Dit is de Schakel die komt binden.
De oude club aan d’oude vrinden.
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AFC IN BEELD

Zal “ons eerste” verder naar de top stijgen?
De komende 2 wedstrijden kunnen het antwoord geven.
Uw aanwezigheid en steun is dus zeer wenselijk!
19 november 14.00 uur
Elinkwijk - AFC

26 november
vrij

3 december 14.00 uur
Hollandia - AFC

Een aantal interessante thuiswedstrijden in de komende 3 weken
Zaterdag 18 november
14.45 uur AFC zat. 1 - Kismet ’82 1
14.30 uur AFC A1 - FC Zwolle A1
12.45 uur AFC A2 - GVVV A1
12.15 uur AFC D1 - Storm./Telstar D1

Zaterdag 2 december
14.45 uur AFC zat. 1 - Nieuwendam 1
14.30 uur AFC A1 - Emmen A1
14.45 uur AFC A2 - Noordwijk A1
12.15 uur AFC D1 - FC Omniworld D1

Zaterdag 25 november
14.30 uur AFC A1 - Storm./Telstar A1

De volgende Schakel zal op 6 december verschijnen, dus over 3 weken.

Volg onze mededelingen, uitslagen en verslagen over AFC
op www.afc-amsterdam.nl
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Deze uitgave van de Schakel is het de beurt aan ondergetekende om deze rubriek
voor zijn rekening te nemen. Een beter moment kan ik niet gebruiken om een
problematiek onder de aandacht te brengen, dat steeds nijpender wordt; het tekort
aan (club)scheidsrechters bij de thuiswedstrijden van onze jeugd. De KNVB
stelt vrijwel alleen voor de teams die uitkomen tot en met de Hoofdklasse een
scheidsrechter aan. Gelukkig is er een aantal AFC-ers die op zaterdag of zondag een
wedstrijd willen fluiten voor de jeugd. De jeugdcommissie kan bijvoorbeeld ieder
weekend een beroep doen op Ap Springer (chapeau) en Frans Jüch. Maar als u het
wedstrijdprogramma in de Schakel bekijkt hebben wij veel meer clubscheidsrechters
nodig. Wij proberen dit op te lossen door de spelers van de selectieteams junioren A1
tot en met C2 als tegenprestatie voor de extra faciliteiten die zij genieten 2 keer per
seizoen een wedstrijd te laten fluiten vanaf de D pupillen tot en met de B junioren.
Ook kunnen wij altijd een beroep doen op Erik Bos, KNVB scheidsrechter en vader
van 2 zoons die bij AFC spelen. Afgelopen zondag was het ons echter niet gelukt een
scheidsrechter aan te stellen voor de junioren B4; gelukkig was Cocky van Duivenbode op het laatste moment bereid deze wedstrijd te fluiten. Daarom hierbij een
dringende oproep aan alle leden, ouders en verzorgers die het leuk vinden een
wedstrijd te fluiten om contact op te nemen met de scheidsrechterscommissie
en/of de jeugdcommissie. Voor een tenue en trainingspak zal worden gezorgd.

Sportpark Goed Genoeg, De Boelelaan 50, 1082 LR A’dam
clubhuis 6445575,
Afgelastingen 0900-200 20 20 (0,25 p.m.)
Administratie
Jaap Draisma, Postbus 71793, 1008 DG Amsterdam,
tel. 6611513, fax 6611959, e-mail: afc@hetnet.nl
Contributies t.n.v. 2e penningmeester AFC, postgiro 241002
Secretariaat AFC
Postbus 302, 1180 AH Amstelveen, 6410557
AFC bestuur
Voorzitter Machiel van der Woude
Secretaris Kees Gehring
Penningmeester Nick van Ommeren
Vice-voorzitterAd Westerhof
2e Secretaris Ronald Koster
2e Penningmeester Edwin Geluk
Voorzitter Jeugdzaken Rinus van Leijenhorst
Commissaris clubhuis zaken Amel Vroege
Commissaris TOPamateurs Henk Bijlsma

6623867
6410557
4411027
6444217
4977917
6433722
036-5300489
6458693
06-53191115

Commissies en contactpersonen
Elftalcommissie zondag A Henk Bijlsma
Elftalcommissie zondag B Ted Maros
Elftalcommissie zaterdag Sebo Woldringh

6194875
4894268
023-5492900

Jeugdcommissie:
Voorzitter Rinus van Leijenhorst
Penningmeester Michael Tugendhaft
Comm. Techn. Zaken Klaas Molenaar
Comm. A, B, C, D, E, F Wiebe Westerhof
Champ.League/World Cup Peggy de Hond
Adviseur John Parsser

036-5300489
6794911
6751494
4826825
06-48205116
6440029

Jeugdcoördinatoren
Henny Schipper
Martin Verburg
Peter Dekkers

6424367
6471976
6177174

Contactpersonen
Junioren A Thea Verhoeven
Junioren B Frits Stoffels
Pupillen D René Toonen
Pupillen E Dennis Bijlsma
Pupillen F Brian Speelman
Ch. L. en W.C. Peggy de Hond

4961106
06-53273670
6752972
06-22245977
06-53139933
06-48205116

Commissie Sociale Zaken Johan de Bie
Veteranencommissie André Wijnand
Archiefcommissie Pim Adriaansz
Clubstatisticus Chris Schröder

0297-582372
0297-522668
0251-650948
6152751

Trainers senioren
Ton du Chatinier
Dennis Purperhart
Martin Verburg
Hesdey Sanches
Kees Bregman

06-29561981
06-22232606
06-52017206
06-12268777
06-22146418

Trainers junioren/pupillen o.a.
Pim van de Meent
John Stevens
Erwin Keller
Raymond Haloni
Jeroen Coersen
Joost van Dam
Tom Verhagen
Kees Koedood

06-21557698
06-22393232
06-44702344
06-29173185
06-41500758
06-38227603
06-14373310
06-51018875

Los van deze problematiek gaat het over het algemeen goed met de jeugdafdeling. In
het begin van het seizoen waren er problemen met de beschikbaarheid van de trainingsvelden, maar die behoren inmiddels tot het verleden. De organisatie staat en dat
is te danken aan de vele functionarissen (vrijwilligers/betaalde krachten) binnen de
jeugdafdeling. Niet voor niets heeft AFC het vorig seizoen de prestigieuze "Rinus
Michels Award" gewonnen voor de beste jeugdopleiding bij de amateurs.
Als er iemand wegvalt binnen de organisatie wordt zijn/haar plek zonder problemen
ingevuld. Een voorbeeld hiervan was de traditionele Herfst2daagse, door de inzet van
velen weer een succes. Gelukkig beschikken wij over een groot kader met fantastische mensen en die moeten wij koesteren. De resultaten bij de jeugd zijn wisselend,
verrassend en teleurstellend. Het vlaggenschip van de jeugd de A1 junioren heeft het
zeer moeilijk en werd afgelopen zaterdag geconfronteerd met een hard aangekomen
5-1 nederlaag tegen Quick'20 in Oldenzaal. Het zal een hele klus voor deze jongens
worden zich te handhaven. Ook voor de standaardelftallen B1, C1 en D1, allen zeer
hoog ingedeeld, wordt het een zwaar seizoen en als deze teams zich weten te handhaven is dat een geweldige prestatie. Verrassende prestaties van de B6, C1, D2,
D3. Vooral bij de E en de D categorie zijn de resultaten wisselend, de E9 pupillen
winnen de ene week met 10-0, maar verliezen een andere keer met 1-10. De resultaten van de teams in de F categorie zijn over de hele linie prima, deze teams staan 1e
of 2e in hun competitie. Een probleem waarmee wij ook te maken hebben is dat door
de vele jeugdteams die AFC heeft, onze teams worden ingedeeld in een competitie
van vrijwel uitsluitend standaardteams en iedere week dus flink aan de bak moeten.
Des te groter is de prestatie die deze teams leveren.
Tenslotte wil ik een ieder aanraden op zaterdagochtend eens naar Goed Genoeg
te komen, een waar feest met de allerkleinsten van de Champions League en
World Cup. Kortom de jeugdafdeling bloeit nog steeds, maar iedere dag gebeurt er
wel iets, waardoor wij met de beide benen op de grond blijven staan en alert moeten
blijven. Het invullen van deze hobby kost mij veel tijd, maar mede dankzij de steun
van thuis heb ik dit er graag voor over.
Fantastisch is natuurlijk ook dat dit seizoen spelers vanuit de jeugdopleiding de
gelegenheid krijgen via het 2e elftal door te stromen naar de selectie van het eerste en
zelfs meespelen. Dit seizoen hebben Stephan Veenboer, Peter Post, Khalid Harrak, Laurens Samson en Said Bentohami reeds hun opwachting gemaakt! Een
betere stimulans bestaat er niet voor onze jeugd.
Het eerste behaalde zondag j.l. een mooie overwinning op "angstgegner" ADO'20,
met veel inzet en strijd. Tot het einde bleef het (onnodig) spannend, doordat wij de
100% kansen in de 2e helft niet wisten te benutten. Vooral toen 10 minuten voor het
einde ADO'20 tegen scoorde, dwaalden mijn gedachten af naar een aantal jaren
geleden toe wij tegen deze tegenstander de punten in de laatste minuten ook weggaven. Gelukkig konden wij stand houden en dankzij een goede invalbeurt van
Stephan Veenboer behielden wij de 3 punten.
Zoals reeds gememoreerd raad ik iedere AFC-er aan in het weekend eens naar de
wedstijden van onze jeugdelftallen te komen kijken om met eigen ogen te aanschouwen, wat een fantastische jeugdafdeling AFC heeft, waar ik als voorzitter van onze
onvolprezen jeugdcommisssie zeer trots op ben.
Rinus van Leijenhorst
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Hugo Hoogeveen, sen.17-02-1969, Zwaardemakerstraat 29, 1097 SG
Amsterdam, 020-6680050, lidnr. 6157, KNVB nr. CHBC70S
Robert Vreugdenhil, Kromme Mijdrechtstraat 91 II, 1079 KT Amsterdam, 06-14373536, lidnr. 7424, KNVB nr. FCKC69X

Bestuursmededelingen
AFC administratie
Het kantoor” op ons sportpark Goed Genoeg wordt sinds eind 1998
bemand door onze administrateur Jaap Draisma, gedurende de laatste
jaren geassisteerd door Yvonne Steeman.
Zij verzorgen de veel omvattende werkzaamheden m.b.t. de ledenadministratie en het wedstrijdsecretariaat en alles wat daarbij komt
kijken. Yvonne Steeman assisteert daarnaast AFC’s commerciële
commissie bij uitvoerende activiteiten.
Onlangs heeft Jaap Draisma het bestuur aangegeven, dat hij zijn
werkzaamheden voor onze club niet geheel wil beëindigen, maar ook
graag tijd zou willen vrijmaken voor andere zaken.
Het bestuur is zeer verheugd te kunnen bekendmaken dat na enkele
gesprekken besloten is om vanaf heden ons lid van Verdienste Frans
Jüch aan “het team” op de AFC-ledenadministratie toe te voegen. Wij
zijn Frans hiervoor zeer erkentelijk, feliciteren hem met zijn benoeming en wensen Jaap, Yvonne en Frans veel succes!

Adreswijzigingen:
Dan Huijser, Entrepotdok 151, 1018 AD Amsterdam, 020-6277686,
lidnr. 6743
Marlon Amankwah, Charlotte Brontestraat 7, 1102 XB Amsterdam,
020-7776223, lidnr. 7637
Edwin van de Wijngaard, Bankierbaan 288, 1315 MB Almere, 0628419377, lidnr.6529
Marcel de Wijs, Amstelveenseweg 748L, 1081 JK Amsterdam, 0206206365, lidnr. 9506
Regilio Assen, Praagsingel 53, 3404 CW Ijsselstein, 06-23839206,
lidnr. 7955
Meino Kalwij, Kromme Mijdrechtstraat 83-3, 11079 KS Amsterdam,
020-4222646, lidnr. 7490
Afgevoerd :
D. Prestes (7212)

Van de Penningmeester
Het seizoen loopt al een tijdje en op dit moment hebben bijna 1500
leden en donateurs aan hun verplichting voldaan. Een prachtig resultaat, maar toch ook nog ruim 200 leden en donateurs die nog niet
betaald hebben.
Zonder spelerspas kunt u in ieder geval vanaf 1 januari 2007 niet
meer voetballen !
En heeft u niet betaald, ontvangt u geen spelerspas !
Wilt u bij het overmaken van de contributie of donatie in ieder geval
het kenmerk vermelden en liefst ook nog het lidnummer.
De acceptgiro’s met een toeslag van € 50,= zijn in de maak en kunt
u binnenkort verwachten.

Royaal Kienen
Noteert u alvast in de agenda’s: op vrijdag 22 december a.s. aanvang
20.00 uur, vindt op AFC weer het traditionele kienen plaats en wel
ten tiende (!) male onder de bezielende leiding van het kien dream
team bestaande uit Ron van Doesburg, Ronald Koster, Lou Hekster,
Hans Hulst en Roy van Dijk. En zoals bekend is AFC’s kienavond
royaal gedoteerd, dankzij een aantal vaste gulle gevers. Elk van de
ronden kent hoofdprijzen, extra prijzen en verrassingsprijzen. In het
verleden gingen al parfumerie, horloges, een gitaar, een fiets, kaartjes
voor een wedstrijd van Ajax, een op maat gemaakte blazer, wijnen,
wild, textiel, grif over de tafels. Zoals u weet is de absolute kraker
telkens de hoofdprijs van de laatste ronde, doorgaans een reis voor
twee personen. Dus komt allen! Meer informatie in de volgende
Schakel.
De Kiencommissie

De contributies luiden thans als volgt:
Vollid
€ 360,=
60+
€ 185,=
Jong Senior € 310,=
Jeugd
€ 290,=
Deze bedragen zijn exclusief entrée- en overschrijvingskosten.
Donateurs worden vriendelijk verzocht minimaal € 100,= over te
maken.
Postbank 241002 t.n.v. 2o penningmeester AFC, Amstelveen.

