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1Redactie in gesprek met de voorzitter    |  

eachte voorzitter, beste Machiel. Zou je kunnen 
aangeven wat de oorzaak is van het feit dat jouw 
termijn als voorzitter van AFC voor het seizoen 
2013-2014 is verlengd?
‘Voor een belangrijk deel ligt het besluit hier-
over buiten mijn waarneming. De bedoeling 

was dat 2012-2013 mijn laatste seizoen als voorzitter zou zijn. Mijn 
opvolging lag in de eerste plaats in handen van de andere bestuurs-
leden. De gesprekken die zonder mij in beslotenheid gevoerd zijn 
met enkele kandidaten hebben niet geleid tot een opvolger. Binnen 
het bestuur was op deze termijn ook niemand beschikbaar. Hierna is 
het idee ontstaan om mijn voorzitterschap te verlengen. Ik heb hier 
goed over nagedacht en heb in samenspraak met het thuisfront, het 
bestuur en enkele prominente clubgenoten in het belang van AFC 
besloten daar op in te gaan.’
Vorig seizoen is voor AFC 1 niet verlopen zoals vooraf  werd 
gehoopt. Na een lange periode van tegenvallende resultaten vond 
uiteindelijk een trainerswissel plaats. Na het Paasweekend werd Cor 
ten Bosch opgevolgd door Maarten Stekelenburg. Ook Maarten is, 
als gevolg van een mooie kans bij de KNVB, niet langer de trainer 
van AFC 1. Bij de aanvang van het komende seizoen staat Willem 
Leushuis voor de groep. Drie trainers in vier maanden tijd?
‘Het afgelopen seizoen is inderdaad hectisch verlopen. Daar zag het 
in het begin overigens helemaal niet naar uit. Na tien wedstrijden 
stonden wij op een keurige vierde plaats. Wij hadden toen echt de 
verwachting dat wij met Cor wederom een mooi resultaat zou-
den behalen. Hierna is de klad er in gekomen. Om onverklaarbare 
reden wisten wij geen wedstrijd meer te winnen. Als je het niet 
precies weet, zeg je dat er geen chemie meer was tussen de trainer 
en de spelers. Wij hebben lang gewacht met de beslissing om met 
een andere trainer het seizoen af  te maken, maar na de hopeloze 
wedstrijd in Hoorn tegen Hollandia was het duidelijk dat dit besluit, 
hoe vervelend ook, genomen moest worden. Hoewel veel mensen 
vonden dat wij Maarten Stekelenburg, de trainer voor het volgende 
seizoen, vanwege het afbreukrisico niet moesten vragen voor deze 
klus, hebben wij dat toch gedaan. De fantastische uitkomst hiervan 
is bekend. Zeven wedstrijden voor het eind stonden wij met 22 
punten onder de streep, aan het eind met 39 punten ruim boven de 
streep. Achteraf  beschouwd is er een geweldige beslissing genomen. 
Dat er zo’n klik zou zijn tussen Maarten en de spelersgroep hadden 
wij natuurlijk wel gehoopt, maar niet in volle omvang verwacht. 
Dat Maarten vervolgens twee weken voor de eerste training door de 
KNVB gevraagd werd om bondscoach te worden van het Neder-
lands Elftal onder 17 was voor het bestuur juist ook door het late 
tijdstip een zeer onwelkome boodschap. Wij gunnen Maarten uiter-
aard het allerbeste, maar de handelwijze van onze bond viel wel erg 
rauw op ons dak. Gelukkig bleek te elfder ure Willem Leushuis nog 
beschikbaar te zijn, een succesvolle trainer met veel ervaring in het 
betaald- en amateurvoetbal. Al met al een complexe, arbeidsinten-
sieve periode, die uiteindelijk goed is afgesloten.’
De A-selectie is tijdens de voorbereiding via AFC’er Dé Hurwits op 
trainingskamp geweest in Belluno in Italië en daar zijn twee oefen-
wedstrijden gespeeld. Jij was daarbij. Na vele jaren het basiskamp in 
Maastricht te hebben opgeslagen, nu dus Italië. Hoe is deze traditie-
breuk tot stand gekomen? 
‘De reis naar Belluno was een absolute buitenkans die wij, ondanks 
alle goede herinneringen aan Maastricht, niet voorbij konden laten 
gaan. Wij zijn AFC-Ridder Dé Hurwits heel erg dankbaar dat hij 
dit mogelijk heeft gemaakt. Het was een fantastische trip in een 
wonderschone omgeving. De spelersgroep en de begeleiding hebben 
enorm genoten. Er is ook hard getraind en deze buitenlandse trip 

heeft de nieuwe trainer en de 
nieuwe spelers de kans gegeven 
om uitgebreid kennis te maken 
met de andere spelers en 
begeleiders. Ik denk dat er een 
goede basis is gelegd voor een 
geslaagd seizoen met een brede 
selectie, waarin veel voetbalta-
lent schuil gaat. De toekomst 
moet het uiteraard leren, maar de succesvolle voorbereidingsperiode 
in Nederland doet hopen op een uitstekend seizoen.’
AFC staat er aan het begin van het nieuwe seizoen goed voor: 
na drie seizoenen Topklasse en 36 jaar Hoofdklasse staat AFC na 
de Treffers uit Groesbeek nog altijd op de tweede plaats van alle 
zondagamateurvoetbalverenigingen van Nederland. De AFC-jeugd-
opleiding wordt al jaren gerekend tot de meest succesvolle van alle 
amateurclubs van Nederland. Tegelijkertijd blijven de besprekingen 
over de toekomst van ons Sportpark aan de Zuidas na vele jaren nog 
altijd bij plannenmakerij. Is dat een grote zorg voor het bestuur? 
‘Van het Zuidas-dossier heb ik, maar ik zeker niet alleen, grijze 
haren  gekregen. Het is een van onze allerbelangrijkste dossiers. 
Zonder een goed geoutilleerd sportpark kunnen wij onze plannen 
niet waarmaken. Gegeven de staat van ons clubhuis kunnen wij 
niet heel veel langer wachten, maar de economische omstandighe-
den werken niet echt mee. Toch hopen wij op korte termijn met de 
gemeente knopen door te hakken waardoor AFC met een modern 
complex op de Zuidas verankerd kan blijven. Op die manier is de 
toekomst van onze mooie vereniging weer voor een lange periode 
verzekerd en kunnen wij onze sportieve ambities en ons intensieve 
clubleven verder inhoud geven.’ 
De jeugd van AFC is een paradepaardje. De AFC-jeugd voetbalkam-
pen in juli en augustus, waren een groot succes. De spelers die via 
de AFC-jeugd in het Betaald Voetbal zijn terechtgekomen, zijn tal-
rijk. Onder andere Oussama Assaidi (Liverpool), Florian Jozefzoon 
(PSV), Mitchell te Vrede (Feijenoord), Thomas Lam (AZ), Edwin 
Gyasi (Heracles), Mickey van der Hart, Daley Blind, Djevan Ander-
son en Fabian Sporkslede (Ajax), Darryl van Mieghem (Telstar) en 
Javier Vet (FC Dordrecht). Een imponerende lijst. 
‘Wij kunnen heel trots zijn op onze jeugdafdeling. Er zijn veel 
teams die ieder op hun eigen niveau naar hartenlust kunnen trainen 
en spelen onder leiding van een deskundige en enthousiaste staf. 
Daarnaast worden door de actieve jeugdcommissie grootschalige 
evenementen georganiseerd als de Herfst2daags, MINI WK, het 
Borchland-spektakel en het kerstdiner voor C-junioren. Bij dit al-
les ontkom je niet aan een professionele benadering. De eisen die 
aan onze vereniging worden gesteld en de schaalgrootte dwingen 
daartoe. Anderzijds moeten wij altijd beseffen dat het bij AFC niet 
alleen draait om de kwaliteit van het voetbal en de resultaten van de 
verschillende teams maar juist ook om de onderlinge vriendschap en 
het plezier van het clubleven. Daley Blind refereerde daar, terug-
kijkend op zijn jeugdtijd bij AFC, juist aan dit laatste in een recent 
interview in de landelijke pers.’ 
Het laatste woord is altijd aan de voorzitter. Wat wil jij voor lezers 
van deze AFC-Persmap tenslotte nog graag kwijt?
‘Dat wij met elkaar een heerlijke club hebben waar je met volle teu-
gen van kan genieten. In Belluno bijvoorbeeld bij een trip van ons 
eerste, of  op de zaterdagochtend als de jongste jeugd aan het werk 
is, bij het jaardiner, de ridderlunch of  in een van de vele vrienden-
teams die AFC rijk is. Er is veel bij AFC om te koesteren. Ik hoop 
van harte dat dat in lengte van jaren zo zal blijven.’ 

BG



2 |     Inhoud en Colofon

oven ziet u een af-
beelding van de eerste 
AFC persmap ooit. Het 
was 1983. De persmap 
– volledig zwart-wit – 
kwam tot stand onder 
redactie Hans de Bie, 

Kees Gehring en Gerard Trebert. De om-
vang was twaalf pagina’s en bevatte ne-
gen foto’s. Op de voorkant prijkt de foto 
van de selectie van het eerste elftal en zijn 
coryfeeën als Sal van Gelder, Doby Peters 
(trainer) en Pim van Dord (aanvoerder) te 
ontdekken. Reclame is volledig afwezig. 
Tijden zijn veranderd, maar tradities zijn 
gebleven. De persmap gelukkig ook. Voor 
aanvang van het seizoen 2013/2014 zijn 
we alweer toe aan editie 31. Een product 
met veel liefde gemaakt door en voor de 
club. Deze persmap kwam – onder leiding 
van ondergetekenden – mede tot stand 
dankzij de hulp van veel AFC’ers. In het 
bijzonder Henny Kottmann, Hans Elias 
en fotograaf Tom Poederbach hebben veel 
uren werk in deze uitgave zitten. Oneindig 
veel dank daarvoor. Ook Felicia van 
Melsen, DTP’er bij Drukkerij Palteam 
in Duivendrecht, verdient complimen-
ten voor haar tomeloze inzet, geduld en 
creativiteit. 
Ondanks een nieuw jasje, hebben we in 
de inhoud getracht de mensen, tradities 
en verhalen die AFC zo bijzonder maken, 
in leven te houden. Omdat we trots zijn 
op de eigen identiteit van de club. Zoals 
in het clublied wordt bezongen: ‘.....want 
wat ook ooit gebeuren zou, wij blijven fier 
ons rood zwart dragen.’  

BOBBy GEHRInG & 
THOMAS RIjSMAn

KLEEDKAMER 2
P. 23

Laurens Samsom is behalve een uitstekende 
voetballer ook een zeer getalenteerde journa-
list. De afgelopen twee jaar was hij voor ver-

schillende kranten freelance correspondent in 
het Midden-Oosten. Maar Laurens is ook kind 

van de club, die via de jeugd opklom naar het 
eerste elftal en dus toegang kreeg tot Kleedka-

mer 2. Hij schreef  er een column over.  

WILLEM LEUSHUIS: 
PRIJSBEWUST. 
P. 10/11
In Willem Leushuis (1952) heeft AFC een 
nieuwe trainer. De geboren Brabander heeft 
zowel als speler als trainer al een mooie carrière 
achter de rug.  Hij coachte Ijsselmeervogels naar 
een algeheel Nederlands amateurkampioenschap. 
In deze Persmap stelt hij zich voor aan de hand 
van negen steekwoorden. 

JENS, JANSEN EN MEULEMANS: 
STERKHOUDERS AFC 
P. 14/15
Ze speelden bij elkaar opgeteld al 364 wedstrij-
den voor AFC, het trio Sjoerd Jens, Magid Jansen 
en Wout Meulemans. Mede door hun goede 
spel in het slot van de competitie, vorig seizoen, 
speelde AFC zich op miraculeuze wijze veilig in 
de Topklasse. Een reconstructie, met de sterk-
houders van AFC in de hoofdrol. 

3 JAAR TOPKLASSE, 
3 JAAR SPANNING. 

P. 12/13
AFC begint aan het vierde seizoen op rij in de 
Topklasse. Soms ging het goed tot heel goed, 
soms ging het minder goed. Hoe dan ook: het 

was altijd spannend. Tijd voor een korte te-
rugblik op deze nieuwe competitie, die in 2010 

vorm kreeg. 

AFC PersmAP
  nummer 31
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ROOD SHIRT, zWARTE V
P. 33

Het sponsorloze rode AFC-shirt met de zwarte V kent een lange his-
torie. Vele AFC’ers hebben dit shirt fier gedragen. Het shirt is dan ook 

een essentieel onderdeel van onze vereniging. Het maakt onderdeel 
uit van het DNA van de club. We zijn er zuinig op, bij ons aan de De 

Boelelaan. Maar waar komt het karakteristieke shirt eigenlijk vandaan, 
vroegen we ons af. Waarom rood-zwart? Waarom een V? Toeval of  
kwestie van smaak? Bobby Gehring ging op onderzoek uit en komt 

tot een opzienbarende theorie. (Foto rechts, gemaakt en bewerkt door 
Tom Poederbach / Dave Weinstein in actie voor AFC Zaterdag 1)   

OP zIJN PIM’S
P.36/37

In 2013 is het precies 25 jaar geleden dat Pim van de Meent voor het 
eerst trainer werd bij AFC. Hij is daarna nooit meer bij de club weg-
gegaan. Tijd voor een portret. Freelance fotograaf  Karoly Effenber-

ger, die al verschillende prijzen in de Zilveren Camera competitie 
won, maakte de schitterende fotoserie op Sportpark Goed Genoeg. 

Effenberger schreef, bij het aanleveren van de foto’s: ‘Pim kijkt melan-
cholisch, zonder aan kracht in te boeten. Maar ok, dat is ook maar een 

mening.’  

AFC PersmAP
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TOM & JACK
P. 34/35
De één presenteert Studio Sport. De ander Studio Voetbal. 
Iedere zondag weer sluiten Tom Egbers en Jack van Gelder 
voor miljoenen voetballiefhebbers het weekend af. Maar het 
weekend van deze twee mannen vult zich ook met AFC. 
Jack bezoekt alle wedstrijden van het eerste elftal. Tom 
voetbalt al 27 jaar met nagenoeg dezelfde groep vrienden 
bij AFC. Fotografieduo Bill Tanaka legde het clubgevoel 
en de onderlinge kameraadschap van de twee presentatoren 
vast.
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e bestuurlijke organisatie binnen het AFC-bestuur 
voor het seizoen 2013-2014 kent één mutatie. Ad 
Westerhof, van 2003 tot 2013 als vice-voorzitter en 
van 1998 tot 2003 als voorzitter jeugdcommissie aan 
het bestuur verbonden, heeft om hem moverende 
redenen besloten zijn bestuurswerkzaamheden voor 

AFC na vijftien jaar te beëindigen. AFC is Ad Westerhof, die in 
2009 werd benoemd tot lid van Verdienste heel veel dank verschul-
digd voor alles wat hij gedurende deze vijftien jaar voor onze club 
heeft betekend.
Nicolaas van Ommeren, eerder bestuurslid van 2003 tot 2009, keert 
na vier jaar weer terug in het bestuur, dat voor het seizoen 2013-
2014 als volgt is samengesteld:
Voorzitter Machiel van der Woude (64), 24 jaar bestuurslid waarvan 
elf  jaar voorzitter.
Ronald Koster (47) secretaris, dertien jaar bestuurslid, vier jaar 
secretaris.
Benno Honsdrecht (44) voor het vijfde jaar in successie penning-
meester.
Ruud Mantel (58) begint aan zijn zesde seizoen als 2e secretaris.
Brian Speelman (45) voor het zesde seizoen voorzitter jeugdcom-
missie.
Bob Duis (45) zevende jaar bestuurslid, dit seizoen commissaris 
sportparkontwikkeling. 
Lou Hekster (54) voor het vierde jaar commissaris seniorenvoetbal.
Nicolaas van Ommeren (47), die terugkeert in het bestuur als com-
missaris commerciële zaken, zijn zevende jaar als bestuurslid.
Debutant Milko Vinke (44) is commissaris Topamateurs. 
Totaal 72 jaren bestuurservaring en een gemiddelde leeftijd van 
bijna vijftig jaar.

Het bestuur wordt ondersteund door circa zestig commissieleden 
in zestien commissies (zie pagina 41 van deze map) en daarnaast 
door meer dan honderd vrijwilligers (voornamelijk elftalleiders) en 
enkele tientallen professionals, trainers, fysio’s e.a.
Clubhuispachter Frans Ris, ondersteund door Joop Kenter en Peter 
Bakker, is komend seizoen voor het twaalfde jaar in successie in deze 
functie actief. Henny Kottmann zal als vereningsmanager weer vele 
zaken in goede banen proberen te leiden en Theo Janssen verzorgt 
komend seizoen opnieuw het wedstrijdsecretariaat. De ledenadmi-
nistratie wordt voor het tweede jaar verzorgd door Thea Verhoeven.
Als gastheer voor tegenstanders en officials treedt iedere zaterdag 
in het clubhuis Theo Jansen aan en zijn echtgenote Marjan verzorgt 
deze werkzaamheden als gastvrouw iedere zondag.
Hans Elias begint aan zijn dertiende seizoen als webmaster van 
onze veelbezochte website www.afc.nl en tenslotte is het goed 
te vermelden dat een aantal Ereleden nog altijd actief  is om het 
bestuur bij bepaalde werkzaamheden te ontlasten. Zo begeleidt 
Marcel Koster (Erelid in 1990) het arbitrale trio bij thuiswedstrij-
den van het eerste elftal, tekenen Johan de Bie (1995) en Ger van 
Caspel (2003) voor ontvangst van de gasten aan de bestuurstafel en 
Pim Adriaansz (2011) aan de perstafel tijdens dezelfde wedstrijden, 
treedt Edwin Geluk (2008) o.a. op als corrector van deze Persmap 
en is Bob Neseker (2007) nog vrijwel dagelijks actief  voor AFC als 
penningmeester van de stichting Goed Genoeg en de Vereniging 
Sportpark Goed Genoeg, waarvan Kees Gehring (1995) secretaris 
is en tevens met de leden van Verdienste Ad Westerhof  en Henk 
Bijlsma het bestuur vormt van de stichting ‘Keep Smiling.

BG&TR

het bestuur 
     voorgesteld

vlnr.: Brian Speelman, Ronald Koster, Nicolaas van Ommeren, Machiel van der Woude, Ruud Mantel, Benno Honsdrecht, Lou Hekster, Bob Duis 
en Milko Vinke.



     Normen & waarden     |  

p twee december 2012 loopt de voetbalwedstrijd 
tussen de B1 van SV Buitenboys en Nieuw-Sloten 
volledig uit de hand. Spelers van de bezoekende 
club mishandelen grensrechter Richard Nieuwen-
huizen zodanig ernstig, dat hij een dag later komt 
te overlijden in het ziekenhuis. Het geweld en de 

dood van de vrijwilliger en voetbalvader zorgden voor een schok 
en veel verdriet, maar ook voor bezinning bij de KNVB, clubs en 
spelers. Naar aanleiding van de trieste gebeurtenissen geeft de voet-
balbond in december al aan, het handvest voor het betaald voetbal 
strenger te hanteren. ‘Zonder Respect Geen Voetbal’, staat er op het 
document. Het is nadrukkelijk bedoeld om profvoetballers bewust te 
maken van hun voorbeeldfunctie en zo agressie langs de lijn te voor-
komen. Ruim een half  jaar na het overlijden van Nieuwenhuizen, is 
het aantal excessen op de Nederlandse voetbalvelden sterk gedaald, 
zo blijkt uit cijfers van de KNVB. Voor de dood van de grensrechter 
in Almere, waren er gemiddeld bijna elf  wedstrijden per weekend 
waarin excessen plaatsvonden. Na het weekend van twee december 
halveerde dat aantal. De bewustwording in de samenleving lijkt toe 
te nemen. 
Ook AFC heeft met het oprichten van de werkgroep ‘Normen en 
Waarden’ initiatief  genomen om de goede sfeer op en rondom de 
velden van Sportpark Goed Genoeg te bewaken. In de werkgroep 
hebben Edwin Geluk, Emiel Neter, Rutger Koopmans, Seth van 
Straten, Jan van Galen, Patrick Reddering en Ronald Koster zitting 
genomen. Reeds geregeld was de mogelijkheid voor scheidsrechters 
van AFC en de KNVB om na de wedstrijd een speciaal formulier 
in te vullen, wanneer er sprake was geweest van calamiteiten. Er 
zijn gelukkig geen noemenswaardige incidenten geweest. Voor het 
seizoen 2013/2014 gaat de werkgroep wel een aantal nieuwe initi-
atieven implementeren, waaronder het aanstellen van een gastheer. 
Deze AFC’er zal een verlengde worden van de wedstrijdtafel en op 
wedstrijddagen herkenbaar op het sportpark rondlopen. De gastheer 
is onder andere een aanspreekpunt voor scheidsrechters, maar zal 
ook ouders en andere toeschouwers wijzen op hun gedrag, wanneer 
dit nodig blijkt.  
Ook nieuw bij AFC zijn de zeven gouden regels, die via op borden 
en flyers op het Sportpark duidelijk gecommuniceerd zullen worden. 
De regels luiden:

5

1. Wij hebben respect voor elkaar
2. Wij zijn zuinig op de spullen van een ander
 en de vereniging
3. Wij accepteren de beslissing van de
 scheidsrechter
4. Wij lossen problemen op door te praten
5. Ouders en toeschouwers moedigen 
 sportief  en positief  aan
6. Ouders en toeschouwers blijven achter
 de hekken
7. Zonder respect geen voetbal

KEEP SMILING

normen & wAArden
   nog belAngrijker

Het initiatief  van het gastheerschap is positief  ontvangen door 
zowel de KNVB en de andere amateurclubs in Amsterdam-Zuid 
(AMVJ, Buitenveldert, Arsenal, Swift en RAP). Alle partijen zullen 
in onderling overleg het gastheerschap blijven evalueren en eventu-
eel verder ontwikkelen.

