Dit is de Schakel die komt binden.
De oude club aan d’oude vrinden.
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Het bestuur van AFC wenst alle leden, donateurs en supporters
PRETTIGE KERSTDAGEN
EN
EEN GEZOND, SUCCESVOL EN SPORTIEF 2006!
In de komende periode staat een groot aantal festiviteiten op de AFC-agenda
en hiervoor verwijzen wij naar de
EVENEMENTENKALENDER
op pagina 13 van deze laatste Schakel van het jaar.

EN DAN NATUURLIJK …..
Op vrijdag 6 januari 2006, vanaf 18.00 uur, organiseert het AFC-bestuur in ons clubhuis
de NIEUWJAARSRECEPTIE
(zie pagina 3 van deze Schakel)
ter gelegenheid van het nieuwe jaar 2006.
Wij vertrouwen op een record opkomst van AFC’ers en partners
Tussentijdse informatie is steeds te vinden op www.afc-amsterdam.nl
De volgende Schakel verschijnt over 4 weken.
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Deze laatste Schakel van 2005 bereikt u vlak voor kerst of, als u digiliefhebber bent,
iets ruimer voor kerst. De late verschijning betekent dat we nu verslag kunnen doen
van een aantal zeer bijzondere evenementen die onlangs hebben plaats gevonden.
Te beginnen met de spectaculaire Sinterklaas musical op 3 december. Een initiatief
van Donald Speelman, die met de hulp van velen, de jongste generatie AFC-ers een
onvergetelijke middag heeft bezorgd. Donald dit smaakt naar meer!!
De zeer actieve jeugdcommissie heeft op 12 december het nieuwe WIS/SVS ingevoerd. Dit is een geautomatiseerd informatiesysteem waarbij de afkorting staat voor
Werkgroep Interne Scouting en Speler Volg Systeem. Na een testfase vorig seizoen,
wordt het systeem nu over de volle breedte van de jeugdafdeling geïntroduceerd.
Informatieoverdracht staat daarbij centraal. Het programma is bedoeld om een goed
overzicht te hebben en houden over alle spelers en het systematisch vastleggen van
die gegevens, om vervolgens die gegevens te kunnen gebruiken bij het samenstellen
van de teams. Met WIS/SVS wordt opnieuw invulling gegeven aan de continue
verbetering van onze fantastische en omvangrijke jeugdopleiding. Zie pagina 5.
Op 19 december kwam Louis van Gaal op AFC vertellen over zijn ervaringen als
trainer/coach met speciale aandacht voor het ‘teambuilding’ aspect. De belangrijkste
peilers voor succes volgens van Gaal - techniek, inzicht en communicatie (TIC). Daar
ligt de basis aldus de succescoach. Op onnavolgbare en energieke wijze sprak hij een
volle zaal toe en werd menig anekdote verteld. Een bijzondere avond waarbij geconstateerd kon worden dat Louis van Gaal nog steeds vol ambitie en ‘drive’ zit. (zie
verslag op pagina 6)
Ook de komende weken valt er nog veel te beleven op AFC. Bekijk de Evenementenkalender op pagina 13. Eén van de hoogtepunten wordt ongetwijfeld het .RQLQNOLMN
.LHQHQ op YULMGDJGHFHPEHUmaar ook deQLHXZMDDUVGDJ6L[HVbehoort tot de
klassiekers die je als echte AFC-er meegemaakt moet hebben.
Tussen alle winterse buien door werd er ook nog gevoetbald. En hoe. AFC Zat 1
heeft de smaak der overwinningen te pakken. Opgeklommen naar de (gedeelde)
tweede plaats op de ranglijst en met een periodekampioenschap op zak, scoort het
team van trainer/coach Dennis Purperhart er lustig op los (54 doelpunten in 14 wedstrijden). Een stukje van de teampagina van de website wil ik u niet onthouden: ³2I
$)&=DWQXZHORIJHHQNDPSLRHQZRUGWQXZHORIQLHWHHQURQGHRYHUOHHIWLQGH
QDFRPSHWLWLHGLWWHDPKHHIWQXDONDUDNWHUJHWRRQG1LHXZHWUDLQHUQLHXZHMRQJHQV
QLHXZ V\VWHHP QLHXZH UHJHOV QLHXZH LQ]HW QD WZHH PRHLOLMNH MDUHQ KHHIW GLW WHDP
]LFK JHUHKDELOLWHHUG 0LVVFKLHQ LV HU LQGLYLGXHHO LHWVMH PLQGHU NZDOLWHLW FROOHFWLHI
]LMQZHLM]HULM]HUVWHUN0DDUYRRUDOKHWZDVHQLVZHHU/(8.´
Ons Eerste is dit seizoen beduidend minder gelukkig in het maken van doelpunten.
De thuiswedstrijd tegen VVSB werd afgelast en de twee voorgaande (uit)wedstrijden
gingen met 1-0 verloren tegen Argon en Omniworld. Als u de verslagen er op naleest
zult u zien dat AFC 1 meer punten had kunnen pakken en dat dit gezien het spelbeeld
terecht zou zijn geweest. Maar wie spreekt over rechtvaardigheid in de voetballerij?
Hopelijk doet de winterstop de selectie herboren aan de tweede seizoenshelft beginnen en kunnen de supporters een mooi (doel)puntrijk voorjaar tegemoet zien.
Op de middenpagina’s van deze Schakel treft u de winterkampioenen van de jongste
jeugd aan die in competitieverband uitkomen. Trotse begeleiders/trainers/coaches
met glunderende spelertjes. In het tweede deel van het seizoen worden de kaarten
opnieuw geschud en worden de teams in andere poules ingedeeld. Dus voor iedereen
weer nieuwe kansen!! Bij de oudere jeugdteams is veel nog open. Van de standaardteams maakt de C1 de grootste kans op een eventueel kampioenschap, maar over de
volle breedte van de jeugdafdeling doen meer teams mee voor de titel. Wie wordt
straks de eerste kampioen van het seizoen 2005-2006?
De voetbalcompetitie begint in het nieuwe jaar met een inhaalprogramma in het
weekend van 14 en 15 januari 2006, waarna een weekend later de meeste elftallen de
mat weer mogen betreden, ijs en weder dienende. Voor de lagere seniorenelftallen
wordt tussendoor (8 januari), om de honger naar de bal te stillen, in de zaal gevoetbald om de Nieuwjaars Trofee. De selectie van Ons Eerste verblijft rond die dagen op
het hopelijk, zonnige Gran Canaria, om vervolgens met frisse moed en voltallig het
Jaardiner ter gelegenheid van het 111 jarige bestaan van AFC te vieren op 18 januari.
Een traditie binnen een fantastische en bloeiende club, die we hopelijk nog tot in de
lengte der jaren mogen vieren
'HUHGDFWLHZHQVWXILMQHIHHVWGDJHQHQHHQJH]RQGHQVSRUWLHI
(Q QDWXXUOLMN ]LHQ ZLM HONDDU RS GH 1LHXZMDDUVUHFHSWLH RS YULMGDJDYRQG 
MDQXDULZDDUYRRUXYDQKDUWHGRRUKHW%HVWXXUXLWJHQRGLJGZRUGW
1LFNYDQ2PPHUHQ
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Adreswijzigingen:
Allon Cohen, sen., Joh. Verhulststraat 138, 1071 NN Amsterdam,
lidnr. 5220.
Steven Kleinveld, pup., Apollolaan 80, 1077 BD Amsterdam, lidnr.
7717.
Joop Turfkruier, sen., Dr. Willem Dreesweg 325, 1188 KJ Amstelveen, lidnr. 6072.

Bestuursmededeling
Nieuwjaarsreceptie 2006
Vorig jaar werd met een jarenlang gebruik binnen onze AFC gebroken; de nieuwjaarsreceptie vond niet plaats op de eerste dag van het
jaar, maar op de eerste vrijdag van het jaar. Dit bij wijze van experiment met als doel de neergaande lijn van aanwezigen gedurende de
laatste jaren te trachten te doorbreken. Immers, vele AFC’ers blijken
op 1 januari of op vakantie te zijn of hebben familieverplichtingen.
Welnu, de nieuwjaarsreceptie was vorig jaar volgens de aanwezigen
een doorslaand succes. Vandaar dat het bestuur heeft besloten de
Nieuwjaarsreceptie 2006 in ons clubhuis te houden op vrijdagavond 6 januari, vanaf 18.00 uur. Het bestuur ontvangt u met een
glaasje champagne op het nieuwe jaar en onze pachters Frans Ris en
Joris de Wijs zullen evenals vorig jaar ter gelegenheid van het nieuwe jaar in ruime mate lekkere hapjes en sateetjes aan de aanwezige
AFC’ers aanbieden.
Voorzitter Machiel van der Woude zal zijn Nieuwjaarstoespraak
uitspreken en (wegens succes geprolongeerd) the bigband The Caledonians met onze jeugdtrainer Kees Koedood zal dit eerste AFCevenement van het nieuwe jaar opluisteren met enkele spetterende
optredens …….. en daarnaast is er nog een ontzettend leuk verrassingsoptreden.
Kortom het bestuur hoopt dat veel AFC vrienden en vriendinnen op 6
januari 2006 de gang naar Goed Genoeg zullen maken om met elkaar
het nieuwe jaar bruisend aan te vangen.

Afgevoerd:
P.B. Erchiah (6833), F. Fakhor (7083),

In memoriam
Het Bestuur geeft met verdriet kennis van het overlijden op 17 december 2005 op de leeftijd van 94 jaar van mevrouw
May van Rijn-Teeuwen
weduwe van ons in 2000 overleden erelid Otto van Rijn.
Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan de naaste familie.
Machiel van der Woude - voorzitter
Kees Gehring - secretaris

Van de Penningmeester
Het seizoen is zo’n beetje halverwege en op dit moment hebben 1555
leden en donateurs betaald. Dit is 90%, dus ook 10% heeft nog niet
betaald en dat lijkt in percentages niet veel, maar wij praten toch over
150 leden (waaronder ook nog nieuwe !) en donateurs die nog niet
aan hun verplichtingen hebben voldaan en dat is in mijn ogen te veel.
Genoemde 10% heeft onlangs een nieuwe acceptgirokaart ontvangen
en ik doe een dringend beroep op deze leden om deze acceptgiro te
gebruiken en niet de acceptgiro die u al in juli hebt ontvangen. U hebt
ruim twee maanden extra de tijd gekregen om te betalen zonder toeslag, dus ik reken op uw sportiviteit.
Overigens is voetballen er vanaf heden niet meer bij !
De namen zullen in de volgende Schakel worden gepubliceerd.
De contributies luiden thans als volgt:
Vollid
€ 345,=
60+
€ 175,=
Jong Senior € 295,=
Jeugd
€ 280,=
Deze bedragen zijn exclusief entrée- en overschrijvingskosten.
Donateurs worden vriendelijk verzocht minimaal € 100,= over te
maken.
Postbank 241002 t.n.v. 2e penningmeester AFC, Amstelveen.
Oh ja, of u de boetes niet vergeet te betalen!
Edwin Geluk (2e penningmeester)

Het Bestuur geeft met verdriet kennis van het overlijden van de heer
Jacques Hogewoning
ondersteunend lid van onze vereniging.
Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan de naaste familie.
Machiel van der Woude - voorzitter
Kees Gehring - secretaris

Het Bestuur geeft met verdriet kennis van het overlijden op 12 december 2005 op de leeftijd van 93 jaar van mevrouw
Paulina Elisabeth van Nek – Goëbel
ondersteunend lid van onze vereniging en weduwe van onze overleden AFC-Ridder Roel van Nek.
Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan de naaste familie.

Ledenlijst
Kandidaat Lid/Donateur:
Guillermo Graaven, sen, 17-01-1982, v Noordstraat 36-2, 1013 SM
Amsterdam, lidnr. 7756, KNVB nr.; CHBR32F

Machiel van der Woude - voorzitter
Kees Gehring - secretaris

Weer opvoeren als lid:
Martijn Stronks, jong-sen, 29-05-1983, Gerard Callenburgstraat 34-2,
1055 vc Amsterdam, lidnr. 6670.

Van Harte

Van Donateur naar W.L.:
W. Husers (was 9626 wordt 7757),

Geboren op 28 oktober
Jamie Bart

Van W.L. naar Donateur:
J.W.M. ter Burg (was 5611 wordt 9892),

Zoon van Marc en Els van Dooren-Schornagel
Namens de AFC onze hartelijke gelukwensen aan de trotse ouders.