AFC’s “Bie”- zonderheden
De VBC (Vrienden Biljart Club) bestaat 65 jaar. Naar aanleiding
van dit jubileum verschafte onze oud-voorzitter en erelid Jan van
Dijk, die zelf ook een aantal jaren voorzitter is geweest van de VBC,
mij de volgende informatie. In 1941 (het tweede oorlogsjaar) kwamen
een aantal leden van AFC op vrijdagmorgen bijeen in de toenmalige
“American Lunchroom” in de Kalverstraat om van een kopje surrogaatkoffie te genieten. Hier ontstond het idee om met elkaar iets meer
te ondernemen. Dat werd dus “ biljarten” en “kwartetten” (het twee
tegen twee spelen van domino). Eén van de oprichters was Frans van
Dijk Sr., grootvader resp. overgrootvader van Roy en Sander, tevens
de 1e voorzitter van 1941 tot 1949. De locatie werd het Park Hotel
en er werd op vrijdagmiddag gespeeld. In 1966 werd verkast naar het
huidige clubhuis van AFC. Vele illustere AFC’ers waren/zijn lid van
de VBC, waaronder Dick Bessem, Ton Glas, Henk Kappelhoff,
Otto van Rijn, Dio Hermens, Cor Kerker e.v.a. Memorabel voor de
oudere lezers onder u: november 1944, begin van de “hongerwinter”. Geen vervoer - geen licht – bijna geen eten. Toch een jaarfeest
Hoe dan ook er was toch een borreltje gekocht op de zwarte markt.
Doordat Duitsers in het Park Hotel waren gehuisvest, zag iemand
kans om uit de moffenkeuken wat biefstukken te ontvreemden. Niet
voor niets staat op het briefpapier van de VBC vermeld: “opgericht
in tijden van nood”- 13 november 1941. Op 16 november a.s. op de
jaarvergadering zal Peter v.d. Heydt tot nieuwe voorzitter en Henk
v.d. Jagt tot nieuwe secretaris worden gekozen. Willem de Jong
blijft penningmeester. Namens de AFC onze gelukwensen aan de
VBC.
Op vrijdag 3 november jl. vond weer de jaarlijkse bijeenkomst voor
de leden van de Zilveren Ploeg plaats. Elders in deze uitgave van ons
clubblad de Schakel leest u een verslag van deze bijeenkomst van de
hand van Pickelaar – Pim Adriaansz. Leden van de Zilveren Ploeg,
wilt u vast vrijdag 2 november 2007 in uw agenda noteren. Als
voorzitter van deze avond wil ik gaarne mijn dank uitspreken aan het
adres van mijn medecommissieleden Hans Honsdrecht en Hans de
Wijs voor hun activiteiten, aan Chris Schröder voor zijn administra-

Parkeersleutels
Als u in het bezit bent gesteld van een sleutel van ons parkeerterrein
en u bent geen functionaris of trainer meer, dan kan het zijn dat uw
sleutel is gedeactiveerd.
Aangezien het aantal sleutels beperkt is, verzoeken wij u de sleutel
alsnog in te leveren bij de administratie of 2e penningmeester, zodat
wij iemand anders blij kunnen maken.
Indien betaald, ontvangt u de borg terug.

Proficiat
Geboren op 12 november 2006. Bij zijn geboorte aangemeld als lid
van AFC
Roemer Marten Albert
zoon van Alphons en Femke Peters, broertje van Alphons junior.
Namens de AFC onze hartelijke gelukwensen.

Ledenlijst
Kandidaat lid / donateur:
Rogier Maessen, sen. Prinsengracht 838, 1017 JM Amsterdam, 0203206580, lidnr. 7993, KNVB nr. MCVM549
Thomas Goijarts, sen. Prinsengracht 838 III, 1017 JM Amsterdam,
06-41047078, lidnr. 7992, KNVB nr. MCVM516
Sander Hendrick, don. Prinsengracht 1101, 1017 JJ Amsterdam, 0205289636, lidnr. 9922
Simon Anwar, sen., Geerdinkhof 447, 1103 RJ Amsterdam, 0206001203, lidnr. 7991, KNVB nr. CGNS43T
Bedankt als lid / donateur:
V.B.Pham (7968), J. Immink (7954),
Weer opvoeren als lid / donateur:
Justin Zwitser, pup., 21-10-1997, Volkerakstraat 28 hs, 1078 XS
Amsterdam, 020-7768916, lidnr. 7728, KNVB nr. GKWW25Y
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tieve hulp en tenslotte aan pachter Frans Ris, assistent Joop en hun
medewerkers voor de prettige bediening tijdens deze bijeenkomst.
Mia de Vries, echtgenote van ons ondersteunend lid Wim de Vries
en in het verleden zeer actief bij de Nieuwjaarsuitvoeringen op Goed
Genoeg, heeft de laatste maanden een aantal medische behandelingen
ondergaan. Bij mijn laatste ontmoeting toonde Mia zich optimistisch
en bij de wedstrijd van zondag jl. tegen ADO ’20 vertelde echtgenoot
Wim mij, dat alle onderzoeken gunstig zijn uitgevallen, waarmee wij
Mia gaarne gelukwensen.
In de wedstrijd van ons eerste elftal tegen Türkiyemspor speelden
twee broers tegen elkaar. In ons team Mauro Cabeza en bij de tegenpartij Salvi Cabeza. In de sportbijlage van het Parool werd hieraan op
ludieke wijze aandacht besteed. Zoals bekend won het team van Salvi
de wedstrijd maar de indruk werd gegeven, dat in verband met de
goede verhouding tussen de twee broers een gelijkspel beter op zijn
plaats zou zijn geweest.
Nu dat wij het toch over het voetbalnieuws in het Parool hebben
memoreer ik even het artikel, na de wedstrijd van ons vlaggenschip
tegen Excelsior ‘20, over de geschiedenis van de supporters met de
naam de Dijk: achter de goal van de tegenstander. Deze traditie dateert al uit de vijftiger jaren, toen onze club nog haar velden had aan
de Zuidelijke Wandelweg. Het was een warrig artikel en er werden
namen van personen genoemd, die geen lid zijn van onze club.
In het Parool van 8 november jl. was weer een positief artikel opgenomen over één van de spelers van ons eerste elftal. In dit artikel
vertelde Gideon Coronel uitgebreid over zijn voetballoopbaan bij de
jeugd van AFC en zijn voetbaljaren bij de Universiteit van Wake
Forest in North Carolina (USA), waar hij drie jaar samen met zijn
voetbalvriend Bobby Gehring heeft gevoetbald en uiteraard ook
gestudeerd. Een erg leuk interview.
Tevens vermeldt het Parool op woensdag de namen van, naar de
mening van hun rapporteurs, goede spelers. Al een aantal weken
wordt Stephan Veenboer als nummer 1 genoemd bij de Beste Keepers, Peter Post en Laurens Samson staan in de stand van het
Grootste Talent en Gideon Coronel en Ruben Wilson in de stand
van de Beste Speler. Het is natuurlijk fantastisch, dat spelers van
onze AFC hierbij genoemd worden.
Ook Metropool Sport besteed ruim aandacht aan het amateurvoetbal.
In de krant van maandag 6 november jl. is een uitgebreid interview,
voorzien van een foto, opgenomen van onze speler Ruben Wilson,
die uitvoerig vertelt over zijn voetbalcarrière voordat hij bij AFC
kwam spelen. Hij voelt AFC als een grote familie en vind het prettig,
dat er bij zijn nieuwe club jongens rondlopen, die de AFC al sinds
hun jeugd trouw zijn gebleven.
In dezelfde krant las ik ook een interview met Daryll van Mieghem,
speler van de Junioren A, die vertelt over zijn ervaringen in de Junioren C en aansluitend in de Junioren B 1. Hij speelt al vanaf zijn 6e
jaar bij AFC met een onderbreking van 1 jaar voetbal bij Utrecht, een
jaar dat hem teleurstellingen bracht. Verder stelt hij ooit een plaats te
krijgen bij een BVO.
Het speelde zich onlangs af in de Turkse badplaats Belek.

Twee jonge moeders en hun kinderen kwamen op het strand geheel
onverwacht Marco van Basten tegen. Onze geweldige bondscoach
rustte daar wat uit, toen de jongens hem herkenden. Gewapend met
papier en balpen vroegen zij hem om een handtekening. Die gaf
Marco direct en de ontmoeting met de jongens leek hem glimlachend
zo te bevallen, dat hij hen zei dat zij best een foto, samen men hen,
mochten nemen. Daar kwamen de moeders met hun camera bij, waarbij moeder Helma van AFC’s F 9-speler Jasper de Bie aan Marco
vertelde dat haar achtjarige zoon bij AFC voetbalt. Dat vond de
bondscoach die, als hij zich kan vrijmaken, zelf in een van AFC’s
zaterdagteams speelt, leuk om te horen. Marco met de kinderen op de
foto, waaronder dus de voortdurend bewonderend naar Marco kijkende Jasper. AFC-ers kom je overal tegen en nu komt een AFC-er ver
van huis zelfs een andere AFC-er tegen.
"Zo had Pim het niet gewild". Rood/groene kaarten met deze tekst
circuleerden onlangs op de AFC-velden en in het clubhuis, waarbij
deze kreet op het rode vlak van de kaart afgedrukt was. Menigeen
begreep wat onze Pim van de Meent hiermee bedoeld zou kunnen
hebben. AFC’s vlaggenschip kwam toen niet tot de resultaten die
Pim, succesvol oud-trainer en meerdere keren de "redder-in-nood" ,
zich had voorgesteld. Op de kaarten wordt nu alleen nog maar de in
het groene vlak van de kaart afgedrukte tekst gelezen. Die zegt dat
"Pim het zo wel gewild had". Want, zoals ons eerste team nu
speelt, is alleen deze tekst nog van kracht. Met zijn complimenten
aan trainer Ton du Chatinier en de spelersgroep. U zult het inmiddels wel begrepen hebben. Die kaarten gingen over een andere Pim.
Maar zou mogelijk toch een duidelijke aanwijzing geweest kunnen
zijn door onze eigen Pim van: "jongens gooi er nog een extra schepje
bovenop!". Wie weet heeft zijn met de politieke Pim synchroonlopend signaal wel stimulerend gewerkt? Want dat die Van de Meent
verstand van voetbal heeft, dat heeft hij wel bewezen. Ton du Chatinier en zijn elftal wonnen de zeer belangrijke wedstrijd tegen ADO
’20 met 2 – 1.
Peter Post is gekozen voor de voorlopige selectie van het Nederlands
Amateurelftal onder 23 jaar. Namens de A.F.C. feliciteren wij Peter
en wensen hem veel succes
Iedere thuiswedstrijd van ons eerste elftal bent u in de gelegenheid
om bij de kassa van onze 2e penningmeester Edwin Geluk en zijn
assistenten Frank Bouman, Jan Koomen, Ben Slaap en Ron Susan
(ook bij slecht weer en wind) in de gelegenheid een programma te
kopen. Dit programma is een uitgave van de Commissie Pers, Publiciteit en Evenementen en wordt redactueel verzorgd door Wim
Ringe en geproduceerd door Yvonne Steeman en Jaap Draisma. Ik
wilde u dit toch eens laten weten. Aan al deze personen namens de
AFC onze hartelijke dank gebracht.
Geoffrey van Meer, speler van Zaterdag 5 en broer van oud-eerste
elftalspeler Daniël, is op 27 oktober jl. gepromoveerd op zijn proefschrift “Financial Behaviour on the Internet”. waarmede de AFC
hem van harte gelukwenst. Iedere week laat Geoffrey op het veld zien,
dat het spelletje voetballen niet alleen met de benen maar ook met het
hoofd gespeeld moet worden……!
Ons ondersteunend lid Sebo Woldringh Sr. heeft recent in het AMC
een hartoperatie ondergaan. Zoon Sebo-Jan deelde mij mede dat de
operatie gelukkig geslaagd is. Namens de AFC zenden wij hem onze
groeten en wensen wij hem een spoedig herstel.
Harry Hessels, erelid van de KNVB, een groot aantal jaren zeer
actief bij de voormalige Afdeling Amsterdam van de KNVB, is een
graag geziene gast bij de wedstrijden van ons eerste elftal en dan ook
een gast aan de bestuurstafel. Na de zomermaanden heeft hij een
groot aantal medische behandelingen ondergaan en wacht nu op een
operatie. Namens de AFC zenden wij hem onze groeten en wensen
hem van harte beterschap.
Op zondag 5 november jl. werd in New York de jaarlijkse marathon
gelopen. Tussen de 37.000 deelnemers in de Big Apple vanzelfsprekend een aantal leden van onze AFC. In de eerste plaats Liliane
Crouwel-Goossens, echtgenote van Wim en verder de fysiotherapeuten van de praktijk Niek Stam en Peer v.d. Riet en onze leden Daniel van Meer, Steve Bierman en Dolf Segaar. Op het Nederlandse
Consulaat in Rockefeller Center werd door de lopers van de Stichting
Lopen voor Leven voor het KWF een cheque aangeboden van Euro
22500,-. Namens de AFC onze bewondering voor al deze deelnemers.

v.l.n.r. Marco, Jasper, Vincent, Bas en Freek.
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Naar dit emailadres krijg je een bevestigingsmail gestuurd die je moet
aanklikken om te zorgen dat de account geactiveerd wordt. Na registratie ontvang je een eigen inlogcode.

En dan nu de verjaardagen van de leden van de Zilveren Ploeg te
weten: Paul Koster (17/11) Jan Roedema (17/11) – Sebo Jan Woldringh (18/11) – Henny Cruyff (22/11) – Steve Bierman (22/11) –
Frits van Klinken (24/11) – Cocky van Duyvenbode (26/11) – Cees
Thomas (29/11) John Parsser (2/12) – Jip Vogel (2/12) – Henry
Bierman (2/12). Aan al deze jarigen onze hartelijke gelukwensen.
Johan de Bie

Zondag 1
12 november 2006: AFC - ADO '20 2-1
Een deel van de vaste supporters van AFC, zichzelf ook wel "de Dijk”
noemend, heeft de gewoonte om zowel bij de thuis – als uitwedstrijden zich achter het doel van de tegenpartij te verzamelen. Om het
geluk af te dwingen, zullen we maar zeggen.
Dit jaar lukt dat aardig want AFC (wij dus !!) is de meest scorende
ploeg in de hoofdklasse A met een respectabel aantal van 20 doelpunten in 9 wedstrijden. Onze tegenstander ADO’20 had er echter ook al
18 gemaakt en allebei hebben / hadden we er 13 tegen. Toch wat meer
dan VVSB (6 waarvan 2 van ons), Turkiyemspor (5 helaas géén van
ons) en Haaglandia (6 waarvan ook weer 2 van ons).
In absolute getallen stel het niets voor, maar het is leuk om te zeggen
dat 33% van de tegengoals van de koploper VVSB van AFC afkomstig is. Nog leuker is natuurlijk dat tot vandaag (als u het leest dus
gisteren) AFC ook de enige ploeg is die van VVSB heeft kunnen
winnen.
Maar nu terugkomend op "de Dijk“. Om achter het doel van de tegenpartij te komen moet natuurlijk eerst de toss afgewacht worden. Nog
druk in gesprek onder het bord 'Keep Smiling' wordt afgewacht welke
kant AFC opspeelt en als de teams zich in beweging zetten om hun
gekozen helft te bezetten, dan schuift "de Dijk” zich ook richting doel
tegenpartij.
Blijkbaar had AFC gewonnen, want er werd in de 1e helft gekozen
voor spelen naar de verste goal.

