Dit is de Schakel die komt binden.
De oude club aan d’oude vrinden.
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13 mei 14.00 uur: FC Hilversum - AFC
(routebeschrijving op pagina 7)

Woensdag 16 mei 19.00 uur: Het traditionele ABC/The Reds Cup toernooi
(zie bij B en C commissie)

Zaterdag 26 mei 9.00 uur: Mini WK (zie pagina 15)
OPSPORING VERZOCHT

Op zondag 6 mei 2007 is omstreeks 16.00 uur op het hoofdveld van AFC, de middenstip ontvreemd.
Ter plaatse zijn een aantal ongure individuen gesignaleerd, waarvan enkele in korte broek en enkele in donkerblauwe blazer,
die mogelijk iets met de verdwijning te maken hebben.
Indien er getuigen van dit incident zijn, worden zij verzocht zich te melden bij de hr. Baantjer (tel. 0900-2002020)
Degene die met een zogenaamde “gouden tip” komt, mag (geheel op eigen kosten) een rondje weggeven.

Volg onze mededelingen, uitslagen en verslagen over AFC op www.afc-amsterdam.nl
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De middenstip
Op zondag 6 mei 2007, ’s middags om kwart voor vier, rolde er voor het laatst een
bal op ons hoofdveld op sportpark Goed Genoeg. In gebruik genomen in 1962; 45
jaren lang, duizenden wedstrijden, dat alles is nu voorbij.
Vanaf 1 september a.s. liggen er op deze plek en die van ons WeTra-veld twee schitterende “state of the art” kunstgrasvelden met verlichting!
In een toch wel sfeerloze ambiance verloor AFC1 in een troosteloze wedstrijd afgelopen zondag deze laatste competitiewedstrijd “thuis”. De vierde nederlaag op rij, dat
had niemand vier weken geleden voor mogelijk gehouden.
Het bestuur wilde deze historische gebeurtenis niet zomaar voorbij laten gaan en had
alle (?) aanwezigen uitgenodigd voor een hapje en een drankje na afloop van de
wedstrijd op het veld, dat ik persoonlijk een van de mooiste hoofdvelden vond die ik
gedurende alle jaren, dat ik binnen de voetballerij actief ben, ben tegengekomen.
Onze pachter Frans Ris, zijn gouden linkerhand Joop Kenter en de overige medewerkers hadden na het laatste fluitsignaal binnen een tiental minuten een bar op het veld
gereden en een terras uitgezet. Helaas vielen er na een droge periode van maar liefst
43 dagen een aantal regendruppels direct na afloop van de wedstrijd, maar dat mocht
de pret niet drukken. Het werd toch nog gezellig, en ik hoorde van verschillende
kanten “wat een goed idee, dat moeten we meer doen”.
Nadat de spelers van zondag 12 door voorzitter Machiel van der Woude in het zonnetje waren gezet in verband met het behalen van het kampioenschap en de aanvoerder van dit team Leen Meijaard op humoristische wijze een speech had gehouden,
werd symbolisch de middenstip door Machiel van der Woude en Kees Gehring (zie
foto elders in deze Schakel) met steun van de meeste spelers van ons eerste, a la Rob
van de Linde van Huis en Tuin, uitgegraven en overgebracht naar het "nieuwe"
hoofdveld. Ik ben erg benieuwd naar dit veld en hoop dat wij onze eerste competitiewedstrijd op dat veld met een beter resultaat af zullen sluiten dan 45 jaar geleden,
toen AFC1 met 0-1 verloor van de Kon. HFC.
Het seizoen is bijna voorbij en bij de jeugd zijn er een aantal teams kampioen geworden, D2 pupillen, B6 junioren en in de voorjaarscompetitie de F1, F4 en E4.
Een aantal teams zoals de D2, D3, C2, B2 en A3, hebben zich geplaatst voor de
bekerfinale.
Helaas zijn dit seizoen de A1, B1 en B3 junioren gedegradeerd. Een uitdaging voor
de technische staf, zoals die elders in de Schakel wordt vermeld, om het volgende
seizoen te proberen het verloren terrein terug te winnen.
Bij de senioren zorgde zondag 4 voor een stunt door na een formidabele eindsprint
degradatie te ontlopen en daardoor ook nog een periodetitel te winnen. Zondag
speelde dit team de eerste wedstrijd in de nacompetitie tegen Weesp 2 en won met
5-2, opvallend was wel dat het team voor een groot deel bestond uit junioren van
de A1.
De traditionele afsluiting van het seizoen voor de jeugdspelers van alle pupillen,
Champions League en World Cup, het Mini WK zal worden gehouden op zaterdag
26 mei en dat belooft weer een spektakelstuk te worden. De jeugdcommissie rekent
op een hoge opkomst, want het Mini WK moet je als speler en als ouder/begeleider
meegemaakt hebben.
En voor de lagere seniorenteams wordt het seizoen afgesloten op woensdagavond 16
mei met het traditionele ABC/The Reds Cup toernooi met na afloop een buffet. Zie
details onder Zaterdag en Zondag B.
De technische staf van de jeugdafdeling is momenteel druk bezig met de indelingen
van de jeugdteams voor het nieuwe seizoen en inmiddels hebben hiervoor al een
aantal activiteiten plaats gevonden.
Zodra de indelingen bekend zijn zullen wij deze zo spoedig mogelijk op de website
vermelden.
Als laatste spreek in de wens uit dat de Gemeente in goed overleg met diverse functionarissen van AFC ervoor zorgt draagt dat alle werkzaamheden op ons sportpark
voor 1 september zijn afgerond, zodat wij zonder problemen het seizoen 2007-2008
in een totaal nieuwe ambiance kunnen starten. Ik kijk er nu al naar uit!
Rinus van Leijenhorst
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4 mei herdenking op
Sportpark Goed Genoeg

Bestuursmededelingen
Algemene Vergadering op donderdag 28 juni 2007
Dit is de voorlaatste Schakel van dit seizoen.
De laatste verschijnt uiterlijk op 18 juni met daarin o.a. de Agenda
voor de Algemene Vergadering op donderdag 28 juni 2007 en het
Jaarverslag van de secretaris over het seizoen 2006-2007.

Traditiegetrouw wordt op 4 mei om 18.00 uur bij het monument op
ons sportpark door de voorzitters van AFC en ACC een krans gelegd;
na 18.00 uur is vervolgens het sportpark en het clubhuis voor alle
activiteiten gesloten.
De aanwezigen waren getuige van de door AFC voorzitter Machiel
van der Woude uitgesproken herdenkingstoespraak:

Van de Penningmeester
Het is half mei en het seizoen zit er nagenoeg op.
Momenteel hebben 1650 leden en donateurs aan hun verplichting
voldaan, dus zo’n 50 nog niet, maar het aantal betalende leden en
donateurs is nog nooit zo groot geweest.
Het streven blijft uiteraard 100%, maar dat is, denk ik, een utopie.
Eind deze maand zullen er toch wel weer wat leden worden afgevoerd, tenzij……..
Ook een aantal (bekende) donateurs is de belangstelling voor onze
mooie club kwijt geraakt en zal uit de boeken worden geschrapt.
De contributies luiden nu nog even als volgt:
Vollid
€ 360,=
60+
€ 185,=
Jong Senior
€ 310,=
Jeugd
€ 290,=
Donateurs worden vriendelijk verzocht minimaal € 100,= over te
maken.
Postbank 241002 t.n.v. 2e penningmeester AFC, Amstelveen.

"Geachte aanwezigen, beste AFC'ers,
Gisteravond had ik een eetafspraak in de plantagebuurt. En, toeval of
niet, de keuze viel op restaurant Plancius, schuin tegenover Artis. Het
restaurant is genoemd naar en gevestigd in het gebouw Plancius, ooit
gebouwd als sociëteit van de joodse zangvereniging Oefening Baart
Kunst. In het gebouw Plancius is ook het indrukwekkende verzetsmuseum gevestigd, met o.a. uitgebreide aandacht voor de Februaristaking. Eten in restaurant Plancius, met om de hoek de Hollandse
Schouwburg, die in 1942 diende als doorgangshuis voor massale
jodendeportaties. Aan de overkant Huize Henriette, dat tijdens de
oorlog dienst deed als bewaarplaats voor de kinderen van de in de
Hollandse Schouwburg opgesloten ouders, en zoals gezegd Artis, dat
in de oorlog als onderduikplaats fungeerde voor 200 Joden. Men
vond o.a. onderdak in het wolvenhuis.

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.

In de plantage liggen vele herinneringen, die wij juist ook op vier mei
oproepen. Ruim 60 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog
staan we nog steeds stil bij wat deze oorlog teweeg heeft gebracht en
wat vrijheid voor ons betekent. In de Plantage, op de Dam, de Apollolaan, en op nog heel veel meer plaatsen in Amsterdam en de rest van
ons land.

Ledenlijst

Wij herdenken ook bij ons eigen monument, dat ons blijvend herinnert aan onze clubgenoten, die ten offer vielen aan het onvoorstelbare
kwaad van de Duitse bezetters. Het monument herinnert ons aan de
helden, die hun leven in de waagschaal stelden om grof onrecht te
bestrijden. De nog zo jonge AFC'ers Rob Cijfer, Henny Immig, Ko
van Eijk en Ab Scheepstra, begraven op de erebegraafplaats in Bloemendaal, pleegden verzet, op basis van hun individuele geweten,
dwars tegen de in de samenleving dominante gevoelens van aanpassing en fatalisme in.

Adreswijzigingen:
Yama Hashemi, Admiralengracht 76, 1057 GC Amsterdam, lidnr.
7941
Maurice Ouderland, Rekenmeester 19, 1566 HW Assendelft, lidnr.
9909
Piet van Ruijven, Rosa Manushof 86, 1442 BJ Purmerend, lidnr.0709
Guido Smits, Boomgaard 5, 1432 LC Aalsmeer, lidnr. 7421

Van Harte

Het monument herinnert ons ook aan Gerd Scheepens, Gerrit Struijs
jr. en Henri Linder, die sneuvelden met het kleine Nederlandse legertje in 1940 na een ongelijke strijd, aan onze gedeporteerde joodse
leden Elias van Praag, Rolf Salm en Rudie Hatog, alsmede J. Hatzman en Joop ter Heul, die omkwamen bij hun gedwongen werk in
Duitsland.

Geboren op 28 maart
Julia Jasmijn
dochter van Hans Dekkers en Marie-Louis Loonen

Maar het monument brengt ook niet AFC'ers in gedachten, zoals
Gerben Wagenaar van de Volenwijckers die na de Februaristaking
stopte met voetbal om een actieve rol te kunnen spelen in het verzet
en Mattias Sindelar, de superspits van het Oostenrijkse wonderteam
die na de Anschluss in 1938 'nee' zei tegen de Nazi's, 'nee' tegen Sepp
Herberger, de Duitse bondscoach en 'nee' tegen de vervolging van de
joden in zijn geliefde Wenen. Sindelar, niet meer tegen de druk bestand, werd in 1939 door een grote menigte begraven.

Namens de AFC onze welgemeende gelukwensen aan de trotse
ouders.

Geboren op 6 april
Josephine Frederique Jo-Jie
dochter van Jack en Shirley Duis-Tang.

