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Programma AFC 1
zondag 19 oktober 14.30 uur
AFC - SDZ (beker)

zondag 26 oktober 14.00 uur
AFC - HBS

zondag 1 november 14.00 uur
FC Hilversum - AFC

zondag 8 november 14.30 uur
AFC - Hollandia

Kom eens op ons sportpark kijken bij bijv.:
zaterdag 18 oktober
12.15 uur AFC A2 - Roda ‘23 A1
15.00 uur AFC C1 - RAP C1 (beker)
zaterdag 25 oktober
12.15 uur AFC A2 - Houten A1
14.45 uur AFC B1 - Stormvogels B1
10.30 uur AFC E1 - DCG E1

zondag 19 oktober
11.00 uur AFC 2 - Parkstad 1 (beker)
Let op! Zondag 26 oktober gaat de wintertijd in.
Dit betekent dat ’s nachts de klok van 03.00 uur
gaat naar 02.00 uur, dus 1 uur achteruit.
Hou hier dus rekening mee.

zondag 26 oktober
11.00 uur AFC 2 - Blauw Wit A’dam

Vervolgdata worden opgenomen in de AFC Nieuwsbrief.

De volgende Schakel verschijnt over 4 weken, dus op 12 november 2008
Over 2 weken volgt de tweede digitale AFC Nieuwsbrief. Heeft u zich hiervoor al aangemeld?
Doe dit via onze website en klik op knop ‘AFC Nieuwsbrief’ linksboven op de homepagina.

En . . . volg dagelijks onze berichten op www.afc-amsterdam.nl
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Wat was het zondag jl. een verrukkelijke dag. In Noordwijkerhout, zomers warm,
met AFC uiteindelijk in de hoofdrol. Veel publiek (waaronder van onze kant 3 ereleden en 8 bestuursleden), sportieve strijd, een uitstekend scheidsrechtelijk trio en
mooie doelpunten. Wat wil een mens op de zondagmiddag nog meer? VVSB, een
goed georganiseerde dorpsclub met een missie. Steeds een beetje sterker, ook in de
breedte. Een verrijking van de Hoofdklasse A, net als koploper Westlandia dat is. Je
moet erg je best doen om uit van deze ploegen te winnen. Tegen de trots van Naaldwijk ging het een paar weken geleden nog behoorlijk fout. Maar na de fraaie winst in
Voorburg tegen het aloude VUC en de ruim gewonnen derby tegen DWV was er in
de zesde wedstrijd van deze competitie voldoende veerkracht én gogme om de drie
punten mee naar Goed Genoeg te nemen. Even ging de gedachte nog 2 jaar terug
toen ons eerste in Noordwijkerhout in een hemeltergende wedstrijd ten onder ging en
de weg naar de titel werd geblokkeerd door een hand vol rode kaarten en puntaftrek.
Deze geschiedenis is echt verleden tijd. Mogelijk is zondag jl. de basis gelegd voor
een succesvol seizoen. De jump naar de tweede plaats is een mooie stimulans. Optimisme is beslist op zijn plaats. De brede selectie van Cor ten Bosch lijkt tegen een
stootje bestand en beschikt in de voorhoede over voldoende power om het onze
tegenstanders in de komende 20 wedstrijden flink lastig te maken. Te beginnen op 26
oktober as. wanneer HBS (Houdt Braef Stant) op bezoek komt. Een mooie, zeer oude
(1893) Haagse club (Bosjes van Pex), waar AFC, maar zeker ook ACC en de VBC,
een goede relatie mee onderhoudt. Pakt AFC van deze debutant in de Hoofdklasse 3
punten? Hopelijk zijn minstens 1000 AFC’ers (iets meer dan de helft van ons ledenbestand) getuige van. De herfstvakantie kan zo in stijl worden afgesloten. Voor de
goede orde: zondag 19 oktober speelt ons eerste thuis een bekerwedstrijd tegen SDZ.
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6433722
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4977917
Commissaris jeugdzaken Brian Speelman
06-53139933
Commissaris TOPamateurs Rinus van Leijenhorst 7794529
Commissaris materiaal Henk Bijlsma
06-53191115
Commissaris algemene zaken Bob Duis
06-46160111
Commissies en contactpersonen
Elftalcommissie zondag A Rinus van Leijenhorst 7794529
Elftalcommissie zondag B Patrick Reddering 06-47806481
Elftalcommissie zaterdag Sebo Woldringh
023-5492900
Jeugdcommissie:
Voorzitter Brian Speelman
Penningmeester Benno Honsdrecht
Wiebe Westerhof
Floor Wellens
René Toonen
Dennis Bijlsma
Champ.League/World Cup Peggy de Hond
Ondersteuning Anjo Vorstenbosch

06-53139933
06-15015894
06-54736036
06-44236713
06-52044823
06-22245977
06-48205116
06-55384042

Jeugdcoördinatoren
Bert Rijmers
Martin Verburg
Emiel Neter

06-38920441
06-52017206
06-41509893

Contactpersonen
A, B en C junioren René Toonen
D Pupillen Yolande Meurs
E Pupillen Anjo Vorstenborsch
F pupillen Peggy de Hond

06-52044823
020-4711738
06-55384042
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 o.a.
Cor ten Bosch
Dennis Purperhart
Hesdey Sanches
Kees Bregman

06-12088165
06-22232606
06-12268777
06-22146418

Trainers junioren/pupillen o.a.
Tristan Buchinhoren
Jeroen Coersen
Joost van Dam
Benno Nihom
Nol de Leeuw

06-14796988
06-41500758
06-38227603
06-22621600
06-44452471

Maandag jl. was een afvaardiging van het bestuur aanwezig in het Holland Casino
Amsterdam bij de uitreiking van de gouden-, zilveren- en bronzen schoen voor de
topschutters bij de amateurs, een initiatief van Metropool Sport/De Telegraaf. Die
uitnodiging had het bestuur te danken aan Sjoerd Jens, die op grond van 15 doelpunten in het afgelopen seizoen de bronzen schoen kreeg uitgereikt. De gouden schoen
ging naar Ruben Wilson, die voor Spakenburg maar liefst 23 keer scoorde. Een jaar
eerder ontving Ruben als spits van AFC nog de zilveren schoen. Wie weet worden
wij volgend jaar weer uitgenodigd: voor Tristan Buchinhorn of Malcolm Esajas? De
tijd zal het leren.
Over Tristan gesproken: als trainer-coach van de A1 is hij er, in hechte samenwerking met Joey van Leijenhorst, in geslaagd een hecht team te smeden. De resultaten
liegen er niet om. De A1, net weer terug in de landelijke eerste divisie, staat na achtereenvolgende overwinningen op FC Zwolle (1-0), Emmen (3-0) en Flevo Boys (40) ‘gewoon’ bovenaan. Opvallend is bovendien dat er maar één tegendoelpunt werd
geïncasseerd in zes wedstrijden. Zaterdag 25 oktober wacht de wedstrijd tegen Ajax:
als ook die wedstrijd in winst wordt omgezet kan de voetbalpret voorlopig niet op en
is een peroidekampioenschap behaald. Het beleid om meer talent naar de hoogste
elftallen te laten doorstromen kan op deze wijze inhoud krijgen.
Maar het is niet alleen de A1 die de aandacht trekt. Over de volle breedte presteert de
jeugd uitstekend. In het afgelopen weekend won de A2 met 5-0 van DEM A1, was
B1 in Mijdrecht Argon met 4-0 de baas, Speelde de C1 tegen koploper FC Twente
C1 ‘gewoon’ met 2-2 gelijk en won de D1 met 4-0 van Stormvogels. Verloren werd
er ook: zo kwam de B2 tegen de B 1 van BVO FC Dordrecht met 3-1 net iets tekort.
Dus eigenlijk ook een knappe prestatie. Per saldo kunnen we trots zijn op de gang
van zaken bij de jeugd. Plezier wordt op een goede manier aan prestatie gekoppeld:
een bezoek op de zaterdag aan Goed Genoeg zal iedereen daarvan overtuigen.
Naast al deze vrolijke noten is er ook zorg bij het bestuur over de toekomst. Deze
zorg wordt ingegeven door de onzekere situatie rond ons sportpark. De financiële
crisis zal de planontwikkeling rond de Zuidas niet bevorderen. De kranten staan er
bol van. Aan de realisatie van het ‘dokmodel’ wordt hardop getwijfeld. Het enthousiasme bij de particuliere investeerders lijkt niet groot, maar zal in november via een
veiling daadwerkelijk worden gepeild.
AFC wil verder. Hoewel de capaciteit van het huidige complex met 7 velden voldoende is en het nieuwe kunstgras veel trainingsmogelijkheden biedt, is het clubhuis
aan grondige renovatie toe. Aan het begin van ieder seizoen wordt er alles aan gedaan om het clubhuis zo goed mogelijk te onderhouden. Met die inspanning kunnen
we best tevreden zijn. Maar de benodigde structurele aanpassingen, waaronder uitbreiding van kleedkamers en vergaderruimte, alsmede de vervanging van sommige
installaties, blijven achterwege, omdat deze kostbare investeringen slechts kunnen
worden opgebracht over een langere periode. Die zekerheid is er op dit moment niet.
Reden waarom het bestuur van AFC binnenkort weer met de gemeente om de tafel zit
om een en ander door te nemen en te zoeken naar een situatie waarmee beide partijen
het beste gediend zijn. En ook hier geldt: waar een wil is is een weg!
Machiel van der Woude, voorzitter
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Bestuursmededelingen

Ledenlijst

Uitbreiding jeugdcommissie
Het bestuur maakt bekend dat de jeugdcommissie is versterkt met ons
lid Dennis Bijlsma.
Het bestuur feliciteert Dennis met zijn benoeming en wenst hem veel
succes bij de uitvoering van zijn toekomstige werkzaamheden.

Kandidaat leden/donateurs:
Kay Verdonck, don., 28-9-2004, Amstelveenseweg 248, 1075 XV
Amsterdam, 06-54711581, lidnr. 9970.
Karel Kuijvenhoven, don., 21-12-1958, Zandenburg 23, 2135 BB
Hoofddorp, 023-5622391, lidnr. 9971.
Sander van Eijsden, sen., 24-3-1976, Van Breestraat 118 hs., 1071
ZV Amsterdam, lidnr. 8523.
Athan Sondervan, jun., 6-12-1993, Eline Verestraat 33, 1183 KX
Amstelveen, 020-4560674, lidnr. 8524.
Matthijs Vermunt, sen., 24-2-1976, Bloys van Treslongstraat 22111,
1056 Xb Amsterdam, 06-412554009, lidnr. 8525.
Kevin Daemen, jong sen., 15-01-1987, Paramaribostraat 109, 1058
VJ Amsterdam, 06-41920788, lidnr. 8526.
Nigel Gobbel, pup., 14-3-1999, J.J. Cremerplein 15 h, 10054 TG
Amsterdam, 06-41783962, lidnr. 8527.
Anne Schneider, sen., 28-12-1982, Bertelmanstraat 1011, 1075 LX
Amsterdam, 06-48476292, lidnr. 8528.
Julien Rappy, sen., 8-9-1981, Van Ostadestraat 232 c, 1073 TT Amsterdam, 06-28263921, lidnr. 8529.
Dennis van Metelen, jong sen., 20-11-1988, Brink 15 a, 1251 KR
Laren, 06-11245954, lidnr. 8530.
Anthon Fasel, sen., 3-9-1953, Brouwersgracht 57, 1015 GB Amsterdam, 06-51284625, lidnr. 8531.
Joris Heijnen, sen., 27-3-1980, Geuzenkade 3711, 1056 KL Amsterdam, 06-53284677, lidnr. 8532.
Miquel Agard, pup., 22-12-1999, Hoendiepstraat 3011, 1079 LV
Amsterdam, 06-51995828, lidnr. 8533.
Anass El Yahiaoui, pup.,27-3-1998, Charles Leickertstraat 9111, 1062
BA Amsterdam, 06-34192954, lidnr. 8534.

AFC Nieuwsbrief
De tweede AFC Nieuwsbrief is op 1 oktober verschenen en verzonden aan een groot aantal e-mail adressen.
Het blijkt dat nog een groot aantal AFC leden zich niet hebben
aangemeld. Men mist dus een behoorlijk stuk informatie.
Men kan zich heel gemakkelijk aanmelden voor de automatische
ontvangst van de Nieuwsbrief.
Klik op de banner linksboven op de homepage van onze website en
vul vervolgens je e-mailadres in, klik op het rondje ‘Aanmelden' en
klik tenslotte op verzenden.
Direct hierna ontvangt men een e-mail met een link waarmee je de
aanmelding activeert. Vanaf dat moment ontvangt men de AFC
Nieuwsbrief.
Aarzel niet, meld je nu aan.
Wil men alsnog de inhoud van de tweede nieuwsbrief bekijken, dan
kan dat via onze website bij ‘clubinfo’ onder de knop AFC Nieuwsbrief’’

Nieuwe e-mail adressen
AFC administratie
administratie@afc-amsterdam.nl
Gebruik niet meer AFC@hetnet.nl

Adreswijzigingen:
Jaron Reisman, Zeilstraat 51111, 1075 SC Amsterdam, lidnr. 6998.
Erik-Jan Kok, Sint Willibrordusstraat 58-G, 1073 VD Amsterdam,
lidnr. 8009.
Thibo te Groen, Weesperzijde 1066, 1091 EL Amsterdam, lidnr.
6924.
Wessel Goslings, Memlingstraat 21, 1077 LRR Amsterdam, lidnr.
7772.
Nils Bal, 1e Kosteverlorenkade 8 hs., 1052 EM Amsterdam, lidnr.
6423.
Richard Mounoury, Kanteel 64, 1083 DB Amsterdam, lidnr. 6676.
Portrait Esseboom, Pedro Nunesstraat 7, 1086 XX Amsterdam, 0206701235, lidnr. 7283 (per 25-10).
Sebastian Licht-Gonzalez, Bart de Ligtstraat 12, 1097 JE Amsterdam,
lidnr. 8077.
R. Postma, 1e van der Helststraat 68111, 1072 NZ Amsterdam, lidnr.
7922.
Bron Hollander, Prins Hendriklaan 48, 1075 BE Amsterdam, lidnr.
7835.
A. Reddering, Prins Hendriklaan 31 c, 1075 AZ Amsterdam, lidnr.
677.

