet worden gefloten voor duwfouten bij
een kopduel of verkeerd ingooien. Zonde van ons blaasvermogen en
onnodig balverlies voor de teams !
Nog een leuke truc die echter niet opgaat. De regel voor hands is
simpel : hand naar de bal of bal naar de hand. Voordeel of opzet is
niet van belang. We hadden het al eens onder collega;s bedacht ; wat
te doen als een muurtje met de handen omhoog gaat staan ? Dan zou
een geschoten bal immers naar de hand toegaan... Geen hands dus.
Echter er is dan duidelijk sprake van spelbederf dus het gevolg zou
zijn een indirecte vrije trap tegen. Een risico wat je dus zou kunnen
nemen in de 16 want je maakt het de tegenstander dan moeilijker.
Moet je wel heel zeker zijn dat de scheids dit ook weet !
Nog eentje dan over vrije trappen waarbij je je echt kunt afvragen
welke scheids dit goed zou beslissen. Als de verdedigende partij een
directe vrije trap krijgt en deze per ongeluk in eigen doel schiet is het
: een corner ! Bij een indirecte of doeltrap is dat logisch te verklaren.
Hier is de reden : de overtredende partij mag nooit voordeel hebben
uit het veroorzaken van een vrije trap. Tikje krom m.i. omdat een
corner toch ook voordeel is, maar ja.
En zijn er mensen die nog willen fluiten ? Ja, 5 van onze junioren zijn
net geslaagd voor Pupillenscheidsrechter (zie site). En Ted Maros
(6e) en Allon de Lieme (11e) voor de BOS cursus. U gaat ze allemaal
in lichtblauw tenue op onze velden zien. Met de investering in opleiding èn uitstraling naar zowel onze bezoekers als eigen teams geven
bestuur en jeugdcommissie aan dat AFC ook op dat punt hecht aan
het hoogst haalbare!

geweest dit seizoen, met onze A1 waren we voor de beker ook al
ingedeeld bij AFC en bezochten we de Boelelaan in augustus. Nu
moesten we voor de punten naar Amsterdam en dan weet je dat je
heel wat BNers tegenkomt. Tom Egbers, die vertelde dat zijn zoon
kampioen was geworden, Jan Jongbloed, die blijkbaar een snipperdag
in Arnhem had genomen en mijn grote voorbeeld, de op Fidel Castro
gelijkende Jack van Gelder – ongeschoren en half verstopt achter de
sigarenrook – waarvan ik dacht dat hij zo bruin was door de zonnebank maar het komt van het vasthouden van de sigarenpeuken waar
hij heel zuinig op was, de as bewaarde hij in zijn (of was het van een
ander?) glas bier.
En dan is er ook altijd nog de trainer van de oudste AFC jeugd. De
immer vriendelijke, gastvrije, goedlachse en voor iedereen een goed
woord over hebbende Pim van de Meent, voor wiens prestaties in het
verleden ik veel respect heb. Ja, er lopen heel wat coryfeeën op en
rond de AFC velden.
Zij allen vallen echter in het niet bij Mevrouw Janssen. Bijna in haar
eentje runt ze het wedstrijdsecretariaat achter de, overigens verdwenen, bloembakken. Ze is met recht het ‘Dreh und Angelpunkt’ van
AFC, zoals onze oosterburen het zouden zeggen. Dus eigenlijk de
Angela Merkel van ‘Goed Genoeg’. Ze zorgt voor een vriendelijke
ontvangst, het wedstrijdformulier is bij haar in goede handen, als
telefoniste weet ze van aannemen en tussendoor haalt ze nog een
kopje koffie voor ‘haar’ gasten. En dan doet ze ook nog net alsof ze
geen last heeft van Chris, die haar regelmatig voor de voeten loopt.
En die mij nog even haarfijn uit de doeken deed hoe hij heel alleen, 2
jaar geleden tegen Cambuur, AFC in de 1e divisie hield. Zijn gezicht
glom nog van trots.
Gelukkig nog iets om naar uit te kijken: Ik moet dit seizoen nog een
keer naar Mevrouw Janssen, met het tweede moeten we nog op bezoek bij het tweede van AFC Amsterdam, waarvan Mevrouw Janssen
haar man Theo overigens leider is. Of dacht u misschien dat ik….?
Nee hoor, thuis zit mijn eigen lieve Carla op me te wachten en van
haar krijg ik ook altijd een extra biertje en later op de avond nog een
glaasje rode wijn.
Maar zonder Mevrouw Janssen zou het bij AFC wel een hele droge
boel worden.
Ploegleider Argon

Van achter de fluit
Nog even terugkomend op de indirecte vrije trap. De opmerkingen
daarover bleken op onze velden meteen werkelijkheid. Ook een
hoofdklasse scheidsrechter vergeet zijn hand weleens, zoals bleek bij
ons 1e tegen Elinkwijk. De vrije trap die hij had gegeven voor spelbederf kan toch echt niet anders zijn dan indirect. En dan, op speciaal
verzoek van Hesdy een herhaling, waarvoor werd gewaarschuwd,
gebeurde bij het 4e. De scheids gaf duidelijk indirect aan met z’n
hand. Toch werd de vrije trap rechtstreeks op doel geschoten. En de
keeper (het is begrijpelijk want een bal laten gaan moet tegennatuurlijk voelen) dook en raakte ‘m aan volgens de scheids. Dus in plaats
van een doeltrap een doelpunt. Zonde !
Daarop voortbordurend. Er wil nog weleens een speler klagen :
scheids, dat was toch een overtreding... Ja, dat klopt en daarom hebben we er ook voor gefloten. Als er tenminste geen voordeel was. Dat
hoort nu eenmaal bij het spelletje en daar ontlenen wij ook deels ons
bestaansrecht aan ! Kun je daar niet tegen dan kun je beter op schaken
of zo. We hebben tegenwoordig meer vrijheid met de voordeelregel,
eerst kijken en als het er niet uitkomt alsnog terug en de vrije trap
geven. Tsja het mislukt weleens, iemand kan vrijuit verder maar
schiet de bal verkeerd. Dat mag je ons niet verwijten. En soms geef je

Ervaren Tim en debutant Ted
Frank de Munnik
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gat met de top van het klassement (Turkiyemspor en Argon) wordt
voor beide teams echter groter. Voor AFC inmiddels 9 punten.
NB. Een opmerkelijke prestatie wil ik u niet onthouden. Stefan
Veenboer keeper van de A1 van AFC had wel een heel voetbalrijk
weekend. Op zaterdag won hij met zijn eigen elftal van Argon A1 met
1-0. Op zondag keepte hij (Jarik van Zeijst was geblesseerd) de hele
wedstrijd in senioren AFC2 tegen Turkiyemspor, die gewonnen werd
met 2-1. Stefan maakte een aantal schitterende reddingen, waardoor
hij mede verantwoordelijke was voor de belangrijke overwinning. En
later op die middag zat hij bij Ons Eerste op de bank als reservekeeper. Stefan absolute topklasse!!
Nick van Ommeren
Opstelling AFC: Ray Smidt, Arif Akgün, Murat Böke, Joey Esionye,
Said Moumane, Peter Post (Robert Gehring),Hans Geerlings, Quincy van Ommeren, Laurens Bianchi (Ken Watanabe), Rody Turpijn
(Enrique Zschuschen) Dave Osei.

Ons Eerste
20-11 Blauw Wit - AFC 2 – 2
Wedstrijd met twee gezichten
Een paar verrassingen in de basiself van AFC voor het 34e treffen met
stadgenoot Blauw-Wit Amsterdam. Opnieuw geen Gehring, omdat
Bobby nog tot zeker na de winterstop moet revalideren van zijn operatie aan zijn middenvoetsbeentje en ook zonder Robert, wel op de
bank, omdat die net terugkomt van een blessure. In het doel, voor het
eerst in competitieverband voor AFC, Ray Smidt, die een goede
vervanger bleek voor de onomstreden, maar geblesseerde eerste keeper van AFC, Edwin van Holten. Ook geen Enrique Zschuschen, die
in de voorgaande wedstrijden een tandem vormde met de jonge spits,
Dave Osei. Coach Kila had iets bijzonders in petto, door met twee
buitenspelers (Laurens Bianchi en Rody Turpijn) en één spits (Dave
Osei) te starten.

13-11 AFC - Haaglandia SW 1 - 1
Haaglandia .... het is wennen, maar je moet de naam eerst luid en
duidelijk uitspreken, dan laten besterven in de ruimte en pas daarna
heeft de naam toch wel iets.
Het klinkt in ieder geval oud, voornaam en geeft de indruk van traditie. Toch bestaat deze vereniging nog géén jaar.
Bij de fusie in 2005 tussen RVC Rijswijk (3e klasser inmiddels) en
Kranenburg (hoofdklasser) kwam Haaglandia uit de koker als nieuwe
naam voor de hoofdklasser.
Wat mij ook opviel aan deze Haagse club was de naam van de sponsor "Sir Winston ". Klinkt toch ook heel voornaam.
Vergeleken met "Haagse Bluf " van Tonegido zelfs een opmerkelijke
chique naam ( Sponsor: No Offense hoor !! ).
Toch hoop ik, gezien de aard van de beide sponsoren, dat AFC,
mocht er ooit een shirtsponsor gezocht worden, niet het shirt laat
bedrukken met "Winkelcentrum Gelderlandplein " of " Winkelcentrum Het Binnenhof " om maar een paar dwarsstraten / centra te noemen. Alhoewel bij nader inzien ... je zult de PC Hooftstraat maar als
sponsor hebben....!!!

AFC startte te mat aan de wedstrijd. Blauw-Wit was scherper en kreeg
in de beginfase een paar grote kansen, maar de één op één duels van
Ray Smidt met de aanvallers werden glansrijk door de keeper gewonnen. De thuisploeg speelde leper en meer bekeken dan de gasten. De
bal werd achterin beheerst rondgespeeld en men loerde op een opening, die vaak genoeg gevonden werd. Toch werd het door het
schaakvoetbal niet een aantrekkelijke eerste helft voor de 600 toeschouwers.
Tegenover de grote kansen van Blauw-Wit zette AFC een paar mogelijkheden van Dave Osei, maar zijn pogingen konden de goalie van
Blauw-Wit niet verrassen.
In de 30e minuut mocht vanaf rechts door Blauw-Wit een vrije trap
worden genomen. Hoewel moeilijk te zien op zo’n 100 meter afstand,
leek de verdediging van AFC niet genoeg mee te springen om Jimmy
Simons van zijn kopgoal af te houden en Blauw-Wit op 1-0 te knikken. Niet tegen de verhouding in overigens.
In de rust bracht Kila Robert Gehring en Ken Watanabe in om meer
aanvallende impulsen te kunnen geven aan het team. AFC begon de
tweede helft veel scherper en ging de duels aan. Blauw-Wit werd op
eigen helft teruggedrukt en zag toe hoe AFC enkele goede mogelijkheden creëerde. En altijd als je de tegenstander in de hoek denkt te
hebben valt het doelpunt aan de andere kant. Uit een zeer goed uitgevoerde counter werd de AFC achterhoede uitgespeeld en was keeper
Smidt kansloos op de schuiver (2-0).
Toch voelde je langs de kant dat de wedstrijd nog niet gespeeld was.
AFC bleef drukken en in de 62e minuut raakte een achterwaartse
kopbal van Murat Böke de lat. In de rebound kopte Osei in de handen
van de keeper, zwaar gehinderd door zijn ‘schaduw’ Maxwel Keta,
die wederom tegen AFC liet zien een begenadigde voetballer te zijn.
Een paar minuten later zette AFC over de linkerkant een vlotte aanval
op en wist linksback Said Moumane de achterlijn te halen en een
heerlijke voorzet af te leveren op het hoofd van Rody Turpijn, die
koel naar de grond kopte en voor de aansluittreffer zorgde (2-1).
Wat zet Blauw-Wit tegenover dit overwicht? Een paar matig uitgevoerde counters tegen een geconcentreerd spelende AFC achterhoede,
die telkens alert reageert.
In de 77e minuut had Blauw-Wit de wedstrijd kunnen beslissen, maar
de afrondende bal wordt eenvoudig in de handen van de AFC keeper
getikt. Het duel wordt meer spannend dan hoogstaand. Een inzet van
de net ingevallen Zschuschen, wordt in de 80e minuut van de lijn
gewerkt.
In de slotfase wordt AFC gevaarlijk door een paar afstandschoten die
net naast het doel gaan. Totdat in de 94e en laatste minuut een voorzet
(door alle commotie kan ik die niet meer voor me halen) bij Zschuschen belandt, die al zijn gram legt in het schot en de Blauw-Wit
goalie kansloos laat (2-2).
Een terecht gelijkspel in een duel dat twee gezichten kende en waarbij
AFC dan eindelijk zelf eens in de slotminuut nog een punt pakt. Het