Bedankt als Lid/Donateur:
S Abayahya (7225), K Atay (7558),
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aanleiding van het door Zaterdag 1 behaalde periodekampioenschap, waarmede ik spelers, trainer en leider van harte mee feliciteer,
wordt aandacht gegeven aan Floris, Deze vertelt op een aangename
wijze zijn hockeyervaring en nu zijn mening over het voetballen.
Ook trainer Dennis Purperhart komt aan het woord. Wederom een
zeer prettige reclame voor onze vereniging.
Onze oud-trainer Stanley Menzo en Aron Winter, speler van Zaterdag-elftal 2, behaalden beiden het diploma voor trainer betaald voetbal. Namens de AFC onze welgemeende felicitaties en veel succes
gewenst bij de clubs in het betaalde voetbal.
Recent nam Arie van Eijden afscheid van Ajax, na een lange bestuurlijke periode. Voor de receptie in de Spiegelzaal van het Amstel
Hotel waren talloze coryfeeën uitgenodigd. AFC was als enige amateurclub uitgenodigd voor deze receptie. Voorzitter Machiel van der
Woude en secretaris Kees Gehring vertegenwoordigden onze vereniging. Namens de AFC wensen wij Arie in zijn nieuwe functie als
commissaris bij de Eredivisie CV veel succes.
In de weekendbijlage van het Algemeen Dagblad d.d. 10 december
jl. was een uitgebreid interview opgenomen met Zilveren Ploeger
Maurice de Hond. In genoemd artikel geeft Maurice zijn mening
over diverse onderwerpen, waarover momenteel in Nederland veel
discussie bestaat. Uiteraard vertelt hij ook over zijn voetbalactiviteiten, zowel als speler als over zijn loopbaan als scheidsrechter. Een
leuk artikel om kennis van te nemen.
De Telegraaf besteed in haar sportbijlage regelmatig aandacht aan de
plannen van de KNVB om tot een Topklasse te komen. Het bestuur
van het amateurvoetbal van de KNVB behartigt, en dat al vele jaren,
slecht de belangen van de amateurclubs en willen eigenwijs en ondemocratisch hun zin doordrijven. Onze voorzitter Machiel van der
Woude verwoordt in genoemd artikel over de invoering van de topklasse duidelijk de mening van de AFC. Ook blijkt uit het genoemde
artikel, dat de meeste amateurclubs niet zitten te wachten op het
instellen van een topklasse. Mijn inziens een slecht beleid van de
bestuurders uit Zeist.
In mijn column in de Schakel van september jl. besteedde ik aandacht aan het honderdjarig bestaan van de Amsterdamse Albert
Cuypmarkt, waarmee onze Zilveren Ploegers Jacques v.d. Glas,
Herman Meijer en Ab Springer een sterke band hebben. Op dinsdag
6 december jl. werd dit feit gevierd met een Amsterdamse avond in
het Koninklijk Theater Carré. Tijdens deze avond was er een optreden
van het met AFC bevriende Zwanenkoor, waar de AFC-leden Nita
Bergisch, Hans Mensink en Bert Koster lid van zijn. Op een foto in
de Telegraaf zie je de leden van het Zwanenkoor met als stralend
middelpunt Nita Bergisch. U ziet het weer beste lezers, dat je leden
van de AFC overal tegen komt.
Niels van Lingen, speler van de Junioren A 3, is betrokken geweest
bij een zeer ernstig verkeersongeluk en verblijft in het ziekenhuis.
Gelukkig gaat het volgens de laatste berichten iets beter met hem. Hij
verblijft in het VU-Ziekenhuis, Afdeling Neurologie 2 B, Kamer 18,
de Boelelaan 1117, 1081 HV en een kaart wordt zeker op prijs gesteld. Namens de AFC zenden wij hem onze groeten en wensen hem
sterkte en beterschap.
De selectie van het eerste elftal verblijft weer, zoals reeds vele jaren
van 7 t/m 11 januari 2006 voor een trainingstage op Cran Canaria.
Uiteraard zult u over deze trip in de AFC-Schakel van medio januari
uitgebreid worden geïnformeerd. De selectie van het tweede elftal
gaat een lang weekend voor een trainingskamp naar Veldhoven, op
kosten van Kras Reizen. Ook over deze trip zult u in de volgende
Schakel worden geïnformeerd.
Vrijdag 23 december a.s. wordt weer de jaarlijkse kienavond voor
leden en donateurs gehouden. Dit jaarlijkse evenement dateert al van
het begin van de twintiger jaren van de vorige eeuw en mag zich
jaarlijks op een grote belangstelling verheugen. Organisatoren Roy
van Dijk, Ron van Doesburg, Lou Hekster, Hans Hulst en Ronald
Koster zullen u weer een zeer gezellige avond bezorgen. Namens de
AFC aan allen veel plezier gewenst.
Erelid Marcel Koster ontving bij de viering van zijn 70e verjaardag
voor zijn vele verdiensten voor de voetbalsport de KNVBwaarderingsspeld in goud. KNVB-bestuurder Rob Stenacker mocht
hem namens de KNVB uitreiken. Namens de AFC onze hartelijke
gelukwensen met deze welverdiende onderscheiding.

Kerstkienen 23 december
Het jaarlijkse festijn Kienen zal plaatsvinden op vrijdagavond 23
december a.s.
Keuzemenu:
Heerlijke winterse jachtschotel 12,50 euro
Boerenkool met worst 8,50 euro
De keus van een menu is aan te geven bij de pachter 020-6445575.
Bel van tevoren voor keuze.
Aanvang eten: 18.00 uur. Aanvang Kienen: 20.00 uur.
Om mee te mogen kienen moet u minimaal lid/donateur zijn van AFC
en mag een partner meenemen.
Dit jaar zal het Kienen in het teken staan van Kerst en wij vragen u
dan ook om “kerst” feestelijk te verschijnen.
Wij zien u graag de 23e in de achterzaal van Goed Genoeg.

Klaverjassen 28 december
De organisatie van het klaverjastoernooi heeft moeten besloten om de
klaverjasavond van vrijdag 30 december te verplaatsen naar woensdagavond 28 december.

Clubhuissluiting
In verband met de komende feestelijkheden, bijgaand de gewijzigde
openings(sluitings)tijden van het clubgebouw:
gesloten : 22 december 2005 tot 9 januari 2006,
met uitzondering van:
23/12: kienavond
28/12: klaverjasavond
01/01: Sixestoernooi
06/01: Nieuwjaarsreceptie.
Vanaf 9 januari 2006 zal het clubgebouw weer normaal geopend zijn!
Iedereen hele prettige feestdagen gewenst en een heel gelukkig
Nieuwjaar!
Frans & Joris plus bemanning

AFC’s “Bie”- zonderheden
In één van mijn vorige columns informeerde ik u reeds over het optreden van ons jeugdlid Alon Voet in Pietje Bell de musical. In het
verleden speelde hij ook in de musicals Titanic en Kunt U mij de
weg naar Hamelen vertellen, meneer. In de rubriek Mijn Amsterdam in de PS-bijlage van Het Parool van afgelopen zaterdag wordt
hem een twintigtal vragen gesteld over Amsterdam. Bij de vraag
Beste Plek om te Sporten is zijn antwoord: Ik voetbal bij AFC op
Sportpark Goed Genoeg aan de De Boelelaan. Pietje Bell de musical
is van 21 t/m 26 december a.s. in de Meervaart en Alon speelt Pietje
van 21 t/m 24 december a.s..
Zondag 27 november jl. vond er in de Grote kerk van Edam een
uitvoering plaats van de Messiah van G.F. Händel, waar honderden
zang- en muziekliefhebbers op af kwamen. Onder deze belangstellenden een aantal leden van onze AFC en de reden was, dat Zilveren
Ploeger Hans Geusebroek in het koor één van de baspartijen is.
Vanzelfsprekend kennen wij Hans van de vele musicals en shows bij
onze eigen vereniging, doch dat hij lid is van een koor was mij niet
bekend en toch wel het vermelden waard. Volgens mijn informatie
was het een geweldige zangmiddag, waarmee wij Hans van harte
feliciteren.
In de Volkskrant verscheen recent een recensie van een nieuw jongensvoetbalboek: Raffie van de auteur Jan Eilander. In deze beschouwing wordt verwezen naar het boek de AFC-ers, het legendarische voetbalboek van J.B.Schuil. Volgens de recensent, de journalist
Bert Wagendorp, is er in dit boek ook weer sprake van een AFCgevoel en dat wilde ik u toch even mededelen. Boek is te koop bij de
erkende boekhandel.
In de sportbijlage van het Parool van afgelopen maandag was een
artikel opgenomen met de titel Hockeyer voetbalt als de beste bij
AFC. Hiermede wordt bedoeld onze speler Floris Loef, die in het
verleden speelde bij Laren, Pinoké en zelfs in Jong Oranje. Naar
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ging. Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan de
naaste familie.
En dan nu de verjaardagen van de leden van de Zilveren Ploeg:
Ernst Werner (23/12 – 85 jaar) – Jacques Parson (23/12) – Dick
Huisman (24/12) – Maurice Koster (24/12) – Nico Leloux Jr. (26/12)
– Andre Wijnand (26/12) – Jack van Gelder (27/12) – Jan Benoni
(1/1) – Jacques Mellegers (6/1) – Tom Swart (6/1) – Karel de Graaf
(8/1 – 60 jaar) – Roel Ridderikhoff (8/1/) – Henny Kottman (9/1) Henk Dik (11/1 – 60 jaar) – Ron Limburg (13/1) – Jos Kemna (16/1)
– Edwin Geluk (16/1) – Hans Rodenburg (16/1) – Jacques v.d. Glas
(16/1) – Jos Lonnee (17/1) Lex Rimini (18/1 – 81 jaar) Henk Bijlsma
(19/1). Aan al deze jarigen onze hartelijke gelukwensen.
Deze Schakel is de laatste uitgave in het jaar 2005. Ik wil u allen
daarom, met allen die u lief zijn, een Prettig Kerstfeest wensen en
een Gezellige Jaarwisseling en daarbij de wens uitspreken, dat u in
het jaar 2006 veel geluk, liefde en een goede gezondheid mag hebben.
Johan de Bie

Op zaterdag 3 december jl. werd in de middag twee keer ‘Sinterklaas
de Musical’ opgevoerd. Diverse jeugdleden vertolkten rollen in een
fantastische uitvoering. Namens de AFC gaat onze dank uit naar de
leden van onze jeugdcommissie Peggy van Wijnen en Rinus van
Leijenhorst, een groepje jeugdleden, aangevuld met een aantal meisjes, Donald Speelman en de muzikale begeleiding van Kees Koedood. Bij het zien van een dergelijke voorstelling overvalt je weer het
echte AFC-gevoel en constateer je met trots, dat AFC een bijzondere
club is. Namens de AFC dank aan allen: Grote Klasse.
Zilveren Ploeger Henny Kottman bereikt op 9 januari a.s. de 50
jarige leeftijd. Henny is vanaf zijn jongste jeugd lid van de AFC,
speelde altijd in de hoogste jeugdteams en was daarna een lange reeks
van jaren speler van het 1e elftal, dus een echte AFC-er. Wie herinnert
zich niet de beslissingswedstrijd tegen het Haarlemse EDO in
1982… Na het beëindigen van zijn voetbalcarrière werd Henny
jeugdtrainer (zie de jubileumuitgave Over tien jaar zijn wij honderd
in 1985), daarna trainer van de A-selectie, actief in diverse functies en
nu ook al weer jaren actief als lid van de Elftalcommissie A. Namens
de AFC onze hartelijke felicitaties aan Henny samen met zijn partner
Cindy en zoontje Rody en een prettige verjaardag gewenst.
Ons ondersteunend lid Sebo Woldringh Sr. verblijft nog steeds in het
ziekenhuis. Via zoon Sebo Jan wordt ik op de hoogte gehouden.
Namens de AFC zenden wij hem onze groeten en wensen hem sterkte
en een spoedig herstel.
In mijn bijdrage in de vorige Schakel besteedde ik aandacht aan de
trainers van de Pupillen D 5. Ik meldde toen dat Thomas Heemskerk
en Rik Vermeulen in de 4e zondagelftal speelden, doch dit dient te
zijn het 3e zondagelftal, waarvan acte.
Ons lid Jan van Galen, in het dagelijkse leven televisieproducent en
journalist en actief met het vervaardigen van documentaires vertelde
mij dat er op vrijdag 23 december a.s. een nieuwe documentaire zal
worden uitgezonden over de acteur Piet Römer met als titel “Van
Stiefbeen tot Baantjer “ naar aanleiding van het feit, dat deze acteur
50 jaar werkzaam is voor de vaderlandse televisie. Piet was in het
verleden als elftalleider van Blauw Wit een graag geziene gast op
Goed Genoeg. Uitzending RTL 4 om 21.30 uur.
Onze A-junioor Olivier Wijnen, die het tijdens een wedstrijd tegen
Go Ahead Eagles een zware blessure opliep meldt op de website en
in deze schakel bij de rubriek ‘de jonge AFC’ers’, dat het goed gaat
met zijn revalidatie. Namens de AFC wensen wij hem daarbij het
beste en een snelle terugkeer op de velden.
Afgelopen maandag vond er in ons clubhuis onder grote belangstelling een presentatie plaats door Louis van Gaal met als onderwerp
teambuilding. Zie het verslag van Frank de Munnik. Namens de AFC
dank aan initiatiefnemer Henny Schipper en de jeugdcommissie
Ook dit keer moet ik mijn column beëindigen met verdrietig nieuws.
Op 12 december jl. overleed op de leeftijd van 93 jaar ons ondersteunend lid, Mevrouw Paulina Elisabeth van Nek-Goëbel, de weduwe
van onze twee jaar geleden overleden AFC-Ridder Roel van Nek, in
de dertiger jaren van de vorige eeuw jaren lang speler van het eerste
elftal. De laatste jaren werd zij via haar schoonzoon Rik de Boer en
kleinzoon Rogier de Boer op de hoogte gehouden van het wel en wee
van onze vereniging. Namens de AFC betuigen wij onze oprechte
deelneming aan de naaste familie.
Op 17 december jl. overleed op de leeftijd van 94 jaar Mevrouw
May van Rijn – Teeuwen, weduwe van ons in 2000 ontvallen Erelid
Otto van Rijn. Gedurende de lange bestuurlijke periode van Otto was
zij betrokken bij diens activiteiten voor onze vereniging. De laatste
jaren liet haar gezondheid te wensen over en verbleef zij in de Buitenhof, waar zij trouw bezocht werd door haar drie dochters. Wel
heeft zij nog gedurende haar leven kunnen meemaken dat haar kleinzoons, de Zilveren Ploegers Nicolaas en Michiel van Ommeren, lid
zijn van de AFC en dat ook haar schoonzoon Ruud van Ommeren
lid is van de Zilveren Ploeg. Namens de AFC betuigen wij onze
oprechte deelneming aan de naaste familie.
Ook moesten wij recent afscheid nemen van ons ondersteunend lid
Jacques Hogewoning. Jacques heeft een belangrijke rol gespeeld als
voorzitter en bestuurslid van de KNVB. Incidenteel was hij op Goed
Genoeg bij een wedstrijd van ons eerste elftal en tevens toonde hij bij
ontmoetingen met ondergetekende belangstelling voor onze vereni-