Het monument herinnert ons er ten slotte ook aan dat we, ik zeg het
Geert Mak met overtuiging na, eerlijk moeten kijken naar de gebeurtenissen die ons raken, en daar ook consequenties aan verbinden. Met
open vizier: om de verkregen vrijheid met elkaar te delen en te be-

Namens de AFC onze welgemeende gelukwensen aan de trotse
ouders en grootouders.
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niseerde herdenking, mede met de volle steun van de Sociëteit
Olympisch Stadion, was een gebeurtenis om niet te missen.
De discussie over het instellen van een Topklasse is sinds kort weer
een hot item. Tijdens een recente bijeenkomst bij onze zeer bevriende
club Elinkwijk, stelde Henk Kesler, bezoldigd directeur betaald
voetbal van de KNVB, dat als de amateurclubs op 9 juni a.s. niet tot
een topklasse komen, de sectie betaald voetbal die zal forceren. Naar
de mening van Henk Kesler zal het instellen van een topklasse goed
zijn voor het Nederlands voetbal. Zoals bekend is er bij de Hoofdklassers op de zondag geen meerderheid om te komen tot een topklasse. Toch blijft onze directeur betaald voetbal doordrammen en zijn
mening op een niet-democratische manier verkondigen. Naar mijn
mening is dit zeer incorrect. Als de hoofdklassers er voor zijn ben ik
akkoord, maar indien zij niet akkoord gaan, zou er geen topklasse
moeten komen.. Wij leven gelukkig niet in een dictatuur. Hier lijkt
maar een advies aan de heer Henk Kesler te gelden en dat is opstappen bij de KNVB of zich niet te bemoeien met de amateurclubs.
Twee keer Peter Post op dezelfde foto in het eerstkomende nummer
van "Marathon", het blad van de Sociëteit Olympisch Stadion.
Twee verschillende Peters. Voor dit blad werd wielrenner Peter Post
geïnterviewd, omdat hij als een legendarische sportfietser gezien
wordt met een enorme lange reeks van grote sportprestaties. Bij dit
artikel past natuurlijk een foto. Die klus werd gedaan door AFCvriend Ton Post, die ook voor onze voetbalclub regelmatig foto's
maakt, zowel voor de AFC-Schakel als voor onze clubwebsite. Post
nam dus foto's van Post, maar het werd nog leuker. Ton's zoon Peter,
speler van onze hoogste selectie, blijkt toen hij destijds geboren werd,
vernoemd te zijn naar de door vader Ton bewonderende wielrenner
Peter Post. Wat lag dus meer voor de hand dat de foto voor "Marathon" niet alleen van wielrenner Peter Post, maar ook samen met
voetballer Peter Post gemaakt werd. Zo gezegd, zo gedaan, waarna
Ton Post foto's nam van de beide Peters. Deze foto schittert in de
nieuwste uitgave van het blad Marathon, met daarbij het door mijn
tweelingbroer Hans geschreven artikel over wielrenner Peter Post, die
hij al vanaf de zestiger jaren zeer goed kent.
Op 29 april jl. behaalde onze oude bevriende club DWS het kampioenschap in de eerste klasse en promoveert hierdoor naar de Hoofdklasse A. DWS viert in oktober a.s. haar 100 jarig bestaan. Onze
hartelijke gelukwensen aan DWS voor de promotie, en de AFC hoopt
op twee leuke competitiewedstrijden in het voetbalseizoen 20072008.
Ook Westlandia uit Naaldwijk speelt het seizoen 2007-2008 weer in
de Hoofdklasse. In het verleden heeft de AFC een aantal wedstrijden
tegen deze club gespeeld en van deze zeer sportieve wedstrijden
bewaren wij aangename herinneringen.
Zoals ook op de website is te lezen zijn de jeugdelftallen B 2 (promotie naar de landelijke 2e divisie). B 6, D 2, E 4, F 1 en F 4 kampioen
geworden. Namens de AFC onze hartelijke gelukwensen aan spelers,
trainers en leiders en uiteraard aan de Jeugdcommissie.
Helaas degradeerde de Junioren A 1 en de Junioren B 1 naar de
landelijke 2e divisie).
Zondag jl. behaalde het 12e elftal met als aanvoerder Leen Meijaard
het kampioenschap door een 7-2 overwinning op WVHEDW 8, en
dit na een 0-1 achterstand door een penalty. Zilveren Ploeger en lid
van de Elftalcommissie B en speler van het 12e elftal Max Flam
vertelde mij, dat dit zijn 1e kampioenschap was. Namens de AFC
proficiat aan de spelers.
Op zaterdag 19 mei a.s. is het 35 jaar na dato van oprichting en 25
jaar na liquidatie van de FC. Amsterdam. In verband hiermee heeft
een organisatiecomité, waarin onze leden Wim Crouwel, Ko Grosze
Nipper, Laurens Bianchi, Marjan Stoop en Jan van Galen zitting
hebben, een reünie vanaf 17.00 uur op deze dag georganiseerd. De
bijeenkomst in Regardz Meeting Center in het Olympisch Stadion

houden, op basis van onderling respect en vertrouwen. En als het
moet het kwaad bestrijden, juist ook het kwaad van de onverschilligheid, en dat van de mens als kuddedier.
Wij mogen nooit vergeten, het is geen mooie geschiedenis, dat een
belangrijk deel van de betrokken Amsterdamse beroepsbevolking
'gewoon' mee uitvoering gaf aan de deportaties. Politieagenten en
bestuurders van trams en treinen, ambtenaren van de burgerlijke stand
deden hun best om het bureaucratisch proces zo goed mogelijk te
laten verlopen. Ook in wezen goedwillende mensen zijn daar dus toe
in staat. De al dan niet geregisseerde agressie richting medemens ligt
op de loer en vergt in de eerste plaats een gevecht met jezelf, om
jezelf daartegen te wapenen, jezelf te ontwapenen.
Wij herdenken en stellen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei vast
dat we en masse dachten: het zal zo'n vaart niet lopen, toen over de
grens het fascisme aan de macht kwam; toen we dachten, zolang kan
het niet duren, toen Nederland bezet werd, toen we dachten gruwelijk
kan het nooit worden in een tijd van beschaving, toen we zeker wisten: Auschwitz, dat kan niet bestaan. We dachten na de oorlog: het
zal zo'n vaart niet lopen, terwijl het barre kwaad weer geschiedt, niet
alleen in verre landen, maar ook dichtbij in Europa.
Vanavond herdenken we onze helden. Maar herkennen wij ook de
lessen, die zij ons hebben geleerd? Als het antwoord ja is, dan zorgen
wij samen dat het zo'n vaart niet zal lopen. Dat we echt kijken en
handelen als de situatie daarom vraagt
Daarom, om het door Pim Adriaansz gecomponeerde lied Het Monument te parafraseren,
blijven u en ik vaker eens staan,
aan het einde van deze of in de toekomst andere laan,
waar vaker mensen komen,
achter onze nieuwe bomen.
Voor helden, ons nu welbekend,
in het steen gebeiteld, van ons monument.

AFC’s “Bie”- zonderheden
Op vrijdag 4 mei jl. was een klein aantal getrouwe leden van onze
vereniging om 18.00 uur aanwezig op ons sportpark, waar de voorzitters van AFC (Machiel van der Woude) en ACC (Max de Bruin
Jr.) een krans legden bij het monument ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Voorzitter Machiel van der Woude bracht op een
aansprekende wijze deze verschrikkelijke jaren in herinnering. De
aanwezigheid van een aantal leden van onze vereniging veroorzaakte
een bepaalde emotie bij mij en bij het naar huis rijden dacht ik bij
mijzelf, dat onze AFC toch wel een heel “bijzondere” vereniging is.
Op dezelfde dag was ik aanwezig bij een bijeenkomst in het Olympisch Stadion ter gelegenheid van de Nationale 4 mei Herdenking.
Voor de derde achtereenvolgende keer vond deze herdenking plaats.
Een imponerende gebeurtenis, prima georganiseerd door de staf van
het Olympisch Stadion. NOC/NSF voorzitter Erica Terpstra, sportwethouder Carolien Gehrels en politiek vertegenwoordiger Egbert
de Vries van het stadsdeel Amsterdam-Zuid spraken behartenswaardige woorden.. Een groot aantal belangstellenden uit de sportwereld
was aanwezig bij deze herdenking. Waaronder natuurlijk een aantal
AFCers. Zij hoorden Erica de goed gekozen woorden spreken, dat
“herinneren de beste manier is om niet te vergeten”. AFCer Cor du
Buy werd door journalist Bep van Houdt geïnterviewd over zijn
belevenissen als toptafeltennisser tijdens de oorlogsjaren. De georga-
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Namens de AFC onze welgemeende felicitaties aan het adres van
Clara en Henk.
Ons ondersteunend lid, Mevrouw Annie Geluk-Schotting, weduwe
van ons oud eerste elftalspeler Chris Geluk (speler van het eerste
elftal, dat in 1946 kampioen werd na de beslissingswedstrijd tegen
KFC) bereikte op 18 april jl. de leeftijd van 88 jaar. Vanaf de zijlijn
volgt zij de resultaten van AFC en wordt tevens via haar zoon Edwin
op de hoogte gehouden. Namens de AFC onze welgemeende gelukwensen met haar verjaardag.
Louis Thörig (vader van Ludo, speler AFC D 5) en Zilveren Ploeger Brian Speelman (vader van Quincy, speler AFC D 5 en Richey
speler AFC F 1) bezochten door bemiddeling van Mengalvio Wondel vader van Marillo (speler AFC D 5) met hun families op zondag
16 april de wedstrijd FC. Barcelona tegen Mallorca. De training op
de vrijdagmorgen mocht worden bijgewoond en na afloop van deze
training vond onverwachts een ontmoeting plaats met speler Ronaldinho en er werden foto’s gemaakt met onze leden. U ziet het weer
beste lezers mijn statement over al die AFC-ers die je tegen komt.
Onze oud eerste elftalspeler Roy Tular, voormalig jeugdtrainer en
assistent-trainer onder Stanley Menzo, wordt in het seizoen 20072008 de trainer van de nieuwe fusieclub FC. Breukelen. Namens de
AFC wensen wij Roy, dit seizoen spelend in onze AFC Veteranen,
veel succes met deze club, die zal uitkomen in de Eerste Klasse.
Oud-captain van het eerste elftal Daniël van Meer (thans spelend in
onze Veteranen) was zo ongelukkig om in de wedstrijd tegen de
Kon.HFC een zware blessure op te lopen. Per ambulance moest hij
naar het ziekenhuis worden vervoerd. Gelukkig mochten wij weer van
hem vernemen dat alles weer goed gaat. Namens de AFC wensen wij
hem een spoedig herstel en een snelle terugkeer op de velden.
Na afloop van de laatste thuiswedstrijd tegen Hollandia op ons
Hoofdveld (eerste wedstrijd op 7 oktober 1962 tegen de Kon.HFC
met de uitslag 0-1) had ons bestuur een gezamenlijke borrel georganiseerd. Het was een zeer geslaagde happening en de suggestie werd al
gedaan om dit na elke thuiswedstrijd te organiseren. Zoals bekend zal
het hoofdveld in het nieuwe seizoen worden verplaatst naar het veld
voor het clubhuis. Veel spelers uit de afgelopen 45 jaar, die in ons
eerste elftal hebben gespeeld waren aanwezig. Door voorzitter Machiel van der Woude, vice-voorzitter Ad Westerhof en aanvoerder
Robert Gehring werd de middenstip uitgegraven, die in het nieuwe
hoofdveld zal worden geplaatst. Zo blijft toch een stukje historie
bewaard. Door het Parool werd aandacht besteed aan deze ludieke
actie.
In het NRC Handelsblad van 28 april was een artikel opgenomen
over een diner, dat werd gehouden in De Eikenhorst in Wassenaar,
waar Kroonprins Willem Alexander, Prinses Maxima en hun
kinderen wonen. Onder de gasten veel personen uit de landelijke
politiek, organisaties en het bedrijfsleven. Onder hen Judith van
Kranendonk, levenspartner van onze voorzitter Machiel van der
Woude. U ziet weer mijn statement over de AFC-ers.
En dan nu de verjaardagen van de leden van de Zilveren Ploeg. In
mijn vorige column werd bij de felicitaties aan de leden van de Zilveren Ploeg de verjaardag van AFC-Ridder Duco Ohm niet vermeld.
Hij werd op 1 maart jl. 70 jaar en is nog zeer actief in de organisatie
van de KNCB (Koninklijke Nederlandse Cricket Bond) en het bestuur
van de vereniging SGS. Hij bezoekt incidenteel de bijeenkomsten
van de Zilveren Ploeg. Namens de AFC wensen wij hem samen met
zijn echtgenote nog een groot aantal gelukkige en gezonde jaren.
En dan nu de komende verjaardagen van de leden van de Zilveren
Ploeg. Piet van Ruyven (10/5-88 jaar) - Ron Susan (10/5) - Jeroen
Walker (10/5) - Benno Honsdrecht (13/5) - Peter v.d. Heydt (14/5) Wouter Amesz (15/5) - Ab Springer (15/5) - Karel van Stuyvenberg
(18/5) - Ron van Doesburg (21/5) - Herman Fritzsche (21/5) - Mannes Kinsbergen (21/5) - Cees den Braven (24/5) - Amel Vroege