Enfin... Haaglandia SW zag er in hun nieuwe tenues (donkerblauw
met een geelgoud randje) goed uit en zo kwamen ze ook uit de startblokken.
De eerste aanvallende actie was weliswaar van AFC. Quincy van
Ommeren bediende Laurens Bianchi op rechts, die kwam tot een
goede voorzet, maar de verdediging van Haaglandia SW was al bij de
les.
In de 8e minuut was de nummer 10 (Ilya Tiren) van de tegenpartij, die
later zou uitgroeien tot de beste man van het veld, op het middenveld
omringd door 4 AFC'ers, niet van de bal af te krijgen, gaf vervolgens
een schitterende voorzet naar de linkervleugel en de spits (nr 9 Burtil
Hosé) joeg de bal met de buitenkant van zijn linkervoet in de verste
(rechter) hoek. Voorwaar een goal "Sir Winston "waardig. (Geen
dank sponsor!)
AFC had verder wel een licht veldoverwicht en wederom via Quincy
van Ommeren kwamen zowel Laurens Bianchi als Lex Oosterling op
de vleugels aan de bal maar echt gevaarlijk werd het niet. Méér mogelijkheden en dreigingen als kansen.
In de 27e minuut kwam de gelijkmaker, zoals wel vaker in de afgelopen weken, zomaar uit te lucht vallen.
Bij een corner van Peter Post ging alle aandacht uit naar Enrique
Zschuschen, die werd door 3 verdedigers in de tang genomen. Iedereen miste de bal en Dave Osey hoefde er niet eens de "Kanu shuffle "
in te gooien om de bal rustig in het doel te schuiven.
Ook na de rust was het een gelijkopgaande WEDstrijd. Van strijd kon
in mijn ogen niet echt gesproken worden. Haaglandia speelde harder,
wellicht professioneler.
De scheidsrechter begon ook aan zijn terugreis naar Den Haag te
denken,
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Ik heb overigens nog een leuke vraag voor een komende AFC enquête.
Stel: bij een aanval van de tegenpartij raakt een AFC'er, dus eigen
verdediger, geblesseerd. Die ligt op de grond, ondertussen schakelt
AFC razendsnel over op de counter. Iedereen roept ondertussen.....bal
uit, bal uit, bal uit !!!!!
Alles is echter zo snel gegaan dat 2 (twee) aanvallers van AFC op nog
maar 1 (één) verdediger van de tegenpartij op 40 meter van het doel
afgaan. De AFC aanvaller schiet echter toch de bal uit om het spel te
onderbreken om zo zijn eigen verdediger te kunnen laten behandelen.
Sportief of …... laten we zeggen onprofessioneel?
Reactie van de trainer van Haaglandia: jullie krijgen de bal toch
terug!!!
Amel Vroege
Opstelling: van Holten, Esionye, Äkun, Böke, Post,Geerlings, van
Ommeren, Zschuschen, Bianchi, Osey,Oosterling (Turpijn 49e min.)

P.S

Uitslagen
Zaterdag 12 november 2005
AFC 1 - Vlug en Vaardig 1
AFC 2 - OSV 2
AFC 4 - DVVA 8
AFC 8 - OSV 3
AFC B1 - Emmen B1
AFC C1 - GVVV C1
AFC D1 - Zeeburgia D1
AFC D2 - Omniworld D2
AFC D6 - Buitenveldert D2
AFC D7 - Roda '23 D3
AFC D8 - Pancratius D6
AFC D9 - Buitenveldert D4
AFC D11 - DCG D10
AFC E4 - Blauw Wit A'dam E3
AFC E5 - Roda '23 E4
AFC E8 - Pancratius E6
AFC E9 - Pancratius E7
AFC E10 - RKDES E3
AFC E11 - Roda '23 E9
AFC E12 - Ouderkerk E8
AFC E13 - Sporting Martinus E9
AFC E14 - SCW E3
AFC F7 - Amstelveen H F3
AFC F8 - DCG F5
AFC F11 - Buitenveldert MF2
K.HFC VET – AFC VET
Almere 3 - AFC 5
Aalsmeer 3 - AFC 6
JOS/W'graafsmeer 4 - AFC 7
Germaan de VE1 - AFC VE1
VVC VE1 - AFC VE2
Emmen A1 - AFC A1
Sportlust '46 B1 - AFC B2
Voorland C1 - AFC C2
Ouderkerk D1 - AFC D3
Roda '23 D2 - AFC D4
Pancratius D2 - AFC D5
Aalsmeer D3 - AFC D10
ADO 20 E1 - AFC E1
Nieuw Sloten sv E1 - AFC E2
Arsenal ASV E1 - AFC E3
Aalsmeer E3 - AFC E6
RKAVIC E1 - AFC E7
Blauw Wit A'dam F1 - AFC F1
Nieuw Sloten sv F1 - AFC F2
RKDES F1 - AFC F3
Sporting Martinus F3 - AFC F4

C

b
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AFC stelde hier wel werklust maar niet voldoende agressiviteit in de
voorhoede tegenover.
Rody Turpijn, ondertussen in het veld gekomen voor Lex Oosterling,
gaf wel enkele verre voorzetten vanaf de linkerzijlijn, maar echt gevaarlijk door de lange weg van de bal werd het wederom niet in het
16 meter gebied van onze bezoekers. Daarvoor waren de verdedigers
van de tegenpartij ook te goed.
Tot in de 75e minuut. Bij een vrije trap van Hans Geerlings kopte
Dave Osei in een mêlee van spelers richting doel. De bal leek in een
fraaie boog over alles en iedereen net in de bovenhoek te vallen, ware
het niet dat Murat Böke, die even vergeten was dat hij in dit geval
geen verdediger maar aanvaller zou moeten zijn, de bal UIT het doel
van onze tegenpartij kopte.
Verder als enkele corners en wat doelpogingen kwamen zowel AFC
als Haaglandia in de 2e helft niet. Al met al wel een juiste uitslag.

1-0
5-1
2-1
6-3
2-2
5-0
0-4
0-0
2-1
1-2
2-1
2-0
5-1
0-2
3-2
2-2
7-1
0-6
2-4
4-1
2-3
2-1
8-1
4-3
8-1
0-4
??
2-3
2-2
4-1
1-1
2-1
0-3
2-5
4-3
4-1
5-2
2-3
2-2
6-0
0-3
5-3
4-4
0-1
2-5
2-3
1-12

RKAVIC F1 - AFC F5
Nieuw Sloten sv F2 - AFC F6
Blauw Wit A'dam F7 - AFC F9
RKAVIC F2 - AFC F10
Zondag 13 november 2005
AFC 1 - Haaglandia/Winston 1
AFC 2 - DWS 2
AFC 5 - CTO'70 2
AFC 7 - Eendracht'82 2
AFC 9 - Eendracht'82 3
AFC A2 - Kolping Boys A1
AFC B3 - Weesp FC B1
AFC B4 - KDO B1
AFC B5 - Hoofddorp B4
AFC B6 - Ouderkerk B3
AFC C3 - DWS C2
AFC C4 - Almere C2
AFC C5 - VVA/Spartaan C1
AFC C6 - Sporting Martinus C2
AFC C8 - DWS C4
Omniworld 2 - AFC 3
Abcoude 2 - AFC 4
DWG/Rombout 4 - AFC 6
TOB 3 - AFC 10
APGS 2 - AFC 11
Meteoor 5 - AFC 12
DCG A2 - AFC A3
KDO A1 - AFC A4
Roda '23 C3 - AFC C7
Zaterdag 19 november 2005
AFC VET – Kampong VET
AFC 5 - WV-HEDW 9
AFC 6 - Volewijckers 3
AFC 7 - Wartburgia 3
AFC 8 - WV-HEDW 12
AFC VE2 - Nieuwendam SC VE3
AFC A1 - Argon A1
AFC B2 - Geinoord N'gein B1
AFC D3 - Amstelveen H D1
AFC D4 – St. Martinus D4 (beker)
AFC D5 - Pancratius D2
AFC D8 - Roda '23 D4
AFC D10 - Aalsmeer D3
AFC E1 - DEM (RKVV) E1
AFC E6 - Aalsmeer E3
AFC F2 – Argon F1 (vr)
AFC F3 - BFC F3 (beker)

9

9-3
2-5
1-12
0-3
1-1
3-0
3-3
2-2
4-1
0-3
3-2
3-3
3-4
3-1
2-2
4-2
4-4
2-3
1-7
1-2
1-6
3-0
3-2
0-6
1-4
5-0
3-7
6-1
6-4
1-5
2-1
1-3
1-0
0-2
1-0
3-2
1-3
4-2
2-0
1-6
verv.
2-1
2-2
1-2
6-0

AFC F4 - Roda '23 F3
AFC F5 - Volendam F7 (beker)
AFC F10 - NFC/Brommer F1

7-1
0-4
6-0

ABN AMRO 1 - AFC 1
2-3
Voorland 2 - AFC 2
6-0
VVZ '49 2 - AFC 3
2-3
ABN AMRO 4 - AFC 4
2-1
HBOK VE1 - AFC VE1
afg.
WGW A1 - AFC A2
1-1
Amstelveen H C1 - AFC C1
1-8
Stormv./Telstar D1 - AFC D1
2-3
Voorland D1 - AFC D2
1-5
VVA/Spartaan F1 - AFC F1 (beker) 3-1
Zondag 20 november 2005
AFC 3 - Chabab 2
AFC 4 - Concordia sv 2
AFC 6 - Overamstel 4
AFC 10 - Arsenal ASV 3
AFC 11 - Swift 9
AFC 12 - WV-HEDW 10
AFC A3 - Weesp FC A1
AFC A4 - BSM A1
AFC C2 - Stormv./Telstar C2
AFC C7 - Blauw Wit A'dam C4
Blauw Wit A'dam 1 - AFC 1
Turkiyemspor 2 - AFC 2
Abcoude 3 - AFC 5
Gold star/SNA 3 - AFC 7
Swift 6 - AFC 8
FIT 4 - AFC 9
DCO B1 - AFC B3
Sporting Martinus B1 - AFC B4
DIOS B1 - AFC B5
AS'80 B3 - AFC B6
DWV C1 - AFC C3
DWS C3 - AFC C4
Overbos C3 - AFC C5
Legmeervogels C3 - AFC C6
Almere C9 - AFC C8
Zaterdag 26 november 2005
alle wedstrijden afgelast
Zondag 27 november 2005
alle wedstrijden afgelast