AFC wedstrijdzaken
wedstrijdzaken@afc-amsterdam.nl

In memoriam
Het bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden op
1 oktober 2008 op de leeftijd van 89 jaar van mevrouw
Annie Geluk - Schotting
ondersteunend lid van onze vereniging, weduwe van onze oudeerste elftalspeler Chris Geluk en moeder van ons Erelid en
Bestuurslid Edwin.
Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan de
naaste familie.
Machiel van der Woude - voorzitter
Kees Gehring
- secretaris

Opnieuw opvoeren:
Laurens van Os (5772), Ejior Onwuteaka (7776), Floris Loeff (9972),
Lorenzo Tjon Soei Sjoe (8054),
Opzeggingen:
Laurens Last (8470), Franci Santana Sena (8500), Quincy Promes
(8322),

Proficiat
Geboren op 1 september 2008

AFC’s “Bie”- zonderheden

Gemma Monica Betty Lobatto
dochter van Randy Lobatto en Teska Koch en zusje van Lara

Ons lid en oud-trainer Stanley Menzo is met onmiddellijke ingang
benoemd tot trainer van de eerste divisieclub Cambuur als opvolger
van de recent ontslagen Jurrie Koolhof. Namens de AFC wensen wij
Stanley veel succes in de komende competitie.

Namens de AFC onze hartelijke gelukwensen aan de trotse ouders
en grootouders.
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ken been op te lopen. Na behandeling in het ziekenhuis wordt het
revalideren, en daar wensen wij hem sterkte mee.
In de PS-bijlage van Het Parool d.d. 16 september jl. was een artikel
opgenomen over Georff Hollister, een van de mannen van het eerste
uur van Nike, die een boek schreef met als titel Vanuit het niets –
Hoe Nike een merk werd. Vanwege het feit dat Nike vanaf dit seizoen onze shirtsponsor is vond ik het leuk u hierover te informeren.
AFC-Ridder Elkan Pais mailde mij naar aanleiding van de uitnodiging voor de bijeenkomst van de Zilveren Ploeg, dat hij een aantal
behandelingen in het ziekenhuis dient te ondergaan. Er zijn geen
zorgen over de diagnose en hij laat zijn AFC-vrienden groeten.
Ook Zilveren Ploeger André Bonnet, werkzaam in Zuid Afrika voor
Michelin zond mij naar aanleiding van de uitnodiging voor de bijeenkomst van de Zilveren Ploeg een mail. Hij volgt de verrichtingen
van onze AFC nauwgezet via zijn moeder Jo Bonnet-Berk (onderscheiden in 1991 met de Mr.Henne Boskamp Nobelprijs) en natuurlijk ook via onze website. Mede namens zijn echtgenote Kinie laat hij
alle vrienden van AFC groeten.
In de Metropool Sport van afgelopen maandag was een interview
opgenomen met een actiefoto van onze A-junioor Mike Ruijter naar
aanleiding van de fraaie 4-0 overwinning van onze Junioren A 1
tegen Flevo Boys. Mike vertelt over zijn voetbal in vorige clubs en
ook over zijn twee jaar bij onze AFC en dat hij het prima naar zijn
heeft in onze club. Verder vertelt hij dat hij blij is met het feit, dat hij
mee mag trainen met de A – selectie.
Op de sportpagina van Het Parool d.d. 20 september jl. was een leuk
interview opgenomen, voorzien van een foto van onze selectiespeler
Stephan Veenboer. Stephan heeft een jaar gespeeld bij Vitesse en is
nu weer op het oude nest teruggekeerd. Hij vertelt in het interview
over zijn wens om het liefst in het 1e elftal te spelen. Mijn advies aan
Stephan is lekker bij AFC spelen, je bent nog jong, en jouw jaren als
keeper komen ook wel.
Zilveren Ploeger Bert de Rooij vierde recent zijn 60e verjaardag en
tevens het feit, dat hij nu 50 jaar de voetbalsport beoefent. Zijn medespelers van AFC Zat. 5 vierden deze verjaardag na afloop van de
wedstrijd van het elftal. Namens de AFC onze hartelijke gelukwensen.
In de sportbijlage van Het Parool d.d. 15 september jl. was een leuk
verslag opgenomen naar aanleiding van de 10-2 overwinning van
AFC Zaterdag 1. Onze spelers Martijn Vermeulen en Frank Bakker
worden geciteerd, die beiden uitgebreid ingaan op de komende successen van hun elftal. Heel leuk dat er aandacht wordt gegeven aan dit
elftal.
Ons Lid van Verdienste Pim Adriaansz benaderde mij naar aanleiding van mijn in memoriam in de vorige Schakel met betrekking tot
Zilveren Ploeger Rob Dukker, Abusievelijk vermeldde ik dat de
AFC-Musical in 1970 met als titel” Ja zo ben je” was geschreven
door Jaap a Cohen en Bob Wildeboer. Dit moet echter zijn Pim
Adriaansz en Bob Wildeboer. Aan de beide leden van Verdienste
Pim en Bob mijn verontschuldigingen.
Ook dit keer moet ik mijn bijdrage weer eindigen met verdrietig
nieuws. Op 1 oktober jl. overleed op de leeftijd van 89 jaar Mevrouw Annie Geluk – Schotting, ondersteunend lid van de AFC,
weduwe van onze oud-eerste elftalspeler uit de vijftiger jaren Chris
Geluk en moeder van ons erelid en bestuurslid Edwin, en van ons
ondersteunend lid Hans. In 1941, maakte zij haar entree op ons complex aan de Zuidelijke Wandelweg als verloofde van Chris om
daarna tot het eind van de tachtiger jaren altijd aanwezig te zijn bij de
wedstrijden en evenementen van onze vereniging. Na de dood van
echtgenoot Chris in 1993 werden haar bezoeken aan Goed Genoeg
minder. Zij bleef ondersteunend lid en werd via zoon Edwin op de
hoogte gehouden van het wel en wee van onze vereniging. Vele leden
van AFC bewaren een aangename herinnering aan haar. Namens de
club onze oprechte deelneming.
En dan nu de verjaardagen van de leden van de Zilveren Ploeg. Ik
moet beginnen met de naam van Zilveren Ploeger Henk Huisman,
die op 27 oktober a.s. de leeftijd van 75 jaar bereikt. Henk speelde
als jeugdlid bij AFC en daarna nog een aantal jaren in de elftallen bij
het recreatievoetbal. Via zijn zoon werd hij lid van onze bevriende
club DWV, doch hij volgt ook AFC en is een trouw bezoeker van de
bijeenkomsten van de Zilveren Ploeg. Namens de vereniging wensen

In de rubriek Stan Huygens Journaal in de Telegraaf d.d. 22 september jl. was een artikel opgenomen naar aanleiding van de modeshow van Sheila de Vries in het Amsterdamse Hilton Hotel. Bij dit
artikel was een foto geplaatst van ons erelid Marcel Koster met zijn
echtgenote Ellis. Ook nu gaat mijn verhaal over de AFC-ers die je
overal tegenkomt weer op.
Dinsdag 16 september is ons lid en scheidsrechter Adriaan Jeukens
aan zijn heup geopereerd. Na een revalidatie van vier tot zes weken
zal hij waarschijnlijk weer present zijn op de zaterdag en de zondag.
Samen met Ab Springer en Frans Juch is hij vaak de beide dagen
van het weekend beschikbaar voor het leiden van de wedstrijden.
Tijdens de recente uitwedstrijd van het eerste elftal tegen VVSB
mocht ik hem weer ontmoeten. Namens de AFC wensen wij hem een
spoedig herstel en een snelle terugkeer op Goed Genoeg.
Het was 20 september jl. tien jaar geleden, dat ons Erelid Sal van
Gelder tijdens de wedstrijd OSV – AFC plotseling overleed. Ik kan
constateren dat de tijd verschrikkelijk hard gaat, en stel met blijheid
vast dat bij de verhalen uit het verleden van de oudere AFC- ers de
naam van Sal nog vaak met ere wordt genoemd.
AFC-Ridder Piet Vaal (61 jaar lid!) bereikte op 6 september jl. de
leeftijd van 75 jaar, waarmee wij hem nogmaals namens de AFC van
harte feliciteren. Piet verblijft momenteel in het ziekenhuis in Almelo
in verband met hartklachten. Recent sprak ik telefonisch zijn echtgenote Truus, die mij vertelde dat de toestand stabiel is. Namens de
AFC zenden wij hem onze groeten vergezeld van onze wensen voor
herstel.
Op vrijdag 7 november a.s. zal de Goed Genoeg Open worden gehouden. Elders in deze Schakel en op de website kunt u een uitgebreide informatie lezen over deze golfdag.
In het augustusnummer van het blad Quote waren een aantal artikelen
opgenomen van oude verenigingen van diverse sporten. Onze AFC
was uitgekozen voor het voetbal. Van het warrige verhaal klopte niet
veel, maar de foto was heel erg leuk. Afgebeeld waren Robert Gehring, Nicky Hekster, Stanley Menzo en David Westerhof.
Ons lid en filmster Michiel Huisman heeft een rol gekregen in de
internationale film The Young Victoria. De Nederlandse acteur
speelt Prins Ernst in de productie over de eerste jaren dat koningin
Victoria regeerde over het Verenigd Koninkrijk. Sarah Ferguson,
die getrouwd was met Prins Andrew van Engeland is coproducent
van de nieuwe film. Namens onze vereniging wensen wij Michiel veel
succes.
In het Assurantie Magazine las ik een artikel over het bundelen van
mediators in verzekeringsland. Bij dit artikel was een foto geplaatst
van onze vice-voorzitter Ad Westerhof ( Troostwijk-directeur), een
gecertificeerd mediator. Ad heeft samen met een verzekeringsadvocaat het initiatief genomen om de kennis van mediation te bundelen in
de NVMV (Nederlandse Vereniging van Mediators in de Verzekeringsbranche). Namens de AFC wensen wij Ad veel succes met dit
initiatief.
Op maandag 13 oktober jl. organiseerde de Telegraaf het topscorersgala in het Amsterdamse Holland Casino. Onze voormalige speler in
het eerste elftal Sjoerd Jens, nu weer spelend voor zijn vroegere club
WSV in Apeldoorn, won met 15 doelpunten in het seizoen 20072008 een bronzen schoen. Sjoerd noemt in het interview in de Metropool, dat hij het een voorrecht vond om bij een club als AFC te
mogen spelen. Namens AFC onze gelukwensen.
Dino van Essen, speler van de Junioren B 2 was zo ongelukkig om
tijdens de uitwedstrijd bij SVVSMC in Schiedam zijn been te breken.
Namens de AFC wensen wij hem sterkte en een snelle terugkeer op
het veld. Ook namens de tegenstander, de vereniging SVVSMC werd
aan Dino de nodige aandacht besteed en dat wilde ik toch even laten
weten.
Op vrijdag 7 november a.s. wordt de jaarlijkse bijeenkomst voor de
leden van de Zilveren Ploeg gehouden. De uitnodigingen zijn inmiddels verzonden en in mijn bijdrage in de volgende uitgave van ons
clubblad de Schakel zal ik u over deze avond informeren.
Nita Bergisch, in het verleden actief bij onze vereniging in musicals
is door de Deelraad Zuider Amstel benoemd tot Vrijwilliger van het
jaar. Namens de AFC onze gelukwensen.
Onno van Grondelle, speler van AFC Zondag 8 was zo ongelukkig
om afgelopen zondag tijdens de wedstrijd tegen Chabab een gebro4
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Of het broodje warme worst, waarvan het klaar staan op de bar bij
herhaling voor een ieder hoorbaar aangekondihgd werd. Juist op ’t
moment, dat een trotse moeder mij blij vertelde dat haar zoontje zo
gek van voetballen is, dat hij er wel worst van lust. Ik kreeg echt ’n
beetje trek van al die kroketten/patat/hotdogs-mantra’s, die regelmatig
door het clubhuis klonken. Kan wellicht ietsje minder! Gewoon een
bonnetje met een nummer en de klant het zelf in de gaten blijven
houden. Hoewel de smaak van de in de keuken gefabriceerde kost
weer veel goed maakt.
De sfeer op de AFC-zaterdag is goed genoeg om niet alleen de ochtend, maar ook de aansluitende middag op sportpark “Goed Genoeg”
te willen vertoeven.
Hans de Bie

wij hem samen met zijn echtgenote nog een flink aantal gelukkig
jaren.
Ook werden er in de vorige Schakels de verjaardagen van Patrick
Reddering (voorzitter van de Elftalcommissie B) en zijn vader Zilveren Ploeger Rob Reddering niet vermeld. Patrick vierde zijn verjaardag op 8 oktober en Rob zijn verjaardag op 5 juni. Alsnog onze
gelukwensen aan beiden.
En dan nu de verjaardagen van de komende vier weken. Erelid en
AFC-Ridder Marcel Koster (15/10) - Lid van Verdienste Jaap
Draisma (16/10) - Hans Coorengel (16/10) Barry v.d. Glas (17/10) AFC-Ridder Coen Colijn (18/10) - Erelid en AFC-Ridder Rob Duis
(18/10) - Ernst Bouman (22/10) - Fred Berrier (23/10 - Lid van Verdienste en mijn tweelingbroer Hans de Bie (24/10) - Fred Gehring
(26/10) - Rein Akkerman Jr. (27/10) - Theo Janssen (31/10) - Dick
Visser (31/10) - AFC-Ridder Gerard van Poorten (2/11) - Erelid
Dick van der Klaauw (5/11) - AFC-Ridder Henk v.d. Bergh (6/11) Lars Boering (7/11) – Michael Kinsbergen (10/11) – Michael Kahn
(13/11) -Marcel v.d. Meent (13/11) - AFC-Ridder Henk de Groot
(15/11) - Erelid en AFC-Ridder Rein Akkerman (15/11) -Paul
Koster (17/11) - Jan Roedema (17/11).
Aan al deze jarigen onze hartelijke felicitaties.
Johan de Bie
Naschrift redactie: en zoals altijd vermeldt Johan zijn eigen verjaardag niet, alleen zijn tweelingbroer. Ook Johan feliciteren wij op 24
oktober en wensen dat hij nog vele jaren in gezondheid en voorspoed
zijn bijdragenvoor AFC kan en wil leveren.