Medische commissie
Kappen, draaien en …..au, mijn lies!?
Liesblessures komen veel voor bij voetbal. Het maandagavond
spreekuur geeft weer eens aan dat ook ouders daaronder lijden, dus
maar even een overzicht. In de Schakel 1 van dit nieuwe jaar voorspelde ik reeds dat slechte weersinvloeden met afgelastingen van
dien, het zinvol is de sportschool op te zoeken. Waarom? Gewoon om
de belangrijkste spierstructuren te versterken. De meest voorkomende
liesblessure is de adductoren-tendinitis. Dit is een ontstekingsreactie
van de aanvoerende bovenbeenspier, aanhechtend aan het schaambeen. Vaak als resultante van een chronische overbelasting. Bij jeugd
moeten we wel een differentiatie maken, waarbij niet uitgesloten is
dat omstandigheden als houdingsafwijking, een bekkenscheefstand,
een liesbreuk of beenlengteverschil dit mede ook kan veroorzaken. In
alle andere situaties is het vaak zo dat de balans in kracht tussen
buikspieren en deze adductoren-loge verstoord is. Externe factoren
blijven vervolgens over als, de mate van belasting tijdens wedstrijden
en trainingen, de terreinomstandigheden, koud weer, of een slechte
kwaliteit van de sportschoenen. In voetbal is het normaal dat bij een
simpele schietbeweging het standbeen zwaar wordt belast door het
andere vrij zwaaiende been. Er ontstaat grote druk op de adductoren
van dit standbeen. Deze belangrijke spiergroep reageert met een
irritatieklacht in haar eindpees welke verweven is in het beenvlies(periost) van het schaambeen. Herkenbare klachten zijn: 1. Pijn
in de lies, vaak uitstralend naar de binnenzijde van het bovenbeen.
2.In de beginperiode pijn na intensief sporten en later ook tijdens. 3.
In de mid-fase wordt de pijn minder maar treedt ook op tijdens rust.
4. Het bijtrekken van het aangedane been met eenvoudig inuitstapbeweging gaat ook pijn vertonen. 5. Soms pijnuitstraling naar
de onderbuik. 6. Het gehele bovenbeen voelt fors gespannen aan.
De behandeling zal duidelijk gericht zijn op versterking van omringende spierstructuren, rekking van hypertone getroffen spieren en
fysiotherapie ondersteund door massage van de aangedane musculatuur. Het is in dit geval beter één week langer te revalideren, dan één
dag te vroeg beginnen!!
Nieuw bij A.F.C. is, dat je met vragen over deze artikelen of anderszins kunt E-mailen met: wim.crouwel@xs4all.nl

De aanvallers van AFC, Mauri C., Ruben W. en Tom C, die dit jaar
allen nieuw zijn, schijnen nog niet zo op de hoogte zijn van dit ritueel
of vergissen zich in de snelheid van "de Dijk”.
Voor de goede orde, de gemiddelde leeftijd ligt boven de 50 (jawel
heren, ontkennen helpt echt niet) en soms is stroop sneller, alhoewel
ik besef dat ik met deze opmerking waarschijnlijk mijn laatste vrienden, mocht ik die al hebben, ook nog kwijtraak.
Dus scoren in de 3e minuut na een mooie combinatie op rechts tussen
Mauri Cabeza en Tom Clobus is voor de supporters héél fijn en leuk
maar "de Dijk“ doe je daar géén genoegen mee.
Ik ken zelfs een oud- trainer van AFC die de problematiek van "de
Dijk” goed begreep, want die riep dan direct: De goal valt veel te
vroeg !!!!!!
De helft van “de Dijk” heeft de goal dus niet van zijn favoriete plek
kunnen of mogen zien. Bij de 2e aftrap stond “de Dijk” dan eindelijk
op zijn plaats.
Na de 1 – 0 ontspon zich een gelijk opgaande wedstrijd zonder echte
hoogtepunten.
In de 16e minuut was ADO ’20 een keer gevaarlijk, maar meer omdat
onze keeper Edwin Holten in botsing kwam met een teamgenoot dan
dat het een uitgespeelde kans was.
Bij AFC kreeg Ruben Wilson nog een aardige kopkans op een voorzet van Tom, maar dat was het dan eigenlijk in de eerste 44 minuten.
“De Dijk”, een beetje murw van de regenbuien en de waterkou, zette
zich dan ook in deze minuut in beweging naar het warme clubhuis,
want een kwartier is niet al te lang voor 150 meter, een glas en een
plas.
Tom, Mauri en Wilson (mooi hakballetje) hadden hier geen oog voor
en gooiden er nog een fraaie combinatie tegenaan, die Mauri beheerst
afrondde.
Weer zag en nu meer dan de helft van “de Dijk“, de goal van de zijkant en wederom niet van uit hun favoriete plaats.
Maar niet getreurd 2 – 0 voor in de rust tegen ADO ’20, dat was lang
niet gebeurd.

Voor A.F.C.ers is iedere maandagavond een gratis inloopspreekuur in de fysiopraktijk van Nijenrodeweg 914 tussen 19.00-20.00
uur
De medische commissie bestaat uit::
Arts: Lex Swaan, tel. 020-6731337
Fysiotherapeuten: Wim Crouwel (voorzitter, wim.crouwel@xs4all.nl)
en Frank Tilmans tel. 020-6440070
Verzorger/masseur A-selectie: Co Groszenipper tel. 06 44352970

Uitslagen en programma van
KNVB zien?
Het was steeds mogelijk om via de AFC website door te klikken naar
de KNVB site voor uitslagen, stand en programma.
Dit is alleen nog mogelijk als je je eenmalig gaat registreren. Deze
eenmalige registratie gaat via www.knvb.nl/mijn
Er is hiervoor wel een geldig emailaccount nodig.

“De Dijk” stond bij het begin van de 2e helft wel goed en op tijd om
te kunnen zien dat ADO ’20 voor de aanval had gekozen, maar dat
AFC daardoor veel ruimte kreeg. Mauri was op dreef, gaf enkele
fraaie voorzetten, maar Ruben was niet gelukkig. Eén keer tegen de
paal, maar scoren was er helaas niet bij.
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Ach, laat ik het zo zeggen, is weer eens wat anders dan ons soepie in
de rust. De 2e helft kon beginnen, was er nog eer te behalen, tuurlijk,
gewoon snel de aansluitingstreffer maken. TV-vriend Ton Ojers had
het al aangekondigd na de 2-0. “Jammer, maar AFC is kansloos,
achterin niet scherp genoeg en voorin niet krachtig genoeg vandaag,
had dit niet gedacht”. De 2e helft was AFC beter, speelde prima, maar
de harde verdedigers gaven de Reds weinig ruimte. De paar kansen
die we kregen werden gesmoord door hun benen en net voor tijd werd
een snelle uitval afgerond door Oerlemans die van Holten kansloos
liet. Dit was een logisch gevolg van de aanvalsdrift van AFC. VVSB
weer gewonnen en volgende week spelen wij thuis tegen nummer
twee ADO’20. Eindelijk kan ik het zeggen: een zespunten wedstrijd,
die pakken we. En pachter Frans, een tip, zet een standje neer met
broodjes warme Pastrami, je loopt binnen.
Ronald Koster

Maar “de Dijk” werd wel verwend door fraai counter aanvalsspel van
AFC.
Na 20 minuten nam de aanvalsdrift van ADO ’20 af en AFC vond het
ook goed.
Tot 5 minuten voor tijd ADO ’20 bij toeval na een verdedigingsfoutje
toch nog op 2 – 1 kwam en daar weer moed uit putte.
AFC ging te makkelijk terug, maar wist met een beetje geluk (bal
tegen de lat) de voorsprong te behouden, alhoewel het eigenlijk véél
te spannend werd.
AFC had, zoals ik reeds vermeldde, eerder de wedstrijd moeten beslissen, maar “de Dijk “was best tevreden.
Eind goed al goed en na het verlies van vorige week, een leuke opsteker.
AFC draait weer mee in de top van de hoofdklasse.
Verheugend was ook de terugkeer van Bobby Gehring, die inviel in
de 73e minuut voor de geblesseerde Joey Esionye

Opstelling: Edwin van Holten, Joey Esionye, Said Moumane (Gideon
Coronel), Mendel Witzenhausen (Hashemi), Laurens Bianchi, Ruben
Wilson, Mauricio Cabeza, Tom Clobus, Gijs Roodbeen, Peter Post,
Laurens Samsom (Murat Böke)

Volgende week Elinkwijk uit. Daar hebben ze trouwens letterlijk ook
“een Dijk”. Dus sluit u aan. Het lidmaatschap van “de Dijk“ is overigens gratis en er zijn géén leeftijdsgrenzen.
Amel Vroege

29 oktober 2006: AFC - Excelsior '20 5-0 (rust 1-0)
Zoals in het programmaboekje werd aangekondigd konden we twee
bussen van Excelsior ’20 verwachten.
Rond 13.30 uur kwam naast de spelersbus de “Kwibus”, bus met zo’n
35 supporters die al redelijk beschonken Goed Genoeg op kwamen
karren. “Er zit meer drank dan brandstof in die bus, waren de eerste
woorden van de chauffeur”.
Mooie ouwe 'Schiedamsche' club waar cricket en voetbal een hoofdrol spelen. In de laatste 7 jaar opgeklommen van de 4e klasse naar de
hoofdklasse waar zij zich afgelopen seizoen via de nacompetitie
konden plaatsen.
Wat moet je verwachten van een team dat 4 punten heeft en nieuwkomer is? Toch een puntje uit afgesnoept van Türkiyemspor en gewonnen van VUC.
AFC zit de laatste weken in een “flow” en speelt lekker attractief en
aanvallend voetbal, wat er in zit komt er gewoon uit, kan niet anders.
Was lekker druk op Goed Genoeg waar tevens Henk ten Cate werd
gesignaleerd, was een dagje uit.
Het veld lag er prima bij en de wedstrijd kwam direct op gang. AFC
en Excelsior kregen beide een snelle kans en AFC had zeker in het
begin het beste van het spel. Na een half uur was het raak, Laurens
Bianchi gaf de bal van rechts voor en spits Ruben Wilson nam aan,
struikelde, stond op en draaide met een “Yonina-achtige” beweging
de bal met rechts in de linkerhoek, 1-0.
Na deze openingstreffer ontstond er een potje schaakvoetbal waarbij
het schot van de Excelsior spits prima werd verwerkt door onze goalie
Edwin van Holten.
In de rust waren de meningen verdeeld, van prima wedstrijd tot matige pot. Ik moet mijn mening ook geven en moet zeggen dat AFC de
betere ploeg was, maar echt warm werd ik de 1e helft niet. Heerlijk
warm soepie en hopen op een mooie uitslag, wat dat zou moeten
kunnen vandaag.
De 2e helft was zeker in het begin evenwichtig. De gasten drukten een
beetje en je zag dat het publiek bang was voor een tegentreffer. Helaas liet AFC’er Khalid Harak zich gaan en maakte een hele vervelende overtreding op het middenveld, waar hij zichtbaar spijt van had.
Terecht rood werd getrokken en AFC moest met 10 man verder.
Zoals vaker in het hedendaagse voetbal konden de gasten niet de vrije
man vinden en werd dan ook na 20 minuten een voorzet van Mauricio
Cabeza verkeerd beoordeeld door een Excelsior verdediger en belande de 2-0 in het netje achter keeper John Bos.
De wedstrijd was gelopen en AFC kon zich uitleven om vanaf het
middenveld de zijkanten op te zoeken en de goals als appeltje vielen.
De 3-0 was van de uitstekend spelende Tom Clobus, lobje over de
reeds op de grond liggende keep. De 4-0 door Yama Hashemi, prettig
stiftje en de 5-0 door wederom Ruben Wilson uit een voorzet van
invaller Said Bentohami.
Was ietwat geflatteerd, maar het verschil was wel heel duidelijk geworden. De sportieve bestuurleden feliciteerden ons met de overwinning en de Kwibus-aanhangers kwamen los. “Helemaal niets uit
Amsterdam”, werd er gezongen waarop Miss Excelsior 2006 een
dansje waagde met onze secretaris. “Willen jullie een drankje, zei
onze secretaris?”. “Prima, doe maar 60 bier!”.

Opstelling: Van Holten (Veenboer), Esionye (B. Gehring), Moumane,
Witsenhausen (Samsom), Post, Roodbeen, Böke, Coronel, Cabeza,
Wilson, Clobus,
5 november 2006: Turkiyemspor - AFC 3-0
Vorig seizoen konden we de punten niet pakken tegen de tegenstander van vandaag en onze Mijdrechtse vrienden Argon, maar in de
vorm waarin wij op dit moment verkeren zouden we toch voor een
mooi resultaat kunnen zorgen in West op Spieringhoorn. Ik was te
vroeg, 13.15 uur zat ik samen met Cees Thomas als enige AFC’er in
de bestuurskamer. Begon 14.30 uur, niet 14.00 uur, moet ik nu toch
weten. De heren scheidsrechters zaten nog aan de kof en langzaam
liep het kamertje vol. Natuurlijk was Ton Ojers ook aanwezig, regelmatig bezoeker van AFC, heeft kijk op voetbal, maar is de Paul de
Leeuw van het voetbal, je mag hem of je mag hem niet… ik mag hem.
Türkiyem had twee weken niet gevoetbald en AFC zat in de sneltrein.
We staan 2e! 2e? De tuchtcommissie van de KNVB had besloten om
na de wedstrijd ADO’20-Hilversum de volgende straf op te leggen:
ADO’20 één punt en Hilversum 3 punten in mindering. Dit alles naar
de excessen na deze wedstrijd. De KNVB zal zwaarder straffen en
punten in mindering brengen of zelfs ploegen uit de competitie nemen, Voorland, het zal geen uitzondering meer zijn. Terecht of onterecht, er moet wel wat gebeuren.
Türkiyem-AFC zijn wel wedstrijden waar je bij moet zijn. Wij hebben
het meestal zwaar en een punt vandaag zou lekker zijn. Op de klanken
van “Simply the best” kwamen de spelers het veld op. Mooi toneel,
het bekende zwart-rood tegen het mooie “Celtic groen-wit”. En de
scheids? Vandaag en ik zie het de laatste tijd meer, waren de heren in
het fluor-geel gestoken. Vroeger kocht ik deze zuurstokken bij mr.
Jamin, leek ook een beetje op Route-Mobiel…. of toch Gordon? Veel
publiek en lekker herfstweertje. AFC kwam erg goed uit de startblokken en combineerde er lustig op los. Met prima acties vanaf het middenveld werden de spitsen bereikt en de combinatie die Ruben
Wilson een grote kans gaf was een beste. 1-0 voor Türkiyem! Uit het
niets stond de sluwe Regilio Simons voor van Holten en het leek alsof
Edwin niets deed, maar de lichaamsbeweging van Simons was een
klassieke die Edwin als versteend deed staan. AFC was van slag en
het was dan ook niet veel later dat Guilermo Graaven de 2-0 liet
aantekenen. Guilermo Graaven? Waar ken ik die ook al weer van?
Zonder dollen, ik moet zeggen dat Guilermo is gaan voetballen en
niet groots maar wel goed meespeelde met de groen-witten. Simon
Kistemaker heeft hem toch beter laten voetballen, knap.
Net voor rust keek mijn zoon Bas mij vragend aan. “Ga je het doen
pa?”, vroeg hij. “Ik denk het wel Bas, ik denk het wel”. 4,50 euro,
nummertje 389, ik stond in de rij de wachten. Een Turkse Joop
Braakhekke was lekker bezig, koksmuts op en de zweetdruppeltjes
liepen langs zijn wangen omlaag. Had daar overigens een apart handdoekje voor. “Saus bij”, vroeg hij. Dönner kebab, één maal per jaar,
nee ik lieg, twee maal per jaar, want ook op Koninginnedag durf ik
het. Was lekker, sla, knoflooksaus en naar zeggen gekruid kalfsvlees,
heerlijk, saus op de wangen. Ik zag meerdere AFC’ers in de rij staan,
met wat schaamte weggedoken in hun lange jas, maar later genietend.
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De meeste World Cup en Champions League teams
Zaterdag 2, 3, 4, 6, 7, 8
Zondag 2, 4, 5, 7, 9