9-1
2-1
3-4
2-0
1-1
1-2
2-5
3-1
3-2
4-5
2-2
1-2
7-2
2-0
??
??
2-5
1-3
5-1
5-4
2-1
3-3
2-3
2-2
2-5
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M I X E D

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

AMSTERDAM
Hoewel onze hoofdmacht dit seizoen onverwacht begon met twee nederlagen trad er gelukkig herstel op en volgden er acht wedstrijden waarin
'we' ongeslagen bleven. Dat gaf weer rust. Totdat 'we' uit bij Blauw-Wit A onafwendbaar tegen een derde nederlaag leken op te lopen. Tot 20
minuten voor tijd een terechte voorsprong voor stadgenoot BW (A). Maar het balletje ging vreemd rollen: 2-1 door Rody Turpijn en 2-2 door
diens vervanger Enrique Zschuschen in de “dying seconds” van de blessuretijd. Toen de bal weer op de middenstip lag floot scheidsrechter H.
de Man uit Deventer voor einde wedstrijd en werd er zelfs niet meer afgetrapt. Zo zout (of beter zoet) had Pickelaar het nooit eerder meegemaakt!
Stof genoeg dus voor napraten in de bestuurskamer van Blauw-Wit A, waarin Pickelaar participeerde op uitnodiging van BW-voorzitter Rob de
Vries die hij al een jaar of vijfenveertig kent uit de honkballerij. Pickelaars arm reikt dus nog ver. Als hij ze allemaal nog een beetje op een rijtje
heeft kunnen houden is het oorspronkelijke Blauw Wit – vóór KNVB-legalisering van profvoetbal – op het hoogste niveau (toen eerste klasse)
landelijk een voetbalgrootmacht van betekenis geweest in Amsterdam (waar gespeeld werd in het Olympisch Stadion); na Ajax, dat wel. AFC
was de bekendste tweede klasser. Na het echec van de profclub FC Amsterdam, waarvan Blauw Wit deel uitmaakte , zakte de amateurtak wat
weg op Sportpark Sloten. Het kwam daar tot een fusie met het noodlijdende Osdorp. En door de laatste fusie met KBV (Sportpark Riekerhaven)
werd het hoofdklasserschap bereikt onder de naam FC Blauw-Wit Amsterdam. De vraag rijst hoe Blauw Wit is Blauw-Wit Amsterdam nog.
Daar blijkt nog heel wat van over te zijn. Behalve het oorspronkelijke tenue, de velden op Sportpark Sloten ook de bijna geheel gehandhaafde
clubnaam. Pickelaar veronderstelde, dat er nu wel een nieuw clublied – althans tekstueel – zou zijn gekomen. Dat bleek een verkeerde inschatting. Nog steeds dezelfde tekst met als beginregel “Waar de dappere Blauw Witters spelen in ons mooi Nederland” als inleiding tot het refrein
dat begint met: “Ons ideaal dat is Blauw Wit, dat is een club waar pit in zit. De club van ’t Stadion, kwam zag en overwon”.
“Dat Stadion, dat klopt toch niet meer”, wierp Pickelaar tegen. “Jawel”, meende een BW-bestuurder, naar buiten wijzend op de riante overdekte
tribune, “kijk maar, een stadionnetje”.
Pickelaar wenst stadgenoot Blauw-Wit A een kommervrij voortbestaan zonder verdere fusies.
CITAAT
“Velen die vrienden schijnen zijn het niet; en velen die het niet schijnen zijn het”.
(Democritus, Grieks wijsgeer, 460 v.C. – 370 v.C.).
DE A.F.C.-SCHAKEL
Twee Schakels terug wijdde Pickelaar een ruime pickle aan de voorgenomen Schakel-enquête. Hij spuide gechargeerd wat gedachten met de
bedoeling vooral goed na te denken over de moeizame relatie clubblad en/of website. Hij hield de Schakel daarbij in het kort zowel historisch
als digitaal actueel tegen het licht. In de vorige Schakel werden de uitkomsten van de enquête opgenomen.
Op eerdere – herhaalde – verzoeken toch vooral de gestelde vragen te beantwoorden bleken 170 AFC-ers (waarvan 90% via de website) gereageerd te hebben. Slechts één op de tien AFC-leden maakte zijn mening kenbaar! Er kan derhalve geen sprake zijn van een enigszins representatieve steekproef. Pickelaars eerder mild verwoorde afwijzende oordeel over de enquête in het algemeen en over de aanvechtbare vraagstelling in
het bijzonder zijn door de uitkomsten bevestigd.
En terzake: in de sluitende AFC-begroting voor 2005/2006 is een lastenpost van 41.000 euro opgenomen voor de Schakel op een totale uitgavenverwachting van 565.000 euro. Dat is heel veel minder dan de jarenlang als kritisch beoordeelde grens van 20%. Conclusie: de Schakel dient
dit verenigingsjaar niet ter discussie gesteld te worden. Hooguit de kwaliteit, want naar Pickelaars oordeel staan er in de gemiddelde Schakel
meer taalfouten dan hem lief zijn.
AFKEURING
Bovenstaande teksten verwerkte Pickelaar zaterdag 26/11 “in het vooruit” op zijn computer. Op dit punt aangekomen staakte hij het inlegwerk
omdat hij ruimte wilde reserveren voor de actualiteit van de volgende dag: AFC-ADO' 20. Hij schonk zich een neut in, zette teletekst even aan
en zag dat het niet goed was: afgelasting van alle zondagse hoofdklasse-wedstrijden. Er diende dus aangestuurd te worden op een andere
pickles-voortzetting. Om zich daarop te bezinnen vulde hij zijn kelkje nog eens en hij stelde zich de vraag: wordt het niet eens tijd enig eigen
PR-werk te bedrijven door me kwetsbaar op te stellen? Kortom: door de mens achter Pickelaar te tonen? Op dat moment betrad Pickelaarse,
terugkomend van een Rembrandtlezing, de echtelijke woning. Pickelaar schonk weer eens in; nu twee glaasjes Hij ontvouwde zijn voornemen
tot openbaarmaking van saillante familiefricties. “Als je mij er maar buiten laat” waarschuwde Pickelaarse. “Dat bepaal ik zelf wel”, sprak
Pickelaar ferm. Met een laatste glaasje in de hand vond hij de weg terug naar zijn schrijftafel. De titel wist hij al: genealogie.

GENEALOGIE
In kleine AFC-kring weet men ervan. Het geslacht Adriaansz voert terug tot de 16-de eeuw, toen de capucijner monnik Hadrianus niet zonder
gevolgen in de kloostertuin een dienstmaagd prangde, waarmee de basis voor het nageslacht was gelegd. Aan het eind van de 18-de eeuw ontsproot na een ontmoeting van Gerbrandt Hadrianus en Marregje Welgeleghen in een hooimijt zelfs een drieling. Het familiewapen met drie
capucijners in een veld van hooi is daarmede verklaard. De spreuk ook: Incipit Vita Nova Capucinae (Het begin van nieuw Capucijner leven).
Een eeuw eerder schilderde Rembrandt “De anatomische les” met professor Nicolaas Tulp, studenten en een aangesneden lijk, dat was afgenomen van het galgenveld Vogelenwijk in Amsterdam-noord. Zijn naam: Adriaan Adriaansz; vermoedelijk een moordenaar. En nu voert Pickelaar
tegen haar zin toch Pickelaarse op: op haar lezing bleek hij slechts inbreker geweest te zijn. Hij moet een bloedverwant zijn in de kleine Amsterdamse familie Adriaansz.. Een oudoom van Pickelaar, Archibald Adriaansz, heeft het onderzoek laten verrichten. Over hem, Pickelaars
vader en Pickelaar zelf – oh jee – meer confidenties in de M.P. bij nog komende afkeuringen van de voetbalvelden.
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Champions League
World Cup en
F3 en F5 spelers

16.30 uur.
De zaal gaat open om 16.15 uur.

Overige F-pupillen
E-pupillen en de D 11

18.00 uur.
De zaal gaat open om 17.45 uur.

MEDEWERKERS: SINTERKLAAS EN ZWARTE PIETEN.
CHAMPIONS LEAGUE: NIELS FRESE; RALPH BIERMAN; SAL MANTEL. WORLD CUP: DAVID DE JONG; DAVID
VORST; JENTE KOOT. F-PUPILLEN: RICK EGBERS; RUBEN ROEDEMA; RICHEY SPEELMAN. E-PUPILLEN:
CAPPIE WEFERS BETTINCK; DILLON BIJLSMA; QUINCY SPEELMAN. MEISJES: LORAINE PARSSER; SABIJN
THÖRIG; TESS DE WIJS. JEUGDCOMMISSIE: PEGGY VAN WIJNEN; RINUS VAN LEIJENHORST. MUZIKALE
BEGELEIDING: DE KEES KOEDOOD AFC ALL STARS. ALGEMENE LEIDING: JEUGDCOMMISSIE AFC
11

b

clubhuis AFC
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AFC 1895 - 2005 Evenementenkalender
De donkerste en natste maanden zijn meestal december en januari. Traditiegetrouw worden in die periode
allerlei (binnen)evenementen georganiseerd om deze maanden met vrienden en in gezelligheid door te komen en te vieren.

Zaterdag 3 december
‘SINTERKLAAS, de musical’ met en voor heel veel AFC-ers
Het belooft een spectaculaire middag te worden voor de D11, E-, F-pupillen, World Cup en Champions League spelers
en hopelijk een lange Sinterklaas musical traditie!!

Maandag 12 december
Presentatie van het nieuwe Spelervolgsysteem voor alle jeugdfunctionarissen,
aanvang 20.00 uur in het clubhuis

Maandag 19 december
Thema-avond voor alle functionarissen/commissieleden, georganiseerd door de jeugdcommissie,
met als thema "teambuilding" o.l.v. Louis van Gaal,
aanvang 20.15 uur in het clubhuis.

Woensdag 21 december
Voor alle C-junioren wordt op Goed Genoeg het traditionele Kerstdiner geserveerd.
Informatie volgt via de begeleiders en ook te lezen onder ‘De jonge AFC-ers’

Vrijdag 23 december
De ongeëvenaarde Kienmasters Ron van Doesburg, Ronald Koster, Lou Hekster, Roy van Dijk en Hans Hulst
doen er weer alles aan om voorgaande Kiensuccessen te overtreffen.
Er zijn fantastische prijzen te winnen, ook voor mensen die altijd pech hebben met spelletjes.
Niemand gaat na het Koninklijk Kienen met lege hand naar huis.

Vrijdag 30 december
Het Goed Genoeg Klaverjastoernooi om het jaar lekker af te sluiten, ook onder leiding van Frank Reddering.

Zondag 1 januari Nieuwjaarsdag
Sixes vanaf 13.00 uur
Later op de dag dan gebruikelijk en hopelijk hierdoor met nog meer deelnemers.
Na afloop zal om ca. 17.00 uur de prijsuitreiking zijn met een borrel voor de deelnemers, toeschouwers en nieuwjaar borrelaars.