“Goed Genoeg”- Open 2008
Deze traditionele golfwedstrijd voor alle leden en donateurs van AFC
en ACC alsmede hun partners wordt dit jaar gehouden op VRIJDAG
7 NOVEMBER a.s.
De strijd om het RED-Jacket zal zich afspelen op de golfclub Olympus, Abcouderstraatweg 46 te Amsterdam Zuid-Oost.
De naam van de winnaar of winnares zal hierop aan het rijtje oudwinnaars toegevoegd (geborduurd) worden. Deze wedstrijd is toegankelijk voor iedereen die in het bezit is van minimaal het GVB.
Er is plaats voor 72 deelnemers en er wordt vanaf 10.30 uur gestart op
hole 1 èn hole 10.
De flightindeling en de starttijden worden 2 dagen vóór de wedstrijd
gepubliceerd op de AFC website: www.afc-amsterdam.nl
Iedereen wordt verzocht zich minimaal 45 minuten vóór zijn/haar
starttijd te melden bij de wedstrijdtafel alwaar de greenfee betaald kan
worden.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden rond 16.30 uur, zodat de deelnemers aan de Zilveren Ploeg avond voldoende tijd hebben om zich
hierop voor te bereiden.
Gaarne zo spoedig mogelijk aanmelden, onder opgave van naam,
adres, handicap of GVB via onderstaande e-mail adressen of telefoonnummers:
ronaldkoster@costerdiamonds.com
rfbrach@wxs.nl
vandoesburg.bv@planet.nl
Bas Rachman
mobiel 06 53 28 66 51
Ronald Koster
mobiel 06 53 16 66 40
Ron van Doesburg
mobiel 06 53 24 42 17
Sandra Drenkelford
tel. 020-673 30 77
Bij annulering van deelname ná 31 oktober wordt de verschuldigde
greenfee in rekening gebracht.
De toernooi-commissie:
Sandra Drenkelford
Ron van Doesburg
Ronald Koster
Bas Rachman

Zaterdag op AFC
Een gezellige en boeiende zaterdag op AFC
Een zaterdagochtend op AFC! Gezellig, boeiend en zelfs leerzaam.
Je komt veel aardige mensen tegen, je maakt met nieuwe aardige
mensen kennis, je geniet van het gezellige gedrag van vaders, moeders, opa’s en oma’s en broertjes en zusjes van de jonge voetballertjes. Bovenal is het genieten geblazen van de jeugdige spelers zelf. Of
ze nu van AFC zijn of van de tegenpartij.
Ik maakte onlangs weer eens zo’n fijne samenkomst mee. In het kielzog van kleinzoon Jasper van het pupillenteam E5. In de bestuurshoek Marjan Janssen, de leuke vrouw, die de gehele wedstrijdadministratie verzorgt. Die de scheidsrechters en de teamleiders ontvangt,
hen een formulier laat invullen en na de wedstrijd van de leiders de
uitslag te horen krijgt. De gastvrije Marjan, die elk van hen vriendelijk welkom heet en een kop koffie aanbiedt. Degene, die op ’t veld
verloren eigendommen dankbaar van de vinders verzamelt en die aan
de eveneens dankbare eigenaars terug bezorgt. Die ook praat-en
luisterpaal is voor de AFC-ers, die even, soms met ’n klein probleempje, komen buurten.
Op het moment dat je op zo’n zaterdagochtend om half negen het
voetbalcomplex “Goed Genoeg” betreedt, word je met ’n blij gevoel
geimponeerd door de grote hoeveelheid jonge en oudere mensen, die
daar al gezellig samen bijeen zijn. Een enkele moppert wat over zijn
auto, die hij/zij moeilijk parkeren kon, maar de gezellige stemming
overheerst dit snel. AFC kan er per slot van rekening ook niets aan
doen, dat vooral op drukke RAI-dagen voor het parkeren een fors
bedrag gevraagd wordt. Niet door en voor de voetbalclub, maar bedacht door en bestemd voor de gemeentelijke portemonnee. Al snel
kom je met veel mensen in een leuk gesprek. Mensen van diverse
nationaliteiten en culturen. Dat is juist ’t leerzame effect van zo’n
ontmoeting. AFC is de tijd van puur Hollandse origine al decennia
voorbij. Gelukkig maar, want een mens is een mens.

Zilveren Ploeg
De jaarlijkse bijeenkomst zal worden gehouden op vrijdag 7 november 2008. De leden van dit genootschap zullen in oktober individueel
nog een uitnodiging ontvangen.
Leden van onze club, die menen 25 jaar lid te zijn en nog geen lid
zijn van de Zilveren Ploeg, worden verzocht zich te melden bij Johan
de Bie (tel.0297-582372), Hans Honsdrecht (tel.020-4422421) of
Hans de Wijs Sr. (tel.020-6442638).

De societeitsruimte boven in het clubuis biedt een gezellige, vriendelijke en zeker ook smakelijke bar met drankjes en hapjes. Regelmatig
komt een bezoeker van een sportieve tegenploeg je vertellen, dat het
daar zo uitermate lekker en gezellig is. Waarbij ik wel moest lachen
om de luidkeelse aankondigingen via de microfoon en de luidspreker,
dat een bepaalde snack voor iemand klaar staat. Zoals tijdens een
gesprek, waarbij iemand mij liet weten, dat zijn voetballende zoon
zich niet het kaas van z’n brood laat eten. De luidspreker liet op dat
moment horen dat er voor iemand een pittige tosti-kaas gereed stond.

Proef 'afgelastingen'
op de website
Als proef gaan wij de afgelastingen van de wedstrijden die bij AFC
gespeeld worden op de website plaatsen.
Hoe kan ik dit te weten komen?
5
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Op de jeugd- en seniorenpagina staat een button ‘afgelastingen' waar
je deze informatie vanaf ongeveer 08.15 uur kunt vinden.
Eventuele afgelasting van trainingen staan niet op deze pagina.

Verantwoording voor ouders en trainers!
In de eerste twee maanden van deze acute fase is trainen en spelen op
harde ondergrond af te raden. Verder dient de gymsectie op school te
worden geïnformeerd, dat uw kind niet volledig aan de gymlessen kan
deelnemen. Dit wegens nadelige invloed bij knielen en sprongkracht
oefeningen.
Daarna is alleen duurtraining aan te raden, waarbij enige vorm van
explosiviteit nog steeds ongewenst is. De aandoening is zoals dat heet
“self-limiting”, neemt af zodra de groeispurt zich weer heeft genormaliseerd.
Ondanks dat je voor je elftal niet te missen bent, of dat de trainer
je hard nodig heeft, is het beter enkele weken langer te wachten
met voetballen, dan één dag te vroeg willen beginnen.
Om bovenstaande reden hecht de Medische Commissie veel waarde
aan medische begeleiding bij onze jeugd. Preventie is onze kerntaak. Oude bekenden in die begeleiding zijn Michael Olivieira jun.
A1, Aukje Spoelstra jun. C1, Marielle Marelis sen. Zat 1, Frank
Tilmans en Co Grosze Nipper zondag A selectie met aan het hoofd
huisarts Lex Swaan. Nieuwkomers in dit team zijn Dennis Schröder
jun. B1(daarnaast nog gecertificeerd keepers- en hersteltrainer),
Dennis van der Welle jun. D1( student fysiotherapie en voetbalt n.b.
bij onze concurrent V.V.S.B!) en Ruth Maier begeleid sen. zondag 2(
student fysiotherapie en kickboxster bij uitstek). Al deze mensen
kunnen met raad en daad op medisch-, paramedisch gebied leiding
geven aan onze leden.

Nieuw op AFC website
Een zoekmogelijkheid
Sinds kort kent onze website een zoekmachine. Op iedere site is links
bovenaan in een wit kader de functie aanwezig. Type hierin het onderwerp of gewenste naam en klik op ‘zoek'.
Gebruiksaanwijzing: in het algemeen geldt dat als de zoekopdracht
teveel resultaten oplevert, de zoekopdracht te algemeen is.
Onze zoekmachine werkt in grote lijnen hetzelfde als Google, met als
voornaamste verschil dat als je bv. op hans van der velden zoekt,
Google naar pagina's zoekt die én hans én van én der én velden zoekt,
en onze zoekmachine naar pagina's die één van de vier bevat.
Zoekopdrachten kan je volgens de gebruikelijke manieren aanscherpen:
"hans van der velden" vind alle pagina's waarin 'hans van der velden'
in die volgorde voorkomt; dus tussen aanhalingstekens.
hans AND velden of hans +velden vind alle pagina's die zowel hans
én velden bevatten;
hans NOT velden of hans -velden vind alle pagina's die wel hans maar
geen velden bevatten.

Voor A.F.C.ers is iedere maandagavond een gratis inloopspreekuur in de fysiopraktijk van Nijenrodeweg 914 tussen 19.00-20.00
uur
Lex Swaan (arts) tel. 020-6731337
Fysiotherapeuten: Wim Crouwel (voorzitter) en Frank Tilmans tel.
020-6440070; voor reacties e-mail: wim.crouwel@xs4all.nl
Verzorger/masseur A-selectie: Co Grosze Nipper tel. 06 44352970

Een wedstrijdbal aanbieden?
Sinds jaar en dag kunt u een wedstrijdbal aanbieden voor de thuiswedstrijden van ons 1e elftal of voor een ander team naar uw keuze.
Kosten €125,= voor een prachtige NIKE wedstrijdbal, een ontzettend
leuk gebaar, wat door het betrokken team en onze hele club zeer
wordt gewaardeerd.
Vindt u dit een leuke idee neemt u dan contact op met ons bestuurslid
Bob Duis, telefoon 06-46160111. Wij zullen de namen van de toekomstige "bal-begunstigers" via de Schakel bekendmaken.

Scheidsrechter zijn bij AFC
Scheidsrechter zijn, en wat je dan zoal te horen krijgt
“scheids, dat was toch een schouderduw ? “
“scheids, wel naar 2 kanten fluiten hoor “
“scheids, je mag thuis zeker niks “
“scheids, ik heb vrijheid van meningsuiting hoor “
“scheids, hij gooit niet uit zijn nek “
En dan nu weer een opmerking van de scheids op één van deze
uitspraken:
“scheids, dat was toch een schouderduw ? ! “
Laten we eerst eens in de regels lezen wat er staat over de schouderduw:
- ‘reglementair is: duwen met schouder tegen schouder, de bal binnen speelbereik en met de mogelijkheid om de bal te spelen, de arm
moet hierbij tegen het lichaam gedrukt blijven.’
Vooral het vetgedrukte is vaak niet bekend bij spelers, zij denken dat
een schouderduw overal en altijd mag en dat is dus niet waar !
Adriaan Jeukens, scheidsrechter

Medische commissie
Osgood Schlatter! Nieuw lid?
Over de kleine A.F.C.ers gesproken. Is Osgood Schlatter ook lid van
A.F.C.??
Ik hoor die naam de laatste tijd veelvuldig noemen.
Inderdaad veel te veel. Want de aandoening Osgood Schlatter komt
voornamelijk voor bij onze toekomstige selectiespelers, welke nu
tussen de tien en veertien jaar zijn.
De verschijnselen bestaan uit pijn in het onderbeen net onder de
knieschijf. Vaak nachtelijke pijnen en zeker na inspanning. Maar ook
op school bij springen, hurken of traplopen.
Deze klachten treden vaak op tijdens de groeispurt, en voornamelijk
bij jongens in de eerder genoemde leeftijd die veel aan sport doen.
Wat is nu het geval? Precies op de plek waar bij onze voetballertjes
de aanhechting zit van de meest belangrijke strekspier( de Quadrceps)
van de knie, dus om de bal te schieten, hecht deze vast in de regio van
de zo belangrijke groeischijf van het onderbeen (de epifysairschijf).
Heftige locale periostpijn met lichte zwelling welke warm aanvoelt,
wordt overduidelijk aangegeven.
Advies: in het acute stadium is het raadzaam om gedoceerde rust in
te bouwen vergezeld van ijspakkingen gedurende 15/20 minuten en
dit meerdere malen per dag te herhalen. Dit ter vermindering van de
zwelling en pijn. Ook kan een zg. patellapees bandje worden gedragen, waardoor de trekkracht op de peesaanhechting vermindert. Let in
het voedingspatroon ook op voldoende melkproducten en vitamine D.

Zondag 1
Foto’s van alle onderstaande wedstrijden staan op onze website in
ons 'AFC Fotoalbum'. Te bereiken via de homepagina linksboven en
klik op 'AFC Fotoalbum'. Foto’s zijn van Ton Post.
12 oktober: VVSB - AFC 2 – 3
"Het dubbeltje valt"
Vandaag op tijd naar Noordwijkerhout want de wedstrijd begon al om
14.00 uur en ik had met mijn vriend Adriaan afgesproken om hem
mee te nemen, nadat hij ruim 2 weken geleden is geopereerd aan zijn
heup. Hij is een "oud"-team genoot van de veteranen en een pechvogel want met een versleten heup is het voetballen sinds kort "finito
basta".Adriaan is echter een super optimist en tegenwoordig verdienstelijk clubscheidsrechter en dat is voor een amateurclub als AFC heel
erg welkom.

6
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Aangekomen bij VVSB begon de zon te schijnen. De spelers waren
op het veld aan het warm lopen en toen realiseerde ik mij opeens dat
ik vorig seizoen het einde van de wedstrijd niet heb gezien. Sjoerd
Jens moest destijds naar het ziekenhuis en na een 3 uur durend verblijf bij de eerste hulp viel het gelukkig mee.
Maandag zien we Sjoerd overigens bij de uitreiking van de Metropool
topscorers trofee in Amsterdam.

punten mee naar huis kon nemen geeft mij een gevoel dat er dit seizoen nog vele leuke momenten kunnen gaan volgen.
De gezonde kriebels die ik al voelde aan het begin van het seizoen
beginnen langzaam aan om te slaan in geloof in meer. Alsof je een
nieuwe vriendin hebt waar je van begint te houden. De tijd zal het
leren!
Bob Duis

Zaterdag kwam ik zelf in aktie met "Zami Cinque" (AFC 5) en speelde slechts één helft. Ondanks dat mijn coach Lou Hekster mij in
vertrouwen had toevertrouwd dat ik in de basis zou starten, kon ik
niet vanaf het begin spelen. Ik had 's ochtends mijn voetbaltas gepakt
en niet zoals gebruikelijk direct in de auto gezet. Bij het sportpark
Ookmeer aangekomen kwam ik erachter dat mijn tas nog gewoon in
de gang stond. Ik kon wel door de grond zakken.