geschiedt op basis van een ontvangen uitnodiging. Voorafgaande aan
deze reünie wordt er een voetbalwedstrijd gespeeld tussen elftallen uit
de jaren 1972-1977 en 1977-1982. Namens de AFC wensen wij de
aanwezigen, waaronder een groot aantal leden van onze vereniging,
veel genoegen op deze middag vol herinneringen aan deze roemruchte jaren van deze vereniging.
Op maandag 23 april jl. werd er op de vaderlandse televisie een programma uitgezonden ter gelegenheid van de 60e verjaardag van
Johan Cruyff met als presentator ons lid Tom Egbers. Naast het
voetbal werd er tevens aandacht gegeven aan de honkbalactiviteiten
van Johan. Ons lid van de Gouden Ballen en Zilveren Ploeger Ernst
Bouman mocht hierover zijn ervaringen vertellen daar hij in het
verleden bij Ajax samen met Johan heeft gehonkbald.
AFC-Ridder Piet van Ruyven en echtgenote Lieneke vierden 30
april jl. het feit, dat zij 60 jaar getrouwd waren. Piet bereikt 10 mei
a.s. de leeftijd van 88 jaar. Zijn gezondheid laat de laatste jaren te
wensen over, maar hij volgt de resultaten van AFC nauwgezet en
wordt ook nog door één van zijn vrienden, onze AFC-Ridder Tom
Nooy op de hoogte gehouden. Tijdens mijn telefoongesprek met Piet
en Lieneke vertelden zij mij, dat het een bijzondere dag was geweest.
Een bezoek van de burgemeester van Purmerend, felicitatietelegrammen van Koningin Beatrix en de Commissaris van de Koningin en bezoek van de kinderen en goede vrienden. Namens de AFC
wensen wij hen samen nog een aantal gezonde en gelukkige jaren en
feliciteren hen beiden met 60 jaar huwelijk.
Lid van Verdienste Pim Adriaansz vierde op 2 mei jl. zijn 83e
verjaardag. Na een aantal medische behandelingen in 2006 met
gelukkig een positief resultaat is Pim weer actief bezig in onze club,
zoals voorzitter van de Archiefcommissie, schrijver van de Mixed
Pickles en ontvangt hij tevens de pers bij de thuiswedstrijden van het
eerste elftal. Namens de AFC wensen wij Pim samen met zijn echtgenote Olga nog een aantal gelukkige en gezonde jaren.
Zilveren Ploeger Willem de Jong vierde op 21 april jl. zijn 70e
verjaardag en deze viering van het kroonjaar van Willem werd niet
vermeld in de vorige uitgave van ons clubblad de Schakel. Willem is
een trouw bezoeker van de wedstrijden van ons eerste elftal, een vaste
deelnemer aan het jaarlijks herendiner en tevens sinds zijn installatie
trouw aanwezig bij de jaarlijkse bijeenkomst van de Zilveren Ploeg.
Op de donderdagavond is hij te vinden in ons clubhuis, waar hij met
zijn vrienden van de VBC (Vrienden Biljart Club) aan het biljarten
is. Tevens is hij al een aantal jaren bestuurslid van deze vriendenclub.
Namens de AFC wensen wij hem nog een groot aantal gelukkige en
gezonde jaren.
In de PS-bijlage van Het Parool d.d. 28 januari jl. was in de rubriek
Fanny & Alma - De Bruidsmeisjes een interview opgenomen met
het bruidspaar Zilveren Ploeger Paul Gehring en Marja Limburg.
Paul is ook weer iemand die opgegroeid is in onze vereniging. In een
aantal leuke vragen vertelden beiden hoe ze elkaar weer na jaren
waren tegengekomen. Bij het interview was een fraaie foto geplaatst,
waarbij door het bruidspaar gekeken werd naar de buitengewoon
ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Amsterdam
en dat was weer een AFC-er namelijk ondergetekende. Namens de
AFC onze felicitaties en wij wensen het kersverse bruidspaar veel
geluk voor de toekomst.
In de uitgave van de Westerpost d.d. 25 april las ik een artikel over
ons AFC Vriendelijk Bedrijf Tank en Autowascentrum Zwart. Dit
bedrijf met als eigenaren ons bestuurslid en lid van Verdienste Henk
Bijlsma en echtgenote Clara Bijlsma – Zwart bestaat 40 jaar. In
1967 begonnen de ouders van Clara, de heer en mevrouw Jaap en
Cilia Zwart als tuinder, een groentewinkel, uitgebreid met een paar
benzinepompen het alom bekende Zwart ‘s Witte Pompen. Zowel
Clara als Henk worden uitgebreid in dit artikel aan het woord gelaten.

5

10 mei 2007 85e jaargang nr. 13

(24/5) - Roy van Straten (25/5) - Ger van Caspel (29/5) - Ivo Niehe
(31/5) - Karel van Osch (1/6) - Hans Brouwer (3/6) - Rolf Leeser
(4/6) - Ernst Seunke (5/6) - Ron Böhne (6/6) - Hans de Wijs. Jr.
(11/6) - Theo van Broekhuizen (14/6) - Hans de Wijs Sr. (15/6) - Jan
van Broekhuizen (16/6). Aan al deze jarigen onze welgemeende
felicitaties.
Johan de Bie

Zondag 1
06-05 AFC – Hollandia 0-1 (0-1)
Laat ik kort zijn over de wedstrijd. 0-1 Verlies tegen een tegenstander
die wilde voetballen en dat dan ook behoorlijk deed. Het was een
wedstrijd om “den keizers baard”, maar toch werd het een historische
wedstrijd.
In 1962 verloren wij de eerste wedstrijd op Goed Genoeg van de
Koninklijke HFC en 45 jaar later wederom. Maar wel op 9 juni 1963
werd het 1e kampioen in de eerste klasse A en 45 jaar later wordt AFC
5e 4e, 5e of 6e van de Hoofdklasse A.
45 Jaar voetbal op het hoofdveld van AFC met hoogtepunten en
dieptepunten. Velen hebben genoten van prachtige wedstrijden en
kijk het Honderdjarenboek erop na en je kan de geschiedenis terughalen.
Wij zijn gegrepen door de tijd, de tijd die toekomst heet. Grote gebouwen, multinationals die zich vestigen op de Zuidas. Jaren geleden
heeft het toemalige bestuur het cadeau aan de Zuidas gepresenteerd en
nu wordt het cadeau geopend. Wij moeten onze rug recht houden en
ons niet laten overwoekeren door het grote geld, maar meedenken met
de projectleiders die AFC een plek willen geven binnen de Zuidas.
Het Bestuur zal er alles aan doen om dit te laten slagen. Naast het
wetraveld wat reeds is opgebroken is het dus nu de beurt aan het
hoofdveld. Een prachtig veld met dijkjes en houten bankjes aan de
onoverdekte kant en de gele hoofdtribune. Het was altijd lekker lopen
naar de A10 zijde want ons eerste koos meestal die kant om naartoe te
spelen. De dijk, legendarisch omdat we daar wat mee hebben. Via de
A10 keek ik ook altijd even naar rechts, trots lag daar ons hoofdveld.
Ik keek niet eens bewust, soms wist ik het zelf niet eens, maar ik keek
wel.
Het veld zal er begin van het komend seizoen niet meer zijn. De
middenstip werd uitgegraven en naar het nieuwe hoofdveld gebracht.
Er werd wat gedronken en na 44 dagen droogte begon het boven
Goed Genoeg een beetje te druppelen. Toepasselijk en toch werd mij
gemeld dat in bepaalde landen het een zegen is dat het gaat regenen.
We moeten naar de toekomst kijken en ons nieuwe hoofdveld zal ons
weer vele, vele hoogtepunten moeten brengen van ons AFC. Be
Friends en Keep Smiling, het bord zal weer een plek moeten krijgen
aan de ingang van ons nieuwe hoofdveld.
Morgen is overmorgen gisteren en gisteren is òf vergeten òf geschiedenis! Het hoofdveld is niet meer, leve het nieuwe hoofdveld.
Ronald Koster
Opstelling: Veenboer, Esionye, Moumane (Coronel), Abdeskam,
Geerlings, Bianchi, Wilson, Cabeza, Clobus (Bentohami), Harrak
(Hashemi), Samson.