Het “Bij ons in Amsterdam” klonk door het clubhuis en het werd
steeds gezelliger. Ik liep via het pad naar mijn auto met de harde
klanken op de achtergrond. Argon verloren, VVSB stevig koploper en
wij op een derde plek. Tevens kwam ik Rolf Leeser nog tegen aan
tafel, veelvuldig in het nieuws vanwege het feit dat hij gaat stoppen
met de Leeser confectiezaken. Mijn oma woonde vroeger op het
Minervaplein tegenover zijn zaak en als je uit het raam keek zag je de
grote letters staan.
Ik hoor van velen dat aan een tijdperk een eind komt, ook met deze
winkels. Maar wat krijgen we er voor terug? In de auto hoorde ik dat
Gordon zijn eigen kledinglijn gaat beginnen, kan niet wachten!
Ronald Koster
Opstelling: Edwin van Holten, Said Moumane, Mendel Witzenhausen
(Joey Esionye), Laurens Samsom, Laurens Bianchi (Yama Hashemi),
Ruben Wilson, Tom Clobus (Said Bentohami), Peter Post, Gijs Roodbeen, Mauricio Cabeza en Khalid Harak.

Aan al deze teams vragen wij om hun verslagen en mededelingen te
gaan plaatsen. Iedere speler, trainer, teamleider, ouder of wie dan ook
kan zich hiervoor opgeven bij webmaster@afc-amsterdam.nl. Met je
e-mail adres en een wachtoord kun je direct aan de slag gaan.
Geef je op met een gewenst wachtwoord (minimaal 6 tekens) en je
krijgt hierna toegang tot de gewenste site.
Teamfoto’s met de spelersnamen, die bovenaan iedere site staan,
kunnen alleen door de webmaster geplaatst worden. Stuur deze dus
naar hem op.

Ligging terreinen
Op 19 november en 3 december speelt AFC 1 uitwedstrijden tegen
resp. Elinkwijk en Hollandia. Aanvang 14.00 uur.
Voor onze trouwe supporters hierbij de terreinligging van beide
verenigingen.
Elinkwijk, Amsterdamsestraatweg 1015, 3555 HT Utrecht (Zuilen).
030-2440448
Richting Utrecht (A2), afslag nemen Utrecht Noord/Maarssen/Vleuten/ Lage Weide (afrit 6 N230),
vervolgens afslag Maarssen-Dorp/Oud Zuilen/Straatweg/Zuilen (= 2e
afslag) nemen.
Aan het eind van deze afslag bij stoplichten rechtsaf richting Straatweg/Oud Zuilen/Zuilen.
Vervolgens de 1e weg rechts richting Straatweg en bij stoplichten
linksaf gaan. Dit is de Amsterdamse Straatweg.
Vervolgens 1e weg links (bij verkeerszuil) en u bevindt zich op het
Theo Thijssenplein, waar aan de linkerkant de hoofdingang van het
Elinkwijk complex is.

Pupil van de week bij AFC - Excelsior ’20 op 5 november was Julian Plag.

Hollandia
Juliana Sportpark, Nieuwe Wal 2, 1621 MB Hoorn, 0229-215090
Vanaf A7 neemt u de afslag 8 Hoorn en vervolgt deze weg.
Na 8 stoplichten neemt u de afslag ‘Havens’. Hou de richting “Havens’ aan.
Na 75 meter volgt u het bord parkeren ‘Havens’. Dit vindt u het
parkeerterrein van het Hollandia complex.

Hoe gaat het me je team?
Het is altijd leuk om iets van je team te horen. In voorspoed, maar
ook in tegenspoed. Heel veel AFC’ers zijn daarin geïnteresseerd.
Het is al weer ruim 2 jaar geleden dat voor het laatst verslagen van
wedstrijden ingeleverd werden om in de Schakel te worden opgenomen. Deze maakten een groot deel van de Schakel uit. Met de actualiteit liep men wel altijd achter, want de Schakel verscheen om de 2 of
3 weken.
Met de voortschreidende ICT technieken hebben wij toen de mogelijkheid geboden om op onze website zelf de verslagen en mededelingen te plaatsen op het moment dat dit voor de persoon het beste uitkomt.

Pupil van de week bij AFC - ADO ’20 op 12 november was Joris Prins.

Vanaf dat moment hebben heel veel teams hiervan gebruik gemaakt.
Niet alleen om verslagen te plaatsen, maar ook mededelingen die van
belang zijn.
Onlangs hebben wij de website vernieuwd en de toepassingsmogelijkheden voor het gebruik van een teamsite verbreed. Ook foto’s
kunnen nu zelf geplaatst worden.
Het zou natuurlijk prachtig zijn als van alle teams verslagen, mededelingen en foto’s op de website te zien zijn. Een groot lezerspotentieel is namelijk aanwezig.
Maar helaas wij missen nog de bijdragen van de volgende teams:
A2, A3, A5
B1, B2, B4, B5, B6
C6, C7, C8
D4, D9, D10
E1, E5, E7, E8, E10, E15
F7, F8, F9
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Uitslagen
AFC 2 - EVC 2
AFC 4 - WV-HEDW 9
AFC 6 - JOS/W' meer 4
AFC VE2 - Meteoor VE3
AFC B1 - FC Groningen B1
AFC C1 - Go Ahead Eagles C1
AFC D3 –DCG D3
AFC E6 – Hoofddorp E5
AFC F4 – DCG F3 (beker)
OSV 1 - AFC 1
VVA/Spartaan 2 - AFC 3
Kadoelen sv. 3 - AFC 5
RAP 7 - AFC 7
Wartburgia 5 - AFC 8
Overbos VE3 - AFC VE1
Quick A1 - AFC A1
DCG A1 - AFC A2
Hollandia D1 – AFC D1
Blauw Wit A’dam D2 – AFC D2
Pancratius D3 – AFC D5
Haarlem E3 – AFC E3
A’veenHeemraad E3 – AFC E5
Hoofddorp E7 – AFC E7
Zondag 29 oktober 2006.
AFC 1 - Excelsior'20 1
AFC 2 - Hollandia 2
AFC 4 - RCH 2
AFC 6 - DRC 2
AFC 11 - Swift 9
AFC A4 - DWV A2
AFC A5 - Nieuw Sloten sv A1
AFC B3 - OSV B1
AFC B4 – B’veldert B1
AFC B6 - Swift B3
AFC C2 - Volendam (rkav) C1
AFC C4 - Roda '23 C2
AFC C7 - Germaan de C1
WSV 1930 2 - AFC 3
Buitenveldert 5 - AFC 5
RKDES 4 - AFC 8
Meteoor 6 - AFC 10
Bijlmer 3 - AFC 12
EDO hfc A2 - AFC A3
Zilvermeeuwen B1 - AFC B2
Diemen C1 - AFC C3
VVA/Spartaan C2 - AFC C5

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

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

Donderdag 02 november 2006.
AFC F1 – Legmeervogels F1 (beker) 3-1
Zaterdag 04 november 2006.
AFC VET – Concordia VET
AFC 1 - Waterwijk 1
AFC 3 - WV-HEDW 3
AFC 5 - Tos Actief 4
AFC 7 - Argon 5
AFC 8 - WV-HEDW 14
AFC VE1 – Sp. Martinus VE2
AFC A1 - Quick Boys A1
AFC A2 - DWO A1
AFC D1 - DWS D1
AFC D2 - DWS D2
AFC D4 - Roda '23 D2
AFC D5 - Swift D2
AFC D7 - Pancratius D4
AFC D9 - Blauw Wit A'dam D6
AFC E2 - Nieuw Sloten sv E1
AFC E3 - SDZ E1

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

AFC E6 - Blauw Wit A'dam E2
2-0
AFC E8 - RAP E2
2-8
AFC E13 - AS'80 E9
0-1
AFC F2 - Legmeervogels F2
3-1
AFC F3 - Sporting Maroc F1
8-1
AFC F5 - Sporting Martinus F4
4-3
AFC F7 - ZRC/Herenmarkt F1 ZRC n.o.
AFC F8 - KDO F3
4-1
AFC F9 - Swift F8
7-0
VVC 2 - AFC 2
1-3
VVC 4 - AFC 4
3-7
Geinburgia 2 - AFC 6
3-3
Buitenboys VE1 - AFC VE2
2-2
De Graafschap B1 - AFC B1
2-1
Wherevogels C1 - AFC C2
3-1
Sporting Martinus D1 - AFC D3
2-6
Nieuw Sloten sv D2 - AFC D6
3-0
Roda '23 D4 - AFC D8
5-1
Pancratius D8 - AFC D10
6-1
Blauw Wit A'dam D9 - AFC D11
2-2
Ajax E1 - AFC E1
6-3
Meer de E1 - AFC E5
1-4
Legmeervogels E3 - AFC E7
2-2
Pancratius E4 - AFC E9
6-5
Sporting Martinus E3 - AFC E10
6-2
Legmeervogels E7 - AFC E11
1-2
Sporting Martinus E8 - AFC E12
12-1
Legmeervogels E11 - AFC E14
0-11
AS'80 E14 - AFC E15
2-10
VVA/Spartaan F1 - AFC F1
1-8
DCG F5 - AFC F4
0-4
Roda '23 F5 - AFC F6
2-3
Zondag 05 november 2006.
AFC 3 - DWS 2
AFC 4 - DCG 3
AFC 5 - RAP 3
AFC 7 - Ankaraspor 3
AFC 8 - NFC/Brommer 4
AFC 10 - FIT 4
AFC 12 - P en T 3
AFC A3 - Weesp FC A1
AFC B2 - Stormv./Telstar B2
AFC C3 - Roda '23 C1
AFC C4 - Legmeervogels C2
AFC C5 - DWS C5
AFC C6 – B’veldert C2
AFC C8 - SDW C1
Turkiyemspor - AFC 1
HFC Kon. 2 - AFC 2
Ankaraspor 2 - AFC 6
Bloemendaal 9 - AFC 9
JOS/W'graafsmeer A1 - AFC A4
IVV A1 - AFC A5
Alw Forward B1 - AFC B3
Sporting Maroc B1 - AFC B4
AS'80 B2 - AFC B5
Sp. Martinus B2 - AFC B6
Ajax C1 - AFC C1
Roda '23 C5 - AFC C7

1-3
5-1
3-1
2-3
4-0
1-3
4-0
4-1
3-4
1-2
4-3
13-0
4-1
1-14
3-0
3-1
3-2
1-12
6-3
6-1
1-1
2-0
7-2
2-2
2-1
2-3

Zaterdag 11 november 2006
AFC 2 - Volendam (rkav) 4
AFC 4 - Arsenal ASV 2
AFC 6 - DVVA 10
AFC VE2 - Nieuw Sloten VE1
AFC B1 - Omniworld B1
AFC C1 - Twente/Heracles C1
AFC C2 - Legmeervogels C1

1-3
afg.
afg.
1-6
2-0
afg.
afg.