Opstelling: Raymon van Emmerik, Joey Esionye, Said Moumane,
Willem Scheerens, Laurens Samsom, Gijs Roodbeen, Malcom Easajas, Kevin Vermey, Peter Post, Leandro Kappel, Tristan Buchinhoren
Invallers: Steve Promes, Wout Meulenmans, Benjamin Pinto
5 oktober: AFC - DWV 4 - 0
"Het hoofdveld"
Zo'n 30 jaar geleden was AFC-DWV al een "hot issue" in mijn familie. Mijn vader was elftalleider en ik stond als klein jongetje op de
dijk.
Heel vaak verloren wij deze derby's van onze stadsgenoot uit noord
en dit tot grote frustratie van mijn vader.
Voorafgaand aan de wedstrijd wist hij me te vertellen dat hij in 1961
zelf speelde en scoorde tegen DWV. In dat jaar werd AFC kampioen
en promoveerde naar de hoogste divisie.
Vandaag stonden beide teams weer tegenover elkaar. Het regende de
gehele dag en het is echt een wonder dat deze wedstrijd doorging.
Ik kom zondagavond thuis van een kort samenzijn met ons eerste
team en we hebben "en group" een hapje gegeten in het clubhuis en
van daaruit was goed te zien dat het speelveld er nog prachtig bij ligt,
zelfs na 2 x 3 kwartier spelen in de stromende regen. Onze sportparkmanager Pim van de Meent verdient een enorm compliment want
het is een prestatie om dit hoofdveld zo op te leveren.

Terug naar de wedstrijd van vandaag, waarin Said Moumane zijn
150e wedstrijd speelde voor AFC. Hulde!
Zoals meestal begonnen we niet fel genoeg en een terechte 1-0 voor
VVSB na een mooie uitgespeelde aanval. Hoe dat nu komt weet ik
niet maar het lijkt wel of wij eerst een tegengoal moeten incasseren,
alvorens we wakker worden.
Vandaag lukte dat ongelooflijk goed. Vanaf de 1-0 waren de boys
wakker en begon het "te lopen".
Leandro Kappel brak door en gaf een strakke voorzet voorlangs die
Tristan Buchinhoren goed afmaakte. Gelukkig dus snel 1-1 en dat gaf
de burger weer moed.
Na rust goed uit de startblokken en snel op een 1-2 voorsprong.
Mooie aanval over rechts met Malcolm Esajas, ook dit keer niet als
afmaker, maar uit zijn geweldige voorzet kon wederom Tristan zijn 2e
goal maken.

Vanaf de eerste minuut was wel duidelijk dat het vandaag niet mogelijk was om lekker te "tikken". Er staat gewoon heel veel op het spel
en de omstandigheden waren niet zodanig dat je "relaxed" kan voetballen.
We stonden op de dijk te vechten met de paraplu's en de jongens op
het veld hadden constant regen en wind in hun gezicht. De gehele
eerste helft was dit voelbaar en leed de wedstrijd onder de weersomstandigheden.
Meest noemenswaardige gebeurtenis in de eerste helft was de blessure
van de keeper van DWV. Met een schouderblessure moest deze prima
doelman het veld verlaten.

Na het veel te slappe begin ontstond er na een half uur spelen een
soort "klik" waar je als coach vanaf de start van het seizoen op wacht.
In de voorbereiding sleutel je aan een vaste basis maar het is afwachten of het dubbeltje valt. Vergelijk het met het begin van een relatie.
Na een paar weken wordt het al weer een beetje gewoon en is het
afwachten of de verliefdheid omslaat in houden van.
Toen ik de spelers van ons huidige eerste elftal leerde kennen sprak
de groep mij erg aan. Achterin een paar echte kerels erbij en voorin
gewoon veel meer mogelijkheden.
Je voelt dan als niet helemaal objectieve fan een soort van kriebels.
Wanneer een ploeg goed gaat voetballen en er automatismen gaan
ontstaan zoals het Ajax met Jari Litmanen, dan lijkt het alsof er een
soort van chemie ontstaat.

De 0-0 ruststand gaf de trouwe AFC supporter moed. Immers begint
ons eerste team vaak veel beter te voetballen na de thee. Vandaag niet
anders.

Waarom denk je dat er over de gehele wereld mensen zijn die de hele
week al hun centjes opzij zetten om op zondag bij hun club op de
tribune te kunnen zitten. Bij ons is dat iets minder fanatiek maar het
geeft wel aan wat voetbal met een mens kan doen.

Vlak nadat onze trainer Cor ten Bosch zijn eerste wissel inbracht, viel
de 1-0. Willem Scheerens kwam goed door en hield de bal in bezit
richting de goal.
Vooral het doorzetten van Willem was bepalend voor dit doelpunt en
het "afvallende' schot op doel kon Gijs Roodbeen beheerst binnen
schuiven.
Tristan Buchinhorn was overigens de man die inviel en dat bracht
direct meer stootkracht voorin.

Na de 1-2 waren we echt in "charge" en had ik dit seizoen voor het
eerst dat gevoel. Natuurlijk zijn wij geen Ajax en speelt er ook geen
Jari Litmanen bij ons, maar op Hoofdklasse niveau staat er een mooie
ploeg en ik begin erin te geloven.
Laurens Samson stond op de goede plek om de keepers fout af te
straffen en het kwam verre van uit de lucht vallen dat we 1-3 maakten.
Na rust heer en meester en dat gebeurt niet vaak bij VVSB. Immers
wonnen wij er nog nooit. De 2-3 vlak voor tijd was een formaliteit
want er bleek geen tijd meer voor VVSB om nog gelijk te maken.
Vandaag zat dat er gewoon niet in.

DWV kwam deze wedstrijd op alle fronten te kort. Het blijft een mooi
affiche om deze twee Amsterdamse teams tegen elkaar te zien spelen
maar vandaag was AFC een maatje te groot.
De 2-0 kwam enkele minuten later en zal de geschiedenis boeken
ingaan als een van de mooiste individuele acties van een AFC speler.
Leandro Kappel ontving de bal op eigen helft aan de zijkant en zocht
zijn tegenstander op. Vaak gaat Leandro recht op het doel af maar hij
stond nog zo ver van de goal dat ik ervan uitging dat hij buitenom zou
gaan. Waarschijnlijk dacht de rechtsback van DWV dat ook want met
een slepende beweging kapte hij de bal voor zijn been en kwam hij à
la van Persie naar binnen en kon met zijn "goede" been de bal op goal
schieten. Vanuit een onmogelijke positie schoot hij de bal over de
keeper en onder de lat in het mandje en leek het alsof hij de bal
schoot en lobde tegelijk.

Terug in de bestuurskamer werden wij gefeliciteerd door de voorzitter
van VVSB. 1600 Mensen langs de kant en een puike voetbalclub met
een goede organisatie en dito sponsors en vrijwilligers. Een voorbeeld
voor vele clubs en ik vermoed dat dit team gewoon weer meedoet
bovenin.
Het zou mij echter niet verbazen als wij daar in dat linkerrijtje ook
wat te vertellen gaan krijgen. De manier waarop AFC vandaag de
7
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De tweede goal kwam vrij snel na de eerste en dit keer schoot Malcolm Esajas zelf de bal tegen de touwen. Over Malcolm kan ik kort
zijn. Een absolute aanwinst.
Bij de 0-2 achterstand voor VUC volgde een korte mindere periode
en dat is vaak als je snel 0-2 voor komt. Langs de kant waren we al
bang voor een tegengoal en die kwam ook. Steve Kenepa is één van
de beste spelers van de Hoofdklasse A en bijna niet te verdedigen.
Joey had het vandaag zwaar maar onze nieuwe aanvoerder deed het
gewoon goed. De 1-2 was briljant en daar kun je tegenaan lopen.
Gelukkig maakten we snel 1-3 en leek de wedstrijd gespeeld maar
niets was minder waar. Laurens Samsom kwam goed door en met een
beetje geluk stuitte de bal omhoog en kopte hij goed langs de keeper.
Jammer dat ik geen camera in mijn handen had want de "big smile"
op Laurens' gezicht was te gek om te zien. Na een aantal wedstrijden
in het tweede was Laurens natuurlijk teleurgesteld en daarom extra
leuk dat hij zo goed speelde en een prachtig doelpunt maakte.
Een andere speler die de laatste weken toch een beetje teleurgesteld
was speelde vandaag ook bijna de gehele wedstrijd goed. Ik heb het
over Kevin Vermeij en dat geeft aan dat je gewoon een brede selectie
nodig hebt. Na afloop liep Kevin rond met een grote glimlach!
Bij de 1-3 dus alle reden om vrolijk te zijn met nog 10 minuten te
spelen. Ik deed net mijn Blackberry weer in mijn jasje want het is een
goede gewoonte bij veel AFC'ers om het thuisfront op de hoogte te
houden van de stand.
Vandaag kreeg ik bijna kramp van het sms' en want voordat ik klaar
was met typen vloog de bal alweer in het netje. VUC maakte 2-3,
weer door Kenepa, en deed ons nog even kort schrikken maar voordat
de bijna honderd jarige tegenstander helemaal klaar was met juichen
hing de bal alweer in de touwen: 2-4. Nog een paar minuten op de
klok en gelukkig hebben we het gehaald.
De 3-4 viel in blessuretijd en VUC had gelukkig geen tijd genoeg
meer om nog iets te kunnen doen.
Neem van mij aan dat de ontlading zeer groot was. De aanwezige
AFC'ers keken elkaar aan en dachten allemaal hetzelfde. Deze opsteker hadden we gewoon nodig. Drie keer achter elkaar verliezen was
wel heel erg vervelend geweest. Nu sta je gewoon weer in het linker
rijtje (op punten) en doen we weer helemaal mee.
Ik heb een paar namen genoemd maar vind vooral de teamprestatie
geweldig. In de kleedkamer werd gezongen en dat deed de ploeg zo
hard dat het op het veld te horen was door de houten tribune heen.
Op naar volgende week als onze vrienden uit "Noord" op bezoek
komen. Met deze instelling moeten we er weer vol voor gaan.
Bob Duis

Voor de liefhebbers adviseer ik om de samenvatting van de wedstrijd
even te bekijken op "gemiste uitzending" van RTVNH (te zien op
onze website bij ‘amateurnieuws’) want daar is het doelpunt goed in
beeld gebracht.
De wedstrijd ging op slot en het was voelbaar dat DWV niet zou gaan
scoren. Steve Promes viel in en maakte zijn eerste goal voor AFC en
kort daarop bereidde hij de de 4-0 voor. Steve ging zijn man lekker
voorbij en uit zijn voorzet werkte Tristan Buchinhoren de bal achter
zijn standbeen om langs de keeper.
Jammer dat Willem Scheerens volkomen onterecht zijn 2e gele kaart
kreeg. De verder prima leidende scheidsrechter gaf volkomen onterecht een 2e prent en dan moet je eraf. Mooi om te zien dat Willem
niet ging douchen maar in zijn voetbalkleding gewoon op de dijk naar
zijn geblesseerde medespelers toeliep om zijn team aan te moedigen.
Het gebeurt niet vaak dat ik blij ben dat de scheidsrechter af fluit. Het
is gewoon leuk om AFC te zien voetballen en bijna altijd gezellig
langs de kant. Vandaag was het extreem slecht weer en verdienen alle
supporters een compliment dat men de regen en wind heeft getrotseerd om naar Goed Genoeg te komen.
Het was het echter deze keer dubbel dik waard want we winnen niet
zo heel vaak met 4-0 van DWV,
Boven in het clubhuis liep ik mijn vader tegen het lijf en hij glunderde van oor tot oor. We doen weer gewoon mee na twee overwinningen op rij en geeft de AFC burger weer moed want volgende week
moeten we aan de bak in Noordwijkerhout tegen VVSB.
Succes boys en wij staan weer op de Dijk. Weer of geen weer!!!
Bob Duis
Opstelling: Raymon van Emmerik, Joey Esionye (Tristan Buchinhoren), Said Moumane, Willem Scherens, Laurens Samsom (Erik Piket),
Gijs Roodbeen (Steve Promes), Malcom Easajas, Kevin Vermey,
Peter Post, Benjamin Pinto, Leandro Kappel

28 september: VUC - AFC 3 - 4
"De tweede helft"
Gelukkig schreef Ronald Koster vorige week het wedstrijdverslag. Na
een slechte wedstrijd van onze kant is het echt geen pretje om zoiets
te schrijven.
Meestal proberen wij als "verslaggevers" een leuk stukje te maken,
niet per se alleen maar over de details van de wedstrijd.
Met een blocnote alle details bijhouden à la van Gaal en vervolgens
alle feiten onder elkaar leest vermoedelijk niet lekker.
Vandaag kost het mij geen moeite. Na een "flauwe" eerste helft geen
doelpunten en weinig te melden.
Ik begon de tweede helft naast een aantal geblesseerde spelers te
kijken en het was erg leuk om te zien hoe deze jongens zo'n wedstrijd
beleven. Normaal gesproken staan deze spelers in de basis maar door
blessures is het soms niet mogelijk om te spelen. Je kunt dan niets met
je energie en het enige dat je kan doen is je collega's aanmoedigen. Ik
zal niet herhalen wat er allemaal gezegd werd maar alleen al hun
beleving was de moeite waard.
Thuis tegen Turkiyemspor was ook de 2e helft het meest interessant.
Vandaag weer al het vuurwerk na de rust en ik zal proberen het goed
uit te leggen want het ging razendsnel!
We kwamen snel op 0-1 dankzij mooi voorbereidend werk van Malcolm Esajes en Leandro Kappel schoot de voorzet goed in. Heerlijk
om deze "tiener" te zien voetballen want hij speelde vorig seizoen nog
gewoon in de A1. Van Esajas weten we dat hij zeer behendig is en
deze 2 spelers naast elkaar is echt een genot om naar te kijken, zeker
als ze de ruimte krijgen.
Vandaag heb ik mij voorgenomen om wat meer namen te noemen.
Voorin stond Gijs Roodbeen opgesteld. Gijs heeft de longen van een
marathonloper en het leukste om hem bezig te zien is als hij door een
tegenstander geïntimideerd wordt. Hij kijkt die jongen dan aan en
grijnst en loopt weg om vervolgens weer een sprintje te trekken, wat
mij betreft precies de manier om met deze materie om te gaan. Vandaag vond ik Gijs ook voetballend erg goed.