Vrijdag 6 januari
Nieuwjaarsreceptie van 18.00 tot 21.30 uur
Op veler verzoek en na de geslaagde proef van vorig jaar opnieuw de Nieuwjaarsreceptie op de eerste vrijdag in het nieuwe jaar.
De receptie wordt muzikaal omlijst door de geweldige bigband The Caledonians o.l.v. onze jeugdtrainer Kees Koedood.

Zaterdag 7 tot woensdag 11 januari
Voor de 16de keer in successie verblijft de A-selectie tijdens de winterstop op Gran Canaria,
ook dit jaar weer mogelijk gemaakt door de leden van onze supportersclub “the Reds” en ons AFC Vriendelijk bedrijf Sudtours.
Ook het tweede elftal gaat met spelers en begeleiding van vrijdag 6 tot en met zondag 8 januari op trainingskamp
en verblijft in een hotel met trainingsaccommodatie in Noord-Brabant.

Zondag 8 januari
Het sterk bezette ‘Gelukkig Nieuwjaar’ zaalvoetbaltoernooi voor alle senioren van AFC (buiten het 1e en 2e elftal)
en een aantal AFC Vriendelijke Bedrijven in de Emergo Sporthal in Amstelveen

Zaterdag 14 januari
Het ongekende ‘AFC Superstars’ spektakel voor pupillen E en F, Champions League & World Cup spelers
in Amstelborgh/Borchland (zie onder ‘De jonge AFC-ers’).

Woensdag 18 januari
Het einde van het lustrum en begin van 111e bestaansjaar van AFC wordt traditiegetrouw gevierd
op de verjaardag met het Jaardiner voor genodigden.

Woensdag 18 januari
Het damesjaardiner in het Hilton Hotel belooft net als andere jaren weer een gezellige en opwindende avond te worden.
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Ellis, K.
Faessen, J.C.
Dokcan, A.

Thuisprogramma zaterdag 10 december 2005
14:45 65857 AFC 5 - Swift 5
Leo de Nobel
14:45 71948 AFC 6 - AMVJ 4
Peter Brans
14:45 78127 AFC 7 - Aalsmeer 4
Frans Jüch
12:15 127334 AFC 8 - VEW 5
Frank de Munnik
14:45 38063 AFC VE2 - Kadoelen sv. VE2
14:30 1856 AFC A1 - Stormv./Telstar A1
Manschot, J.
11:45 88173 AFC B2 - DOVO B1
Rosiek, D.
10:30 75233 AFC D3 - VVA/Spartaan D1
09:00 35104 AFC D5 - Aalsmeer D1
09:00 92750 AFC D7 - Sporting Martinus D3
10:30 78922 AFC D11 - DWS D6
10:30 60098 AFC E4 - Ouderkerk E3
10:30 76438 AFC E5 - Pancratius E5
12:15 75741 AFC E8 - Sporting Martinus E6
10:30 68179 AFC E9 - Ouderkerk E6
12:15 92194 AFC E10 - Roda '23 E8
10:30 134350 AFC E11 - ZSGO/WMS E2
12:15 68490 AFC E12 - Amstelveen H E5
09:00 84166 AFC E13 - Roda '23 E12
09:00 87988 AFC E14 - Buitenveldert E9
09:00 85505 AFC F7 - Turkiyemspor F2
10:30 77164 AFC F8 - Roda '23 F7
09:00 85164 AFC F11 - Roda '23 MF1

Uitwedstrijden zaterdag 03 december 2005
11:30 88880 Zandvoort 2 - AFC 2
Stumpe, J.R.
12:00 48849 RAP 3 - AFC 5
14:30 86073 Vlug en Vaardig 4 - AFC 6
14:00 80778 WV-HEDW 11 - AFC 7
14:00 93294 Nieuwendam SC VE2 - AFC VE1
14:30 1859 FC Zwolle A1 - AFC A1
Stalenburg, J.
11.30 39823 Houten B1 - AFC B2
Schoonderbeek, C.M.
12:00 76620 EDO hfc C1 - AFC C2
Smit, M.
11:00 51232 Roda '23 D1 - AFC D3
12.30 uur Diemen D2 - AFC D4,
10.45 uur Diemen D3 - AFC D5,
12.30 uur Diemen D4 - AFC D6,
12.30 uur Diemen D5 - AFC D7,
09.00 uur Diemen D6 - AFC D8,
09.00 uur Diemen D7 - AFC D9,
11.30 uur Kon.HFC D13 – AFC D11
10.00 uur Kon.HFC E2 – AFC E2
10.00 uur Kon.HFC E3 – AFC E4
???
Volendam F1 – AFC F1
09.30 uur Legmeervogels F2 – AFC F2
09.30 uur Legmeervogels F3 – AFC F3
09.30 uur Legmeervogels F4 – AFC F4
09.30 uur Legmeervogels F5 – AFC F5

Uitwedstrijden zaterdag 10 december 2005
15.00
Hercules VET – AFC VET
14:30 73089 Ouderkerk 1 - AFC 1
Boon, H.
12:00 72828 Desto 2 - AFC 3
Berendsen, B.
12:30 80773 Arsenal ASV 3 - AFC 4
14:00 85216 Meteoor VE2 - AFC VE1
14:30 73297 Zeeburgia A1 - AFC A2
Fadili, L.
13:00 2353 FC Zwolle B1 - AFC B1
Drijfhout, B.
12:00 66539 Hellas Sport C1 - AFC C1
Kloeze, J. te
12:00 51091 Omniworld D1 - AFC D1
Holtrop, W.J.G.
12:30 83259 CTO'70 D1 - AFC D2
11:00 76531 NFC/Brommer D1 - AFC D4
09:30 52530 Legmeervogels D2 - AFC D6
10:30 76535 AMVJ D1 - AFC D8
12:30 84556 Roda '23 D5 - AFC D9
11:00 144780 OSC D2 - AFC D10
10:00 147322 Aalsmeer E1 - AFC E1
10:15 38250 Sporting Martinus E1 - AFC E2
09:30 59512 Legmeervogels E3 - AFC E3
11:00 51520 Buitenveldert E3 - AFC E6
09:00 67606 Sporting Martinus E5 - AFC E7
09:30 43134 Legmeervogels F1 - AFC F1
10:00 70497 Aalsmeer F1 - AFC F2
09:00 94503 Buitenveldert F2 - AFC F3
09:00 94505 Ouderkerk F3 - AFC F4
11:15 147709 ZSGO/WMS F1 - AFC F5
10:15 70498 Sporting Martinus F4 - AFC F6
10:15 34367 Nieuw Sloten sv F5 - AFC F9
12:00 62827 DWS F6 - AFC F10

Thuiswedstrijden zondag 04 december 2005
11:00 108980 AFC 2 - Stormv./Telstar 2
Ogretmen, A.Y.
14:45 117978 AFC 4 - Pancratius 2
Straub H
14:45 109355 AFC 5 - NFC/Brommer 2
Spanjaart, M.B.
14:45 110405 AFC 7 - Sloterdijk 3
Frans Jüch
11:45 117571 AFC 8 - ABN AMRO 2 uitgesteld, bericht KNVB
11:45 112705 AFC 9 - FIT 7
Hans Elias
11:45 73305 AFC A2 - Purmersteyn A1
Land, C. van der
11:45 108755 AFC A4 - Pancratius A2
14:45 124656 AFC B4 - Amstelland B1
Tulleners, C.H.
09:00 151843 AFC B6 - Buitenboys B5
09:00 112379 AFC C3 - Blauw Wit A'dam C2
09:00 102968 AFC C5 - ZSGO/WMS C1
09:00 146023 AFC C7 - Pancratius C3
09:00 141382 AFC C8 - Buitenboys

Thuiswedstrijden zondag 11 december 2005
14:45 100062 AFC 3 - Hoofddorp 2
Rotscheid, E.
11:45 111499 AFC 6 - Chabab 3
Herman Fritzsche
11:45 121293 AFC 11 - Buitenveldert 9
Ap Springer
14:45 99295 AFC 12 - Abcoude 8
Hans Elias
13

b

Ahlers, M.T.
Breukelen, J.J. van

lu

Thuiswedstrijden zaterdag 03 december 2005
12.15
AFC VET. – HBS VET.
14:45 56707 AFC 1 - VIOD 1
Leyen, M. van
12:15 65460 AFC 4 - IJmuiden 5
Frank de Munnik
12:15 127327 AFC 8 - Kennemerland 7
Leo de Nobel
14:30 93355 AFC VE2 - Giram VE1 (spelen bij GIRAM)
12:00 2387 AFC B1 - Haarlem B1
Wardougan, Y.
14:45 35171 AFC C1 - IJsselmeervogels C1 Nibbering, D.J.
12:15 51126 AFC D1 - Blauw Wit A'dam D1 Naber, S.J.
10:30 51275 AFC D2 - CSW D1
10.30 uur AFC D10 – AFC E3 (11-tal)
12:15 37899 AFC E1 - DWS E1
10.30 uur AFC D10 – AFC E3 (11-tal)
09.00 uur AFC E6 – AFC E7
09.30 uur AFC E7 – AFC E5
10.00 uur AFC E5 – AFC E6
09.00 uur AFC E9 – AFC E10
09.30 uur AFC E10 – AFC E8
10.00 uur AFC E8 – AFC E9
10.30 uur AFC E11 – AFC E12
10.30 uur AFC E13 – AFC E14
09.00 uur AFC F7 – AFC F8
09.30 uur AFC F8 – AFC F6
10.00 uur AFC F6 – AFC F7
09.00 uur AFC F10 – AFC F11
09.30 uur AFC F11 – AFC F9
10.00 uur AFC F9 – AFC F10

C

b

ll

Uitwedstrijden zondag 04 december 2005
14:00 1444 Argon 1 – AFC 1
10:30 99388 Soest SO 2 - AFC 3
11:30 122523 Pancratius 7 - AFC 6
11:00 96240 WV-HEDW 6 - AFC 10
14:30 98836 Fenerbahce s.c. 3 - AFC 11
14:30 123862 Buitenveldert 11 - AFC 12
11:30 119773 Geinburgia A1 - AFC A3
10:00 116673 Almere B1 - AFC B3
14:00 119311 SDZ B2 - AFC B5
12:00 113105 DCG C3 - AFC C4
10:00 118195 NFC/Brommer C1 - AFC C6
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14:45 117134 AFC B4 - Swift B1
11:45 115773 AFC B5 - Overbos B2
11:45 41312 AFC C2 - Koedijk C1
09:00 120051 AFC C4 - KDO C1
09:00 110555 AFC C6 - DCG C4
Uitwedstrijden zondag 11 december 2005
14:00 1463 Omniworld 1 - AFC 1
11:00 120329 DCG 2 - AFC 2
11:00 118023 RKAV 2 - AFC 4
11:30 124517 RKAVIC 2 - AFC 5
12:00 98961 KDO 4 - AFC 7
14:30 109976 Pancratius 6 - AFC 8
11:30 114889 P en T 2 - AFC 9
14:00 119771 DWV A2 - AFC A3
12:00 123712 NFC/Brommer A1 - AFC A4
10:00 97651 Always Forward B1 - AFC B3
12:00 151844 DWV B4 - AFC B6
12:00 108555 AS'80 C1 - AFC C3
09:30 114305 Sloterdijk C1 - AFC C5
09:00 116612 Swift C4 - AFC C8

Routebeschrijvingen naar
Argon en FC Omniworld

Wiertz, K.H.
Asbeek Brusse, D.R.

