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

10 december 14.30 uur
AFC - FC Hilversum

17 december 14.30 uur
AFC - Argon

De laatste twee wedstrijden van “ons eerste” in 2006.
Gaat het gezegde op: “eind goed, al goed”?
Steun “ons eerste” in deze 2 belangrijke wedstrijden!
Een aantal interessante thuiswedstrijden in de komende 2 weken
Zaterdag 9 december
14.30 uur AFC B1 - FC Zwolle B1
12.15 uur AFC C1 - Vitesse/AGOVV C1

Zondag 10 december
11.30 uur AFC 2 - Stormv./Telstar 2
11.45 uur AFC C2 - KFC C1

Zaterdag 16 december
14.45 uur AFC zat. 1 - Vlug & Vaardig 1
14.30 uur AFC A1 - Vitesse/AGOVV A1
12.15 uur AFC D1 - AZ D1

Zondag 17 december
11.30 uur AFC 2 - Quick 1890 2

De volgende Schakel zal op 20 december verschijnen, dus over 2 weken.

Volg onze mededelingen, uitslagen en verslagen over AFC op
www.afc-amsterdam.nl
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Deze rubriek wordt iedere uitgave van “De Schakel” verzorgd door een (ander)
bestuurslid.
Al weer de voorlaatste Schakel van het jaar 2006. Een jaar waar in en om onze mooie
club opnieuw veel gebeurde, te veel om in deze rubriek bij stil te staan. Zo keerde tot
tevredenheid van velen Ton du Chatinier “terug van weggeweest” en werd aan AFC
op 26 mei j.l. de Rinus Michels Award toegekend voor de club met de beste jeugdopleiding van alle amateurvoetbalclubclubs van Nederland, een ongekende prestatie.
Met onze nieuwe selectie en Ton du Chatinier als trainer-coach scoorde AFC in de
Hoofdklasse A dit seizoen uit 11 wedstrijden 19 punten, met de meeste doelpunten
voor (23) en vaak aantrekkelijk voetbal. Als je je realiseert dat drie wedstrijden (Argon, VUC en Omniworld) onnodig verloren gingen, dan zijn wij tot nu toe eigenlijk
maar tegen één terechte nederlaag aangelopen, uit bij Turkiyemspor. Dat biedt perspectief. In het oude jaar nog twee thuiswedstrijden te gaan, op 10 december tegen
FC Hilversum en een week later tegen “angstgegner” Argon. Deze laatste wedstrijd
van het jaar is voor onze jongens een goede gelegenheid om zich te revancheren voor
de nederlaag in de openingswedstrijd van dit seizoen. Als de weergoden de komende
twee weken voetbal mogelijk maken, wie weet op welke mooie positie AFC dan de
winterstop zal ingaan?

Sportpark Goed Genoeg, De Boelelaan 50, 1082 LR A’dam
clubhuis 6445575,
Afgelastingen 0900-200 20 20 (0,25 p.m.)
Administratie
Jaap Draisma, Frans Jüch, Yvonne Steeman, 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
Junioren C Bob Duis
Pupillen D René Toonen
Pupillen E Dennis Bijlsma
Pupillen F Brian Speelman
Ch. L. en W.C. Peggy de Hond

4961106
06-53273670
06-46160111
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

Het tweede elftal heeft het na een goede start de laatste weken moeilijk gehad. Maar
zondag j.l. werd bij Elinkwijk in Utrecht een verdienstelijk gelijkspel behaald. Het
derde doet het o.l.v. Hesdey Sanches uitstekend, ondanks de 3-2 nederlaag van afgelopen zondag. In de reserve Eerste klasse met uitsluitend tweede elftallen van gerenommeerde clubs wordt op dit moment een knappe derde plaats ingenomen, terwijl
de Zaterdag 1 tot nu toe enigszins teleurstelt. Dat moet en kan de tweede seizoenshelft o.l.v. Dennis Purperhart beter.
En dan de jeugd. De junioren A-1, het vlaggenschip van onze jeugdafdeling, speelde
aan het eind van het vorig seizoen als enige amateurclub nacompetitie voor promotie
naar de Eredivisie (het hoogste niveau in Nederland), doch dit seizoen hebben de
jongens van Pim van de Meent het naar verwachting zwaar. Vind je het gek als er aan
het einde van het seizoen 2004-2005 27- en vorig seizoen 22-, totaal 49 (!) van onze
beste jeugdspelers in zo’n korte periode door BVO’s werden aangetrokken, waardoor
de doorstroming bij onze selectieteams ernstig werd verstoord. AFC is om het voorzichtig te zeggen “not amused” met de wijze van handelen van de BVO’s.
Natuurlijk, ook vroeger werd er gescout, maar de ontwikkelingen van de laatste jaren
in deze zijn voor het amateurvoetbal over de gehele breedte zeer démotiverend. Het
bestuur van AFC heeft bij de KNVB verzocht hier beleid op toe te passen. Als de
BVO’s een verhoudingsgewijs kleine vergoeding zouden moeten gaan betalen, zouden zij zich wel een aantal keren bedenken om speler(tjes) te benaderen. Het zou heel
wat teleurstellingen besparen. Bovendien, wanneer er een vergoeding voor een
jeugdspeler die van een amateurclub naar een BVO overgaat zou worden toegekend,
zou dat voor menige amateurclub een aanmoediging kunnen zijn om meer geld en
energie in hun jeugdafdeling te steken, hetgeen uiteindelijk het gehele Nederlandse
voetbal weer ten goede zou komen. Maar helaas, de KNVB toont tot op heden geen
begrip voor de algemene klachten uit het amateurvoetbal. De jeugdcommissie en het
bestuur van AFC heeft zich wel over deze materie gebogen; het resultaat daarvan
ziet u op pagina 3 en 13 van deze Schakel.
Natuurlijk is 2006 ook een spannend jaar geweest m.b.t. onze club en de Zuidas. Een
aantal clubgenoten stopt veel tijd in deze voor AFC zo belangrijke zaak. Er is sprake
van nieuwe ontwikkelingen, maar mededelingen over de laatste stand van zaken laat
ik gaarne over aan onze toegewijde voorzitter in zijn speech bij de aanstaande nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2007.
Deze receptie, waar het bestuur nog meer AFC’ers en partners dan vorig jaar hoopt te
treffen, is overigens niet de enige clubactiviteit die de komende weken op het programma staat. Op pagina 8 van deze Schakel worden verschillende evenementen
aangekondigd, waaronder een aantal “klassiekers”; de organisatie van het kienen
dateert reeds uit de dertiger jaren van de vorige eeuw en het jaardiner werd voor het
eerst op 18 januari van het jaar 1900 ter gelegenheid van ons 5-jarig bestaan georganiseerd. AFC verkeert nog altijd in de gelukkige omstandigheid dat genoeg vrijwilligers zich voor de organisatie van deze evenementen ten behoeve van ons
clubleven wil inzetten. Dat is vergeleken met vele andere voetbalclubs uniek en
zeker niet “for granted”. Daarom onze dank aan de betrokkenen.
Tot zover mijn bijdrage voor deze rubriek. De volgende en laatste Schakel van dit
jaar verschijnt over twee weken. Voor de laatste twee voetbalweekends van het jaar
wensen wij alle spelers en begeleiders veel succes bij de maar liefst 139 (!) wedstrijden die op het programma staan. En dat dan nog los van de geplande wedstrijden
voor onze eigen World Cup en Champions League, waar door de jongste AFC’ertjes
en zeker ook door hun ouders en grootouders iedere week naar wordt uitgekeken.
Kees Gehring
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Wij durven te stellen dat de meeste jeugdspelers zich bij AFC beter
kunnen ontwikkelen dan bij een BVO met daarbij een kleinere kans
om tegen grote teleurstellingen op te lopen.

Bestuursmededelingen
Aan de jeugdleden en hun ouders van AFC seizoen 2006-2007
Beste AFC’ers,
Door de goede prestaties van de jeugdteams van AFC gedurende de
laatste jaren zien wij ieder weekend vele scouts en “makelaars” op
onze velden. Steeds meer worden “onze” spelers benaderd of zij
geïnteresseerd zijn om de overstap naar een BVO te maken. Voor de
aanvulling van een selectieteam van de Betaald Voetbal Organisaties
(BVO) wordt in eerste instantie een zeer groot aantal spelers benaderd. Bij BVO’s is echter uiteindelijk maar plaats voor enkele spelers
en daardoor vallen de meeste spelers tijdens de selectieprocedure
weer af, terwijl bij de betrokken speler wel verwachtingen zijn gewekt.

Mochten jeugdspelers en/of hun ouders behoefte hebben aan meer
informatie dan nodigt de jeugdcommissie jullie graag uit voor een
persoonlijk gesprek.
Rinus van Leijenhorst,
voorzitter jeugdcommissie en bestuurslid jeugdzaken.
Van de Penningmeester
De datum van 1 januari nadert en daarna kunt u zonder spelerskaart
niet meer voetballen !
Meer dan 1500 leden en donateurs hebben wel aan hun verplichting
voldaan, een schitterend resultaat, maar toch ook nog bijna 200 leden
en donateurs die tot op heden in gebreke zijn gebleven. Uiteindelijk
blijft het streven 100%.
En heeft u niet betaald, ontvangt u geen spelerspas en……………!
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 onderweg, wilt u
daar dan gebruik van maken en niet meer van de acceptgiro die u
al in juli ontving!
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.

Het bestuur en de jeugdcommissie van AFC is van mening dat deze
ontwikkeling geen goede zaak is voor zowel de spelers als voor AFC
en heeft daarom besloten een aantal maatregelen te nemen om de
belangen van onze jeugdspelers en AFC beter te beschermen.
-

-

-

Iedere speler van AFC die benaderd wordt door een scout of een
spelersmakelaar wordt ten zeerste verzocht dit te melden bij een
lid van de jeugdcommissie.
AFC geeft voor 1 april geen toestemming voor deelname aan
activiteiten bij een BVO.
Een uitzondering wordt gemaakt voor AZ, met wie AFC een
samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. Als onderdeel
hiervan worden activiteiten bij AZ in overleg met onze technische staf vastgesteld.
Als blijkt dat een speler van AFC toch deelneemt of deel heeft
genomen aan een activiteit bij een BVO dan kunnen c.q. zullen
onderstaande maatregelen getroffen worden:
1. conform het reglement overschrijvingen van de KNVB
heeft AFC het recht om een verzoek tot overschrijving naar
die andere vereniging te blokkeren.
2. de speler zal worden overgeplaatst naar een lager team in
zijn categorie.

Spelerspas 2007
In maart van dit jaar kondigde de KNVB aan dat met ingang van het
seizoen 2006-2007 de spelerspas zou worden ingevoerd. Een grote en
ingrijpende verandering, waar men zich wellicht op verkeken heeft,
aangezien bij de aanvang van het huidige seizoen bekend werd gemaakt dat invoering van de spelerspas werd opgeschoven naar 1
januari 2007.
Inmiddels kan gesteld worden dat AFC haar zaken in deze goed op
orde heeft, Alle leiders van alle AFC-teams hebben inmiddels een
KNVB-boekje in hun bezit met de pasjes voorzien van pasfoto’s van
hun spelers.
Deze gigantische operatie heeft zeer veel inzet gevergd van de commissies en jeugdleiders, maar vooral van Jaap Draisma, Yvonne
Steeman en Chris Schröder. Het bestuur is een ieder voor zijn/haar
bijdrage in deze zeer erkentelijk.
Nog twee wedstrijddagen staan in december op het programma en dan
is het vanaf 1 januari 2007 niet meer mogelijk zonder spelerspasje
aan wedstrijden deel te nemen.

Voor alle duidelijkheid: AFC is er niet op tegen als jeugdspelers naar
BVO’s vertrekken. In het verleden hebben wij zelfs spelers geadviseerd om zich verder te ontwikkelen bij een BVO.
Maar AFC wil niet meewerken aan de wildgroei van het benaderen
van te grote groepen spelers en “het gek maken” door de vele scouts/
spelersmakelaars.
Bovendien, er is geen noodzaak om naar een BVO te vertrekken.
AFC heeft voor de jeugdspelers veel te bieden en daar zijn wij trots
op! De jeugdteams spelen op hoog niveau. AFC verzorgt voor de
jeugdspelers een begeleiding die zich kan meten met menig BVO.
Vorig seizoen is AFC onderscheiden met de “Rinus Michels
Award” voor de beste jeugdopleiding bij de amateurs van heel Nederland. Er is binnen de jeugd een goede organisatiestructuur. Wij
beschikken over een ruime en goed opgeleide technische staf. De
trainingsaccommodatie is goed verzorgd, naast een medische begeleiding waar menig profclub zich niet mee kan meten.