TR
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 Bonnit Benelux B.V.
 Bonnit Benelux B.V. is in 1975 door Kees
 Gehring gestart als verkooporganisatie
 van breigoed fabrikant South Ocean Knitters 

Ltd, een onderdeel van Novel Enterprises 
Ltd, Hong Kong. South Ocean Knitters heeft 

productie in  landen als China, Bangladesh, Vietnam, Thailand e.a. In 38 
jaar heeft Bonnit in de Benelux een aanzienlijk marktaandeel opge-
bouwd als  leverancier van groot winkel  bedrijven, inkoopcombinaties, 
filiaal bedrijven en  private labels. Bonnit richt zich op “custom made” 
product ontwikkeling voor ‘fully fashioned’ breigoed voor dames, heren 
en kinderen. Op 1 januari 2011 heeft Robert zijn vader in het bedrijf  
opgevolgd. Maalderij 23, 1185 ZC  Amstelveen, 020-6457551, www.bon-
nit.nl

Centralpoint.nl
Centralpoint.nl is een online aanbieder van 
 com puterproducten en biedt consumenten, 
zzp’ers, (semi)overheden en bedrijven meer 

dan 500.000 artikelen van ruim 2.500 merkfabrikanten. Daarmee is Cen-
tralpoint.nl marktleider op het gebied van online verkoop van notebooks, 
tablet PC’s, desktop PC’s, monitoren, software, PC-accessoires, mobiele 
telefonie, printers, netwerkproducten, een breed assortiment kantoorar-
tikelen en alle mogelijke reserveonderdelen van ICT producten.
In 2011 is de omzet gestegen naar € 52 miljoen en zijn er ruim 100.000 
orders verwerkt. In de afgelopen 10 jaar heeft Centralpoint.nl in totaal 
300.000 klanten mogen bedienen. Bij Centralpoint.nl winkelt u veilig 
en vertrouwd. Centralpoint.nl is o.a. lid van Thuiswinkel Waarborg en 
beveiligt uw gegevens op de hoogst mogelijke wijze. Centralpoint.nl 
heeft ruim 30 medewerkers. Het bedrijf  is in 2002 op gericht door Brian 
Speelman. Centralpoint.nl is door Deloitte bekroond tot Best Managed 
Company in 2012. 
De Wi-Fi verbinding in de sociëteit van AFC wordt u GRATIS aange-
boden door Centralpoint.nl. Meer informatie vind u op: www.central-
point.nl

Abeln Advocaten
Abeln is met 15 advocaten groot genoeg 
voor de groten en klein genoeg om vol-
doende efficiënt en daadkrachtig te zijn. 

Abeln kiest voor een oplossingsgerichte aanpak. Abeln werkt voor 
ondernemingen en particulieren op gebied van  contracten,  commerciële 
afspraken, incasso’s, onroerend goed, schade en  verzeke ringen en human 
resources. Samengewerkt wordt onder meer met MKB-Amster dam. 
Het kantoor is gevestigd in het centrum van Amsterdam (naast het 
Concertgebouw). Daarnaast is er dit jaar een vestiging in Parijs: voor 
de Nederlandse ondernemer die naar Frankrijk gaat en voor Franse 
bedrijven die in Nederland zaken doen. Abeln heeft specifieke ervaring 
met het  werken met een vaste prijs afspraak; u weet van tevoren wat u 
gaat betalen. Postbus 75800, 1070 AV Amsterdam, 020-4712345, www.
abeln.nl

NIKE Teamsport NL
Nike werkt samen met topvoetballers als Cris-
tiano Ronaldo en Wesley Sneijder, met clubs 
als Barcelona en Arsenal en landenteams 

zoals Brazilië en Oranje. Zij zijn nauw betrokken bij het ontwikkelen 
van nieuwe voetbal schoenen, ballen en kleding. De spelers en clubs 
testen schoenen en  ballen en delen hun bevindingen met Nike. Die 
feedback wordt gebruikt om de Nikefootball collectie te verbeteren. En 
wie kan je betere feedback geven dan de beste voetballers ter wereld? 
Nike’s drang naar innoveren en verbeteren is  makkelijk te verklaren: be-
tere voetbalschoenen, ballen en kleding helpen voetballers op elk niveau 
beter presteren.
Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, 035-6266453. www.nike.com

POUW
Pouw is één van de grote Peugeot-dealers 
in Nederland. Met meerdere  vestigingen in 
groot Amsterdam, Amstelveen, Hoofd-

dorp, Lisse, Leiderdorp en Noordwijk hebben we een naam hoog te 
houden. Van onszelf  en van het merk dat we vertegenwoordigen. Dat 
vraagt om serieuze inzet, brede kennis en de energie om het elke dag op-
nieuw weer te bewijzen. Maar laat dat nou net hetgeen zijn waar we ons 
 lekker bij voelen. Bij Pouw werken we volgens de mobiliteitscirkel. Een 
breed palet aan complementaire diensten. Naast de verkoop van nieuwe 
en gebruikte Peugeot personen- en bedrijfsauto’s is Pouw ook specialist 
op het gebied van lease, verzekeringen, financiering en autoschade. 
Pouw is een dealer bedrijf  waar u terecht kunt voor alles dat met 
 mobiliteit te maken heeft. Een proactieve, professionele organisatie  
met aandacht voor persoonlijke wensen en met verstand van zaken, 
zodat u zorgeloos de weg op kunt. Daarbij zorgen onze mede werkers 
voor een uiterst persoonlijke benadering, onze klanten staan op nummer 
1! Pouw. Trots op Peugeot! www.pouwpeugeot.nl

Heeren Makelaars
PERSOONLIJK: Heeren Makelaars val-
len op door een energieke, persoonlijke 
aanpak. Persoonlijk, want we luisteren 

goed naar wat u als klant graag wilt. Vervolgens bepalen we in onder-
ling overleg een traject dat voor u de beste manier is om het ideale 
huis te vinden. Een huis koopt of verkoopt u misschien enkele keren 
in uw leven en wellicht is het uw grootste transactie ooit, daarom is 
Heeren Makelaars niets te veel om de sleutel tot uw droomhuis te 
bemachtigen.
KENNIS: Al ruim zeven jaar houden Heeren Makelaars ogen en oren 
wijd open: wij ademen huizen en kantoorpanden, dag en nacht. Dat 
zult u ook merken in de onderhandelingen. Wij weten waarom een 
huis tien meter verderop in prijs verschilt, wanneer de verkopende 
makelaar iets achterhoudt of wanneer de zon daadwerkelijk binnen 
schijnt. Kennis van de Amsterdamse markt is cruciaal als makelaar en 
dat hebben wij. Onze makelaars zijn uitstekend geschoold doordat ze 
regelmatig seminars volgen over hypotheken, erfpacht, bouwkunde 
en juridische aspecten. ANNO 2004: Na een tiental jaar ervaring 
bij makelaarskantoren als C. Hoen, Peter Bruin, Stoel en Jones Lang 
Lasalle begonnen Sander Bovenkerk, Eran Hausel en Jan-Willem Müller 
in december 2004 een eigen kantoor. Het enthousiasme en de energie 
van Heeren Makelaars zit voor een belangrijk deel in het sportieve ka-
rakter van de  eigenaren. Dat heeft er mede toegeleid dat het kantoor 
zich inmiddels qua  verkoopvolume tot de grotere makelaarskantoren 
van Amsterdam mag rekenen.
ALL IN THE NAME: De dubbele E is een kwinkslag naar het verleden 
van Amsterdam, gegoten in een moderne, strakke letter. Een jonge, fris-
se, dynamische en betrouwbare uitstraling net als Heeren Makelaars. De 
naam is afgeleid van de Heeren XVII, de bestuurders van de specerijen -
handel van de VOC. Twee van hen verhandelden op een zeker mo-
ment een huis tegen harde valuta, waarbij een ander als bemiddelaar 
optrad. Volgens de overlevering de eerste makelaarstransactie.
Stadionweg 75 (hoek Minervaplein), 1077 SE  Amsterdam, 020-
4702255. www.heerenmakelaars.nl

Amstel
Amstel & AFC, beide geboren en getogen in 
Amsterdam en inmiddels uitgegroeid tot nationale 
begrippen. Twee organisaties die topklasse ambiëren 
en uitstralen! Amstel is er als nationaal voetbalbier-
merk trots op vriend te zijn van AFC en gezamenlijk 

Amsterdam te vertegenwoordigen in de Topklasse! 
Amstel is marktleider binnen amateurvoetbal, met een speciaal pro-
gramma voor clubs genaamd “De 3e helft”, waarbij clubs meer omzet uit 
hun kantine halen en leden, bestuurders en vrijwilligers profiteren van 
onze partnerships met onder andere de KNVB & Ajax. Neem ook eens 
een kijkje op www.amstel.nl
Amstel wenst AFC alle succes in de Topklasse!
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Kottmann & Co B.V.
Persoonlijk contact, wederzijds vertrouwen 
en directe lijnen zijn de uitgangs punten van 
Kott mann & Co Accountancy en belasting-

adviseurs. Als zelfstandig ondernemer kent Arno Kottmann de prak-
tische vraagstukken en zeker ook de onzekerheden die verbonden zijn 
aan het ondernemerschap. Vanaf  de start van onze onderneming in 
2001 is onze  cliëntenkring voortdurend gegroeid met ondernemers uit 
de meest  uiteenlopende bedrijfs takken. Wij streven er dan ook naar om u 
zo breed mogelijk van dienst te zijn, zodat u met al uw  administratieve, 
financiële en bedrijfstechnische  vragen bij ons terecht kunt. En indien 
nodig maken wij gebruik van ons relatie netwerk van  specialisten, op 
zowel juridisch en fiscaal gebied, om u zo optimaal mogelijk van dienst 
te kunnen zijn. Ook als  particulier kunt u bij ons terecht voor het 
verzorgen van uw  aangifte inkomstenbelasting. Voor een vrijblijvend 
gesprek of   informatie kunt u contact  op nemen met ons  kantoor. Am-
sterdamseweg 508-a,
1181 BX Amstelveen, 020-3455855, www.Kottmann-co.nl

Bouwfonds 
Ontwikkeling
Bouwfonds Ontwikkeling is al meer dan 60 

jaar actief  en is één van de grootste gebiedsontwikkelaars van Europa. 
In de loop der jaren hebben we in Nederland meer dan 250.000 wonin-
gen gerealiseerd en ook in de Amsterdamse regio hebben wij in diverse 
samenwerkingscombinaties op dit moment meer dan 1.000 woningen 
in aanbouw. Bouwfonds richt zich op de ontwikkeling van integrale 
woongebieden en kleinschalig commercieel vastgoed. We zetten hierbij 
in op nauwe samenwerking en slimme coalities met kopers, overheden, 
maatschappelijke organisaties en andere marktpartijen. Dankzij die 
geïn tegreerde aanpak opereren we vanuit draagvlak en betrokkenheid.
Met onze concepten en gebiedsontwikkelingen streeft Bouwfonds 
Ontwikkeling naar een optimaal rendement op het gebied van wonen, 
comfort en duurzaamheid. Op die manier creëren we vooruitgang voor 
alle betrokken partijen. Bouwfonds Ontwikkeling is onderdeel van Rabo 
Vastgoedgroep. Leidsevaart 590, 2014 HT Haarlem, 023-5306603, www.
bouwfonds.nl

Intersport DUO 
Sinds de oprichting in 1985 is Intersport DUO 
uitgegroeid tot een begrip op het gebied van 

sportartikelen. In de moderne vestigingen vindt u een enorm assorti-
ment sportartikelen van alle topmerken. Kwaliteit, klantvriendelijkheid, 
persoonlijk advies van goed opgeleide medewerkers zijn belangrijkste 
factoren die bijdragen aan het succes van Intersport DUO. Door de 
aansluiting bij de Intersport groep kunt u profiteren van veel extra 
voordelen zoals een uitgebreide internationale service, een zorg vuldig 
samengesteld ruim assortiment en aantrekkelijk prijsvoordeel! Alle fili-
alen van Intersport DUO zijn uitgerust met een Fit For Feet foot-scan. 
Deze snelle en gratis voet- en loopanalyse helpt u bij het selecteren van 
de perfecte schoenen voor elke sport. Ervaar deze service en bezoek één 
van de filialen in Uithoorn, Aalsmeer, Haarlem, Mijdrecht, Hillegom, 
Hoofddorp of  Amsterdam-Buitenveldert voor een vrijblijvend advies. 
Intersport DUO ook uw sportspecialist! De complete AFC-clubkleding-
collectie vindt u bij: Intersport DUO, Gelderlandplein 44, 1082 LB 
Amsterdam-Buitenveldert, 020-6442442, www.intersportduo.nl
AFC-leden ontvangen nu 10% korting bij aankoop van voetbalschoenen.

ING
ING is geen onbekende in het voetbal. Sinds 
1996 is de bank als sponsor verbonden aan 

de KNVB en per 1 januari 2010 is de ING de nieuwe hoofdsponsor van 
Oranje. ING is met ruim 8,9 miljoen rekeninghouders een van de groot-
ste en meest toonaangevende financiële dienstverleners van Nederland. 
ING biedt klanten gemak, waar voor hun geld en persoonlijk advies. 
Particuliere en zakelijke klanten kunnen bij de ING terecht voor finan-
ciële producten op het vlak van betalen, sparen, lenen, hypotheken en 
beleggen. Daarnaast bemiddelt de ING in verzekeringen en pensioenen. 
Uw eigen persoonlijke adviseur.

Kiest u bij ING Private Banking voor Vermogens Beheer of  Vermogens 
Advies, dan heeft u uw eigen persoonlijke adviseur. De adviseur helpt 
u om uw doel helder te formuleren en vertaalt de ING beleggingsvisie 
naar uw beleggingsstrategie. Elk kwartaal ontvangt u een overzichte-
lijke rapportage van de ontwikkelingen van uw vermogen en bepaalt 
uw adviseur samen met u of  er wijzigingen nodig zijn. Uw persoonlijke 
adviseur monitort uw portefeuille, voert orders en wijzigingen voor u 
uit en is altijd beschikbaar voor uw vragen.Voor beleggingsadvies kunt u 
een afspraak maken met de persoonlijk adviseur, maar u kunt ook direct 
bellen met de ING Beleggingslijn op 0900-0664.
De Entree 201, 1101 HG  Amsterdam. Correspondentieadres: 
Postbus 22515, 1100 DA  Amsterdam, 020-5945566, www.ing.nl

Kappé International
Kappé International is een in 1950 opgericht 
familie bedrijf  en is uitgegroeid tot één van’s 
werelds  grootste travel retailers in parfum, 
 cosmetica, zonnebrillen en drogisterij- 

artikelen. In Nederland  worden  winkels op de luchthaven Schiphol 
 geëxploiteerd en tevens  vormen groothandelsactiviteiten een deel van 
de activiteiten. Op Schiphol zijn 16 winkels waarvan het merendeel zich 
in het  
See Buy Fly shopping center bevinden. In de luxe parfumerieën 
bestaat het assortiment uit alle bekende en gerenommeerde parfum- 
&  cosmeticamerken, ook heeft Kappé een drogisterij en drie zonne-
brillenwinkels.
Kappé bestaat voor en door mensen. Men werkt professioneel met eigen-
tijdse technieken, maar bij alles blijft de mens voorop staan.  
Haar missie is: ‘Professionalism with a human face’.
Postbus 3065, 2130 KB Hoofddorp, 020 4058400, www.kappe.nl

Meeùs - verzekeringen, pen-
sioenen, hypotheken

“Het sieraad van een huis zijn de vrienden die er verkeren”, is te lezen 
op de website van AFC. Als oudste sponsor is Meeùs (en rechts-
voorgangers) als vriend al ruim 20 jaar betrokken bij het wel en wee 
van de AFC. Niet alleen waar het  sponsoring betreft, streeft Meeùs naar 
langdurige  relaties. We doen dit  dagelijks als toonaangevend, onafhanke-
lijk inter mediair bij ons advies aan relaties op het gebied van verzeke-
ringen,  pensioenen en  hypotheken. Als  professionele partner zoeken wij 
naar transparante  oplossingen,  optimaal  toegesneden op de specifieke 
situatie van onze klanten. Deskundig, klantgericht en betrokken. Meeùs 
beschikt, als één van de grotere intermediairs, over een grote inkoop-
kracht en landelijke spreiding via een groot kantorennetwerk waarbij 
het accent ligt op de lokale aanwezigheid: de grootste dichtbij. Meeùs is 
onderdeel van AEGON. 
Gelderlandplein 75 E, 1082 LV Amsterdam, 020-3011200. 
Voor meer informatie kijk op www.meeus.com of  mail naar 
info.amsterdam@meeus.com.