8

AFC D3 - DCG D2
afg.
AFC D6 - DWS D3
1-6
AFC D8 - Pancratius D7
afg.
AFC D10 - AMVJ D2
afg.
AFC D11 - Ajax D5
1-5
AFC E1 - DCG E1
afg.
AFC E4 - HFC Kon. E2
afg.
AFC E5 - DWS E2
afg.
AFC E7 - Blauw Wit A'dam E3
afg.
AFC E9 - Swift E4
afg.
AFC E10 - Roda '23 E5
afg.
AFC E11 - Buitenboys E8
afg.
AFC E12 - Buitenboys E9
afg.
AFC E14 - Ouderkerk E9
afg.
AFC E15 - KDO E4
afg
AFC F1 - Ajax F1
afg.
AFC F4 - Pancratius F5
afg.
AFC F6 - Zeeburgia F6
afg.
Quick VET – AFC VET
afg.
Abcoude 1 - AFC 1
afg.
CSW 2 - AFC 3
4-3
NFC/Brommer 2 - AFC 5
10-1
Wartburgia 3 - AFC 7
Arsenal ASV 4 - AFC 8
afg.
Buitenveldert VE1 - AFC VE1
afg.
Quick '20 A1 - AFC A1
5-1
DSO A1 - AFC A2
5-2
ADO 20 B1 - AFC B2
afg.
Ajax D1 - AFC D1
7-1
Buitenveldert D1 - AFC D2
afg.
AMVJ D1 - AFC D4
RKAV D1 - AFC D5
2-0
Amstelveen/H.raad D2 - AFC D7
Buitenveldert D2 - AFC D9
afg.
VVA/Spartaan E2 - AFC E3
2-2
Buitenveldert E2 - AFC E6
afg.
Pancratius E3 - AFC E8
Roda '23 E15 - AFC E13
afg.
RKDES F1 - AFC F2
1-1
Swift F3 - AFC F3
2-8
Arsenal ASV F3 - AFC F5
afg.
SDZ F7 - AFC F7
Sporting Martinus F7 - AFC F8
Ouderkerk F5 - AFC F9
2-5
Zondag 12 november 2006
AFC - ADO'20
AFC 2 - Blauw Wit A'dam 2
AFC 6 - Amstelland 3
AFC 9 - THB 3
AFC 11 - Sporting Martinus 4
AFC A4 - Buitenboys A1
AFC A5 - Meteoor A1
AFC B3 - AS'80 B1
AFC B4 - Overbos B2
AFC B6 - Buitenveldert B2
AFC C2 – Legmeervogels C1
AFC C8 - Swift C4
DWV 2 - AFC 3
Bloemendaal 2 - AFC 4
Abcoude 4 - AFC 5
RKDES 5 - AFC 7
ZRC/Herenmarkt 4 - AFC 10
Concordia sv A1 - AFC A3
Meer de B1 - AFC B5
Buitenveldert C1 - AFC C3
KDO C1 - AFC C4
Blauw Wit A'dam C4 - AFC C5
Almere C4 - AFC C6

2-1
0-1
6-4
0-6
0-3
2-3
1-5
2-3
11-3
6-1
4-0
1-10
afg.
6-2
2-0
9-0
2-7
0-1
2-0
afg.
afg.
3-3
afg.
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AFC Evenementenkalender
2006-2007
Woensdag 29 november 2006
Pepernotentoernooi en Sinterklaas
Zie onder ‘De jonge AFC’ers’
Woensdag 20 december 2006
Kerstdiner voor C-junioren
Vrijdag 22 december 2006
Royaal Kienen
Donderdag 28 december 2006
Traditionele Goed Genoeg Klaverjastoernooi
Maandag 1 januari 2007
Nieuwjaarsdag
Sixes vanaf 13.00 uur
Vrijdag 5 januari 2007
Nieuwjaarsreceptie van 18.00 tot 21.30 uur
Zaterdag 6 tot en met woensdag 10 januari 2007
De A-selectie tijdens de winterstop op trainingskamp naar Gran Canaria
voor de 18e keer in successie.
Zondag 7 januari 2007
Het “Gelukkig Nieuwjaar” zaalvoetbaltoernooi voor alle senioren van AFC
in de Emergo Sporthal in Amstelveen.
Zaalvoetbaltoernooi voor A- en B-junioren
van 19.00-23.00 in de Sporthallen Zuid
Donderdag 18 januari
Het Jaardiner voor genodigden.
Donderdag 18 januari
Het damesjaardiner in het Hilton Hotel
Zaterdag 20 januari 2007
Het TOPspektakel “Borchland evenement SUPERSTARS 2007”
voor World Cup en Champions League spelers, F- en E-pupillen.
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M I X E D

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

ZILVERLINGEN
Oude (voetbal-)clubs hebben veelal meer tradities dan jongere clubs. In principe is daar niets mis mee. Dat AFC zo ’ n oude club is behoeft hier
niet te worden toegelicht. Van die tradities wellicht iets meer. Voor jongere AFC-generaties hierbij derhalve enig zicht op de subcultuur van
“De Zilveren Ploeg van A.F.C.”; één van de vele clubs in de club.
De Zilveren Ploeg is een instituut van AFC-ers, die tenminste 25 jaar lid zijn vanaf een minimumleeftijd van 10 jaar. Wie meent aan beide
voorwaarden te voldoen mag zich kandidaat stellen bij de Z.P.-commissie – eigenlijk meer een comité – bestaande uit Johan de Bie, Hans
Honsdrecht en Hans de Wijs (Sr), waarna wel even gecheckt wordt bij de AFC-archiefcommissie (waarvan Hans de Wijs ook lid is) of de feiten
juist zijn. Terzijde: het komt wel eens voor dat een sollicitant voor het Z.P.-lidmaatschap voortijdig aan de bel trekt en dus 'in de wacht' gezet
moet worden.
Wat zijn de geneugten van een lid van De Zilveren Ploeg? Hij mag zich sieren met een zilveren speld, waarop een ploegschaar is afgebeeld,
bekroond door een minuscuul roodzwart AFC-schildje. En eens per jaar – op de eerste vrijdagavond van de maand november – worden de Z.P.leden uitgenodigd voor aperitief en diner (zeg maar voor een hap en een snap) in het clubhuis.
De Zilveren Ploeg van A.F.C. telt ongeveer 260 leden. Die komen jaarlijks niet allemaal opdraven, want dan zouden de AFC-pachters een
probleem hebben. Vrijdag 3 november j.l. waren er 128 ploegers aanwezig; inclusief novieten. Pickelaar was daar uiteraard bij. In deze M.P.inleg komt hij nog terug op bijzonderheden van de als vanouds geslaagde reünie.
CITAAT
“ Ik wou mezelf gaarne eens ontmoeten om te weten hoe ik me beviel. Maar ik moet bijzonder goed gehumeurd wezen op die dag, want ik houd
niet van onaangenaamheden”.
(Multatuli, pseudoniem van Eduard Douwes Dekker, Nederlands schrijver, 1820-1887).
VAN ZILVER EN GOUD
Als gezegd waren er 128 ploegers bijeen op Goed Genoeg, waarvan sommigen van ver kwamen; vier zijn er woonachtig in België: André van
den Bor (uit Gistel), Mannus Kinsbergen (uit Schoten), Fred van Soomeren (uit Knokke-Heist) en Willem Vos (uit Kontich). Maar vermoedelijk kwam Henk Gammelkoorn (uit Maastricht) van nog verder.
Tot de subtop rekent Pickelaar Tom Swart (uit Neede) en – vooruit – Rob Duis (uit Doesburg). In deze rangorde speelt Pickelaar (uit Castricum)
uiteraard geen enkele rol.
Zes nieuwe ploegers – de novieten – werden achtereenvolgens ingewijd in de sacrale schare: Peter van den Dungen Jr, Theo Husers, Henk
Huisma (met een dubbele nationaliteit: ook DWV-lid), Patrick Reddering, Wim Husers en Nicky Hekster. Wat later op de avond volgden bij
bevordering tot AFC-ridder (50 jaar lid) Peter Roosenschoon, Ton Balk, Hans Loonstijn , Ben Slaap, Duco Ohm en Ron Prins. Met elkaar
waren dat 12 inleidingen van tafelpraeses Johan de Bie en 12 (maiden-)speeches. Dat leidde uiteraard tot een lange tafelzit.
Inhoudelijk kan Pickelaar hier niet ingaan op al het gezegde. Maar bij Duco Ohm dacht hij onvermijdelijk aan zijn middelbare schooljaren,
waarvan hij bij de natuurkundelessen de twee wetten van Ohm voorgeschoteld kreeg. Wat die inhouden: Picelaar heeft er geen idee meer van;
alleen dat in zijn valse herinnering de eerste wet van Ohm luidde: blijf van tante af!
Ben Slaap had iets opzienbarends te melden: nog op de vorige AFC-velden aan de Zuidelijke Wandelweg was zijn vader (Ben Slaap Sr) een
gevestigde AFC-er, die het beoogde lidmaatschap voor zijn oudste zoontje tot zijn ontsteltenis zag afgewezen. Onmiddellijk trok vader Ben naar
het AFC-terrein om verhaal te halen bij bestuursleden (die er niet waren). Hij stiet echter op Gerrie Stallmann (onverschrokken captain van AFC
1), die de afwijzende brief onder ogen kreeg en uitriep: “zijn ze nou helemaal besodemieterd “! En vervolgens die brief verscheurde. Het heeft
blijkbaar gewerkt, want Ben(nie) Slaap werd 50 jaar later AFC-ridder.
Tot slot wijdt Pickelaar nog enige woorden aan de laatste bevordering: Ron Prins werd eveneens tot ridder geslagen, alhoewel hij door het
speling van het lot pas twee jaar geleden ploeger werd. Ron P. - Pickelaars tafelpartner – zei onder veel meer iets opmerkelijks; hij repte van een
gesprek eerder op de avond met de oude wijze ridder Pickelaar die hem duidelijk had gemaakt, dat leeftijd niet belangrijk was maar dat het ging
om persoonlijkheid, stijl en humor. Daarvan herinnerde Pickelaar zich weinig. Hij had voor het vaderland weg slechts wat mee geleuterd. Maar
het ging Ron Prins wel degelijk om leeftijd. AFC had inmiddels 142 ridders benoemd, waarvan er nog maar 58 in leven waren: “je kunt dan niet
zeggen dat we hier te maken hebben met een club gezonde senioren in de bloei van hun leven en de vraag is dus of ik daar wel bij wilde horen.
Ik bedoel, ik ben niet bang voor de dood, maar je moet het noodlot ook niet willen tarten. Om AFC-ridder te worden houdt een zeker risico in”.
Er volgde nog veel bar- en tafelkout. Pickelaar bereikte zijn woonhuis tenslotte om 1,30 uur. Bekaf, maar voldaan.
WIJSHEID
Oh ja, er werden ook nog veel moppen getapt op de ploegersavond, maar Pickelaar is niet zo sterk in geleende humor. Toch waagt hij het erop
eenmalig te eindigen met een mop, die hij bijna 25 jaar geleden hoorde in het toenmalige woonhuis van ex-ploeger Ed Honsdrecht (vader van
Hans H.) in Juan-les-Pins. De (Jiddische) mop werd daar verteld door huisvriend Bob Scholte; ooit dagsluiter voor de AVRO-radio met zijn
gezongen “Goede nacht en wel te rusten, de AVRO gaat nu sluiten”... Pickelaar vertelt na.
Moos bezoekt de rebbe (rabbijn) en vertelt hem van zijn moeizame huwelijk met Saar. Zegt de rebbe: “Ja Moos, als ik je verhaal goed beluister
vind ik dat je zeker gelijk hebt”.
Moos licht, thuisgekomen, Saar triomfantelijk in; waarop Saar de volgende dag op haar beurt naar de rebbe gaat met háár lezing van de huwelijksproblemen. Zegt de rebbe: “Saar, ik vind dat je eigenlijk groot gelijk hebt”.
’s Avonds praat de rebbe met zijn vrouw over de gesprekken, die hij had met Moos en Saar. Zegt zijn vrouw: “Maar man , ben je nou helemaal
mesjokke! Ze kunnen toch niet allebei gelijk hebben”?
Zegt de rebbe: “Jij hebt ook gelijk”.
P.S. De volgende keer weer iets over het voetbalgebeuren in AFC.
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Programma
09:00 128753 AFC C3 - Purmerend C1
Verburg, D.
09:00 121509 AFC C4 - Blauw Wit A'dam C2
09:00 150238 AFC C5 - Turkiyemspor C1
09:00 123153 AFC C6 - Roda '23 C3

Gelieve bij uitwedstrijden de uitslag direct door te bellen naar de
wedstrijdtafel 020-6618316.
Het is zeer goed mogelijk dat een aantal eerdere uitgevallen wedstrijden door de KNVB nog vastgesteld gaan worden.
Volg dus regelmatig onze website.

Uitwedstrijden zondag 19 november 2006.
14:00 1424 Elinkwijk - AFC
11:30 112080 Sloterdijk 2 - AFC 6
14:30 113198 Tos Actief 4 - AFC 8
14:30 113221 RAP 6 - AFC 11
14:00 127572 Turkiyemspor A1 - AFC A4
09:30 114038 Pancratius B1 - AFC B3
13:00 114047 Legmeervogels B2 - AFC B4
11:30 115593 Pancratius B6 - AFC B6
11:30 121604 Ouderkerk C2 - AFC C7
11:00 121620 Legmeervogels C5 - AFC C8

Thuiswedstrijden zaterdag 18 november 2006.
15:00
AFC VET - HVV VET
14:45 36196 AFC 1 - Kismet '82 1
Dijkers, C.E.
14:45 81865 AFC 3 - Amstelveen/H.raad 2
Staubesand, C.
14:45 90829 AFC 5 - Meer de 2
de Munnik F.
14:45 90839 AFC 7 - DVVA 11
Springer A.
12:15 58208 AFC 8 - Swift 10
de Nobel. L.
12:15 45157 AFC VE1 - SIZO VE3
14:30 1799 AFC A1 - FC Zwolle A1
Filemon, J.
12:15 92608 AFC A2 - GVVV A1
Felius, F.
12:15 91814 AFC D1 - Stormv./Telstar D1
Kaaij, B.
10:30 73917 AFC D2 - Turkiyemspor D1
10:30 97330 AFC D6 - Sloterdijk D2
09:00 62116 AFC D7 - Sporting Martinus D3
09:00 54106 AFC D10 - RKAV D3
10:30 97981 AFC D11 - Zeeburgia D6
09:00 61519 AFC E4 - KDO E1
10:30 62599 AFC E5 - Sporting Maroc E1
12:15 90116 AFC E7 - Arsenal ASV E2
10:30 96705 AFC E9 - Roda '23 E4
10:30 63567 AFC E10 - SCW E1
10:30 56229 AFC E11 - Arsenal ASV E5
10:30 63573 AFC E12 - Roda '23 E13
09:00 89901 AFC E14 - Roda '23 E16
12:15 143306 AFC E15 - Forza Almere E4
09:00 47103 AFC F1 - Legmeervogels F1
09:00 88075 AFC F3 - VVA/Spartaan F2

Ahlers, M.T.

Thoolen, D.