Argon (14.00 uur)

Meeuwenoord, F.
Lith, R. van
Heilig, C.J.W.
Huurman, B.J.

Hoofdweg 85 A
3641 PR Mijdrecht
tel. 0297-281886
Naar Mijdrecht vanuit het noorden, oosten of zuiden van het land
kunt u het beste gebruik maken van de snelweg A2 tussen Amsterdam en Utrecht. U verlaat deze snelweg bij de afslag Vinkeveen,
provinciale weg N201.
U volgt deze weg, passeert Vinkeveen, gaat bij de kruising met de
N212 (richting Woerden) gewoon rechtdoor, laat de afslag naar het
industrieterrein Mijdrecht links liggen en gaat bij de afslag Mijdrecht
het dorp in.
In Mijdrecht komt u na enkele honderden meters bij de eerste
rotonde, waar u linksaf gaat. U volgt deze rondweg, gaat bij de stoplichten rechtdoor en komt bij de tweede rotonde, waar u ook gewoon
rechtdoor gaat.
Let Op !!!, u komt nu in een 30 km zone, een snelle rechtervoet kan
hier heel duur zijn! U volgt deze weg tot aan de derde rotonde, waar
u linksaf gaat de Hoofdweg op. Als u deze weg volgt (nog steeds
30 km!) ziet u na een kleine kilometer aan uw linkerhand het sportcomplex van de s.v. Argon liggen.

Sluiter, B.
Kloeze, J. te
Beharie, K.

Thuisprogramma zaterdag 17 december 2005
15:00
AFC VET – Concordia VET
14:30 73070 AFC 1 – Abcoude 1
L W ten Berge
14:30 73124 AFC 2 – Overbos 2
J G Lieberton
14:30 65695 AFC 3 – CSW 2
M R A Gaffar
12:15 57158 AFC 4 – Abcoude 2
Frank de Munnik
14:30 1750 AFC A1 – Haarlem A1
R.B.Lammers
12:15 85232 AFC VE1 – Sloterpark/AGS VE3
14:30 50486 AFC C1 – Zeeburgia C1
H R K Themen
12:15 91119 AFC D1 – AZ D1
B C Hoekman
10:30 59227 AFC D2 – Abcoude D1
12:15 36208 AFC E1 – DCG E1
Vervolg ingelaste wedstrijden 17 december, zie pagina 19.

FC Omniworld (14.00 uur)
Sportpark Fanny Blankers Koen
Competitieweg 22
1318 EA Almere
tel. 036-5336665
vanuit de richting Amsterdam via de A6
U rijdt op de A6 en neemt de afslag Almere Stad S103. Bij de
stoplichten rijdt u linksaf richting Almere Stad. U rijdt dan op de
Veluwedreef. Deze weg helemal afrijden. U komt, nadat u onder het
spoor bent doorgereden, op een rotonde. U neemt de eerste afslag op
deze rotonde richting Vrijheidsdreef. Na ongeveer 1 km (laatste afslag
links op de Vrijheidsdreef voor de T-kruising met de tussenring)
linksaf naar de Marathonlaan. Deze laan gaat over in de competitieweg.U negeert het bord doodlopende weg en steekt de busbaan over.
U ziet de parkeerplaats van het sportpark van FC Omniworld opdoemen.

Uitwedstrijden zaterdag 17 december 2005
13:30 45452 WV/HEDW 10 – AFC 6
14:30 72833 Geuzen/Middenmeer4 – AFC 7
12:30 127337 WV/HEDW 13 – AFC 8
14:30 61223 Real Sarang VE3 – AFC VE2
12:00 56165 Blauwwit/A B1 – AFC B2
J de Bie
12:30 92717 Haarlem C2 – AFC C2
J Meijer
13:00 67299 Blauwwit/A D2 – AFC D3
Vervolg ingelaste wedstrijden 17 december, zie pagina 19.
Thuiswedstrijden zondag 18 december 2005
14:30 1496 AFC 1 – VVSB 1
P van Loenen
11:00 105191 AFC 2 – AFC’34 2
Th G Verbij
11:00 106621 AFC 4 – DCG 3
O Jans
14:30 109354 AFC 5 – Ouderkerk 2
A S Menig
14:30 102798 AFC 7 – Swift 5
Herman Fritzsche
11:45 125120 AFC 8 – RKDES 5
Steve van Loggem
11:45 115825 AFC 9 – ABN/AMRO 4
Frank de Munnik
12:45 81273 AFC A2 – AFC’34 A1
R Uiterwijk
14:30 108815 AFC A3 – Turkiyemspor A1 H Cakir
11:45 100977 AFC A4 – DIOS A1
14:30 116850 AFC B3 – Sp Maroc B1
M Yalcin
09:00 151845 AFC B6 – Waterwijk B5
09:00 95507 AFC C3 – Sp.Martinus B1
E Verbrugge
09:00 106787 AFC C5 – Pancratius C2
09:00 146025 AFC C7 – Swift C2
09:00 103465 AFC C8 – Nieuw Sloten C4

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 zondag 18 december 2005
11:30 106994 Nijenrodes 2 – AFC 3
M Meekes
14:00 111269 deDijk 5 – AFC 6
11:30 99974 DWG/Rombout 5 – AFC 10
14:30 104899 Pancratius 10 – AFC 12
14:30 124654 DCG B2 – AFC B4
11:00 151553 KDO B2 – AFC B5
14:30 113106 Roda’23 C1 – AFC C4
10:00 125781 Roda’23 C3 – AFC C6
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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.

18 dec.: AFC 2 - AFC ’34 2, 11.00 uur. Scheids: Th G Verbij.
Trainer: Wessel Colijn, Grensrechter: Levi Boitelle, Fysio: Cynthia
Visser.

Zondag B

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)

Van de B-commissie
Afgelopen donderdagavond organiseerde trainer/coach Hesdy Sanches (AFC4) samen met elftalbegeleider Cocky van Duyvenbode
(AFC3) een heuse ‘Roti-maaltijd’ met hete sambal voor de selecties
van AFC 3 en AFC 4. Het idee van de altijd enthousiaste Hesdy werd
beloond met een meer dan geweldige opkomst zowel tijdens als na de
training. Het was een geweldige geste van pachter Frans Ris om zijn
keuken af te staan aan de ‘tovenaars’ van deze Surinaamse lekkernij.
De teamspirit vierde de avond hoogtij waarbij ook een aantal spelers
van ons eerste en tweede gretig aanschoven. Na afloop meldden zich
spontaan de spelers van de teams om zelf af te wassen, af te drogen en
op te ruimen. Een onvergetelijke avond in opperbeste stemming werd
besloten met vlammende speeches en een woord van dank aan de
organisatoren. Dank en complimenten aan allen! Zie het fotoverslag
op onze website bij zondag 3 en 4.
Robert van der Meulen (AFC 8) werd onlangs benoemd tot leider
van de E-6. Een prachtig voorbeeld en bijdrage als spelend lid. Ook
doelman Pim Brekelmans (AFC 3) heeft de eerste training gegeven
aan de keepers van de A3 en diverse B-junioren teams! Zo geeft hij
zijn ervaringen weer door aan onze jeugd. Zelf wordt hij samen met
de keepers Manus Polling (AFC 4) en Thijs Radder (AFC 5) kundig getraind door onze ex-eerste elftal doelman Emiel Pieterse.
Ted Maros (AFC 6) B-commissielid en Allon de Lieme (don)
slaagden onlangs voor hun Basis Opleiding Scheidsrechter (BOS). In
de nieuwe lichtblauwe outfits gaan zij voorlopig de jeugdteams fluiten. Gefeliciteerd en wij zijn trots op onze nieuwe jonge clubscheidsrechters die hun bijdrage gaan leveren aan onze vereniging.

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

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
Zaterdag 6
Afschrijven bij Peter van den Dungen 06-27090830 of Eric Euwes
06-55326235.

Zaalvoetbaltoernooi zondag 8 januari 2006
Het traditionele zaalvoetbaltoernooi zal wederom worden gespeeld in
de Amstelveense ‘Emergohal’. Het ochtendprogramma vangt aan om
10:00 uur. Om 14:00 uur wordt afgetrapt voor het middagprogramma.
Er is ruimte voor 16 teams (4 spelers en 1 keeper) inclusief 2 AFCbedrijfsvriendelijke teams en één A-junioren team. Geef je zo snel
mogelijk op voor deelname vòòr 15 december want VOL=VOL.
In de volgende Schakel staat het volledige wedstrijdprogramma.

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.

Afschrijvingen
AFC 6
Ted Maros (06-20246991)

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

AFC 7
Seth van Straten (06-30888444)
AFC 8
Bob Duis (06-46160111),

Zondag A

AFC 9
Jeroen Gerritsen (06-28959788), Olaf Morel (06-26492970)
AFC 10
J. Hilbrink (06-45988578),

Zondag 1
4 dec.: Argon 1 – AFC 1, 14:00 uur. Scheids: M.T.Ahlers, Ass.
Scheids: E ten Horn en J vd Laan.
11 dec.: Omniworld 1 – AFC 1, 14:00 uur. Scheids: F. Meeuwenoord, Ass. Scheids: B C Nieuwland en J G te Pas
18 dec.: AFC 1 – VVSB 1, 14:30 uur. Scheids: P van Loenen , Ass.
Scheids: A van Rooijen en Th P Patty
Trainer: John Kila, ass. trainer: Juan Fernando Coto, elftalbegeleiders: Wessel Sennef en Mohad Zaoudi, keeperstrainer: Cees Thomas,
verzorger: Ko Grosze Nipper, fysio: Frank Tilmans.

AFC 11
Ruben Salomon (06-24557248),
AFC 12
Leen Meijaard (06-55753030)
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

Zondag 2
4 dec.: AFC 2 – Stormvogels/Telstar 2, 11:00 uur. Scheids: A.Y.
Ogretmen
11 dec.: DCG 2 - AFC 2, 11.00 uur. Scheids: R. van Lith
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C-junioren Kerstdiner
Woensdag 21 december wordt het inmiddels traditionele Kerstdiner
voor C junioren weer georganiseerd. De werkgroep "Jeugd evenementen" is druk bezig met de voorbereidingen en zullen ongetwijfeld een
heel leuk programma in elkaar zetten. Frans Ris en Joris de Wijs
zullen voor de maaltijd zorgen.
Het programma begint om 17.45 met de ontvangst van spelers, leiders
en trainers. Om 21.30 uur is het einde van het programma.
De spelers kunnen zich opgeven bij de leider van hun team. Wij
verwachten een ieder op zijn "kerstbest" gekleed en de best geklede C
junior ontvangt een mooie prijs.
De leiders zullen binnenkort verdere informatie ontvangen van de
leden van de werkgroep Jeugdevenementen t.w. Evelyn Tugendhaft,
Peggy van Wijnen en Thae Verhoeven.