Gassan Diamonds
Gassan Diamonds, van oudsher een fami-
liebedrijf, 
is gevestigd in een historische voormalig 

door stoom aangedreven diamant  slijperij uit 1879. Bezoekers kunnen 
hier de diamantslijpers aan het werk zien terwijl meer talige gidsen 
uitleggen waar diamant gevonden wordt en hoe de ruwe diamant 
verwerkt wordt tot een oogverblindende briljant. Er worden losse 
geslepen diamanten en een zeer uitgebreide juwelen collectie getoond. 
Na de rondleiding wordt u uitgenodigd voor een gratis drankje in onze 
gezellige koffieshop gevestigd in het voormalige ketelhuis en kunt u de 
uitgebreide collectie juwelen en  horloges bekijken in onze Boutique. In 
het hart van Amsterdam, tegenover het Koninklijk Paleis op de Dam, 
vindt u hét adres voor de individuele bezoeker, Gassan Dam Square. Bij 
Gassan Dam Square treft u een grote collectie aan van losse geslepen 
diamanten, exclusieve juwelen en een collectie horloges van meer dan 65 
topmerken zoals Rolex, Audemars Piguet, Baume et Mercier, Blancpain, 
Breguet, Cartier, Chanel, Chopard, IWC en Jaeger-LeCoultre. Ook voor 
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geschenken kunt u bij Gassan Dam Square terecht voor bijvoorbeeld 
zilveren kandelaren, zilveren fotolijsten, pennen en manchetknopen. 
Buiten deze locaties is Gassan ook ruim vertegenwoor digd op luchtha-
vens in binnen- en buitenland. Op de luchthaven Schiphol heeft Gassan 
tegenwoordig 13 verkooppunten achter de douane waaronder de eerste 
Rolex Boutique geopend op een luchthaven buiten Zwitserland. Voor de 
douane biedt Gassan Plaza sinds 1995 een collectie van luxe, kwaliteit 
en fashionable juwelen en horlogemerken zoals Choices by DL, Omega, 
Breitling, Guess, Swarovski, Le Chic maar ook losse diamanten worden 
in deze winkel verkocht. Daarnaast heeft Gassan Schiphol zowel voor 
als achter de paspoortcontrole, een reparatie en serviceafdeling voor 
horloges en sieraden. Daarnaast heeft Gassan een winkel op London 
City Airport en vijf  winkels op Changi Airport Singapore.
Voor meer informatie gaat u naar www.gassan.com

Oger Fashion
Sinds 1989 heeft Oger een droom verwe-
zenlijkt door Nederland het mooiste op het 
gebied van herenmode aan te bieden met de 
daarbij behorende service op internationaal 

niveau. Zijn wens was en is nog steeds om de Nederlandse man bewuster 
te maken van zijn uiterlijk en hem daarmee ook aansluiting te laten vin-
den met zijn innerlijk. Hij noemt dat ook wel het kleden van de ziel.  
Oger maakt klanten ‘Latijnser’, de impact van het dragen van de juiste 
kleding is van grote betekenis. Hiervan maakt Oger haar klanten be-
wust. Het uiterlijk dient een weerspiegeling van het innerlijk te zijn. En 
met de juiste adviezen voor aanschaf  van een garderobe bestendigt Oger 
deze belangrijke waarde. Met The RED by Oger biedt Oger pakken 
vanaf  298 euro en maatwerk vanaf  498 euro. En naast de eigen ‘Dressed 
for Success’ lijn, biedt Oger vooral Italiaanse topmerken zoals Attolini, 
Borrelli, Brioni, Brunello Cucinelli, Caruso, Corneliani, Etro, Isaia, Jacob 
Cohen, Maffeis, Moncler, Santoni en Woolrich. Boven de winkel bevindt 
zich de ‘Boardroom’; een exclusieve ruimte waar klanten op afspraak 
ontvangen worden om zich in alle rust en privacy te laten adviseren. 
Behalve pakken en colberts kunt u bij Oger ook terecht voor shirts, 
dassen, informal wear, schoenen en accessoires zoals manchetknopen 
en geuren. Bovendien bevindt zich enkele deuren verder Oger Donna. 
Verdeeld over 3 verdiepingen kunnen de dames hier terecht voor een 
uitgebreide collectie van de mooiste merken als Brunello Cucinelli, Etro, 
Natan, Donna Karan, Diane von Furstenberg, Fabiana Filippi, Jacob 
Cohen en Woolrich. Oger: PC Hooftstraat 75-81, 1071 BP Amsterdam, 
020-6768695. Oger Donna: P.C. Hooftstraat 93, 1071  BR Amsterdam, 
020-6736036, www.oger.nl

GF-Deko b.v. 
de “andere” aannemer GF-Deko 
neemt als aannemer een unieke 
plaats in de markt in. Dit Am-

sterdamse bedrijf  vindt zijn oorsprong in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw. In die tijd werd de basis gelegd voor dit vooruitstrevende, ambach-
telijk georiënteerde bedrijf. Waren het eerst twee zelfstandige bedrijven, 
Grijzenhout-Frankenhout en Deko Aannemingsmaatschappij, sinds 
2001 is het één bedrijf: GF-Deko b.v. GF-Deko b.v is nu een modern 
aannemersbedrijf  dat voldoet aan alle eisen die aan ervaring en vakman-
schap op het gebied van bouwen gesteld kunnen worden. De belangen 
van de opdrachtgever staan altijd voorop. GF-Deko is een middelgroot 
bedrijf. Onze ambitie is niet de grootste aan nemer van Nederland te 
worden. Dat zou in strijd zijn met de aandacht die de directie aan indivi-
duele projecten en opdrachtgevers geeft. De afstand tussen medewerkers 
en directie is kort, net als die tussen opdrachtgever en directie, hetgeen 
leidt tot betrokkenheid die resulteert in een optimaal product. Meer dan 
50 jaar Amsterdamse ervaring. Zowel op het gebied van verbouwen en 
onderhoud, als ook nieuwbouw, beschikken wij over een ruime ervaring. 
Daarnaast herstellen wij funde ringen en restaureren wij monumentale 
panden. Kortom: GF-Deko is een compleet aannemings bedrijf  dat grote 
en kleine projecten uitvoert, met de juiste prijs/ kwaliteitsverhouding. 
Uw project, groot of  klein, krijgt alle aandacht. Meer informatie kunt u 
vinden op onze website: www.gfdeko.nl, GF-Deko b.v., Computerweg 45, 
1033 RH Amsterdam, 020-635 33 33

NDI-ICT Solutions
NDI levert ICT-diensten vanuit 4 ver-
schillende vestigingen aan 600 zakelijke 

klanten in de Rand stad. We nemen de ICT geheel of  gedeeltelijk uit 
handen, zodat onze klanten zich kunnen concentreren op wat er voor 
hen echt toe doet. We leveren o.a. telefonie, internet, remote office, 
mobiel beheer, Office 365 en ook  complexere zaken als IT beheer of  
software ontwikkeling op maat. Met ruim 40 enthousiaste collega’s en 
ruim 15 jaar ervaring is uw ICT bij ons in goede handen. We helpen 
graag, zeven dagen per week en 24 uur per dag als dat nodig is. Geïn-
teresseerd? Bel ons voor een afspraak op 088-0884300 of  mail ons op 
interesse@ndi.nl of  kijk eens op www.ndi.nl. Graag komen wij een keer 
bij u langs om te bespreken hoe we u het beste kunnen ontzorgen.

Troostwijk Groep
Troostwijk is in Nederland marktleider 
op het gebied van waardebepalingen en 

contra-expertises. De activiteiten van de Troostwijk Groep omvatten 
verzekeringstaxaties, bedrijfseconomische taxaties (OG en RG), Real 
Estate consultancy, kunsttaxaties (Apresa), contra-expertise bij brand- 
en bedrijfsschade, bouwkundige opnamen en risico-inspecties (bbci Frij-
wijk) en meetactiviteiten (De Meetdienst). De diverse werkmaatschap-
pijen werken weliswaar zelfstandig, maar in het belang van de klant en 
de opdracht vindt ook vaak samenwerking plaats. Deze samenwerking 
biedt de mogelijkheid om alle aanwezige kennis zoveel mogelijk aan te 
wenden. De kwaliteit van de diensten wordt mede hierdoor op peil ge-
houden en informatie kan voortdurend worden geactualiseerd. Troost-
wijk dankt haar internationale slag vaardigheid mede aan het uitgebreide 
wereldwijde kantorennetwerk dat opereert onder de naam Arca-Laudis. 
(www.arcalaudis.com) Anderlechtlaan 181, 1066 HM Amsterdam, 020-
6666666 www.troostwijk.nl

Tommy Hilfiger
Als een van ’s werelds toonaan-

gevende lifestyle-merken levert Tommy Hilfiger consumenten over de 
gehele wereld fashion, stijl en kwaliteit. Het merk stelt Classic American 
Cool centraal en geeft klassieke Amerikaanse designs een updated touch. 
Het bedrijf  heeft zich over de gehele wereld kunnen uitbreiden dankzij 
een select wereldwijd distributienetwerk voor de core brands, waar onder 
Tommy Hilfiger Menswear en Womenswear en Hilfiger Denim. Het 
merk is te vinden in toonaangevende warenhuizen en gespecialiseerde 
winkels, evenals in het wereldwijde netwerk van eigen winkels dat zich 
steeds verder uitbreidt. Op dit moment distribueert het bedrijf  de pro-
ducten in meer dan 65 landen in Noord-Amerika, Europa, Midden- en 
Zuid-Amerika en Azië-Pacific en bezit het meer dan 1000 winkels over 
de gehele wereld. Sinds Tommy Hilfiger in 1985 als menswear designer 
van start ging, heeft het merk zijn krachtige ontwerp filosofie uitgebreid 
met Womenswear, Hilfiger Denim, Tailored, Sport (Ski, Swim, Golf  
en Fitness & Training), Childrenswear, Bodywear, Footwear, Eyewear, 
Fragrance, Bags, and Home. Tommy Hilfiger heeft in Nederland Free-
standing Sportswear  stores in Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, 
Groningen, Maastricht, Rotterdam en Utrecht en Freestanding Hilfiger 
Denim stores in Amsterdam, Rotterdam, Amersfoort, Apeldoorn, Arn-
hem, Den Bosch, Haarlem, Laren en Sluis. Hoofdkantoor: Stadhouders-
kade 6, 1054 ES Amsterdam, 020-5899888 
www.tommy.com

Société Générale 
Bank Nederland N.V.

Société Générale Corporate & Invest ment Banking is al meer dan 30 
jaar met ruim 200 medewerkers actief  in Nederland. Als onderdeel van 
een van Europa’s grote banken  kunnen we rekenen op de support en 
team spirit van collega’s in meer dan 70 landen. Onze kracht ligt in het 
 adviseren en begeleiden van equity en debt capital market  transacties 
alsmede gestructureerde financieringen voor de zakelijke markt. Daar-
naast kunnen onze relaties rekenen op professioneel advies op het gebied 
van valuta, rente, commodity en equity derivaten. 
Vanuit ons kantoor in Amsterdam werkt een groot aantal specialisten 
die u toegang biedt tot het wereldwijde netwerk van de groep.
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Wij wensen AFC, haar spelers en supporters een sportief  seizoen!
Amstelplein 1, 1096 HA  Amsterdam, 020-4622822.
Kijk voor meer informatie op www.sgcib.com

BP Tank- en Wascentrum 
zwart
Voor al uw motorbrandstoffen inclusief  
LPG. Grote shop (120 m2) met een Petit 

Bistro waar u terecht kunt voor heerlijk vers ge bakken broodjes. Uw 
auto als nieuw in onze hyper moderne wasstraat van ruim dertig meter 
lang. Ook kunt u met uw auto terecht in één van onze acht “doe het zelf ” 
wasboxen. Ookmeerweeg 501, 1067 MP Amsterdam, 020-6104494, 
www.bpzwart.nl

‘Atabix Solutions faciliteert
de juiste digitale oplossing’
Digitalisering en innovatie liggen aan de 

basis van toekomstig succes. Met de juiste, bijpassende,  digitale oplos-
sing maakt Atabix Solutions websites, tailermade software oplossingen 
en mobiele applicaties voor iOS en Android toestellen voor bedrijven. 
Wij hanteren professionele, innovatieve en vooral op maat gemaakte 
oplossingen op ICT gebied voor ieder soort bedrijf.
Uiteraard doen wij ons best om aan al uw  wensen te voldoen, maar  
daarvoor hebben wij als softwarebedrijf  uw kennis nodig voor een  
optimale uitvoering. Ja, wij kunnen knap lastig zijn als het gaat om uw 
input. Maar net als in topsport telt voor ons alleen het beste resultaat!
Het maken van software oplossingen is een complexe aangelegenheid 
en onze ervaring heeft ons geleerd dat het hierbij belangrijk is dat wij 
uw wensen duidelijk in kaart kunnen brengen. 
De explosieve toename van smartphones zorgt voor een sterke vraag 
naar allerlei app’s, voor gebruik op de iPhone, iPad en Android. 
De techniek heeft zich in middels zover doorontwikkeld, dat realisatie 
van mobiele applicaties nu voor ieder bedrijf  ook financieel toegankelijk 
is geworden. Wij geven u graag voorbeelden van toepassing en gebruik. 
Ook voor andere software vragen kunt u bij ons terecht. En tenslotte 
geven wij u graag een second opinion over de kosten van uw ict en advi-
seren u over de mogelijke haalbare besparingen op dit gebied.
Amstel 178 te Amsterdam, 020-7163163,  www.atabix.nl

Amsterdamse 
Maatschappij
De ‘Amsterdamse maatschap-

pij’ is ruim 40 jaar actief  op het gebied van vastgoedmanagement. 
Onze dienstverlening bestaat uit commercieel, technisch, financieel en 
 administratief  beheer ten behoeve van particuliere beleggers, alsmede 
 pensioenfondsen en beleggingsmaatschappijen. De Amsterdamse maat-
schappij is een onafhankelijke beheerder met veelsoortige kennis op 
het gebied van onroerende zaken. Namens eigenaren wordt veelal het 
totaalbeheer gevoerd van de onroerende zaken . Er wordt nauw samen-
gewerkt met makelaars die voor hun klanten het vastgoedmanagement 
uitbesteden. Lid NVM, MVA en VGM NL.
De Lairessestraat 107, 1071 NX  Amsterdam, 020-6760788,
www.amsterdamsemaatschappij.nl

Clubsportive 
Every Body has a Story.
Clubsportive is een onder-

scheidende fitnessketen die de nadruk legt op creativiteit, gastvrijheid 
en beleving. De basis van Clubsportive wordt gevormd door onze 
vooruitstrevende trainings methodes in een unieke sfeer waar iedereen 
zich thuis voelt. 
Iedereen is welkom met zijn persoonlijke doelstellingen waarin wij hel-
pen het beste uit jezelf  te halen. Met een open mind en positieve energie 
motiveren wij degene die wil werken aan zichzelf  en aan een gezond 
lichaam. Op loopafstand van AFC vindt u Clubsportive Zuidas. Kijk voor 
meer informatie of  onze  - overige -  vestigingen op www.clubsportive.nl
Gustav Mahlerlaan 16 (Zuidas), 1082 LS Amsterdam, 020-6617808.

ASPETTO exclusieve 
damesmode
ASPETTO is een stijlvolle 

dameszaak voor de modebewuste vrouw die van mooie kwa liteit houdt 
en er graag goed wil uitzien, zowel  overdag als ’s avonds. De stijl van 
ASPETTO is casual, zakelijk en chic met een comfortabele en luxe 
uitstraling. In de smaakvol ingerichte zaak van eigenaresse 
Stefanka Marinkovic ontvangt zij en haar medewerkers de klanten 
in een ge zellige ontspannen sfeer en dat vindt zij zeer belangrijk, in 
alle rust wordt ruim de tijd genomen voor  persoonlijk advies en begelei-
ding. Aandacht en service staan bij ASPETTO bovenaan, zo is het ook 
mogelijk om buiten de reguliere openingstijden een afspraak te maken 
en is er een parkeerservice. ASPETTO heeft een uitgebreide collectie 
van TOP merken zoals
JIL SANDER, BRUNELLO CUCINELLI, PIAZZA SEMPIONE, 
BP STUDIO, PLEIN SUD, FOGAL, JT INDUSTRIES,FONTANA 
COUTURE, VALENTINO, ALBERTA FERRETTI, MOSCHINO, 
GIAMBATTISTA VALLI en PHILOSOPHY by alberta ferretti. 
Aspetto, Rembrandtweg 139, 1181 GG Amstelveen, 020-3457404, www.
aspettofashion.nl

Paardenburg
Ontmoeten – inspireren – beleven
Mensen bij elkaar brengen, inspire-
ren en hen bijzondere dingen laten 

beleven. In een prettige ambiance waar gastvrijheid en proeven perfect 
samengaan. Op een unieke plek aan de Amstel. Paardenburg als inspire-
rende ontmoetingsplaats.
Goed eten en drinken. Daarvoor gebruiken we eerlijke en duurzame 
producten en ingrediënten. Maar wij doen meer. Wij willen ook in 
sociaal-maatschappelijk en cultureel opzicht een centrale plaats innemen 
en onze gasten verrassen met een gevarieerd jaarprogramma met daarin 
voor elk wat wils.
Op historische grond, 1649!, in een moderne en informele ambiance 
heeft u de mogelijkheid om besprekingen te voeren, mensen te ont-
moeten, interessante contacten op te doen en wellicht nieuwe vrienden 
maken. Kwaliteit is voor ons vanzelfsprekend, op elk moment van de 
dag of  van de week. Maar wij voegen daar graag een dimensie aan toe: 
sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten zoals lezingen, work-
shops, businesslunches, tuinconcerten, exposities.
Proef  de Kunst is daarin één van de ingrediënten. Met de beeldentuin 
van Paardenburg als middelpunt. Bijvoorbeeld voor beeldend kunste-
naars die hun werk exposeren of  voor verrassende concerten en optre-
dens. Brasserie Paardenburg B.V. Amstelzijde 55 Ouderkerk a/d Amstel
info@brasseriepaardenburg.nl T 020 – 496 12 10

www.brasseriepaardenburg.nl

Cheng Shin Holland bv
CSTstaat voor Cheng Shin Tire uit Tai-
wan. Bij het bedrijf  werken meer dan 

20.000  mensen en is inmiddels een van de tien grootste rubberproducen-
ten ter wereld. Cheng Shin Tire is de grootste fabrikant van fietsbanden 
in de wereld en maakt producten in veel andere categorieën waar onder 
autobanden, vorkheftruckbanden, vracht wagenbanden, motor- en 
scooterbanden etc. CST banden worden gedistribueerd in meer dan 150 
landen. De Europese vestiging is gevestigd in Amstelveen op enkele 
minuten van het AFC terrein. De gebroeders Duis die  verantwoordelijk 
zijn voor de Europese verkoop, marketing en product  ontwikkeling van 
CST en Maxxis fietsbanden zijn al hun hele leven AFCers. Prof. J.H. 
Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen, 020-6402620,
www.cstbanden.nl

Voor nadere informatie over AFC Vriendelijke 
bedrijven 2013-2014 zie ook pagina 39.

     De AFC-Vriendelijke bedrijven 2013-2014     |  
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NOORD-BRABANT
‘Ik ben een rasechte Brabander, geboren 
in Eindhoven, en ik denk niet dat AFC al 
eerder een hoofdtrainer uit Brabant heeft ge-
had. Ik groeide op in een volkswijk, met de 
Gestelse Boys als het middelpunt van mijn 
leven. Ik woonde praktisch naast die club. Ik 
zat er elke dag, tot ik op mijn dertiende door 
FC Eindhoven werd gescout. Toen ben ik 
snel daar naartoe gegaan. Die club had toen 
meer fans dan PSV, onze aartsvijand. Het 
was altijd de blauwwitten tegen de roodwit-
ten. De volksclub tegen de club van het geld. 
Zelfs als Brabander ben ik meer voor Ajax 
dan voor PSV. Ik heb ook twee zoons in Am-
sterdam wonen. Ik ken de stad dus goed.’ 

BLOODY TRUT
‘Ik was zeventien toen ik bij FC Eindhoven 
mijn eerste contract tekende. Ik had een 
bekende Engelse trainer, Leslie Talbot. Hij 

noemde me bloody trut, omdat ik lang haar 
had. Ik was een levensgenieter, maar wel een 
echte sportman. En recht voor zijn raap. In 
de kleedkamer was ik geen makkelijke jon-
gen. Ik was soms kritisch voor mijn trainers. 

Ik wilde weten waarom de dingen gingen 
zoals we ze deden. Ik had Frans Körver drie 
jaar en Nol de Ruiter een jaar als trainer. Er 
werd weinig over tactiek gesproken. Alleen 
maar de boel opjagen. Iedereen ging als de 
brandweer. Maar ik ging weleens in discus-
sie. Ik was een linkermiddenvelder en mis-
schien kloppen de clichés: keepers zijn een 

beetje gek en linkspoten zijn anders. Toch 
hoop ik dat mijn zoontje van vier maanden 
ook linksbenig wordt. Daar werken we nu 
thuis hard aan.’

FC WAGENINGEN
‘De club waar ik als actieve voetballer de 
mooiste herinneringen aan heb. We speelden 
op de Wageningse Berg. Het stadion zat 
altijd vol. Magisch. Alles was anders op de 
Berg. Als er in heel Nederland geen sneeuw 
lag, lag er op de Berg sneeuw. Ik heb veel 
rondjes om de Berg gelopen. Ik heb dat ding 
vervloekt. Maar het was heel bijzonder. Wa-
ren thuis niet te pakken. Heb er ooit achttien 
wedstrijden achter elkaar gewonnen. In mijn 
derde jaar FC Wageningen zijn we zelfs 
naar de Eredivisie gepromoveerd.’ 

VOLWASSEN
‘Ik heb tot mijn 39ste betaald voetbal 

‘IEDEREEN 
DACHT INEENS 

DAT IK TITA 
TOVENAAR WAS’

Clubs als speler: 

Gestelse Boys, FC Eindhoven, FC 
Den Bosch, FC Wageningen, FC 
Assent (België), FC Diest, Verbroe-
dering Geel (België), FC Beringen 
(België). 

Clubs als trainer: 

FC Beringen, Willem II, Helmond 
Sport, FC Eindhoven, Al Jazira 
(UAE), Al Qadsia 
(Koeweit), Kozakken Boys, IJs-
selmeervogels, SC Kuwait Club 
(Koeweit), FC Hoek, ASWH, FC 
Breukelen, AFC. 

willem leushuis: 
      Prijsbewust
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gespeeld. Mijn laatste 
club was de Belgische 
club Beringen, dat tweede 
klasse nationaal speelde. 
Na een wedstrijd had ik 
vier dagen nodig om te 
recupereren, maar zelf  
voetballen is nou eenmaal 
het mooiste wat er is. Na-
tuurlijk takelt je lichaam 
met het ouder worden af. 
Dat is een nadeel. Ik vang 
het op met tennis, golf  
en nog een beetje voetbal. 
Maar ouder worden heb 
ik niet als een nadeel erva-
ren. Toen ik veertig was, 
moest ik eigenlijk nog 
volwassen worden. Ik communiceerde altijd 
vrij direct. Daar hebben mensen wel eens 
problemen mee gehad. Nu ben ik 61 en niet 
meer voor één gat te vangen. De vierkante 
tafel is de laatste tien jaar een ronde tafel 
geworden. Dat werkt goed.’ 