21 september: AFC - Elinkwijk 1 - 2
Autoloze zondag, dam tot dam loop, de stad vol vertier, kinderen die
spelen op straat, zelfs catamaranwedstrijden op de binnenwateren van
het IJ. Veel te doen in en rondom Amsterdam en dan werkt het weer
ook het weekend nog mee, wat wil een mens nog meer.
Op AFC was het druk, op zaterdag en zondag was het echt voor iedereen begonnen ... de competitie. Geen bekerwedstrijden meer waar,
gezien de uitslagen, de krachtsverschillen soms te groot waren, maar
goed, het zijn gewoon lekkere oefenpotjes waardoor men in ieder
geval wat scherper aan de start kon staan.
Gisteren zag ik zaterdag 1 met 4-1 winnen tegen promovendus VVJ
uit Utrecht achter de hoofdtribune op een prachtig veld en kon tevens
een blik werpen op de B2 die tegen een fysiek sterk Westlandia B1
speelde en na een 0-2 achterstand een knappe 4-2 overwinning uit het
vuur sleepte. Eigenlijk gewoon een lekkere zaterdag.
De zondag stond én ons tweede én ons eerste tegen Elinkwijk uit
Utrecht. Een 3-1 overwinning voor het 2e was prima en een mooi
voorteken voor de verdere middag. Vijf voor half drie stroomde ons
clubhuis leeg nadat men de klassieker Feyenoord-Ajax in een 2-2 zag
eindigen. Spannend slot met wat arbitrale flaters, maar dat zag ik 's
avonds bij Studio Sport wel meer. Hoe is het met het Nederlandse
voetbal gesteld? Niet echt geweldig, je zag dan wel Ajax en NEC
Europees winnen, maar voornamelijk op het hoogste niveau kreeg
PSV een voetballesje van John Heitinga en zijn Spaanse vrienden. De
tijd zal het leren...
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Om 14.30 uur floot scheidsrechter Martin voor het begin van de
wedstrijd. Het aftasten was begonnen en het eerste half uur was op
een schot van Gijs Roodbeen na AFC niet gevaarlijk voor het doel
gekomen. Precies op het half uur was het Mendel Witzenhausen die
op de linkerkant met zijn rechter de vrije trap in mocht draaien en
perfect bij de 2e paal onze centrale verdediger Peter Post wist te
bereiken die fraai inkopte, 1-0.
Nog geen 10 minuten later was het de Elinkwijkse rechterspits Baino
die de niet helemaal goed verwerkte bal van Raymon van Emmerik in
mocht tikken, 1-1, eigenlijk wel een terechte afspiegeling van de
verhoudingen.

AFC F7 - NFC/Brommer F4
AFC F9 - Swift F5
Argon 3 (zat) - AFC 2 (zat)
Swift 5 (zat) - AFC 7 (zat)
DVVA 11 (zat) - AFC 9 (zat)
Pancratius 2 (zat) - AFC 10 (zat)
Buitenveldert VE1 - AFC VE1
Bloemenkwartier VE1 - AFC VE2
Haarlem A1 - AFC A1
Hollandia B1 - AFC B1
Stormvogels C1 - AFC C1
EDO hfc C1 - AFC C2
Omniworld D1 - AFC D1
DCG D3 - AFC D3
Sporting Martinus D5 - AFC D7
Nieuw Sloten sv D5 - AFC D8
Pancratius D9 - AFC D9
DSOV MD1 - AFC D10
Weesp FC D3 - AFC D14
AGB E1 - AFC E3
Amstelland United E3 - AFC E4
Blauw Wit A'dam E5 - AFC E7
Buitenveldert E5 - AFC E9
Blauw Wit A'dam E7 - AFC E10
Dijk De E5 - AFC E12
Fortius F1 - AFC F2
Roda 23 F5 - AFC F5
Amstelland United F4 - AFC F6
RKDES F5 - AFC F10

Nadat het publiek mocht genieten van de penaltybokaal in de rust,
was het Elinkwijk dat sterk uit de startblokken kwam. Uit de strakke
corner was het verdediger Bastin Verweij die ongedekt de bal hard
achter van Emmerik in mocht koppen, 1-2.
Ik ben geen trainer, wil dat ook niet zijn, ben gewoon één van die 16
miljoen Nederlanders die denken verstand te hebben van voetbal. Ik
heb genoten van AFC-Turkiyemspor, echt genoten, vorige week
verloren we uit van een fel en collectief Westlandia, kan gebeuren,
maar vandaag spelen wij thuis en moeten wij op Goed Genoeg het
spel maken. Lijkt mij een 4-3-3 opstelling logisch met al die snelle
buitenspelers die wij in de selectie hebben.
Elinkwijk heeft terecht gewonnen, kregen zelfs een aantal kansen om
de stand hoger uit te doen vallen, waar AFC geen kansen kreeg en de
spelers voorin elkaar gewoon niet wisten te vinden.
Jammer, maar totaal geen man overboord, we moeten strijdvaardig
zijn en de neuzen allemaal dezelfde kant op ... het zat er vandaag
gewoon even niet in.
Laat ik het zo zeggen: "This time I see it thrue the fingers"....
Ronald Koster

Zondag 21 september

Opstelling: Van Emmerik, Esionye, Moumane, Witzenhausen
(Samsom), Scheerens, Roodbeen (Kappel), Esajas, Piket, Post, Pinto,
Boke (Promes)

Uitslagen
Voorgaande uitslagen zijn te zien op onze website bij ‘senioren’ en
‘jeugd’ onder ‘uitslagen’.
Zaterdag 20 september
AFC 1 (zat) - VVJ 1 (zat)
AFC 3 (zat) - AMVJ 2 (zat)
AFC 4 (zat) - Ouderkerk 2 (zat)
AFC 6 (zat) - JOS/W'graafsmeer 4
AFC 8 (zat) - Tos Actief 4 (zat)
AFC A2 - EDO hfc A1
AFC B2 - Westlandia B1
AFC D2 - Ajax D3
AFC D4 - Nieuw Sloten sv D3
AFC D5 - GeuzenM'meer D2
AFC D6 - Pancratius D5
AFC D11 - Roda 23 D8
AFC D12 - Sporting Martinus D6
AFC D13 - RAP D11
AFC E1 - AS 80 E1
AFC E2 - DCG E2
AFC E5 - RKAV E2
AFC E6 - Blauw Wit A'dam E4
AFC E8 - Pancratius E8
AFC E11 - Pancratius E10
AFC E14 - RKAV E5
AFC F1 - RAP F1
AFC F3 - Fortius F2
AFC F4 - DWS F3

13-0
5-5
0-0
6-0
1-5
0-11
2-5
3-4
0-0
0-1
0-7
3-1
1-3
0-6
3-2
1-15
6-3
0-4
0-4
4-3
5-4
2-13
0-1
Bl.W. n.o.
9-0
5-2
0-11
3-4
4-3

4-1
1-4
2-0
1-3
5-0
0-3
4-2
1-3
7-0
2-1
6-1
2-7
3-4
15-1
1-3
6-0
2-6
4-1
2-3
2-2
4-3
5-4
3-7
3-1

AFC - Elinkwijk
AFC 2 - Elinkwijk 2
AFC 3 - DEM 3
AFC 4 - Roda 23 2
AFC 5 - VVA/Spartaan 3
AFC 8 - Meer de 7
AFC B3 - Weesp FC B1
AFC B5 - Ouderkerk B2
AFC B6 - Meteoor B1
AFC C4 - VVA/Spartaan C1
AFC C5 - JOS/W'graafsmeer C2
AFC C7 - Diemen C4

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

Abcoude 5 (zon) - AFC 6 (zon)
Adam Seref Spor 5 - AFC 7 (zon)
Sloten/Rivalen 5 (zon) - AFC 9 (zon)
Forza Almere 2 (zon) - AFC 10 (zon)
APGS 2 (zon) - AFC 11 (zon)
Waterwijk A1 (zon) - AFC A3 (zon)
Monnickendam A2 - AFC A5
Pancratius B3 (zon) - AFC B4 (zon)
Waterwijk B8 (zon) - AFC B7 (zon)
RKDES C1 (zon) - AFC C3 (zon)
Kon. HFC C8 (zon) - AFC C6 (zon)
WV-HEDW C4 (zon) - AFC C8 (zon)

5-2
2-8
2-6
3-1
APGS n.o.
7-2
A5 terugg.
3-2
3-1
1-1
1-5
1-12

Zaterdag 27 september
AFC 2 (zat) - Vlug en Vaardig 2
AFC 5 (zat) - HBOK 4 (zat)
AFC 7 (zat) - JOS/W'graafsmeer 5
AFC 10 (zat) - Terrasvogels 1 (zat)
AFC VE1 (zat) - Roda 23 VE2 (zat)
AFC VE2 - Parkstad sv VE3
AFC A1 - FC Zwolle A1
AFC B1 - ADO 20 B1
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3-2
7-6
2-6
2-2
uitg.
2-4
1-0
3-2
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AFC C1 - Omniworld C1
AFC D1 - Elinkwijk D1
AFC D3 - Sloterdijk D1
AFC D7 - Legmeervogels D4
AFC D8 - Buitenveldert D4
AFC D9 - GeuzenM'meer D3
AFC D10 - Pancratius D8
AFC D14 - Sporting Martinus D4
AFC E3 - Arsenal ASV E2
AFC E4 - WV-HEDW E2
AFC E7 - OSV E6
AFC E9 - Sloterdijk E6
AFC E10 - Legmeervogels E6
AFC E12 - Buitenveldert E6
AFC E13 - SDZ E9
AFC F2 - RKAVIC F1
AFC F5 - DCG F3
AFC F6 - Legmeervogels F7
AFC F10 - Roda 23 F9

1-2
1-1
7-0
8-1
7-0
4-1
8-2
5-2
6-2
1-10
17-0
6-0
4-5
0-5
0-3
5-1
8-1
4-4
0-6

Altius 1 (zat) - AFC 1 (zat)
Volendam 8 (zat) - AFC 3 (zat)
DVVA 6 (zat) - AFC 4 (zat)
DCG 2 (zat) - AFC 6 (zat)
WV-HEDW 11 (zat) - AFC 8 (zat)
Hellas Sport A1 - AFC A2
SVVSMC B1 - AFC B2
Legmeervogels D1 - AFC D2
VVA/Spartaan D3 - AFC D4
Ankaraspor D1 - AFC D5
Pancratius D6 - AFC D6
Amstelveen D3 - AFC D11
Roda 23 D8 - AFC D12
Buitenboys D13 - AFC D13
Diemen E1 - AFC E1
DWV E1 - AFC E2
Amstelveen E2 - AFC E5
OSV E5 - AFC E6
AS 80 E8 - AFC E8
TABA E6 - AFC E11
AMVJ E3 - AFC E14
Zeeburgia F1 - AFC F1
Zeeburgia F4 - AFC F3
Chabab F3 - AFC F4
Abcoude F7 - AFC F7
Pancratius F9 - AFC F8
DWV F5 - AFC F9

0-2
2-2
3-4
0-9
3-1
1-5
1-2
2-2
0-11
0-16
1-14
7-0
5-0
1-14
0-2
4-1
4-3
4-3
0-7
0-3
1-6
3-1
4-1
4-7
0-8
5-1
2-6

NFC/Brommer 5 (zon) - AFC 8 (zon)
Zwanenburg A2 (zon) - AFC A4 (zon)
Abcoude B2 (zon) - AFC B3 (zon)
GeuzenM'meer B3 - AFC B5 (zon)
Voorland B1 (zon) - AFC B6 (zon)
Overbos C2 (zon) - AFC C4 (zon)
Buitenboys C4 (zon) - AFC C5 (zon)
WV-HEDW C2 (zon) - AFC C7 (zon)
Zaterdag 4 oktober

Zondag 28 september
AFC 6 (zon) - RKDES 5 (zon)
AFC 7 (zon) - CTO 70 4 (zon)
AFC 9 (zon) - Fortius 5 (zon)
AFC 10 (zon) - Fortius 6 (zon)
AFC 11 (zon) - Arsenal ASV 7 (zon)
AFC A3 (zon) - KDO A1 (zon)
AFC B4 (zon) - Kon. HFC B4 (zon)
AFC B7 (zon) - Diemen B5 (zon)
AFC C2 - KFC C1
AFC C3 (zon) - OSV C1 (zon)
AFC C6 (zon) - Kon. HFC C7 (zon)
AFC C8 (zon) - Abcoude C4 (zon)

1-4
CTO n.o.
7-4
4-4
6-0
4-1
6-1
3-5
1-4
3-3
2-0
6-2

VUC (zon) - AFC (zon)
Breukelen fc 2 (zon) - AFC 2 (zon)
DWS 3 (zon) - AFC 3 (zon)
Zeeburgia 2 (zon) - AFC 4 (zon)
Sporting Maroc 4 (zon) - AFC 5 (zon)

3-4
2-3
0-5
6-0
6-6

3-2
2-5
0-3
2-3
2-1
0-4
0-3
0-3
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AFC klass. vet. - Sparta klass. vet.
AFC 1 - Meern De 1
AFC 4 - Hillegom 2
AFC 5 - RAP 3
AFC 6 - ABN AMRO 2
AFC 9 - Aalsmeer 6
AFC 10 - Hoofddorp s.v. 3
AFC VE1 - Nieuwendam SC VE2
AFC A2 - Roda 23 A1
AFC B1 - Quick Boys B1
AFC D2 - Stormvogels D2
AFC D4 - DWV D4
AFC D5 - Buitenveldert MD1
AFC D6 - RKAV D2
AFC D11 - AMVJ D2
AFC D12 - Amstelveen D3
AFC E1 - JOS/W'graafsmeer E1
AFC E5 - Sporting Martinus E3
AFC E6 - GeuzenM'meer E3
AFC E7 - Diemen E7
AFC E8 - Sporting Martinus E8
AFC E9 - Meteoor E3
AFC E11 - GeuzenM'meer E4
AFC F1 - Roda 23 F1
AFC F3 - Tos Actief F2
AFC F4 - Arsenal ASV F2
AFC F5 - Swift F3
AFC F7 - Aalsmeer F4
AFC F9 - SDZ F8