Elftalcommissie A
Onze oud-captain van het 1e elftal Daniel van Meer, thans deel uitmakend van bovenvermelde commissie, heeft onlangs aangegeven dat hij
vanwege drukke zakelijke omstandigheden heeft moeten besluiten
zijn commissiewerkzaamheden voor AFC per heden te beëindigen.
Het bestuur dankt Daniel voor zijn inzet in deze commissie gedurende
de laatste 1½ jaar en hoopt zijn vervanger in de komende Schakel
bekend te kunnen maken.

Ook andere faciliteiten zoals de huiswerkbegeleiding en de loopscholing is prima geregeld en de wedstrijd- en trainingskleding en vervoer
naar uitwedstrijden is voor de selecties op “professioneel” niveau;
e.e.a. mogelijk gemaakt door de financiële steun van de AFCVriendelijke bedrijven en de samenwerking met QUICK en Oostenrijk Touringcars.

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.

Naast deze gunstige omstandigheden tracht AFC een echte vereniging
te zijn met tradities, normen en waarden. Een vereniging waar een
speler zich thuis voelt en veel vrienden ontmoet. Een club waar een
speler niet alleen als voetballer maar ook als mens wordt gewaardeerd.
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In ieder geval wordt het dit jaar vrijdag 22 december, aanvang 20.00
uur, oergezellig en zal de prijzentafel weer royaal gevuld zijn, tot en
met de paperclips, portemonnaietjes, sleutelhangers en puntenslijpers
aan toe.
Op de kiendag kunt u zich overigens te AFC tussen ongeveer 18.30
tot 19.45 uur van te voren te goed doen aan een van alpenkippen
gemaakte Kiener Schnitzel met Ka(a)rtoffelsalat, dan wel een
Zuurgoalstampot met de beroemde AFC Rookworst. En dit voor de
luttele somma van €8,.50 exclusief drank. De keus is aan u! Meldt u
deze wel even van te voren aan sociëteituitbaters Frans Ris of Joop
Kenter (aan de bar of via 020-6445575). Wij zien u dit jaar vlak voor
Kerst hopelijk weer terug.
Namens de Kiencommissie,
Nicky Hekster

Laatste Schakel op 20 december in dit kalenderjaar
De Schakel van 6 december is de één na laatste van 2006. De laatste
Schakel van dit kalenderjaar zal op 20 december verschijnen.
Copy voor deze Schakel dient tijdig ingeleverd te worden, waaronder
de berichten van de diverse evenementen in januari.

Ledenlijst
Kandidaat lid / donateur:
Sabeur Mhedbi (13-01-1978), sen., Olmenweg 10-1, 1091 KP Amsterdam, 06-10381121, lidnr. 7994, KNVB nr. MCXS81P,
Tim Kouwen (29-09-1987), sen., Prinsenvinkenpark 30, 2585 HM
Den Haag, 06-51240113, lidnr. 7995, KNVB nr. CFBX684,
Sambodhi van Leeuwen (30-05-1985), Borgerstraat 134D, 1053 PZ
Amsterdam, 06-18438041, lidnr. 7996, KNVB nr. MCYK43G,
Oscar Marmelstein (01-02-1985), Femina Mullerstraat 88, 2135 MS
Hoofddorp, 06-51169659, lidnr. 7997, KNVB nr. MCYK50Q,
Roemer Peters (12-11-2006), R. Visscherstraat 15, 1054 EV Amsterdam, 020-8180230, lidnr. 7998

Klaverjastoernooi
Donderdag 28 december a.s. vindt, zoals ieder jaar, het Traditionele
Goed Genoeg Klaverjastoernooi plaats. Voor dit altijd zeer geslaagde
toernooi kan men zich opgeven in het clubhuis (6445575) of bij Frans
Ris (06-5574 6749).

Van W.L. naar Donateur:
Mevrouw K. van Teunenbroek-Koffieberg, lidnr. 9923
Adreswijzigingen:
Pavlik Drovossekov, Burg. Den Texlaan 50, 2111 CE Aerdenhout,
lidnr. 7275
Lucas Kneepkens, Soestdijkseweg Zuid 274, 3721 AK Bilthoven,
lidnr. 7581
Racinho Assen, Praagsingel 53, 3404 CW IJsselstein, lidnr. 7955
Jan Hulscher, Zandvoortselaan 238, 2116 ES Bentveld, 023-5249563,
lidnr. 9297

AFC’s “Bie”- zonderheden
Nedim Imac, 16 jaar voorzitter van de vereniging Türkiyemspor,
die alle grote successen van zijn club heeft meegemaakt, heeft door
ondermeer familie omstandigheden besloten zijn functie als voorzitter
ter beschikking te stellen. Gedurende de jaren dat ons eerste elftal
wedstrijden speelde tegen zijn vereniging Türkiyemspor hebben wij
Nedim leren kennen als een prettige en sportieve tegenstander. Namens de AFC wensen wij hem veel succes in deze nieuwe fase van
zijn leven en danken wij hem voor zijn sportiviteit bij de wedstrijden
van ons eerste elftal.
Nog een voorzitter van een bevriende club nam recent afscheid na 25
jaar zijn club te hebben gediend. Ik heb het hier over Bart van
Leeuwen van het Leidse UVS. Mijn herinnering gaat dan terug naar
een aantal jaren geleden toen wij 3 keer aan het einde van een seizoen
met ons eerste elftal een wedstrijd tegen deze club moesten spelen. De
verliezer van deze wedstrijden was gedoemd te degraderen. Alle
keren waren wij gelukkig de winnaar en kwam Bart als voorzitter
meteen na afloop van de wedstrijd in de kleedkamer van het eerste
elftal om de AFC te feliciteren. Mijn inziens een voorbeeld van grote
sportiviteit en klasse. Ons erelid Jan van Dijk, tevens oudvoorzitter, vertegenwoordigde de AFC op de afscheidsreceptie. Ook
Bart wensen wij nog een groot aantal gelukkige en gezonde jaren.
Op vrijdag 22 december a.s. zal weer de jaarlijkse Kienavond voor
leden en donateurs worden gehouden. Dit jaarlijkse evenement
dateert al van het begin van de dertiger jaren van de vorige eeuw en
mag zich jaarlijks op een grote belangstelling verheugen. Organisatoren Roy van Dijk, Ron van Doesburg, Lou Hekster, Hans Hulst,
Ronald Koster en de - na een aantal jaren in Frankrijk te hebben
gewoond en teruggekeerde - Nicky Hekster zullen u weer een gezellige avond bezorgen. Namens de AFC aan allen veel plezier en veel
succes gewenst op deze traditionele kienavond.
Ons AFC-clubhuis was vrijdag 24 november het gastvrije decor voor
een bijzonder geslaagd jaardiner van de Sociëteit Olympisch Stadion. Geslaagd, omdat niet alleen de drie koks via de keuken van pachter Frans Ris een zeer smaakvolle maaltijd voor de ruim 80 gasten op
de tafels zette, maar ook omdat de vriendelijke en ook oogstrelende
staf van Frans Ris hierbij al haar kwaliteiten bij deze leuke gastro-

Afgevoerd:
H. Pinto, lidnr. 7939

Royaal Kienen
Royaal Kienen
Op vrijdag 22 december a.s. vindt op AFC weer het traditionele kienen plaats en wel ten tiende male onder de bezielende leiding van het
kiendreamteam bestaande uit Ron van Doesburg, Ronald Koster, Lou
Hekster, Roy van Dijk, Hans Hulst en ondergetekende. En zoals
bekend bestaat bij AFC de hoofdprijs niet uit een troost-CD-tje van
Frans Bauer of René Froger. Welnee, elke van de ronden wordt u
ondergesneeuwd door een lawine van hoofdprijzen, extra prijzen,
kaartnummerprijzen, en verrassingsprijzen, waaronder de bekende
Doos met het Vraagteken. In het verleden gingen al parfumerie, horloges, een gitaar, een fiets, een kaartje voor Ajax-PSV, een op maat
gemaakte blazer, wijnen, wild, textiel, grif over de tafels. Dat is nog
eens wat anders dan de bingo in de kantine van uw aanleunwoning!
Zoals u weet is de absolute kraker telkens de hoofdprijs van de laatste
ronde, doorgaans een tweepersoonsreis. En natuurlijk staat uw kiencommissie garant voor een cabareteske avond!
Om te voorkomen dat de kiencommissie dit jaar ook weer vele
nieuwe, onbekende en vooral scheve gezichten aantreft, stelt zij nog
even voor alle duidelijkheid dat het evenement niet bedoeld is voor
introducé(e)s die echt helemaal niets met AFC uitstaande hebben.
Weest derhalve sportief! Elk AFC-lid of elke AFC-donateur het recht
heeft om een (1) iemand te introduceren (bijv. levenspartner, ander
familielid).
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beheerd vermogen van $ 500 tot $ 600 miljard op termijn minimaal
vereist om succesvol te kunnen concurreren. Verder verwijs ik u naar
het desbetreffende artikel. Genoemde Leen Meijaard voetbalt bij onze
AFC in het 12e elftal, van welk team hij ook de aanvoerder is. Ook
zoon Thomas en elftalcommissielid Max Flam spelen in dit elftal.
Dit 12e elftal staat bovenaan met 27 punten uit 9 wedstrijden. U ziet
het beste lezers AFC’ers kom je zelfs tegen in de wereld van de hoogste financiële experts.
Ons Lid van Verdienste Peter Roosenschoon heeft recent weer een
nieuwe heup gekregen en verblijft tot het einde van deze week in het
ziekenhuis. Bij mijn laatste ontmoeting met hem tijdens de bijeenkomst van de Zilveren Ploeg op 3 november jl. had hij deze operatie
al aangekondigd. Namens de AFC wensen wij hem sterkte en een
spoedig herstel.
Max Brandenburg, speler van de Junioren A 3 heeft recent een
ernstig ongeluk gehad, waarbij hij meerdere botbreuken, twee verbrandingen aan zijn gezicht en derdegraads verbrandingen aan zijn
handen heeft opgelopen. Namens de AFC zenden wij Max onze groeten en wensen hem sterkte en een spoedig herstel.
Lucas van der Walle, speler van de Junioren C 7 was zo ongelukkig
om recent tijdens een wedstrijd van zijn team zijn enkel te breken en
zit dus nu in het gips. Namens de AFC wensen wij hem een spoedig
herstel en een snelle terugkeer op de velden.