Medische commissie
Toon Hermans “Mevrouw Stip”
Zondag j.l. werd de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen in de hoofdklasse op “good-old” Goed Genoeg gespeeld. Met zeer vochtig, maar
gezellig ceremonieel werd de mistroostige (immers te weinig doelpunten) middenstip verwijdert door onze voorzitter. Met het verwijderen van dit ultieme hart van onze vereniging zou Toon Hermans
mevrouw Stip hebben bedoeld. Harde speelvelden zijn het gedrocht
van te lang uitblijven van hemelwater. Nu reeds geven vele blessures
van de voet aanleiding tot veelvuldig personele problemen. Aan de
Achillespees of nog frequenter, aan de hiel. Eerst even wat anatomie.
De peesplaat aan de onderkant van onze voet bestaat uit zeer sterk
niet rekbaar weefsel, dat de verbinding vormt tussen de tenen en de
hak. Het vormt samen met de spieren en de botten onze voetboog. Op
de röntgenfoto ontwaart men de veel besproken “hielspoor” door een
lokaal verkalkingproces. Dit behoeft overigens geenszins te leiden tot
pijn. Echter door intrede van kunstgrasvelden, halfverharde trainingsvelden of de immer ridicule looptraining over het Bosbaan-beton,
kunnen klachten ontstaan welke behoren bij een hielspoor. Deze
klachten zijn: 1. Messcherpe pijn aan de onderzijde van de hiel, juist
onder het vetkussen. 2. De pijn treedt op uitsluitend tijdens belasten
en niet in rust. 3. Er is sprake van startklachten en ochtendstijfheid(
het lijkt of ik op eierkolen loop).
De Eerste Hulp bestaat uit: gedoceerde rust, meerdere keren per dag
koelen door met een ijsklontje de plek te masseren en daarnaast het
rekken van de kuitmusculatuur.
Bij een doorgezakt lengtegewelf van de voet is het raadzaam een
schokabsorberende inlegzool aan te brengen.
Tijdens het opbouwen van de belasting mag de pijngrens nooit worden overschreden, immers het is je waarschuwingssignaal. Verder zal
tijdens de looptraining aandacht worden geschonken aan het rekken
van de voetzoolspieren en de kuitspier, mede door ondersteuning met
tapebandage, het lokaal versterken van de voetzool en het handhaven
van je algemene conditie door te fietsen, zwemmen, of krachtraining
van de niet aangedane rest van het lichaam.
En vergeet het niet, want onze Co is een meester in het geven van
voetzoolmassage. Als al die factoren weer kloppen mag de voetbaltraining worden hervat.
Liever één week langer wachten dan één dag te vroeg beginnen. Met
de naderende vakantie periode een mooi moment om volledig te
herstellen. De mening van de Medische Commissie is, geniet van het
luieren, reserveer naast de ligbedden ook wat tijd om duurloop te
doen en doe dagelijks rustige rekkingoefeningen. Die mistroostige
“stip” zie je volgend seizoen wel weer.

29-04 AFC - Elinkwijk 0 - 2
Spannender dan op de laatste speeldag in de eredivisie afgelopen
zondag 29 april kan niemand het meer maken .
In Spanje, toevallig ook nog in de tijd dat Ronald Koeman bij Barcelona speelde, gebeurde het vaker dat het kampioenschap pas in de
laatste wedstrijd en/of zelfs in de laatste minuten beslist werd. Ervaring in deze zenuwslopende wedstrijden kan de heer Koeman dus niet
ontzegd worden. Want om 14.30 uur was AZ nog kampioen. Om
16.15 uur werd uiteindelijk PSV het en daartussen wisselden Ajax en
PSV stuivertje om zo maar te zeggen, alhoewel het woord stuivertje
in dit miljoenenspel van deelname aan de Champions League toch
ietwat vreemd overkomt.
De “dijk“ leefde dan ook met volle interesse mee via de mobiele
telefoons, eigenlijk nog meer als met onze eigen club.

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

Want alhoewel AFC in principe streed om zijn laatste kans om mee te
dingen naar het kampioenschap, had de trouwe supportersschare er
niet zo veel vertrouwen meer in. Heel even in het begin van de wedstrijd nl. in de 1e minuut leek het erop of AFC zich na de matige
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wedstrijden van de laatste weken toch nog een keer zou oprichten,
maar helaas miste Ruben Wilson die gelegenheid en vanaf dat moment speelde Elinkwijk zoals wij op de dijk AFC graag hadden zien
spelen. Goed gegroepeerd voetbal, in een goed tot hoog tempo en met
snelle beweeglijke spitsen. Het was dat Stephan Veenboer, onze beste
man van de afgelopen weken, wederom zijn dag had en in de 26e, 33e
en 42e minuut de inzetten van de in alle vrijheid voor hem opduikende spitsen van Elinkwijk tegenhield, anders was de wedstrijd al voor
de rust beslist.
AFC probeerde het wel maar het lukte eenvoudig niet en Elinkwijk bouwde voort aan zijn opmerkelijke reeks van goede resultaten
van de afgelopen weken. Met 20 punten uit 8 wedstrijden was de
periodetitel eigenlijk al zeker, maar zelfs de koplopers van de competitie in de hoofdklasse (AFC, VVSB en Argon) waren nu in het vizier
gekomen.
De tussenstanden in de hoofdklasse (niet zo spannend als de eredivisie, maar toch…) waren ook bemoedigend voor de achtervolgers van
Argon, maar in de 2e helft was er maar één ploeg die er werkelijk voor
ging en helaas was dat Elinkwijk.
AFC kon ondanks zijn door andere clubs zeer begeerde voorhoede
geen vuist maken en eerlijk gezegd werden zij door ons middenveld
ook niet optimaal bediend. In de 71e minuut was het dan zover.
Elinkwijk strafte een fout(je) op ons middenveld met een snel uitgevoerde counter bekwaam af.
Ondanks enkele wissels was AFC niet in staat om de mooie dag voor
onze gasten uit Utrecht te bederven en in de laatste minuut wist
Elinkwijk de score nog verder op te voeren door een (terechte) penalty te benutten.
AFC uitgeschakeld voor de titelstrijd (Parool was wat stelliger: AFC
kan titel op zijn buik schrijven) en Elinkwijk was Argon tot op 2
punten genaderd met nog 2 wedstrijden te gaan.
Een positie en zelfs nog een betere, die wij ons zelf hadden toebedacht zo’n 2/3 weken geleden, maar het heeft helaas niet zo mogen
zijn. Eén punt uit 4 wedstrijden steekt schril af tegen de 12 uit hetzelfde aantal van Elinkwijk. Om over de voortreffelijke 23 uit 9 nog
maar te zwijgen.
Hoe dan ook, voor AFC is het over. Het leek zo mooi, maar we hebben het in de afgelopen weken helaas laten liggen en in vergelijk met
AZ is de teleurstelling (gedeelde smart is halve smart) kinderspel
zullen we maar zeggen.

Natuurlijk, schorsingen en blessures waren er genoeg maar gisteren
mocht en kon AFC bijna voltallig (op Peter Post na) aantreden tegen
ADO '20. Het weer was prachtig, het veld in tegenstelling tot andere
jaren mooi en egaal, het dorp liep als vanouds uit en wij ,stadsmensen
konden weer eens genieten van de onvervalste blozende en fris geurende Hollandse glorie uit de Bollenstreek en zelfs de scheidsrechter,
stelden wij tijdens de wedstrijd vast, was op dreef.
AFC speelde geheel in het rood en was na een wat aarzelend begin
zeker gelijkwaardig aan ADO '20.
Stephan Veenboer keepte weer goed en onze voorhoede met Mauri
Cabeza, Ruben Wilson en Tom Clobus was bedrijvig zonder dat er
echt gevaar uit voortkwam. Tom kreeg door een mooi steekpasje van
Ruben zelfs nog een fraaie kans, maar de keeper van de tegenpartij
had ook zijn dag. Het middenveld van AFC controleerde de wedstrijd
en ADO '20 zocht, zoals wij dat van deze club gewend zijn, de kortste
weg naar de goal. De 1e helft was het aanzien meer dan waard.
De 2e helft gaf al snel een heel ander beeld. ADO '20 ging een tempo
hoger spelen en AFC kon deze versnelling niet volgen.
De lange ballen kwamen nu goed aan bij de spitsen van ADO`20 en
binnen 3 minuten ( 54e en 56e minuut ) was AFC uitgeteld.
Ons middenveld en (door andere clubs zeer begeerde) voorhoede was
en bleef machteloos en vormde geen bedreiging meer voor ADO '20.
Genieten konden wij alleen nog maar van het fraaie weer.
Einduitslag 2 – 0. Droom over en sluiten.
Misschien doet de trainer er goed aan in de laatste 3 wedstrijden zijn
vizier reeds op het volgende seizoen te richten en juist die spelers die
wel bij AFC blijven, veel speeltijd te geven, waren mijn gedachten
toen ik teleurgesteld het zon overgoten sportpark van ADO '20 verliet.
Volgende week tegen Elinkwijk thuis. Voor de verandering hoop ik
dat het regent en koud is, misschien gaat het dan weer beter.
Amel Vroege
Opstelling: Veenboer, Essyione, Witzenhauzen (Bobby Gehring),
Moumane, Roodbeen, Bianchi, Robert Gehring, Cabeza, (Hashemi),
Wilson, Clobus.

Routebeschrijving naar
FC Hilversum
Sportpark Crailoo, Nieuwe Crailooseweg 28, Hilversum, tel. 0356913766
Vanuit Amsterdam richting Amersfoort (A1), afslag Laren/Hilversum,
richting Hilversum, richting Mediapark, op rotonde richting Mediapark, richting Sportpark Crailoo.

In de hoop dat AFC de laatste 2 wedstrijden waardig zal afsluiten, sta
ik volgende week weer langs de lijn bij onze laatste thuiswedstrijd
tegen Hollandia.
Amel Vroege
Opstelling: Veenboer, Esionye, Moumane, Witzenhausen (Turpijn),
Harrak, Robert Gehring, Roodbeen (Samson), Coronel, Bianchi,
Wilson, Hashemi (Clobus)
22-04 ADO '20 - AFC 2 - 0
De uitslag kent u al. Dus een verrassing is het niet meer. Ook de
gevolgen van deze uitslag zijn u natuurlijk al bekend. Na een mooie
reeks haakt AFC af voor de strijd om het kampioenschap in de hoofdklasse A.
Toch wel teleurstellend, want vroeger heette het altijd dat AFC zijn
beste voetbal vertoonde als het mooi weer was.
De technisch begaafde spelers, vaak toen en ook vandaag in de
volksmond “watjes“ genoemd, kwamen bij stijgende temperaturen
beter tot hun recht op de droge velden. Dus toen AFC eind maart/
begin april goed uit de winterstop kwam en zelfs op de 1e plaats
belandde, dacht ik toch even: Mijn liefje, mijn liefje, wat wil je nog
meer…
Maar ook op deze “zekerheid” kunnen wij niet meer bouwen. Onder
ideale weeromstandigheden haalde AFC in de afgelopen 2 weken
maar 1 punt uit de 3 wedstrijden. Erger nog …hoe mooier het weer,
hoe moeizamer het werd.