Het is zeer goed mogelijk dat een aantal eerdere uitgevallen wedstrijden door de KNVB nog vastgesteld gaan worden.
Volg dus regelmatig onze website.
Thuiswedstrijden zaterdag 25 november 2006.
12:15 58201 AFC 8 - RAP 4
de Nobel L.
12:15 48572 AFC VE1 - Roda '23 VE3
14:30 1743 AFC A1 – St/ Telstar A1
Haringa B E
12:15 152316 AFC B2 - Argon B2 (beker)
Bos, E.
10:30 146406 AFC D2 - Stormv./Telstar D2 (beker)
10:30 156954 AFC E7 - Swift E6
09:00 156858 AFC F1 - DWS F1
09:00 156879 AFC F6 - HFC Kon. F3 (beker)
Uitwedstrijden zaterdag 25 november 2006.
14:30 44903 Arsenal ASV VE2 - AFC VE2
14:30 155679 Hellas Sport A3 - AFC A3 (beker)
12:00 2304 St/Telstar B1 – AFC B1
Vergeer N J H
12:30 2653 AZ C1 – AFC C1
Fadilli L
12:15 156684 AFC D1 - Hollandia D1
13:00 156839 Pancratius D3 - AFC D3 (beker)
10:00 96934 HFC Kon. E1 - AFC E1
09:00 156952 Hoofddorp E5 - AFC E3 (beker)
12:30 156953 SDZ E5 - AFC E5 (beker)
10:00 55542 Arsenal E5 – AFC E11
10:00 156873 Volendam (rkav) F7 - AFC F4 (beker)

Uitwedstrijden zaterdag 18 november 2006.
14:30 84651 HCSC 3 - AFC 2
Putter, J. de
14:30 94568 Zwanenburg 4 - AFC 4
11:30 35544 Wartburgia 2 - AFC 6
14:30 141339 Purmerend VE2 - AFC VE2
12:00 2643 FC Volendam C1 - AFC C1
Haringsma, P.E. .
14:30 75740 Limmen C1 - AFC C2
Walta, J.
11:00 88433 Legmeervogels D1 - AFC D3
11:00 51683 Arsenal ASV D1 - AFC D4
10:15 97448 SCW D1 - AFC D5
10:00 52392 Swift D5 - AFC D8
12:30 52399 Legmeervogels D4 - AFC D9
09:15 92262 Schoten E1 - AFC E1
10:00 69270 VVC E1 - AFC E2
12:00 69306 Turkiyemspor E1 - AFC E3
10:00 55011 Arsenal ASV E1 - AFC E6
11:15 78836 Ouderkerk E2 - AFC E8
09:00 55547 Aalsmeer E3 - AFC E13
10:00 78216 RKAV F1 - AFC F2
09:30 77789 Legmeervogels F4 - AFC F4
10:00 70165 RKDES F3 - AFC F5
10:00 86477 VVA/Spartaan F4 - AFC F7
09:00 96192 Aalsmeer F3 - AFC F8
10:30 45248 Gold star/S.N.A. F1 - AFC F9

Thuiswedstrijden zondag 26 november 2006.
11:45 125685 AFC 6 - DWG/Rombout 2
Jüch F
11:45 115354 AFC 10 - P en T 2
n.b.
11:45 110323 AFC 11 - Overamstel 6
de Munnik F.
14:45 107884 AFC 12 - Tos Actief 5
Fritzsche H.
09:00 138191 AFC C5 - Volendam (rkav) C8
09:00 147466 AFC C6 - TOB C1
Uitwedstrijden zondag 26 november 2006.
11:00 150412 DCG 2 - AFC 2 (beker)
Koene, J.
14:30 113179 Overamstel 4 - AFC 7
11:00 99503 Olympia Haarlem 7 - AFC 9
11:30 126721 Geinburgia A1 - AFC A5
14:30 1140336 Roda’23 B1 – AFC B3
11:00 150113 Waterwijk B4 - AFC B5
10:00 115597 Abcoude B3 - AFC B6
11:30 156794 Overbos C7 - AFC C3 (beker)
09:30 121606 Nieuw Sloten sv C4 - AFC C7
10:00 121618 Ouderkerk C3 - AFC C8

Thuiswedstrijden zondag 19 november 2006.
14:45 102239 AFC 3 - Vitesse 22 2
Jak, G.M.
14:45 100971 AFC 4 - Pancratius 2
Sluiter, B.
11:45 126440 AFC 5 - SDW 3
n.b.
14:45 115322 AFC 7 - DWG/Rombout 3
de Munnik F.
11:45 125993 AFC 10 - RAP 5
Elias H.
14:45 105893 AFC 12 - Ankaraspor 6
Fritzsche H.
14:45 109035 AFC A3 - Hoofddorp A2
Maros T.
11:45 41329 AFC B2 - Blauw Wit A'dam B1 Kacar, M

Thuiswedstrijden zaterdag 2 december 2006.
14:45 35644 AFC 1 - Nieuwendam SC 1
Candan, A.
14:45 81864 AFC 3 - Volendam (rkav) 5
Jonkhoff, F.H.
14:45 90828 AFC 5 - Legmeervogels 2
Brans P.
14:45 90848 AFC 7 - Eemdijk 3
de Nobel L.
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12:15 45241 AFC VE1 - Badhoevedorp VE1
12:15 44084 AFC VE2 - Weesp FC VE2
14:30 1811 AFC A1 - Emmen A1
14:45 92605 AFC A2 - Noordwijk A1
12:15 91810 AFC D1 - Omniworld D1
12:15 73911 AFC D2 - DWV D2
10:30 51707 AFC D4 - Aalsmeer D1
09:00 97324 AFC D5 - Sporting Martinus D2
09:00 53320 AFC D8 - VVA/Spartaan D3
10:30 53778 AFC D9 - Ouderkerk D4
09:00 69287 AFC E2 - DCG E2
10:30 69322 AFC E3 - JOS/W'graafsmeer E1
10:30 49515 AFC E6 - Legmeervogels E2
09:00 80908 AFC E8 - Legmeervogels E4
12:15 56963 AFC E13 - Legmeervogels E10
10:30 78694 AFC F2 - Amstelveen/H.raad F1
09:00 78697 AFC F4 - RKAV F2
10:30 70158 AFC F5 - Ankaraspor F1
09:00 89343 AFC F7 - NFC/Brommer F2
10:30 98049 AFC F8 - Buitenveldert F5
12:15 46414 AFC F9 - DWS F6

13:00 115594 Legmeervogels B4 - AFC B6
10:00 121605 Roda '23 C6 - AFC C7
10:00 121623 Sporting Martinus C4 - AFC C8

Mounouri R.
Jager J P
Spanjaart, B.
Breedt, J.

Zaterdag
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)
Spelerspassen
Wie-o-wie moeten er nog twee pasfoto’s inleveren voor de spelerspassen. De zat-cie heeft deze per elftal verzameld maar helaas nog
niet alles is compleet. Of heb je je contributie nog niet betaald ??
Competitie
Gelieve de uitslagen van de uitwedstrijden direct na afloop door te
bellen naar Marjan (wedstrijdtafel AFC) op 020-6445575
Indelingen
Zie website onder ‘senioren’.

Uitwedstrijden zaterdag 2 december 2006.
12:00 82038 Aalsmeer 2 - AFC 2
Kloet, J. de
14:30 90956 Hoofddorp 2 - AFC 4
12:45 35550 Aalsmeer 4 - AFC 6
14:30 61857 Amstelveen/H.raad 5 - AFC 8
14:30 2317 Emmen B1 – AFC B1
Tunfelder J R M
14:45 74123 SVW 27 C1 - AFC C2
Draisma, H.
12:30 83044 Hoofddorp D3 - AFC D3
11:00 97453 SDW D1 - AFC D6
11:30 62424 Swift D3 - AFC D7
09:00 52389 Buitenveldert D4 - AFC D10
11:00 95145 Legmeervogels D9 - AFC D11
09:00 92283 Hoofddorp E1 - AFC E1
09:30 61585 Legmeervogels E1 - AFC E4
09:00 61458 Swift E3 - AFC E5
10:00 96610 RKAV E1 - AFC E9
10:15 63423 Swift E5 - AFC E10
10:00 55543 Ouderkerk E5 - AFC E11
11:00 64137 Legmeervogels E8 - AFC E12
10:00 90401 Buitenboys E11 - AFC E14
10:00 55004 Buitenboys E16 - AFC E15
10:00 49923 Buitenveldert F1 - AFC F1
10:15 86872 Sporting Martinus F2 - AFC F3
10:15 96080 Swift F6 - AFC F6

Zondag A
Zondag 1
19 nov.: Elinkwijk 1 – AFC 1, 14:00 uur, Scheidsrechter Ahlers
M.T., Ass. Scheids Haveman R.E. en Vandeursen F.
26 nov.: VRIJ
03 dec.: Hollandia 1 – AFC 1, 14:00 uur, Scheidsrechter Both R.,
Ass. P. Tiggelaar, A. Boekweit-Peters (Mevr.).
Zondag 2
19 nov.: AFC’34 2 – AFC 2 wordt niet gespeeld.
AFC’34 gaat zich terugtrekken uit de reserve hoofdklasse.
26 nov.: DCG 2 - AFC 2, 11:00 uur, Scheidsrechter Koenen J.
03 dec.: Elinkwijk 2-AFC 2, 11:00 uur, Scheidsrechter Pasman J.M.

Zondag B
Training
AFC 3 en AFC 4 trainen op dinsdag en donderdag, aanvang half 8
AFC 5 t/m 12 trainen op woensdag en vrijdag, aanvang half 8
Keepers!!!
Voor meerdere elftallen zoeken wij nog keepers. Ken je iemand in je
omgeving die graag wil komen keepen bij AFC op zondag, neem dan
contact op met Ted Maros, 06-20246991.

Thuiswedstrijden zondag 3 december 2006.
11:45 121982 AFC 5 - DWS 4
Basaidi, H. El
14:45 106334 AFC 7 - Sporting Noord 3
de Munnik F.
11:45 136565 AFC 8 - KDO 3
Jüch F.
14:45 140014 AFC 9 - Legmeervogels 5
Fritzsche H.
11:45 105835 AFC 10 - APGS 2
Elias H.
14:45 115275 AFC 12 - Almere 7
n.b.
14:45 109131 AFC A3 - DCG A2
Hal, A. van
11:45 41163 AFC B2 - DWS B2
Ham, C. van
09:00 120025 AFC C3 - HFC Kon. C1
Raktoe, R.R
09:00 121466 AFC C4 - Sporting Maroc C1
09:00 149440 AFC C5 - TABA C2
09:00 128915 AFC C6 - Abcoude C2
Uitwedstrijden zondag 3 december 2006.
14:00 1440 Hollandia 1 - AFC
11:00 121936 Elinkwijk 2 - AFC 2
11:30 124013 Chabab 2 - AFC 3
11:30 124028 HBC 2 - AFC 4
14:30 135427 Badhoevedorp 4 - AFC 11
14:00 127575 Tos Actief A1 - AFC A4
11:30 126718 Dijk De A1 - AFC A5
11:30 114040 Weesp FC B1 - AFC B3
11:00 114045 Turkiyemspor B1 - AFC B4
12:00 150117 Forza Almere B1 - AFC B5

Scheidsrechters!!!
Voor de zondagen zijn wij op zoek naar nieuwe scheidsrechters.
Vanaf november zal er via de KNVB weer een leuke en interessante
cursus starten in district Amsterdam. Een hele leuke manier, om op
een andere manier naar voetbal te kijken. Heb je interesse in de cursus, neem dan contact op met Ted Maros, 06-20246991!!!
Tussentijdse informatie
Op onze website worden steeds tussentijdse berichten bij ‘senioren’
geplaatst. Kijk dus regelmatig op deze pagina.

Both, R.
Pasman, J.M.
Sombroek, W.M.
Haas, G.A. den

B-Commissie
Ted Maros – voorzitter (06-20246991)
Patrick Reddering – commissaris (06-47806481)
Max Flam – secretaris (06-25425231)
Lars Boering – commissaris (06-51147503)

Tulleners, C.H.
Faessen, J.C.

Teamcoördinatie
AFC 3 en AFC 4: Patrick Reddering en Lars Boering
AFC 5 t/m AFC 9: Ted Maros
AFC 10 t/m AFC 12: Max Flam
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Twee dagen lang konden de kinderen die daar zin in hadden bij AFC
voetballen .
Een speciaal programma, dat gemaakt was door de jeugdcoördinatoren, zorgde ervoor dat op beide dagen weer een groot aantal jongens
op sportpark Goed Genoeg te bewonderen was.
De evenementencommissie zorgde voor de eet-en-drink logistiek en
verzorgde nog een leuk aandenken op de tweede dag.
Een aantal ouders, stagiaires, trainers en de C1 en C2 spelers hielpen
mee om alles in goede banen te leiden.
Vanaf deze plaats dank aan alle vrijwilligers!

De jonge AFC’ers
Uitnodiging voor alle jeugdtrainers
Maandag 20 november aanvang 20.30 uur organiseren wij een
avond voor ALLE trainers, assistent-trainers, keepertrainers en looptrainers van de jeugd.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als een ieder hierbij aanwezig is.
Indien je hierbij niet aanwezig kunt zijn verzoek ik hierbij om Klaas
Molenaar of mij binnen 3 dagen hierover te informeren.
Wij gaan ervan uit dat een ieder aanwezig is. De onderwerpen die ter
sprake zullen komen zijn zeker de moeite waard.
Met vriendelijke groet,
Rinus van Leijenhorst
Klaas Molenaar

Jeugdjournaal
Pas de eerste van dit seizoen. Dat betekent dat er veel in te halen is,
wat natuurlijk niet gaat lukken. We hebben er deze keer voor gekozen
om uit elke categorie een opvallend leuk stukje (grotendeels) integraal
over te nemen. De volgende keer komen weer meer teams aan bod
met citaten. De "trigger" blijft natuurlijk dat u op de website zelf al
eerder kijkt, want elke maandag zijn er weer "pareltjes" van leuke
verslagen te vinden ! Kleding is wel een beetje de rode draad dit keer.

Trainingsschema’s en teamindelingen staan vanaf heden op de
AFC website op een eigen pagina onder ‘jeugd’.
Bekijk deze.
De leider – prof en amateur
Dinsdag 17 oktober vond de eerste bijeenkomst voor jeugdleiders
plaats in het clubgebouw van AFC.
Voorzitter van de jeugdcommissie Rinus van Leijenhorst stelde daarbij de coördinatoren, contactpersonen en de leden van de jeugdcommissie voor en had een bijzonder welkomstwoord voor David Endt de
elftalbegeleider van Ajax 1.
In afwachting van het herziene jeugdleidersboekje ontvingen de
aanwezige leiders een overzicht van de belangrijkste AFC spelregels.
Als het leidersboekje gereed is ontvangen alle leiders, maar waarschijnlijk ook de ouders van de jongste jeugdleden, een exemplaar.
Iedereen is dan weer op de hoogte van de noodzakelijk spelregels
binnen AFC.
Na dit onderdeel nam David Endt als gastspreker het woord en gaf de
aanwezigen een kijkje in de keuken van de werkzaamheden van een
elftalbegeleider van een profclub. Hoewel de verschillen soms heel
groot zijn waren er ook overeenkomsten. Het invullen van een wedstrijdformulier blijkt ook op het hoogste niveau nog gewoon handmatig plaats te vinden door de elftalbegeleider.
En net als bij de amateurs is er ook bij Ajax 1 een belangrijke rol
weggelegd voor de leider bij de sociale aspecten rond een team.
Rinus van Leijenhorst stelde dan ook terecht dat een goede invulling
van de leidersfunctie op ieder niveau, van amateur tot prof, van groot
belang is.
Na zijn toelichting kreeg David Endt nog een groot aantal vragen te
verwerken, deels over zijn kijk op het voetbal maar natuurlijk ook
over het wel en wee van Ajax.
Voor de aanwezig leiders was het een aangename avond waarbij
iedereen ook de start van de competitie met elkaar kon bespreken..
In de loop van het jaar zullen nog een aantal van dit soort bijeenkomsten worden georganiseerd.