nomische verrassing inschakelde. Er was goede muziek met een zoetgevooisde zanger. Iedereen werd gefotografeerd en vond zijn/haar
beeltenis later op een gratis uitgedeelde muismat terug en zelfs
Zwarte Piet Carla de Groot kwam de goede stemming verhogen.
Hulde ook aan ons lid Henk Foppen, de man die in het bestuur van
de Sociëteit Olympisch Stadion "over de feestjes gaat". Hij had
samen met sociëteitsvoorzitter AFC-er Jan van Galen een en ander
goed voorbereid. Ja, ik zei het al heel veel keer: AFC-ers kom je
overal tegen. En wat de Olympisch Stadion Sociëteit betreft, zelfs een
aantal actieve AFC-ers. En dat zijn dan vaak AFC-ers, die ook in hun
eigen voetbalvereniging actief zijn of in het verleden waren.
Op woensdag 29 november jl. kwam na het verspelen van het Pepernoten-toernooi in het clubhuis voor de Championss League, World
Cup. F- en E-pupillen Sinterklaas op bezoek. Ik vond het een zeer
geslaagde middag. Op de website is een verslag te lezen voorzien van
foto’s. Dank, namens de AFC, aan de organiserende leden van onze
jeugdcommissie.
AFC-ers zijn niet alleen actief op het gebied van hun eigen favoriete
sport. Naast voetbal kom je ze ook overal elders tegen. Zoals bij de
Amstelveense volleybalclub Martinus, zowel voor de professional
afdeling die Dela Martinus heet, als voor de vereniging Martinus.
Het bijzonder sterke damesvolleybalteam won vorige week woensdag
in de Emergohal in Amstelveen de eerste wedstrijd voor de Indesit
European League tegen het Spaanse Hotel Cantur Las Palmas met
3-0. Dit tot grote vreugde van AFC-lid Jan Wortel, die in het verleden bij onze club voetbalde. Hij is erelid van Martinus en Bondsridder van de Nevobo vanwege vele verdiensten in het verleden.
Jan's vrouw Riet is de zeer actieve secretaris/penningmeester van
Dela Martinus. Jan Wortel is een vaste bezoeker van de thuis- en
uitwedstrijden van ons eerste elftal. Hij staat dan graag achter het doel
van de tegenstander, zoals u weet, een vast gebruik van vele fervente
clubgenoten. Daarnaast is hij vaak op de zaterdag op Goed Genoeg
aanwezig. Mijn tweelingbroer en ik waren voor deze wedstrijd door
Jan uitgenodigd en zagen daar natuurlijk ook weer oud-AFC-ers,
waaronder oud-eerste elftalspeler Tycho Sulsters. Tycho speelde in
het verleden een aantal jaren in ons eerste elftal. Hij vervult bij de
volleybalclub de functie van secretaris en volgt nog altijd de resultaten van onze club.
"Gemeente ontdekt sport als goudmijn". Deze kop stond half november in De Telegraaf boven een artikel waarin ondermeer verteld
werd, dat de Amsterdamse sportsector zeker driehonderd miljoen euro
waard is. Een sporteconomisch onderzoek naar dertig sportorganisaties in de hoofdstad zou dit hebben uitgewezen. Het onderzoek zegt
voorts, aldus De Telegraaf, dat de stad nog veel kansen op meer inkomsten liggen laat. Het was het sporteconomische adviesbureau
Sport2B, dat de impact van sport op de economie van Amsterdam
onderzocht heeft. Liefst dertig verenigingen en accommodaties werden hierbij onder de loupe genomen. Daaronder bevinden zich, al
weer aldus De Telegraaf, clubs als Ajax en AFC (!!) en Amsterdam
Admirals. Ook evenementen als de Dam tot Damloop, de INGMarathon en het Amsterdam Tournament. Voorts: accommodaties
als het Frans Otten Stadion, de Jaap Edenbaan, Sporthallen Zuid
en vermoedelijk ook ons eigen Sportpark "Goed Genoeg". “Een
slimmer gemeentelijk beleid kan veel geld opleveren", concludeert
verslaggever Jarco de Swart in zijn artikel. Het zou denk ik ook slim
van de Amsterdamse overheid zijn als de resultaten van zo'n interessant onderzoek ook ter kennis van de genoemde clubs, evenementen
en accommodaties komen. Bijvoorbeeld bij onze eigen vereniging
AFC, om maar een belangrijke te noemen.
In de Financiële Telegraaf van afgelopen zaterdag las ik een artikel
over een vermogensbeheerder die de fusiestrijd wereldwijd aangaat.
Deze stelling is van Leen Meijaard, directeur Benelux van vermogensbeheerder BlackRock Merrill Lynch. Volgens Leen is een

Sinds kort kunt u op de vaderlandse televisie bij de reclame van de
STER een opname zien van een man, die blij is om bij de DSB-Bank
te bankieren en daarom een bloemetje voor zijn vrouw koopt. En dan
is de verkopende bloemenman in beeld en dat is onze Zilveren Ploeglid Reijer Oud (ruim 48 jaar lid van AFC) en destijds speler in mijn
welpenteam de Bavianen, die zijn bloemenstal heeft op de hoek van
de Stadionweg en de Minervalaan.
Eerste elftalspeler Peter Post debuteerde woensdag 29 november jl.
in het Nederlands Amateur-elftal tijdens een wedstrijd tegen Engeland in het Pirelli Stadium van Burton Albion FC, een wedstrijd in
het kader van de European Challenge Trophy 2006. Helaas werd de
wedstrijd verloren met 4-1. Voor een verslag van deze wedstrijd
verwijs ik u naar onze website. Namens de AFC onze gelukwensen
aan het adres van Peter Post.
In de sportbijlage van het Parool van 2 december jl. was een artikel
gewijd aan het vermelden van de afgelastingen op de website. Over
onze club wordt het volgende vermeld: “Bij AFC hebben ze het
bandje geperfectioneerd. Op de AFC-afgelastingenlijn (een heus
0900-nummer) weerklinkt de raspende stem van jeugdtrainer Pim van
de Meent: “Beste AFC’ers , zondag 26 november, Wat dacht u ? Het
is dus vannacht de hele nacht droog geweest, dus droge veldjes. Alle
wedstrijden bij AFC zijn – dramatische pauze – goedgekeurd”. Wellicht wat jaloezie bij andere clubs en de media, maar wij zijn erg trots
op je Pim!
In de Voetbalkrant Editie Groot Amsterdam las ik een interview
met onze eerste elftal-speler Laurens Bianchi. Laurens vertelt op een
leuke wijze over zijn voetballoopbaan bij een aantal clubs, over zijn
sportieve ouders Rob (in het verleden speler bij FC. Amsterdam,
trainer bij de hockeytop, trainer bij AFC en nu weer actief als trainer
in de hockeywereld) en Marjolijn (in het verleden hockeyinternational en trainster bij de hockeytop) . Hij eindigt zijn interview met de
opmerking, dat hij trots is om voor AFC te spelen. Grote klasse!!
Laurens.
En dan nu de verjaardagen van de leden van de Zilveren Ploeg:
Andre v.d. Bor (17/12) – Nicolaas van Ommeren (18/12) – Gerrit
Bogaers (21/12) . Namens de AFC onze welgemeende gelukwensen.
Johan de Bie
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Verschijnselen als hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid of dubbelzien geeft de speler al snel zelf aan. Bij vragen ter oriëntatie op de
omgeving zoals: hoe is de stand, wie is de tegenstander en welke dag
is het vandaag, zal bij afwijkende antwoorden de speler het verder
spelen verboden moeten worden. In tegenstelling met vroeger waar
enkele dagen platliggen en rust werd voorgeschreven, is bedrust
echter tegenwoordig niet meer relevant.
Wanneer mag de speler weer de wei in? Als hij zich ten minste vijf
tot zeven dagen geheel fit heeft gevoeld en zonder hoofdpijn is.
Bij enige twijfel omtrent dit fenomeen is het altijd raadzaam een
huisarts te raadplegen, of een bezoek aan een polikliniek van
nabijgelegen ziekenhuis te brengen.
Neem hierin nooit enig risico!

Twee voor Twaalf

Foto 2 voor 12

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

Op 25 november jl. kwam de vermaarde club “Twee voor Twaalf”
voor haar jaarlijkse bijeenkomst weer bij elkaar. Plaats van handeling
was eerst het AFC clubhuis waar een aperatief genuttigd werd, waarna het gezelschap vertrok naar het Italiaanse restaurant Bellini.
Iedere oud-speler hield een korte toespraak in de vorm van een herinnering over een andere oud-speler. Frans Jüch en Leo de Nobel tekenden voor de uitmuntende organisatie.
Voor de niet-ingewijden: de “Twaalf “ is ontleend aan het roemruchte
twaalfde elftal in de jaren tachtig waarin de leden van dit illustere
clubje jaren lang hun kunstjes op het voetbalgebied hebben getoond.
De “Twee” komt door een waardevolle toevoeging van hun partners,
die jaarlijks de traditionele AFC Herendiners moeten ontberen.

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.
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.

Zondag 1

Medische commissie

3 december 2006: Hollandia - AFC afgelast

Kopzorg
9 november 2006: Elinkwijk - AFC 1-1
Heeft u al een keus gemaakt? Weet u het al? Er is nog zo’n 40% van
de bevolking die het namelijk nog niet weet. Waar ik het over heb? Of
Seedorf wel of niet volgende wedstrijd opgesteld dient te worden?
Dat zal wel een 50%-50% worden.
Nee, a.s woensdag mag u weer gaan stemmen en een stem uitbrengen
op één van de vele partijen die ons land lief is. Wordt het een ommezwaai naar links of blijven we de koers van de afgelopen jaren bewandelen? Ik zal u niet in een hoek drukken en zeggen welke partij u
moet gaan stemmen, maar ik ga in ieder geval wel stemmen. Weet u
niet welke partij? Ga eens naar stemwijzer.nl en daar kan u binnen 10
minuten bepalen welke richting het volgens u op zou moeten.
De einduitslag geeft u zeer waarschijnlijk aan of het links of rechts
wordt. Vier miljoen burgers zijn u reeds voorgegaan.
Staat overigens geen sportgerelateerde vraag in en dat bevreemdde
mij wel een beetje na afgelopen weekend. Het was weer eens raak op
de velden. Den Haag supporters lieten zich gaan en kwamen massaal
het veld op van het Zuiderpark. Triest gezicht en beangstigend. In
Engeland zijn er geen hekken meer om de velden en kunnen de supporters zo het veld oplopen, maar heeft u de laatste jaren gezien dat
daar wat is gebeurd? Je krijgt een stadionverbod van enkele jaren en
een boete waar je niet blij van wordt. Jammer dat 200 man het voor
duizenden kunnen verzieken, maar ondanks alles bleef het gelukkig
rustig. Praat eens met de Engelse bond, zou ik zeggen.

“Scheids, waarom een gele kaart? Een lullig kopstootje, hij is toch
zeker geen watje!?”
Maar met één goed gemikte stoot werd karateka Sem Schilt zondag
j.l. Wereldkampioen in het K1 in Tokio, werd op diezelfde dag tijdens
en voetbalwedstrijd in het plaatsje Oud-Beijerland een 33jarige amateur voetballer vol op het hoofd getrapt en met nog onbekende hersenkneuzing afgevoerd. Ook bij voetbal hebben blessures aan het
hoofd soms akelige gevolgen, zoals hersenletsel. De grootste oorzaak
hiervan is niet zozeer het koppen van de bal, als wel de kopduels.
Maar ook hoofd-knie contact en zéér zeker de elleboogstoot baart ons
kopzorgen, en wordt terecht zwaar bestraft.
De K.N.V.B. is reeds een jaar geleden begonnen met de campagne:
“Stop de elleboogstoot.” De medische commissie van A.F.C. sluit
zich hier gaarne bij aan.
Een grootschalig onderzoek op dit gebied heeft neuropsycholoog
Erik Matser dit jaar afgerond en de uitslag geeft aan dat hersenletsel
in de sport in het algemeen, maar bij voetbal in het bijzonder zwaar
wordt onderschat.
Een Hersenschudding in het voetbal is doorgaans van lichte aard.
Een goede inschatting van de verzorger of jeugdleider maar ook die
van een ervaren scheidsrechter is zeker gewenst.
Signalen welke je na een kopstoot(hersen-contusie) kan waarnemen
zijn: de speler is duizelig en maakt een versufte indruk. Ook is hij
soms verward, of is de gebeurtenis rondom het trauma geheel vergeten.
6
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Was op tijd weg om de file te ontwijken bij de Arena, Ajax speelde
thuis tegen Twente. Wij moesten naar Utrecht om de 51e wedstrijd te
spelen tegen Elinkwijk, een club waar gerenommeerde spelers hebben
gespeeld zoals Marco van Basten, Edwin Godee, Jean Paul de Jong,
Henk van Rijnsoever en Gerald Vanenburg. Ook Humphrey Mijnals
heeft de Elinkwijkse kleuren verdedigd in de jaren 50 en was één van
de eerste Surinaamse spelers in het Nederlands Elftal.
Elinkwijk staat in de "ranglijst aller tijden" op de 2e plaats net voor
AFC. Voornamelijk gedurende de periode 1981-1991 werd Elinkwijk
5x kampioen van de hoofdklasse A, een geweldige prestatie.
Vanaf 1996 spelen ze weer onafgebroken in de hoofdklasse. 'Elinkwijk uit' verwacht je toch een gezellig sfeertje met een behoorlijke
opkomst. De ontvangst is altijd prima, maar de publieke belangstelling deed mij toch wel schrikken. Misschien 250 mensen, 300
hooguit, waaronder zo’n 40 AFC’ers, triest gezicht, zo’n club en dan
zo weinig supporters die de club aan komen moedigen. Het zal wel de
concurrentie zijn geweest van de plaatselijke topclub die op hetzelfde
tijdstip tegen Roda speelde. Wij klagen nog wel eens over de belangstelling in Amsterdam, maar denk dat dat wel meevalt.

te komen door de ingevallen Ronald Hoop, veertig jaar inmiddels, die
de bal voor open goal over kopte.
Het laatste kwartier was voor AFC, waarvoor de kansen zich opstapelden. De grootste waren er voor Gideon Coronel en Ruben Wilson,
maar de thuisspelende ploeg hield het goal schoon. 1-1 eindstand,
iedereen gematigd blij, en de stand is inmiddels zo dat de topclubs
wel staan waar ze moeten staan.
VVSB gaat puntjes verliezen, dat kan niet anders, Argon doet weer
mee, ADO’20 als outsider, Türkiyemspor komt er aan en wij? Alles
kan dit seizoen.
We hebben een uitgebalanceerd team met een brede selectie. Volgens
mij zijn wij nog nooit zo vroeg veilig geweest, want dat kan je nu al
wel zeggen. En over stemmen gesproken. Ik stem voor Engelaar in
het Nederlands Elftal, wat een prachtige goal!
Ronald Koster
Opstelling: Stefan Veenboer, Joey Esionye, Said Moumane, Mendel
Witzenhausen, Mauricio Cabeza, Ruben Wilson, Tom Clobus (R.
Gehring), Gijs Roodbeen, Peter Post, Gideon Coronel (B. Gehring),
Murat Böke.