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).
Teamcoördinatie
AFC 3 t.m. AFC 5: Frans Jüch, Patrick Reddering, Lars Boering
AFC 6 t.m. AFC 9: Ted Maros
AFC 10 t.m. AFC 12: Max Flam
Laatste nieuws
Raadpleeg altijd op de AFC-website, 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)

AFC Superstars voor pupillen E en F, Champions League &
World Cup spelers
Zaterdag 14 januari in Amstelborgh/Borchland
Hoe beschrijf je iets wat werkelijk groots, gigantisch, mega belooft te
worden ! Nou ja, geen woorden voor, heet dat, maar we gaan het toch
proberen, want de volgende informatie is belangrijk en we willen
niemand missen natuurlijk.
Alle Champions League & World Cup spelers, de F's en de E's zijn er
natuurlijk de hele dag van 10 tot na 4-en dus houdt daar rekening
mee! Letterlijk honderden bij elkaar en dat moet allemaal in goede
banen worden geleid en daarom wordt er nu al druk vergaderd, vrijwilligers geronseld en mega-bestellingen geplaatst.
Een aantal punten dat belangrijk is om te weten. De dag bestaat zoals
jullie weten uit allerlei spelonderdelen die je in een bepaalde volgorde
afwerkt.
De F's en E's worden in twee teams opgedeeld. Dus: leiders. Kom
alsjeblieft tijdig (half 10). Zorg voor vervanging als je echt (zeer
onverhoopt) verhinderd bent en zorg (F & E) voor een tweede leider.
Geef dit s.v.p. ook zo spoedig mogelijk door aan je contactpersoon.
Op de dag zelf word je als leider bij elk spelonderdeel geholpen door
de referees, dus dat scheelt weer, maar vooraf valt er nog wel wat te
regelen.
Alle spelers krijgen komende week een brief mee waar o.m. in staat
dat zij een bijdrage van Euro 5,- op de eerstvolgende wedstrijddag
aan hun leider geven. En dat bedrag mag de leider vervolgens vooraf
overmaken op een rekeningnummer dat je van de contactpersoon
krijgt (inclusief hetzelfde bedrag voor jezelf).
Naast de hele leuke dag krijgt ieder daar ook een uitgebreid lunchpakket voor met extra's.
De ontvangst voor iedereen is om 10 uur. Het is zeer op prijs te stellen als de leiders dus eerder aanwezig zijn en mede voor opvang
kunnen zorgen. Parkeren is een hele toestand, maar kan. Er zullen
buiten mensen zijn die daarbij helpen. We proberen dat zo soepel en
goedkoop (gratis) mogelijk te regelen, maar het kan zijn dat een bijdrage moet worden betaald.
De start vindt plaats met een feestelijke warming-up met instructies
voor de rest van de dag.
Denk aan kleding : sportief en gymschoenen voor binnen, maar ook
een warme jas en lange broek voor buiten!
Ouders: in het enthousiasme worden kledingstukken vergeten. Velen
dragen min of meer hetzelfde. Een merkje (naam, team etc) in de
kleding helpt zeer om dat weer terug te vinden!
Het geheel zal ergens tussen 4 en half 5 worden afgerond met een
spectaculaire prijsuitreiking, want er valt heel wat te winnen. Maar
belangrijker is dat iedereen een hele plezierige dag heeft en daar ziet
het wel naar uit!
Voor dringende vragen kan contact worden opgenomen met Casimir
Westerveld.

Volgende Schakel
De volgende Schakel (7) verschijnt in de week van 19 december
(week 51).

De jonge AFC’ers
Beste functionarissen,
De jeugdcommissie nodigt ALLE functionarissen uit voor het
bijwonen van de eerste thema avond van dit seizoen.
Deze avond zal worden gehouden op 19 december 2005 in ons
clubhuis, de aanvang is om 20.15 uur.
Het onderwerp "teambuilding" en als gastspreker hebben wij op
deze avond niemand minder dan Louis van Gaal.
Het belooft een zeer interessante avond te worden, die rond 22.00
uur zal zijn afgelopen. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.
Rinus van Leijenhorst
Uitnodiging aan trainers, coaches en leiders van de AFC Jeugd
De jeugdcommissie van AFC heeft besloten om dit jaar een extra
impuls te geven aan onze wens om de jeugd van AFC zo goed mogelijk te beoordelen en met name voetbaltechnisch in kaart te brengen.
Wij willen hiermee - indien mogelijk - de doorstroming van “eigen”
spelers naar selectieteams bevorderen. Daarnaast - en dit is minstens
zo belangrijk – willen wij alle jeugdspelers laten voetballen op het
nivo dat past bij hun capaciteiten.
Om dit te bewerkstelligen zullen twee zaken dit jaar (verder) worden
ontwikkeld, te weten:
•
Een geautomatiseerd spelervolgsysteem waarin de
capaciteiten en ontwikkelingen van alle AFC-spelers
worden vastgelegd
•
Een uitbreiding van onze interne scouting
Op dit moment zijn wij druk doende de voorbereidingen hiervan af te
ronden. Gezien de omvang van onze jeugdafdeling worden een aantal
AFC-ers betrokken bij dit traject. Echter, ook de inbreng van trainers,
coaches en leiders zullen wij hard nodig hebben. Voor hen zullen wij
de vorderingen op dit vlak graag uit de doeken doen op maandag 12
december a.s. om 20.00 uur in het clubhuis van AFC.
U helpt ons met de planning als u uw komst even bevestigt per mail:
afcyouth@planet.nl.
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Indien wij geen pasfoto van een lid ontvangen kan dit tot gevolg
hebben dat de spelerskaart niet op tijd in orde is, waardoor een jeugdlid voorlopig ook niet deel mag nemen aan officiële wedstrijden.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.
Rinus van Leijenhorst, jeugdvoorzitter

Pupillenscheidrechterscursus
Wat doe je als een F-je huilt ?
Deze en vele andere boeiende vragen kwamen over tafel tijdens de
Pupillenscheidrechterscursus waar AFC gastheer van was. Twaalf
jongens en een dame kregen op vrijdagavond het theorie gedeelte van
de spelregels te horen van de ervaren KNVB docent Jan Laarman. En
brachten dat op zaterdagochtend in de praktijk bij wedstrijden van
onze F’s en E’s. Alle 5 AFC’rs hebben nu hun diploma. Daarnaast
kregen ze van de KNVB de badge en het bekende blauwe tasje met
fluit en scoreboekje, een officiële KNVB speld (dank Bep Thomas)
en een compleet tenue van AFC. Daarmee hadden ze meteen een
primeur want vanaf nu zult u de AFC scheidsrechters, voor jong èn
oud, in uniforme outfit gaan zien verschijnen. Met de investering in
opleiding èn uitstraling naar zowel onze bezoekers als eigen teams
geven bestuur en jeugdcommissie aan dat AFC ook op dat punt hecht
aan het hoogst haalbare !
Frank de Munnik

Zeer ernstige waarschuwing
Wij hebben van een jeugdscheidsrechter bericht ontvangen dat hij met
onmiddellijke ingang stopt met fluiten, omdat hij "doodziek" werd
van de op- en aanmerkingen van de toeschouwers langs de kant. Niet
alleen van de tegenpartij, maar ook van AFC-ers. Wij vinden alleen
dat je dan niet meer van AFC-ers mag spreken, want het is bij AFC
ongepast dat er langs de lijn "kritiek" wordt geleverd op scheidsrechters en dan ook nog op kinderen die zich op een fantastische wijze en
waardevolle manier voor onze vereniging inzetten. Indien wij constateren dat ouders/begeleiders van AFC spelers zich langs de kant
misdragen door het maken van op/aanmerkingen aan het adres van de
scheidsrechter zullen wij harde maatregelen treffen, waarbij het niet
uitgesloten is dat daardoor een lid/speler de dupe wordt van het gedrag van zijn ouder(s)/begeleider(s).

foto scheidsrechterscursus

Contactpersoon A en B junioren: Thea Verhoeven, 020-4961106,
theaverhoeven@hetnet.nl
Contactpersoon C-junioren: Frans Ris, 06-55746749
fransris@zonnet.nl
Contactpersoon D-pupillen: Frank de Munnik, 06 - 12806978
frankdemunnik@planet.nl
vlnr: Aviv Shoshan (C6), Tim v. Hasselt (C3), Steffan Obermann
(D10) Mickey v.d. Hart (D3), Wessel Westerhof (C2)

Contactpersoon E-pupillen: Dennis Bijlsma 06-22245977
d.h.j.bijlsma@gassanschiphol.nl

Witte reserve shirts
Nog steeds beschikken niet alle jeugdspelers en teams over een wit
reserveshirt. Bij voldoende belangstelling is de jeugdcommissie bereid om te informeren wat de kosten bedragen om per team collectief
een wit reserve T-shirt met AFC logo aan te schaffen. Indien een team
hiervoor geïnteresseerd is, laat het via de leider ons dan even weten
en stuur een e-mail naar rinusl@xs4all.nl
Bij voldoende belangstelling zal de aanschaf niet zo duur zijn. Ik
hoop op veel reacties!!

Contactpersoon F pupillen: Jean Bollen 0653878379
jbollen01@freeler.nl

Jeugdjournaal
Eindelijk dan een echt afgelast weekend. En dan is dat kunstgras toch
wel heerlijk. Maar in de weekends daarvoor werd er ook al genoeg
beleefd !
Zo speelde eten een rol. Allereerst bij de A1, in Emmen ging het nog
mis, een week later thuis werd dat rechtgezet : “...Er zat weinig of
geen voetbal in de wedstrijd en werd de lange bal te vaak gehanteerd
waardoor er van enige opbouw geen sprake kon zijn. Tel daarbij op,
de soms wat matte instelling en het missen van de broodnodige
scherpte, en u kunt zich voorstellen dat de meegereisde trouwe supporters niet echt vrolijk konden worden van het vertoonde spel....
Het "broodje ARGON" heeft AFC met veel pijn en moeite kunnen
doorslikken met als resultaat dat we drie punten aan het totaal mochten bijschrijven. En dat is toch het enige wat telt. Je moet altijd maar
afwachten hoe de groep de onnodige nederlaag van vorige week zou
verwerken, mede ook gezien het feit dat maar liefst 4 spelers vanwege
een schorsing niet verder kwamen dan de functie van toeschouwer.
Kortom een overvolle dug-out en enkele aanpassingen in het elftal.
Maar er is een stelling in de voetballerij die zegt dat de bank de
sterkte van het elftal aangeeft, en deze stelling kon dus tegen
ARGON...”.
Maar we komen meer voedsel tegen, helaas met minder succes zoals
bij de D1 : “...“Geen deuk in een pakkie boter” was na afloop de
reactie van het ruim aanwezige publiek. Op alle gebieden waren wij