Pupil van de week bij AFC - Elinkwijk was Diederik Nassenstein.
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van de

“Dossiers gaan
open, die voor
anderen gesloten
blijven”

Onlangs kwamen wij in het bezit van
een boek:

“Amateurs in Oranje: 50 jaar
Nederlands amateurelftal”,
(periode 1956 - 2006)
een uitgave van de Stichting Amateurvoetbal Totaal.
Het gaat hierbij over een periode van
50 jaar van het Nederlands amateurelftal, dat begon na de invoering van
het betaalde voetbal in 1956.
Een interessant naslagwerk dat zeker
niet in het archief van een voetbalclub
als de onze mag ontbreken en hoewel
we het hele boek met belangstelling
hebben bekeken, waren we natuurlijk
zeer geïnteresseerd, of er ook AFC-ers
in het boek genoemd werden. We
moeten namelijk erkennen dat de nominaties en keuzes van spelers voor
het Nederlands amateurelftal, niet die
aandacht krijgen, zoals dat voor Marco van Basten en zijn mannen geldt,
vandaar dat enige opfrissing van onze
kennis van ons nationale amateurelftal
geen kwaad kan, ook niet wat betreft
het AFC aandeel daarin.
En ja hoor, gelukkig treffen we ook
diverse AFC spelers aan; onder een
opgave van verenigingen die spelers
hebben afgestaan aan het Nederlands
amateurelftal, de volgende opgave (in
chronologische volgorde en achter de
naam het aantal interlands)
AFC : aantal spelers 21, aantal wedstrijden 44.
Het betreft de volgende spelers:
Co Bouwens (2), Ernst Huisman (1),
Co Onsman (2), Hans Vlietman (1),
Jos Lonnee (4), Richard Schemmekes
(1), Peter v.d.Valk (3), Eddy Meijer

(4), Pim van Dord (2), Henny Kottman
(10), Etienne Spee (3), Cees Thomas
(1), Marco Robijn (2), Rokus Hoogendoorn jr. (1), Guido Smits (1), Ashwin
de Bruyn (2), Ronald van de Meent
(4), Pierre Tosch (4), Djuric Ascension
(2), Joes Blakborn (2) en Peter Post
(1).
Een verrassend resultaat, waarop AFC
best trots mag zijn, want van de 235
vermelde verenigingen, neemt AFC de
koppositie in wat betreft het aantal
afgestane spelers en een fraaie zevende plaats wat betreft het aantal gespeelde interlands. Spelers van de
Noord Brabantse voetbalvereniging
Geldrop, waren samen goed voor 110
interlands en ene H.F. de Haas, ook
van Geldrop is record international
met 32 interlands op zijn naam.
Jos Lonnee, Eddy Meijer, Ronald van
de Meent en Pierre Tosch voeren de
(AFC) lijst aan met elk 4 interlands,
Peter Post, staat inmiddels, als 2007 al
wordt meegeteld op 2 interlands.
Cees Bouwens wordt met name genoemd door zijn selectie voor een interland in 1956, als zijnde geen speler
zijnde van de landelijke eerste klasse,
maar spelend voor het toen in de 2e
klasse spelende AFC.
Aan Jos Lonnee komt de eer toe, dat
in het boek aan hem een apart hoofdstuk is geweid. Hierin wordt verhaald
dat Jos, die de bijnaam “de spijker”
meekreeg, ooit een contract bij Ajax
kon tekenen, maar hij koos voor een
maatschappelijke carrière en bleef zo
behouden voor AFC. Jos is nog altijd
(inmiddels al meer dan 50 jaar) lid van
AFC.
Verder in het boek lezen we dat in
1983, bij de interland Nederland tegen
Duitsland (uitslag 0-0) AFC met drie
man was vertegenwoordigd en wel
met Pim van Dord, Eddy Meijer en
Etienne Spee.
Voorts kwamen we nog de namen van
Bram Peper, Henk Bijlsma, Roy
Beukekamp en Rob Ouderland tegen,
weliswaar niet in AFC verband, maar
zij zijn op een later tijdstip wel lid van
AFC zijn geworden..
In het boek zijn veel gegevens te vin-

den, zoals een naamlijst van alle spelers die ooit voor het Nederlands amateurelftal verkozen werden, een overzicht van alle gespeelde interlands van
1956 tot en met 2006. We kwamen
nog een aantal keer de letters A.F.C.
tegen, maar dat bleken de voorletters
te zijn van één van de spelers van (alweer) de voetbalvereniging Geldrop,
waarvan acte.
Enkele namen van trainers, die het
Nederlands Amateurelftal in die tijd
onder hun hoede hadden, zijn ondermeer Elek Schwarz, Pepi Gruber,
George Kessler, Arie de Vroet, Ger
Blok en Ron Groenewoud, in het boek
is hierover alles te lezen.
Voor liefhebbers is het boek (voor
€ 23,50) te bestellen bij de Stichting
Amateurvoetbal Totaal via www.
voetbalopzaterdag.nl
Zo bent u weer een beetje bij omtrent
de geschiedenis met de amateurs van
Oranje en AFC.
Toch was het voor ons onverwacht te
constateren dat AFC dus hofleverancier voor het Nederlands amateurelftal
is. Zelfs onze clubstatisticus Chris
Schröder was hier niet van op de
hoogte.
In dit boek uiteraard geen aandacht
aan het Nederland Studentenelftal,
want ook daar zijn verschillende AFC
spelers voor uitgekomen, zoals Henne
Boskamp, Rob Duis, Jos Kemna en
Ernst Seunke en bovendien vooral niet
te vergeten onze Charles Lungen, die
als enige AFC-er in 1937 eenmaal
voor het “echte Oranje” uitkwam in
een interland tegen de Belgen, maar
misschien daar over een andere keer.
Naschrift.
Toevallig verneem ik net van Chris
Schröder, dat de KNVB heeft besloten
dat dit Nederlands amateur elftal,
naast het “grote Oranje” geen toekomst meer heeft en derhalve wordt
opgeheven. Jammer toch. Van nu af
aan dus een vaststaand feit; één AFCer bij de eerste interland n.l. Co
Bouwens en Peter Post bij de laatste.
(het is maar dat u het weet)
Namens de Archief commissie
Rik de Boer

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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Uitslagen
Woensdag 18 april 2007
AFC 3 - Hoofddorp 3 (beker)
AFC A3 - AS 80 A1
AFC C1 - Zeeburgia C1 (beker)
AFC D11 - Volendam (rkav) D11
DWV F1 - AFC F2

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

Donderdag 19 april 2007
AFC F1 - Legmeervogels F1

4-0

Zaterdag 21 april 2007
AFC 1 - Abcoude 1
2-1
AFC 5 - NFC/Brommer 2
10-1
AFC 7 - Wartburgia 3
3-2
AFC VE2 - Buitenboys VE1
4-1
AFC A1 - Quick '20 A1
3-4
AFC A1 gedegradeerd naar 2e divisie
AFC A2 - DSO A1
4-2
AFC D1 - Ajax D1
0-3
AFC D4 - RKAV D1
2-2
AFC D6 - Nieuw Sloten sv D3
0-10
AFC D8 - Meer de D1
3-5
AFC D10 - Ouderkerk D6
11-1
AFC D11 - Ajax D5
2-5
AFC E1 - Schoten E1
2-2
AFC E3 - Meer de E1
12-0
AFC E4 - DCG E5
3-0
AFC E6 - Blauw Wit Amsterdam E2 0-10
AFC E9 - Legmeervogels E4
1-2
AFC E10 - Forza Almere E1
0-4
AFC E11 - Almere sv E9
10-2
AFC E14 - Gold Star SNA E1
9-1
AFC E15 - Nieuw Sloten sv E7
0-6
AFC F3 - Sporting Martinus F2
0-1
AFC F5 - Tos Actief F1
1-8
AFC F7 - Roda 23 F6
2-1
Volendam (rkav) 4 - AFC 2
Arsenal ASV 2 - AFC 4
DVVA 10 - AFC 6
WV-HEDW 14 - AFC 8
SIZO VE3 - AFC VE1
C Omniworld B1 - AFC B1
Legmeervogels C1 - AFC C2
Zwanenburg D1 - AFC D3
Voorland D1 - AFC D5
Bijlmer D1 - AFC D7
DWS D5 - AFC D9
Roda 23 E5 - AFC E2
Blauw Wit Amsterdam E1 - AFC E5
Pancratius E2 - AFC E7
KDO E2 - AFC E8
AMVJ E3 - AFC E12
Buitenboys E15 - AFC E13
DWS F1 - AFC F1 2-4

1-3
1-2
1-5
4-10
0-10
2-2
1-2
0-5
1-1
10-3
2-3
0-11
6-2
3-3
1-3
2-3
7-2

AFC F1 kampioen
Pancratius F1 - AFC F2
Arsenal ASV F2 - AFC F4
AFC F4 kampioen
Roda 23 F5 - AFC F6
Sloterdijk F3 - AFC F8

6-2
0-7
1-1
1-19

Zondag 22 april 2007
AFC 3 - DWV 2
AFC 4 - Bloemendaal 2
AFC 5 - Abcoude 4
AFC 6 - Ankaraspor 2
AFC 9 - Bloemendaal 9
AFC A3 - Concordia sv A1
AFC B2 - ADO 20 B1
AFC B6 - Pancratius B6
AFC C3 - Buitenveldert C1
AFC C4 - KDO C1
AFC C7 - Ouderkerk C2
AFC C8 - Legmeervogels C5

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

ADO'20 - AFC
Blauw Wit Amsterdam 2 - AFC 2
Ankaraspor 3 - AFC 7
RAP 5 - AFC 10
Ankaraspor 6 - AFC 12
Buitenboys A1 - AFC A4
Geinburgia A1 - AFC A5
OSV B1 - AFC B3
Overbos B2 - AFC B4
Turkiyemspor C1 - AFC C5
Roda 23 C3 - AFC C6

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

Woensdag 25 april 2007
AFC D3 - Meern De D3 (beker)
AFC E7 - AFC E3 (beker)
Almere sv A3 - AFC A3 (beker)
AFC w.n.s.

6-0
4-0
3-3

Zaterdag 28 april 2007
AFC 2 - HCSC 3
AFC 4 - Zwanenburg 4
2-2
AFC 6 - Wartburgia 2
3-8
AFC 8 - Amstelveen 5
3-0
AFC B1 - Stormvogels/Telstar B1
0-4
AFC B1 gedegradeerd naar 2e divisie
AFC C1 - FC Volendam C1
4-1
AFC E10 - Voorland E2
4-0
AFC F4 - Legmeervogels F5
5-0
AFC F7 - Abcoude F5
1-1
Kismet 82 1 - AFC 1
Amstelveen 2 - AFC 3
Weesp FC VE2 - AFC VE2
FC Zwolle A1 - AFC A1

3-1
3-2
6-0
5-2

GVVV A1 - AFC A2
Blauw Wit Amsterdam B1 - AFC B2
AFC B2 kampioen en promoveert
naar 2e divisie
Stormvogels Telstar D1 - AFC D1
DWS D5 - AFC D9
Nieuw Sloten sv E9 - AFC E14
Zondag 29 april 2007
AFC
- Elinkwijk
AFC 11 - Badhoevedorp 4
AFC 12 - Tos Actief 5
AFC A4 - Turkiyemspor A1
AFC B3 - Always Forward B1
AFC B4 - Legmeervogels B2
AFC C2 - Limmen C1

0-2
4-12
1-0
2-2
3-1
3-0
5-1

3-3
1-7

Zaterdag 5 mei 2007
AFC VET – QUICK VET
AFC VE2 - Vlug en Vaardig VE1
AFC D4 - Pancratius D3
AFC D8 - Swift D5
AFC D9 - DWS D5
AFC E1 - Kon. HFC E1
AFC E8 - GeuzenM'meer E2
AFC E14 - Sloterdijk E5
AFC F7 - Abcoude F5

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

Aalsmeer 7 - AFC 8

2-4

Zondag 6 mei 2007.
AFC - Hollandia 1
AFC 4 - FC Weesp 2
AFC 7 - Adam Seref Spor 4
AFC 8 - RKAVIC 3
AFC 9 - DIOS 9
AFC A5 - OFC A1
AFC B2 - Hollandia B2
AFC B3 - DCG B3
AFC C2 - Stormvogels/Telstar C2

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

Sloten/Rivalen 5 - AFC 6
Swift 7 - AFC 11
WV-HEDW 8 - AFC 12

5-2
1-6
2-7

Graag aandacht voor het volgende;
•
Een overschrijving wordt door de KNVB uitsluitend in behandeling genomen als is bijgevoegd;
1. de ledenmutatiekaart (of een zgn. overschrijvingskaart uit de ledenapplicatie) van de te verlaten vereniging,
2. de spelerspas van betrokkene.
De Administratie van AFC verzoekt dit formulier en de pas vòòr 26 mei 2007 in te leveren tussen 09:30 en 12:00 uur.
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2-2
2-3
1-6

Vitesse 22 2 - AFC 3
Pancratius 2 - AFC 4
KDO 3 - AFC 8
Legmeervogels 5 - AFC 9
Buitenboys B2 - AFC B5
Roda 23 B5 - AFC B6
AFC B6 kampioen
Purmerend C1 - AFC C3
Blauw Wit C2 - AFC C4
Legmeervogels C3 - AFC C5

Spelerspas bij overschrijving

Administratie AFC.