Werd er nog gevoetbald Koster? Jazeker! Koud achter de goal geposteerd kwam de voorzet vanuit een vrije trap van Cabeza die Peter Post
bij de 2e paal strak langs keeper Homoet inschoot. 0-1, prima start.
AFC bleef voetballen het eerste half uur en had een aantal mooie
kansen waarvan de combinatie Clobus, Wilson, Cabeza een juweeltje
was die meer verdiende, maar helaas net naast de verkeerde kant van
de paal belandde.
Voor rust werden de “Utregers” sterker en moest Stephan Veenboer
een aantal malen reddend optreden. 0-1 met rust.
De clubloterij had een aantal winnende loten bij AFC’ers doen belanden, wij hadden de helft bijna opgekocht en we liepen dan ook met de
haardrogers, combimixers, strijkijzers en carmen-sets het clubhuis uit.
Deze prijzen werden overigens ingeruild voor een lekkere bak koffie.
De 2e helft was een kopie van de eerste. Elinkwijk kreeg na 2 minuten
een vrije trap die ingeschoten werd door Ralph de Haan die behoorlijk vrij stond.
De wedstrijd zelf was niet hoogstaand, maar er werd door beide ploegen hard gewerkt. Elinkwijk kreeg nog een prachtige kans om op 2-1
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Uitslagen
Zaterdag 18 november 2006.
AFC VET - HVV VET
AFC 1 - Kismet '82 1
AFC 3 - Amstelveen/H.raad 2
AFC 5 - Meer de 2
AFC 7 - DVVA 11
AFC 8 - Swift 10
AFC VE1 - SIZO VE3
AFC A1 - FC Zwolle A1
AFC A2 - GVVV A1
AFC D1 - Stormv./Telstar D1
AFC D2 - Turkiyemspor D1
AFC D6 - Sloterdijk D2
AFC D7 - Sporting Martinus D3
AFC D10 - RKAV D3
AFC D11 - Zeeburgia D6
AFC E4 - KDO E1
AFC E5 - Sporting Maroc E1
AFC E7 - Arsenal ASV E2
AFC E9 - Roda '23 E4
AFC E10 - SCW E1
AFC E11 - Arsenal ASV E5
AFC E12 - Roda '23 E13
AFC E14 - Roda '23 E16
AFC E15 - Forza Almere E4
AFC F1 - Legmeervogels F1
AFC F3 - VVA/Spartaan F2

5-2
afg.
3-7
1-7
3-3
6-1
11-2
0-5
2-0
3-1
5-1
afg.
3-7
0-8
2-2
afg.
4-3
3-1
2-8
0-4
11-0
4-2
afg.
2-2
afg.
afg.

HCSC 3 - AFC 2
Zwanenburg 4 - AFC 4
Wartburgia 2 - AFC 6
Purmerend VE2 - AFC VE2
Volendam C1 - AFC C1
Limmen C1 - AFC C2
Legmeervogels D1 - AFC D3
Arsenal ASV D1 - AFC D4
SCW D1 - AFC D5
Swift D5 - AFC D8
Legmeervogels D4 - AFC D9
Schoten E1 - AFC E1
VVC E1 - AFC E2
Turkiyemspor E1 - AFC E3
Arsenal ASV E1 - AFC E6
Ouderkerk E2 - AFC E8
Aalsmeer E3 - AFC E13
RKAV F1 - AFC F2
Legmeervogels F4 - AFC F4
RKDES F3 - AFC F5
VVA/Spartaan F4 - AFC F7
Aalsmeer F3 - AFC F8
Gold star/S.N.A. F1 - AFC F9

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

Zondag 19 november 2006.
AFC 3 - Vitesse 22 2
AFC 4 - Pancratius 2
AFC 5 - SDW 3
AFC 7 - DWG/Rombout 3
AFC 10 - RAP 5
AFC 12 - Ankaraspor 6
AFC A3 - Hoofddorp A2
AFC B2 - Blauw Wit A'dam B1
AFC C3 - Purmerend C1
AFC C4 - Blauw Wit A'dam C2
AFC C5 - Turkiyemspor C1
AFC C6 - Roda '23 C3

4-0
4-1
10-2
2-4
3-3
3-0
0-4
1-1
0-0
0-8
3-1
2-4

Zondag 19 november 2006.
Elinkwijk - AFC
Sloterdijk 2 - AFC 6
Tos Actief 4 - AFC 8
RAP 6 - AFC 11
Turkiyemspor A1 - AFC A4
Pancratius B1 - AFC B3
Legmeervogels B2 - AFC B4
Pancratius B6 - AFC B6
Ouderkerk C2 - AFC C7
Legmeervogels C5 - AFC C8

1-1
3-1
2-1
afg.
7-3
4-1
1-1
0-5
1-1
10-2

Zaterdag 25 november 2006.
AFC 8 - RAP 4
afg.
AFC VE1 - Roda '23 VE3
4-0
AFC A1 – St/ Telstar A1
1-2
AFC B2 - Argon B2 (beker)
3-1
AFC D1– Hollandia D1 (beker) 1-1 H.w.n.s.
AFC D2 - Stormv./Telstar D2 (beker) 3-0
AFC E7 - Swift E6
10-4
AFC E9 - Swift E4
9-0
AFC E10 - Roda'23 E5
1-6
AFC E12 - B'boys E9
0-9
AFC E14 - Ouderkerk E9
6-2
AFC F1 - DWS F1
afg.
AFC F2 - RKAV F1
6-1
AFC F6 - HFC Kon. F3 (beker) afg.
AFC F9 - Gold Star F1
2-3
Arsenal ASV VE2 - AFC VE2
2-3
Hellas Sport A3 - AFC A3 (beker) 1-6
St/Telstar B1 – AFC B1
1-2
AZ C1 – AFC C1
5-1
Pancratius D3 - AFC D3 (beker) 0-2
HFC Kon. E1 - AFC E1
2-2
Hoofddorp E5 - AFC E3 (beker) ?
SDZ E5 - AFC E5 (beker)
3-1
Arsenal E5 – AFC E11
2-8
Volendam F7 - AFC F4 (beker) 0-7

Zondag 26 november 2006.
AFC 6 - DWG/Rombout 2
AFC 10 - P en T 2
AFC 11 - Overamstel 6
AFC C5 - Volendam (rkav) C8
AFC C6 - TOB C1

3-1
2-1
10-2
3-0
0-5

DCG 2 - AFC 2 (beker)
3-0
DWV 2 – AFC 3
2-3
Overamstel 4 - AFC 7
5-0
Olympia Haarlem 7 - AFC 9
5-2
Roda’23 B1 – AFC B3
1-0
Waterwijk B4 - AFC B5
5-2
Abcoude B3 - AFC B6
2-2
Overbos C7 - AFC C3 (beker) 2-2 A. w.n.s.
Nieuw Sloten sv C4 - AFC C7
4-1
Ouderkerk C3 - AFC C8
3-0

Zaterdag 2 december 2006.
Bijna alle wedstrijden afgelast
Emmen B1 – AFC B1
Swift E3 – AFC E5
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3-1
2-3

Zondag 3 december 2006.
AFC 5 - DWS 4
AFC 7 - Sporting Noord 3
AFC 8 - KDO 3
AFC 9 - Legmeervogels 5
AFC 10 - APGS 2
AFC 12 - Almere 7
AFC A3 - DCG A2
AFC B2 - DWS B2
AFC C3 - HFC Kon. C1
AFC C4 - Sporting Maroc C1
AFC C5 - TABA C2
AFC C6 - Abcoude C2

1-1
afg.
2-4
afg.
6-1
afg.
0-3
0-0
0-0
4-2
1-3
2-6

Hollandia 1 - AFC
Elinkwijk 2 - AFC 2
Chabab 2 - AFC 3
HBC 2 - AFC 4
Badhoevedorp 4 - AFC 11
Tos Actief A1 - AFC A4
Dijk De A1 - AFC A5
Weesp FC B1 - AFC B3
Turkiyemspor B1 - AFC B4
Forza Almere B1 - AFC B5
Legmeervogels B4 - AFC B6
Roda '23 C6 - AFC C7
Sporting Martinus C4 - AFC C8

afg.
1-1
3-2
5-2
?
5-2
7-0
2-3
?
8-3
afg.
1-2
1-5
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AFC Evenementenkalender
2006-2007
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