TWEE DIPLOMA’S
‘Naast profvoetballer was ik ook 22 jaar 
leraar lichamelijke opvoeding. Omdat ik 
financieel niet afhankelijk was van voetbal, 
mocht ik in Nederland de opleiding Coach 
Betaald Voetbal niet doen. Toen heb ik de 

prof-trainerscursus in België gedaan, samen 
met oa Jos Daerden, Simon Tahamata, Willy 
Wellens en Eric Gerets. Een hele leuke tijd. 
Toen ik in 1996 trainer was bij Helmond 
Sport veranderden de regels in Nederland. 
Toen heb ik ook de cursus in Zeist gedaan. 
Ik denk dat ik nu de enige Nederlandse trai-
ner ben met twee CBV trainersdiploma’s.’

TITA TOVENAAR
‘Met IJsselmeervogels zijn we in 2006 
zaterdagkampioen geworden in de Hoofd-
klasse. Ook werden we dat jaar algeheel 
amateurkampioen van Nederland, door Tür-
kiyemspor te verslaan. De eerste wedstrijd 
verloren we thuis met 2-1. Ik zei toen met-
een na de wedstrijd dat we in Amsterdam 
de zaak recht konden zetten. Ik stelde toen 
Jan de Graaf  op in de spits. Die was nog 
geen wedstrijd in de basis gestart dat jaar. 
Niemand wist ervan. Zelfs mijn assistent 

‘mET DE WIND 
VAN GISTEREN 

KUN JE 
NIET zEIlEN’

AFC     |  

niet. Ik maakte het pas bij de wedstrijdbe-
spreking bekend. De Graaf  scoorde prompt 
en had een assist. We wonnen met 3-0. Toen 
dacht iedereen ineens dat ik TiTa Tovenaar 
was. Ok, het was een combinatie van tactiek, 
geluk en bluf, maar wel erg effectief.’

MIDDEN-OOSTEN
‘In 2000 ben ik voor het eerst gaan werken 
in het Midden-Oosten. Ik had net mijn 
contract bij EVV Eindhoven laten ontbin-
den, omdat de samenwerking met PSV me 
niet goed beviel. Het bleek alleen in het 
voordeel van PSV te zijn. Toen belde er een 
sheik uit Abu Dhabi namens Al Jazira. Dat 
was natuurlijk in alle opzichten interessant. 
Het voetbal was er technisch goed verzorgd, 
maar tactisch wat minder. Vanuit Abu 
Dhabi ben ik coach geworden in Koeweit 
bij Al Qadsia en wonnen we de beker. Na 
IJsselmeervogels ben ik voor de derde keer 
naar het buitenland vertrokken. SC Al 
Kuwait speelde Asian en Arab Champions 
League en dat was voor mij de uitgelezen 
gelegenheid om twee grote internationale 
toernooien als coach mee te maken. Met SC 
Al Kuwait wonnen dat jaar het landskampi-
oenschap en haalden we de kwartfinales van 
de Arab Champions League.’

AFC
‘IJsselmeervogels is de mooiste zaterdagclub 
van Nederland. AFC is de mooiste zondag-
club van Nederland. Het shirt is prachtig. 
Zo’n clublied vind ik schitterend. Terwijl 
in Amsterdam alle clubs omvallen, blijft 
dit bolwerk maar bestaan. Al sinds 1895. Je 
merkt ook dat iedereen trots is, dat ze hier 
mogen spelen. Voor een paar euro meer gaan 
spelers niet ergens anders naartoe. Kijk 
naar AFC-topscorer Sjoerd Jens. Hij heeft 
al jaren de clubs voor het uitzoeken, maar 
hij is gebleven. Ik ben hier pas net, maar het 
bevalt nu al heel goed. De eerste gesprekken 

met Milko Vinke en Bob 
Duis waren erg prettig. 
Ik heb een keertje met 
Jack van Gelder en ook 
Kees Gehring gesproken. 
Met Henk Bijslma. Hans 
Hulst. En ga zo maar door. 
Allemaal goed. Ik voel me 
als een vis in het water bij 
AFC. Ik moet oppassen, 
soms ben ik te enthousiast, 
en kan het straks alleen 
maar gaan tegenvallen.’ 

KAMPIOEN
‘De randvoorwaarden van 
AFC zijn betaald voetbal 

waardig, maar de club heeft ook de reputatie 
en het imago dat spelen in het linkerrijtje al 
voldoende is. De prestatie is ondergeschikt 
aan de gezelligheid en de club. Toen ik in 
gesprek ging met AFC, heb ik gezegd: daar 
heb ik geen zin in. Als ik voetbal, wil ik win-
nen. Als wij tennissen, wil ik je verslaan. Nu 

is er een kleine cultuurverandering bij AFC: 
we willen graag spelen voor de prijzen. 
Alles moet kloppen en als het individu zich 
weg kan cijferen voor het teambelang, het 
meezit met blessures en schorsingen zou het 
sportief  zo maar een goed seizoen kunnen 
worden.  Natuurlijk weet ik onze grenzen 
nog niet. Ik ken de tegenstanders nog niet 
goed genoeg. Ik ken mijn eigen ploeg nog 
maar amper. Onze kansen kan ik daarom 
niet heel goed inschatten. Maar als we 
meedoen aan een competitie, willen we de 
beste zijn. Anders heet het geen competitie. 
De vrijblijvendheid gaat er hopelijk, beetje 
bij beetje af. Dat begint met ambitieuze doel-
stellingen. Als we de beste willen worden 
van de Topklasse, gaan we proberen Sjoerd 
Jens topscorer van de competitie te maken. 
Dan willen we ook de minste doelpunten 
tegen krijgen. Hopelijk gaat het lukken om 
zowel de spelers als het team beter te maken. 
En wat spelers in het verleden hebben 
gepresteerd, hier of  bij andere clubs, doet 
niet terzake. Met de wind van gisteren kun 
je immers niet zeilen.’ 

TR&BG

‘AFC IS DE 
AllERmOOISTE 
zONDAGClUB 

VAN NEDERlAND’
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JULIANA’31
MALDEN          127 KM

JVC CUIJCK
CUIJCK             130 KM

CHABAB
AMSTERDAM    6 KM

AFC
AMSTERDAM

ADO 20
HEEMSKERK     36 KM

LEONIDAS
ROTTERDAM  72 KM

UNA
VELDHOVEN      120 KM

WKE
EMMEN           185 KM

HBS
DEN HAAG       59 KM

HSC’21
HAAKSBERGEN   150 KM

DE TREFFERS
GROESBEEK     131 KM

VVSB
NOORDWIJKERHOUT 

38 KM

HAAGLANDIA
RIJSWIJK           54 KM

FC LIENDEN
LIENDEN             86 KM

EVV
ECHT            176 KM

BE QUICK 1887
GRONINGEN      180 KM

** KM indicatie is gemeten vanaf  AFC

         
Topklasse Aller Tijden GS W G V P DV DT

1 Achilles '29 88 60 12 16 192 194 74
2 De Treffers 88 42 19 27 145 158 116
3 Haaglandia 88 42 12 34 138 196 162
4 EVV 88 37 21 30 132 123 112
5 Lienden 88 39 12 37 129 149 143
6 AFC 88 34 20 34 122 160 143
7 JVC Cuijk 88 32 21 35 117 138 140
8 Hollandia 88 31 19 38 112 108 118
9 VVSB 88 31 19 38 112 108 131
10 WKE 60 31 10 19 103 115 108
11 HSC '21 60 27 14 19 95 128 97
12 HBS 60 27 7 26 88 102 117
13 Argon 58 20 12 26 72 76 97
14 Hilversum 58 15 17 27 62 65 103
15 FC Oss 28 16 11 1 59 49 23
16 ADO '20 30 15 8 7 53 66 53
17 Gemert 58 12 12 34 48 57 105
18 Quick '20 58 13 8 37 47 69 130
19 Chabab 30 10 9 11 38 36 42
20 UNA 30 9 5 16 32 48 62
21 SWZ Boso Sneek 30 5 4 21 19 26 67
22 Baronie 28 3 6 19 15 32 60
23 Juliana '31 0 0 0 0 0 0 0
24 Leonidas 0 0 0 0 0 0 0
25 Be Quick 1887 0 0 0 0 0 0 0
26 Dijkse Boys X X X X X X X 
        

DRIE JAAR TOPKLASSE
In de zomer van 2010 gaat voor het eerst in de Nederlandse voetbal-
geschiedenis ‘De Topklasse’ van start. Een door de amateurclubs fel 
betwist initiatief  van de KNVB. Deze nieuw opgezette klasse moet 
meer doorstroming tot stand brengen tussen het betaalde voetbal 
en de top van de amateurs. Eindelijk zou men daardoor afscheid 
kunnen nemen van het ‘gesloten systeem’, waarin clubs uit de 
Eerste Divisie niet kunnen degraderen. Op zich een nobel streven. 
Echter, voor amateurclubs een initiatief  met ingrijpende consequen-
ties. Zo verliest men door deze herindeling een groot deel van het 
regionale karakter in de competities. Spelers en supporters worden 
geconfronteerd met verre uitwedstrijden. Kilometers maken dus (zie 
topografische kaart boven). Ook intern moeten clubs behoorlijke 
aanpassingen doen. Die zijn nodig om te kunnen voldoen aan de 
veiligheidseisen van de KNVB, tijdens en rondom de wedstrijden. 
Ook de verstikkende degradatieregeling (onderste vier, een kwart 
van de deelnemende ploegen) maakt de Topklasse op voorhand niet 
direct geliefd.
Willem Leushuis: ‘Eén van de doelstellingen van de Topklasse was 
het piramidemodel invoeren. De sterkste teams tegen elkaar, met als 
gevolg beter voetbal, meer strijd en meer spanning. De verschillen 
met de profs zijn wel degelijk verkleind. En ja, het voetbal is beter 
geworden. Iedereen is ervan overtuigd dat de Topklasse kwalitatief  
sterker is dan de Hoofdklasse destijds. Toch zijn er kanttekeningen, 
zoals het verlies van regionale derby's. En de toeschouwersaantal-
len lopen terug. Doorstroming naar de Jupiler League blijft een 
struikelblok. Verplichte promotie in de nabije toekomst kan zeker 
een soort van competitievervalsing opleveren. Uiteindelijk gaat het 
om het belang van de vereniging en persoonlijk lijkt het mij niet 
zinvol voor AFC om de overstap naar het betaalde voetbal te maken, 
indien de mogelijkheid zich aan zou dienen. Laat ons voorlopig maar 
dromen van het Algemeen Amateurkampioenschap.’

BG&TR



13

SEIzOEN 2010 / 2011
Ondanks de protesten van een groot deel 
van de amateurclubs is de Topklasse een feit. 
Mét AFC. Als kersverse kampioen van de 
Zondag Hoofdklasse A beginnen de Reds 
logischerwijs aan het nieuwe avontuur. Met 
de kampioensselectie nog zo goed als intact 
– dus mét Cor ten Bosch, Post, Jansen, Van 
Miechem, Jens, Roodbeen, Brink, Wijers, 
Meulemans, Moumane, Van Emmerik, 
Hartman, Scheerens, Van Moll, Paddenburg, 
Languth, Gefferie, Krop, Ruyter, Arana Bar-
rantes en Kenepa – draait de ploeg goed mee 
in een sterke afdeling. Het uit de Jupiler Le-
ague gedegradeerde FC Oss zet alles op al-
les om direct terug te keren naar de ‘Eerste 
Divisie’. Zij strijden samen met Achilles ’29 
om de titel. In de slipstream spelen Argon 
en AFC om de derde plaats. Een vrij stabiel 
seizoen, met een prachtige overwinning op 
Achilles (3-2) en een knap gelijk spel bij FC 
Oss (1-1), betekent met 45 punten uitein-
delijk een verdienstelijke vierde plaats in de 
eindrangschikking. Na één jaar Topklasse 
luidt de algemene conclusie dat het niveau 
gemiddeld inderdaad is gestegen. Feit is wel 
dat de publieke belangstelling op Sportpark 
Goed Genoeg behoorlijk is teruggelopen.
 

SEIzOEN 2011 / 2012
De nieuwigheid is er af. AFC weet als club 
wat het aan de Topklasse heeft. Binnen de 
selectie is een aantal oudgedienden gestopt 
of  vertrokken – o.a. Moumane, Samsom en 
Van Miechem – en is er een aantal nieuwe 
spelers voor in de plek gekomen. AFC kan 
een sterk team op de been brengen, met De 
Haer, Sarica, Van Es, Sutorius, Derlagen, 
Lanting en Heij als belangrijkste aanwin-
sten. De start van het seizoen verloopt 
degelijk en laat zich kenmerken door mooie 
overwinningen (0-4 bij WKE) afgewisseld 
met een aantal teleurstellende nederlagen 
(o.a. thuis tegen Hilversum, 0-2). Na een 
succesvol trainingskamp in de winterstop 
schiet AFC in het begin van 2012 goed uit 
de startblokken. Een sterke score van tien 
punten uit de eerste vier wedstrijden van 
het nieuwe jaar is het gevolg. De eindfase 
van de competitie verloopt echter een stuk 
moeizamer. Uit de laatste negen wedstrijden 
haalt het team van Cor ten Bosch slechts zes 
punten. De tiende plaats is een veilige plaats. 
Het totale aantal punten (38) is echter ietwat 
teleurstellend. Achilles ’29 wordt de terechte 
kampioen. Ook dit jaar luidt de analyse dat 
de publieke belangstelling flink tegenvalt.

 

SEIzOEN 2012 / 2013
Het derde seizoen op rij in de Topklasse 
is het vijfde seizoen met Cor ten Bosch 
als hoofdtrainer van AFC. Een stroef  en 
puntloos begin van de competitie, met een 
nederlaag in de zomerhitte van Gemert, 
doet vele boze tongen beweren dat AFC 
een lastig jaar tegemoet gaat. Diezelfde 
meningen moeten aanvankelijk worden 
bijgesteld als AFC na een geweldige serie 
van vijf  overwinningen op rij ineens op de 
vierde plaats staat. Nu gaan de gesprekken 
plots over wel of  niet promoveren naar de 
Jupiler League. Een stevige nederlaag bij 
De Treffers luidt een lange en puntloze 
periode in. De bizarre nederlaag tegen Sneek 
(AFC staat vijf  minuten voor tijd nog met 
1-3 voor maar verliest alsnog met 4-3) en 
het slecht verlopen Paasweekeinde (3-0 
nederlaag bij directe concurrent Hollandia) 
drukken AFC diep in de degradatiezorgen. 
Het betekent het vroegtijdige afscheid van 
Cor ten Bosch als trainer van AFC. Maarten 
Stekelenburg stapt eerder in als hoofdcoach 
en erft de lastige opdracht om de ploeg weer 
aan het voetballen te krijgen. Maar dat lukt. 
AFC balanceert op de rand van degradatie, 
maar speelt zich dankzij een indrukwekken-
de eindsprint alsnog veilig. De ploeg eindigt 
daardoor zelfs met een punt meer dan het 
voorgaande seizoen.

BG

2012-2013 Wed. w g v p v - t

1 Achilles ‘29 30 22 2 6 68 70-23
2 ADO ‘20 30 15 8 7 53 66-53
3 De Treffers 30 15 5 10 50 60-36
4 WKE 30 15 5 10 50 64-60
5 EVV Echt 30 14 6 10 48 37-35
6 HSC’21 30 14 4 12 46 67-57
7 FC Lienden 30 14 4 12 46 50-45
8 HBS 30 13 5 12 44 47-55
9 VVSB 30 12 7 11 43 37-42
10 JVC Cuijk 30 11 6 13 39 47-43
11 AFC 30 11 6 13 39 44-43
12 Chabab 30 10 9 11 38 36-42
13 Haaglandia 30 11 3 16 36 57-70
14 Hollandia 30 10 5 15 35 37-45
15 Gemert 30 6 5 19 23 33-62
16 Sneek 30 5 4 21 19 26-67

2010-2011 Wed. w g v p v - t

1 FC Oss 28 16 11 1 59 49-23
2 Achilles '29 28 15 8 5 53 52-25
3 Argon 28 14 5 9 47 38-34
4 AFC 28 13 6 9 45 59-45
5 De Treffers 28 13 6 9 45 39-39
6 JVC Cuijk 28 11 8 9 41 47-48
7 Haaglandia 28 11 7 10 40 58-43
8 Quick'20 28 11 6 11 39 46-43
9 EVV Echt 28 10 7 11 37 36-34
10 FC Lienden 28 11 4 13 37 50-58
11 VVSB 28 9 5 14 32 34-48
12 Hollandia 28 7 10 11 31 26-34
13 FC Hilversum 28 7 10 11 31 30-43
14 Gemert 28 6 7 15 25 24-43
15 Baronie 28 3 6 19 15 32-60
16 Dijkse Boys 0 0 0 0 0 0-0

2011-2012 Wed. w g v p v - t

1 Achilles ‘29 30 23 2 5 71 72-26
2 Haaglandia 30 20 2 8 62 82-50
3 WKE 30 16 5 9 53 52-49
4 De Treffers 30 14 8 8 50 59-41
5 HSC ‘21 30 13 10 7 49 61-40
6 EVV Echt 30 13 8 9 47 50-43
7 FC Lienden 30 14 4 12 46 49-40
8 Hollandia 30 14 4 12 46 45-39
9 HBS 30 14 2 14 44 55-62
10 AFC 30 10 8 12 38 57-55
11 VVSB 30 10 7 13 37 37-41
12 JVC Cuijk 30 10 7 13 37 44-49
13 UNA/Brinvast 30 9 5 16 32 48-62
14 FC Hilversum 30 8 7 15 31 35-60
15 Argon 30 6 7 17 25 38-63
16 Quick ‘20 30 2 2 26 8 23-87
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jens, jAnsen & meulemAns:
     sterkhouders AFC

Doelpunten en assists seizoen 2012-2013    
    
Doelpunten   Assists 
     
Sjoerd jens  13  Duncan van Moll 5
joshua Patrick 8  joshua Patrick 5
Magid jansen 6  Bas Ent  4
Bas Ent 6  Mike Ruijter 4
joost Heij 2  Magid jansen 3
Mitchell Theuns 2  Enrico Patrick 3
Enrico Patrick 1  Mike Derlagen 2
Barry Tjeertes 1  javier Vet  1
jasper de Haer 1  Wout Meulemans 1
Peter Post 1  Ron van Es 1
Mike Ruijter 1   
Willem Scheerens  1   
    

Wout Meulemans: de technicus gaat zelfs het duel om de bal sierlijk aan.

Sjoerd Jens: aanvoerder, aanjager en gevierd topscorer. 