5-0
0-3
5-3
6-6
3-3
afg.
5-1
1-5
afg.
6-1
3-1
afg.
afg.
afg.
afg.
afg.
4-0
afg.
afg.
6-3
4-0
9-0
3-1
3-0
5-1
1-0
afg.
6-0
5-5

Zwanenburg 2 - AFC 2
Vlug en Vaardig 3 - AFC 3
DVVA 9 - AFC 7
Wartburgia VE1 - AFC VE2
FC Emmen A1 - AFC A1
UVS B1 - AFC B2
FC Volendam C1 - AFC C1
Purmersteijn D1 - AFC D1
Blauw Wit A'dam D3 - AFC D3
Roda 23 D6 - AFC D7
DCG D6 - AFC D8
GeuzenM'meer D4 - AFC D9
AMVJ D1 - AFC D10
Almere FC D7 - AFC D13
RKAVIC D2 - AFC D14
Blauw Wit A'dam E2 - AFC E2
Arsenal ASV E1 - AFC E3
Voorland E1 - AFC E4
Aalsmeer E4 - AFC E12
Legmeervogels E7 - AFC E13
Legmeervogels E8 - AFC E14
Aalsmeer F1 - AFC F2
Diemen F6 - AFC F6
Ouderkerk F5 - AFC F8
Legmeervogels F11 - AFC F10

1-6
3-2
3-1
4-4
0-3
0-2
1-2
0-3
0-9
4-1
2-10
afg.
afg.
0-10
4-1
2-4
2-2
5-2
8-0
6-3
2-2
5-3
1-2
3-0
3-2
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Zondag 5 oktober
AFC - DWV
AFC 2 - Hollandia 2
AFC 3 - United/DAVO 2
AFC 4 - Hillegom 2
AFC 5 - Buitenveldert 3
AFC 8 - ABN AMRO 5
AFC 11 - Nautilus 4
AFC A4 - RKAV A1
AFC B3 - Waterwijk B2
AFC B5 - JOS/W'graafsmeer B2
AFC B6 - Buitenveldert B3
AFC C4 - KDO C1
AFC C7 - Voorland C1

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

RKAVIC 3 - AFC 6
Ankaraspor 3 - AFC 7
RAP 9 - AFC 9
GeuzenM'meer 4 - AFC 10
RKAVIC A1 - AFC A3
KDO B2 - AFC B4
Pancratius B6 - AFC B7
Zeeburgia C2 - AFC C2
Kon. HFC C1 - AFC C3
Waterwijk C5 - AFC C5
KDO C3 - AFC C6
Omniworld C8 - AFC C8

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

Fortius D3 - AFC D5
SCW D2 - AFC D6
RKAVIC D3 - AFC D11
AMVJ D2 - AFC D12
Abcoude E1 - AFC E1
Diemen E3 - AFC E5
Volewijckers E4 - AFC E6
DWV E5 - AFC E7
Roda 23 E8 - AFC E8
SDZ E7 - AFC E9
Sporting Martinus F1 - AFC F1
WV-HEDW F1 - AFC F3
VVA/Spartaan F3 - AFC F4
Blauw Wit A'dam F4 - AFC F5
RKAVIC F5 - AFC F7
ZSGO/WMS F3 - AFC F9
Zondag 12 oktober

Zaterdag 11 oktober
AFC 2 - SCW 2
AFC 3 - RAP 2
AFC 7 - Kadoelen sv 4
AFC 8 - Swift 6
AFC VE2 - CTO 70 VE1
AFC A1 - Flevo Boys A1
AFC B2 - FC Dordrecht B1
AFC C1 - FC Twente/Heracles C1
AFC D1 - Stormvogels D1
AFC D3 - VVA/Spartaan D2
AFC D7 - Aalsmeer D2
AFC D8 - DCG D7
AFC D9 - Ouderkerk D4
AFC D10 - RKAV D3
AFC D13 - AS 80 D17
AFC D14 - Legmeervogels D3
AFC E2 - SDZ E2
AFC E3 - Geinburgia E1
AFC E4 - Pancratius E4
AFC E10 - Sloterdijk E5
AFC E12 - Arsenal ASV E6
AFC E13 - Dijk De E5
AFC E14 - Weesp FC E8
AFC F2 - Bijlmer F1
AFC F6 - Legmeervogels F6
AFC F8 - Pancratius F8
AFC F10 - KDO F2

1-1
2-1
3-11
4-5
0-3
4-0
1-3
2-2
4-0
5-0
6-1
12-1
2-5
12-1
14-0
1-2
1-1
7-2
1-2
6-7
1-7
1-8
2-1
1-6
2-2
1-7
2-2

AH '78 1 - AFC 1
WV-HEDW 6 - AFC 4
Vlug en Vaardig 4 - AFC 5
Ouderkerk 3 - AFC 9
Ouderkerk 4 - AFC 10
Badhoevedorp VE2 - AFC VE1
Argon B1 - AFC B1
Zandvoort D1 - AFC D2
DWS D4 - AFC D4

1-0
uitg.
3-2
2-3
4-4
4-1
0-4
1-8
0-2

0-1
1-16
1-7
3-4
0-3
3-0
0-5
0-18
3-6
0-4
1-8
5-0
1-4
2-7
0-6
5-2

AFC 6 - DIOS 6
AFC 7 - AGB 7
AFC 9 - APGS 2
AFC 10 - Batavia '90 5
AFC A3 - TABA A1
AFC B4 - Blauw Wit A'dam B3
AFC C2 - DEM C1
AFC C3 - AS 80 C1
AFC C5 - Tos Actief C1
AFC C6 - Blauw Wit A'dam C5
AFC C8 - Waterwijk C8

2-5
4-2
APGS n.o.
6-1
2-4
6-4
2-1
0-2
3-2
5-1
3-1

VVSB - AFC
ADO 20 2 - AFC 2
Volendam 2 - AFC 3
Geinburgia 2 - AFC 4
Adam Seref Spor 2 - AFC 5
Chabab 3 - AFC 8
Sporting Martinus 6 - AFC 11
DEM A1 - AFC A2
Buitenboys B1 - AFC B3
Waterwijk B5 - AFC B5
TOB B1 - AFC B6
DSS C1 - AFC C4
Blauw Wit A'dam C6 - AFC C7

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

AFC Nieuwsbrief
AFC Nieuwsbrief
De tweede AFC Nieuwsbrief is op 1 oktober verschenen en verzonden aan een groot aantal e-mail adressen.
Het blijkt dat nog een groot aantal AFC leden zich niet hebben
aangemeld. Men mist dus een behoorlijk stuk informatie.
Men kan zich heel gemakkelijk aanmelden voor de automatische
ontvangst van de Nieuwsbrief.
Klik op de banner linksboven op de homepage van onze website en
vul vervolgens je e-mailadres in, klik op het rondje ‘Aanmelden' en
klik tenslotte op verzenden.
Direct hierna ontvangt men een e-mail met een link waarmee je de
aanmelding activeert. Vanaf dat moment ontvangt men de AFC
Nieuwsbrief.
Aarzel niet, meld je nu aan.
Wil men alsnog de inhoud van de tweede nieuwsbrief bekijken, dan
kan dat via onze website bij ‘clubinfo’ onder de knop AFC Nieuwsbrief’’
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M I X E D

P I C K L E S
ingelegd door Willem (Pim) Adriaansz (sinds 1976 nr. 315)
w.adriaansz@zonnet.nl en www.home.zonnet.nl/w.adriaansz

EEN JUBILEUM
Het stond verscholen in de laatste Schakel van seizoen 2007/2008. Het jaarverslag van secretaris Kees Gehring besloot 'ons eerste' met de
laatste zin: “Op zondag 24 mei kwam de selectie nog één keer bijeen voor het spelen van een jubileumwedstrijd tegen onze 100-jarige stadgenoot WV-HEDW, uitslag 2-0 voor de jubilaris en daarmee was het seizoen 2007/2008 voor AFC 1 definitief verleden tijd”.
Daar komt Pickelaar toch even op terug, want na afloop van die wedstrijd kreeg onze voorzitter Machiel van der Woude een exemplaar aangereikt van het WV-HEDW jubileumboek. Dat heeft daarna uiteraard even gecirculeerd, maar het kwam tenslotte terecht op de plaats waar het
behoort te zijn: in het AFC-archief. En daarmee kreeg een geïnteresseerde Pickelaar goud in zijn handen. Hij nam van vele goede jubileumboeken kennis, maar het boek – of beter de drie boeken van 25 x 35 cm in een fraai vormgegeven cassette – dat WV-HEDW presenteerde slaat
alles (in totaal 1800 bladzijden kunstdrukpapier)!
Het is een uitgave van de Commissie Geschiedschrijving WV-HEDW, bestaande uit Vincent Huis in ’t Veld, Joost van Elten, Jos van Meeuwen, Wilco van Welzen, André Lopes Dias (0ndersteuning) en Cecilia Tabak (eindredactie). Gastschrijver is Evert de Vos.
Voor de goede orde eerst iets over het ontstaan van WV-HEDW. Wilhelmina Vooruit werd opgericht op 25 mei 1908 en enige jaren later ontstonden Hortus en EDW. Drie clubs, die hun oorsprong vonden in het oostelijk deel van Amsterdam-centrum met een overwegend joodse bevolking. In 1931 verenigden Hortus en EDW zich tot HEDW, dat op zijn beurt in 1956 fuseerde met Wilhelmina Vooruit tot WV-HEDW.
Nadien braken er slechte jaren aan voor de nieuwe club, die in 1965 nog slechts bestond uit 2 seniorenelftallen en een paar jeugdteams. Vanaf
14 september 1972 traden er capabele bestuurders aan, die de club allengs weer uit het moeras trokken. De groei voltrok zich aanvankelijk
geleidelijk, maar nam in de jaren tachtig explosief toe; vooral na de verhuizing van Voorland naar Middenmeer in 1997. WV-HEDW telt thans
meer dan 1000 leden. Helaas is de zaterdag tweedeklasser vooralsnog slecht gestart in seizoen 2008/2009.
Maar terug naar het boek der (jubileum-)boeken. Onder het motto 'Jongens, vol illusies en idealen' kwamen de drie boeken tot stand: “Drie
mooie geboorten” (1908-1945), “Met nieuwe kracht het veld weer op” (1946-1967) en “Van kwetsbaar tot kerngezond” (1968-2008). Boeken,
die met liefde en vakman/vrouwschap tot stand zijn gekomen, ondanks het ontbreken van veel documentatie uit 1940-1945 door de Duitse
bezetting van Nederland, die diepe wonden sloeg in een merendeels joodse sportgemeenschap. Het eerste boekdeel eindigt op indrukwekkende
wijze met een overzicht van de vele slachtoffers; dat met de grootst mogelijke nauwkeurigheid is opgesteld.
Pickelaar betuigt hier alsnog zijn grote bewondering en diep respect voor WV-HEDW en alle betrokkenen, die na jaren gedegen werk een jubileumgeschenk konden offreren, dat breed uitstijgt boven een uitsluitende sportieve waarde.
CITAAT
“Zonder gezelschap is geluk onmogelijk”
(Lucius Annaeus Seneca, Romeins dichter en wijsgeer, ca. 4 voor Chr. – 65 na Chr.).
BEZOEKREGELING
Het is inmiddels al weer heel wat jaren geleden, dat de Schakel in het seizoen tweewekelijks uitkwam. In die tijd – Gerard Trebert was de eindredacteur – liep Pickelaar met zijn M.P. eenmaal in de 4 weken mee, want hij wilde voorkomen dat hij elke 14 dagen ’s nachts beklemd wakker
zou worden. De frequentie van zijn Schakel-deelname kwam opnieuw aan de orde toen de Schakel eenmaal in de 3 weken ging uitkomen. De
Mixed Pickles 'om en om' handhaven zou betekenen eenmaal in de 6 weken 'meelopen' en dat vond de tobber Pickelaar weer wat aan de schrale
kant; hij hield de M.P.-frequentie op elke 3 weken (dus in elke Schakel). Recent is nu door hoger hand besloten, dat de Schakel voortaan vierwekelijks uitkomt. Pickelaar nam het niet zo moeilijke besluit om zich daar naar te voegen. Hij gaat dus – net als destijds – weer vierwekelijks
aan de Pickles-slag. Geen enkel probleem, want zijn honorering blijft ongewijzigd. Om elk misverstand uit te sluiten: nihil dus.
NAZOMER
In zijn vorige inleg gunde Pickelaar zichzelf, door gebrek aan seizoenvoorbereiding, wat meer persoonlijke vrijheid en hij informeerde u enigszins uitvoerig over zijn onverwachte Franse ommetje. Dat moest kunnen, meende hij, want 'op AFC' is voetbal ook niet zijn enige gespreksonderwerp. Hij rekte zijn privé wederwaardigheden wat op om te kijken hoever hij te ver kon gaan. Dat bleek, gezien de talrijke reacties, rijkelijk
ver te kunnen. Bedankt voor de adhesiebetuigingen. Maar het bleek nog een beetje na te zomeren, zodat Pickelaar – door het dolle heen – er nog
een extra weekje aan toevoegde en de La Marolle naar Rekken (Gelderse Achterhoek) sleepte; waardoor hij VUC-AFC aan zich liet voorbijgaan. Op zondag 28 september ging dat toch een beetje knagen toen hij tussen 17 en 18 uur bij een boerenechtpaar een borreltje meedronk en
hij wat overmoedig vroeg of hij even op teletekstpagina 844 mocht zien wat zijn AFC er bij VUC in Den Haag van had gebakken. Hoewel de
agrariër en voormalige veehouder geen notie had van Pickelaars vreemde interesse leverde hij toch panklaar het genoemde beeldscherm: 3-4
voor AFC (bravo).
Eén week later was Pickelaar juist op tijd voor AFC-DWV, maar de nazomer bleek inmiddels verruild voor westerstorm en een niet aflatende
slagregen. Alsof er niets aan de hand was reed Pickelaar naar Goed Genoeg, waar zowaar nog een handvol onnozele bezoekers aanwezig waren
voor een partijtje voetbal.
Pickelaar zag 21 spelers met lange mouwen en slechts één – Gijs Roodbeen – met korte mouwen. Hij zou 'man of the match' worden. De drie
aanvankelijk groene scheidsrechters bleken na rust opgeschoond te zijn tot zwart; zoals dat ook eigenlijk hoort. Met voor een groot deel in de
tweede helft 10 AFC-ers op het veld liep de score ineens sneller op; tot 4-0. De onzen liepen elkaar met een man minder blijkbaar niet meer zo
in de weg. En Pickelaar blijft volhouden, dat het paarsachtige 'rode AFC-shirt een vergissing is. Zelfs de rugnummers zijn amper nog te lezen.
OUDE GLORIE
Pickelaar begon deze inleg met een 100-jarige en hij besluit met een bericht over een 95-jarige, de Amsterdamsche Honkbal (& Softbal) Club
Quick (Nederlands honkbalkampioen in 1922, 1925 en 1935). Ruim een half jaar geleden bekende hij in een toenmalige MP-inleg 'iets van
doen' te hebben met die kleine, oude club (zijn eerste sportieve liefde), die zonder geldschieters een gezond leven leidt en zich opmaakt voor het
eeuwfeest in 1913.
Onlangs werd dat aloude Quick rimpelloos 5-de klasse kampioen; met de bijbehorende promotie naar de 4-de klasse. Reeds nu wordt er – jawel
– een jubileumboek voorbereid onder auspiciën van de Vrije Universiteit. Pickelaar belooft zijn best te doen om het allemaal nog te kunnen
meebeleven.
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09:00 127691 AFC F2 - JOS/W'graafsmeer F1
10:30 128626 AFC F3 - JOS/W'graafsmeer F3
10:30 128625 AFC F4 - Volewijckers F3
12:15 128162 AFC F5 - SDZ F5
09:00 127205 AFC F7 - Sporting Martinus F6
09:00 128624 AFC F9 - Dijk De F5