Spelervolgsysteem jeugd
Op 12 december werd voor alle jeugdfunctionarissen een presentatie
gegeven van het nieuwe Spelervolgsysteem voor de jeugd. Hieronder
het verslag.
AFC - WIS/SVS
Nee, geen wedstrijdverslag van een confrontatie met een nieuwe
Amsterdamse fusieclub. Integendeel, want hier is de uitdrukking winwin situatie volledig van toepassing. WIS staat voor Wergroep Interne Scouting en SVS voor Speler Volg Systeem, waarmee wij gaan
werken en dat vanavond werd gepresenteerd aan de verzamelde leiders en coaches.
Vorig seizoen is de WIS al voorzichtig begonnen, maar nu wordt met
een flinke stap vooruit een volgende fase ingeluid in de opleiding van
onze jeugd. Informatieoverdracht staat daarbij centraal. Het overzicht
hebben over alle spelers en vooral ook het vastleggen daarvan. Om
dat vervolgens te kunnen gebruiken om verantwoord beslissingen te
kunnen nemen.
Er is al begonnen met een korte inventarisatie via de teamleiding.
Deze is vastgelegd in een stamkaart per speler. Aan de hand daarvan
worden alle teams gestructureerd gedurende het seizoen bekeken. De
gegevens worden per speler opgeslagen. En hier komt dan het SVS
om de hoek kijken. Een daartoe speciaal ontwikkeld computerprogramma, dat ook via internet ontsluitbaar kan worden gemaakt vormt
een stevige basis om een beeld van elke speler in de tijd op te bouwen. Zo kunnen ontwikkeling en vaardigheden worden bijgehouden.
Maar wordt ook snel duidelijk of iemand in het juiste team zit.
Het gaat te ver een meer dan twee uur durende presentatie te proberen
samen te vatten. Wiebe Westerhof en Peter Dekker, die de WIS aansturen, in nauwe samenwerking met de technisch coordinatoren,
gaven een helder beeld van de bedoeling. Erik van Verseveld die het
programma heeft ontwikkeld en ook in gebruik heeft bij zijn Tielse
club liet een scala van mogelijkheden te zien.
Er is een opbouw in (16 !)modules. Die gaan we niet allemaal meteen
gebruiken, het zou een wel erg grote belasting vormen. In beginsel zal
met name het volgen van de vaardigheden voorop staan. Maar er is
dus ruimte om bijvoorbeeld ook medische gegevens, schoolresultaten
etc bij te houden. Analyse mogelijkheden zijn er volop zodat vanuit
elke invalshoek naar de gegevens kan worden gekeken.
Een programma vervangt natuurlijk niet de menselijke inschatting op
basis waarvan de teamindelingen worden gemaakt. Het diepere en
vergrote inzicht helpt natuurlijk wel die beslissingen zo goed mogelijk te nemen.
Zo’n 60 betrokkenen waren enthousiast over deze voorgenomen
uitbouw van iets waar we wel trots op mogen zijn: de jeugdopleiding.
Hoewel, zo bleek ook weer in de volgende discussie, het natuurlijk
jammer is als ook de ons omringende BVO’s daarvan profiteren door
onze teamindelingen te verstoren. Een goede beveiliging tegen hackers lijkt gewenst !
Enfin de eerste vragen voor Louis van Gaal, die volgende week het
thema Teambuilding (!) behandelt op uitnodiging van de Jeugdcommissie, zijn dan ook al geformuleerd tijdens de bitterbal en het
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Dat was ook de boodschap aan onze trainers; communiceer, maak
doelstellingen begrijpelijk en dat kan alleen als je "de taal van het
kind spreekt". Begin maar simpel, met één op dracht : het spelveld
klein bij balverlies en via omschakeling groot bij balbezit. En zo is in
deze alinea de titel van dit verslag verklaard.
Een onzinnig idee om in een verslag te proberen de bezieling van
deze man over "het spelletje" over te brengen. Ieder die er was kreeg
het mee, daar is geen twijfel over mogelijk. Hij bruist nog van spelplezier zou je kunnen zeggen. Dat is ook waarom hij bereid was bij
ons te komen spreken, mede vanwege de vriendschap met Henny
Schipper. Om uit te dragen hoe hij vindt dat je met voetbal en spelers
om moet gaan. Niet om de wijze professor uit hangen, maar omdat hij
er oprecht in gelooft dat het niet anders kan.
En dat was mooi om te zien, te horen en mee te maken.
Frank de Munnik

drankje even later, die de voortreffelijke ontvangst omlijsten en waar
zeer zeker ook uitgebreid serieus werd nagepraat.
Voor hen die niet in de gelegenheid waren : informatie is vanzelfsprekend bij de genoemde WIS leden te verkrijgen, danwel via de
technische staf of de contactpersoon.
Frank de Munnik

Thema avond Teambuilding
door Louis van Gaal

Bericht voor Pickelaar
Schakelfoutje
Pickelaar geeft in de Schakelrubriek Mixed Pickels zijn zoetzure
commentaren op het doen en laten van de club en zijn leden. Gelardeerd met de nodige humor en ook voorzien van literaire of wijsgerige citaten is het een door mij gewaardeerde rubriek.
Echter, in de Schakel van 30 november j.l. vliegt P. toch uit de bocht.
Hij zegt: ‘…, want naar Pickelaars oordeel staan er in de gemiddelde
Schakel meer taalfouten dan hem lief zijn’. Zondigt P. hier zelf niet
tegen het juiste taalgebruik?
In de bewuste zin is ‘taalfouten’ het onderwerp en ‘staan’ het werkwoord. Niets aan de hand.
Maar dan maakt P. een veelvoorkomende en bijna standaardfout door
aan het eind van de zin nogmaals de meervoudvorm te gebruiken in
de bijvoeglijke bepaling ‘dan hem lief zijn’. Zo’n misser verwacht je
niet van een taalkunstenaar, die P. ontegenzeggelijk ook is. Het moet
gewoon zijn: ‘dan hem lief is’.

foto Louis van Gaal

Overigens is het niet de enige slordigheid in de aangehaalde zin.
‘Pickelaars oordeel’ dient als ‘Pickelaar’s oordeel’ te worden geschreven.
En dan nog wat. De ‘gemiddelde Schakel’, die bestaat niet. Bedoeld
wordt uiteraard: ‘…, want gemiddeld staan er in de Schakel meer
taalfouten etc’.
Voor alle zekerheid heb ik nog even contact gezocht met het taalwonder Cruijff en hem een en ander voorgelegd. Hij zei: ‘Ik begrijp niet
helemaal waar je het over hebt, Henkie jongen.
Maar in het algemeen is het wél zo, dat wie de bal opeist er ook iets
goeds mee moet doen. Logisch toch?’
Hiermee kan Pickelaar voorlopig even verder. ‘But nobody is perfect’, dat weten we allemaal. En fouten maak je om ervan te leren.
Bovendien, van zo’n enkel Schakelfoutje zal niemand lang wakker
liggen.
P. moet zich er ook vooral niet door uit het veld laten slaan. Wat mij
betreft mag hij zijn Mixed Pickles ook in het nieuwe jaar weer inleggen; met of zonder taal-, spelling- of stijlfouten.
Met sportieve groet (ook aan Pickelaarse),
Henk Steinvoorte

Klein - Groot of "Wat ik zeg, maak ik trainbaar".
Op uitnodiging van de Jeugdcommissie was op maandag 19 december
Louis van Gaal gastspreker.
De verwachting was dat hij een vlammend betoog zou houden over
teambuilding. Dat kwam niet uit... want vlammend is een te beperkte
omschrijving voor de geestdrift, 'begeisterung' zouden onze oosterburen zeggen, die deze man weet uit te stralen. De meer dan 100 belangstellenden werden vanaf de eerst minuut gegrepen en hebben zo'n
twee uur "ademloos" geluisterd.
In de ogen van Van Gaal is teambuilding niet meer dan een middel,
onderdeel van de diverse componenten die samen de uitvoering van je
visie bewerkstelligen. En met visie begint het. Wat is de ambitie en
wat is je doelstelling en hoe wil je die bereiken. Om daar vervolgens
meedogenloos aan vast te houden. Je proeft dat hij niet kàn afwijken
van de volgens hem juiste lijn. En iedereen daar in mee wil krijgen.
Door te communiceren, uit te leggen. Steeds maar weer. En dat te
vertalen in trainingsvormen.
Gaat dat altijd goed ? Nee, gaf hij eerlijk toe, in Spanje moest hij wel
degelijk zich aanpassen aan de afwijkende cultuur. Helaas... hoor je
tussen de regels door.
Natuurlijk was er even het beroemde bord met "damstenen" om zijn
spelopvatting duidelijk te maken. En vervolgens ging hij via de wedstrijdbespreking van RKC (afgelopen zondag gespeeld) vele punten af
die je als trainer kunt tegenkomen. Steeds terugkomend op het communiceren van de oplossing en hoe je dat kunt bewerkstelligen.
Werkend aan het uiteindelijk ideale team dat de visie op het veld moet
kunnen vertalen. Want zo werd ook weer iets meer duidelijk over het
praten van hem over "de nummer tien" en andere posities. Hij gaat
niet uit van het aanwezige spelersmateriaal maar van het spelersprofiel dat in zijn visie past. Dat je tijdelijk dan met spelers moet werken
die daar niet volledig aan voldoen à la, maar geef hem tijd en ze staan
er uiteindelijk wel. Of groeien daarin. Je kunt spelers geloof niet
opleggen, maar ze wel in situaties brengen net zolang tot ze het zelf
begrijpen is zijn filosofie.

Medische commissie
Kunstgras, een verrijking of liever oliebollen.
De medische commissie heeft zich reeds langdurig bezig gehouden
met het fenomeen “kunstgras”. Bij andere sporten zoals hockey niet
meer weg te denken. Ook daar worden weliswaar met uitzondering,
maar zeker vele buikslidings gemaakt. Echter zoals je zondag j.l. de
Champions Trophy finale Australië – Nederland zag vanuit India
volop besproeid met nog een tiental centimeters hemelwater, was wel
erg uitbundig. Terug naar de discussie van 25 november bij ons eigen
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Fellows, Smit/Cruyff (Specialist in Voetbal), Paul Gehring Lijsten,
APRESA /gespecialiseerd taxatieburo, Autobedrijf de Jong / Peugeot,
Palteam Drukkerij, Johan Moen / Ruud vd Ruit ( Timmer-afbouw en
Tegel/stukadoor), Wagenaar Poelier, StergamPordon (Mercedes),
Small Talk (Coffee Corner/Eating House), Festina Horloges, Buro
Leerhulp, Anggrek Bloemsierkunst, Andre Tabak/ en Kadoshop, De
Logie /Wijnkopers sinds 1848, Kottmann en Co / Accountancy en
belastingadviseurs, IWI (Bert de Rooij), WMJ Solutions, Do iT Real
Estate Advisors, Fortis Bank, Bronwasser Collection, Sama Sebo
Indonesisch Restaurant,To Serve and Protect / bewaking, Troostwijk
Groep, Italiaans Restaurant Bellini, Accuraat Verhuur, Faconnable
(Lou Hekster Agenturen), Sudtours vakanties, arvato services Nederland, Stadion Sport, Rick Moorman / Mannen Mode, Rogge Belastingadviesbureau, Sensitif, Hair Removal De Verlichting

A.F.C. waar Supporters Club The Reds, enkele “deskundigen” aan het
woord lieten. Een kenner bij uitstek, de RTL voetbalcommentator
Youri Mulder, zag het helemaal niet zitten, tegenover Gerrit de Koe
en Gijs Peters, welke leveranciers er slechts rijker van denken te
worden. Vooral enkele aspecten zijn het vermelden waard. De minimale verticale demping van gewrichten aan onderste ledematen en de
huidverwonding aan dijbeen en knie na een soms bij voetbal noodzakelijke sliding. Het Radboud ziekenhuis te Nijmegen heeft bij voetballers beide slidingtechnieken laten uitvoeren. Specialist en dermatoloog Piet van Erp zag geen enkel verschil in de mate van huiddefect.
Advies: zoals te doen gebruikelijk in de rust of na de wedstrijd huishoudelijk schoonspoelen met water en zeep. Daarna ontsmetten en
steriel afdekken. Het voordeel van kunstgras is groter voor de minder
technisch begaafde voetbalgoden, namelijk de bal geeft een minimale
gedragsafwijking in het circuleren en aannemen. Wel beveelt de
Medische Commissie alle A.F.C-leden aan om vanwege verminderde
schokopvang preventief de enkelgewrichten te zwachtelen of enkelkorsetjes te dragen tijdens training en wedstrijd. Dan zit er zeker
genoeg “verband” in de ploeg. Maar dat hebben we maandag j.l. van
toptrainer Louis van Gaal kunnen vernemen als hij het thema “Teambuilding” heeft toegelicht. Voor de jeugdafdeling van A.F.C. alweer
een goede insteek. Vanuit het aspect “Teambuilding” wenst de MC
(Frank Tilmans, Co Grosze Nipper, Cynthia Visser, Michael Oliviera,
Kirsten Kampman, Sandra v.d. Moere, Andres Moll, Lex Swaan en
Wim Crouwel) alle leden en donateurs gezellige feestdagen en een
gezond 2006 toe.

Reclameborden hoofdveld:
Auto Bosma, Beds en Bedding, DuraVermeer, Peugeot de Jong,
arvato services, Troostwijk, Arcalaudis, Bouwfonds, Breitling, Boggeman, Meeùs, Bank Oyens en Van Eeghen, (Tommy) Hilfiger, Café
1890, All Sports, Oger Fashion, BP Tank/ en Autowascentrum Zwart,
Sudtours, Quick, Unique Logistics, Ruitenheer, Peter Bruin, Oriental
City, CCA (Containers), Amstel (Bier), Kaya Elite, Duo Sports, DLA
Schut Grosheide, Gatorade, Van Keulen, Search, See Buy Fly, Andantino, Labeto, Festina, Voogd Makelaars, ING Bank, all in logistics
Apresa, APL Logistic, Abeln Advocaten, Bosman Letters, For Fellows, Autoschade Fritzsche, CBA, Kinzo, BAM, Nico Strumpel,
Blank en Partners, Central Point, PWC (PricewaterhouseCoopers),
Fortis Bank

Voor A.F.C.ers is op maandagavond het inloopspreekuur in de fysiopraktijk van Nijenrodeweg 914 tussen 19.00-20.00 uur.
Vragen richten aan: wim.crouwel@xs4all.nl
Clubarts: Lex Swaan, tel. 020-6731337,
Fysiotherapeuten: Wim Crouwel (voorzitter), /Frank Tilmans tel. 0206440070, Reinier van Dantzig tel. 020-6627244,
Verzorger A-selectie: Ko Grosze Nipper tel. 06 44352970

Reclameborden kunstgrasveld:
Duo Sports, Troostwijk Group, Unique Logistics, All Sports, CapriTech, Desso, The School, Oranjewoud, Borchland, Peugeot De Jong,
Central Point, New York Pizza

Ons Eerste

“Sinterklaas, De Musical”
op DVD

18-12: AFC – VVSB
afgelast

De DVD die gemaakt is van Sinterklaas, De Musical, is in zeer beperkte oplage vanaf eind volgende week te kopen in het clubhuis.
Achter de bar ligt een voorraadje van ca. 30 stuks. De prijs is € 10,--

11-12: FC Omniworld - AFC 1 - 0
Het publiek was de grote winnaar in Almere. Spanning, regelmatig
goed voetbal en veel, heel veel kansen. Het is jammer dat er zo weinig
mensen getuige van deze wedstrijd waren. Het grotendeels lege stadion van FC Omniworld, met het nieuwe kunstgrasveld, stond en lag er
troosteloos bij op deze grauwe en gure decembermiddag. De spelers
en in de eerste helft met name die van AFC, lieten zich niet afleiden
door de ambiance en speelden gepassioneerd. De 0-3 van de eerdere
wedstrijd dit seizoen, moest worden weggepoetst. In Ons Eerste
maakte Guillermo Graven zijn debuut. De spits, die tussentijds van
Huizen is overgekomen, maakte een gedreven indruk, maar hij was
niet gelukkig in de afwerking. In de 33e minuut werd het centrum van
de verdediging van FC Omniworld uitgespeeld door een één-twee van
Rody Turpijn en Dave Osey, waarna de eerste op maat breed paste
naar Graven, die de bal voor het intikken had. Graven, misschien wel
geschrokken van deze droom kans, schoof de bal echter naast het
doel. Tot dan toe dicteerde AFC het spel, door in hoog tempo de bal
rond te spelen, maar ook FC Omniworld kreeg uit uitbraken een
aantal mogelijkheden. Iets eerder was aanvoerder Robert Gehring
geblesseerd naar de kleedkamer vertrokken, nadat bij een draaibeweging zijn knie niet mee wilde draaien doordat zijn voet vast bleef
staan in het kunstgras. 5 minuten na de eerste kans plaatste de opgekomen Said Moumane een afgemeten voorzet op het hoofd van Dave
Osey, die vol op de lat kopte. Dat het scheepsrecht dikwijls niet opgaat bleek vlak daarna, toen Ken Watanabe zijn schot op de paal zag
belanden en de rust voor AFC zeer teleurstellend met 0-0 werd ingegaan.
FC Omniworld kwam beter uit de kleedkamer. In de beginfase werd
agressiever gespeeld en er werden kansen gecreëerd, maar Edwin van
Holten bracht steeds prima redding. In de 63e minuut leek Graven zijn
debuut toch met een doelpunt te gaan bekronen, maar de keeper wist