RECHTVAARDIGING
Om maar met de deur in huis te vallen: Pickelaar moet u iets bekennen. Drie weken geleden eindigde hij zijn voetballoze M.P.-inleg met een
P.S.-je: “De volgende keer weer iets over het voetbalgebeuren in AFC”.
Zoiets laat zich gemakkelijk opschrijven, maar de praktijk is soms weerbarstiger, want Pickelaar realiseerde zich al gauw dat tot de volgende
AFC-Schakel - deze dus – AFC 1 slechts 2 competitiewedstrijden had te gaan, te weten Elinkwijk (uit) en Hollandia (uit); gescheiden door een
inhaaldag, waarbij AFC niet betrokken was.
Het was Pickelaar al snel duidelijk, dat hij zowel in Utrecht als in Hoorn verstek moest laten gaan i.v.m sociale verplichtingen buiten AFC om.
Incidenteel kan dat uiteraard wel eens voorkomen. Maar niet te vermijden aanwezigheden elders (tweemaal in het oosten van het land) moeten
blijkbaar per definitie op zondagen gearrangeerd worden. Het deed hem beseffen dat er voor onze zondagse hoofdmacht een alternatief gezocht
diende te worden. Pickelaar verruilde de AFC-zondag voor een AFC-zaterdag en hij koos de wedstrijd AFC A1 junioren tegen Stormvogels/Telstar A1 junioren; op de laatste lentedag van 2006 (25 november).
Al bij zijn entree op Goed Genoeg viel hij van de ene verbazing in de andere, want wat er al niet gebeurd op een argeloze zaterdagmiddag. Max
Flam informeerde Pickelaar al direct over de fraaie zege van veteranen 1 in een zojuist beëindigde wedstrijd. En op het hoofdveld werd het
restantje gespeeld van een eerder gestaakte wedstrijd, waarbij een lager seniorenelftal betrokken was. Pickelaar moest ook daar verstek laten
gaan. Hij kwam voor AFC jun. A 1 – St./Telstar jun. A 1 en niet voor iets anders. Belofte aan zichzelf maakte immers schuld.
CITAAT
“Iemand, die zich bewust is van schuld, meent dat alles wat er gesproken wordt over hem gaat”.
(Marcus Porcius Cato, Romeins staatsman en redenaar, 231 v.C. – 149 v.C.).
JUNIOREN A 1
AFC jun. A 1 – St/Telstar jun. A 1 werd gespeeld op het inmiddels omheinde veld (aan de noordzijde van ons clubhuis) dat ook voorzien is van
dug-outs. Maar bij ontstentenis van een tribune nam Pickelaar plaats achter de ramen (een genante gedachte), maar de voor ontvangst toegesnelde Rinus van Leijenhorst zag dat anders: een riante plaats in de sky-box. Hij voorzag Pickelaar van de opstelling nadat de schat Marjan
Janssen al was toegesneld met de koffie. Het leek allemaal verdacht veel op de zondagse perstafel; maar met Pickelaar nu aan de kant van het
journaille.
In de voorkout met Rinus van L, liet Pickelaar zich ontvallen, dat hij in de beginjaren van Goed Genoeg zijn meeste thuiswedstrijden op het
veld van uitzicht had gespeeld. Dat had Rinus zich niet gerealiseerd en het speet hem, dat hij verzuimd had toestemming aan Pickelaar te vragen
voor de keuze van het huidige speelveld. Maar P. was in een goede bui en wuifde R.’s spijt royaal weg.
Wat had de voetbaldomme Pickelaar van de wedstrijd verwacht? Hij ging er ouderwets nog een beetje van uit, dat junioren nog lekker vrij
konden pielen, maar dat bleek een verkeerde inschatting. De landelijke eerste klasse junioren A is geen vrijplaats voor speeltuinvoetbal. Pickelaar zag technisch goed voetbal van twee kanten in geschoold systeemvoetbal!
De opstelling van AFC: Sjors Duynmeyer (1), Michiel Foppen (2), Richino Assen (3), Sana Gisse (4), Dennis Puttman (6), Joey Singels (11),
Jordy Groot (13), Tim Arnold (8), Amar Hamichi (16), David Weinstein (12) en Sala Aafar (10). Wissels: 64 min. Yanick Valpoort (15), voor
16, 75 min. Robin de Weij (14) voor 13 en 83 min. Odinga Nimako (15) voor 10,
St./Telstar was de iets betere ploeg (ook hoger op de ranglijst), die halverwege met 0-1 de rust inging. Na de hervatting maakten de IJmuidenaren er 0-2 van; waarna AFC het initiatief overnam. Een penalty door captain Michiel Foppen (een geboren leider) werd hard en spatzuiver in de
linker hoek geplaatst (1-2). Een ware belegering van het Telstar-doel leverde nog wel kansen op, maar geen doelpunten.
HENNE BOSKAMP
Eén van de meest begaafde AFC-ers is zonder enige twijfel de jurist Henne Baskamp geweest. Hij was de captain van AFC 1, dat op 22 mei
1961 door een 3-1 zege op Celeritudo kampioen werd en promoveerde naar – de toen nog hoogste – eerste klasse.
Groot was de schok in familie, in AFC en ver daar buiten toen H(enne) J. Boskamp in 1987 dodelijk verongelukte in Spanje. Vanaf 1989 werd
in AFC de sinds 1929 bestaande Nobelprijs herdoopt in de Mr. Henne Boskamp Nobelprijs.
Van Rob Duis, teamgenoot van Henne, ontving Pickelaar de bijzondere informatie dat er nóg een Henne Boskamp Prijs bestaat. Aan de Universiteit van Amsterdam, was Henne Boskamp docent privaatrecht was. Hoogleraar Edgar du Perron kreeg in 2005 de Universitaire Henne Boskamp Prijs.
In “Folia 37, jaargang 58 van 3 juni 2005, zegt de hoogleraar daarover: “Ik heb nog les gehad van Henne Boskamp. Hij leeft niet meer, maar hij
was docent privaatrecht en gaf fenomenaal les. Hij kwam uit een theaterfamilie en wist ontzag en bewondering af te dwingen. Die man was zó
aanwezig in de zaal, je kon echt niet om hem een. Hij sprak studenten persoonlijk aan, had veel levenservaring, nam geen blad voor de mond en
kwam altijd met aansprekende voorbeelden op de proppen. Ik lijk absoluut niet op hem. Ik geef op mijn manier les en dat spreekt studenten
kennelijk ook aan”.
In Amsterdam bestaan dus twee Mr. Henne Boskamp Prijzen: behalve in AFC ook in de Universiteit van Amsterdam. Beide instituten mogen
daar trots op zijn.
NAAM
Tot 22 april 2001 stond er onder de kop MIXED PICKLES: “ingelegd door Pim Adriaansz” en daarna – vanaf 15 mei 2001 – werd dat “ingelegd door Willem Adriaansz”. Dat is zo gebleven zonder dat iemand ooit opheldering vroeg over die naamswijziging. Maar recent gebeurde dat
toch en zelfs merkwaardigerwijze enige malen achterelkaar. Pickelaar licht alsnog toe.
Hij staat in het Bevolkingsregister ingeschreven als Willem Adriaansz. Als driejarige kleuter werd hij, spelend op het stoepje voor de deur, wel
eens aangesproken door passanten, die naar zijn naam vroegen. Hij had “Wim” moeten zeggen, maar dat ging hem niet goed af en hij zei “Pim”.
Het is hem aan blijven hangen; zodat hij er zelf in is gaan geloven. Ruim 5 jaar geleden besloot hij tot harmonisatie met zijn website. Vandaar.
Maar toegegeven: literair was het een zwak begin...
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Programma
11:00 99508 DIOS 9 - AFC 9
14:00 113210 P en T 2 - AFC 10
10:30 113227 Tos Actief 5 - AFC 12
11:00 109006 L’vogels A1 - AFC A3
Yeboah Boateng, K.
14:30 120005 DCG C2 - AFC C3
09:30 108156 Pancratius C2 - AFC C4
10:00 138193 Volendam (rkav) C8 - AFC C5
10:00 147468 TOB C1 - AFC C6

Gelieve bij uitwedstrijden de uitslag direct door te bellen naar de
wedstrijdtafel 020-6618316.
Thuiswedstrijden zaterdag 09 december 2006
15:00
AFC VET – HBS VET
14:45 81859 AFC 2 - Swift 3
Schuurman, D.
12:15 90827 AFC 4 - DVVA 9
Leo de Nobel
14:45 52702 AFC 6 - Kadoelen sv. 4
Peter Brans
12:15 58200 AFC 8 - Aalsmeer 7
n.b.
14:30 2340 AFC B1 - FC Zwolle B1
Willemse, F.F.W.
12:15 2667 AFC C1 - Vitesse/AGOVV C1 Wigchers, A.
12:15 97330 AFC D6 – Sloterdijk D2
09:00 53818 AFC D8 – Pancratius D7
09:00 52416 AFC D10 – AMVJ D2
12:15 92265 AFC E1 - HFC Kon. E1
10:30 61519 AFC E4 – KDO E1
10:30 62601 AFC E5 - DWS E2
12:15 90115 AFC E7 - Blauw Wit A'dam E3
10:30 56804 AFC E11 - Buitenboys E8
10:30 89901 AFC E14 – Roda’23 E16
10:30 156858 AFC F1 - DWS F1
09:00 88075 AFC F3 – VVA/Spartaan F2
09:00 78699 AFC F4 - Pancratius F5
10:30 156879 AFC F6 - HFC Kon. F3 (beker)
09:00 89342 AFC F7 - ZRC/Herenmarkt F1

Uitwedstrijd woensdag 13 december 2006.
18:30 156952 Hoofddorp E5 – AFC E3 (beker)
Thuiswedstrijden zaterdag 16 december 2006.
14:45 35740 AFC 1 - Vlug & Vaardig 1
Waard, P.A. de
14:45 81869 AFC 3 - IJFC 2
14:45 90835 AFC 5 - Vlug en Vaardig 5
Leo de Nobel
14:45 90842 AFC 7 - Buitenboys 2
Peter Brans
12:15 58205 AFC 8 - Ouderkerk 4 n.b.
12:15 44889 AFC VE1 - SCW VE2
14:30 1837 AFC A1 - Vitesse/AGOVV A1 Peekel, J.C.
12:15 91807 AFC D1 - AZ D1 Kuijer, J.J.
10:30 73914 AFC D2 - Nieuw Sloten sv D1
09:00 51998 AFC D4 - ZSGO/WMS D1
09:00 97325 AFC D5 - Legmeervogels D2
10:30 53405 AFC D8 - Blauw Wit A'dam D5
10:30 54156 AFC D9 - Roda '23 D5
09:00 69286 AFC E2 - Hoofddorp E2
10:30 69321 AFC E3 - Omniworld E1
10:30 56186 AFC E6 - Amstelveen/H.raad E1
12:15 90114 AFC E7 - KDO E2
12:15 50249 AFC E13 - Sporting Martinus E10
10:30 149039 AFC F2 - RKAVIC F1
09:00 78698 AFC F4 - Arsenal ASV F2
09:00 70159 AFC F5 - Vlug en Vaardig F1
09:00 89344 AFC F7 - Sloterdijk F4
10:30 98045 AFC F8 - Roda '23 F8
12:15 47835 AFC F9 - Sporting Martinus F8

Uitwedstrijden zaterdag 9 december 2006.
14:30 35203 Ouderkerk 1 - AFC 1
Brok, F.
12:00 81665 Jonathan 2 - AFC 3
Adam, I.
14:30 93809 Ouderkerk 3 - AFC 5
11:00 93221 WV-HEDW 11 - AFC 7
14:30 44893 Roda '23 VE3 - AFC VE1
14:30 44907 Vlug en Vaardig VE1 - AFC VE2
15:00 1823 Haarlem A1 - AFC A1
Fadili, L.
15:00 92562 DOVO A1 - AFC A2
Leppers, N.
14:45 41208 Blokkers de B1 - AFC B2
Bos, R.
12:30 91794 Soest SO D1 - AFC D1
Soffner, J.F.
10:30 74158 Ouderkerk D1 - AFC D2
09:15 62133 A’veen/Heemraad – AFC D7
09:00 55012 B’veldert E2 – AFC E6
11:30 81124 Pancratius E3 – AFC E8
13:15 55548 Roda’23 E15 – AFC E13
09:30 152373 KDO E4 - AFC E15
09:00 70170 Arsenal ASV F3 - AFC F5

Uitwedstrijden zaterdag 16 december 2006.
Sparta VET – AFC VET
12:30 82137 HBOK 2 - AFC 2
Schagen, D.
14:30 90923 SDZ 2 - AFC 4
14:30 35546 GeuzenM'meer 3 - AFC 6
14:00 44908 CTO'70 VE1 - AFC VE2
14:30 92584 Houten A1 - AFC A2
Kamlag, P.R.
14:30 2352 Ajax B2 - AFC B1
Davelaar, F.
12:00 41212 Purmersteijn B1 - AFC B2
Vliet, A.F. van
14:30 2674 De Graafschap C1 - AFC C1
Megchelenbrink, B.D.
09:30 74091 DCG C1 - AFC C2
Nibbering, D.J.
1:15 88159 RKDES D1 - AFC D3
10:00 97671 Sporting Maroc D2 - AFC D6
11:00 52387 Roda '23 D8 - AFC D10
09:30 97990 DCG D10 - AFC D11
08:45 92327 DSS E1 - AFC E1
11:15 61451 RKDES E1 - AFC E4
10:45 61309 Dijk De E1 - AFC E5
10:30 98651 NFC/Brommer E1 - AFC E9
11:15 151481 RKDES E2 - AFC E10
11:30 55541 Roda '23 E12 - AFC E11
10:00 63784 Ouderkerk E6 - AFC E12
10:30 90168 AS'80 E10 - AFC E14
09:00 55003 Pancratius E14 - AFC E15
10:45 49925 Zeeburgia F1 - AFC F1
09:30 86557 DWS F2 - AFC F3
09:00 97163 Blauw Wit A'dam F5 - AFC F6