Magid Jansen: belangrijk en bepalend bij handhaving AFC in Topklasse.

e video analyse liegt niet. Magid Jansen heeft een 
opvliegend karakter op het veld. Sjoerd Jens lijkt 
niet soepel te lopen. Wouter Meulemans scoort mis-
schien te weinig. Als Maarten Stekelenburg had ge-
wild, had hij de tekortkomingen genadeloos kunnen 
blootleggen, uitvergroten en benadrukken. Maar 

dat was niet de reden dat de nieuwe trainer – die het zes wedstrijden 
voor het einde van het seizoen overnam van Cor ten Bosch – met 
zijn komst, ook de video analyse introduceerde. Dertig procent van 
de beelden was bedoeld om fouten te laten zien. Zeventig procent 
van de fragmenten, die Stekelenburg liet zien, een paar dagen na 
elke gespeelde wedstrijd, was om zijn spelers te laten zien waar ze 
goed in waren. Niet waarin ze faalden.
Stekelenburg zei eens: ‘Als trainer wil je gedrag beïnvloeden. 
Spelers zijn niet altijd bewust van hun gedrag. Beeld is dan een 
gereedschap.’
Jens, Jansen en Meulemans speelden samen 364 wedstrijden voor 
AFC. Ze zijn er nog steeds, in een tijd dat steeds meer spelers van 
club wisselen. Het trio – sinds 2009 spelen ze samen in AFC 1 – be-
hoort tot de harde kern van het huidige team. De jeugdige koppies 
die op de foto’s in eerdere edities van deze persmap zijn terug te 
vinden, hebben inmiddels plaats gemaakt voor volwassen gezichten. 
Jansen, altijd gesoigneerd, man van de wereld, zo op het oog. Meule-
mans, de nonchalante vrijbuiter met guitige oogopslag, en Jens; de-
gelijk en betrouwbaar, wat handig is als je als arts in het ziekenhuis 
werkt. Maar vooral: AFC’ers in hart en nieren. Op handen gedragen 
door de supporters aan de zijlijn, al worden ze soms ook verfoeid 
Maar wat heb je aan een voetballer zonder scherpe randjes?
Neem Jansen, vorig seizoen. Hij kreeg rood tegen Chabab. Steke-
lenburg, die toen net met AFC tot overeenstemming was gekomen 
om bij aanvang van het volgende seizoen trainer te worden, was 
toeschouwer en zag het voor zijn neus gebeuren. De aanstaande 
trainer schudde mismoedig het hoofd, terwijl hij heus wel wist 
wat voor goede voetballer Jansen is. De oud speler van Zondag 1 – 
Stekelenburg kwam tussen 1999 en 2002 tot 55 wedstrijden voor 
AFC – constateerde heel veel frustratie bij Jansen. Logisch ergens, 
als niets meer lijkt te lukken en degradatie uit de Topklasse dreigt. 
Het leek alsof  alle spelers van AFC zandzakken op de rug meedroe-
gen. Jansen richtte zich al weken meer op de tegenstander dan op 
zijn eigen spel. Doodzonde, want Jansen zijn manier van voetbal-
len wordt door iedereen in superlatieven omschreven. Hij beschikt 
over een gouden linkerbeen. Vrije trappen krult hij regelmatig in 
de kruising. Ook fysiek blinkt hij uit. Bij een duurloop, rent Jansen 
steevast voorop. Het lichaam oogt altijd perfect. Heeft natuurlijk 
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Uitslagen 2012/2013

zo 19/8/2012 Gemert 1-0 AFC
zo 26/8/2012 AFC 4-2 JVC Cuijk 
wo 29/8/2012 ADO ‘20 2-1 AFC 
zo 2/9/2012 AFC 2-2 Hollandia 
zo 9/9/2012 Lienden 1-0 AFC 
zo 16/9/2012 AFC 2-0 Achilles ‘29 
za 22/9/2012 HSC ‘21 2-3 AFC
zo 30/9/2012 AFC 5-0 Haaglandia 
zo 7/10/2012 Chabab 1-2 AFC 
zo 21/10/2012 AFC 2-0 SWZ Sneek 
zo 28/10/2012 AFC 0-0 VVSB
zo 4/11/2012 De Treffers 3-0 AFC 
zo 11/11/2012 AFC 0-1 EVV 
zo 18/11/2012 AFC 2-3 WKE 
zo 11/25/2012 HBS 1-0 AFC

zo 2/12/2012 JVC Cuijk 4-1 AFC
zo 3/2/2013 Achilles ‘29 2-0 AFC 
zo 17/2/2013 AFC 0-2 Lienden 
zo 3/3/2013 Haaglandia 1-1 AFC 
zo 10/3/2013 AFC 1-2 HSC ‘21
zo 17/3/2013 SWZ 4-3 AFC 
zo 24/3/2013 AFC 1-1 Chabab 
za 30/3/2013 Hollandia 3-0 AFC 
ma 1/4/2013 AFC 0-0 ADO ‘20
zo 7/4/2013 VVSB 2-2 AFC
zo 14/4/2013 AFC 2-1 De Treffers 
zo 21/4/2013 EVV 1-2 AFC 
zo 28/4/2013 AFC 2-0 Gemert 
zo 5/5/2013 WKE 0-3 AFC 
zo 12/5/2013 AFC 3-1 HBS

Doelpunten en assists seizoen 2012-2013    
    
Doelpunten   Assists 
     
Sjoerd jens  13  Duncan van Moll 5
joshua Patrick 8  joshua Patrick 5
Magid jansen 6  Bas Ent  4
Bas Ent 6  Mike Ruijter 4
joost Heij 2  Magid jansen 3
Mitchell Theuns 2  Enrico Patrick 3
Enrico Patrick 1  Mike Derlagen 2
Barry Tjeertes 1  javier Vet  1
jasper de Haer 1  Wout Meulemans 1
Peter Post 1  Ron van Es 1
Mike Ruijter 1   
Willem Scheerens  1   
    

Van links naar rechts: Magid Jansen, Sjoerd Jens en Wout Meulemans.

ook met zijn trots te 
maken. Jansen drukt zijn 
borst altijd een centime-
ter extra naar voren. Hij 
wil gezien worden. 
Nieuwe trainer Wil-
lem Leushuis heeft dat 
natuurlijk ook al lang 
geconstateerd. Hij weet: 
Jansen kan niet tegen 
zijn verlies, straalt dat 
uit, tijdens trainingen 
en wedstrijden en dat 
vinden trainers – dus 
Leushuis ook – heel fijn. Als het maar binnen de perken blijft. Hoe 
dan ook: op basis van de leiderskwaliteiten heeft Leushuis Jansen 
benoemd tot vice-aanvoerder. 
En wie is de eerste aanvoerder, komend seizoen? Sjoerd Jens natuur-
lijk. Iemand die altijd honderd procent geeft. Zichzelf  wegcijfert 
voor het teambelang. Intelligent en sociaal is. Een rustpunt én een 
aanjager. De spits van AFC dus – misschien wel het uithangbord 
ook van de club – die al 84 keer scoorde voor AFC. En natuurlijk 
komend seizoen de honderd doelpunten wil halen. 
Maar toen het vorig jaar maanden lang slecht ging met de ploeg, en 
AFC geen punt meer haalde, kwam dat ook omdat Jens droog was 
komen te staan. Ballen die er normaal moeiteloos invlogen gingen 
nu net naast of  over. Het ontbrak hem aan vertrouwen. Wat is een 
spits zonder vertrouwen? Toen Stekelenburg aan het roer kwam, 
wist hij wat hem te doen stond. Inderdaad: Jens zijn goede gevoel 
terug geven. 
Rond deze twee opvallende figuren – Jens en Jansen – dwarrelt 
Meulemans. Zes seizoenen AFC inmiddels. Als je in het woorden-
boek de definitie van een middenvelder opzoekt, kom je een foto van 
Meulemans tegen. Hij heeft alle kwaliteiten die een verbindingsman 
moet hebben. Technisch ijzersterk. Subliem inzicht. Koning van 
het positiespel. Balvast. Maar ook taakbewust. Geen dromer dus. 
Trainers kunnen op hem bouwen. Meulemans heeft bovendien een 
sociaal karakter. Hij ligt goed in de groep. Medespelers gaan voor 
hem door het vuur. Een clubspeler om te koesteren. Maar ook hij 
had moeite om zijn stempel te drukken, toen AFC vorig seizoen het 
water aan de lippen stond. Kortom: er was echt een wonder nodig 
om niet uit de Topklasse te degraderen. 
De eerste keer dat Stekelenburg de video-analyse introduceerde 
leverde dat een wat koddig plaatje op. Het clubhuis werd door 

de tussenwand in tweeën 
gedeeld, maar iedereen die 
het wilde, kon stiekem een 
blik werpen op het college dat 
Stekelenburg gaf. De nieuwe 
trainer, vol goede bedoelingen 
natuurlijk, stond naast zijn 
laptop, die gekoppeld was aan 
de beamer in het plafond. De 
spelers zaten wat onwennig 
op hun stoelen. Misschien wel 
bang, want de realiteit was op 
dat moment lelijk. Niet om 
aan te zien eigenlijk.

Stekelenburg had zorgvuldig zijn momenten geselecteerd. Eerst 
was het eenrichtingsverkeer. De trainer liet beelden zien. De 
spelers keken en luisterden vooral, ietwat onderuit gezakt. Maar 
langzaam kwam de discussie op gang. Spelers werd een spiegel 
voorgehouden. Stekelenburg maakte vervolgens keuzes. Hij wist 
dat Jens zelf  een voorkeur had voor een rol aan de zijkant van 
het veld. Stekelenburg zette hem snel weer in de punt van de 
aanval. Jens gaf  aan dat hij het fijn vond om de bal in de voeten 
aangespeeld te krijgen. Stekelenburg gaf  hem opdracht wat vaker 
de diepte te zoeken. De trainer liet beelden zien om zijn spits te 
overtuigen. Jens luisterde en begon weer te scoren. 
Meulemans raakte geblesseerd in die periode en kwam niet verder 
dan één basisplaats en een paar invalbeurten, maar vanaf  de bank 
of  de tribune moet de metamorfose van het team – in het slot van 
de competitie – misschien wel beter zichtbaar zijn geweest. 
Jansen werd door Stekelenburg een linie naar achteren gehaald. 
Van middenvelder naar centrale verdediger dus. Hij werd van que-
rulant een rots in de branding. Benutte tegen EVV een penalty in 
de laatste minuut. Zelfs toen Stekelenburg hem de aanvoerdersband 
ontnam bleef  Jansen rustig. Trainer en speler hadden het bespro-
ken. Het team begon te draaien. Het mirakel voltrok zich. Onder 
Stekelenburg verloor AFC geen enkele wedstrijd. Sterker nog: van 
de laatste zes wedstrijden werden er vijf  gewonnen. 
Geen wonder dat Leushuis ook voor dit seizoen een video-analist 
aan zijn technische staf  wil toevoegen. Beelden liegen immers niet. 
Ze kunnen je breken, ja, maar zoals Stekelenburg betoogt: ze laten 
ook zien waar je goed in bent, zoals vorig seizoen het geval was bij 
de sterkhouders van AFC: Jens, Jansen en Meulemans.

TR
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et eerste elftal van AFC kan 
terugzien op een bewogen 
seizoen. Na een aarzelende 
start werden vijf  wedstrij-
den op rij gewonnen en 
na negen wedstrijden was 

AFC opgeklommen tot de vierde plaats op 
de ranglijst. Toen ging het mis. Twaalf  
wedstrijden op rij konden niet winnend wor-
den afgesloten. Op Eerste Paasdag kon het 
bestuur van AFC, na de kansloze nederlaag 
bij Hollandia (3-0), niets anders beslissen 
dan trainer Cor ten Bosch (de enige trainer 
die ooit met AFC het Kampioenschap in de 
Hoofdklasse behaalde) te verzoeken voor de 
laatste zes wedstrijden plaats te maken voor 
Maarten Stekelenburg, die korte tijd daar-
voor reeds was aangesteld als trainer-coach 
van AFC voor het seizoen 2013-2014. Er 
volgde een zeer spannende reeks. Uit deze 
laatste zes wedstrijden werden zestien pun-
ten behaald, waarmee AFC zich op de laatste 
wedstrijddag toch nog in veilige haven wist 
te spelen. Een fantastische eindsprint en 
complimenten voor spelers en staf  onder 
leiding van Maarten Stekelenburg.
Aan het einde van het seizoen nam AFC 
afscheid van Javier Vet, die een profcontract 
tekende bij FC Dordrecht, Peter Post, Dion 
Thomas en Mike Gefferie (allen naar Ajax 
zaterdag), Mike Ruijter en Mike Derlagen 
(beiden Quick Boys), Willem Scheerens 
(OFC), Bas Ent (Odin’59), Barry Tjeertes 
(EDO), Mitchell Schildwacht (Kon.HFC) 
en Gideon de Graaf  (vertrok naar België). 
In de begeleiding stopte Edwin van Holten, 
onze geweldige oud-keeper van AFC 1 
(zeven seizoenen) en daarna enkele jaren 
keeperstrainer. Fysio Jan Loenen vertrok 
(eveneens) naar Quick Boys.
Toen wist AFC nog niet dat ook afscheid 
genomen moest worden van Maarten 
Stekelenburg die eind juni van de KNVB een 
aanbieding ontving om per 1 juli bonds-
coach van het nationaal jeugdteam onder 17 
en docent bij de KNVB-Academie te worden. 
Dit was voor Maarten een ontzettend moei-
lijke beslissing omdat hij het volgens eigen 
zeggen erg naar zijn zin had bij AFC. Tege-
lijkertijd was dit voor hem een grote kans, 
die hij niet kon laten lopen. Het bestuur van 
AFC toonde begrip voor Maarten, maar niet 
voor de KNVB die twee weken voor de eer-
ste training van een club uit de Topklasse, 
onze trainer benaderde.
AFC moest direct op zoek naar een nieuwe 
trainer en op voorspraak van Jack van Gel-
der en na een langdurig gesprek met Milko 
Vinke en Bob Duis werd deze snel gevon-
den. Het bestuur benoemde op zes juli 2013 
Willem Leushuis tot trainer-coach van AFC 

1 voor het seizoen 2013-2014. Bela Szenasi 
werd aangesteld als nieuwe keeperstrainer 
en Bas ter Hoeven als nieuwe fysiotherapeut. 
Bob Duis keert terug als teammanager als 
opvolger van Henk Bijlsma. Henk nam deze 
taak vorig seizoen na de winterstop voor 
zijn rekening.
De huidige spelersgroep kent gelukkig ook 
nog een goed aantal oude bekenden; Sjoerd 
Jens (150 wedstrijden), Wout Meulemans 
(112), Magid Jansen (102), Laurens Samsom 
(111), Ron van Es (63), Duncan van Moll 
(59), Jasper de Haer (42), Joost Heij (40), 
Joshua Patrick (26), Enrico Patrick (26) en 
Mitchell Theuns (8) behoren ook dit seizoen 
tot de A-selectie, terwijl Tim Wulffraat (3) 
en Daan Sutorius (7) terugkeren van AFC 
zaterdag 1. Wibout de Vetten (2) en Rajen-
dro Halman (2) komen over van zondag 2.
De nieuwe spelers van de A-selectie seizoen 
2013-2014 worden in deze Persmap door 
AFC’ers Maarten Blokland en Milan de 
Wijs voorgesteld.

BG

PEPIJN VEERMAN
Pepijn Veerman (20) komt uit het zuiden 
van het land. De snelle linksbuiten begon 
met voetballen bij R.K.V.V. Roosendaal maar 
werd al op jonge leeftijd door stadgenoot 
RBC gescout. Na alle jeugdelftallen van 
RBC te hebben doorlopen, heeft Pepijn één 
jaar in het eerste gespeeld. Totdat de club 
failliet ging. Na twee jaar blessureleed bij 
Helmond Sport, besloot Pepijn het profvoet-
bal voor gezien te houden. In Amsterdam 
begon hij een studie bedrijfseconomie. Na 
een tip van zijn oude coach Erik Meijers 
klopte Veerman aan bij AFC. Pepijn: ‘Ik 
hoop dit jaar fit te blijven en met AFC uit te 
groeien tot de ‘stuntploeg’ van de Top-
klasse.’ 

PEPIJN KLUIN
Deze 23-jarige spits uit Andijk is via de 
jeugdopleiding van AZ, FC Groningen 
(Eredivisie), FC Zwolle (Jupiler League), FC 
Veendam (Jupiler League) en uiteindelijk de 
Rijsburgse Boys (Topklasse zaterdag) bij 
AFC terechtgekomen. Na het faillissement 
van FC Veendam besloot Pepijn zich op zijn 
maatschappelijke carrière te richten. Hij ver-
huisde naar Amsterdam en is nu tweedejaars 
student Economie en Financiering aan de 
UVA. Hij vindt dat hij erg goed is opgevan-
gen door AFC. ‘Alles is uitstekend geregeld,’ 
aldus een tevreden Pepijn. 

YOUSSEF EL ABDALLAOUI
De in Marokko geboren Youssef  keepte 
bij de tweede divisieclub WAF, uit de 
stad Fez. In 2008 verhuisde de inmiddels 
28-jarige doelman naar Amsterdam, waar 
hij sindsdien de clubkleuren van FC Chabab 
verdedigde. In het jaar dat Chabab naar de 
Topklasse promoveerde, was Youssef  de 
minst gepasseerde keeper in de Hoofdklasse. 
Via Cor ten Bosch en Bob Duis is hij voor 
dit seizoen bij AFC terechtgekomen. Yous-
sef  heeft het erg naar zijn zin tot nu toe. ‘De 
organisatie van AFC is geweldig, net als de 
beleving binnen de groep.’

MARIEN WILLEMSEN
Rechterflankspeler Marien Willemsen is ook 
28 jaar oud. Hij groeide op in Amsterdam 
Zuidoost. Via FC Abcoude, AZ, Telstar, 
Almere City en Spakenburg is hij uiteinde-
lijk bij AFC neergestreken. Marien kende 
Magid Jansen nog uit zijn jeugdvoetbaljaren 
en is door Bob Duis benaderd om bij AFC 
te komen voetballen. Marien is afgestudeerd 
aan de VU. Hij heeft een Bachelor Economie 
en een Master in Finance. Hij werkt bij de 
ABN-Amro als Treasury Employee en fietst 
dus dagelijks van zijn huis in de Rivieren-
buurt, langs Sportpark Goed Genoeg, rich-
ting het kolossale bankgebouw naast AFC. 
Marien heeft het erg naar zijn zin bij AFC 
en was onder de indruk van het trainings-
kamp in de zomer. ‘De oefentrip naar Italië 
was echt een groot succes.’

GUIDO MOELEE
Guido is 21 jaar geleden geboren in 
Amsterdam en groeide op in Diemen. 
Via Zeeburgia, AZ en Noordwijk is hij bij 
AFC terechtgekomen, al scheelde het niet 
veel, of  hij had ergens anders gevoetbald. 
Guido was mondeling reeds akkoord met 
Hollandia, maar door de degradatie uit de 
Topklasse, besloot de ambitieuze linksbenige 
verdediger uiteindelijk toch naar AFC te 
komen. Het al jaren bestaande goede contact 
met Henk Bijlsma en Bob Duis gaf  daarin 
de doorslag. In het dagelijks leven werkt 
Guido als verkoper bij de Amsterdamse 
Handelsmaatschappij Tasmania. Dit bedrijf  
specialiseert zich in de import van barbecues 
en houtskool.

GEOFFREY GALATA
De 29-jarige Geoffrey – ‘Spreek uit als Jef-
fry, dus niet als Joffrey ’– is begonnen met 
voetballen bij Blauw-Wit. Via de jeugd van 
Ajax en AFC, speelde hij vervolgens betaald 
voetbal bij Telstar en TOP Oss. Tijdens 
zijn voetbalcarrière heeft hij commerciële 
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sporteconomie gestudeerd aan de Johan 
Cruyff  University. Daarin behaalde hij in 
2007 zijn Bachelor diploma. In 2011 besloot 
hij zijn contract bij TOP Oss in te leveren 
om zich op zijn maatschappelijke carrière te 
focussen. Via Sparta Nijkerk en Quick Boys 
is Geoffrey uiteindelijk bij AFC teruggeko-
men, mede door het goede contact dat hij in 
al zijn jaren afwezigheid heeft onderhouden. 
Geoffrey woont inmiddels in Osdorp en 
vindt het heerlijk om weer in Amsterdam 
te voetballen. ‘Ik geniet vooral van de 
‘oude-jongens-krentenbroodsfeer’ die er bij 
AFC heerst,’ aldus Geoffrey – die het liefst 
centraal achterin speelt.

MAXIME SINGELS
De 23-jarige Maxime Singels is een goede 
bekende bij AFC. Op twee jaar na speelde 
hij zijn hele leven al bij AFC. Tijdens het 
penalties nemen in de E’tjes, bleek al dat 
Maxime over uitstekende keeperskwaliteiten 
beschikte. Sindsdien doorliep hij alle AFC 
jeugdselecties. In de senioren stapte Maxime 
over naar Argon, waar hij als doelman van 
het eerste elftal een nieuwe uitdaging vond. 

Na een clubloos tussenjaar werd Maxime 
vorig seizoen door Maarten Stekelenburg 
overgehaald om weer bij AFC te komen 
spelen. ‘Ik vind het heel leuk om weer terug 
te zijn. De gezelligheid speelt voor mij ook 
een belangrijke rol.’

ROGIER WISSINK
De in Apeldoorn geboren Rogier is een 
28-jarige middenvelder, die op meerdere 
posities goed uit de voeten kan. Via AGOVV 
kwam hij op zijn twaalfde in de jeugdop-
leiding van Go Ahead Eagles terecht. Daar 
heeft hij ook vier jaar in het eerste elftal 
gespeeld. Als jongen van 22 kon Rogier een 
contract tekenen bij Sibadel, een kleinere 
club uit Barcelona, maar het het slechte 
economische tij in Spanje weerhield hem 
daarvan. Hij besloot zich te richten op zijn 
maatschappelijke carrière en begon met 
de studies Communicatiewetenschap en 
Bedrijfskunde. Hij voetbalde ondertussen 
bij DOVO (één seizoen) en Bennekom (drie 
seizoenen). Met de laatste club werd hij 
kampioen in de Eerste Klasse. Via Sjoerd 
Jens kwam Rogier bij AFC terecht. Een 

vervelende enkelblessure, overgehouden 
aan vorig seizoen, speelde hem parten in de 
voorbereiding op dit seizoen. ‘Ik hoop echter 
op een snelle genezing en stel een operatie 
vooralsnog liever uit.’