AFC Commercieel
Aan het eind van het jaar maken wij allen de balans op. Sturen vrienden en bekenden onze goede wensen en wensen elkaar uiteraard een
goed, sportief en gezond nieuwjaar…. !
En dus bij deze :
Alle AFC vriendelijke bedrijven, (bord)adverteerders, sponsors
wensen wij een goed en gezond 2006 !
Uw steun is onmisbaar en wij danken U voor Uw support in de afgelopen jaren en hopelijk ook in de toekomst!
Namens AFC commerciele commissie!
AFC Vriendelijke Bedrijven:
Troostwijk Groep, Desso DLW Sports Systems, Central Point, Quick,
BAM Vastgoed, Meeùs, Abeln Advocaten, Unique Logistics, Oger
Fashion, PricewaterhouseCoopers, Peugeot Autobedrijf de Jong,
Search Milieu Technologie, Kappé International, Tommy Hilfiger
(incl. dakreclame), Blank & Partners, ING Bank, Bouwfonds MAB
Ontwikkeling, BP Tank en Autowas Centrum Zwart, arvato services
bv Nederland, Bank Oyens en Van Eeghen, DUO Sports, Fortis Bank,
Sudtours Vliegvakanties.
Adverteerdres AFC Schakel en AFC-Thuis:
HB Alarmsystemen, Fritzsche BV Autoschade, all-in logistics, Henk
Burger Makelaardij BV, Hergo (De slager met een koksmuts), For
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wordt in de tweede helft vervangen door Lex Oosterling, die het op de
linkervleugel zijn oude club lastig moet maken. Maar alle goede
bedoelingen ten spijt wil het in de tweede helft ook niet echt lukken.
Kila probeert het nog wel met een derde wissel. Dave Osey mag gaan
douchen, Rody Turpijn valt in op links en Oosterling wordt achter
Zschuschen op ‘10’ geposteerd. Mede onder impuls van uitblinker
Saïd Moumane komt er meer lijn in het spel en captain Robert Gehring probeert met enkele passes een gaatje te vinden. Argon leunt
naar achteren, vertraagt waar mogelijk en haalt vakkundig het ritme
uit de wedstrijd.
Onder de leuze alles of niets neemt AFC nog meer risico’s. Dat levert
vlak voor tijd 2 mogelijkheden op, maar Zschuschen en Mourat Böke
zijn niet gelukkig in de afronding. Aan de andere kant is het open huis
en is het een klein wonder dat de gevaarlijke spitsen van Argon (met
name invaller Diangi Matusiwa) enkele bijzonder mooie kansen
onbenut laten.
1-0 Was het al vroeg in deze matige wedstrijd, 1-0 blijft het. Een
uitslag waarmee Argon al drie keer eerder dit seizoen aan het langste
eind trok en waarmee het, mede door het puntenverlies bij de concurrentie, lijkt af te stevenen op prolongatie van de titel.
Na 9 wedstrijden verliest AFC weer eens en staat het met 3 x winst, 3
x verlies en 6 gelijke spelen vierde vanonder. Aan de defensie ligt het
niet. Met 14 tegen is Van Holten de minst gepasseerde doelman. Aan
het scorend vermogen wel. 14 doelpunten voor is te weinig en maakt
kwetsbaar. Maar wat niet is kan snel komen (oude Chinese voetbalwet). Daar rekenen we op, te beginnen zondag as. in Almere tegen FC
Omniworld.
Machiel van der Woude

zijn hand nog net genoeg tegen de bal te krijgen, waardoor de bal op
de lat kwam.
En als het scheepsrecht niet opgaat dan is het wel een oude voetbalwet die om de hoek komt kijken. Als je niet scoort uit de vele kansen
die je krijgt, valt het doelpunt aan de andere kant. Uit een ongevaarlijk ogende situatie schoot FC Omniworld aanvaller, Mac Donald van
afstand diagonaal in en werd keeper Edwin van Holten verrast door
de stuiterende bal (1-0). Als dan in de 68e minuut Osey de bal op de
paal mikt en in de rebound Peter Post de keeper ook niet weet te
verslaan, weten de AFC-fans dat het een hele zware middag zal gaan
worden. AFC blijft gevaarlijk, krijgt volop kansen, zelfs nog een hele
grote via Peter Post, maar de bal gaat niet in het doel. Gelukkig schiet
FC Omniworld ook nog een opgelegde kans op de paal, zodat AFC
mag blijven hopen op de verdiende gelijkmaker.
De laatste fase van de wedstrijd wordt grimmiger. De zeer stugge
verdediging van FC Omniworld heeft steeds meer overtredingen
nodig om AFC af te stoppen en in slotfase valt er zelfs een rode kaart
voor een FC Omniworld speler (praten?). Ondanks dat de scheidsrechter nog 8 minuten blessuretijd laat spelen, komt Ons Eerste niet
tot een verdiend doelpunt. Het neutrale publiek mag dan wel de winnaar zijn van deze wedstrijd, maar de punten gingen deze middag naar
de verkeerde ploeg.
Nick van Ommeren
Opstelling AFC: Edwin van Holten, Arif Akgün, Joey Esionye, Said
Moumane, Peter Post, Robert Gehring (Laurens Bianchi), Quincy
van Ommeren, Ken Watanabe, Rody Turpijn, Guillermo Graven,
Dave Osei.
04-12: Argon - AFC 1 - 0 (verslag 1)
Voor AFC in Mijdrecht geen Sinterklaasgeschenk
Vandaag tegen Argon, dat ondanks het vertrek van een aantal bepalende spelers ‘gewoon’ weer bovenaan staat. Met efficiënt voetbal,
dat tonen de cijfers duidelijk aan. Een groot aantal kleine overwinningen met de oneven goal, slechts 2 nederlagen, geen gelijke spelen.
AFC is een middenmoter, met 12 verliespunten meer. Van de 11
wedstrijden werd maar liefst 6 keer gelijk gespeeld. Dat schiet niet erg
op. Om nog een beetje bij de trots van Mijdrecht in de buurt te komen
moet vandaag gewonnen worden. Maar hoe kegel je de solide defensie van Argon omver met een totnogtoe weinig productieve voorhoede?
Trainer John Kila heeft hierover ongetwijfeld gewikt en gewogen en
start met Enrique Zschuschen en Dave Osey samen in de spits, geflankeerd door Laurens Bianchi op rechts en Hans Geerlings hangend
op links. Een goede aanpak, zo vinden velen bij aanvang van de
wedstrijd, maar in de praktijk levert het weinig stootkracht en dynamiek op. Voor een deel is dit ongetwijfeld de verdienste van het
centrale duo achterin bij Argon. Jasper de Haer en Frank Verlaan zijn
onze spitsen met sportief spel de baas. Door het midden is er geen
doorkomen aan en over de flanken wil het op deze donkere Sinterklaasmiddag ook niet erg lukken.
Inmiddels heeft Argon uit een van de eerste aanvallen gescoord via
een fraaie kopbal van Tayfur Kahraman, die volkomen ongehinderd
Edwin van Holten kansloos laat. AFC herpakt zich en probeert met
name in de laatste 15 minuten van de eerste helft de bakens te verzetten. De druk op het doel van Zeilstra wordt groter en de opvolger van
Middelbeek mag niet klagen dat een verkeerde uittrap niet de gelijkmaker oplevert. Nadat Ken Watenabe Bianchi is komen vervangen
doet zich een andere mogelijkheid voor als Hans Geerlings hard
wordt afgestopt op de rand van het strafschopgebied. De vrije trap
levert echter niks op. Geerlings blijkt geblesseerd en valt uit. Hij

Argon – AFC 1 - 0 (verslag 2)
Beide ploegen ontliepen elkaar weinig. Argon-spits Kahraman maakte
het verschil door na circa 14 minuten in de eerste helft, min of meer
“uit het niets” uit een voorzet van rechts de bal fraai achter onze
doelman Edwin van Holten te koppen. Technisch gezien een
heel mooi doelpunt, eerlijk is eerlijk.
In het verdere verloop van de wedstrijd probeerde AFC het spel te
maken en aan te vallen, maar dat leverde maar enkele kleine kansjes
op. Dat was ook de verdienste van het goede, compacte verdedigingsspel van Argon, met name van hun centrale verdedigingsduo. Daarnaast blonk Argon uit, de relaxte doelverdediger voorop, om het
tempo uit de wedstrijd te halen, waar de overigens goed leidende
scheidsrechter naar de mening van de supporters van AFC onvoldoende tegen op trad. Bovendien had de scheidsrechter een kwartier
voor tijd de bal op de stip kunnen leggen, toen een verdediger van
Argon niet kon voorkomen dat hij binnen het strafschopgebied met
zijn arm (à la André Ooijer tegen Schalke ‘04) de bal beroerde, maar
helaas hij besliste anders.
In de laatste 10 minuten toen AFC “va banque” ging spelen, kreeg
Argon op de counter nog enkele mogelijkheden, maar deze werden
niet verzilverd. Het is knap van Argon dat zij voor de vierde keer
achtereen thuis met 1-0 wisten te winnen, maar deze matige wedstrijd
verdiende eigenlijk geen winnaar; een gelijkspel zou de verhouding in
het veld realistischer hebben weergegeven.
Opstelling AFC: Van Holten, Esionye, Böke, Akgün, Moumane,
Bianchi (Watanabe), Robert Gehring, Van Ommeren, Geerlings (Oosterling), Osei (Turpijn), Zschuschen.
Kees Gehring

Uitslagen
Zaterdag 03 december 2005
AFC VET. – HBS VET.
AFC 1 - VIOD 1
AFC 4 - IJmuiden 5
AFC 8 - Kennemerland 7
AFC VE2 - Giram VE1
AFC B1 - Haarlem B1
AFC C1 - IJsselmeervogels C1

3-1
4-1
0-2
7-4
1-2
0-2
1-0

AFC D1 - Blauw Wit A'dam D1
AFC D2 - CSW D1
AFC E1 - DWS E1

5-3
1-1
7-2

Zandvoort 2 - AFC 2
RAP 3 - AFC 5
Vlug en Vaardig 4 - AFC 6
WV-HEDW 11 - AFC 7

2-4
1-3
5-1
3-2

8

Nieuwendam SC VE2 - AFC VE1
FC Zwolle A1 - AFC A1
Houten B1 - AFC B2
EDO hfc C1 - AFC C2
Roda '23 D1 - AFC D3

0-10
3-2
6-0
1-3
2-3

Zondag 04 december 2005
AFC 2 - Stormv./Telstar 2

3-1
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1-0
0-3
3-3
6-0
7-1
0-10
1-0
2-1
2-5
0-8
2-6

Zaterdag 10 december 2005
AFC 5 - Swift 5
2-1
AFC 6 - AMVJ 4
3-3
AFC 7 - Aalsmeer 4
0-4
AFC 8 - VEW 5
2-2
AFC VE2 - Kadoelen sv. VE2
2-2
AFC A1 - Stormv./Telstar A1
4-0
AFC B2 - DOVO B1
1-1
AFC D3 - VVA/Spartaan D1
3-2
AFC D5 - Aalsmeer D1
5-0
AFC D7 - Sporting Martinus D3 0-6
AFC D11 - DWS D6
2-0
AFC E4 - Ouderkerk E3
7-0
AFC E5 - Pancratius E5
5-3
AFC E8 - Sporting Martinus E6 11-0
AFC E9 - Ouderkerk E6
5-0
AFC E10 - Roda '23 E8
2-2
AFC E11 - ZSGO/WMS E2
5-3
AFC E12 - Amstelveen H E5
vev.
AFC E13 - Roda '23 E12
2-5
AFC E14 - Buitenveldert E9
0-6
AFC F7 - Turkiyemspor F2
7-1
AFC F8 - Roda '23 F7
6-0
AFC F11 - Roda '23 MF1
17-0

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

Zondag 11 december 2005
AFC 3 - Hoofddorp 2
AFC 6 - Chabab 3
AFC 11 - Buitenveldert 9
AFC 12 - Abcoude 8
AFC B4 - Swift B1
AFC B5 - Overbos B2
AFC C2 - Koedijk C1
AFC C4 - KDO C1
AFC C6 - DCG C4

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

Omniworld 1 - AFC 1
DCG 2 - AFC 2
RKAV 2 - AFC 4
RKAVIC 2 - AFC 5
KDO 4 - AFC 7
Pancratius 6 - AFC 8
P en T 2 - AFC 9
DWV A2 - AFC A3
NFC/Brommer A1 - AFC A4
Always Forward B1 - AFC B3

1-0
2-3
1-4
afg.
0-2
??
1-1
1-3
2-1
3-0

Periodekampioen Zaterdag 1

voorste rij v.l.n.r.:
Kenneth teVrede, Erwin Smit, Brian Koster,
Dennis Purperhart (trainer/coach),
Michael Oliveira (fysiotherapeut),
Nick den Ouden, Bonnie Moedig.
middelste rij v.l.n.r.: Nicky van Kampen, Martijn
Vermeulen, Manus Polling,
Wesley Wolschrijn, Steven Sedee, Floris Loef.
achterste rij v.l.n.r.: Maurice Blank,
Winston Polling, Benno Nihom,
Olivier Hendriks, Bart van de Bergh,
Nils Adriaans, Ernst Vriesendorp.
Niet op de foto:
Thomas Rijsman, Frank Bakker,
Greg Martin, Olivier Poederbach,
Brian Schutz.
9

DWV B4 - AFC B6
AS'80 C1 - AFC C3
Sloterdijk C1 - AFC C5
Swift C4 - AFC C8

4-3
2-2
6-1
3-9

Zaterdag 17 december 2005
AFC VET – Concordia VET
AFC 1 – Abcoude 1
AFC 2 – Overbos 2
AFC 4 – Abcoude 2
AFC A1 – FC Utrecht A1 (beker)
AFC VE1 – Sloterpark/AGS VE3
AFC D2 – Abcoude D1
AFC E1 – DCG E1
AFC D7 – KDO D2
AFC D8 – Aalsmeer D2
AFC E2 – Pancratius E1
AFC E3 – Nieuw Sloten E2
AFC E7 – Roda’23 E5
AFC F1 – Ajax F1
AFC F2 – DWS F1
AFC F4 – Pancratius F3
AFC F5 – VVA/Spartaan F2
AFC F6 – SDZ F3
AFC F9 – A’veen/Heemraad F5