Thuiswedstrijden zondag 10 december 2006.
14:30 1479 AFC - Hilversum FC 1
Hartjes, O.A.G.M.
11:30 122308 AFC 2 - Stormv./Telstar 2
Blank, L.C.
14:45 103663 AFC 3 - HSV 2
Lux, A.
11:45 135186 AFC 6 - Sloten/Rivalen 5
Frank de Munnik
11:45 110803 AFC 11 - Swift 7
Ab Springer
11:45 109269 AFC A4 - Almere A3
Frans Juch
14:45 130022 AFC A5 - Geinburgia A 1
14:45 114024 AFC B3 - Roda '23 B1
Hartoch, R.G.
14:45 113958 AFC B4 - Swift B1
Beharie, K.
09:00 150121 AFC B5 - Buitenboys B2
09:00 115812 AFC B6 - Abcoude B3
Erik Bos
11:45 74096 AFC C2 - KFC C1
Gruben, L.B.M.
09:00 100474 AFC C7 - Nieuw Sloten sv C4
09:00 100537 AFC C8 - Ouderkerk C3
Uitwedstrijden zondag 10 december 2006.
11:00 124031 RKDES 2 - AFC 4
Golta, W.F.
12:00 124043 Roda '23 4 - AFC 5
Ent, H.A. van 't
12:00 113177 Adam Seref Spor 4 - AFC 7
11:30 113195 RKAVIC 3 - AFC 8
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Thuiswedstrijden zondag 17 december 2006.
14:30 1500 AFC - Argon
Stroobach, A.B.
11:30 123965 AFC 2 - Quick 1890 2
Pennings, M.
14:45 122191 AFC 4 - Legmeervogels 2
Huisen, B.
11:45 107766 AFC 6 - Fenerbahce s.c. 2
Frans Juch
11:45 126564 AFC 11 - Arsenal ASV 7
Ab Springer
11:45 99318 AFC A3 - Waterwijk A1
Zouhir, B.
11:45 127090 AFC A4 - CTO'70 A1
Frank de Munnik
14:45 159243 AFC A5 - SDZ A2
14:45 114091 AFC B3 - Waterwijk B1
Leo, A.
14:45 115532 AFC B4 - Blauw Wit A'dam B3
09:00 150122 AFC B5 - CTO'70 B1
Erik Bos
09:00 119771 AFC C3 - Abcoude C1
Wendels, J.C.
09:00 121552 AFC C4 - RKDES C1

Zondag B
Training
AFC 3 en AFC 4 trainen op dinsdag en donderdag, aanvang half 8
AFC 5 t/m 12 trainen op woensdag aanvang half 8
De vrijdag training voor de elftallen 5 t/m 12 is per heden komen te
vervallen.
Hoe zijn de indelingen en wanneer spelen wij?
Kijk op onze website bij je team onder 'senioren' en klik rechtsboven
de KNVB site aan. Klik daarna op ‘competitie’.
Zaalvoetbaltoernooi 7 januari 2007
Schrijf vast in uw agenda: Op 7 januari 2007 organiseren we weer ons
traditionele Zaalvoetbaltoernooi. Ook dit jaar zal het weer in de
Emergohal worden gehouden. Nadere details volgen via uw aanvoerder. Wij hopen dat jullie allemaal komen.

Uitwedstrijden zondag 17 december 2006.
11:00 124014 Velsen 2 - AFC 3
Buter, A.M.
14:30 124035 Sp. Maroc 4 - AFC 5
Menig, A.S.
14:30 113184 RKAVIC 4 - AFC 7
12:30 143865 TABA 2 - AFC 8
14:00 99505 Terrasvogels 5 - AFC 9
12:00 113204 Legmeervogels 3 - AFC 10
14:00 113232 WV-HEDW 8 - AFC 12
14:00 115599 Roda '23 B5 - AFC B6
11:00 121597 Swift C2 - AFC C6
10:00 121609 Legmeervogels C4 - AFC C7
09:30 121614 Pancratius C6 - AFC C8

Sixes 1 januari 2007
Op 1 januari zal het jaarlijkse Sixes toernooi worden gespeeld. Leuk
met 6 tegen 6 voetballen, en erna elkaar een prettig Nieuwjaar wensen. Clubbreed wordt iedereen hiervoor gemotiveerd te komen. Ook
vanuit de B commissie roepen we iedereen op dit te plannen in zijn
agenda. Tot 1 januari.
Selecties
AFC3
Mathijs Blokland, Rogier de Boer, Chris Heeringa, Tobias Hendriksen, Tommy van Kampen, Floris Kloes, Tjebbe Krot, Paul Overste,
Raymond Pekel, Manus Polling, Christiaan Uitenbosch, Tom, Verhagen, Martin van Wattingen, Luuk de Werd, Tomas Weijl.

In de volgende Schakel van 20 december zal het programma voor
januari opgenomen worden. Dit zijn hoofdzakelijk wedstrijden die
eerder uitgevallen zijn.
Op dit moment is al een aantal wedstrijden vastgesteld. Zie hiervoor onze website en kijk onder ‘wedstrijden’ bij ‘programma
deze of volgende week’ en klik aan ‘Periode’. Dit staat rechts
bovenaan in het groene gedeelte in de regel ‘Toon programma
voor.

AFC4
Jeremy Bakker, Tomas Bleker, Dick Bouwman, David Caeiro, Richard Chamoun, Allon Cohen, Bernard Duursema, Micha Frissen,
Olaf den Hartigh, Jeroen Immink, Nils van Lingen, Jasper Pelsma,
Elja Rengers, Nicky Rietveld, David Sars, Daan van Straten, Kevin
Strella, Andres Verstappen.

Zaterdag

AFC5
Kasper van Beek, Robert van den Broek, Thomas Goijarts, Julian
Hudig, Gert Jan Kraanen, Rogier Maessen, Oscar Marmelstein, Ted
Maros (06-20246991), Luc Perrot, Michiel Reddering, Patrick Reddering, Jimmy To, Laurens Wollersheim.

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)

AFC6
Elvis Adjei-Asamdah, Simon Anwar, Bastiaan Bartels, Maurice van
Bree, Arno van Esdonk (06-14162336), Paul Hagens, Dirk Hoorn,
Pieter Janvier, Michel Jonkers, Harold Klaassen, Tjerk Klompmaker,
Teun Linthorst, Duco Nijpels, Etienne Quaedvlieg, Maarten Res,
Jasper Saeijs, Ricardo Saginc, Joost Schrier, Michiel Schrier, Pieter
de Stigter, Gerd-Jan Toonen, Sander Veldhuizen, Arjan Visker (0626474163)

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

AFC 7
Sam Bakker, Koen Bos, Sam Commandeur, Willem Dooijers, Michael Holla, Daan aan de Klerk, Rory Ligthard, Flip Nieuwenhuis, Sjors
Kaaks, Christiaan Roos, Steven Rubinstein, Surian Steijlen, Istwan
Schiering, Seth van Straten(aanvoerder, 06-30888444), Keona Veldhuis, Edwin van de Wijngaard

Indelingen
Zie website onder ‘senioren’

Zondag A
Zondag 1
10 dec.: AFC 1 – Hilversum 1, 14:30 uur. Scheidsrechter O.A.G.M.
Hartjes., Ass. Scheids C H Kieftenbelt en G v Ginkel.
17 dec.: AFC 1 – Argon 1, 14:30 uur. Scheidsrechter A. B.
Stroobach, Ass. Scheids N J Theissens en P G v Os.

AFC 8
Joeri Assink, Paul Bol, Philipe Dop, Jeroen Gerritsen(aanvoerder 0629505589), Lars Konings, Al M’charek, Olaf Morel(aanvoerder, 0626492870), Jurgen Morel, Reinder Postma, Marcel Schouten, Hein
van den Hout, Sjoerd van Gelderen, Onno van Grondelle, Niels van
Hooijdonk, Philippe Verhaaren, Hans Westgeest

Zondag 2
10 dec.: AFC 2 – Stormv/Telstar 2, 11:30 uur. Scheidsrechter
L.C.Blank.
17 dec.: AFC 2 – Quick 1890 2, 11:30 uur. Scheidsrechter M. Pennings.

AFC 9
Jurjen Been, Antoine Chardet, Walter van Gent, Raymond van der
Heijden, Jeroen Hilbrink(aanvoerder 06-45988578), Barthold Kuipers, Twan Roovers, Mark Thomas, Roland Vrijheid, Jos Willems,
Kees Engel, Bert Jan Peeters, Matthieu Suetters
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Het bestuur en de jeugdcommissie van AFC is van mening dat deze
ontwikkeling geen goede zaak is voor zowel de spelers als voor AFC
en heeft daarom besloten een aantal maatregelen te nemen om de
belangen van onze jeugdspelers en AFC beter te beschermen.

AFC 10
Michel van Bemmelen, Lars Boering, Niels Dekker, Dennis Bijlsma,
Jack Duis(aanvoerder, 06-53662520), Marcel Foreman, Brian van
Gelder, Remco Janowitz, Norbert Jansen, Robert van der Meulen,
Frank Nieuwdorp, Michel Roedema, Nino Triolo, Jeroen Walker,
Dennis Wortelboer, Chi-Wai Tang

-

AFC 11
Efraim Blog, Chaim Blog, Nechemja de Bruin, Scruli Loonstein,
Schmuly Eisenmann, Danny Markens, Michel de Hond, Brian de
Hond, Michael Roeg, Nicky Roeg, Dennis Pekel, Ruben Salomon(aanvoerder, 06-24557248), Randy Lobatto, Ramon Schuitevoerder, Michel Swalef

-

-

AFC 12
Mark van den Boogaard, Sjoerd van den Broek, Philip Bruning, Ruud
de Bruyn, Frans Dankaart, Marc van Dooren, Maarten van Driest,
Harold Eding, Max Flam, Dennis ten Harkel, Eric Heideman, Erik
Hoegee, Leen Meijaard(aanvoerder, 06-55753030), Jaron Reisman,
Ben Reisman, Gideon Schipper, Marthijn Smit, Erik Wegewijs, Thomas Meijaard
Ben je wel senioren lid of je wilt spelen in een van de zondagelftallen 3-12, maar je staat niet ingedeeld in een van de bovengenoemde
selecties? Neem dan contact op met Ted Maros, 06-20246991.

Iedere speler van AFC die benaderd wordt door een scout of een
spelersmakelaar wordt ten zeerste verzocht dit te melden bij een
lid van de jeugdcommissie.
AFC geeft voor 1 april geen toestemming voor deelname aan
activiteiten bij een BVO.
Een uitzondering wordt gemaakt voor AZ, met wie AFC een
samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. Als onderdeel
hiervan worden activiteiten bij AZ in overleg met onze technische staf vastgesteld.
Als blijkt dat een speler van AFC toch deelneemt of deel heeft
genomen aan een activiteit bij een BVO dan kunnen c.q. zullen
onderstaande maatregelen getroffen worden:
3. conform het reglement overschrijvingen van de KNVB
heeft AFC het recht om een verzoek tot overschrijving naar
die andere vereniging te blokkeren.
4. de speler zal worden overgeplaatst naar een lager team in
zijn categorie.

Voor alle duidelijkheid: AFC is er niet op tegen als jeugdspelers naar
BVO’s vertrekken. In het verleden hebben wij zelfs spelers geadviseerd om zich verder te ontwikkelen bij een BVO.

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.

Maar AFC wil niet meewerken aan de wildgroei van het benaderen
van te grote groepen spelers en “het gek maken” door de vele
scouts/spelersmakelaars.
Bovendien, er is geen noodzaak om naar een BVO te vertrekken.
AFC heeft voor de jeugdspelers veel te bieden en daar zijn wij trots
op! De jeugdteams spelen op hoog niveau. AFC verzorgt voor de
jeugdspelers een begeleiding die zich kan meten met menig BVO.
Vorig seizoen is AFC onderscheiden met de “Rinus Michels
Award” voor de beste jeugdopleiding bij de amateurs van heel Nederland. Er is binnen de jeugd een goede organisatiestructuur. Wij
beschikken over een ruime en goed opgeleide technische staf. De
trainingsaccommodatie is goed verzorgd, naast een medische begeleiding waar menig profclub zich niet mee kan meten.

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

Ook andere faciliteiten zoals de huiswerkbegeleiding en de loopscholing is prima geregeld en de wedstrijd- en trainingskleding en vervoer
naar uitwedstrijden is voor de selecties op “professioneel” niveau;
e.e.a. mogelijk gemaakt door de financiële steun van de AFCVriendelijke bedrijven en de samenwerking met QUICK en Oostenrijk Touringcars.

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

Naast deze gunstige omstandigheden tracht AFC een echte vereniging
te zijn met tradities, normen en waarden. Een vereniging waar een
speler zich thuis voelt en veel vrienden ontmoet. Een club waar een
speler niet alleen als voetballer maar ook als mens wordt gewaardeerd.
Wij durven te stellen dat de meeste jeugdspelers zich bij AFC beter
kunnen ontwikkelen dan bij een BVO met daarbij een kleinere kans
om tegen grote teleurstellingen op te lopen.