LAURENS SAMSOM
Eigenlijk hoort Laurens Samsom niet thuis 
in het rijtje ‘nieuwe spelers’. Samsom speelt 
al sinds zijn 14e bij AFC en speelde van 
2006 tot en met 2011 in het eerste elftal. In 
die periode maakte hij het kampioenschap in 
de Hoofdklasse mee. In 2011 werd Laurens 
zelfs uitgeroepen tot meest waardevolle spe-
ler van het seizoen. Zijn journalistieke ambi-
tie trok hem naar Israël en Palastijns gebied, 
waar hij twee jaar correspondent was voor 
verschillende kranten. De journalistiek 
bracht hem ook weer terug naar Nederland 
én AFC. De selectie is er in zijn afwezigheid 
niet zwakker op geworden, vindt Laurens. 
‘We hebben een gevarieerde groep, met veel 
echte AFC’ers. Ik hou niet zo van voorspel-
lingen maar ik denk dat we het dit jaar goed 
gaan doen.’

MB&MdW

NIEUWE SPELERS:
staand vlnr.: Laurens Samsom, Maxime Singels, Pepijn Veerman, Pepijn Kluin, Youssef  el Abdalloui
zittend vlnr.: Guido Moelee, Goeffrey Galata, Marien Willemsen, Rogier Wissink

AFC   |  
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 Youssef El Abdallaoui
1. 01-02-1985, Fes Marokko
2. Keeper 
3. 2013 
4. WAF Marokko, FC Chabab
5. Marokkans Elftal 0.17 & 0.20 
6. Medewerker Magazijn
7. Halve Finale Afrika Cup met 
 Marokko 0.20
8. Keeper Julio Cesar, Messi 
9. De Treffers, FC Lienden, AFC

 Marien Willemsen
1. 18-09-1984, Amsterdam
2. Hangende Rechtsbuiten 
3. 2013
4. FC Abcoude, AZ Alkmaar, SC Telstar, 
 Almere City, SV Spakenburg
5. Districtelftal West 2 0.14
6. Treasury Medewerker ABN Amro
7. Voorbereiding AZ (2005), Van Gaal
8. Messi
9. AFC, WKE, ADO’20 

2

 Jasper de Haer
1. 14-10-1983, Alkmaar
2. Centrale Verdediger 
3. 2011
4. CSW, Wilnis, Argon
5. - 
6. Account Manager 
7. Nederlands kampioen met Argon
8. Puyol 
9. WKE, De Treffers, AFC

3

 Geoffrey Galatá
1. 06-03-1984, Amsterdam
2. Centrale Verdediger 
3. 1996
4. Blauw-Wit, Ajax, AFC, Telstar, Top
 Oss, Sparta Nijkerk, Quick Boys
5.  -
6. Team Manager Covebo Uitzendgroep
7. Kampioen Topklasse 2011
8. Franco Baresi
9. AFC, WKE, De Treffers

4

 Guido Moelee
1. 12-03-1992, Amsterdam
2. Centrale Verdediger
3. 2013
4. Zeeburgia, AZ Alkmaar, VV Noordwijk 
5. Nederlands Elftal 0.15
6. Accountmanager bij een Maatschappij
 in Houtskool en Briketten
7. Uitkomen voor NL in jeugdinterlands 
8. Jan Vertonghen 
9. AFC, De Treffers, WKE

5

 Laurens Samsom
1. 30-03-1986, Amsterdam 
2. Middenveld
3. 2000
4. Swift 
5. KNVB District Team 0.13,14 & 15 
6. Journalist & Documentairemaker 
7. Kampioenschap AFC Hoofdklasse’10 
8. Clarence Seedorf  
9. AFC, De Treffers, HBS

6

 Wout Meulemans
1. 03-12-1986, Tiel
2. Middenveld 
3. 2007
4. Theole, FC Den Bosch
5.  - 
6. Algemene Sociale Wetenschappen
7. Kampioenschap AFC hoofdklasse ‘10
8. Vroeger Zidane, nu Iniesta
9. AFC, De Treffers, WKE

7

 Mitchell Theuns 
1. 01-05-1992, Amsterdam
2. Middenveld
3. 2008
4. DCG, Ajax, FC Utrecht, Zeeburgia
5. KNVB amateur 0.15 0.16
6. ROC A’dam Sport&Bewegen  
7. Jeugdtoernooi AA Gent, met Ajax E1
 finale tegen Arsenel winnen 
8. Iniesta 
9. AFC, WKE, Chabab 

8

 Pepijn Kluin
1. 23-04-1990, Hoorn 
2. Spits 
3. 2013 
4. Andijk, Hollandia, AZ, FC Groningen, 
 Zwolle, FC Veendam, R’burgse Boys 
5. Nederlandse Elftal 0.15, 16, 17, 18, 19
6. Economie en financiering UvA 
7. Debut in basis FC Groningen 
8. Ibrahimovic 
9. WKE, De Treffers, AFC 

9

 Duncan van Moll
1. 30-10-1979, Kampen 
2. Middenveld 
3. 2010 
4. FC Zwolle, Be Quick 28 DFC Zwolle,
 SV Spakenburg 
5. Nederlands Amateur Elftal 
6. - 
7. - 
8. Sidane Redondo en Maradona 
9. - 

10

11

 Daan Sutorius
1. 27-09-1991, Amsterdam 
2. Middenvelder 
3. 2006 
4. AMVJ, Amstelveen Heemraad 
5. KNVB Jeugd West, Nederlands 
 Amateurteam 0.16 
6. Business Studies
7. Selectie Nederlands Amateurteam 
8. Dennis Bergkamp 
9. WKE, De Treffers, AFC

12

1

Naast de naam van de speler is het vaste rugnummer vermeld
en daaronder de volgende gegevens:

1. GEBOORTEDATUM + GEBOORTEPLAATS, 2. POSITIE, 3. LID VAN AFC SINDS, 4. CLUBS VOOR AFC, 5. VERTEGEN-
WOORDIGENDE ELFTALLEN, 6. STUDIE / BEROEP, 7. HOOGTEPUNT ALS VOETBALLER, 8. FAVORIETE VOETBALLER, 
9. EINDKLASSERING TOPKLASSE, 

 Sjoerd Jens
1. 31-07-1982, Naarden
2. Spits 
3. 2007 
4. WSV
5. -
6. Arts, Onderzoeker 
7. Topscore Topklasse 
8. Fernando Torres
9. De Treffers, WKE, AFC
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 Rogier Wissink
1. 11-10-1986, Apeldoorn
2. Middenveld
3. 2013
4. AGOVV, GO Ahead Eagles, DOVO, 
 Bennekom
5. Nederlandse Elftal 0.15 0.21 
6. Internationaal Management UvA
7. Kwartfinale Amstelcup tegen PSV
8. Zidane 
9. WKE, ADO’20, De Treffers 

14

 Magid Jansen
1. 10-06-1983, Amsterdam 
2. Linkshalf  
3. 2009 
4. AFC, Ajax, AZ, Telstar, Omniworld 
5. Nederlandse Elftal 0.15 0.16 
6. Eigenaar Modezaken 
7. Kampioensschap AFC 
8. Redondo 
9. AFC, De Treffers, WKE

15

 Joshua Patrick
1. 14-10-1986, Amsterdam 
2. Linksbuiten 
3. 2005 
4. Blauw-Wit, FC Hilversum, ARGON
5. Nederlands Elftal 0.13 
6. Receptionist 
7. Degradatie ontlopen met AFC, 2013 
8. - 
9. AFC, De Treffers, Chabab

16

 Enrico Patrick
1. 17-02-1990, Amsterdam 
2. Rechtsback, Rechtsbuiten 
3. 2011 
4. AFC, HFC Haarlem, AFC, 
 SC Heerenveen 
5. Nederlands Elftal 0.13 
6. Hotel Medewerker 
7. Contract tekenen bij SC Heerenveen 
8. Christiano Ronaldo en Ronaldo 
9. AFC, WKE, De Treffers 

17

 Maxime Singels
1. 11-06-1990, Amsterdam 
2. Keeper 
3. 1996 
4. AFC, ARGON
5. KNVB 0.16, FCNH
6. Casinomedewerker
7. Moet nog komen 
8. - 
9. AFC, WKE, De Treffers 

18

 Wibout de Vetten
1. 20-09-1992, Amstelveen 
2. Centrale verdediger
3. 2008 
4. Amstelveen Heemraad
5. - 
6. HBO Sportmarketing 
7. Kampioenschap AFC B1 
8. Jordi Alba 
9. ADO ’20, EVV, HBS

19

 Joost Heij
1. 08-06-1991, Apeldoorn
2. Spits 
3. 2011
4. AGOVV, CSV, Apeldoorn
5. KNVB Oost 0.13, 14, 15, 16 
6. Pre Master Marketing VU
7. Promotie naar Topklasse Zat. 
 met CSV 
8. Ibrahimovic
9. AFC, De Treffers, WKE 

20

 Pepijn Veerman
1. 06-03-1993, Roosendaal 
2. Linksbuiten 
3. 2013 
4. RKVV Roosendaal, RBC, 
 Helmond Sport 
5. - 
6. Economie en Bedrijfseconomie 
7. Scoren bij debut betaald voedbal 
8. Thiery Henry 
9. AFC, De Treffers, EVV 

21

 Tim Wulffraat
1. 31-10-1992, Amsterdam 
2. Linksbuiten 
3. 2008 
4. AMVJ, AFC, AZ
5. - 
6. Grafische Vormgeving 
7. Mijn overgang naar AZ 
8. Christiano Ronaldo 
9. AFC, EVV, HBS 

22

 Rajendro Halman
1. 11-01-1990, Den Haag
2. Aanvaler 
3. 2009 
4. AFC 2, Ajax Zaterdag 
5. - 
6. Theater, Amsterdamsche 
 Hogeschool voor de kunsten
7. Finale kampioenschap van NL AFC 2
8. Karim Benzema 
9. - 

23
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 Ronny van Es
1. 22-05-1978, Ijmuiden
2. Spits 
3. 2010 
4. SVIJ, Stormvogels, Telstar, HVC 
 Haarlem, Telstar, Rio AVE, Telstar, 
 Panthrakikos, PAFOS, Doxa Dramas
6. Spelersmakelaar 
7. Promoties in Buitenland (Eredivisie) 
8. Ibrahimovic 
9. De Treffers, WKE, FC Lienden
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 A-selectie Amsterdamsche Football Club 2013-2014

Achterste rij v.l.n.r.: Wibout de Vetten, Lex Swaan, Bastiaan ter Hoeven, Maxime Singels, Bela Szenasi, Yousseff el Abdalloui, Michael Olivieira, Hans van Rossum en Tim Wulffraat
Middelste rij v.l.n.r.: Pepijn Veerman, Marien Willemsen, Mitchel Theuns, Joshua Patrick, Said Moumane, Rogier Wissink, Bob Duis, Geoffrey Galata, Rajendro Halman, Guido Moelee en Pepijn Kluin

Voorste rij v.l.n.r.: Enrico Patrick, Joost Heij, Jasper de Haer, Sjoerd Jens, Willem Leushuis, Duncan van Moll, Wout Meulemans, Laurens Samsom en Ronny van Es



 A-selectie Amsterdamsche Football Club 2013-2014

Achterste rij v.l.n.r.: Wibout de Vetten, Lex Swaan, Bastiaan ter Hoeven, Maxime Singels, Bela Szenasi, Yousseff el Abdalloui, Michael Olivieira, Hans van Rossum en Tim Wulffraat
Middelste rij v.l.n.r.: Pepijn Veerman, Marien Willemsen, Mitchel Theuns, Joshua Patrick, Said Moumane, Rogier Wissink, Bob Duis, Geoffrey Galata, Rajendro Halman, Guido Moelee en Pepijn Kluin

Voorste rij v.l.n.r.: Enrico Patrick, Joost Heij, Jasper de Haer, Sjoerd Jens, Willem Leushuis, Duncan van Moll, Wout Meulemans, Laurens Samsom en Ronny van Es
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Seizoenen  spelers   periode  aantal  aantal   aantal   totaal
       wedstr.  goals  assists
  
 11  Robert Gehring  1998-2009  245  47  58  350   
    Rokus Hoogendoorn Jr   1987-1998  251  11  5  267  
    Joey Esionye   1998-2009  247  1  4  252
 10  Said Moumane   2001-2011  209  1  13  223   
 9  Ulli Landvreugd  1996-2005  132  25  45  202   
    Erwin Smit  1993-2002  173  1  0  174   
 8  Ronald van de Meent  1990-2003  186  22  45  253
    Roy Tular   1992-2000  192  27  19  238   
   Laurens Bianchi  1996-2000, 2004-2008  181  15  23  219
   Peter Post   2005-2013  185  18  4  207
    Joey Zebeda   1992-2000  163  7  20  190
   Hans Geerlings   2000-2008  162  13  17  192
   Edwin van Holten   2000-2008  161  1  4  166
   Bobby Gehring   1998-1999, 2003-2010  105  17  16  138
 7  Frank Aboikoni   1992-1993, 1995-2001  105  27  18  150 
    Nils Adriaans  1989-1994, 1996-1998  130  5  7  142
 6  Eshwin de Bruijn  1994-1996, 1998-2002  133  90  22  245
   Dennis Purperhart   1999-2005  120  67  36  223
   Mohad Zaoudi   1999-2005  153  17  15  185 
   Peter de Waal  1995-1996, 1998-2003  153  7  9  169 
   Dennis Gebbink  1992-1998  132  13  13  158 
    Orlando Patrick  1986-1988, 1989-1993  96  35  6  137 
   Wout Meulemans   2007-2013  112  3  16  131 
   Guido Smits   1992-1995, 1998-2001  83  17  10  110 
   Jos Gillebaard   1990-1996  78  14  12  104 
    Michel de Bruijn  1986-1992  82  7  4  93 
   Bernardo Brink   1986-1992  78  3  1  82 
   Jacco Ypma  1986-1992  55  15  8  78 
   Peter van Essen   1989-1995  78  0  0  78 
 5  Sjoerd Jens   2007-2008, 2009-2013  150  84  36  270 
   Raymon van Emmerik   2007-2012  138  0  2  140 
   Laurens Samsom   2006-2011  111  10  9  130 
   Willem Scheerens   2008-2013  94  3  3  100 
    Gijs Roodbeen   2005-2009, 2010-2011  81  6  10  97 
   Martin Verburg  1988-1993  55  0  0  55 
    Cees Thomas  1986-87, 1988-1992  48  0  2  50 
 4  Patrick Steenkist  1989-1993  93  43  33  169 
   Magid Jansen  2009-2013  102  34  31  167 
    Johan Dol  1887-1991  83  47  10  140
   Mike Ruijter  2009-2013  115  3  11  129 
    Rene Franken   1991-1995  83  28  18  129 
    Ken Watanabe   2002-2006  101  10  10  121 
   Frank Keijzer  1994-1998  101  4  3  108 
   Daniël van Meer   2000-2004  65  15  13  93 
   Rody Turpijn  2003-2007  65  16  12  93 
   Frank Mulder   1989-1993  70  8  13  91 
   Dwight Gefferie   2009-2013  86  0  3  89 
   Rene Plantinga   1989-1993  61  10  13  84 
    Murat Böke  2005-2009  73  6  3  82 
    Martin Wolfswinkel   1999-2003  69  2  1  72 
   Kerwin Hartman   2009-2013  36  0  0  36 
   Claudio Rizzuni  1995-1998, 2002-2003  13  0  0  13 
 3  Lutzen Brink  2009-2012  76  7  20  103 
   Daryl van Mieghem  2008-2011  60  9  17  86 
   Edwin Mellink  1996-1999  84  0  1  85 
   Ron van Es  2010-2013  63  17  4  84 
   Roy Beukenkamp   1992-1995  74  1  4  79 
   Marco van Galen  2000-2003  65  3  7  75 
   Winston Douglas   1992-1995  68  2  4  74 
    Mendel Witsenhausen   2006-2009  66  2  5  73 
   Mike van Eijk   1988-1989, 1991-1993  49  19  4  72 
   Duncan van Moll  2010-2013  59  1  8  68 
   Ali Bentohami  2002-2005  49  12  7  68 
   Pierre Tosch  2001-2004  63  3  0  66 
   Jan van Baal  1995-1998  50  8  0  58 
   Maarten Stekelenburg  1999-2002  55  2  0  57 
   Pascal Kouwenhoven  1994-1997  45  6  5  56 
   Maarten Jurriëns  1995-1997, 2000-2001  49  2  0  51 
   Glenn Zeelig  1998-2001  31  6  13  50 
   Yama Hashemi  2006-2009  44  2  3  49 
   Stefan Sander  2001-2004  44  2  0  46 
   Gideon de Graaf   2010-2013  41  0  0  41 
   Arjan Coorengel  1992-1993, 1996-1998  25  0  0  25 
   Fred ten Nijenhuis   1988-1991  22  0  0  22 
    Ralf  Tier  1987-1988, 1991-1993  21  0  0  21 
   Jarik van Zeijst  2005-2008  11  1  0  12  
2   Joost Heij  2011-2013  40  9  0  49 
   Jasper de Haer  2011-2013  42  3  0  45 
 1  Joshua Patrick  2012-2013  26  8  4  38 
   Enrico Patrick  2012-2013  26  1  4  31 
   Mitchell Theuns  2012-2013  8  2  0  10
  Daan Sutoius  2012-2013  7  0  0  7  
  Tim Wulffraat  2012-2013  3  0   0  3
   Wibout de Vetten  2012-2013  2  0  0  2 
   Rajendro Halman  2012-2013  2  0  0  2

FC-Erelid Chris Schröder heeft vanaf  1965 
de prestaties van alle AFC-teams in kaart 
gebracht. Helaas is Chris Schröder op 24 
oktober 2011 op de leeftijd van 77 jaar over-
leden. Vanaf  die datum zijn zijn werkzaamhe-
den op dit terrein overgenomen door Henny 

Kottmann en Hans Elias. Het AFC-bestuur heeft besloten om 
als eerbetoon aan Chris Schröder alle statistische gegevens op 
de website www.afc.nl voort te zetten onder button ‘Chris Sta-
tistiek’. Vanaf  1986 hield Chris Schröder niet alleen het aantal 
seizoenen per  speler bij, maar ook het aantal wedstrijden, 
doelpunten en assists. Links op deze pagina een overzicht van 
de spelers die vanaf  1986 t/m 2013 meer dan drie seizoenen 
uitkwamen voor AFC 1, plus de spelers die thans deel uitmaken 
van de selectie. Onder een overzicht van de spelers die zijn 
uitgeroepen tot speler van het jaar. De in het rood afgedrukte 
spelers maken deel uit van de AFC A-selectie 2013-2014.

chris’
  stAtistiek

Speler van het jaar

1975 Bas Rachman 1976 Kees Gehring
1977 Rob Mathijse 1978 Frans van den Bor
1979 Nico Leloux Jr 1980 Edwin Geluk
1981 Willem de Ridder 1982 Michael Berman
1983 Eddy Meijer 1984 Ernst Seunke
1985 Cees Thomas 1986 Wim Lenglet
1987 Fred ten Nijenhuis 1988 Rob Ouderland
1989 Rokus Hoogendoorn jr 1990 Fred Berrier
1991 Peter van Essen 1992 Orlando Patrick
1993 René Franken 1994 Nick van Rossum
1995 Meindert Huisman 1996 Roy Beukenkamp
1997 Frank Keijzer 1998 Mark Janssen
1999 Joey Zebeda 2000 Roy Tular 
2001 Erwin Smit  2002 Robert Gehring
2003 Joey Esionye  2004 Edwin van Holten
2005 Hans Geerlings 2006 Said Moumane
2007 Laurens Bianchi 2008 Sjoerd Jens
2009 Mendel Witzenhausen 2010 Raymon van Emmerik
2011 Laurens Samsom 2012 Mike Derlagen
2013 Kerwin Hartman

Zo vader, zo zoon. Rokus Hoogendoorn Sr. bij het begin 
van de wedstrijd AFC – Celeritudo, 22 mei 1961. Hoogen-
doorn Jr. speelde elf  seizoenen (1987-1998) in Zondag 1. 



23Column   |  

ode klapdeuren met matglas aan het einde van de 
gang. Dat is een van de sterkste herinneringen 
die ik heb aan mijn jeugd bij AFC. Daar achter die 
deuren verdwenen ‘s avonds de volwassen mannen. 
Grote knapen, pratend en lachend en met grote 
voetbaltassen in de hand.