Winterstop
De laatste trainingsdag is voor alle categorieën woensdag 21 december 2005. De trainingen beginnen weer op maandag 9 januari 2006.
Invoeren spelerskaart vanaf geboortejaar 1988 tot en met 1995
Beste functionarissen,
Met ingang van het nieuwe seizoen wordt door de KNVB de spelerskaart ingevoerd. Op deze spelerskaart moet o.a. een pasfoto van de
speler. De contactpersonen hebben een aantal weken geleden u hierover al geïnformeerd en verzocht om deze pasfoto's van de spelers
voor 15 november jl. in te leveren. Helaas hebben wij tot op heden
nog lang niet van alle leiders deze pasfoto's ontvangen. De AFC heeft
850 jeugdleden, waarvan er voor ongeveer 500 leden een spelerskaart
moet worden aangemaakt. U kunt zich voorstellen dat hier veel werk
voor moet worden verzet, zodat al die jeugdleden OP TIJD hun
spelerskaart ontvangen. Wij verzoeken hierbij vriendelijk doch dringend aan die leiders waar wij de pasfoto's van de spelers nog niet
hebben ontvangen om UITERLIJK 15 DECEMBER alsnog deze
pasfoto's in te leveren bij de leden van de jeugdcommissie.
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de D11, Casimir Westerveld, en daarna op naar de kleedkamer om
het kampioenschap zingend onder de douche te vieren. Later in de
kantine ging het feestje nog even door. AFC trakteerde op patat en
drinken, een enthousiaste speech van Paul die natuurlijk ook trainer/coach Wesley, teammanager Anton en hulptrainer Kai in het
zonnetje zette. De jongens kregen als klap op de vuurpijl nog een
prachtige beker, als beloning voor deze hele knappe prestatie. Want
dat is het zeker, nog als E-pupil voor het eerst spelen op een groot
veld met buitenspel, meteen kampioen worden met maar 1 verliespunt
en heel veel gescoorde doelpunten en maar heel weinig tegendoelpunten!...”.
En de F10 deed daar niet voor onder “ “...Met een daverende overwinning hebben de mannen van AFC F 10 het kampioenschap gewonnen.....Toen de wedstrijd was afgelopen, was er een toespraak
voor de kampioenen door de voorzitter van jeugdcommissie. De
spelers kregen allemaal bloemen en een kampioensbeker. AFC bood
de spelers een kampioensmaaltijd aan, aan de lange ovalen tafel in
het clubhuis. Applaus dus, en eeuwige roem voor de kampioenen....”.
Op meer fronten is er spanning, maar bij onze allerjongsten heeft dat
op velerlei wijze meer met buit het veld te maken : “...Er waren weer
veel toeschouwers met dit mooie weer ( jawel).En ook een aantal
spelers van AFC zondag 1 en begeleiding kwamen kijken hoe het er
bij ons aan toe ging . Want ze vonden het fantastisch dat heel veel
spelers van de Champions League en de World Cup hen een paar
weken geleden kwamen aanmoedigen bij de belangrijke wedstrijd in
de kompetitie tegen Elinkwijk. En ze zagen Joska ("die nr.11 kan wel
bij ons in de spits spelen....") 2 keer fraai scoren.....Een aantal verrassende resultaten werden behaald: bv. België pakte 6 punten waar
het in de eerste ronde slechts 1 punt uit die 2 wedstrijden haalde. En
in de Champions League won Bordeaux nu van Ajax, terwijl het de
eerste wedstrijd nog van hen had verloren. Maar zoals uit het verslag
op de site is te lezen heeft Ajax wel een heel erg jong en onervaren
team staan. Wel met talent natuurlijk maar dat moet nog tot ontplooiing komen. En gelukkig krijgen ze bij AFC de tijd! In de World Cup
stond Peru ( vorige week nog koploper) met 5 tegen 3 spelers. En ze
stonden 1 speler af aan de tegenpartij. Maar toen het eindsignaal
ging hadden ze wel verloren met 2-3.......Die krijgen van mij
de sportiviteitprijs! .....Inmiddels krijgen we allemaal wel een beetje
de Sinterklaas kriebels. Zou hij wel komen? Ik weet zeker van wel. En
zijn Pieten komen een week eerder al even kijken wat er hier allemaal
aan de hand is.......De jongens (en meisjes) die gaan zingen in de
Sinterklaas Musical (geschreven en geregisseerd door "opa" Donald
Speelman) zijn al druk aan het repeteren en over 2 weken zullen ze
jullie een spetterende show voorschotelen...”.
En ach zonder hoop vaart niemand wel. Die kunnen ze dan koesteren
in ZuidOost, maar het zal nog wel een paar jaar duren voordat die
“Toekomst” uitkomt, maar onze F1 had er nu wel last van : “...Zoals
bekend lag alles er vandaag uit en dus ook alle competitie wedstrijden in de poule van de F1. Toch kon er onder zeer goede omstandigheden op het kunstgras een wedstrijd worden gespeeld en was Ajax
graag bereid te spelen. De 1e wedstrijd op de Toekomst verloren we
kansloos met 7-0 en de opdracht vandaag was om er een wedstrijd
van te maken en niet te bescheiden te zijn in de duels. Natuurlijk heeft
Ajax een fantastisch team en staat op iedere positie de beste speler uit
Amsterdam en omstreken maar wij hebben laten zien ook goed te
kunnen voetballen en waarom niet tegen Ajax? Wel, de 1e minuten
kwamen we weliswaar bij de goal en waren er wat kansjes maar
helaas weet Ajax in een tijdbestek van 5 minuten zeer makkelijk te
scoren en ieder foutje rigoureus af te straffen...”.
Leren we nog even bij de D4, die een continue competentiestrijd
voeren met de D5, dat het er om gaat dat de spelers “uitgeslapen”
zijn: “...Al op vrijdag keurt de KNVB district west 1 in z’n geheel af.

de mindere. Overal een stapje te laat, geen pass kwam aan, vrijwel
ieder duel werd verloren. Om kort te gaan, het was eigenlijk niet om
aan te zien. “Goh, wat heb je ineens een kritiek ” hoor ik U al zeggen. Ja, dat klopt. Als je ze ziet trainen met zoveel enthousiasme, het
inpassen, het vrijlopen, het afwerken op de goal dan ben je er van
overtuigd dat het op de zaterdag net zo zal gaan. Dit keer dus niet.
Eindstand 0-4...”.
Maar goed eten helpt hoor lezen we bij de E14 : “...Het begin was al
goed: onze jongens waren een kop groter en wat kilootjes zwaarder
dan de tegenstanders van SCW. AFC is vanaf het begin duidelijk de
betere partij. Na het debacle van vorige week hebben de jongens
kennelijk besloten dat het vandaag anders zal gaan. Er wordt stukken
beter overgespeeld en gecombineerd en de tegenstanders hebben het
nakijken. Er zijn wat mooie acties van Just en Matthijs en ook op het
middenveld en achter wordt er goed opgelet en overgespeeld. Toch is
ook Alexander nodig. Na een mooie redding van hem in de 15e minuut is de bal voor AFC en kan Matthijs de 1-0 maken...”.
Eindigen we dat onderwerp met de C4 die wel won : “...Het hele
weekend voor calcio-, eten- of AFC-minnend Nederland, nou ja
Amsterdammers, stond in het teken van de laars..... Moesten we net
als het voorbeeld even een achterstand slikken, maar daarna werd de
aanval zo uitstekend bereikt. Nou ja kansen waren er al eerder, maar
ja, di latto (klinkt wel mooi Italiaans, maar slaat natuurlijk nergens
op) is zo laag... Keurige combinatie die Jeroen afrondde. Met links
ingeschoten door David om maar te bevestigen dat de verdediging
van zich deed spreken. En schitterend was de 4e waar na 4 schijven
de bal van achter in hun doel lag ! Het spel over de hele wedstrijd,
nee nog niet zo goed als jullie zouden kunnen, maar wel veel beter
dan afgelopen weken !.....Eindigde voor sommigen de dag ook nog in
zuidelijke sferen. Want iedereen die zich tijdig had aangemeld kon na
zessen genieten van datgene dat onze Oranje spelers ongetwijfeld ff
niet wilden zien, fantastische Italiaanse lekkernijen. Nee, geen doelpunten meer natuurlijk, wel tongstrelend eten. Wie er niet op tijd bij
was, tsja, net als Nederland gister : achter het net gevist...! Leuk toch
AFC ? Weer winnen, in het zonnetje, lekker vol buikje. Volgens mij
kunnen ze in Toscane jaloers op ons zijn !...”.
Wat jeugdsentiment komen we tegen bij de C2 : “...Op de plek waar
ik vroeger als jongen wel eens vak G van stadion de Meer binnenglipte is nu het Delle Alpihof, net naast Anfield Road dat de oude ingang
van de F-side markeert. Je komt er langs als je naar Voorland gaat.
Vandaag wachtte de C1 van die vereniging op onze C2. Voorland C1
bezet al een tijdje de laatste plaats in de competitie, dus theoretisch
moesten de punten meegenomen kunnen worden naar sportpark Goed
Genoeg. Maar voetbal is gelukkig geen spelletje waar de theorie het
wint van de praktijk, je moet de wedstrijd gewoon eerst spelen. Op
het hoofdkunstgrasveld van Voorland is een mooie geluidsinstallatie.
En de mevrouw die daar achter de knoppen zit steunt terecht haar
eigen C1. Ze meldde zich dan ook luid en vrolijk toen Voorland tegen
ieders verwachting in al vrij snel op voorsprong kwam. Jammer voor
haar, ze kon de installatie aan laten staan, want in dezelfde minuut
maakte AFC gelijk. Jack kreeg met volle inzet de bal van de rand van
het strafschopgebied nog bij Wessel, die de bal over de keeper heen
in het net plaatste. De rest van de wedstrijd verliep voor Voorland
minder voorspoedig en we hebben de lady-speaker ook niet meer
gehoord........”.
De eerste kampioenen melden zich. Zo vaak wordt je dat niet, dus
moet er gefeest worden : “...Hossende jongens op het veld, bloemen,
wegvliegende kinderchampagnekurken, rijkelijk vloeiende kinderchampagne, hoewel... er ging ook een fles gewone champagne in de
rondte en die was helemaal leeg, dus de ouders zouden ’s avonds
geen last meer van de jongens hebben. Het gebruikelijke poseren
voor de groepsfoto`s en mooie speeches van de voorzitter van de
jeugdcommissie, Rinus van Leijenhorst en de jeugdcoördinator van
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11:30 76530 VVA/Spartaan D2 – AFC D4
11:00 45190 Nieuw Sloten D1 – AFC D5
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 – NieuwSloten E2
10:15 51519 Pancratius E4 – AFC E4
10:15 75504 Sp.Martinus E4 – AFC E5
12:15 60817 AFC E6 – RKAV E2
10:30 52159 AFC E7 – Roda’23 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 36481 Roda’23 E11 – AFC E12
10:00 87697 RKDES E4 – AFC E13
13:00 42931 Roda’23 E13 – AFC E14

Klagen wij verwende AFC’rs weleens als er iets niet voorhanden is.
Bij DWS ligt dat ff anders merkte de C4 : “...“Leentjebuur spelen”;
d.w.z. gedurig iets bij de buren ter leen vragen. “. Nou daar wist
DWS wel raad mee. Toen na een minuut of tien de bal in het water
verdween, moesten we met eentje van ons verder. De scheids bleek al
na 30 minuten de 1e helft afgefloten te hebben. In de rust bleek dan
ook dat hij helemaal geen horloge had. De 2e helft heeft hij met mijn
stopwatch gedaan. De C3 van DWS was in ruime mate aangevuld
met de C1 of 2. Tsja wat hadden ze dan zelf, o ja, het veld, dat behoefden we dan niet mee te nemen.....Heel spannende en leuke tweede
helft. Met zowaar een bal van DWS. En alweer : kans op kans in de
eerste minuten, de wedstrijd had toen beslist kunnen zijn. Maar zo
ging het niet. Vrij onverwachts werd het 1-1.....Maar ja, meteen weer
een minuutje later op 3-2 achter was natuurlijk niet de bedoeling.
Soms is er echter gerechtigheid. Niet ver voor tijd wist Stef ons keurig
op 3-3 te brengen. Dat was goed zo, voelde je aan iedereen. Enne,
tegen een C1/C2 (ja opgeteld is dat dan een C3...) van zo’n sterke
club ook prima resultaat. Hadden wij dan ook wat moeten lenen. Nee,
we doen het wel zelf. Mooi dus, goed gewerkt. Wat verder. Gezellige
club met prachtige historie. Ome Joop die rondschuifelt en alles
regelt. Prima scheids, knusse kleedkamer die borg staat voor teamspirit (je zit bij elkaar op schoot...), mooi voetbalweer...”.
En voor ieder die de jeugd volgt is dit natuurlijk ook niet onbelangrijk
: “...”Wat doe je als een F-je huilt ?” Deze en vele andere boeiende
vragen kwamen over tafel tijdens de Pupillen scheidsrechterscursus
waar AFC gastheer van was. Twaalf jongens en een dame kregen op
vrijdagavond het theorie gedeelte van de spelregels te horen van de
ervaren KNVB docent Jan Laarman. En brachten dat op zaterdagochtend in de praktijk bij wedstrijden van onze F’s en E’s. Alle 5
AFC’ers hebben nu hun diploma. Daarnaast kregen ze van de KNVB
de badge en het bekende blauwe tasje met fluit en scoreboekje, een
officiële KNVB speld (dank Bep Thomas) en een compleet tenue van
AFC. Daarmee hadden ze meteen een primeur want vanaf nu zult u
de AFC scheidsrechters, voor jong èn oud, in uniforme outfit gaan
zien verschijnen. Met de investering in opleiding èn uitstraling naar
zowel onze bezoekers als eigen teams geven bestuur en jeugdcommissie aan dat AFC ook op dat punt hecht aan het hoogst haalbare!...”