De jonge AFC’ers
Aan de jeugdleden en hun ouders van AFC seizoen 2006-2007
Beste AFC’ers,
Door de goede prestaties van de jeugdteams van AFC gedurende de
laatste jaren zien wij ieder weekend vele scouts en “makelaars” op
onze velden. Steeds meer worden “onze” spelers benaderd of zij
geïnteresseerd zijn om de overstap naar een BVO te maken. Voor de
aanvulling van een selectieteam van de Betaald Voetbal Organisaties
(BVO) wordt in eerste instantie een zeer groot aantal spelers benaderd. Bij BVO’s is echter uiteindelijk maar plaats voor enkele spelers
en daardoor vallen de meeste spelers tijdens de selectieprocedure
weer af, terwijl bij de betrokken speler wel verwachtingen zijn gewekt.

Mochten jeugdspelers en/of hun ouders behoefte hebben aan meer
informatie dan nodigt de jeugdcommissie jullie graag uit voor een
persoonlijk gesprek.
Met vriendelijke groeten,
Rinus van Leijenhorst,
voorzitter jeugdcommissie en bestuurslid jeugdzaken.
E categorie
Met ingang van heden hebben wij twee contactpersonen voor de grote
E categorie. Yolande Meurs zal samen met Dennis Bijlsma verantwoordelijk zijn voor de teams van de E pupillen. Over de taakverdeling (qua teams) zullen wij u via de website nader informeren.
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achtige dag in Amsterdam zuid twee teams die de vorige keer aan
elkaar gewaagd waren wat zal het nu worden.
De enige keer dat het echt droog was, was het moment in de kantine
tijdens de pauze. De regen kon de vele meegereisde supporters niet
deren. Na een stroef begin waarin A.F.C. na een aantal weken zonder
competitievoetbal eindelijk weer eens aan het gras mocht ruiken(kunstgras weliswaar)...".

Kerstdiner voor C-Junioren
Woensdag 20 december wordt het traditionele kerstdiner voor Cjunioren weer georganiseerd.
De werkgroep " jeugdevenementen" is druk bezig en zij zullen ongetwijfeld een leuk programma in elkaar zetten. De keukenbrigade van
AFC zal voor een lekkere maaltijd zorgen.
De eigen bijdrage van de speler voor dit kerstevenement is 5 euro. Als
je je opgeeft maar niet komt opdagen blijft de bijdrage verschuldigd.
De spelers die hier eerder zijn geweest weten dat dit een avond is
waar je bij moet zijn, en het liefst met een volledig team!
Geef je dus snel op bij je leider.
Het programma begint om 17.45 uur met de ontvangst van spelers,
leiders en trainers. Om ongeveer 21.00/21.30 uur is het einde van het
programma.
Wij verwachten ieder natuurlijk op zijn ''kerstbest'' gekleed en de best
geklede C-junior wint zoals altijd een prijs.

Eindigen we met een ploeg die wel voordeel uit het weer wist te
behalen, de B3 : "...Volgens het weerbericht wat ik nog even heb
gecheckt, was het 10 graden, een stevige zuidwestenwind en kwam er
af en toe regen. Volgens mijn beleving blies er een ferme storm uit het
oosten oplopend tot kracht 10 en is het vanaf de warming-up niet
droog geweest...thuis heb ik alleen nog wasmiddel op mijn spijkerbroek gegooid, nat was ie al genoeg.....En dan. De verwachting was
positief, namelijk dat de sterke tegenwind jullie in de tweede helft zou
dwingen tot (snel)combinatiespel. En waarachtig... Krijg je toch,
beetje geholpen door de wind, die vrije trap tegen maar heb je nu de
mazzel dat niet veel later Damion beheerst de gelijkmaker binnenschiet. Knap opgevangen ! En toen gingen we zomaar goed door.
Tuurlijk dwarrelt die bal er raar maar wel mooi in vervolgens. Wind
tegen kan ook helpen ! Weesp was geknakt, en vanaf dat moment
speel je het fantastisch uit. Steeds combinaties en de kansen stapelden
zich op. Prachtig uitgespeeld door Milan. Is het enige verwijt dat het
daarna 4 of 5 had moeten worden...".

Superstars bij Borchland
Het jaarlijkse Borchland spektakel voor de jonge jeugd vindt plaats
op 20 januari 2007. In de volgende Schakel die nog voor de winterstop uitkomt zal hier meer informatie over staan.
Zaalvoetbal voor A en B Junioren
Het zaalvoetbaltoernooi voor A en B junioren staat gepland op 7
januari. Aanvang is 19.00 uur en het zal duren tot ongeveer 23.00 uur.
Je geeft je op bij de leider die dit daarna weer doorgeeft aan de contactpersonen.

Er moet nog een ploeg flink gemotiveerd worden : "...Jongens, wat is
er toch aan de hand? De laatste drie wedstrijden één gelijk en twee
verloren. Was het nodig? Kunnen we dus toch niet zo goed voetballen
als we dachten? Natuurlijk kunnen we voetballen. Jullie zitten niet
voor niks in de A1. Wees daar trots op. Maar laat het dan wel zien.
Knok ervoor, blijf een team en blijf in je positie spelen en blijf.......
We kunnen hiermee wel doorgaan maar dat heeft niet zoveel zin. Van
jullie zelf moet dat uitgaan. Het moet eerst tussen de oren goedzitten.Natuurlijk hebben we in een paar wedstrijden wat pech gehad,
maar de kansen die we kregen moeten er toch echt in...".

Trainingsschema’s
Op onze website staat onder ‘jeugd’ het complete schema van trainingstijden (ook bij afgelasting grasvelden), loopschema en keepersschema vermeld.
Voorlopig toernooi schema in 2007
Op onze website kan men al de eerste toernooien in april en mei 2007
bekijken. Zie onder ‘jeugd’.

Maar de echte motivatie en het positivisme vinden we bij de E12. Dat
komt wel goed : "...De ouders stonden buiten de hekken en waren
merkbaar nerveus. Dat was terecht. Onze jongens moesten er met 0-9
weer aan geloven. Toch groeien de jongens in hun spel, en ook de
coaches beginnen het vak in de vingers te krijgen. Na de winterstop
staat er een team dat klaar is voor de overwinning. Dat is zeker.
Maar eerst zijn er nog twee wedstrijden te gaan. Op 2 december uit
tegen de Legmeervogels (10.30 uur aanwezig zijn) en op 16 december
uit tegen Ouderkerk (aanwezig zijn om 9.30 uur). En ik weet het
zeker: de jongens gaan ook deze twee wedstrijden weer voluit voor de
overwinning...".

Jeugdjournaal
Het weer speelt dit jaar op allerlei wijze een belangrijke rol in ons
leven. Dan weer te warm, dan weer te nat en nu ook nog de wind.
De C1 had er problemen mee : "Aeolus, god van de wind...Een beslissend moment in de wedstrijd was eigenlijk voor de wedstrijd. De toss,
het muntje dat door de lucht dwarrelt en bepaalt vanaf welke helft je
start. Normaal niet echt belangrijk, alleen met lage zon interessant en
met wind. En wind was er. Zuidenwind zorgt voor hoge temperaturen
en dat is leuk voor de vroeg geboren lammetjes en in de war geraakte
trekvogels, maar niet voor voetballers die er tegen in moeten voetballen. De stormachtige wind blies loeihard op het doel van AFC en
iedere hoge bal richting AZ werd door Aeolus in de lucht opgepakt en
weer terug geblazen naar AFC. Moet je misschien die hoge bal niet
teveel spelen, maar zoals ik al schreef tegen AZ moet je daar wel eens
naar grijpen. Spreekt voor zich dat de hoge bal de andere kant op wel
lekker liep. Twee, misschien wel drie van de vier doelpunten in de
eerste helft hadden rechtstreeks een verband met de harde wind. Van
goed voetbal kwam niet veel gedurende de eerste helft...".

Nu maar hopen dat het weer ons weer gunstig gezind gaat worden om
voor de winterstop nog even lekker te kunnen spelen. O, ja de jongsten. Die waren meer met Sinterklaas bezig. En wat die hen had te
vertellen vindt u apart in deze Schakel terug.
Frank de Munnik

Sinterklaas op AFC
Woensdagmiddag waren er bijna 100 jongens van de Champions
League en de World Cup aanwezig op het pepernotentoernooi.
Het was prachtig zonnig weer en de velden waren goed bespeelbaar.
Gelukkig maar, want nu konden we ook op het Wetra veld spelen.
De nummers 1 tot en met 6 van de Champions League speelden tegen
de nummers 1 tot en met 6 van de World Cup op het kunstgrasveld.
En op het Wetra speelden steeds 2 combinaties tegen elkaar: de
nummers 7 en 8 van de Ch.League tegen de nummers 7 en 8 van de
W.Cup, enz.
Opeens waren daar een heleboel zwarte (hulp)pieten die zakken met
pepernoten bij zich hadden en ze gingen uitdelen. En ze voetbalden
ook nog mee!
Om 15.00 uur ging iedereen naar boven waar gezongen werd om
Sinterklaas te verwelkomen.

Onze F2 weet zelfs uit een afgelasting nog iets te halen voor een
stukje : "...Uit eerdere stukjes blijkt mijn bovenmatige intresse voor
het weer. Ik ben gek op de zon en prijs iedere dag dat hij (of is het
een...zij?) schijnt. Ik hou echt niet van regen. Verschrikkelijk vind ik
het! Wat is er leuk aan natte kleren, natte haren en een beslagen bril?
Het mooiste voor onze jongens is toch in droog weer over het veld te
rennen en het liefst nog met een zonnetje. Nu, dat laatste is na een
hele lange mooi zomer voorbij en zijn we de herftperiode ingegaan.
Kortom; vandaag natte velden, de hele dag regen en dus geen voetbal. Wat een pech. Misschien tot volgende week....".
Uit het veld liet onze D7 zich bepaald niet slaan door de regen, of de
tegenstander, maar ze kwamen net tekort (3-2) : "...Op een regen-
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Ook in de World Cup is het spannend hoor
Uruguay staat daar 2 punten voor
Op Mexico die ook voor de kampioensbeker gaan
Maar misschien zal straks toch Frankrijk met de medailles staan!

De stokoude man kwam binnen, maar: wat was dat? Het bleek een
NEP Sint te zijn met ook maar 1 Piet bij zich en dat was ook nog een
witte Piet.....
Die werden vakkundig weggejoeld uit de zaal en toen werd er weer
gezongen: "Hoort wie klopt daar kinderen" en "Sinterklaasje kom
maar binnen met je knecht" en nog meer liedjes.
En toen was de echte Sint er, met al zijn Pieten. De Sint las een
prachtig gedicht voor en er waren geen stoute kinderen bij!
Iedereen kreeg een heerlijke grote chocolade letter en de Sint moest
er weer vandoor .
"Dag Sinterklaasje, dag, dag, dag, zwarte Piet". En jullie mochten
allemaal je schoen zetten deze avond. Ben ik toch benieuwd wat daar
inzat de volgende dag.......

Jongens, voetbal is een prachtige sport
Maar bovenal: zorg dat je een sportieve voetballer wordt
Geen gedoe zoals met Sneijder en Perez,
Die jongens waren “even niet bij de les…..”
Bij AFC leeft iedereen met jullie mee
Vader, moeder, opa, oma, de leiders, soms wel TWEE
Zij maken het hier met jullie tot één groot festijn
En Sint geeft de complimenten omdat ze er allemaal zijn.

Het gedicht van Sinterklaas:
Er is echter wel één ding dat mij verdriet
De internetsite bekijken jullie bijna niet
Vorig seizoen stond die vol met fotoos en verslagen
En dat kon Sint en de Pieten zeer behagen.
Maar dit jaar is er bijna niets te lezen
Het zal wel een vergissing wezen
En ben ik straks terug in Spanje dan zal wel blijken
Dat er weer van alles is om te lezen en te bekijken
Dus maak die foto en schrijf dat verslag
Dan lees ik het allemaal direct op maandag

Senoras, senoritas, hombres y jugadores
Hallo is in het Spaans: Holá
Maar vandaag zeg ik Olé
Want voor ik straks weer verder ga
Is het feest op AFC
Die club van Rood en Zwart
Heeft een apart plekje in mijn hart!
Sint had al van de Pieten vernomen
Dat er heel veel jongens zouden komen
Om te juichen en te zingen
Om te rennen en te springen
Om te lachen en te schreeuwen
Het lijken soms net fladderende meeuwen

Lieve jongens, ouders en trainers van AFC
Ik groet u met een driewerf: Olé,Olé,Olé!
Het was mij wederom een grote eer
Tot volgend jaar maar weer.
Olééé!