1-4
1-2

3-1
2-3

2-0
6-1
1-3
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M I X E D

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

RESUMÉ
Op het moment dat Pickelaar deze aflevering aan het papier toevertrouwt is de ratrace 2006/2007 van hoofdklasse A nagenoeg gelopen. De
uitslagen van de laatste twee wedstrijden - thuis tegen Hollandia en uit tegen Hilversum – doen er wat AFC betreft normaal gesproken niet meer
toe. Omdat de volgende (laatste) Schakel pas op 13 juni a.s. zal verschijnen maakt Pickelaar zijn voorlopige balans op. Over één ding zullen alle
AFC-ers het wel met elkaar eens zijn: het was – om het voorzichtig te zeggen – een uitermate grillig seizoen.
Na een hoopvolle voorbereiding begon AFC 1 de competitie met 2 nederlagen, gevolgd door een zege op een gedoemde degradatiekandidaat;
waarna door een thuisnederlaag tegen een andere zwakke broeder uit 4 wedstrijden slechts 3 magere punten werden geoogst. Dat was beduidend
minder dan optimisten hadden verwacht.Vervolgens kwam de ommekeer. Uit de volgende 13 wedstrijden voegde AFC daar 32 punten aan toe
(10 overwinningen, 2 gelijke spelen en slechts 1 nederlaag).Vanaf het drama in Noordwijkerhout tekende het verval zich weer af: 7 wedstrijden
leverden maar 7 punten op (2 overwinningen, 1 gelijkspel en 4 nederlagen).
Samengevat: uit 24 wedstrijden 42 punten, waarop er 1 werd gekort. De eens zo productieve aanvallers slaagden er de laatste 4 wedstrijden niet
meer in het net te vinden. De 3 spitsen (de nummers 8, 9 en 11) houden het na één seizoen AFC voor gezien. Tja, andere tijden andere zeden...
CITAAT
“De voornaamste waarde van geld ligt in het feit, dat wij in een wereld leven waarin het overschat wordt”.
(Henry Louis Mencken, Amerikaans journalist en criticus, 1880-1956).
STOELENDANS
Eenmaal op zijn voetbalpraatstoel zittend kijkt Pickelaar hap snap nog even om zich heen naar de resultaten van voormalige tegenstanders van
AFC ; recent of langer geleden en daarbij let hij niet op een jaar of tien.
In de eerste plaats trok het kampioenschap van DWS in 1A de aandacht. Met de daarbij behorende promotie wordt het gat, dat Blauw Wit A
moest achterlaten, voor Amsterdam weer opgevuld. Weer meer derby’s derhalve. In 1A heeft Blauw Wit A zich overigens redelijk staande
gehouden door in het linker rijtje te eindigen. EDO handhaafde zich enigszins moeizaam maar voor DCG was er geen redden meer aan. Het
degradeerde kansloos naar de 2-de klasse.
Het Koogse KFC promoveerde na een sterk seizoen naar 1A. In de 2-de klasse kon de Kon. HFC zich helaas niet handhaven en dat is voor
Haarlem in het algemeen en voor de club in het bijzonder een slechte zaak. Wat noordelijker gleed ZAP (uit Anna Paulowna) niet verder weg en
het handhaafde zich royaal als middenmotor in 3A. Het Beverwijkse DEM werd kampioen in 3B en mag het hogerop gaan zoeken. Uit diezelfde
afdeling degradeerde het Heemsteedse RCH, dat betere tijden heeft gekend, naar de 4-de klasse
CERTIFICAAT
Pickelaar komt terug op een oude kwestie, namelijk op zijn toezegging een prijsje beschikbaar te stellen voor de winnaar van het beste wedstrijdprogrammablad in de hoofdklasse A van het vorige seizoen (2005/2006). Op 24 mei 2006 vermeldde hij in zijn M.P.-rubriek de winnende
club: FC Blauw Wit A(msterdam). Maar tot uitreiking van het getuigende schriftuur kwam het na afloop van dat seizoen helaas niet, want er
gebeurden 3 onvoorziene dingen, die dat op korte termijn verhinderden. Ten eerste degradeerde Blauw Wit A uit de hoofdklasse, ten tweede
werd de toenmalige BW-voorzitter Rob de Vries (een goede oude bekende van Pickelaar) geveld door een hartprobleem en ten derde retireerde
Pickelaar geruime tijd in verband met achtereenvolgende ziekenhuisopnamen. Het getuigschrift bleef dan ook roerloos achter op Pickelaars
bureau. Totdat AFC-Haaglandia op donderdagavond 29 maart j.l. gespeeld werd op het verlichte Blauw Wit-veld en Pickelaar aan huidige BWbestuurders het diploma kon overdragen.
Het bekroonde programmablad bleek een soloprestatie te zijn van de in Purmerend wonende Blauw Witter Piet F. Lippens (geboren in – jawel 1921). Pickelaars gesprekspartners zegden toe het ingelijste document aan hem ter hand te stellen.
Dat is inmiddels gebeurd, waarop P.F.L. Pickelaar telefonisch traceerde in zijn dorp C. om zijn dank uit te spreken voor het gebodene. Het
werd een heel plezant gesprek tussen twee clubveteranen, die elkaar tot dan niet kenden. Pickelaar beloofde hem een Schakel toe te zenden met
dit stukje. Bij deze graag gedaan, Piet.
VOOR DE VUIST WEG
In AFC kennen wij Jan van Galen als voorzitter van de Commissie Pers, Publiciteit en Evenementen, maar dat geeft geen brood op de plank
zodat hij er wat naast doet. Hij maakt onder meer TV-documentaires en één daarvan was geprogrammeerd op dinsdag 1 mei j.l. (Ned. 2): “Willem Duys, leven voor de vuist weg”.
Nederland heeft goede documentairemakers en Jan van Galen is daar een van. Zijn uitgangspunt, zo vertrouwde hij Pickelaar toe, was geweest
dat wat ooit jarenlang massaal op de buis werd bekeken bij jongere generaties vrijwel onbekend is en dat het derhalve de moeite waard was dat
TV- (en radio-)werk ook voor de toekomst vast te leggen. Daarin is hij zonder meer geslaagd.
Toch plaatst schoolmeester Pickelaar een paar kanttekeningen ter aanvulling. Geïnterviewden spraken unaniem waarderend over Willem Duys;
zijn minder goede kant bleef echter onbelicht. Hij afficheerde zichzelf aanvankelijk als Willem O. Duys, maar toen het cabaret (Conny Stuart)
daar de draak mee stak (Oh Willem, oh Duys) was hij 'not amused'. Op zijn beurt kon hij anderen echter publiekelijk neersabelen (collega Mies
Bouwman en jazz-zangers Ann Burton). Pickelaars toevoeging zal bij de nog in leven zijnde maar wat uitgebluste Willem Duys vermoedelijk
geen toorn meer opwekken.
HARD GRAS
Als de trouwe Schakellezer dit leest heeft hij inmiddels afscheid genomen van het hoofdveld oude stijl en zal AFC seizoen 2007/2008 ingaan
met twee nieuw aan te leggen kunstgrasvelden voor het huidige clubhuis.
Pickelaar heeft een tuintje van - pak weg - een half strafschopgebiedje, dat hij al jarenlang onveranderd sober in eigen beheer onderhoudt: 95%
maaigrasveld en 5% perkjes. Maar hij streeft inmiddels naar vereenvoudiging door voortschrijdend inzicht. De ideaaltuin, die hij nu voor ogen
heeft, bestaat uit kunstgras met hier en daar een plastic tulp in de borders. En dan eens per jaar de stofzuiger erdoor. Het moet er dus maar eens
van komen. Bij de aanleg van de twee nieuwe kunstgrasvelden op AFC gaat hij te gelegener tijd eens besmuikt kijken. Hij hoopt stiekem, dat ze
een stukkie overhouden...
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6 mei 2007: AFC - Hollandia, de laatste wedstrijd op ons hoofdveld.
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De middenstip wordt gelicht door voorzitter Machiel van der Woude,
secretaris Kees Gehring, aanvoerder AFC 1 Robert Gehring en
assistent groundsman Freddy, waarna deze naar het toekomstige
hoofdveld gebracht wordt.

Het was na aﬂoop van AFC - Hollandia erg gezellig op het hoofdveld.

Kampioenen april/mei 2007

Zondag 12 Staand vlnr: Ruud van der Ruit, Philip Bruning,
Leen Meijaard, Eric Heideman, Ruud de Bruin, Erik Wegewijs,
Marthijn Smit, Alex Griede, Frans Dankaart, Ben Reisman,
Patrick Reddering, Piet van den Boogaard.
Voor vlnr: Mark van Doorn, Erik Hoegee, Dennis ten Harkel,
Max Flam, Mark van den Boogaard, Thomas Meijaard en
Jaron Reisman.
Liggend: Sjoerd van den Broek.
Op de foto ontbreken: Maarten van Driest en Harald Eding.

B2 Achter vlnr: Marlon Amado (C1) Robert Molenaar, Ricardo Peeters,
Samir Ali, Youri Bolsius, Mike Schot, Marco Kooyman, Thijs Gerritsen,
Justin Swart, Thierry van der Kooije (C1), Camiel Kesser (C1), Justin Ruiter,
Yildrim Erdem.
Voor vlnr: Roy van ’t Woud, Daan Sutorius, Kay Bottse, Mitchel te Vrede.
12
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Kampioenen april/mei 2007 (vervolg)

B6 Achter vlnr: Henk Fakkeldij, Thijs Vernooy, Daan Roelofs (coach),
Ruben Treurniet, Victor Rekelhof, Thomas Visser, Blue Ter Burg,
Jason Abeln. Voor vlnr: Alain Leons, Thomas Chatziliantos,
Rick van der Graaf, Pieter de Meijer, Raffy Wallheimer,
Mischa Marchi, Julius van’t Hek, Joey Andela.
Op de foto ontbreken: Maxim Lassally en Daan Bos.

D2 Achter vlnr: trainer Benno Nihom, Danièl Zohar,
Abbaas Rodjan, Micha Worms, ass. trainer Philipe Hes,
Ruben Leisink, Jonathan Weinstein, Murat Eyidogan,
Danièl Jacobus, Laurens Jolink, leider Lou Hekster.
Voor vlnr: Lorenzo Schaasberg, Jacob van der Klugt,
Mitchell Harig, Aart Delsing, Jeroen Malatoux, Daryl
Gerritsen, Sean Wyatt, Pablo Hekster.

E4 Achter vlnr: Barris Mhemetoglu, Sem Bergkamp, Arnon Spanjaard,
Noah Agard, Juninho Sandvliet. Voor vlnr: Sam Jesse, Christian Gielen,
Brian Biallosterski, Bas de Vos, Armano Leilis.