Programma
Het programma is voor de komende 2 weken afgedrukt.
In de AFC Nieuwsbrief van 29 oktober vindt men het programma
voor de daarop volgende 2 weken.
Gebruik ook de button ‘programma KNVB’ bij ‘senioren’ of bij
‘jeugd’ op onze website. Hier wordt het programma voor 4 weken
steeds vermeld.
Thuiswedstrijden zaterdag 18 oktober 2008
15.00
AFC VET – Hercules VET
14:45 66248 AFC 6 (zat) - RKAVIC 3 (zat)
14:45 66301 AFC 8- Hoofddorp s.v. 2 shirt
12.15 83721 AFC A2 – Roda’23 A1
15.00 165070 AFC C1 – RAP C1 (beker)

snipperdag
snipperdag
snipperdag
snipperdag
snipperdag

Uitwedstrijden zaterdag 25 oktober 2008
14:30 86788 Waterwijk 1 (zat) - AFC 1 (zat)
Kerkhof, C.G.L.
10:30 86314 DVVA 3 (zat) - AFC 2 (zat)
Marinus, D.
12:30 86542 DRC 2 (zat) - AFC 3 (zat)
12:00 68910 SIZO 2 (zat) - AFC 6 (zat)
15:00 87215 GeuzenM'meer 4 - AFC 7
snipperdag in aanvraag!
14:30 68848 RKAVIC 4 (zat) - AFC 8 (zat)
12:30 164563 TABA VE2 (zat) - AFC VE2 (zat
12.00 1952 Ajax A2 – AFC A1
R.Graaf de R.J.
11:15 50568 Barendrecht B1 - AFC B2
Stuivenwold, B.
14:45 86207 SVW 27 C1 - AFC C2
Bokhoven, H.C.M. v.
10:30 86842 Argon D1 - AFC D1
Brouwer, D.
10:00 127995 DWS D2 - AFC D3
snipperdag
12:00 127517 Sporting Martinus D5 - AFC D6
snipperdag
12:00 128464 HSV'69 D1 - AFC D7
snipperdag
10:00 127970 Tos Actief D3 - AFC D9
10:30 127449 AFC D12 - AFC D11
snipperdag
09:30 143176 Haarlem D3 - AFC D13
snipperdag
11:00 126559 Abcoude D3 - AFC D14
09:45 126900 Swift E2 - AFC E2
snipperdag
09:45 126432 Buitenveldert E2 - AFC E3
09:45 126438 Buitenveldert E3 - AFC E4
08:30 127373 Swift E5 - AFC E6
snipperdag
08:45 126436 Buitenveldert E5 - AFC E10
snipperdag
09:00 127258 WV-HEDW E6 - AFC E11
snipperdag
08:45 126431 Buitenveldert E6 - AFC E13
snipperdag
11:45 126890 Roda 23 E11 - AFC E14
10:00 127181 Diemen F1 - AFC F1
snipperdag
09:00 126239 RKAVIC F3 - AFC F6
snipperdag
11:15 126716 DCG F7 - AFC F8
snipperdag
09:00 128156 Sporting Martinus F8 - AFC F10

Leo de Nobel
Peter Brans (o.v.)
Steenbergen R.
Pot M.

Uitwedstrijden zaterdag 18 oktober 2008
15:00 78880 VVGA 2 (zat) - AFC 7 (zat)
13:30 66113 WV-HEDW 12 (zat) - AFC 9 (zat)
14:30 66111 Zandvoort 4 (zat) - AFC 10 (zat)
14:30 78244 Arsenal ASV VE2 (zat) - AFC VE1 (zat)
14:30 164533 Buitenboys VE1 (zat) - AFC VE2 (zat)
14.30 4236 Roda JC A1 – AFC A1 (beker)
Heuts H.M.H.
14.30 165052 Huizen B1 – AFC B1 (beker)
Rijn van L.F.
Thuiswedstrijden zondag 19 oktober 2008
14.30 165990 AFC 1 (zon) – SDZ 1 (beker)
Os van E.
11.00 165989 AFC 2 (zon) – Parkstad sv 1
Ahlers M.T.
14.45 43237 AFC 5 (zon) - VVA/Spartaan 4
Beens, J.
14.45 43236 AFC 8 (zon) - KDO 4 wit shirt
Ap Springer
11:45 43180 AFC A4 (zon) - WV-HEDW A1
Frans Jüch
11.45 43167 AFC B5 (zon) - Diemen B3 (zon)
snipperdag
11:45 43333 AFC B6 (zon) - Arsenal ASV B1
Ap Springer
09.00 146231 AFC C4 – KDO C1
wit shirt
09:00 33133 AFC C5 (zon) - Weesp FC C2 (zon)
09:00 43153 AFC C7 (zon) - Tos Actief C2 (zon) snipperdag 1
Uitwedstrijden zondag 19 oktober 2008
14:00 44061 RKAV 4 (zon) - AFC 6 (zon)
12:00 44048 Parkstad sv 2 (zon) - AFC 7 (zon)
12:00 160344 Kadoelen sv 2 (zon) - AFC 9 (zon)
10:30 44008 Arsenal ASV 8 (zon) - AFC 10 (zon)
14.00 149251 Fortius 5 (zon) - AFC 11 (zon)
11.30 47271 RKAVIC A1 –AFC A3
12:00 43981 Legmeervogels B4 (zon) - AFC B4 (zon)
12:00 43159 AS 80 B6 (zon) - AFC B7 (zon)
uitgesteld
12.00 165077 DWS C1 – AFC C2 (beker)
Kuit M.
10:00 43959 Sporting Martinus C4 (zon) - AFC C6 (zon)
14:30 152824 Buitenboys C6 (zon) - AFC C8 (zon)

Let op! Zondag 26 oktober gaat de wintertijd in.
Dit betekent dat ’s nachts de klok van 03.00 uur
gaat naar 02.00 uur, dus 1 uur achteruit.
Hou hier dus rekening mee.
Thuiswedstrijden zondag 26 oktober 2008
14:30 129 AFC 1 (zon) - HBS 1 (zon)
Holties, H.
11:00 49167 AFC 2 (- Blauw Wit Amsterdam 2 Ammers, R.W.J. van
14:45 49160 AFC 3 (zon) - Velsen 2 (zon)
Erbas, A.
14:45 49159 AFC 4 (zon) - Diemen 2 (zon)
Ham, C. van
11:45 49127 AFC 5 (zon) - TOB 2 (zon)
Erik Bos
11:45 49126 AFC 8 (zon) - Arsenal ASV 4 (zon) Ap Springer
14:45 149252 AFC 11 - WV-HEDW 11
Karel Kuijvenhoven
11:45 49070 AFC A4 (zon) - Nieuw Sloten sv A1 (zon)
09.00 35237 AFC B3 (zon) - Buitenveldert B1 (zon)
09:00 49057 AFC B5 (zon) - Ankaraspor B1 (zon)
snipperdag
11:45 49219 AFC B6 (zon) - Meern De B4 (zon)
snipperdag
09.00 32857 AFC C4 (zon) – Roda’23 C2 (zon)
Biezen A.R. vd
09.00 165756 AFC C7 – Pancratius C5
snipperdag

Thuiswedstrijden zaterdag 25 oktober 2008
14:45 86778 AFC 4 (zat) - AMVJ 3 wit shirt
Peter Brans
14:45 87218 AFC 5 - Sporting Noord 2 wit shirt Rein Akkerman
14:45 69032 AFC 9 (zat) - Swift 10 (zat)
Leo de Nobel
14:45 69031 AFC 10 (zat) - Concordia sv 2 (zat) Frans Jüch
12:15 87052 AFC VE1 (zat) - Meteoor VE2 (zat)
12:15 86499 AFC A2 - Houten A1
Goossen, M.W.
14:45 87174 AFC B1 - Stormvogels B1
Willemse, F.F.W.
10:30 69070 AFC D2 - Roda 23 D1
Ap Springer
12:15 127046 AFC D4 - Blauw Wit Amsterdam D4 snipperdag
10.30 164848 AFC D5 – Zeeburgia D5
snipperdag
09:00 127998 AFC D8 - Blauw Wit Amsterdam D7 snipperdag
10.30 127997 AFC D10 - Roda 23 D7
10:30 127449 AFC D12 - AFC D11
snipperdag
10:30 86364 AFC E1 - DCG E1
09:00 128804 AFC E5 - DCG E4
snipperdag
09:00 128331 AFC E7 - Blauw Wit Amsterdam E6 vervallen
09:00 128803 AFC E8 - Abcoude E8
10:30 128330 AFC E9 - Arsenal ASV E5
snipperdag
10:30 159788 AFC E12 - ZSGO/WMS E3
snipperdag

Uitwedstrijden zondag 26 oktober 2008
14:00 49945 Pancratius 6 (zon) - AFC 6 (zon)
14:30 49942 Arsenal ASV 3 (zon) - AFC 7 (zon)
12:30 49900 Arsenal ASV 7 (zon) - AFC 9 (zon)
11:30 49897 P en T 3 (zon) - AFC 10 (zon)
12:00 49890 Sporting Martinus A1 - AFC A3
Zwaan, J.P. v.d.
11.00 2854 Ajax C1 – AFC C1
Hof H.
14:45 49872 Roda 23 B3 (zon) - AFC B4 (zon)
10:30 49536 TABA B3 (zon) - AFC B7 (zon)
10:00 144140 GeuzenM'meer C1 (zon) - AFC C3 (zon) Verburg, D.
12:00 35341 Buitenboys C3 (zon) - AFC C5 (zon)
09:30 49857 Roda 23 C5 (zon) - AFC C6 (zon)
14:30 152827 Buitenboys C7 (zon) - AFC C8 (zon)
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Zaterdag 9
Michel van Bemmelen, Rutger van Boxtel, Hans Dekkers, Abdelhadi
Elamaraoui, Martijn van Hees, Meino Kalwij, Jean Paul Lo Ten Foe,
Maarten Nooter, Arjen Polman, Rene Pförtner, Arjan Roosen, Tarmo
Vesterbohm, Dave van Voorst, Dennis van Vugt, Ward de Witt,
Maarten van der Wolf.
Afschrijven bij Hans Dekkers 06-51545649.
Zaterdag 10
Jack Huiman, Stijn Ouderland, Mitchell Ramsahai, Benjamin Kool,
Philippe Meijer, Yannick Meijer, Jeroen Smits, Philippe Hes, Alex
Hes, Raoul Bohne, Camiel Pietrzak, Danny Pinto, Daniel Juliard, Bart
Kas, Liron Barendsen, Nittin Pabbi, Dennis van Metelen, Emiel van
Empel en Jan Gerards.
Afschrijven bij Jack Huiman 06-38541459