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

Geuzen/Middenmeer4 – AFC 7
Real Sarang VE3 – AFC VE2
Blauwwit/A B1 – AFC B2
Haarlem C2 – AFC C2
Blauwwit/A D2 – AFC D3
VVA/Spartaan D2 – AFC D3
Nieuw Sloten D1 – AFC D5
Pancratius E4 – AFC E4
Sp. Martinus E4 – AFC E5
Roda’23 E6 – AFC E8
RKAV E3 – AFC E10
RKDES E4 – AFC E13
AMVJ F1 – AFC F8
Ouderkerk F8 – AFC F11
Overige wedstrijden afgelast
Zondag 18 december 2005
de Dijk 5 – AFC 6
Pancratius 10 – AFC 12
KDO B2 – AFC B5
Overige wedstrijden afgelast

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

4-2
2-5
1-7

b

Argon 1 – AFC 1
Soest SO 2 - AFC 3
Pancratius 7 - AFC 6
WV-HEDW 6 - AFC 10
Fenerbahce s.c. 3 - AFC 11
Buitenveldert 11 - AFC 12
Geinburgia A1 - AFC A3
Almere B1 - AFC B3
SDZ B2 - AFC B5
DCG C3 - AFC C4
NFC/Brommer C1 - AFC C6

Hercules VET – AFC VET
Ouderkerk 1 - AFC 1
Desto 2 - AFC 3
Arsenal ASV 3 - AFC 4
Meteoor VE2 - AFC VE1
Zeeburgia A1 - AFC A2
FC Zwolle B1 - AFC B1
Hellas Sport C1 - AFC C1
Omniworld D1 - AFC D1
CTO'70 D1 - AFC D2
NFC/Brommer D1 - AFC D4
Legmeervogels D2 - AFC D6
AMVJ D1 - AFC D8
Roda '23 D5 - AFC D9
OSC D2 - AFC D10
Aalsmeer E1 - AFC E1
Sporting Martinus E1 - AFC E2
Legmeervogels E3 - AFC E3
Buitenveldert E3 - AFC E6
Sporting Martinus E5 - AFC E7
Legmeervogels F1 - AFC F1
Aalsmeer F1 - AFC F2
Buitenveldert F2 - AFC F3
Ouderkerk F3 - AFC F4
ZSGO/WMS F1 - AFC F5
Sporting Martinus F4 - AFC F6
Nieuw Sloten sv F5 - AFC F9
DWS F6 - AFC F10

lu

4-1
5-0
4-0
1-0
5-0
4-3
3-3
4-2
3-2
1-2
1-3
3-0

C

b
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AFC 4 - Pancratius 2
AFC 5 - NFC/Brommer 2
AFC 7 - Sloterdijk 3
AFC 9 - FIT 7
AFC A2 - Purmersteyn A1
AFC A4 - Pancratius A2
AFC B4 - Amstelland B1
AFC B6 - Buitenboys B5
AFC C3 - Blauw Wit A'dam C2
AFC C5 - ZSGO/WMS C1
AFC C7 - Pancratius C3
AFC C8 - Buitenboys
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NAJAARSKAMPIOENEN 2005

E3
voor vlnr: Nelson Akotei, Quinten Roy, Bret Spaan, Jesper Schieweck.
voor liggend: Niek Theeboom.
achter vlnr: Gino Weijtboer, Marlon Amankwah, Hein Haverlag,
Elgin Henry, Djavan Burke, Michiel Kolle.
Hierachter vlnr: Franky Weijtboer leider) en Till Kolle (leider).

D11
voorste rij vlnr: Dylan van Dam, Billy Deun, Michael Sandler,
Julius Goedhart, Ethan Spanjaard, Roy van Essen.
achterste rij vlnr: Wesley Wolschrijn (trainer), Mathijs Miserus,
Derrick Luckassen, Kaj Themen, Timothy van de Berg,
Kenneth de Jong, Anton Sandler (teammanager), Daniel Viegen,
Ferinho Moore, Gijs Bedet, Kay Bottse (assistent-trainer)

voorste rij v.l.n.r. Tom Rinat, Jeraimy Vieyra,
Frank van Dunné en Thor Hermann.
achterste rij v.n.r. Thom Ebbers, Aschwin Olie,
Floris Willaert, Calvin Reingoud,
Sascha Onwuteaka en Bas Sanders.
Staand achteraan v.l.n.r. Jerry Reingoud
en Maarten van Dunné.

E9
en, Jamey Blazer,
raven, Ate van Bodegrav
voor vlnr: Ate van Bodeg
r.
,
Mees Toonen, Tim Burge
mpen, Julius van Sauers
(leider), Jarmo van Ka
achter vlnr: René Toonen Vries.
de
Jack van Asbeck, Ditmir
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NAJAARSKAMPIOENEN 2005

F7

F4

voor vlnr: Danny Gyasi, Tim Goudswaard, Philip Gast, Kwakoe Etwi,
Jamil Tholen.
Achter vlnr: Toon Thieme, Quinten van Hoogdalen, Arthur Bodewes,
Joop Stolle en Ewoud Goudswaard (leider).
Op de foto ontbreekt Levi Blouw-Ep.

voor vlnr: Yannick Creveuil, Joram Cohen, Jonathan Oved.
achter vlnr: Ruben Roedema, Thomas Lantman, Victor Lam, Navin Keizer,
Bas Bijlholt, Christiaan Gielen.
achteraan: Alex Lam (leider).

F11
voor vlnr: Harry Boschen, Quinten Bertram, Isidoor Maljers.
liggend voor: Dion de Lange.
achter vlnr: Folkert Victoor, Joël van Dijk, Stafke Spijkers, Justin Reingoud,
Charles van Dijk (leider).

F9
voor vlnr: Marnix Pluim, Paul Stuijt, Thymo Samson, Pieter Vriens.
achter vlnr: Marius Ceulen, Noah Stolte, Dillon Screen,
Hanno Dahmen, Jan Pastor.

F10
voor vlnr. Sacha Pardovich, Olivier den Hartog, Brian Loman en Mart Wagenaar.
staand vlnr. Max Knap, Max Cunningham, Steven Kleinveld, Rick Egbers en
Lorenzo Mancinelli.
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0,;('3,&./(6
ingelegd door Willem Adriaansz
w.adriaansz@zonnet.nl

9(5-$5,1*


Het gebeurde decennia lang op Nieuwjaarsdag: een onvervalste muzikale en tekstuele AFC-show. Pickelaar weet er alles van, want hij was vele
jaren een van de promotors. Die traditie ging (voorspelbaar) teloor, maar hij hield er hechte vriendschappen aan over. Pianiste Henny SomersBlekemolen rekent hij nog altijd tot zijn (hoofd-)vriendin; in de wetenschap dat hij die vriendschap met velen moet delen. Als het even kan viert
Henny S.-B. halverwege december haar verjaardag en dat doet zij op Bourgondische wijze voor een grote schare vrienden en vriendinnen met
een hoog AFC-gehalte .
Om ongetwijfeld goede redenen was dit jaar haar avond/nachtfeest verplaatst naar de beperktere december-lichturen. Pickelaar dacht aan een
versregel van Willem Kloos: ‘Want alles is bij dag zo innig niet”. Dat bleek een misvatting want de bijzondere sfeer was onveranderd. . Onder
heel veel meer passeerden er ook gehaktballen en het viel Pickelaar op, dat hij daarvan niet onopgemerkt kon smikkelen. Hij gaat blijkbaar voor
eeuwig als een gezaghebbend fijnproever door het leven. De waarheid: qualité superieure. De ballen kwamen overigens niet uit een voederluik
maar uit de cuisine met als waarschuwing: défense d'entrer. Lieve Henny, je blijft dapper en uniek.


&,7$$7


“Alle waarnemingen, die enige waarde hebben, zijn sterk pessimistisch. Wanneer men zijn naasten en zichzelf met enige oprechtheid bestudeert
komt men zelden tot gunstige waarnemingen”.
(Joseph Roux, zuidfrans dichter, 1834-1905).
*(1($/2*,('((/,,
In zijn vorige inleg gaf Pickelaar, na het ledigen van enige kloeke kelkjes in een vlaag van onbevangenheid en jeugdige overmoed zijn clubmakkers een schaamteloze blik op zijn komaf: door de capucijner monnik Hadrianus, die in de 16-de eeuw een dienstmaagd in de kloostertuin
had geprangd, werd de basis gelegd voor een nageslacht waaraan Pickelaar is ontsproten. Via de door Rembrandt in de 17-de eeuw geschilderde “anatomische les”, waarop de van het galgenveld geplukte misdadiger Adriaan Adriaansz de centrale figuur werd, kwam Pickelaar nog even
toe aan zijn 19-de eeuwse oudoom Archibald Adriaansz; waarbij Pickelaar toezegde over hem, Pickelaars vader en P. zelf – oh jee – later nog
meer familiaire confidenties prijs te geven. Belofte maakt schuld en door veldafkeuringen kan Pickelaar die toezegging direct gestand doen. Om
na enige geestelijke zelfreiniging onbekommerd het nieuwe jaar in te kunnen stappen.
Terug dus naar oudoom Archibald A., één van de eerste Nederlandse beroepsfotografen. De overlevering verhaalt, dat hij nooit vloekte. Ook al
sloeg hij op zijn duim of stiet hij het hoofd, zijn ultieme krachtterm was slechts “Krimpen a/d IJssel”. En als zijn gemoed daarmee niet afdoende
ontladen was volgde er na een goed gekozen timing nog “Krimpen a/d Lek”. Blijkbaar hield hij van zijn familie, want hij maakte menige foto
van zijn broer met diens kinderen (waarvan er één Pickelaars vader zou worden) hand in hand en strikt op volgorde van leeftijd. De knaap, die
jaren later Pickelaar zou verwekken, sloeg in zijn volwassenheid gekleurde herinneringen op die achteraf wel eens op gespannen voet met de
waarheid bleken te staan.
Zo vertelde hij zijn 2 zonen, dat hij als dienstplichtig soldaat in 1914 ’s nachts op een eenzame post onze oostgrens moest bewaken toen het
Duitse leger van keizer Wilhelm II aan kwam marcheren. Vader trok zijn geweer en brieste in zijn beste Duits: “was müssen Sie”? Ja, ze wilden
eigenlijk wel even naar binnen. “Kommt nichts davon, fort damit” sprak vader ferm. Daar hadden de Duitse heerscharen niet op gerekend en in
panische wanorde kozen zij het hazenpad. Zijn doortastend, het vaderland reddende, optreden was koningin Wilhelmina echter niet ontgaan
want in 1918 werd hij door haar bevorderd tot generaal. Zijn beide zonen waren enorm trots: hun vader was een held!
De jongste zoon – uw huidige Pickelaar – ontbeert zijn schelmenstreken maar heeft wellicht iets van vaders fantasie. Pickelaar leidde en leidt
nog steeds recht en slecht een onopvallend leven: in AFC werd hij een eenvoudige letterknecht en daarbuiten een regionaal enigszins bekende
verzenbakker.

(3,/22*

Deze Schakelbijdrage is de laatste van het stervende jaar 2005, waarin Pickelaar onverwacht even werd geveld. Inmiddels staat hij weer min of
meer overeind. Hij loopt nog niet als een kievit maar vooralsnog als een gans. In de AFC-pikorde heeft hij zijn bescheiden plaats weer ingenomen.
Inmiddels zijn hem heel veel nieuwjaarskaarten toegezonden. Per traditie komt de eerste altijd uit Australië; van Ber Stork (in het 100 jarenboek
van AFC nog afgebeeld in de jongeren-erehaag bij de entree van de legendarische AFC-spits Charles Lungen op de Zuidelijke Wandelweg).
Pickelaar bedankt allen, ook voor de support in zijn mindere tijden van het afgelopen jaar.
Dominee Pickelaar hoopt u in januari 2006 (zegge: tweeduizendzes) weer te mogen ontmoeten. Hij geeft u zijn beste wensen voor enig welzijn,
gezondheid en geluk mee. En mocht achteraf blijken, dat u hier en daar wat hebt moeten inleveren: telt uw zege(ningen). Eet, drink en wees
vrolijk, want met de waarheid alleen valt niet te leven; zoals wijlen Theo van Emden (AFC-er, zakenman en artiest) placht te zeggen.
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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 is een spectaculaire middag geworden voor de D11, E-, F-pupillen, World Cup en Champions League spelers
Zie de uitgebreide fotoreportage op onze website bij de button ‘1895-2005 verslagen’.

Maandag 12 december
Presentatie van het nieuwe Spelervolgsysteem voor alle jeugdfunctionarissen,
Zie het verslag in deze Schakel

Maandag 19 december
Thema-avond voor alle functionarissen/commissieleden, georganiseerd door de jeugdcommissie,
met als thema "teambuilding" o.l.v. Louis van Gaal.
Zie het verslag in deze Schakel.

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.
Woensdag 28 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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Thuiswedstrijden zondag 22 januari 2006
14:45 106605 AFC 7 – AGB 5
11:45 109990 AFC 8 – KDO 5
11:45 103578 AFC 9 – OSC 2
11:45 124274 AFC A4 – Sp.Martinus A2
09:00 151831 AFC B6 – Almere B6
09:00 121815 AFC C5 – SDZ C1
09:00 146011 AFC C7 – Legmeervogels C3
09:00 97618 AFC C8 – Pancratius C5

Programma
De verwachting is dat er voor de inhaalweekends 14/15 en 21/22
januari nog wedstrijden zullen worden ingelast.
Raadpleeg hiervoor de AFC website en/of AT5 pagina 515

Thuiswedstrijden zaterdag 14 januari 2006
15:00 AFC VET - HVV VET
14:45 42623 AFC 3 – IJFC 2 H A Meeuwenoord
14:45 49464 AFC 7 – A’veen/Heemraad 6
A J Stapel
10:30 153126 AFC D2 – Zeeburgia D2 (beker)
10:30 153116 AFC D3 – DWS D3 (beker)
Uitwedstrijden zaterdag 14 januari 2006
13:30 88885 DVVA 9 – AFC 5
12:30 131722 TABA 2 – AFC 6
12:00 153147 Abcoude D1 – AFC D1 (beker)
08:45 153118 Purmerend D3 – AFC D4 (beker)
Thuiswedstrijden zondag 15 januari 2006.
11:00 101406 AFC 2 – Elinkwijk 2
11:45 117571 AFC 8 – ABN AMRO 2
14:45 117136 AFC B4 – Abcoude B2
09:00 151837 AFC B6 – Weesp B3

Herman Fritzsche
Frank de Munnik
Ap Springer

Uitwedstrijden zondag 22 januari 2006
11:30 DWSV’61/Biladi 3 – AFC 6
11:30 96239 ABN AMRO 5 – AFC 10
14:00 106208 A’dam Seref Sport 5 – AFC 11
11:30 108736 ABN AMRO 9 – AFC 12
12:00 125778 RKDES C2 – AFC C6

E Gungor
Z Efe

Zaterdag
Mededelingen
Hoe presteren de zaterdagelftallen?
De zaterdag 1 heeft afgelopen zaterdag door een 7-0 overwinning op
Abcoude de 2e periodetitel veroverd. Proficiat aan de mannen van
Dennis Purperhart en wie weet waar een en ander nog gaat eindigen?
Zie hun foto op pagina 9.
Zaterdag 2 maakt zijn vedettenstatus volkomen waar en draaien
eigenlijk met gemak mee in de top.
Het 3e elftal pakt zijn puntjes in deze sterke reserve 2e klasse en het
moet wel heel raar lopen, willen zij dregraderen.
Zaterdag 4 is wederom een goede middenmoter en het 5e elftal staat
inmiddels ook al op 15 uit 10.
Zaterdag 6 heeft na een slecht start zijn draai gevonden en heel wat
punten gepakt. Blijkbaar sorteren de trainingen van de woensdag haar
effect.
Zaterdag 7 staan op dit moment stijf onderaan. Maar er zit genoeg
voetbal in dit team. Dus de 2e helft van het seizoen moet absoluut de
punten gaan brengen.
Het nieuwe zaterdag 8 draait, zoals verwacht, bovenin goed mee.
Alleen is de breedte van deze selectie niet al te ruim en is het nog wel
eens puzzelen met het aantal mensen.
De veteranen 1, met een aantal nieuwe spelers, voetballen als herboren en gaan ook zeker voor een UEFA-plek.
En de veteranen 2, met een ook een paar nieuwe (jonge) namen,
hebben al weer lekker de puntjes gepakt bijeen gesprokkeld.
Kortom, overall zijn wij als Zat-cie niet ontevreden over de resultaten
en het beloofd wat voor een mooie, tweede seizoenshelft.