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 140310 AMVJ F1 – AFC F8
10:30 33696 AFC F9 – A’veen/Heemraad F5
10:30 53278 AFC F10 – VVA/Spartaan F4
09:15 47308 Roda’23 F6 – AFC F7
09:00 32342 Ouderkerk F8 – AFC F11

En nu maar hopen dat het de komende dagen geen regendruppels of
hagel regent, maar slechts pepernoten!
Frank de Munnik

Pupil van de week bij AFC - Haaglandia op 13 november:
Jonas Steins Bisschop.
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Geen Nieuw Sloten als gewaagd opponent maar een onderling duel
tegen de D4 was het gevolg. De trainer van de D4, een heel aardig
figuur overigens, vond het nodig de doordringende fluittoon van zijn
wekker zodanig de mond te snoeren dat deze de verdere ochtend geen
kick meer vertoonde met de vanzelfsprekende gevolgen van dien.
Henk Noorland nam de functie waar en de wedstrijd kon beginnen.
AFC D5 was in de beginfase duidelijk de sterkste van de twee voor de
Amsterdamsche Footballclub uitkomende teams en bekroonde dit dan
ook met een aantal fortuinlijk gemiste kansen en een doelpunt van
Gabriel. Het leek er naar uit te zien dat de D5 haar solide spel van
afgelopen zaterdag vandaag door zou zetten Het tegendeel bleek. Na
een minuut of twintig kantelde de wedstrijd en de D5 vertoonde het
zogenaamde kluitjesvoetbal. “het was toen niet om aan te zien” aldus
Rick Vermeulen. De D4 domineerde, won duels, creerde kansen maar
scoorde niet. Het “ mooi weer” voetbal van de D5 maakte plaats
voor een donderbui van stabiel sterk spel van de D4.....Na het fluitsignaal wordt na veel geschreeuw om meer en na toestemming van
Jan de verlenging ingegaan. Twee keer 15 minuten zorgen voor een
spannende afloop van de wedstrijd. Na een minuut of 11 in de eerste
helft van de verlenging scoort de D4 opnieuw. Even lijkt het nog
gelijkwaardig op te gaan, toch blijft de D5 te mat en de D4 geconcentreerd en sterk spelen. Het is duidelijk, de D5 komt er niet meer aan,
en de D4 speelt de wedstrijd uit zoals het hoort.....Met een knipoog
naar de uitgeslapene verdient de D4 en Henk de volledige felicitaties
namens de D5.Bedankt...”.
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van een heel team is geen plaats meer. Door de aanleg van het kunstgrasveld waren we in staat om uit te groeien naar het huidige aantal
teams. Zaterdagmiddagen zijn regelmatig alle velden bezet.

AFCoryfee: Sebo Woldringh!

Vraag: Zeventien jaar zaterdagmiddagcommissie, nooit eens gedacht
aan Het Bestuur?
Antwoord: Eerlijk gezegd, ik ben al eens gepolst in het kader van de
verjonging, zoals ook Nicolaas van Ommeren, Fred ten Nijenhuis en
Ronald Koster. Maar ik heb drie jonge kinderen en dan ook nog de
zondag besteden aan AFC vind ik een beetje teveel gevraagd. De
zaterdag is al mooi genoeg en bovendien ik wil wel blijven spelen op
de zaterdagmiddag. Maar versta me goed, ik ben wel een echte clubman. Ik neem mijn verantwoordelijkheden voor de taken, die ik op me
heb genomen en vind het ook leuk om dat te doen. Ik ben echt een
regelaar. Noem mij maar een regelneef. Mijn baan bij Troostwijk als
directeur personeelszaken brengt dat met zich mee, maar ik ben vooral een “peoplemanager. Stel dat ik tot Het Bestuur zou toetreden, dan
wordt er misschien nog meer over AFC op het werk gesproken, vraag
me af of de baas dat wel apprecieert. Trouwens ik werk al weer zo’n
15 jaar bij Troostwijk, begonnen na mijn studie Bedrijfskunde aan de
UVA.

foto Sebo Woldringh

Heeft u het derde zaterdagmiddag elftal, voorheen tweede, wel eens
zien spelen? Is U ook die ene speler, die zo nadrukkelijk op het veld
aanwezig is, opgevallen? Ja, die speler, die zo graag de lijnen uitzet?
Echt een aanvoeder toch? Maar daarvoor is hij nog geen AFCoryfee,
maar wel omdat hij al sinds 1989 deel uitmaakt van de elftalcommissie zaterdag.

Vraag: Je hebt natuurlijk als commissielid zo je mening over het
reilen en zeilen van de club. Je loopt natuurlijk wel eens tegen het één
en ander aan. Hoe ga je daar dan mee om?
Antwoord: Laat ik voorop stellen, dat ik het altijd diplomatiek probeer op te lossen. Net zoals op mijn werk probeer ik de ander toch te
overtuigen. Dat ons mede-commissielid Roy van Dijk bij Kees Gehring werkt, scheelt natuurlijk, hij zit dicht bij het vuur. We moeten
natuurlijk wel voor de belangen van de zaterdagmiddag opkomen. Dat
kan wel eens botsen, maar nogmaals ik zoek wel de diplomatieke
oplossing. Bovendien we vertegenwoordigen ongeveer 250 leden, dan
is het soms stuitend om te zien met voor materiaal we moeten spelen
of moeten trainen, afdankertjes. Toch een hoop contributie, die 250
leden opbrengen, dan mag je wel wat terug verwachten, toch?

Vraag: Wat is er zo speciaal aan de zaterdagmiddagafdeling?
Antwoord: Toen ik in 1986 gevraagd werd om een nieuw zaterdagmiddagteam te vormen, waren er slechts drie teams actief in de zaterdagcompetitie. Nu spelen er acht plus twee veteranenteams in competitieverband. De klassieke veteranen zijn natuurlijk al veel langer
actief op de zaterdagmiddag, maar spelen niet in een door de KNVB
georganiseerde competitie. Voor de meeste teams geldt dat zij al heel
lang bij elkaar zijn. Het zijn dan ook echte vriendenteams. Het verloop binnen deze teams is zeer gering. Sommige teams bestaan wel uit
meer dat twintig spelers. Bijvoorbeeld van mijn eigen team is de
harde kern toch al weer twintig jaar bij elkaar. Opgericht vanuit het
studentenkoor, onder andere met Nicolaas van Ommeren. Ik durf te
beweren dat wij het team zijn met de meeste doctorandussen. Eigenlijk zijn we nog steeds een studententeam. Maar wat voor ons team
geldt, het derde voorheen het tweede maar wel in dezelfde klasse
spelend, dat geeft trouwens wel eens vermakelijke misverstanden op
bij de tegenstander, denken ze tegen allerlei voetbalberoemdheden te
spelen, komen wij er aan! Ja, het beroemde derde van vorig jaar is nu
het tweede.
Maar om terug te komen op de vraag, wat voor ons team geldt, geldt
ook voor de andere teams. In feite allemaal clubs binnen de club,
denk maar aan bijvoorbeeld het vijfde en aan de veteranenteams. Dat
is volgens mij meer het geval op de zaterdag dan op de zondag. Je ziet
het ook in het clubhuis, als er diverse teams ‘s middags thuis spelen is
het er heel gezellig, vol met AFC’ers. Ik denk dat het specifieke van
de zaterdagmiddag is, dat dan de oude AFC sfeer heerst. Bovendien
zaterdagmiddag voetballen en zondags naar het eerste is voor velen
een mooie tijdsbesteding.

Vraag: Wat betekent AFC voor jou?
Antwoord: Ik ben vrij traditioneel ingesteld en dat is AFC ook. Ik
kan niet alleen genieten van een Jaardiner of van de Zilveren Ploeg,
maar ook van de Sixes op nieuwjaarsmorgen. Probeer ik altijd bij te
zijn. Verder is AFC voor mij een onuitputtelijke bron van activiteiten.
Ik kijk ook vol bewondering naar AFC. Als je bijvoorbeeld op zaterdagmorgen hier rondloopt en je ziet zoveel jeugd met idem dito zoveel begeleiding. Ja, dan ben ik echt trots op deze club. Voor mij geen
andere club. Mijn vader speelde trouwens niet voor AFC, maar de
kippenboer oftewel de poelier, de heer de Graaf, bezorgde de kippen
voor het restaurant van mijn vader, eerst Bali in de Leidsestraat en
daarna Samo Sebo, overigens net zo’n instituut als AFC. Nu deze
meneer de Graaf heeft ervoor gezorgd dat ik op mijn achtste lid werd
van AFC. Nooit gespeeld in de hoogste jeugd, maar wel altijd bloedfanatiek. Of mijn zoon ooit bij AFC gaat spelen, is de vraag. We
wonen in Overveen, dus wat doen zijn vriendjes, wordt het hockey of
wordt het voetbal. En als het voetbal wordt, wordt het dan de KHFC?
Voorlopig sta ik nog niet langs de lijn, maar moet wel naar een pianorecital van hem. AFC betekent veel voor mij en ik wil niet alleen mijn
energie geven aan de zaterdagmiddag maar ook aan mijn team, om het
bij elkaar te houden. We spelen al zo lang samen. In het begin toen
we nog studenten waren en ‘s avonds echt geen rekening hielden met
de wedstrijddag daarop, konden we regelmatig het veld niet vinden
van de tegenpartij. Maar gelukkig de grootvader van Nicolaas: Otto
van Rijn, stond ons al ergens op een rotonde op te wachten om ons de
weg te wijzen.
Zo en nu ga ik trainen…..

Vraag: Dan moet er wel veel belangstelling zijn om op de zaterdagmiddag te spelen, maar is daar nog wel ruimte voor, zijn er wel genoeg velden?
Antwoord: Overigens elk team dat nieuw is, begint als laatste. Aanmeldingen gaan in eerste instantie altijd via de kennismakingcommissie, waarvan ik ook deel maak. Echter komt een aanvoerder met een
nieuwe speler en wij, Roy van Dijk en Benno Honsdrecht, mijn mede
commissieleden, en ik kennen de aanvoerder, dus wij weten waarvoor
hij staat, ja dan is het een ander verhaal. Maar voor het aanmelden

Samensteller André Wijnand.

20