En inderdaad: jullie zijn er allemaal,
Op het veld zag ik iemand een truc doen: GENIAAL
Dat belooft wat voor de AFC
Want jullie kunnen nog heel wat jaren mee!

Naschrift redactie
En hebben jullie, en ook de leiders en ouders, het één na laatste deel
van het gedicht goed gelezen?
Speciaal voor jullie hebben wij voor ieder team een eigen pagina op
onze website laten maken.
En dan is het wel zeer teleurstellend dat alleen de teams Argentinië en
Peru met verslagen hiervan gebruik maken.
En waar blijven alle teamfoto’s? Kijk maar eens hoe mooi Dynamo
Kiev, Real Madrid, Frankrijk en Nigeria op hun site staan.
Zoveel moeite kost het toch niet om iets te schrijven of om een foto’tje in te sturen?
Trouwens alle andere foto’s (dus niet de algemene teamfoto die altijd
bovenin de pagina blijft staan) kunnen door de schrijver zelf bij het
verslag(je) geplaatst worden.
Geef je zo snel mogelijk bij webmaster@afc-amsterdam.nl op om
verslagen en mededelingen op je eigen pagina te kunnen plaatsen. Je
kunt zelf je wachtwoord bepalen (minimaal 6 tekens).

Ook al die goeie trainers hier
Doen hun best met veel plezier
Dribbelen,drijven,draaien,keren
Van die mannen kunnen jullie heel wat leren
Met Sinan, Niels en Peter
Worden jullie iedere week iets beter
En let heel goed op Wicky en Mo
Want dan worden jullie helemaal( steekt duim omhoog) ZO!
En na de oefeningen met Bob en Sjaak
Schieten jullie straks allemaal raak.
Darko is al een tijdje niet helemaal fit zei Piet
Maar de Sint is blij dat hij Gerrie en Kees weer op het veld ziet
Want die hadden allebei een knie blessure
En dat moet natuurlijk niet al te lang duren.
Gelukkig is er dan altijd Peggy de Hond
Die zorgt dat alles goed gaat in de vroege morgenstond
Want s’zaterdags gaat het om het “èchie”
Vertelde Pieterbaas, mijn knechie
Dan is het kompetitie op AFC
En daar doen jullie allemaal aan mee

foto Pieten en spelertjes

Waar jullie dan wel voor moeten zorgen
Allemaal KOMEN op die zaterdagmorgen
En ook iedere woensdagmiddag aan de bak
Met je scheenbeschermers en in trainingspak
Want in voetballen heb je toch altijd zin
Ook al krijg je per ongeluk weleens een bal keihard op je kin…
In de Champions League gaat FC.Porto nu op kop
Maar ook Juventus en Dynamo Kiev zijn helemaal top
En al heeft Bordeaux onderaan nog maar 3 punten
Let goed op , de komende weken gaan die stunten!
15

6 december 2006 85e jaargang nr. 6

Antwoord: Onze taak is het behoeden van de identiteit van AFC bij
het aannemen van nieuwe leden. Kandidaat-leden kunnen pas lid
worden na een gesprek met de commissie. We spelen met onze jeugdselectie teams op een zeer hoog niveau. Het is niet altijd makkelijk
een keuze te moeten maken tussen de voetbalcapaciteiten van het
kandidaat-lid en de identiteit van AFC. Daarom is een goede samenwerking met jeugdcoördinatoren noodzakelijk. Zij kunnen op een
selectiedag nooit zeggen: ‘Jij kunt lid worden van AFC’. Dat gaat dus
altijd pas na een gesprek. Maar als je bedenkt dat we per jaar 400 a
500 aanmeldingen krijgen, is het natuurlijk een onbegonnen zaak
geworden om met iedereen te gaan praten. Daarom hanteren we een
aantal selectiecriteria. Ten eerste de voetbalcapaciteiten, indien kandidaat-lid in aanmerking komt voor een selectieteam, maar nooit ten
koste van de identiteit van de club; ten tweede de kinderen van of het
broertje van; ten derde de kandidaat-leden die voorgesteld worden
door minimaal twee gerenommeerde AFC-ers en ten vierde de rest.
De Jeugdcommissie in samenwerking met de jeugdcoördinatoren
bepaalt hoeveel open plekken er zijn en wel gesplitst in die voor de
selectieteams en die voor de overige. Dit wordt soms extra lastig
gemaakt door leden, die vlak voor de overschrijvingsdatum vertrekken. Het gaat tegenwoordig dus wel even anders als vroeger, toen de
ballotagecommissie bij het kandidaat-lid thuis op bezoek kwam om te
kijken of men wel bij club past. Er werd wel eens beweerd dat een
goede koude borrel van invloed kon zijn.

AFCoryfee: Ger van Caspel!

Niet één club kan functioneren zonder stilzwijgende, hardwerkende
leden op de achtergrond. Niet één elftal speelt met alleen maar spelbepalers. Niet één elftal kan zonder waterdragers. Deze AFCoryfee is
een stilzwijgende harde werker op de achtergrond geweest. Je wordt
niet voor niets Erelid van AFC. Een dienende speler aan het woord.
Vraag: Als je zoveel jaar bestuurslid bent geweest, bestaat er dan ook
het gevaar om in het beruchte zwarte gat te vallen?
Antwoord: Dat is erg meegevallen. Ik ben er zeker voor gewaarschuwd. Je staat niet meer midden in de club. Je hoort en ziet minder.
Voordat je het weet, kent men je niet meer. Je bent niet meer dagelijks
met AFC bezig. De maanden maart, april en mei waren voor mij als 2e
secretaris bijzonder hectisch. En zeker vlak voor de overschrijvingdatum van 31 mei werd het helemaal druk. In die maanden had ik werkelijk elke dag contact met de 2e penningmeester met de vraag of de
contributie van vertrekkende leden wel ontvangen was. Ik hanteer het
principe: afspraak is afspraak. Daarom kon ik als 2e secretaris zo goed
opschieten met de 2e penningmeester: Edwin Geluk. Hij hanteert
hetzelfde principe. Contributie dient betaalt te zijn, punt uit. Die
maanden waren soms zo druk, dat ik genoodzaakt was om vrije dagen
op te nemen. Die hectiek mis ik dus niet. Nu hebben we gelukkig een
administratie die deze taak heeft overgenomen. Na het schrijven van
de notulen van de jaarlijkse ledenvergadering had ik wel even genoeg
van AFC. Zomers gewoon even geen AFC. In mijn eerste bestuursjaren moest ik in september de ledenlijst uittypen! Wat een strafwerk
was dat! Ik kon helemaal niet typen. Gelukkig was mijn vrouw Mieke
zo lief om dat voor mij te doen.

Vraag: Het woord integratie wordt tegenwoordig zoveel gebruikt, dat
je bijna niet zou willen integreren. AFC kent zo langzamerhand vele
nationaliteiten. Zijn wij een voorbeeld voor anderen?
Antwoord: AFC heeft een bepaalde naam, heeft een bepaalde uitstraling, dat is onze identiteit. Daarom zijn we er ook zo zuinig op. AFC
kent geen integratieproblemen. Mij is opgevallen dat nieuwe leden
zich snel bij AFC thuis voelen. Een mooi voorbeeld is het Eerste,
toch ons visitekaartje. Lopen diverse spelers met een verschillende
achtergrond in rond, maar hebben samen wel dezelfde uitstraling van:
‘Wij zijn AFC!’ Daar kunnen we trots op zijn. Oh ja, tijdens het
weekend met het Eerste in Maastricht zitten bestuursleden en genodigden op een terras aan het Vrijthof, komt Murat Böke ineens met
een blad bier voor ons, omdat hij het zo naar zijn zin heeft bij AFC.
Prachtig toch?
Vraag: De club 2 voor 12 is al eerder genoemd. Welke is voor jou
belangrijker: AFC of de club 2 voor 12?
Antwoord: Zonder AFC geen club 2 voor 12. Deze vraag is dus niet
te beantwoorden. Maar ik wil wel even kwijt dat bijna alle leden van
2 voor 12 veel gedaan hebben voor AFC. Ga maar na: 2 Ereleden en 6
leden van Verdienste maken deel uit van de club. Verder zijn 4 en het
volgende jaar 6 leden ook nog eens Ridder van AFC. Misschien wel
leuk om te noemen is dat mede 2 voor 12 lid Rik de Boer en ik in
1957 lid zijn geworden van AFC. Volgend jaar worden we, bij leven
en welzijn, Ridder van AFC. Het is een hechte club. Bij elke thuiswedstrijd van het Eerste hebben we ons vaste plek op de tribune.

Vraag: Hoe kijk je op jouw bestuursperiode terug?
Antwoord: Er zijn momenten waar ik ontzettend veel plezier aan heb
beleefd. Als je zoals ik 22 jaar in het Bestuur hebt gezeten en daarvoor 7 jaar in de B-commissie, dan heb je dat gewoon gedaan, die
betrokkenheid was er gewoon, je stond er niet bij stil. Verder is het is
net zoals met je werk, de ene keer ontleen je er meer genoegdoening
aan dan de andere keer. In 1981 kwam ik als broekie in het Bestuur
terecht. Het dagelijkse bestuur bestond toen uit; Jan van Dijk, Fred
van Soomeren en Otto van Rijn. Daar zat je dan met de Ereleden
zoals Henk Kappellhoff, Jaap van Nek en Dio Hermens, toch wel
illustere namen, bij de vergaderingen aan één tafel. In die tijd kon dat
nog. Reken maar dat zij hun mening niet onder stoelen of banken
staken. Bij de rondvraag kreeg ieder Erelid ook het woord. De heren
waren nu niet bepaald kort van stof. De rondvraag kon dus wel even
duren. Na een paar vergaderingen kwam Henk Kappelhoff op me af:”
Het wordt tijd, zeg maar Henk”. Blijkbaar hoorde je er dan bij, was je
geaccepteerd. Ik ben nu zelf Erelid, maar ik vind het een goede zaak,
dat ereleden niet meer aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen.
Dat past ook niet meer in deze tijd. In al die jaren ben ik 2e secretaris
geweest. Een uitvoerende rol die uitstekend bij mij past. Ik sta niet
graag in de schijnwerpers.

Laatste Vraag: Zou je terugwillen in het Bestuur?
Antwoord: Eerlijk gezegd, ik geloof niet in terugkomen. Toch een
lastige vraag. Je vertrek is een belangrijk moment. Je sluit een deel
van je leven af. Je hebt het altijd gedaan, omdat je denkt samen iets
goed te doen voor de club. Je hebt het dan ook nooit gedaan voor de
schouderklopjes. Toen ik moest stoppen met werken, vond ik dat
vreselijk. Bij AFC kan ik, toch een beetje een workaholic zijnde, me
bezig houden met andere activiteiten, zoals de Kennismakingscommissie, de ontvangst van bestuursleden van de tegenstander en met de
Commissie Sociale Zaken onder aanvoering van Johan de Bie. Ach,
dat sociale zat er al in. Tijdens een trainingsstage op de Canarische
eilanden, mochten twee spelers niet meetrainen in verband met herstel
na een blessure. Zij moesten een sportschool in. Johan en ik dachten:
kom we gaan ze even opzoeken. Ze schrokken zich dood, lagen hun
roes uit te slapen. Bij onze binnenkomst sprongen ze direct op een
hometrainer. Nee, namen noem ik niet. Door mijn huidige activiteiten
blijf ik toch betrokken bij de club, ik zou niet anders willen.

Vraag: Je bent waarschijnlijk iemand, die altijd actief wilt blijven. Je
bekleedt in de club nog steeds een paar functies. Zoals voorzitter van
de Kennismakingscommissie. Wat is de rol van deze commissie?

Samensteller: André Wijnand (awijnand@wanadoo.nl)
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