M Benali
Frans Jüch
M Bougharda

Uitwedstrijden zondag 15 januari 2006
14:30 151781 AGB 6 – AFC 9
09:30 146012 Pancratius C3 – AFC C7
09:30 141371 Buitenboys C10 – AFC C8
Thuiswedstrijden zaterdag 21 januari 2006
12:15 69391 AFC VE1 – Meteoor VE2
09:00 155607 AFC D5 – Roda’23 D2
12:15 155394 AFC D6 – A’veen/Heemraad D2
09:00 155391 AFC D7 – Buitenveldert D2
10:30 155447 AFC D10 – Nieuw Sloten D5
12:15 172856 AFC E3 – DCG E3
10:30 172855 AFC E4 – Pancratius E5
10:30 172530 AFC E5 – SCW E1
12:15 172745 AFC E8 – DCG E5
10:30 172410 AFC E9 – Buitenveldert E10
12:15 172732 AFC E12 – RKAV E2
09:00 172396 AFC E13 – VVA/Spartaan E3
09:00 162157 AFC F1 – Abcoude F1
10:30 162316 AFC F2 – Aalsmeer F1
09:00 162133 AFC F7 – Nieuw Sloten F2
10:30 162555 AFC F9 – KDO F3

Zaterdagcommissie
De zaterdagcommissie bestaat uit:
Roy van Dijk - voorzitter (023-5248924/06-53288696)
Sebo Woldringh - secretaris (023-5492900/06-14672961)
Benno Honsdrecht - commissaris (020-6701850/06-20448717)

Uitwedstrijden zaterdag 21 januari 2006
14:30 40867 Zuidvogels 3 – AFC 2
14:30 127343 VEW 5 – AFC 8
14:30 40649 Kadoelen VE2 – AFC VE2
09:30 155393 Legmeervogels D2 – AFC D4
12:30 155880 Legmeervogels D5 – AFC D8
14:30 155671 DCG D5 – AFC D9
10:00 155859 Stormv/Telstar D6 – AFC D11
09:00 172393 Swift E2 – AFC E2
09:00 172427 ASwift E6 – AFC E6
10:00 173062 RKDES E3 – AFC E7
10:15 172424 A’veen/Heemraad E2 – AFC E10
11:30 173046 Nieuw Sloten E9 – AFC E11
11:30 162997 Blauwwit/A F2 – AFC F3
09:30 162816 DCG F4 – AFC F4
09:00 162145 SCW F1 – AFC F5
10:45 162132 DWS F3 – AFC F6
09:00 162130 Sp.Martinus F5 – AFC F8
09:00 162896 Ouderkerk F7 – AFC F10
11:15 162895 KDO F4 – AFC F11

Graag willen wij nog de aandacht vestigen op twee naderende
evenementen, t.w. Sixes en het zaalvoetbaltoernooi.
MIS HET NIET !!!!!!!!!!!!!!!!
Sixes toernooi zondag 1 januari 2006 om 13:00 uur voor alle AFCspelers (Jeugd, senioren en veteranen)!
Het traditionele Sixes toernooi is dit jaar juist ook voor de ‘uitslapers’
extra aantrekkelijk gemaakt! Om 13:00 uur wordt afgetrapt in twee
poules volgens een verrassende indeling die wordt gemaakt nadat zich
alle deelnemers hebben gemeld. De sociëteit en kleedkamers zijn
vanaf 12:00 uur open. Voor aanvang worden alle deelnemers (jeugd,
senioren, veteranen) welkom geheten. Na afloop van dit gezellige
onderlinge toernooi is er onder het genot van een hapje en een drankje de feestelijke prijsuitreiking tijdens de Nieuwjaarsborrel.
Organisatie o.a. Rogier de Boer, Frans Jüch, Max Flam, Nic van
Ommeren, Chris Schröder.

14

-

00

5

Am

sterda

5

2

m

he

189

sc

jaargang nr. 7

Footba

21 december 2005

84e

C

lu

b

b

ll

het genot van een hapje en een drankje de feestelijke prijsuitreiking
tijdens de Nieuwjaarsborrel.
Organisatie o.a. Rogier de Boer, Frans Jüch, Max Flam, Chris Schröder, Sebo Woldringh.

Zaalvoetbaltoernooi zondag 8 januari 2006
Het traditionele zaalvoetbaltoernooi voor de ‘lagere’ seniorenteams
zal wederom worden gespeeld in de Amstelveense ‘Emergohal’. Het
ochtendprogramma vangt stipt aan om 10:00 uur (zaal open vanaf
09:00 uur). Om 14:00 uur wordt afgetrapt voor het middagprogramma. Na afloop de onvergetelijke prijsuitreiking!
Ochtend poule A: Zat3, Zat6, Zon6, Zon8
Ochtend poule B: Zat4, Zat8, Zon7, Ajun
Middag poule A: Vet.Klassiek, Vet2, Zon10, Zon12
Middag poule B: Vet1, Zat5, Zon9, Zon11

Zaalvoetbaltoernooi zondag 8 januari 2006
Het traditionele zaalvoetbaltoernooi voor de ‘lagere’ seniorenteams
zal wederom worden gespeeld in de Amstelveense ‘Emergohal’. Het
ochtendprogramma vangt stipt aan om 10:00 uur (zaal open vanaf
09:00 uur).
Om 14:00 uur wordt afgetrapt voor het middagprogramma. Helaas
kunnen spelers met een contributieschuld niet meedoen. Na afloop de
onvergetelijke prijsuitreiking!
Ochtend poule A: Zat3, Zat6, Zon6, Zon8
Ochtend poule B: Zat4, Zat8, Zon7, Ajun
Middag poule A: Vet.Klassiek, Vet2, Zon10, Zon12
Middag poule B: Vet1, Zat5, Zon9, Zon11

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

Van de B-commissie
Nu de eerste helft van het seizoen is afgesloten blikken we even terug
naar onze elftallen.
AFC12 is nog volop in de race voor promotie. De gezellige nazit na
iedere wedstrijd wordt steeds vrolijker!
AFC11 speelt met wisselend succes. Gelukkig is de onderlinge
vriendschap en hechte band opvallend goed.
Met AFC10 gaat het minder als in voorgaande jaren. Het basiselftal
met wat versterking moet zich kunnen handhaven.
AFC9 staat strak bovenaan. Dit vriendenteam maakt goede kans op
een vroegtijdig kampioenschap.
AFC8 beleeft wekelijks veel plezier aan het potje voetbal. Het resultaat is van minder belang, getuige de stand op de ranglijst.
De jeugd van AFC7 komt redelijk mee in zijn klasse. Opmerkelijk is
het enthousiasme vóór, tijdens en na de wedstrijd van spelers en
aanhang.
Het nieuwe hechte AFC6 is inmiddels aan elkaar gewend. De goede
trainingsopkomst resulteert in aardige resultaten.
Van onze a-categorie teams knokt AFC5 in een zware poule voor
lijfsbehoud. De resultaten van de afgelopen weken zijn hoopgevend
voor het elftal met een grote trainingsopkomst.
AFC4 heeft een prachtige reeks overwinningen geboekt. Ook dankzij
de inzet van trainer, leider en spelers is de teambuilding voorbeeldig.
Tenslotte ons vlaggenteam AFC3 dat speelt tegen uitsluitend tweede
elftallen van hoofd- en eersteklassers. Na een trage start zijn inmiddels alle remmen los. Het elftal speelt bij vlagen de sterren van de
hemel en oogst alom bewondering van de hoofdcoaches bij uitwedstrijden. Ook thuis heeft menigeen op veld 2 kunnen genieten van de
inzet van de begeleiding en het spel van onze spelers. Ga zo door!

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

Identiteitskaarten seizoen 2005/2006
De KNVB heeft besloten met ingang van het seizoen 2005/2006 het
tonen van identiteitskaarten voor de aanvang van een wedstrijd
opnieuw verplicht te stellen. Uitsluitend op vertoon van deze identiteitskaarten kunnen dus volgend seizoen de spelersnamen op het
wedstrijdformulier worden ingevuld!
Wegens de lange voorbereidingsperiode roept het Bestuur/de Bcommissie alle aanvoerders op vòòr 1 februari 2006 2 pasfoto’s van
iedere speler compleet per team in te leveren bij onze commissie.
Deze pasfoto’s moeten aan de achterzijde zijn voorzien van de naam
en het KNVB-nummer.
Zonder identiteitskaart kan je volgend seizoen dus niet spelen!

Met sportieve groet en een ieder alvast fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toegewenst.
Sebo Woldringh
Secretaris Zat-cie

Zondag B
De B-commissie wenst allen fijne feestdagen toe en een in alle
opzichten gezond en voorspoedig 2006 met heel veel sportplezier
bij onze A.F.C.!
Sixes toernooi zondag 1 januari 2006 om 13:00 uur voor alle AFCspelers (Jeugd, senioren en veteranen)!
Het traditionele Sixes toernooi is dit jaar juist ook voor de ‘uitslapers’
extra aantrekkelijk gemaakt!
Om 13:00 uur wordt afgetrapt in twee poules volgens een verrassende
indeling die wordt gemaakt nadat zich alle deelnemers hebben gemeld. De sociëteit en kleedkamers zijn vanaf 12:00 uur open. Voor
aanvang worden alle deelnemers (jeugd, senioren, veteranen) welkom
geheten. Na afloop van dit gezellige onderlinge toernooi is er onder

Start trainingen
Vanaf maandag 9 januari 2006 (week 2)
Teamcoördinatie
AFC3 t.m. AFC5: Frans Jüch, Patrick Reddering, Lars Boering
AFC6 t.m. AFC9: Ted Maros
AFC10 t.m. AFC12: Max Flam
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Ik ben nu vijf maanden in Zeist en het schiet niet op. Ja, zegt iedereen, het is drie stappen vooruit en dan weer een naar achteren. Nu zijn
de pezen weer over belast. En ik mocht toch al weinig doen. Een
beetje lopen, een beetje buikspieroefeningen. Maar ik wil niet lopen
en buikspieroefeningen. Ik wil voetballen. Ze zeggen dat ik nu lekker
veel tijd heb voor mijn eindexamen en dat econometrie zo’n mooie
studie is. Maar volgens mij begrijpen ze het niet. Ik wil gewoon voetballen.
Het is voor het groepsgevoel goed dat je elke week naar je team komt
kijken. Ja, het zal wel, maar ik ga er dood aan, ik hoor er niet echt bij,
ik sta niet in het veld, kan niets extra’s geven bij een achterstand en
voel me dan alleen maar nog ongelukkiger. En trouwens: steeds maar
die vragen hoe het gaat. Kut, dus. Maar je kan dat niet altijd zeggen,
dus gaat het wel en vooruit en misschien na de winterstop beter. Laat
me toch voetballen.
Trouwens van die club hoor je ook bitter weinig. De een zijn dood is
de andere zijn positie. Ja, ik weet het wel, maar wil het gewoon niet
weten. Voetballen, daar gaat het om.
We komen na de het ochtendritueel Zeist thuis. Vijftig meter in het
zwembad heen en weer gelopen. Massage en veel revalidatiegrappen.
Een doodgewone dag. En nu snel weer naar school. Hoor ik op de
valreep dat mijn gastbroer Emanuel, die in Jong Ajax voetbalt, naar
het buitenland kan, maar nog niet de goede papieren heeft, want hij is
nog steeds Ghanees. Ach, het kan dus altijd erger. Ja, maar hij speelt
ten minste elke dag voetbal. Mijn God, egoïst. Dat voetbal wordt een
obsessie, ik moet ermee ophouden.
Kom ik thuis staat er een pakket. Een groot pakket, met een briefje.
Van de club, mijn club AFC. Dat ik snel moet herstellen, en dat er
zonneschijn is achter tegenslagen.
En ik wordt een uur later gebeld door een teamgenoot. Dat ze me
missen en trouwens, ook nog graag twee pasfoto’s anders mag je in
2006 niet eens voetballen. En we hebben je nodig.
Ik geniet van de inhoud van het pakket. Ik straal weer een beetje. Ze
zijn me niet vergeten.
Alleen daarom al zal ik doorzetten. Ik doe dat eindexamen en ga
trainen tot ik een ons weeg. Nou, vooral dat overtollige vet kwijt raak.
En ik kom terug, zoals ze me nog nooit gezien hebben. Misschien een
of twee keer eerder. Maar nu constant. Want ik weet wat het is om
niet te voetballen. En dat maakt me beter en sterker.
Bedankt allemaal voor de fruitmand en de interesse, nee, de warmte
en liefde bij het herstel.
Ik zie jullie zondag weer.
Olivier Wijnen

Afschrijvingen
AFC 6
Ted Maros (06-20246991)
AFC 7
Seth van Straten (06-30888444)
AFC 8
Bob Duis (06-46160111),
AFC 9
Jeroen Gerritsen (06-28959788), Olaf Morel (06-26492970)
AFC 10
J. Hilbrink (06-45988578),
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
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).
Laatste nieuws
Raadpleeg altijd op de AFC-site, de pagina’s ‘Senioren’ en of die van
je team!
B-Commissie
Frans Jüch – voorzitter (020 6415902)
Patrick Reddering – commissaris (06 47806481)
Max Flam – secretaris (020 6466118 / 06 25425231)
Ted Maros – commissaris (06 20246991)
Lars Boering – commissaris (0651147503)
Volgende Schakel
De volgende Schakel verschijnt in de week van 16 januari (week 3).