Starten we maar met de jongsten bij Argentinie en doen het netjes op
leeftijd verder :"De competitie is al een paar weken aan de gang,
maar het wil nog niet zo lukken met de shirts van Argentinië. De ene
week spelen Jelle, Julian, Eran en Noah met hesjes, de andere week
lenen ze Ajax tenues van de Champions League en dit weekend speelden ze in het mooiste shirt van de wereld: het AFC shirt. Helaas
helpen deze vermommingen niet om punten te pakken. De jongens
doen reuze hun best, spelen goed over, gaan er helemaal voor, maar
het doeltje is iets te klein voor ze. De ballen gaan op de paal of nét
naast. Noah had dit keer wel 3 goede schoten, ook Eran schoot erop
los. Jelle is meer van de verdediging en het middenveld, maar ook hij
streed tot het einde. Alleen Julian had succes met een prachtig doelpunt tegen Uruguay. Maar we kregen ook een paar goaltjes tegen,
dus verloren we deze wedstrijd.".
En dan de F2 : "De Topper van de week; AFC F2 tegen RKDES F1!
In het kader van de traditie maar eerst wat over …..het Weer! We
stonden allemaal op met regen, wind en wolken en wisten bijna zeker
dat de Topper tegen RKDES niet door kon gaan. Pim van der M, te
A. wist op de band te vertellen dat bij AFC de wedstrijden ieder geval
niet doorgingen. Veel te nat! Een belletje naar RKDES in Kudelstaart
(gelegen bij Aalsmeer en te bereiken via Den Haag) moest licht in de
duisternis brengen. De dame achter de bar had het over …..dreiging!
Ik dacht even aan terreur of zo. Op zich geen vreemde gedachte zo
onder de rook van Schiphol. Of bedoelde die dame de kracht van hun
F1. Neeee het ging gelukkig maar over een donkere wolk boven het
sportpark. In ieder geval wist die dame mij te informeren dat het
(nog) niet regende en vroeg zij of we vooral die kant op wilde komen.
Zo gebeurde. In colonne; vijf auto’s met ouders, broers een oma en
twee auto’s van voetbalopa's en oma’s, vertrokken we om ca. 10.15
uur richting Kuddelstaart. Daar aangekomen meteen paniek! De
kicksen van Thijs stonden nog in Amsterdam. Pa Prins, drie seconden
van RKDES verwijdert, deed wat voor echte Prinsen (...en Prinsessen) ook wordt gedaan. Hij keerde direct om en kwam net voor het
begin van de tweede helft terug met de kicksen! Gelukkig maar. Thijs
had ze hard nodig en het team Thijs! Prins Thijs deed meteen weer
goed mee en vervulde zijn rol op het middenveld maar ook in de
verdediging als een Koning! De eerste helft vocht AFC F2 voor wat
ze waard waren. Hoewel RKDES F1 steeds iets sterker was konden
we met een 0-0 stand naar de kleedkamer! Geen verkeerde tussenstand tegen een F1! Een fabuleuze redding van Samuel N., hij hield
een afstandschot uit de linker bovenhoek, mag in dit kader zeker niet
onvermeld blijven. In de loop van de tweede helft sloeg de vermoeidheid wat toe bij onze jongens. Een beetje tegen de verhouding in en
geholpen door de wind kwam een prachtige lange uittrap van Samuel
N bij Yousseri. Yousseri zette zijn doelpuntenreeks voort en wist AFC
op een 1-0 voorsprong te brengen. Helaas, drie minuten voor tijd
kwam RKDES, geholpen door de scheids en een iets wat overspannen
vader op 1-1. Over de gehele wedstrijd niet onverdiend! Milo werd
door het team van experts uitgeroepen tot Man of the Match en terecht. Hoewel hij deze week niet eens extra opviel is hij altijd een
zekere factor in achterlinie. Hij verdedigt als een beer, staat meestal

Belangrijk bericht uit Spanje
Sinterklaas voor Champions League, World Cup, F- en E-pupillen
Als alles meezit, zal op woensdag 29 november Sinterklaas op bezoek komen bij AFC!
Het overleg met de hoofdpiet is in volle gang en het ziet er allemaal
goed uit.
Het programma ziet er als volgt uit:
Champions League en World Cup
• 14.00-15.00 pepernoten voetbaltoernooi
• aansluitend Sinterklaasfeest, duurt ongeveer een uurtje
E pupillen en F pupillen
• 15.00-16.00 pepernoten voetbaltoernooi
• aansluitend Sinterklaasfeest, duurt ongeveer een uurtje
Ouders, zet deze datum in de agenda en houdt de website in de gaten!!!
Herfst 2-daagse
Tijdens de herfstvakantie vond de jaarlijkse herfst 2-daagse bij AFC
plaats.
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zelfvertrouwen was ook wel nodig. De selectie zag er vandaag een
beetje gehavend uit en dat kan altijd onrust geven in het spel. Overboekte vliegtuigen, blessures, tennistalent en vakantieplezier leverden
een niet optimale voorbereiding op en uiteindelijk ook een gewijzigde
selectie. Gelukkig kon de C2 bijspringen waardoor er een volwaardig
team in en buiten het veld stond. De trainer toonde zich – als we toch
nog bij Donald Duck zijn – een ware Willie Wortel en Lampje (zijn
trouwe assistent) probeerde het allemaal nog te volgen. In ieder
geval kwam er een opstelling uit die nog niet eerder uitgeprobeerd
was. Maar slecht was ie niet.Een variant op de Heerenveen tactiek
van twee weken geleden die succesvol was en dus ook vandaag resultaat moest opleveren. De C1 van Go Ahead had de 22-0! overwinning
in de beker nog in de benen en moest nu omschakelen naar een AFC
dat niet van plan was op dezelfde wijze het onderspit te delven. Onze
grens werd vandaag door de scheidsrechter gepromoveerd tot eerste
assistent scheidsrechter, wat zoveel wil zeggen dat hij de scheids
moest vervangen als die uit zou vallen. Een grote eer maar hij zocht
naarstig de supportersschare af naar een schim van Bep Thomas, je
weet maar nooit. Het bleek achteraf niet nodig, onze scheidsrechter
uit Utrecht floot kwiek en fit zijn wedstrijd. De wedstrijd dan. Het
door de trainer uitgedachte concept werkte. En vooral omdat de
spelers het uitvoerden zoals het bedoeld was. In deze competitie is
enig tactisch besef nodig en de laatste twee wedstrijden is de C1
daarin vooruitgegaan. Dat gaat soms wel iets ten koste van de mooie
hoogstandjes, maar het is tegen sterke tegenstanders nu eenmaal
nodig. Veel kansen kreeg Go Ahead de eerste helft niet, hoewel de
eerste treffer van de wedstrijd bijna uit Deventer kwam. De 1-0 en 20 kon AFC echter aantekenen in de eerste periode van de wedstrijd.
Beide goals werden gemaakt door Thierry en beide werden ook goed
voorbereid. De pass van Tim bij doelpunt nummer twee verdiende het
doelpunt dat ook viel. Een afstandslob van Roy had ook een beter lot
verdiend dan “net naast”, maar je kan niet alles hebben. Overigens
moest Danny nog wel een keer languit om een schot van de spits uit
Deventer te keren. Met 2-0 de rust in. Terwijl de spelers de verfrissende drank tot zich namen, liet de trainer de vrolijk gekleurde magneetpoppetjes over het denkbeeldige veld springen. Het was duidelijk
dat Go Ahead nu moest komen en de C1 moest oppassen. Het liep
anders. Een corner van Roy werd door Camiel ingekopt en hiermee
was het verzet van de gasten gebroken. Thierry bracht de eindstand
nog op 4-0, voorwaar een mooie prestatie, waar de AFC-ers die in
groten getale langs de kant stonden, mee konden leven. Een teamprestatie om U tegen te zeggen. Terecht werd het maximaal in te
zetten wissels gebruikt waarmee de trainer liet zien dat alle spelers,
in het veld en op de bank, de overwinning op hun conto mochten
bijschrijven. Voor Colin was het laatste fluitsignaal meteen het startsignaal van zijn ander sportcarrière. Hij gaat zich fulltime op het
tennis richten. We hopen hem (en ouders) nog wel vaak langs de kant
te zien bij de C1. Colin Succes. Goed-Nieuwsberichtje uit de ziekenboeg. Soufian wordt deze week verlost van het gips en kan dan weer
aan zijn ritme op het veld gaan werken. De andere blessures is nog
even afwachten deze week. Het zou mooi zijn als bij de stadsderby
tegen Ajax volgende week zondag, de meesten weer op sterkte zijn. In
gedachten zie ik het Quick, Queck en Quack voetbal al in het roodzwart op de velden van de toekomst……..Overigens wel wakker blijven, twee keer winnen is mooi maar het seizoen is lang en ook vandaag blijkt weer dat alles kan in deze competitie. Maar zondag nog
even nagenieten mag wel hoor.".

goed opgesteld en komt er bijna nooit een tegenstander langs hem.
Een bekroning voor al zijn wedstrijden tot nu toe! O ja bijna vergeten, het weer! Het was prachtig! Een lekker Hollands briesje met veel
zon!".
Op naar de D3 : "Een vroegertje deze zaterdag voor de D3. Om 9.00
uur stond Martinus uit op het programma. Zou iedereen wel bij de les
zijn op dit vroege tijdstip? De voorbereiding wees daar wel op want
iedereen was al om 8.00 uur, fris gedoucht, in de kantine van Martinus aanwezig, terwijl trainer Ron had gezegd dat iedereen om 8.15 in
de kleedkamer moest zijn. De jongens hadden er dus blijkbaar zin in
op dit vroege uur. Eerst even het goede nieuws. We zagen Roy op
krukken binnenkomen, dat betekende dat hij ander gips heeft gekregen waarmee hij zijn been licht mag belasten. Waarschijnlijk mag het
gips er over 2 weken helemaal af, waardoor hij daarna al voorzichtig
met zijn revalidatie kan beginnen. Roy, heel fijn voor je, je bent een
doorzetter, dus wie weet ben je er dan na de winterstop alweer bij,
maar zorg eerst maar dat je helemaal goed herstelt! De 1e actie in
deze wedstrijd was er weer een van keeper Joey, hij redde prima op
een inzet van Martinus. AFC was nu echt goed wakker, de bal kwam
vanuit het middenveld bij Dylan terecht, die goed doorliep, hij gaf de
bal aan Gijs die zijn tegenstander uitkapte en in de korte hoek de 1-0
binnenschoot. Daarna was het Ferinhio, die met een streep via onderkant lat 2-0 liet aantekenen. Vooral in de 1e helft brak hij via de
rechterflank steeds gevaarlijk door, wat steeds gevaar voor het doel
van Martinus opleverde. Ondanks de 2-0 had Martinus toch een licht
veldoverwicht. Martinus had een aantal jongens in de ploeg die fysiek
sterker waren en daardoor meer duels wonnen. AFC moest het meer
van de uitvallen hebben en van het combinatievoetbal. Als de bal snel
rond werd gespeeld werd het vaak meteen gevaarlijk, veel lopen met
de bal had niet zoveel zin. Vooral via afstandsschoten was Martinus
gevaarlijk. Uit 1 van die schoten wisten ze ook tegen te scoren. Joey
zat er nog wel bij, maar de bal was te hard. De spanning was terug in
de wedstrijd. Maar AFC bleef ook gevaarlijk, een voorzet van Ferinhio bereikte Gijs, maar zijn schot spatte op de lat uiteen. Daarna een
vloeiende aanval over links, na een mooie 1-2-combinatie tussen Gijs
en Tim kwam Tim op links vrij, uit de voorzet kon de goed doorgelopen Dylan de 1-3 binnentikken. Daarna leek het verzet van Martinus
wel gebroken. Weer een aanval over rechts, Ferinhio was eerder bij
de bal dan de uitlopende keeper, gaf de bal aan Gijs, die de bal in het
lege doel kon tikken, 4-1 dit was ook de ruststand. Na rust hetzelfde
spelbeeld, Martinus had wel een veldoverwicht, maar toch kreeg AFC
eigenlijk weer de beste kansen. Ook al omdat de Mathijs de verdediging prima leidde en alle gaten opvulde, Michael, Zamorano en
Ethan gaven ook weinig kansen weg en Julius, Derrick en Kai werkten keihard op het middenveld en zorgden ervoor dat de aanvallers
genoeg ballen kregen. Het 5e doelpunt liet wel erg lang op zich
wachten en viel diep in de 2e helft. Na een goede snelle combinatie
tussen Marlon en Tim kon Tim vrij op het doel aflopen, hij schoot met
links langs de keeper en de bal rolde via de binnenkant van de paal
het doel in. Martinus deed daarna nog iets terug en scoorde met een
kopbal tegen. Maar het was Billy die meteen antwoordde en met een
fraai schot de 2-6 scoorde. Het laatste noemenswaardige wapenfeit
was een schot van Marlon dat via de buitenkant van de paal naast
ging. Weer een mooie overwinning voor de D3 en als het snelle combinatiespel nog wat langer kan worden vastgehouden in de wedstrijd
dan zijn jullie nog moeilijker te bespelen voor de tegenstander. Maar
daar mogen wij ons niet mee bemoeien, want dat is een taak voor
trainer Ron.".