Als kind zat mijn eigen training er dan al op, maar in plaats van 
naar huis te fietsen, ging ik bij het trainingsveld zitten wachten. 
Wachten op de mannen van hèt Eerste. Dan maar wat later thuis.
De ernst waarmee ze hun sport bedreven, vond ik prachtig. En te-
gelijkertijd verwonderde het me. Altijd het vaste groepje toeschou-
wers langs het veld, alle spelers in hetzelfde trainingstenue, gegil 
tussen de lijnen als het even niet lekker liep. Het ging er serieus aan 
toe, dat was duidelijk. Maar men leek ook gevoel te hebben voor 
theater. Voetbalclubje spelen, en dat in naam van de mooiste club 
van het land.
Vele jaren later, in de herfst van 2006, zwiepten de rode klapdeuren 
plotseling voor mij open. Ik mocht me bij het keurcorps van toen-
malige trainer Ton du Chatinier melden. Daar zat ik, net twintig 
jaar, ineens tussen de gevestigde orde van toen. Robert Gehring, 
Mendel Witzenhausen, Rody Turpijn. Het waren dé namen. En - tot 
mijn plezier - bleek het voor hen inderdaad niet alleen om die bal 
en het netje te gaan. Ja, ze hadden een goede techniek en indruk-
wekkend spelinzicht, maar achter de klapdeuren waren ook andere 
dingen belangrijk.
De jongens hadden de mooiste verhalen. Over hun tijd bij Ajax bij-
voorbeeld. De woede-uitbarstingen van Louis van Gaal, of  hoe John 
van den Brom een heel jaar op trainen geen balverlies had geleden.
Er was ook altijd wat te lachen. Humor die ik voorheen nog niet 
kende, voetbalhumor dus. De een had de autowielen van een teamge-
noot vervangen voor bierkratjes, de ander had een nieuw Manches-

kleedkAmer 2

ter United-shirt laten signeren 
door het complete team toen 
de trotse eigenaar even naar de 
wc was. Of  er werd zeepsop in 
de kicksen gedaan als het flink regende, zodat tijdens de training bij 
het slachtoffer een onophoudelijke zeepbel ontstond op zijn schoen-
neuzen.
Ook was het team er in geval van tegenslag. Na het oplopen van 
een ernstige blessure, of  wanneer er een naaste overleed, belden 
teamgenoten op of  kwamen ze langs.
Natuurlijk: de serieuze aanpak op het veld was noodzakelijk. Maar 
juist de cultuur van het team, de cultuur van dat kleedlokaal achter 
die klapdeuren, maakte het AFC collectief  altijd tot iets uitzonder-
lijks.
Het saamhorigheidsgevoel kende in het jaar 2009/2010 een sportief  
hoogtepunt. De sfeer van toen: wisselspelers startten na afloop 
van een gewonnen wedstrijd de jel, elke donderdagavond bleef  een 
groot deel van het team plakken voor een drankje of  een potje kaart 
en in het kleedlokaal lachten we ons bijkans een ongeluk. Met als 
gevolg een dik verdiend kampioenschap. Een historisch moment dat 
uitzinnig werd gevierd door de hele club.
Met die euforie nog in het achterhoofd betrad ik afgelopen juli, na 
twee jaar afwezigheid, ons prachtige sportcomplex. Het hoofdveld 
lag er prachtig bij en ook het clubhuis was met een nieuwe vloer en 
plafond nog fraaier geworden. Maar ik was op zoek naar iets anders. 
De deur onder de trap stond open en dus kon ik doorsteken, maar ik 
koos ervoor om te lopen naar de hoofdingang. Daar kon ik, eenmaal 
binnen, zo mooi naar links draaien. En precies zoals ik het had ont-
houden, waren aan het eind van de gang de klapdeuren te zien. Nog 
altijd even rood, nog altijd met matglas. Rustig wachtend op weer 
een nieuw seizoen AFC1.

LAURENS SAMSON
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et minder dan de titel in de Reserve Hoofdklasse 
A zal AFC Zondag 2 dit jaar geen genoegen 
willen nemen. Vorig seizoen ging het op de 
laatste speeldag mis tegen Hollandia, maar de 
selectie voor dit jaar zint op revanche. 
Voor het Tweede elftal was het seizoen 2012-

2013 desondanks een goed jaar om op terug te kijken. Met bij 
vlagen sterk voetbal en veel strijd werden uitstekende resultaten 
geboekt. Er werd voortgebouwd op het succes van het jaar ervoor, 
toen de spelers onder leiding van Wessel Colijn, nu trainer van de 
Zaterdag 1, het kampioenschap vroegtijdig binnensleepten. 
Naarmate het seizoen vorderde, kreeg een aantal spelers uit de 
Zondag 2 zelfs de kans zich te bewijzen in de Topklasse. Met als 
gevolg dat er dit jaar twee spelers, Rajendro Halman en Wibout de 
Vetten, definitief  aansluiten bij de selectie van de nieuwe hoofdtrai-
ner Willem Leushuis. Dit zouden er drie geweest zijn, ware het niet 
dat Javier Vet de kans krijgt om zich bij FC Dordrecht in de Jupiler 
league te profileren. 
In de ogen van trainer Joey van Leijenhorst heeft zijn ploeg vorig 
seizoen een uitstekende ontwikkeling doorgemaakt. ‘Naast de goede 
prestaties in de competitie hebben we in de beker, met de wedstrij-
den tegen Ajax zaterdag en GVVV, laten zien hoeveel talent er in 
onze ploeg zat en nog steeds zit. Toen Maarten Stekelenburg eind 
vorig seizoen aan het roer kwam, ben ik ook veel spelers kwijt ge-

raakt. Dat heeft ons toen waarschijnlijk het kampioenschap gekost. 
Maar de doorstroming die vorig jaar heeft plaatsgevonden, is iets 
dat we dit jaar moeten doorzetten.’
Ten opzichte van het vorige seizoen heeft er in de technische staf  
een beperkt aantal wijzigingen plaatsgevonden. Van Leijenhorst is 
wederom trainer/coach. Hij zal worden bijgestaan door zijn assis-
tent Kay Bottse, net als Van Leijenhorst voor het tweede seizoen aan 
dit elftal verbonden. John Seijes heeft dit jaar de rol van teamleider 
op zich genomen. Dennis Schröder zal wederom als fysio de spelers 
topfit houden en Ernst Pieter Knûpfer zal als assistent-scheids-
rechter de touwtjes langs de zijlijn in handen houden. Abrahim el 
Bakkali is in het kader van zijn opleiding toegevoegd als stagiaire 
aan de technische staf. 
Kijkend naar het team voor dit seizoen valt op dat het Tweede ook 
een aantal nieuwe spelers in de selectie heeft. Er vindt wederom een 
doorstroming vanuit de A-junioren plaats en ditmaal maakte ook 
een speler uit Zondag 3 de overstap naar het keurcorps van trainer 
Van Leijenhorst. Daarnaast zijn enkele nieuwe AFC’ers gestrikt die 
stuk voor stuk een bijdrage kunnen leveren aan een goed seizoen. 
De doelstellingen zijn redelijk ongewijzigd. Van Leijenhorst: ‘We 
willen met attractief, verzorgd en aanvallend voetbal de knock-out 
fase in de beker halen en net als vorig seizoen minimaal tot de laat-
ste speeldag meespelen voor het Kampioenschap. En natuurlijk weer 
twee à drie spelers afleveren aan het Eerste.’ 

WW

achterste rij vlnr.: Dino van Essen, Tamba Dos Santos, Ernst-Pieter Knüpfer (ass. scheidsrechter), Stefan Schipper, Dennis 
Schröder (verzorger), Djair Kuyt en Darren van Mourik
middelste rij vlnr.: Yener Devecioglu, Samuel Frank, Elias Bouazzaoui, Kay Bottse (ass. trainer), John Sijes (teammanager), 
Allon Worms, Michael Antwi en Desley Groenewegen
voorste rij vlnr.: Bjarne Dijkman, David van Paridon, Michael Malmberg, Joey van Leijenhorst (trainer/coach), Tobias Kiste-
maker, Daryl Gerritsen en Feretti Hehl
Op de foto ontbreken: Malqui Cabezas, Renaldo Patrick en Abrahim El Bakkali (stagiair)

zondag 2
Reserve 
Hoofdklasse A

ADO ‘20
AFC ‘34
AFC
FC Chabab
DEM
Hollandia
Hoofddorp
Hoogland
Hercules
JOS/Watergraafsmeer
KHFC
De Meern
Pancratius
VSV

AFC zondAg 2
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achterste rij vlnr.: Gijs Roodbeen, Milan de Wijs, Jort Berghuis, Anton Zamiatine, Sandro Pique, Peter van der Lin-
den, Thomas Heemskerk, Lucas Hofstra, Flip de Jong. 
middelste rij vlnr.: Gijs Niehe, Willem Deetman, Bram de Jong, Frans Boelens (assistent-trainer), Tim de Groot 
(teamleider). Dustin Woodward, Justin Swart, Jasper Blonk.
voorste rij vlnr.: Murat Eyidogan, Bobby Gehring, Nabil El Hiyani, Wessel Colijn (trainer), Ben van Kessel, Dave 
Weinstein, Thomas Rijsman.
Op de foto ontbreken: Joey Singels, Louis Stam, Thijs de Graaff, Swan Lee Tan (fysiotherapeut)

zaterdag 1
KNVB
2e klasse A

AFC
AMVJ
BOL
Beursbengels
Castricum
DVVA
EDO
EVC
HBOK
Marken
Monnickendam
NFC
Zandvoort
ZOB

FC Zaterdag 1 staat voor het tweede seizoen op 
rij onder leiding van trainer Wessel Colijn, die 
een bewogen eerste jaar achter de rug heeft. Het 
begin van het seizoen 2012/2013 verliep dra-
matisch, omdat de al smalle selectie nog verder 
werd uitgedund door een groot aantal blessures 

en spelers die buiten Amsterdam onverwacht aan een nieuwe baan 
begonnen. Er werden maar weinig punten bij elkaar gesprokkeld, 
terwijl de grotendeels zelfde selectie het seizoen daarvoor nog mee-
draaide in de top van de Tweede Klasse A. In de winterstop kreeg 
de ploeg echter vier versterkingen. Tim Wulffraat, Daan Sutorius 
en Floris Dokkum kwamen over van de zondagtak. De in Nederland 
studerende Fransman Nabil El Hiyani werd ook eindelijk speel-
gerechtigd. Ook kwam vaste waarde en loopwonder Jasper Blonk 
terug van een wereldreis. De stijgende lijn werd direct ingezet. 
Met name het onwaarschijnlijke doelpuntenmoyenne van Wulffraat 
(gemiddeld twee treffers per wedstrijd) zorgde ervoor dat AFC zelfs 
bezit legde op de derde periode. In de nacompetie bleek Marken 
echter net een maatje te groot. Nog een jaartje Tweede Klasse dus. 
Geen ramp. 
Wulffraat en Sutorius mochten dankzij hun goede spel weer aan-
sluiten bij de zondagselectie en Dokkum vertrok naar WV-HEDW. 
Vaste gezichten Frank Bakker en Harro Kras – beiden jarenlang 
afgewisseld topscorer van AFC Zaterdag 1 – namen in de zomer 

afscheid maar blijven gelukkig lid van de club. Ook Tom Bekkering, 
Yama Hashemi, Jorik Dopmeijer en Kevin van ’t Wout stopten 
bij Zaterdag 1. Voor het nieuwe seizoen heeft Colijn veel nieuwe 
namen aan zijn selectie gevoegd. Joey Singels speelde al eerder in 
Zaterdag 1 en is terug van weg geweest. Van de junioren A1 komen 
Murat Eyidogan en Willem Deetman  over. De laatste heeft in de 
voorbereiding echter al zijn enkel gebroken en wacht een lange 
revalidatie. We wensen hem daarbij veel sterkte. Andere aanwin-
sten: Lucas Hofstra (AFC Zaterdag 11), Anton Zamiatine (DWS), 
Gijs Niehe (San Fransisco University), Justin Swart (De Beursben-
gels), Thijs de Graaff  (DWV) en Bram de Jong (FC Dauwendaele). 
Oudgedienden in de selectie zijn er inmiddels ook talloos. Thomas 
Heemskerk, Milan de Wijs, Louis Stam, Flip de Jong, Sandro Pique, 
eerder genoemde Jasper Blonk, Dave Weinstein en Thomas Rijsman 
vormen een harde kern, die al jaren samen speelt. Rijsman speelt 
dit seizoen niet toevallig met rugnummer 15, gelijk aan het aantal 
seizoenen dat hij onafgebroken in Zaterdag 1 speelt. Ook opvallend: 
keepersduo Jort Berghuis en Peter van der Linden – concurrenten 
van elkaar – zijn beste vrienden. Hoe dan ook: met deze brede en 
uitgebalanceerde selectie hopen Colijn, assistent-trainer Frans Boe-
lens en teamleider Tim de Groot hoge ogen te gooien in de Tweede 
Klasse. 

TR

AFC zAterdAg 1
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Junioren 
zaterdag A1
2e Divisie B

AFC
Alphense Boys
ARC
FC Dordrecht
Excelsior Maassluis
Feyenoord AV
Fortuna Sittard
MVV
Spartaan ‘20
Spijkenisse
UVS
VELO

achterste rij vlnr.: Adri Miserus (leider), Timothy van den Berg, Marek van Beek, Joost Hommenga, Roy Tular 
(trainer-coach), Mojtaba Derayzadeh, Mathijs Miserus, Gairvyno Zeefuik, Dennis Schröder (sportverzorger)
voorste rij vlnr.: Marlon Amankwah, Jermano Huwaë, Michael Sandler, Dave Hiddes, Mussi Durcan, Bas Middel-
koop, Julius Goedhart, Joram Melis
Op de foto ontbreken: Kai Themen en Nicolas Parqui

Junioren
zaterdag B1
1e Divisie A

AFC
Almere City
Alphense Boys
FC Den Bosch
FC Dordrecht
Fortuna Sittard
MVV
NAC
NEC/FC Oss
PEC Zwolle
FC Volendam
VVV/Helmond Sport

AFC junioren A1

AFC junioren b1

achterste rij vlnr.: Remco Post (teammanager), Maxenzo Pinas, Steyn van Schoonhoven, Rik Ravelli, Faruk Kibaroglu 
(trainer/coach), Damian Wijndal, Daan Post, Max de Bruijne, Mohammed el Barjiji (teammanager)
voorste rij vlnr.: Quincy Kluivert, Hidde de Jong, Younes Messaoudi, Nidal Ouaali, Danny Visser, Nick Borgman, 
Achraf  el Barjiji, Achraf  Akhamrane, Emir Koksal, Noag Agard
Op de foto ontbreken:  Emre Dalkira, Maxime van Groenewegen (verzorgster)
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Junioren
zaterdag C1
1e Divisie A

ADO Den Haag
AFC
Ajax
Almere City
Alphense Boys
AZ
FC Emmen
FC Groningen
Heerenveen
FC Utrecht
Vitesse
FC Volendam

achterste rij vlnr.: Quint Piris, Reza Brnallec, Jasper Deur, Jeroen Coersen (trainer/coach), Floor Monas (verzorg-
ster), Nick v.d. Bunt (ass. trainer/coach), Ayrton Dol, Younes Zakir, Gimyno Cumberbatch
voorste rij vlnr.: Jamee Kambel, Tristan Buis, Haike Blommestein, Ruben Zandwijken, Bob van Uden, Hasian Konuk, 
Sammy Gemmel, Eldridge Odure Asare
Op de foto ontbreken:  Aaron Middendorf, Dilivio Linger en Michiel Middendorf  (teammanager)

Junioren D1
zaterdag 
1e Divisie A

ADO Den Haag
AFC
Ajax
Almere City
AZ
RJO/FE Excelsior
RJO/FE Feyenoord
Purmersteijn
Sparta Rotterdam
FC Utrecht
FC Volendam
Zeeburgia

AFC junioren C1

AFC junioren d1

achterste rij vlnr.: Maxim Gullit, Mo Loukili, Donny Ruder, Stefan Kraaijenoord (assistent trainer), Donovan van Dam 
(trainer/coach), Jurgen van der Greft (assistent scheidsrechter), Ruben Kluivert, Julian van der Greft, Jaimy Roemer.
voorste rij vlnr.: Adil Lechkar, Fons Gemmel, Sabir Ben Khalou, Milan Eliasar, Dayen Gentenaar, Dani Atanis, 
Imad Loukili, Emiran Tekin, Anass Sadik, Justin Coens.
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25 augustus 2013 
de Treffers -AFC 1 3-2 
 
28 augustus 2013 
SHO - AFC 1 
 
1 september 2013 
AFC 1 - Lienden 
 
7-8 september 2013 
Be Quick 1887 - AFC 1 
AFC zon 2 - Hercules 2 
AFC zat 1 - Monnickendam 1 
AFC A 1 - Fortuna Sittard A 1 
NAC Breda B 1 - AFC B 1 
AFC C 1 - Ajax C 1 
AFC D 1 - Ajax D 1 
 
14-15 september 2013 
AFC 1 - UNA/Brinvast 
VSV2 - AFC zon 2 
AMVJ 1 - AFC zat 1 
Alphense Boys A 1 - AFC A 1 
AFC B 1 - Fortuna Sittard B 1 
Alphense Boys C 1 - AFC C 1 
FC Utrecht D 1 - AFC D 1 
 
21-22 september 2013 
Haaglandia - AFC 1 
AFC zon 2 - Jos/W’graafsmeer 2 
AFC zat 1 - EVC 1 
AFC A 1 - Spijkenisse A 1 
PEC Zwolle B 1 - AFC B 1 
AFC C 1 - AZ C 1 
AFC D 1 - Sparta R’dam D 1 
 
24-25-26 september 2013 
AFC 1 - FC Groningen ? KNVB 
beker 
 
28-29 september 2013 
AFC 1 - Leonidas 
de Meern 2 - AFC zon 2 
DVVA 1 - AFC zat 1 
VELO A 1 - AFC A 1 
AFC B 1 - Alphense Boys B 1 
AFC C 1 -  FC Volendam BEKER 
Zeeburgia D 1 - AFC D 1 
 
5-6 oktober 2013 
FC Chabab - AFC 1 
AFC zon 2 - Hoogland 2 
AFC zat 1 - Zandvoort 1 
AFC A 1 - Feyenoord AV  A 1 
VVV/Helmond Sport - AFC B 1 
AFC C 1 - Vitesse C 1 
AFC D 1 - AZ D 1 
 
12-13 oktober 2013 
AFC 1 - ADO’20  
Pancratius - AFC zon 2 
HBOK 1 - AFC zat 1 
MVV A 1 - AFC A 1 
AFC B 1 - Almere City B 1 
Heerenveen C 1 - AFC C 1 
Almere City D 1 - AFC D 1 
 
20-21 oktober 2013 
AFC 1  inhaalronde 
AFC zon 2 inhaalronde 
AFC zat 1 inhaalronde 
AFC A 1  inhaalronde 
PEC Zwolle B 1 - AFC B 1 BEKER 
AFC C 1 inhaalronde 
AFC D 1 inhaalronde 
 
26-27 oktober 2013 

Juliana’31 - AFC 1 
KHFC 2 - AFC zon 2 
AFC zat 1 - Beursbengels 1 
AFC A 1 - ARC A 1 
FC Dordrecht B 1 - AFC B 1 
AFC C 1 - FC Utrecht C 1 
FC Volendam D 1 - AFC D 1 
 
2-3 november 2013 
AFC 1 - HSC’21  
AFC zon 2 - AFC’34 2 
EDO 1 - AFC zat 1 
Excelsior M  A1 - AFC A 1 
AFC B 1 - NEC/FC OSS B1 
Almere City C 1 - AFC C 1 
AFC D 1 - RJO/FE Feyenoord D 1 
 
9-10 november 2013 
WKE - AFC 1 
ADO’20 2 - AFC zon 2 
AFC zat 1 - NFC 1 
AFC A 1 - UVS A 1 
FC Volendam B 1 - AFC B 1 
AFC C 1 - FC Groningen C 1 
ADO Den Haag D1 - AFC D 1 
 
16-17 november 2013 
AFC 1 - EVV 
AFC zon 2 - FC Chabab 2 
Castricum 1 - AFC zat 1 
AFC A 1 - FC Dordrecht A 1 
FC Den Bosch B 1 - AFC B 1 
AFC C 1 - FC Emmen C 1 
AFC D 1 - RJO/FE Excelsior D 1 
 
24-25 november 2013 
HBS - AFC 1 
AFC zon 2 inhaalronde 
AFC zat 1 inhaalronde 
AFC A 1 inhaalronde 
AFC B 1 - RJO/FE Feyenoord O16 
BEKER 
RJO/FE Excelsior C 1 - AFC C 1 
BEKER 
Ajax D 1 - AFC D 1 BEKER 
 