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).

“Sinterklaas, De Musical”
op DVD
De DVD die gemaakt is van Sinterklaas, De Musical, is in zeer beperkte oplage vanaf eind volgende week te kopen in het clubhuis.
Achter de bar ligt een voorraadje van ca. 30 stuks. De prijs is € 10,--

De jonge AFC’ers
De jeugdcommissie wenst alle functionarissen, leden, spelers en
ouders prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar
Olivier Wijnen (A1) schreef: “ik wil voetballen”
Een gewone doordeweekse dag. Het is half negen en mijn broer
brengt me naar Zeist. Drie keer in de week rijden we daar heen omdat
ik wil voetballen. Niet dat ik dat daar doe, ik revalideer. Sinds ik in
november 2004 een trap op mijn enkel hen gehad met de A1 in een
uitwedstrijd tegen Go Ahead heb ik pijn aan dat gewricht. Heb nog
enkele maanden op halve kracht, aangevuld met wilskracht en liefde
voor het spelletje doorgespeeld, maar ik moest er aan geloven. Kraakbeen beschadigd en lang revalideren. Totdat je er bij neervalt.
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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.

Nieuwe indelingen voorjaarscompetitie 2006
Pupillen D 1, D 2, D 3 en E 1 worden NIET opnieuw ingedeeld.

Extra trainingen E en F pupillen?
Na de winterstop zal er de mogelijkheid bestaan voor de E- en Fpupillen die één keer per week trainen, om een extra training te volgen.
Deze training zal plaatsvinden op de dinsdagen van 16.30 uur tot
17.30 uur op het kunstgras.
Het kan zijn dat de contactpersoon van desbetreffende categorie al
contact heeft opgenomen met de leider van het team, maar wij willen
de leiders nog eenmaal vragen te inventariseren hoe groot de animo
binnen het team is om op de dinsdag een extra training te volgen.
Graag vernemen wij via de mail jwesterveld@wanadoo.nl of er interesse is bij (een enkeling binnen) het team.
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
Contactpersoon E-pupillen: Dennis Bijlsma 06-22245977
d.h.j.bijlsma@gassanschiphol.nl
Contactpersoon F pupillen: Jean Bollen 06-36067587
jbollen01@freeler.nl
Winterstop Toernooi.
Op 8 januari 2006 in de Sporthallen Zuid voor de F1 pupillen, het
E-elftal en de D1 pupillen.
Aanvang: 1e wedstrijd F pupillen 08.30 uur, prijsuitreiking om 11.30
uur. Verzamelen om 07.45 bij de receptie in Sporthallen Zuid.
Aanvang: 1e wedstrijd E pupillen 11.45 uur, prijsuitreiking om 14.45
uur. Verzamelen om 11.00 bij de receptie in Sporthallen Zuid.
Aanvang: 1e wedstrijd D pupillen 15.00 uur, prijsuitreiking om 18.30
uur. Verzamelen om 14.15 bij de receptie in Sporthallen Zuid.
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Pup D 4 2e Klas 033
Legmeervogels D 2
Nieuw Sloten D 1
SDW D 1
NFC D 1
VVA/Spartaan D 2
AFC D 4

Pup D 5 2e Klas 034
Pancratius D 2
AFC D 5
Swift D 2
Sloterdijk D 1
Roda'23 D 2
SCW D 1

Pup D 6 3e Klas 100
AFC D 6
Blauw Wit D 3
KDO D 1
AGB D 1
Legmeevogels D 3
Amstelveen D 2

Pup D 7 2e Klas 038
AFC D 7
Blauw Wit D 4
Nieuw Sloten D 2
Sp.Martinus D 2
DWS D 3
Buitenveldert D 2

Pup D 8 /D 9 3e 068
Buitenveldert D 3
DCG D 5
Legmeervogels D 5
AFC D 8
AFC D 9
Ouderkerk D 4

Pup D 10 3e Kl. 073
AFC D 10
Nieuw Sloten D 4
.
OSC D 2
Swift D 5
Nieuw Sloten D 5

Pup D 11 4e Kl.001
Ajax D 5
Volendam D 10
Stormvogels/T D 6
AFC D 11
Haarlem D 3
Omniworld D 10

Pup E 2 1e Klas 014
Swift E 2
Buitenveldert E 1
RKAV E 1
Sp.Martinus E 1
Legmeervogels E 3
AFC E 2

Pup E 3 1e Klas 015
Sp.Martinus E 4
AFC E 3
De Dijk E 1
RKDES E 1
DCG E 3
Swift E 3

Pup E 4 2e Klas 038
Roda'23 E 3
AFC E 4
Legmeervogels E 4
Ouderkerk E 2
Panvartius E 5
Swift E 4

AFC E 5 3e Kl 100
AFC E 5
Roda'23 E 4
Sp.Martinus E 2
RKDES E 2
Aalsmeer E 2
SCW E 1

AFC E 6 3e Kl.113
Swift E 6
VVA/Spartaan E 4
SDZ E 2
Sloterdijk E 4
AMVJ E 1
AFC E 6

AFC E 7 3e Kl 103
NFC E 1
Sp.Martinus E 3
RKDES E 3
AFC E 7
Legmeervogels E 5
Pancratius E 2

AFC E 8 3e Kl 104
Pancratius E 3
AFC E 8
Aalsmeer E 4
Ouderkerk E 3
DCG E 5
Roda'23 E 5

AFC E 9 3e Kl. 043
AFC F 9
Roda'23 E 11
Legmeervogels E 7
Pancratius E 9
Sp.Martinus E 10
Buitenveldert E 10

AFC E 10 3e Kl 115
Amstelveen E 2
Legmeervogels E 10
Ouderkerk E 7
Sp.Martinus E 8
Roda'23 E 13
AFC E 10

AFC E 11 3e Kl 105
Aalsmeer E 3
ASV Arsenal E 3
Nieuw Sloten E 9
AFC E 11
Pancratius E 4
Buitenveldert E 4

AFC E 12 3e Kl 107
Sp.Martinus E 11
AFC E 12
Pancratius E 6
Roda'23 E 9
RKAV E 2
RKAVIC E 1

AFC E 13 3e Kl 112
AFC E 13
?
Sporting Maroc E 3
Blauw Wit E 6
Germaan E 2
VVA/Spartaan E 3

AFC E 14 3e Kl 108
Blauw Wit E 5
Eendracht'82 E 1
Nieuw Sloten E 7
SDZ E 5
AFC E 14
DCG E 10

AFC F 1 1e Kl 010
AFC F 1
Swift F 1
Legmeervogels F 1
Pancratius F 1
Blauw Wit F 1
Abcoude F 1
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AFC F 2 2e Kl 023
AFC F 2
Nieuw Sloten F 1
VVA/Spartaan F 2
SDZ F 1
DWS F 1
Aalsmeer F 1

AFC F 3 2e Kl 024
Roda'23 F 2
Pancratius F 2
Blauw Wit F 2
AFC 3
Legmeervogels F 3
Sp.Martinus F 2

AFC F 4/F 5 3e 035
SCW F 1
Buitenveldert F 4
DCG F 4
AFC F 4
SDZ F 2
AFC F 5

AFC F 6 3e Kl 036
DWS F 3
Legmeervogels F 4
AMVJ F 1
ZRC/Herenmarkt F 1
SDW F 1
AFC F 6

AFC F 7 3e Kl 034
AFC F 7
.
Legmeervogels F 5
DWS F 4
Pancratius F 4
Nieuw Sloten F 2

AFC F 8 3e Kl 039
Sp.Martinus F 5
Swift F 4
V en V F 1
Roda'23 F 6
Gold Star F 1
AFC F 8

AFC F 9 4e Kl 095
Roda'23 F 10
AFC F 9
RKAV F 2
Pancratius F 5
KDO F 3
Legmeervogels F 6

AFC F10 4e Kl 099
Sp.Martinus F 9
Germaan F 1
Ouderkerk F 7
AFC F 10
AMVJ F 2
DWS F 5

AFC F 11 4e Kl101
Sloterdijk F 4
Pancratius F 7
KDO F 4
AFC F 11
RKAVIC F 2
Sloten/Rivalen F 1

Jeugdjournaal
Koning Winter sloeg dan toch nog net toe op de allerlaatste dag voor
de winterstop waardoor onze oudere jeugd in bed kon blijven. Zo niet
de allerjongsten waar de kampioenen bekend werden : "... Een wit
veld op deze koude vroege morgen. "Nova Zembla" toernooi werd er
al geroepen .....Maar de jongens waren al snel warm en er konden
lekker slidings gemaakt worden . In de Champions League werd
Bayern München de ware kampioen door ook vandaag twee maal te
winnen. Zij kregen de Grote Beker.....Portugal won 2 keer o.a. met 20 van nummer twee (Peru) en kon niet meer worden ingehaald. Kampioen dus en op de foto met de AFC World Cup. Hun coach Maarten
haalde zo zijn tweede titel op deze dag aangezien hij ook coach is van
Bayern München. Een unieke prestatie!...".

Kampioenen
Bayern München
foto Bayern Munchen

World Cup &
Champions League
De laatste zaterdag en de kampioenen!
Een wit veld op deze koude vroege morgen. "Nova Zembla "toernooi
werd er al geroepen .....
Maar de jongens waren al snel warm en er konden lekker slidings
gemaakt worden .
In de Champions League werd Bayern München de ware kampioen
door ook vandaag twee maal te winnen. Zij kregen de Grote Beker.
Bordeaux won ook twee keer en bleef op de tweede plaats. En Borussia Dortmund behield de derde plaats, ook al met twee winstpartijen.
En Ajax speelde tegen Inter Milan en ......won met 4-2 ( het zou een
voorteken kunnen zijn).
De ere medailles werden onder applaus in ontvangst genomen en ook
de andere teams kregen een mooie medaille omgehangen.
In de World Cup was het helemaal spannend .
Portugal won 2 keer o.a. met 2-0 van nummer twee (Peru) en kon niet
meer worden ingehaald. Kampioen dus en op de foto met de AFC
World Cup. Hun coach Maarten haalde zo zijn tweede titel op deze
dag aangezien hij ook coach is van Bayern München. Een unieke
prestatie!
En omdat Engeland ook van de nummer twee wist te winnen kwamen
zij, samen met Brazilië, dat wederom van "angstgegner" Mexico klop
kreeg, op de tweede plaats terecht. Vlak voor Mexico ( 4e) dat ook
een enorme sprong maakte op de ranglijst.
Ook hier kregen alle teams, onder grote belangstelling en applaus,de
medailles omgehangen .
Waarmee deze competitie keurig voor de winterstop afgerond werd.
Tot in het nieuwe jaar: we beginnen weer op woensdagmiddag 11
januari.
En: als je het nog niet gedaan hebt schrijf je in voor de Borchland
Sportdag op zaterdag 14 januari.
Ouders van spelers die zich nog niet bij hun leider hebben opgegeven
kunnen hun zoon opgeven bij Casimir Westerveld (mail naar: jwesterveld@wanadoo.nl ) onder vermelding van naam kind en team
waarin het speelt. Opgeven voor 4 januari (dan moet ook de betaling
binnen zijn).
Mede namens de andere trainers en Peggy wens ik iedereen een prettige vakantie en een voorspoedig en sportief nieuwjaar.
Kees Koedood

foto Portugal

Kampioenen
Portugal

En als we het dan toch over coaching en coaches hebben: deze week
is Louis van Gaal te gast bij AFC. Zijn spelersgroep mort wat over de
wisselbeurten. Bij de F9 lossen ze dat anders op: "...Na rust werd er
gestreden in F9 om het volgende doelpunt. Zoals gebruikelijk werd de
opstelling naar eigen inzicht bepaald. Iedereen voor de pot om de bal
erin te tikken. De eindstand werd 13-0 voor AFC. RKAV was in spor-
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tief opzicht een goede tegenstander. Niet een keer hebben ze de moed
laten zakken...". Wellicht een suggestie. Hoewel?: "...Ajax stuurloos
zonder coach Guido Op deze zonnige woensdagmiddag leek er geen
vuiltje aan de lucht voor Ajax. Aangevuld met Oleg, die normaalgesproken alleen maar traint en nog nooit een wedstrijd heeft gespeeld, begonnen ze aan de eerste wedstrijd tegen Glasgow Rangers.
Maar al snel bleek dat de jongens hun leider/coach Guido enorm
misten. Maxim dacht plotseling dat hij de keeper was, bleef stokstijf
in het doel staan en stopte een bal met zijn handen, Jim wist niet of
hij nou beter voor of achter kon spelen, Noah liet zich onder de grond
schoffelen en moest even huilend het veld verlaten met een tand door
de lip, Thijmen rende zonder bal kris kras over het veld en Oleg
huppelde daar dapper tussendoor. Ajax zonder coach was geen
schijntje van het Ajax van de afgelopen weken. De goals vlogen om
hun oren, de schoudertjes gingen hangen en zo verloren ze met 7-0
van Glasgow Rangers...".
Over het bezoek van de belangrijkste en machtigste jeugdcoach is
natuurlijk al apart verslag gedaan op de site. Maar we komen hem
natuurlijk wel in de verslagen tegen: "...Meteen na de rust leek het
erop dat de scheidsrechter ook in Sinterklaasstemming was. Ik stond
wat ver van de plaats van delict, maar het toegekende resultaat was
een prima ingeschoten penalty voor Stormvogels/Telstar. En ja hoor,
daar kwam ineens onrust in het spel van AFC. Begrijpelijk, want op
veld 3 hebben we dit scoreverloop eerder gezien, met uiteindelijk een
teleurstellend resultaat. Een hoge bal richting doelmond van AFC
werd door alles en iedereen gemist, op een speler van Stormvolgels/Telstar na. Resultaat 2-2. Grote winst in deze wedstrijd: de C2
bleef knokken en vechten voor iedere bal. Een doorgekopte bal kwam
terecht bij Adam die net in of net buiten het strafschopgebied ten val
werd gebracht. En onze goedheiligman in het zwart wees weer naar
de elfmeter. Mooie pingel van Kay, onhoudbaar voor de keeper, en de
C2 stond weer op winst. De laatste minuten gaven voor beide partijen
nog een paar kansjes, maar na het laatste fluitsignaal bleven de 3
punten in Amsterdam. En ook belangrijk, weg veld drie trauma.....Hoe het verder gaat? Om in Sinterklaasliedjesstijl te blijven:
Hoor wie klopt daar kinderen...Aan de deur van de top van deze
competitie. Is het de C2, we zullen het snel weten. Er komt een lastige
reeks wedstrijden aan, kom je daar goed doorheen, ja dan...".
En natuurlijk moest dat ook op rijm :
"... Bij AFC, zo zei Sint's Scouting-Piet,
Voetballen ze zo gek nog niet.
En het mag dan nu een drukke tijd zijn,
Sint staat graag dan zelf even aan de lijn.
Want WIS, talentenjagers of coördinatoren,
Sint wil ze zelf dan wel zien scoren.
En het deed hem dan ook veel plezier,
Doelpunten genoeg bij AFC C-vier !
De schimmel was nog maar amper gestald,
Werd waarempel de eerste al binnen geknald.
De kansen kwamen als mijn pepernoten,
Met het hoofd, verfijnde maar ook wilde schoten.
De Analyse-Piet had dan ook wel pret :
„Sint, ze raken paal en lat nog vaker dan 't net!"...".
Niet alleen de Goedheiligman gaf kadootjes, ook de B1 : "...Vanaf het
fluitsignaal gingen beide teams weer fel van start. AFC begon de
aanval te zoeken uitmondend in een schot op doel echter recht in de
handen van de Haarlem keeper.Het leek een helft te worden zoals de
eerste helft was geeindigd, ware het niet dat AFC zelf Haarlem in het
zadel hielp en de mogelijkheid te scoren op een presenteerblaadje
aanbood; bij een aanval van Haarlem, probeerde de AFC verdeding
de bal tot corner te trappen, waarbij Daan, onze keeper, in zijn werklust de corner wilde voorkomen. Bij deze ongelukkige aktie kwam de
bal pardoes voor de voeten van een Haarlem speler, die de hoek voor
het uitkiezen had; 0-1...".
Een kadootje is het ook als je als C8 zo'n tegenstander op bezoek
krijgt : "... Vandaag rekenden we weer op een winstpartij.De Buitenboys C10 zijn te hoog ingedeeld. Zij staan helemaal onderaan met 0
punten uit negen wedstrijden en 121 doelpunten tegen en 4 voor.Al
na 2 minuten brak Tjardo door en gaf vervolgens een prachtige
voorzet aan Tim. Tim aarzelde niet en knalde de eerste bal achter de
keeper (1-0)...". Nou de 13-0 was nog mild dan.