Zaterdag
Trainingen
Op maan- en woensdag, vanaf 20.00 uur, zijn de 3 kg-velden beschikbaar met dien verstande dat op de woensdagavond één kunstgrasveld is gereserveerd voor de zondagsenioren.
Teamindelingen
Zaterdag 1
Frank Bakker, Jeroen Bertens, Jasper Blonk, Coen Doolaard, Barry
van der Glas, Thomas Heemskerk, Olivier Hendriks, Edwin van Holten, Sonny de Jong, Harro Kras, Benno Nihom, Lennard Parleviet,
Michael Parsser, Sandro Pique, Olivier Poederbach, Thomas Rijsman, Joey Singels, Steffan van Slooten, Martijn Stronks, Erwin Smit,
Louis Stam,Chris Uittenbosch, Martijn Vermeulen, Dave Weinstein,
David Westerhof, Milan de Wijs, Kevin van 't Wout.
Trainer: Jeroen Brussee 06-10892823; Leider: Brian Koster 0650628733
Zaterdag 2
Jurriaan Bakker, Laurens Bianchi, Jerry Bouterse, Pim Brekelmans,
Anton van Broeckhuijsen, Ruud Gullit, John Ewbank, Hans Geerlings, Carlos Hasselbaink, Wilfred Hunsel, Carlos Lemos Benvindo,
Ulrich Landvreugd, Kay Lerby, Jan-Wieger van der Linden, John van
Lottum, Stanley Menzo, Bonnie Moedig, Danny Muller, Fred ten
Nijenhuis, Lex Oosterling, Dennis Purperhart, Ricky Testa La Muta,
Martin Verburg, Bart van der Vlugt, Ken Watanabe en Aron Winter.
Afschrijven bij Anton van Broeckhuijsen 06-53214371 of Fred ten
Nijenhuis 06-53487485.
Zaterdag 3
Freek Bronwasser, Michiel Bijloo, José Chavarri, Jasper Groothuis,
Marnix de Haas, Eran Hausel, Robert Haverlag, Chris Hilder, Cees
Kersten, Jacques Leijssenaar, Rob Leijssenaar, John Luske, Bert
Millenaar, Sander Munsterman, Rutger Snow, Jelle Struik, Michiel
Temminck, Arjen de Vetten, Daniel Visser, Riens van der Waals.
Afschrijven Eran Hausel (06-46119428) of Rutger Snow (0650248046)
Zaterdag 4
Olivier Aartsen, Steven Constandse, Thomas Elias, Jelle Folmer,
Diederik v/d Graaf, Joost Harmsen, Steven van den Ingh, Jorit Kalff,
Arnoud Leeman, Francis van Marle, Siewerd Nicolai, Diederik van
Oosten, Frenkel Schönfeld, Martijn van Someren Greve, Rutger
Treffers, Rody Turpijn, Tom Veldhuis, Diederik Vrijenhoek en JanJaap van Westenbrugge.
Afschrijven bij Joost Harmsen 06-15074259.
Zaterdag 5
Rein Akkerman, Steve Bierman, Mark Coenen, Ron van Doesburg,
Herman Drenkelford, Tom Egbers, Peter van Essen, Nicky Hekster,
Benno Honsdrecht, Dick Huisman, Meindert Huisman, Hans Hulst,
Ronald Koster, Willem Massar, Geoffrey van Meer, Eddy Meijer,
Geert Net, Rob Overweg, Alphons Peters, Bert de Rooy, Rene Stefels,
Milko Vinke, Hans de Wit en Sebo Woldringh.
Afschrijven bij Lou Hekster 06-53304374
Zaterdag 6
Thijs Berntsen, Ramon Besters, Hidde ten Brink, Peter van den Dungen, Eric Euwes, Jerzy Havers, Sander Hekscher, Michel de Hond,
Piet Jansen, Stephan Knol, Sebastiaan Licht, Johan Logher, Emiel
Neter, Erwin Schreuder Goedheijt, Reinoud van Servellen, Iain
Thompson, Irving Waas, Teun Witjes, David van der Zande, Lucas
van Zandvoort en Wim Zoethout
Afschrijven bij Stephan Knol 06-53219529 of Reinoud van Servellen
06-21278143.
Zaterdag 7
Jouko van Aggelen, Bob Arends, Martijn Arends, Martijn den Bakker, Mark Bouman, Coen Crijns, Jesse Denijs, Robbert Driessen,
Michiel Folkers, Camiel Huisman, Tim Huisman, Wouter Huyg,
Frank Langereis, Boaz Meijer, Klaas Nauta, Poul Oldenziel, Maxim
Spek, Ebe Treffers, Victor de Vries en David Jan van Westerloo
Afschrijven bij Victor de Vries 06-13390145
Zaterdag 8
Edgar Boon, Aron Blok, Maarten Blokland, Menno van Dorp, Aaron
Driesen, Rene van Eijsden, Sander van Eijsden, Robert van Kampen,
Nicky van Kampen, Tommy van Kampen, Humphrey Naarendorp,
Kelvin Nieberg, Nino Ockhuysen, Wim Ostendorf, Elja Rengers,
Evert Steenbergen, Robert Vreugdenhil, Derk Walgemoed, Mitchell
Westerduin en Lex Woldringh. Contactpersoon: Maarten Blokland
06-18887550

Veteranen 1
Niels Bal, Marcel van Brenk, Ruud de Bruyn, Pascal Chameau, Ferdinand Grapperhaus, Alex van Helden, Adriaan Jeukens, Henk Koenders, Fred Laarhoven, Tonnie van Leeuwen, Randy Lobatto, Marcel
Monnink, Lucien Mossou, Brian Speelman, Aad Stoop, Jan van Tiel,
Theo Willemsen, Sjoerd Zomer en Boudewijn Zomer.
Afschrijven bij Robby Lobatto 06-51987726
Veteranen 2
Quintus Abeln, Daniëllo Cohen, Jan van Galen, Ton Koers, Jan
Koomen, Marcel Koster, Ron Kuyt, Richard Mounoury, Etjior Onwuteaka, Bert Polder, Wim Ringe, Rob Schuddemat, Theo Temmink,
Herman Verhagen, Jan Verhagen, Elbert Waller, Machiel v.d. Woude, George Wijnberg en Alderd v/d Zwaard.
Aanvoerder & afschrijven bij Theo Temmink 06-41215962
Algemene Zaken: Marcel Koster 06-53134078
Contactpersonen
Zat 1, Brian Koster (06-50628733)
Zat 2, Fred ten Nijenhuis (06-53487485)
Zat 3, Eran Hausel (06-46119428)
Zat 4, Joost Harmsen (06-15074259)
Zat 5, Lou Hekster (06-53304374)
Zat 6, Stephan Knol (06-53219529)
Zat 7, Victor de Vries (06-13390145)
Zat 8, Maarten Blokland (06-18887550)
Zat 9, Hans Dekkers (06-51545649)
Zat 10, Jack Huiman (06-38541459)
Vet 1, Robby Lobatto (06-51987726)
Vet 2, Marcel Koster (06-53134078)
Zaterdagcommissie
De zaterdagcommissie bestaat uit:
Roy van Dijk - voorzitter (06-53288696)
Sebo Woldringh - secretaris (06-14672961)
Jack Huiman - commissaris (06-38541459)
De zaterdagcommissie wenst een ieder een sportief, succesvol en
bovenal gezellig seizoen toe.
Sebo Woldringh
Secretaris zat-cie

Zondag A
19 oktober 2008: 14.30 uur, 165990, AFC 1 – SDZ 1 beker
Scheidsrechter E.van Os
26 oktober 2008 : 14.30 uur, 129, AFC 1 – HBS 1
scheidsrechter H.Holties, ass. Scheidsrechters A.Oost en H.Luimstra.
19 oktober 2008: 11.00uur, 165989, AFC 2 –Parkstad sv 1 beker
Scheidsrechter M.T.Ahlers.
26 oktober 2008 : 11.00 uur, 49167 AFC 2 – Blauw Wit 2.
Scheidsrechter R.W.J.van Ammers

Zondag B
Training
AFC 3 en AFC 4 trainen op dinsdag en donderdag. Trainers Hesdy
Sanches en Martin Verburg. Aanvang 20.00 uur
AFC 5 t/m AFC 12 trainen op woensdag en vrijdag. Trainer Kees
Bregman. Aanvang 20.00 uur.
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Wedstrijdsecretriaat
Het wedstrijdformulier dient voor aanvang van de wedstrijd geheel te
zijn ingevuld. Het is niet meer mogelijk zonder KNVB spelerspas aan
wedstrijden deel te nemen. Wij verzoeken de aanvoerders na de uitwedstrijd de uitslag door te geven aan ons wedstrijdsecretariaat,
telefoonnummer 020-6618316. En er voor te zorgen dat het wedstrijdformulier uiterlijk de volgende dag (maandag) in het bezit is van
onze administratie.

09.30 - 09.55 uur
10.00 - 10.15 uur
10.15 - 11.15 uur
11.15 - 12.15 uur
12.15 - 12.35 uur
12.35 - 12.55 uur
12.55 - 13.15 uur
13.15 - 14.30 uur
14.30 - 14.45 uur

Samenstelling B-commissie
Patrick Reddering - voorzitter (06-47806481): coördinatie AFC 3 t/m
AFC 5
Rogier de Boer – commissaris (06-10897702): coördinatie AFC 3 t/m
AFC 5
Lars Boering – commissaris (06-51147503): coördinatie AFC 6, AFC
7 en AFC 9
Max Flam – secretaris (06-25425231): coördinatie AFC 8, AFC 10 en
AFC 11.

ontvangst deelnemers
opening
Finaleronde penalty/shootout competitie
4 tegen 4 toernooi
lunch F pupillen + begeleiders
lunch E pupillen + begeleiders
lunch D pupillen + begeleiders
4 tegen 4 toernooi
Prijsuitreiking

Programma CL en WC voor de herfstvakantie
zaterdag 18 oktober:
geen programma.
woendag 22 oktober:
12:00 uur - 13:00 uur: Toernooi voor CL en WC samen.
Tussen 11:30 uur en 11:50 uur kunnen de jongens zich bij Emiel
aanmelden.
Kom dus op tijd.

De Jonge AFC’ers

zaterdag 25 oktober:
Voor de CL en de WC: van 9:00 uur tot 10:00 uur spelen we allerlei
partijvormen.
Alleen voor deze week hoef je je niet af te melden

Leidersavond 6 oktober
De eerste leidersavond van dit seizoen was meteen een drukbezocht
evenement. In samenwerking met de scheidsrechterscommissie had de
jeugdcommissie een gevarieerd programma bedacht.
De ruim honderd aanwezigen kregen allereerst van A.F.C.-er Maurice
de Hond alles te horen over de “weerbare scheidsrechter”. Eigenlijk
was het een recept over hoe om te gaan met de arbiter, die – en dat
vergeten we wel eens – ook gewoon een mens is.
Leuk, nuttig en vol overgave verteld door de ervaren Maurice.
Vervolgens presenteerde Jan Kortman voor de leiders de door hem
ontwikkelde internettoepassing “wie doet mee” die al door veel AFC
teams wordt gebruikt.
Na de pauze presenteerde de voorzitter van de jeugdcommissie Brian
Speelman het nieuwe jeugdleidersboekje waarna alle leiders nog even
onderling konden bijpraten over de start van dit seizoen.

Zondag 19 oktober: ING Amsterdam Marathon
Beste ouders en spelers van de Champions League & World Cup, D -,
E en F -pupillen,
Op zondag 19 oktober vindt de ING Amsterdam Marathon plaats
met een gewijzigde opzet voor de jeugd. Voor de negende keer zal
AFC weer deelnemen met de jongste jeugd.
Er wordt dit jaar per leeftijdscategorie gestart, waardoor iedereen
tegen zijn leeftijdsgenoten kan lopen. Door middel van een tijdsregistratiechip wordt per categorie een uitslag opgemaakt (met uitzondering van de groep 6 en 7 jarigen). De snelsten worden later in het jaar
door de Atletiekunie uitgenodigd voor een finale.
De 1K Runaway geeft de kinderen een mooie kans om zich aan
elkaar te meten, op een afstand die beter bij hun leeftijd past dan de
traditionele 2,5 kilometer Jeugdloop.
Er wordt gelopen in de volgende categorieën:
- 6 en 7 jaar - Champions League en World Cup spelers
- 8 en 9 jaar
F- pupillen
- 10 en 11 jaar E- pupillen
- 12 en 13 jaar D- pupillen

Herfst 2-daagse voor D-, E- en F- pupillen
Beste spelers, trainers en teammanagers,
In de herfstvakantie organiseert AFC voor de D-, E- en F-pupillen
overdag het traditionele herfst-2-daagse. Op dinsdag en woensdag 2
dagen lang een groot voetbalevenement.
De spelers verzamelen om 9.45 uur bij AFC, 's ochtends zijn er trainingen en voetbalspelen, tussen de middag voor alle spelers en begeleiders een lunch en 's middags de start van de penalty/shoot-out
competitie.
De tweede dag wordt er een 4 tegen 4 toernooi gespeeld waarvan de
indiniduele winnaars worden aangemeld voor het 4 tegen 4 straatvoetbaltoernooi georganiseerd door de K.N.V.B..
Op de eerste dag (dinsdag) eindigt de dag om 15.30 uur de tweede
dag (woensdag) om 14.45 uur.
Het programma wordt elke dag afgesloten met een prijsuitreiking.
De spelers geven zich op bij de teammanager en ieder team zorgt voor
minimaal één begeleid(st)er.
Er zijn niet alleen begeleiders nodig voor de voetbalactiviteiten maar
ook voor de limonade, maaltijd, administratie, prijsuitreiking etc.

Verzamelen: naast de Kids tent om uiterlijk 10:30 uur.
A.F.C.-tenue is verplicht!
Met start om 11.15 uur vóór het Olympisch Stadion in Amsterdam
en finish op de officiële finishlijn van de grote marathon, kunnen de
kinderen de baan alvast warm lopen voor de toppers die vlak na hun
zullen finishen. Vooraf zullen alle kinderen zich verzamelen in de
Kidstent, als je voor het Olympisch Stadion staat bevindt deze zich
aan de rechterzijde van de marathonpoort. De start zal in de nabije
omgeving van de tent plaatsvinden.
Hier zullen alle kinderen na afloop van de run ook weer terugkomen
onderbegeleiding van de organisatie. Ouders kunnen hier hun kinderen na afloop weer ontmoeten.
Inschrijven kan bij de leider van je team en kost €2,50.
De opbrengst gaat naar het Ronald McDonald VU Huis/Kinderstad.
Voor het gebruik van de chip wordt €1,- in rekening gebracht.
Let op: deze moet na afloop door de kinderen /ouders zelf weer
ingeleverd worden.

Programma dinsdag 21 oktober
Voor alle D-, E- en F-pupillen
09.00 - 09.15 uur bespreking trainers en leiders, uitdelen materiaal
09.30 - 09.55 uur ontvangst deelnemers
10.00 - 10.15 uur opening
10.15 - 11.15 uur trainingsprogramma op veld 3 F pup. op veld 4 E
pup. op veld 5 D pup.
11.15 - 12.15 uur trainingsprogramma op veld 3 D pup. op veld 4 F
pup. op veld 5 E pup.
12.15 - 12.35 uur lunch F pupillen + begeleiders
12.35 - 12.55 uur lunch E pupillen + begeleiders
12.55 - 13.15 uur lunch D pupillen + begeleiders
13.15 - 14.00 uur trainingsprogramma op veld 3 E pup. op veld D
jun op veld 5 F pup.
14.15 - 15.15 uur Voorronde penalty/shootout competitie
15.15 - 15.30 uur Prijsuitreiking

Inschrijven en betalen:
· Bij de leider van je team voor woensdag 15 oktober. Per team,
op wedstrijddagen een enveloppe inleveren bij de wedstrijdtafel
met € 2,50 per deelnemer o.v.v. voor- en achternaam, en naam
team.
· De enveloppe met € 2,50 per deelnemer o.v.v. voor - en achternaam, en naam team kan tot 15 oktober ook in de brievenbus bij
de wedstrijdtafel worden gedeponeerd.
Als er ouders zijn die willen helpen door mee te lopen, foto's te maken of een verslag voor de site te schrijven, horen wij dat graag
(jeugd@afc-amsterdam.nl) alle hulp is welkom!
Tot 19 oktober, Evenementen commissie.

Programma woensdag 22 oktober
Voor alle D-, E- en F-pupillen
09.00 - 09.15 uur bespreking trainers en leiders, uitdelen materiaal
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