F1 Achter vlnr: Jasper Deur, Olivier Straub,
Jelle de Lange, Philip Plaisier.
Voor vlnr: Jairo Douglas, Richey Speelman,
Justin Kluivert, Noa Benninga.
Niet op de foto: Carel Eiting, Peter Froer.

F4 Vlnr staand: Tom Zwaan,Yannick Pel, Floris Hofstra, Tommy vd Torre, Yannick
de Boer, Quinten Macknack, Wim Zwaan (leider). Vlnr zittend: Jonas Steins
Bisschop, Sergio Blankendal, mascotte Ivy, David Voorst.
13
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Programma
De Administratie van AFC verzoekt dit formulier en de pas vòòr 26
mei 2007 in te leveren tussen 09:30 en 12:00 uur.
Administratie AFC.

Gelieve bij uitwedstrijden de uitslag direct door te bellen naar de
wedstrijdtafel 020-6618316.
Thuiswedstrijd woensdag 9 mei 2007.
19:00 81873 AFC 3 (zat) - CSW 2

Silvester, R.

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)

Uitwedstrijd woensdag 9 mei 2007.
19:30 195311 SVW 27 E3 - AFC E7
Uitwedstrijd donderdag 10 mei 2007.
19:00 97393 Meer de 2 - AFC 5 (zat)
Thuiswedstrijden zaterdag 12 mei 2007.
12:15 58201 AFC 8 - RAP 4
09:00 73911 AFC D2 - DWV D2
09:00 83019 AFC D3 - Roda 23 D1
12:15 92267 AFC E1 - ADO 20 E1

Competitie
Gelieve de uitslagen van de uitwedstrijden direct na afloop door te
bellen naar Marjan (wedstrijdtafel AFC) op 020-6618316
Nobel de L.

Zondag A
Zondag 1
13 mei: Hilversum FC – AFC, 14:00 uur
Scheidsrechter H. de Man (Deventer),
Ass. scheidsrechters C.H. Kieftenbelt, W.A. Hofman

Uitwedstrijden zaterdag 12 mei 2007.
11:00 uur AFC Vet2 ‘Ben Jeursen’- Giram toernooi, velden DWS
12:00 2764 Twente/Heracles C1 - AFC C1
Drijfhout, B.
10:15 178440 Swift E7 - AFC E12
09:30 192823 AS 80 E16 - AFC E14
09:00 178236 Sporting Martinus E3 - AFC E7
Thuiswedstrijden zondag 13 mei 2007.
12:00 195450 Weesp FC 2 – AFC 4 (periode)
11:45 115057 AFC 6 - Sloterdijk 2
Springer A.
11:00
195564
AFC
C3
Hoofddorp
Uitwedstrijden zondag 13 mei 2007.
14:00 1752 Hilversum FC 1 - AFC
14:30 113221 RAP 6 - AFC 11
12:00 195450 Weesp FC 2 - AFC 4 periode
12:00 113180 Sporting A'dam 3 - AFC 7
11:30 113195 RKAVIC 3 - AFC 8
12:00 130705 Velsen 10 - AFC 9
13:00 193421 Swift A2 - AFC A5

Zondag B
ABC/The Reds Cup woensdagavond 16 mei 2007
aftrap 19.00 uur!
De traditionele seizoensafsluiting wordt dit jaar gevierd met het
ABC/The Reds Cup toernooi op woensdagavond 16 mei 2007 aanvang 19.00 uur.
Verzamelen 18.30 uur. Alle spelers moeten zich voor aanvang van de
wedstrijden in het clubhuis inschrijven.
Na afloop onder het genot van een hapje (buffet) en drankje kunnen
wij kijken naar de Uefa Cup finale.
De deelnemende 16 teams zijn: Zat 3, Zat 5, Zat 6, Zat 7, Zat 8, Zat
VE 1, Zon 3, Zon 4, Zon 5, Zon 6, Zon 7, Zon 8, Zon 9, Zon 10, Zon
11 en Zon 12.

C3

Man (Deventer), H. de
Claessens, C.

AFC 12 Kampioen
De B-commissie feliciteert AFC 12 met het behaalde kampioenschap
seizoen 2006/2007
Afgelopen zondag 6 mei is AFC 12 na een 7-2 overwinning op
WVHEDW 8 kampioen geworden.Na vijf jaar steeds dicht tegen het
kampioenschap te hebben aangezeten is het nu dan eindelijk met deze
vriendengroep gelukt. Dit vriendenteam waar de verbondenheid
groot is en die al zes jaar bij elkaar zijn heeft dit bereikt door en voor
elkaar met plezier en passie te spelen.
Na het laatste fluitsignaal regende het champagne en werden er bloemen namens de B-commissie uitgereikt door de voorzitter Patrick
Reddering.Vervolgens werd AFC 12 op het hoofdveld van Sportpark
Goed Genoeg gehuldigd door de voorzitter van het bestuur Machiel
van de Woude middels een mooie speech en werd de grote fles champagne van AFC lid Hans de Wit uitgereikt aan de aanvoerder Leen
Meijaard.

Thuiswedstrijd dinsdag 15 mei 2007.
19:00 195464 AFC D3 - Omniworld D3
Woensdag 16 mei 2007.
ABC/The Red’s Cup
19:00 uur Einde seizoen toernooi voor
Zon. B. & Zat. C. teams
Uitwedstrijd zondag 20 mei 2007.
14:00 113195 RKAVIC 3 – AFC 8

Zaterdag
ABC/The Reds Cup woensdagavond 16 mei 2007
aftrap 19.00 uur!
De traditionele seizoensafsluiting wordt dit jaar gevierd met het
ABC/The Reds Cup toernooi op woensdagavond 16 mei 2007 aanvang 19.00 uur.
Verzamelen 18.30 uur. Alle spelers moeten zich voor aanvang van de
wedstrijden in het clubhuis inschrijven.
Na afloop onder het genot van een hapje (buffet) en drankje kunnen
wij kijken naar de Uefa Cup finale.
De deelnemende 16 teams zijn: Zat 3, Zat 5, Zat 6, Zat 7, Zat 8, Zat
VE 1, Zon 3, Zon 4, Zon 5, Zon 6, Zon 7, Zon 8, Zon 9, Zon 10, Zon
11 en Zon 12.

Spelerspas bij overschrijving
Graag aandacht voor het volgende.
Een overschrijving wordt door de KNVB uitsluitend in behandeling
genomen als is bijgevoegd:
1) de ledenmutatiekaart (of een zgn. overschrijvingskaart uit de ledenapplicatie) van de te verlaten vereniging,
2) de spelerspas van betrokkene.
De Administratie van AFC verzoekt dit formulier en de pas vòòr 26
mei 2007 in te leveren tussen 09:30 en 12:00 uur.
Administratie AFC.

Spelerspas bij overschrijving
Graag aandacht voor het volgende.
Een overschrijving wordt door de KNVB uitsluitend in behandeling
genomen als is bijgevoegd:
1) de ledenmutatiekaart (of een zgn. overschrijvingskaart uit de ledenapplicatie) van de te verlaten vereniging,
2) de spelerspas van betrokkene.

Contactpersonen
AFC3: Trainer Hesdy Sanches (06-12268777) en leider Maarten
Blokland (06-18887550)
AFC4: Trainer Jan Vroegop (06-55175657)
AFC5: Aanvoerder Ted Maros (06-20246991
AFC6: Aanvoerders Arno van Esdonk (06-14162336) en Arjan
Visker (06-26474163)
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Baars, Steven Rubinstein, Mo Zrikh, Wicky Glas, Bandy Jacobs,
Gideon Coronel, Thomas Heemskerk, Rik Vermeulen, Jacques Springer, Bob Duis.
Looptrainers: Dave Baars, Dennis Riesener en Cocky van Duivebode.
Keepertrainers: Cees Thomas(coördinator), Jarik van Zeijst, Stefan
Veenboer, Yort Willems, Elo Boschma, Andre Gerritsen.

AFC7: Aanvoerder Seth van Straten (06-30888444)
AFC8: Aanvoerders Jeroen Gerritsen (06-29505589) en Olaf Morel
(06-26492870)
AFC9: Aanvoerder Jeroen Hilbrink (06-45988578)
AFC10: Aanvoerder Jack Duis (06-53662520)
AFC11: Aanvoerder Ruben Salomon (06-24557248)
AFC12: Aanvoerder Leen Meijaard (06-55753030)

Wijziging trainingen:
De trainingen op maandag en dinsdag komen met ingang van maandag 14 mei te vervallen voor onderstaande teams:
D4 t/m D10
C4 t/m C8
B3 t/m B6
A4 t/m A5
Let op: de training op de overige dagen gaan wel door!

B-commissie
Patrick Reddering - voorzitter (06-47806481): coördinatie AFC3 en 4
Max Flam – secretaris (06-25425231): coördinatie AFC9 t/m 12
Ted Maros – commissaris (06-20246991): coördinatie AFC5 t/m 8
Lars Boering – commissaris (06-51147503): coördinatie AFC3 en 4

De Jonge AFC’ers
Mini WK 2007
Op 26 mei vindt de jaarlijkse Mini WK plaats. Deze dag belooft een
feestelijke afsluiting van het seizoen te worden.
Naast het voetbalgedeelte zijn er nog vele andere spelactiviteiten en
verschillende kraampjes met lekkernijen.
Voor de spelers van de World Cup en Champions League is er een
ochtendprogramma van 9 tot 13 uur.
Alle spelertjes worden ingedeeld in één van de 12 landenteams.
Voor de D, E en F pupillen is er een programma van 9 tot 16 uur.
Bij de indeling van de teams worden alle F spelers en één van de 12
landenteams ingedeeld.
Hetzelfde geldt voor de E en D pupillen zodat er 12 landenploegen
ontstaan met een F, E en D team.
Tijdschema:
8.30 - 8.45
Bijeenkomst begeleiding
9.00 - 9.15
Aanmelden spelers
9.45 - 10.15
Opening
10.30 -11.15
1e speelronde
11.15 - 12.00
2e speelronde
12.00 - 12.45
3e speelronde
12.45 - 13.00
Afsluiting World Cup en Champions Leaque
13.00 - 14.15
halve finale wedstrijden
14.15 - 15.15
finale wedstrijden
15.30 - 16.00
Feestelijke afsluiting
Zonder hulp van ouders kan dit feestelijke evenement niet georganiseerd worden, dus ouders: geef je op bij de evenementencommissie
bij evelyn@xs4all !
Tot 26 mei!
De evenementencommissie

Bijzondere ontmoeting met Ronaldinho in garage
van Camp Nou

foto Ronaldinho

Technische staf jeugdafdeling seizoen 2007-2008
Coördinator selectieteams: Bert Rijmers
Coördinator overige teams A-B-C en D categorie: Martin Verburg
Coördinator overige E en F pupillen, Champions League en World
Cup: Kees Koedood
A1: Dennis Purperhart
A2: David Westerhof
A3: nnb
B1: Ron Sheotahul
B2: Maarten v/d Schaaf
B3: Frans Ris
C1: Jeroen Coersen
C2: Joost van Dam
C3: Ron Zoon
D1: Pim v/d Meent
D2: Benno Nihom
D3: Tom Verhagen
D11: Donovan van Dam
E1: Nathan Wiener
E2: nnb
E3: Steven Rubinstein
F1: Nol de Leeuw
F2: Peter Post
F3: Rick van Schaik
Verder: James Jozefoon, Rob v/d Burg, Roy Dekker, Philip Meyer,
Jonathan Tugendhaft, Henk van Noorland, Barry de Vries, Dave