En dan volgen de B's, 3 in dit geval :"VOC Nou veel stukjes van de
puzzel pasten op of in elkaar vandaag. En historie en de dag van
vandaag sluiten ook naadloos aan. Nog onlangs riep onze premier
dat wij weer de mentaliteit van de VOC moesten vertonen. Hij roept
wel meer onzin, maar als je naar Hoorn moet dan klopt dat wel. Want
daar wachten je jongens als : Hajo, Padde en Rolf. Oftewel, de jongens van Bontekoe. Zij hebben Nederland groot gemaakt. Letterlijk
en vooral financieel. Hoorn behoorde tot de belangrijke steden die in
de Gouden Eeuw onze economie bepaalden: Door de StatenGeneraal werd aan de VOC een octrooi verleend voor de handel
tussen Kaap de Goede Hoop en Kaap Hoorn. In de zes steden waar
voorcompagnieën gevestigd of in oprichting waren, kwamen nu
kamers van de VOC: Amsterdam, Zeeland (Middelburg), Rotterdam,
Delft, Hoorn en Enkhuizen. Het verkrijgen van het octrooi betekende
voor de VOC dat zij voor de Republiek het alleenrecht verwierf om in
dit gebied handel te drijven. Tsja, wat doe je daar tegen ? Mentaliteit

Door naar de C1 : "Quick, Queck en Quack Het mooiste voetbal is
Kwik, Kwek en Kwak-voetbal. Als je de jonge neefjes van Donald
Duck even voor de geest haalt, herinner je je weer hoe ze een zin
opbouwen. Kwik twee woorden, dan Kwek een paar en Kwak maakt
de zin af. Optimaal samenspel dus. Vandaag hoopten we op een
gezonde portie van dit voetbal. Maar de titel heeft meer in zich. De
tegenstander van vandaag heette oorspronkelijk Be Quick toen de
club in 1902 werd opgericht. In 1905 werd dit Go Ahead omdat er al
te veel Quickjes rondvoetbalden in Nederland. En uiteindelijk plakte
Barry Hughes er Eagles achter toen de amateurs zich van de profs
gingen afscheiden. En dan nog een keer Quick: dat was de gedachte
van AFC om de C1 vandaag eens extra te motiveren en de kleding,
die lang verwacht was, uit te leveren. De selectie liep voor het eerst
met de rode grote Q achterop en dat gaf zelfvertrouwen. Wat extra
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helft niet dichten: 5 keer vindt JOS het net. Tegen het einde van de
eerste helft begint AFC met iets meer overleg te voetballen en komen
er een paar kansjes. Een prima vrije trap van Mike wordt gelost door
de keeper en Daniël is attent (Ellen: ‘nooit iets van gemerkt’) en zet
de ruststand op 5-2. Rob en Ed moeten in de kleedkamer met het
trainerstoverstokje hebben gezwaaid want de tweede helft vertoont
een compleet ander beeld. AFC begint, met af en toe een inzinkinkje,
langzaam druk op de tegenstander te zetten. De verdediging speelt
soberder en effectiever (fraaie reddende sliding van Yessin in het
strafschopgebied), het middenveld begint te tikken, de voorhoede
wordt steeds vaker in stelling gebracht. Nittin krijgt een paar kansen,
Mitchell schiet een hoge cornerbal net over, Mike legt een mooie vrije
trap net op het dak van het doel en Patrick’s acties krijgen steeds
meer rendement. Nog één keer breekt JOS uit en grijpt de verdediging
mis (6-2), maar daarna komen ze er lange tijd niet meer aan te pas.
Anthony horzelt scherp bij balbezit van JOS. Yoren is een degelijk
slot op de deur. Nittin, met zijn snelheid steeds dreigend, gaat over de
knie in het strafschopgebied en Marc, die als altijd weer bergen werk
op het middenveld verzet, verzilverd keurig de terechte penalty: 6-3.
Nauwelijks een minuut later wordt weer de handrem op Nittin gezet
maar helaas verzuimt Marc deze kans ook te benutten. De wedstrijd
is nu echter definitief gekanteld. AFC drijft met droog combinatiespel
JOS op de eigen helft terug en het begint kansen te regenen. Zeker zes
to zeven keer had de bal erin gekund maar keeper, lat en het ontbreken van net dat kleine beetje geluk verhinderen dat AFC langszij
komt. Langs de kant genieten de fans van het getoonde spel en het
duidelijk groeiende vertrouwen van de ploeg. Als de overigens solide
fluitende scheidsrechter afblaast wordt de uitslag meer dan gecompenseerd door het karakter dat de A4 getoond heeft. Bij de deskundigen langs de kant heerst optimisme: hier zit meer in. Positie houden,
elkaar helpen, samen trainen (!), erin blijven geloven en de resultaten
kunnen niet uitblijven. Mannen, bedankt voor een leuke wedstrijd en
tot de volgende keer.".

tonen dus en hopen dat hun nazaten niet in de B1 van Always Forward spelen... aan sommige huidskleuren te zien zat dat wel goed.
Maar ook daarvan ligt de oorsprong bij onze VOC-vaders...Sorry,
maar dit soort verslagjes krijg je als je scribent ooit nog aan een
studie Geschiedenis is begonnen... Nou zoek scribent maar op in de
Van Dale...de rest hoeft niet maar zou geen kwaad kunnen. Als ik de
kranten moet geloven leren jullie niets meer over vroeger en dat zou
toch wel moeten. Zeker als je in zo'n stad bent. En dan begrijp je
waarom Nederland in elkaar zit zoals het nu is. Meer klassiekers? Ja.
Ik houd graag vast aan tradities. Zoals : de backs pakken de paal bij
de corner en die verlaat je pas als de bal echt is weggewerkt. Op het
middenveld is dus. Dan kan zo'n lullige schotje er nooit ingaan... Ik
heb er zo heel wat van de lijn gehaald. Maar ja da's dus geschiedenis....Jullie konden ze aan. Verlies je toch 2 punten. Maar toegegeven, gelijkspel leek me ook wel terechte uitslag. Hoewel, als je 1-0
voorstaat doordat Damion perfect op de corner inloopt hoef je het
niet weg te geven natuurlijk. Zij drukten en namen risico, wij kregen
dus ook de ruimte voor 0-2. Helaas...lukte niet en dan tsja, kun je het
invullen. Maar ik zag aan AFC kant wel de inzet en motivatie die
onze Harry Potter dan graag terug ziet in de polders...Jullie hebben
het vorige week laten zien, nu weer. Zit wel goed met die mentaliteit
premier ! in ieder geval bij AFC. Bijna net zo'n instituut als de VOC
ooit was tenslotte...".
Om af te sluiten met A's, het 4e dit keer : "Met de last van een ononderbroken reeks nederlagen, neemt de A4 het dit keer op tegen de A1
van JOS/Waterfraafsmeer. Een wedstrijd met twee gezichten. ruststand: 5-2, eindstand: 6-3. Tegen een achtergrond van nul (0!) punten en gemonkel over het overstappen naar een lagere klasse slungelt
de A4 zich op het spekgladde hoofdveld van JOS voor het volgende
hoofdstuk in de zoektocht naar mooi voetbal. In de eerste helft wil dat
nog niet erg lukken. Achterin doet zich het gemis van een paar meedogenloze en vastberaden verdedigers (Jack?, Bart?) voelen, het
middenveld vindt elkaar onvoldoende, de voorhoede wordt te gehaast
en te moeilijk aangespeeld. Patrick zet AFC nog wel op voorsprong
maar als uw verslaggever een kleine 10 minuten na aanvang van de
wedstrijd aansluit ziet hij net de tegenstander de 2-1 aantekenen.
Stijn, voor de gelegenheid op goal omdat Joaquin geblesseerd is,
doet het goed maar kan het vergiet van de verdediging in de eerste

De keus was gelukkig weer moeilijk. De volgende keer komen zeker
meer teams voorbij, want er wordt veel en leuk geschreven door onze
supporters.
Frank de Munnik
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Vraag: Je vorige bestuursfunctie binnen AFC was voorzitter van de
Pers, Publiciteit en Evenementen commissie. Wat is de ervaring, die
je uit die functie hebt meegenomen naar je huidige functie?
Antwoord: Dat je binnen AFC niet moet denken dat bepaalde zaken
van de één op de andere dag te veranderen zijn. Je moet echt de tijd
nemen voor een cultuuromslag. Bijvoorbeeld het idee om de Schakel
te vervangen door een eens per kwartaal te verschijnen hoogwaardig,
zeg maar glossy, magazine. De informatie over de wedstrijden en de
opstellingen zouden dan via de website en een nieuwsbrief per email
verstuurd kunnen worden. Het Bestuur liep er niet echt warm voor.
Het leek mij een goed initiatief en behoorlijk kostenbesparend . Veel
clubs doen het al. Je zou de leden de keuze kunnen voorleggen, maar
AFC is nog niet zover. Trouwens hoe ik in het Bestuur beland ben, is
als volgt gegaan. Jaren geleden was er een enquête in de Schakel en
die eindigde met de vraag of je bereid was iets voor de club te doen.
Ik heb daarop gereageerd. Daar ik in het vastgoed zit, heb ik aangeboden om aan het Zuidasproject mee te werken.
In eerste instantie hoorde ik niets maar na enig verloop van tijd hebben er een paar gesprekken plaatsgevonden en werd ik verzocht toe te
treden tot het bestuur. Gezien de voorgeschiedenis van mijn grootvader vond ik dat een eer en heb ik ja gezegd. Na drie jaar P.P. en E.
ben ik nu penningmeester en betrokken bij het Zuidasoverleg.
Vergis je niet: de Zuidas is een behoorlijk zware belasting. Alleen al
in deze week (noot: week van 6 november) zijn er drie vergaderingen.

AFCoryfee:
Nicolaas van Ommeren!

Nam de niet geringe taak en verantwoording op zich door Bob Neseker op te volgen als penningmeester van AFC. Zou het in de genen
zitten? Is zijn grootvader Erelid Otto van Rijn zijn grote voorbeeld?
Wat is zijn drijfveer om een dergelijke positie te willen innemen? Een
zekere AFCoryfee voor de toekomst aan het woord.
Vraag: Voordat we het zullen hebben over je huidige bestuurlijke
activiteiten. Heb je al eerder ervaring opgedaan als bestuurder?

Vraag: De stap van PPE naar penningmeester is toch geen geringe.
Hoe is men bij jou terechtgekomen en hoe kijk je tegen de invulling
ervan aan?

Antwoord: Tijdens mijn studietijd als lid van het studentencorps heb
ik nooit enige behoefte gehad om een bestuursfunctie te willen vervullen binnen dat corps. Voor mij was het gewoon een leuke tijd om
lekker een biertje te drinken, meer niet. Het team waarin ik nu op
zaterdag met veel plezier speel, onder andere met Sebo Woldringh,
komt voort uit die tijd. Overigens is het leuk om te vermelden dat ik
bij Nico Cohen ben afgestudeerd. Bedrijfseconomie aan de UVA. Dat
ik in het studentenleven geen bestuursfunctie bekleedde, wil nog niet
zeggen dat ik bestuurlijk niet actief was. Op mijn 23ste werd ik bestuurslid van de tennisclub Amsterdam, de dochtervereniging van de
hockeyclub. Vervolgens via de functie van penningmeester doorgegroeid naar die van voorzitter. Stopte toen ik 33 werd. Ik was indertijd het langst zittende bestuurslid ooit. Bij AFC heerst toch een heel
andere cultuur. Het is opvallend hoelang bestuursleden zitting hebben. Soms lijkt het wel dat je na 10 jaar nog maar pas komt kijken. Ik
vind het overigens wel getuigen van een ongelooflijke toewijding.

Antwoord: Ik stond op een lijstje. Ik zie de functie van penningmeester niet als alleen maar boekhouden. Boekhouden is een instrument,
bijna een noodzakelijk kwaad. Op basis van gegevens kan je een
bepaald beleid uitvoeren. Voor dit jaar heeft Bob grotendeels de
budgetten opgesteld. Mijn karakter is om eerst een gedegen dossierkennis op te bouwen en daarna pas toe te slaan. Eerst kennis dan
actie. Wil niet zeggen dat ik niet al met het volgende jaar bezig ben.
Ik wil meer grip en controle krijgen over bepaalde uitgaven. Ik wil
een systeem opzetten, zodat er meer verantwoordelijkheid komt te
liggen bij de commissies en bij mijn medebestuursleden. Het is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid, we stellen samen het budget op
en ik hak de eventuele knopen door. Ik ben er een groot voorstander
van om een financiële administrateur aan te stellen. Je ontkomt er
bijna niet aan bij een zo’n grote club als AFC. Dan kan de financiële
man in het Bestuur zich meer met het beleid bezig houden. Ik hou dus
niet van boekhouden, maar wel van het interpreteren van de cijfers.

Vraag. Je komt uit een familie met bestuurders. Ben je van nature een
bestuurder of zit het in je genen?
Antwoord: Laat ik voorop stellen dat carrièreplanning wel het laatste
is, waar ik me mee bezig hou. Mijn eigen zaak in vastgoed (noot
samensteller: zie advertentie in de Schakel) draait nu goed. Soms
vraag ik me af of het wel verstandig is, om zoveel tijd aan AFC te
besteden. Laat ik die uren maar niet tellen, ik tel alleen de centen. Op
mijn leeftijd zou ik nu alle tijd en energie in mijn zaak moeten stoppen. Nu moet er gescoord worden. Maar ja, het bloed kruipt toch
waar het niet gaan kan. Toen ik penningmeester van de tennisclub
was, ging ik bij mijn grootvader langs voor adviezen. Dan liet hij me
zien hoe hij de boekhouding van AFC bijhield. Zat hij echt te glunderen. Mijn vader is ook een bestuurder pur sang. Op zijn 70ste heeft hij
nog altijd allerlei bestuursfuncties. Mijn grootvader heeft 25 jaar in
het Bestuur gezeten. Bezocht ook alle wedstrijden van het Eerste. Of
ik ook zo lang bestuurslid zal zijn, moeten we maar afwachten, maar
het zal me verbazen. Ik vind besturen leuk en voor mij is besturen
vooral het omgaan met mensen. Maar het is wel duidelijk, dat ik
straks na de komst van ons eerste kind toch prioriteiten zal moeten
stellen. Wat zou kunnen betekenen, dat ik een wedstrijd van mijn
eigen team of een wedstrijd van het Eerste af en toe zal moeten laten
schieten. Tot nu toe krijg ik nog alle ruimte van thuis. Mijn vrouw
Marjolijn is zelf ook nogal actief met haar werk als advocaat en daarnaast geeft ze in de avonduren af en toe college op de universiteit.
Besturen zit blijkbaar toch in mijn genen, anders kan ik het niet echt
verklaren. Nogmaals, zolang ik plezier heb in het besturen en het kan
combineren met werk en thuis, zal ik ermee doorgaan.

Vraag: Op de jaarvergadering worden nogal eens lastige vragen aan
de penningmeester gesteld. Kijk je er naar uit?
Antwoord: Ik zal de vragen zo goed en open mogelijk beantwoorden.
Ik vind het belangrijk dat de leden weten wat er (financieel) gebeurt
met de club. Hoe we er voor staan. Komt mijn studie in Amerika met
onder andere de vakken als speech communication en creative writing
toch nog van pas! Ik zal me natuurlijk terdege voorbereiden door een
brede dossierkennis op te bouwen. Gelukkig kan ik altijd op Bob
terugvallen. Het bestuur heeft hem niet voor niets gevraagd om voorlopig penningmeester van de Stichting Goed Genoeg te blijven en ook
om de loonadministratie te blijven doen. Bob bewaakt daardoor toch
de voortgang en kan hij blijven roepen: ‘Waar blijven de kwartaalcijfers?’.
Laatste vraag: Heb je nog een vraag gemist of wil je nog iets ter
sprake brengen?
Antwoord: In feite heb je helemaal niet naar mijn voetbalcarrière
gevraagd. Hoewel ik vorige week toevallig wel een keer gescoord heb
en niet eens in eigen doel, wordt dit aspect toch wel erg onderbelicht.
Ach, ( breed lachend) misschien maar beter zo.
Samensteller: André Wijnand (awijnand@wanadoo.nl)
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