En om dit onderwerp af te sluiten, de D6 voelde zich als menig kind
dat rondom Sinterklaas is geboren (uit eigen ervaring....) met de
vraag: "..."Te weinig gekregen"? Martinus is vandaag de kampioen
van onze afdeling geworden. Terecht als je de meeste punten hebt.
Qua voetbal ben ik de mening toegedaan dat onze 1e jaars voetballertjes het betere voetbal laten zien. Maar ja, leuk en mooi voetbal is
geen garantie voor de hoofdprijs...". Daar is Blind inmiddels ook
achter trouwens.
Laten we eens naar de verzorging in de kou kijken. Vreemde zaak. Zo
denken de ouders van de F6 blijkbaar meer aan zichzelf:
"...Overtuigende overwinning op Sporting Martinus Het was een
koude zaterdagmorgen, windstil. De rust viel over de met thermisch
ondergoed beschermde ouders heen toen zij Sportpark Martinus
betraden. Die rust straalde ook Sporting Martinus F4 uit. Zij leken
onbevreesd voor het eveneens rustig startende AFC F6. Maar na
enige minuten evenwichtige krachtmeting voelde AFC F6 opeens dat
zij de meerdere konden zijn. Een eerste kans kwam toen Jord de bal
mooi opving in het doelgebied, hij speelt af naar Abel, die knalt op
het doel, maar de bal komt als een raket terug van de paal. Nu beginnen de taferelen op het veld wat wilder te worden. Een Sporting
Martinus speler schopt tegen de bal, maar zijn schoen vliegt hoog
door de lucht. Frank wil die schoen nog koppen, maar bedenkt zich
net op tijd, en voorkomt zo dat hij een afdruk van de noppen in zijn
voorhoofd krijgt! Maar het spel gaat gewoon door en Luca schiet van
afstand in het doel: 1-0...".
Evenals die van de D3, die overigens wel mooie resultaten neerzetten
in spannende wedstrijden : "... Koud, winter, veel afgelaste wedstrijden. AFC D3 ging gelukkig door want de D3 is bezig met een positieve run en willen dit doorzetten. Wederom een heel goede trainingsweek achter de rug. Over de wedstrijd is niet zoveel te vertellen behalve dat iedereen bezig was om zich warm te houden, gelukkig
hadden de supporters dikke jassen aan. De drie wisselspelers langs
de lijn hadden dat niet en stonden in hun trainingspak een half uur te
kleumen langs de lijn, gelukkig werd er in de tweede helft sneller
gewisseld. Er werd de eerste helft weing bewogen waar de tegenstander wel raad mee wist en voortdurend op onze helft te vinden was.
Maar ook vandaag was Mickey in een uitstekende vorm( oeps één
keer wel erg gevaarlijk de bal in het spel terug gebracht)...".
Op het moment van schrijven is de keus voor vanavond : Van Gaal of
het Groot Nationaal Dictee. De eerste noemden we al, van het laatste
troffen we bij de E4 ook wat aan : "... Per dat ik van me eige effe niks
te doen had, was ik zaterdag bij Pancrasius om es te kijke of dat
zootje ongeregeld van AFC er nog wat bijgeleerd had, al sal het
duidelijk wesu dat ik daar geen grote illusies van had. In alle godshere vroegte staan ik dus in de #$%&!! typhuskou in een snijdende
wind op het hoogpolig tapijt bij Pancrasius wat heden ten dage voor
een voetbalveld schijnt door te moeten gaan (mijn fader, zaliger
nagedachtenis, zou zich in z‚n graf omgedraaid hebbu). Het publiek
beloof al weinig goeds: van die juppenvaders die denken dat je met
verliessu ook winnu ken. Het gaat dus gewoon wel om de knikkers
heru! Afijn, die koters zijn toch uit wat beter hout gesneden dan ik
gedag had, want de kou lijk geen zichtbaar effect op ze te hebbu
(even ervan uitgaande dat ze normaal altijd zo slecht spelu). Wekker
staat op doel en hep alle tijd om zijn neus goed schoon te peutere
want de rest van het grut staat op de andere helft kansu te missu ook
wel as vanwege asdat die keeper van Pancrasius een prima partijtje
staat te keepu (geen idee wat se die te etu hebbu gegevu). Eindeluk
zet Pluim Bolsius vrij voor de kool voor een niet te missu kans. En,
verdomd as het niet waar is, hij schiet hem in! 0-1...".
De eerste helft zit erop. We hebben een leuk aantal kampioenen die
op de site en elders in dit nummer worden genoemd. Tijd voor iedereen om een paar weken op te laden, om dan weer met frisse moed het
veld te betreden en het toetsenbord op te zoeken !
Frank de Munnik
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AFCoryfee:
Dick van der Klaauw!

Pim van de Meent mengt zich ineens met een dolletje (wanneer
niet?) in het gesprek. Hetgeen door Dick op bekwame wijze wordt
gepareerd.
Dick: Toen ik in de jeugdcommissie zat, kon ik altijd een beroep op
hem doen. Later heb ik, als voorzitter, eigenlijk wel lastige gesprekken met hem gevoerd. Echter altijd met open vizier, recht voor zijn
raap, we spreken dezelfde taal, moordvent, hou ik van.
Vraag: Na zes jaar als penningmeester en één jaar als vice-voorzitter
werd je voorzitter van de club. Wat is makkelijker een grote transportonderneming leiden of een club als AFC?
Antwoord: In een club heb je veel meer rekening te houden met de
mening van anderen. Je moet iedereen in zijn waarde laten. Je moet
iedereen de gelegenheid geven om zijn verhaal te vertellen, maar je
moet wel altijd duidelijk zijn in je eigen doelstellingen. Leiding geven
in een bedrijf is toch heel wat anders. Je bent veel en veel meer op de
hoogte van alle in en outs en daarop stuur je toch het bedrijf. Je kunt
dan makkelijker zeggen: “En toch gaan we die kant op”. Maar het is
zeker een toegevoegde waarde als je leiding hebt leren geven in een
bedrijf.
Vraag: Maar is het ook niet lastig om leiding te moeten geven aan
een bestuur, waarvan een aantal leden elkaar al heel lang kent en bij
elkaar over de vloer komt?
Antwoord: Zeker, je weet niet altijd wat er van te voren al besproken
is. Maar het voordeel voor mij was wel, dat ik veel makkelijker mijn
mening kon vertolken. Ik hoefde niet bang te zijn, dat de discussie
later in de privé-sfeer eventueel herhaald zou worden. Een voorzitter
dient onafhankelijk te zijn. Ik heb een mooie tijd gehad. Ik heb het
altijd een plezierige onderbreking van mijn werkzaamheden gevonden, omdat je toch anders met elkaar omgaat. Het hoogtepunt van
mijn tijd als voorzitter vond ik de terugkeer naar de Hoofdklasse,
onder leiding van Ton du Chatinier. Die promotie was echt het resultaat van het collectief. Van voetbal heb ik weinig verstand, daar waren anderen voor. Ik heb wel verstand van het zakelijke. Je moet je
eigen beperkingen kennen en zaken aan anderen overlaten als ze daar
beter in zijn. Ik was erg betrokken bij het Eerste, ik vond het prachtig.
Maar ik had me misschien toch op andere momenten meer moeten
laten zien. Ik was echter al zoveel tijd voor AFC kwijt, dat dat erbij
ingeschoten is.
Vraag: Tijdens jouw voorzitterschap kwam de kwestie Zuidas onder
andere veelvuldig tijdens het Jaardiner ter sprake. Jan van Dijk
vertelde, dat hij nog steeds als adviseur voor het Bestuur optreedt,
maar dat hij zich zorgen maakt over de huidige ontwikkelingen. Ben
jij er ook nog zo bij betrokken?
Antwoord: Toen we te horen kregen van de plannen over de Zuidas,
hadden we, volgens de projectontwikkelaars, een kans van 5% om op
ons park te mogen blijven. We hebben geknokt en geknokt, het ging
heel moeizaam. Maar je moet op speaking terms blijven met de beleidsbepalers. Ik hoor ook dat het op dit moment niet echt goed gaat
in de onderlinge verhoudingen tussen AFC en de Gemeente. Je moet
de onderhandelingen weer openbreken, je moet met elkaar weer om
de tafel gaan zitten. Het is geven en nemen. Maak gebruik van de
expertise die Jan van Dijk, Bob Neseker en ik hebben. Ik ben best
bereid voor de club op projectbasis weer actief te worden. Ik zal niet
nee zeggen als men mij erom vraagt. Hoe over AFC gesproken wordt
en hoe je benaderd wordt als oud-voorzitter van deze club, ja, dat
vervult mij namelijk met trots.
Zaterdag vroeg in de ochtend kijken naar mijn kleinzoon, die nu ook
lid is van AFC, dan loop ik te genieten, ook van alle bedrijvigheid op
ons sportpark. Daarna naar het hockey van kleindochter om vervolgens een bordje bij Samo Sebo te eten. Prachtig!

foto Dick van der Klaauw

Oud-voorzitter en erelid van AFC. Jarenlang gezichtsbepalend geweest voor de jeugdcommissie en daarna voor het Bestuur. Maar zet
in een cabaret net zo goed een perfecte imitatie van de Zweedse kok
uit de Muppetshow neer als dat hij onderhandelt met de Gemeente
over de Zuidas. Alom een man met vele gezichten, maar ook een man
die het Bourgondische leven omarmt.
Vraag: Vele wonderlijke wegen zijn er soms afgelegd om bij AFC te
komen. Hoe leidde jouw weg?
Antwoord: Zal ik je zeggen. ABC organiseerde elk jaar één van de
gezelligste honkbaltoernooien van Nederland. Het toernooi om de
Hans Volkers Trofee. De initiatiefnemers waren de gebroeders de Bie.
Het was niet alleen een eer om als team daarvoor uitgenodigd te
worden, maar ook als scheidrechter. Ik vond dat prachtig. Als internationaal scheidrechter in die tijd ben ik vaak op EK’s en WK’s geweest, maar dit toernooi van ABC was toch bijzonder. Hugo Walker
speelde voor ABC en die zei gewoon: “Je moet lid worden van AFC”.
Bovendien mijn zoons Guido en Brennus gingen voor AFC spelen,
dus dat advies heb ik maar opgevolgd.
Vraag: Was je vanaf dat begin direct actief voor de club?
Antwoord: Ik werd gevraagd of ik leider van het team van mijn
zoons wou worden en ik zei: “Ja”. En zo ben ik ook voor de jeugdcommissie gevraagd.
Vraag: Als je jouw tijd in de jeugdcommissie met die van nu vergelijkt, wat valt je dan op?
Antwoord: In tegenstelling tot nu waren het in die tijd hoofdzakelijk
goedwillende vaders, die de jeugd trainden. Ik stond ook op het veld
en trainde onder andere de zoon van Piet Keizer. Ik stap op hem af en
vraag of hij het over wilt nemen. Ja, dat is natuurlijk niet zomaar een
ouder, die langs de kant staat. Krijg ik als antwoord. “Waarom, het
gaat toch goed”. Het was hartstikke leuk om te doen. Er stonden toen
ook al ongeveer 250 jeugdleden op het veld. Als je dat vergelijkt met
nu, met al die trainers, met al die aandacht voor de jeugd. Het is wel
heel wat professioneler geworden. Maar ik heb wel het gevoel, dat het
nu van de kant van de ouders wat afstandelijker is geworden. Het is
nu meer van alleen maar aanwezig zijn. Ik heb het gevoel dat de
betrokkenheid van de ouders bij de club vroeger groter was. Het was
toen, naar mijn idee, veel meer één grote familie. Al met al ben ik
negen jaar lid van de jeugdcommissie geweest, waarvan 5 jaar als
voorzitter.
Vraag: Waar denk je over die periode het liefst aan terug?
Antwoord: Daar kan ik kort over zijn. Met de jeugd naar Londen
onder leiding van good old Martin Duinker! Geweldige man was dat.
Genoten van die trips.
Vraag: In het AFC Honderdjarenboek zeg je dat de financiële situatie van AFC in die tijd, toen je aantrad als penningmeester verre van
rooskleurig was. Om AFC weer financieel gezond te maken, zal je
geen vrienden gemaakt hebben of is dat meegevallen?
Antwoord: Ach, dat valt wel mee. In eerste instantie zullen ze zo
reageren, maar als je duidelijk bent in je uitleg, dan begrijpen ze
waarom je zo streng bent en de hand op de knip houdt. Maar je moet
het ze wel uitleggen, anders kweek je geen begrip. Ik heb het als een
uitdaging ervaren om de club weer financieel gezond te maken en dat
is gelukt ook.

“Zo en nu moet ik gaan kaarten, anders worden mijn vrienden boos.
We zitten al jaren op een vaste plek in het clubhuis en owee als je te
laat komt. Dat wordt niet op prijs gesteld. Ik kaart nu al zeer veel
jaren met Hugo Walker; Henk de Groot en Rob de Jong”.
Samensteller is er getuige van dat een paar jongeren, dat de vaste plek
bezet hielden, keurig op verzoek opstonden om plaats te maken voor
de kaartvrienden.
Samensteller: André Wijnand
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