Brian Speelman (vader van Quincy, speler AFC-D5 en Richey speler
AFC-F1) en Louis Thörig (vader van Ludo, speler AFC-D5) hadden
allebei wat te vieren en besloten hun familie te trakteren op een lang
weekend Barcelona met natuurlijk een bezoek aan de wedstrijd FC
Barcelona-Mallorca op zondagavond 16 april.
De toegangskaarten voor de wedstrijd waren geregeld door Mengalvio Wondel (vader van Marillio, speler van AFC-D5), manager
operations van M&D Events & Incentives (www.md-barcelona.com)
en de meeste spelers van Barça persoonlijk kent.
Vrijdagochtend mochten we een veldtraining bijwonen. Ronaldinho
was ziek en trainde niet mee. Maar na afloop kwamen we hem onverwacht tegen in de garage van Camp Nou. Mengalvio stelde ons voor
en refereerde aan AFC. Ronaldinho liet zich meteen fotograferen met
Ludo in AFC jack.
Zondagavond was de wedstrijd tussen FC Barcelona en Mallorca.
Barça leek tegen Mallorca lange tijd niet verder te komen dan een
magere 0-0. Maar in de 88e minuut kwam er dan toch nog een treffer
voor Barcelona. We hadden een onvergetelijk weekend beleefd dankzij Mengalvio´s contacten bij Barça.
Louis Thörig
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Vraag: Een elftal met oerAFCers. Is dat niet een utopie geworden?
Antwoord: In feite doen we het echt goed. We krijgen niet voor niets
de Rinus Michels Award, voor de beste jeugdopleiding van Nederland. Maar het is dweilen met de kraan open. We moeten het van onze
jeugdopleiding hebben, maar als elk jaar onze beste jeugdspelers door
BVO’s weggehaald worden, is dat voor iedereen die zich zo inzet
teleurstellend. Ik begrijp trouwens ook niet goed dat spelers bij AFC
weggaan om naar een BVO te gaan waarvan het standaardteam niet
zoveel voorstelt. Maar aan de andere kant, als vereniging heb je geen
keus. We kunnen en willen niet hetzelfde doen als de andere topamateur clubs. We moeten het dus in het randgebeuren blijven zoeken.
Maar waarschijnlijk is dat niet voldoende, tenminste als je op dit
niveau mee wilt blijven doen. Je moet dan wel beseffen, als je spelers
voor geld gaat halen, ze ook voor geld vertrekken. Willen we in de
Hoofdklasse blijven of zakken we weg? Met alle gevolgen van dien.
Ben je dan nog aantrekkelijk voor de AFC Vriendelijke Bedrijven?
Heb je dan nog wel de uitstraling om op de Zuidas te mogen voetballen? Beleidsmatig een verschrikkelijk lastige keuze, zolang talentvolle
jeugdspelers zich zo gemakkelijk laten verleiden om naar willekeurig
welke BVO over te stappen.
Vraag: Nooit gekozen voor het Nederlandse amateur-elftal, maar wel
een internationale carrière met het Nederlandse studentenelftal, wat
waren de hoogtepunten?
Antwoord: Ik heb wel selectiewedstrijden gespeeld voor het Nederlandse amateur-elftal, maar het is er nooit van gekomen. Wel ongeveer 25 wedstrijden met het Nederlandse studentenelftal gespeeld. We
wonnen ooit een oefenwedstrijd tegen het echte Nederlandse amateurelftal, dat toen onder leiding stond van Arie de Vroet. Daar was hij
helemaal ziek van. ( Noot samensteller: De Snor glundert op de voor
hem kenmerkende wijze) Het hoogtepunt was de wedstrijd, tijdens een
toernooi in Roemenie. Tegen de bijna voltallige A-selectie van Roemenie. Voor 20.000 man publiek met rechtstreekse uitzending op tv.
Vraag: Je bent nooit achter de bestuurstafel terecht gekomen, vanwaar?
Antwoord: Ik heb nooit een bestuursfunctie geambieerd. Het kost ook
zoveel tijd en die had en heb ik gewoon niet beschikbaar. Grote bewondering heb ik dan ook voor bestuursleden, die zoveel tijd in de
club stoppen. Misschien als ik de tijd vrij had kunnen maken, dan
wel. Ik heb overigens wel minder tijdrovende functies vervuld. Zo
ben ik al sinds 1992 lid van de Strafcommissie. Niet direct een drukke
baan binnen de club. Maar dat komt ook en dan druk ik me voorzichtig uit, door de indruk die ik heb, dat er meer gebeurt op de velden
dan er bij de Strafcommissie wordt aangebracht. Verder heb ik acht
jaar in de Commissie van Beroep van de KNVB gezeten. Indien AFC
of een AFC’er ter sprake zou zijn gekomen, had ik me terug moeten
trekken.
Vraag: Je vader was ook altijd op AFC. Was hij ook een oer-AFCer?
Antwoord: Niet in de zin dat hij eerder lid was dan ik. Nadat hij
donateur was geworden, is hij wel een oer-AFC’er geworden. Ik was
tot mijn 12e lid van heel klein clubje, CDW genaamd. Daar was mijn
vader al lid van. Maar na de welpen wilde ik naar een echte club. Ik
heb selectiewedstrijden gespeeld bij Blauw Wit en bij Ajax. Ik heb
me zelfs aangemeld bij Zeeburgia, toen een echt gerenommeerde
club. Overal afgewezen. Via vrienden op school bij AFC terecht
gekomen. Daardoor is mijn vader donateur geworden. Had je een
goede wedstrijd gespeeld, je kreeg complimenten en dan kwam die
ouwe met de opmerking:’ Die ene bal vlak voor de rust die was niet
best he?’ Hij was een buitengewoon kritisch mens, maar heeft me wel
gestimuleerd in mijn sport, in mijn studie en in mijn maatschappelijke
carrière.
Laatste vraag: Ooit is je aanvoerderschap afgenomen, je weigerde
met een bepaald tv-programma over AFC mee te werken, toch ben je
AFC altijd trouw gebleven. Waarom?
Antwoord: Toen mij een paar jaar na het incident gevraagd werd om
weer aanvoeder van het Eerste te worden, heb ik gezegd dat er eerst
een pittig gesprek met het toenmalige bestuur moest plaatsvinden. Dat
is gebeurd. Met mijn rehabilitatie daarna was het eerdere hoofdstuk
afgesloten. Maar wat veel belangrijker is: AFC blijft een grote familie: Ik kom niet zo vaak meer op Goed Genoeg, maar elke keer is het
een warm bad en dat is en blijft het unieke van AFC!
Samensteller: André Wijnand

AFCoryfee:
Ernst Seunke!

Een coryfee nu niet van achter de bestuurstafel, maar van het veld. De
man met de meeste wedstrijden voor het Eerste op zijn naam. In totaal
516, waarvan 331 officiële KNVB wedstrijden. Is het Hoofdveld voor
hem heilige grond? Hoe kijkt een speler met een dergelijke staat van
dienst nu tegen AFC aan? De verdediger met de over mijn lijk mentaliteit aan het woord.
Vraag: Je bent recordhouder. Dat is toch een prestatie om geweldig
trots op te zijn?
Antwoord: Nee, zo zou ik dat niet willen noemen. Je speelt je wedstrijden, je doet het met plezier en eerlijk gezegd vooral voor jezelf.
En uiteindelijk worden het er zoveel. Je bent daarbij mede afhankelijk
wie de trainer is. Om zoveel wedstrijden te spelen, moet je wel een
portie doorzettingsvermogen hebben. Ik was overigens een speler, die
hield van de vroegere Engelse stijl. Al die ellenlange tactische
praatjes vooraf waren aan mij niet besteed. Gewoon de kleedkamer in,
omkleden, een paar aanwijzingen en het veld op.
Vraag: Wie was verantwoordelijk voor je debuut?
Antwoord: De man, waar ik ontzettend veel aan te danken heb: Gé
van Dijk! Hij liet me in een wedstrijd om het kampioenschap van
Nederland bij de amateurs in juni 1963 tegen De Valk uit, meespelen.
Ik was net daarvoor 17 geworden. Na vier wedstrijden om dat kampioenschap te hebben meegedaan, werd ik het seizoen daarna weer
ingedeeld bij de junioren. Ik zal nooit vergeten wat Gé toen zei: ‘Zo,
ga jij nu maar eerst je school afmaken. Jouw tijd komt nog wel’. Dat
geeft zoveel vertrouwen. En dat vertrouwen heb ik altijd van hem
mogen ontvangen, zowel als speler en als aanvoerder. Ik ben er van
overtuigd dat hij ook van grote invloed op mijn maatschappelijke
carrière is geweest. Ik ben hem dan ook zeer dankbaar. Een zeer
sociaal iemand, die dat op het team kon overbrengen. Een echte
teambuilder. Een man met veel voetbalfatsoen en met een geweldig
inzicht.
Vraag: Gaat het aan je hart dat het Hoofdveld moet verdwijnen?
Speelt nostalgie een rol?
Antwoord: De allereerste wedstrijd die ik op het Hoofdveld speelde,
op 7 oktober 1962, was de wedstrijd met de A1 tegen de A1 van
Alcmaria Victrix. De officiële opening van het Hoofdveld was na
deze wedstrijd! Ik kom eerlijk gezegd te weinig op AFC om die gevoelens te hebben. Daar ben ik ook wat te nuchter voor. Ik heb een
mooie tijd gehad, het is mooi geweest. Er was voor mij ook altijd
meer dan voetbal alleen. Daardoor heb ik die periode ook kunnen
afsluiten. Maar ik weet ook precies wanneer ik mijn laatste wedstrijd
speelde. Dat was tegen RVC, maart 1983. Kijk in dit schriftje heb ik
al mijn wedstrijden vanaf de B1 bijgehouden. Alle competitie, vriendschappelijke en toernooiwedstrijden. Inclusief uitslag en wie er gescoord heeft. Mijn laatste seizoen 1990-1991 was in de Zaterdag 1.
Op het einde van dat seizoen, tijdens de Gouden Ballen wedstrijd,
scheurde ik de binnenbanden en het achterkapsel van een knie. Einde
voetbal, einde verhaal, einde schriftje. Ik heb later nog een paar seizoenen bij de Veteranen gespeeld, maar dat vond ik geen echte competitie meer en blijkbaar niet het bijhouden waard. In ieder geval, er
staat niets over in het schriftje. Ik ben twee keer kampioen met het
Eerste geworden, dus een Gouden Bal met een diamantje. Dat was in
de seizoenen 1966-1967 en 1968-1969. En ook een Gouden Bal
gekregen voor het promoveren naar de Hoofdklasse. Ik wil zo terugkijkend benadrukken dat alle teams waar ik in gespeeld heb, bestond
uit oerAFC’ers met een enkeling van buiten. Kijk, hier als illustratie
een foto van het AFC-elftal tegen Middelburg in 1967 om het kampioenschap van Nederland, zeven spelers, die al sinds hun jeugd bij
AFC speelden. Dat was een deel van onze kracht, want wij vormden
altijd een echt team
16