30 november - 1 december 
2013  
AFC 1 - VVSB 
DEM 2 - AFC zon 2 
AFC zat 1 - ZOB 1 
Spartaan’20 A 1 - AFC A 1 
AFC B 1 - MVV B 1 
ADO Den Haag C 1 - AFC C 1 
Purmersteijn D 1 - AFC D 1 
 
7 - 8 december 2013 
JVC Cuijck - AFC 1 
AFC zon 2 - Hoofddorp 2 
BOL 1 - AFC zat 1 
Fortuna Sittard A 1 - AFC A 1 
AFC B 1 - NAC Breda B 1 
Ajax C 1 - AFC C 1 
Ajax D 1 - AFC D 1  
 
14-15 december 2013 
AFC 1 - de Treffers 
Hollandia 2 - AFC zon 2 
AFC zat 1 - Marken 1 
AFC A 1 vrij inhaalronde 
Fortuna Sittard B 1 - AFC B 1 
AFC C 1 - Alphense Boys C 1 
AFC D 1 vrij 
 
21-22 december 2013 
AFC zon 2 inhaalronde 
AFC A 1 inhaalronde  

18-19 januari 2013 
FC Lienden - AFC 1 
Hercules 2 - AFC zon 2 
Monnickendam 1 - AFC zat 1 
AFC A 1 vrij 
AFC B 1  vrij 
AFC C 1 vrij 
AFC D 1 vrij 
 
25-26 januari 2013 
AFC 1 - Be Quick 1887 
AFC zon 2 - VSV 2 
AFC zat 1 - AMVJ 1 
AFC A 1 vrij 
Alphense Boys B 1 - AFC B 1 
AFC C 1 - FC Volendam C 1 
AFC D 1 vrij 
 
1-2 februari 2013 
UNA/Brinvast - AFC 1 
Jos/W’graafsmeer 2 - AFC zon 2 
EVC 1 - AFC zat 1 
AFC A 1 - Alphense Boys A 1 
AFC B 1 vrij 
AFC C 1 vrij 
AFC D 1 - FC Utrecht D 1 
 
8-9 februari 2013 
AFC 1 -Haaglandia 
AFC zon 2 vrij 
AFC zat 1 vrij 
Spijkenisse A 1 - AFC A 1 
AFC B 1 - PEC Zwolle B 1 
AZ C 1 - AFC C 1 
Sparta R’dam D 1 - AFC D 1 
 
15-16 februari 2013 
Leonidas - AFC 1 
AFC zon 2 - de Meern 2 
AFC zat 1 - DVVA 1 
AFC A 1 vrij 
AFC B 1 vrij 
AFC C 1 vrij 
AFC D 1 vrij 
 
22-23 februari 2013 
AFC 1 - Chabab 
Hoogland 2 - AFC zon 2 
Zandvoort 1 - AFC zat 1 
AFC A 1 - VELO A 1 
Almere City B 1 - AFC B 1 
FC Volendam C 1 - AFC C 1 
AFC D 1 - Zeeburgia D 1 
 
1-2 maart 2013 
AFC 1 vrij 
AFC zon 2 vrij 
AFC zat 1 vrij 
AFC A 1 vrij 
AFC B 1 vrij 
AFC C 1 vrij 
AFC D 1 vrij 
 
8-9 maart 2013 
ADO’20 - AFC 1 
AFC zon 2 - Pancratius 2 
AFC zat 1 - HBOK 1 
Feyenoord AV A 1 - AFC A 1 
AFC B 1 - VVV/Helmond Sport B 1 
Vitesse C 1 - AFC C 1 
AZ D 1 - AFC D 1 
 
15-16 maart 2013 
AFC 1 - Juliana’31  
AFC zon 2 - KHFC 2 
Beursbengels 1 - AFC zat 1 
AFC A 1 - MVV A 1 

AFC B 1 vrij  
AFC C 1 - Heerenveen C 1 
AFC D 1 - Almere City D 1 
 
22-23 maart 2013 
HSC’21 - AFC 1 
AFC”34 2 - AFC zon 2 
AFC zat 1 - EDO 1 
ARC A 1 - AFC A 1 
AFC B 1 - FC Dordrecht B 1 
FC Utrecht C 1 - AFC C 1 
AFC D 1 - FC Volendam D 1 
 
29-30 maart 2013 
AFC 1 vrij 
AFC zon 2  vrij 
AFC zat 1 vrij 
AFC A 1 vrij 
AFC B 1 vrij 
AFC C 1 vrij 
AFC D 1 vrij 
 
5-6 april 2013 
AFC 1 - WKE 
AFC zon 2 -ADO’20 2 
NFC 1 - AFC zat 1 
AFC A 1 - Excelsior M  A 1 
NEC/FC Oss B 1 - AFC B 1 
AFC C 1 - Almere City C 1 
RJO/FE Feyenoord D 1 - AFC D 1 
 
12-13 april 2013 
EVV - AFC 1 
Chabab 2 - AFC zon 2 
AFC zat 1 - Castricum 1 
UVS A 1 - AFC A 1 
AFC B 1 - FC Volendam B 1 
FC Groningen C 1 - AFC C 1 
AFC D 1 - ADO Den Haag D 1 
 
19 april 2013 
AFC 1 - HBS 
AFC zon 2 vrij 
ZOB 1 - AFC zat 1 
FC Dordrecht A 1 - AFC A 1 
AFC B 1 - FC Den Bosch B 1 
FC Emmen C 1 - AFC C 1 
RJO/FE Excelsior D 1 - AFC D 1 
 
21 april 2013 
AFC 1  inhaalronde 
 
26-27 april 2013 
AFC 1 inhaalronde  
AFC zon 2 - DEM 2 
AFC zat 1 vrij 
AFC A 1 vrij 
AFC B 1 vrij 
AFC C 1 vrij 
AFC D 1 vrij 
 
3-4 mei 2013 
VVSB - AFC 1 
Hoofddorp 2 - AFC zon 2 
AFC zat 1 - BOL 1 
AFC A 1 - Spartaan’20  A 1 
MVV B 1 - AFC B 1 
AFC C 1 - ADO Den Haag C 1 
AFC D 1 - Purmersteijn D 1 
 
10-11 mei 2013 
AFC 1 -JVC Cuijk 
AFC zon 2 - Hollandia 2 
Marken 1 - AFC zat 1 
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e jeugdopleiding van AFC 
staat bekend om de hoge 
kwaliteit. Dat werd in 2006 
bevestigd met het winnen 
van de Rinus Michels Award, 
de prijs voor beste opleiding 

bij amateurclubs. Minder bekend is de rijke 
historie van jeugdtoernooien. Jarenlang (van 
1986 tot 1996) speelden D- en C-junioren 
om de reusachtige wisselbekers van het 
Wim Bückert en het Henk Kappelhoff  toer-
nooi. Daarna is het een tijdje stil geweest op 
AFC als het gaat om grote jeugdtoernooien. 
Maar daar gaat verandering in komen. Met 
het nieuwe ‘Dick van der Klaauw Toernooi’ 
wordt medio 2014 een oude traditie nieuw 
leven ingeblazen. Oer AFC’ ers Alphons Pe-
ters en Emiel Neter (foto) zijn de drijvende 
krachten achter de organisatie. 

Wat is jullie drijfveer achter dit leuke en 
mooie plan? 
Neter: ‘Ik heb mijn hele jeugd bij AFC 
gespeeld. Een geweldige tijd. Als ik terug 
denk aan al die jaren kan ik mij met name 
de jeugdtoernooien goed herinneren. Ons 
team deed mee aan meerdere versies van de 
Wim Bückert en Kappelhoff  toernooien. Su-
perleuk was dat. Er deden altijd één of  twee 
profclubs mee. Ajax was er bijvoorbeeld 
bijna altijd bij. Als jongetje van tien jaar 
maakte dat grote indruk op mij. We hebben 
het toernooi helaas nooit gewonnen, maar 
dat maakt niet uit. Dat soort evenementen 
zijn hoogtepunten voor elke jeugdspeler. 
Mijn zoon Rafael en Alphons’ zoon Alfie 
spelen nu allebei in de F1. Voor hen, maar 
natuurlijk ook voor al die andere jongetjes, 
willen we proberen weer een jaarlijks groot 
toernooi op AFC te organiseren. We gaan 
proberen om iets onvergetelijks van te 
maken. Daar kan de jeugd van de club dan 
hopelijk nog jaren profijt van hebben.’

Waar komt de naam voor het toernooi 
vandaan? 
Peters: ‘We hebben de naamkeuze overge-
laten aan het bestuur. Dat vonden we de 
meest passende gang van zaken. Wel hebben 
we een aantal namen geopperd, waaronder 
die van Dick van der Klaauw. Een markante 
AFC’er die helaas twee jaar geleden is over-
leden. Op basis van wat hij allemaal gedaan 
heeft voor de club, is het een eer als het 
toernooi zijn naam zou dragen. Het bestuur 
deelde die opvatting en uiteindelijk hebben 
zij hier dan ook voor gekozen. Wij staan 
daar volledig achter. Het is daarom ook erg 
mooi dat de weduwe van Dick, Ria van der 
Klaauw, enthousiast reageerde op het plan. 
Zij heeft toegezegd aanwezig te zullen zijn 
bij de prijsuitreiking. Super.’

Wanneer en voor wie is het?
Neter: ‘Het toernooi zal plaatsvinden op 
zondag 25 mei 2014. Het betreft de jongste 
jeugd, namelijk de F1 en E3 (eerstejaars 
E-selectie) teams. Kinderen dus van acht 
tot tien jaar. Als organisatie willen we klein 
beginnen, letterlijk en figuurlijk.’
 
Welke clubs doen er allemaal mee? 
Peters: ‘Het belooft een prachtig deelne-
mersveld te worden. We hebben er in goed 
overleg voor gekozen om oude en tradi-
tierijke verenigingen uit te nodigen. Clubs 
zoals Quick ‘20, HVV, HBS, Be Quick 1887, 
Victoria, Quick (Den Haag), Koninklijke 
HFC, VOC en Hercules. We hebben goede 
hoop om daar binnenkort ook Ajax en PSV 
aan toe te kunnen voegen. We zijn hard 
bezig om het deelnemersveld binnen afzien-
bare tijd rond te maken.’
 
Een organisatie van een groot jeugdtoer-
nooi, daar komt vast veel werk bij kijken?
Peters: ‘We zullen de komende maanden 
alles zo goed mogelijk proberen in kaart te 
brengen en vervolgens knopen doorhakken. 
We houden de jeugdcommissie en het be-
stuur op de hoogte en zij helpen ons waar zij 
kunnen. Een goede constructie. Op de dag 
zelf  hebben we ongetwijfeld veel vrijwil-
ligers, scheidsrechters en begeleiders nodig. 
Hun hulp is noodzakelijk om de dag goed en 
voorspoedig te laten verlopen. Dus iedereen 
die graag zou willen bijdragen aan een leuke 
dag, bel ons gerust op!’

BG

Dick van der Klaauw werd in 1973 gelijk 
met zijn zoons Guido (toen negen jaar 
oud) en Brennus (toen zeven) lid van 
AFC. Dick was via zijn boezemvriend, de 
bekende sportverslaggever Hugo Walker, 
al jarenlang bezoeker van Goed Genoeg. 
Daarbij werd hij vaak vergezeld door zijn 
echtgenote Ria. Van der Klaauw was ook 
een befaamd internationaal honkbalscheids-
rechter bij thuiswedstrijden van ABC 
(Amsterdamsche Baseball Club). Destijds 
was ABC de, op het hoogste honkbalniveau 
van Nederland uitkomende, dochtervereni-
ging van AFC.
Al spoedig meldde Dick zich aan als jeugd-
leider en verzorgde hij trainingen voor 
de jongste jeugd op woensdagmiddag. In 
1981 werd hij in het AFC-bestuur gekozen 
als voorzitter van de jeugdcommissie. Vijf  
seizoenen nam hij deze belangrijke taak 
voor zijn rekening tot hij van 1986 tot 1994 
1e penningmeester werd, als opvolger van 
Otto van Rijn.
Van 1995 tot 2003 gaf  Dick als voorzitter 
van AFC leiding aan het bestuur en de ver-
eniging. Bij het 100-jarig bestaan in 1995 
werd hij samen met Johan de Bie en Kees 
Gehring benoemd tot Erelid en in 2003 
ontving hij bij zijn afscheid van het bestuur 
de mr. Henne Boskamp Nobelprijs.
Aan het eind van het seizoen 2002-2003 
droeg Dick de voorzittershamer over aan 
Machiel van der Woude, maar hij bleef  
nog iedere maandagavond op AFC komen 
om met zijn vrienden te kaarten. Ook 
bezocht hij nog met grote regelmaat de 
thuiswedstrijden van ons eerste elftal en de 
wedstrijden van zijn kleinzoon Nimroth, de 
zoon van Guido.
Op vijf  november 2010 vierde Dick zijn 
tachtigste verjaardag in het bijzijn van zijn 
familie, waaronder zijn kleindochters Tess 
en Britta, op wie hij ontzettend trots was. 
Het werd een groot feest in het Okura Ho-
tel in Amsterdam, waar ook vele bevriende 
AFC’ers bij aanwezig waren. Dick werd 
die avond geroemd om zijn immer (kwa)
jongensachtige uitstraling. Slechts een half  
jaar later, na enkele zware hartaanvallen, 
zou hij helaas overlijden. AFC zal Dick van 
der Klaauw nooit vergeten.
 BG

trAditie in
 ere hersteld

Emiel Neter (links) en Alphons Peters.
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FC Traditie Club is een vaak gebezigd één-tweetje 
die zowel in- als outsiders gebruiken om de club kort 
en bondig te omschrijven. Wat zijn die tradities dan? 
De AFC-Persmap mag inmiddels, deze keer de 31ste 
Jaargang, een traditie worden genoemd, evenals de 
volgende jaarlijks terugkerende evenementen en 
gebeurtenissen.

HET JAARDINER
Reeds sinds het vijfjarig bestaan van de club in het jaar 1900, 113 jaar ge-
leden, wordt op de oprichtingsdatum (18 januari) met AFC’ers gedineerd 
om de verjaardag van de club te vieren. Dit gebeurde de laatste decennia 
op verscheidene locaties; het AFC-clubhuis, Krasnapolsky, bij het Cobra 
Museum en het Apollo Hotel. De laatste jaren wordt de verjaardag van 
AFC gevierd in het Americain Hotel, op het Leidseplein in Amsterdam. 
De genodigden worden gevraagd om in Black Tie te verschijnen. 

HET DAMES JAARDINER
Sinds 1975 wordt op dezelfde dag het Dames Jaardiner georganiseerd, de 
laatste twintig jaar iedere keer in het Amsterdamse Hilton Hotel, waar 
gemiddeld circa 130 aan AFC verbonden dames bijeen komen voor een 
diner, met ieder jaar weer een aansprekend optreden.

SIXES
Een zes tegen zes voetbaltoernooi in de vroege ochtend van één januari. 
De mogelijkheid om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen en de 
champagne en oliebollen van de vorige avond uit het lijf  te lopen. De 
namen van alle aanwezigen worden verzameld in een grote beker, waarna 
wordt geloot om de teams samen te stellen. Veel plezier en mooie goals 
zijn gegarandeerd. Al op de Zuidelijke Wandelweg in de jaren ‘50 van 
de vorige eeuw werden deze ‘Sixes’ verspeeld als een leuke start van het 
nieuwe jaar.

GOUDEN BALLEN
Een erewedstrijd ter afsluiting van het seizoen tussen het huidige 
Eerste Elftal en de helden uit AFC-1 van weleer. Niet elke oud speler 
kan meedoen met het Gouden Ballen team; daarvoor moet je met AFC 
1 kampioen zijn geworden en/of  meer dan honderd wedstrijden hebben 
gespeeld. Altijd een nostalgische avond die gepaard gaat met een leuke, 
symbolische wedstrijd tussen jong en oud (foto pagina 31, 1988).

zILVEREN PLOEG
De jaarlijkse feestelijke bijeenkomst van AFC leden, 35 jaar of  ouder, die 
minimaal 25 jaar lid zijn van de club. Ieder jaar op de eerste vrijdagavond 
van de maand  november een gemoedelijke avond en een mooi weerzien 
tussen oude clubvrienden. AFC registreert anno 2012 bijna 250 leden van 
de Zilveren Ploeg.

RIDDER LUNCH
De jaarlijkse lunch in het AFC Clubhuis voor mannen die minimaal vijf-
tig jaar lid van de vereniging zijn. Oude vrienden herleven oude tijden 
en vertellen prachtige verhalen uit hun veelal verre voetbalverleden. 
Veel ‘rood-zwarter’ dan deze groep mannen kan het niet. Gedurende het 
118 jarig bestaan bereikten 177 AFC’ers deze mijlpaal waarvan er, anno 
2013, 75 in leven zijn (zie Eregalerij pagina 38). Ongekend in Nederland.

STIEREN
De jaarlijkse feestavond voor AFC-ers die allen zijn geboren tussen 21 
april en 22 mei. Stieren dus. Elke editie is er een aantal ‘special guests’; 
AFC’ers die niet per se Stier als sterrenbeeld hebben, maar met mooie 
anekdotes de avond extra kleur geven. 

KERSTDINER C JUNIOREN
De enige avond van het jaar wanneer alle meer dan 100 AFC C-Junioren 
(12 tot 14 jaar) tegelijk netjes gekleed op de club verschijnen. In het 
clubhuis gaan ze samen dineren, worden er spelletjes gespeeld en wor-
den de jongens toegesproken door een beroemde voetballer. Zo wenste 
Ajax 1 speler Christian Eriksen de jongens bij de laatste editie een fijne 
Kerst en een gelukkig 2013.

SILVER SPOON AWARD
Ooit begonnen als een grapje van oud AFC-1 Spelers Ulrich Land-
vreugd en Roy Tular en inmiddels een niet meer weg te denken onder-
deel van de sinds 1989 jaarlijkse wintertrainingsstage van het eerste 
elftal in het buitenland. Roy en Uli bedachten tijdens de trainingsstage 
in 1998 dat de dat jaar nieuw gekomen AFC-1 spelers zich aan de groep 
moesten voorstellen, door middel van een speech. Veel jongens dronken 

voetbAl en meer
       sinds 1895



om op diverse ook niet voetbal-onderdelen met hun team de hoogste 
score te behalen, zodat zij aan het eind van deze fantastische dag bij de 
prijsuitreiking naar voren mogen komen. Een groot moment in hun nog 
jonge leven.

DE MINI WK
Ieder jaar in het laatste weekend van mei of  eerste weekend van juni, 
wordt het voetbalseizoen voor de allerjongsten afgesloten met de Mini 
WK, een spektakel van jewelste. De dag begint met de vlaggenparade 
door de onderling samengestelde ‘landenteams’ en eindigt met de 
afsluitende prijsuitreiking. De gehele dag vinden onderlinge wedstrijden 
plaats en het sportpark is dan aangekleed met door de jeugdcommissie 
geplaatste kraampjes, waar volop eten en drinken gehaald kan worden. 
Een dag voor de kinderen, ouders en grootouders om niet te vergeten.

MR. HENNE BOSKAMP NOBEL PRIJS
De AFC-Nobelprijs werd voor het eerst uitgereikt in het jaar 1929. 
In 1989 werd naar aanleiding van het tragisch overlijden van Henne 
Boskamp, captain van AFC 1 in het kampioensjaar 1961, deze prijs 
omgedoopt in de mr. Henne Boskamp Nobelprijs. Van 1929 tot 2013 
is deze prestigieuze prijs uitgereikt aan een AFC’er die zich zeer heeft 
onderscheiden. Alleen in het jaar 1948 kon er kennelijk geen geschikte 
kandidaat worden gepresenteerd en werd de prijs niet uitgereikt (zie 
Eregalerij pagina 38).

KIENEN
Al voor de Tweede Wereldoorlog werd in het AFC-clubhuis aan de 
Zuidelijke Wandelweg het ‘Kienspektakel’ georganiseerd. Dat gebeurde 
traditiegetrouw altijd op de laatste vrijdagavond voor Kerstmis. Kienen 
wordt wel vergeleken met Bingo, maar is niet compleet hetzelfde. Er zijn 
wezenlijke verschillen. Zo bestaat bij Kienen bijvoorbeeld de grote kaart 
uit 6 tabellen, terwijl dat er bij Bingo 3 zijn. Hoe dan ook, het is bij AFC, 
meer dan 75 jaar na de eerste editie, nog altijd een ware happening. On-
der leiding van het enthousiaste Kien-Dreamteam iedere keer opnieuw 
een groot feest met ieder jaar een grotere opkomst.

BG
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zich moed in met een glas sangria. De uiteindelijke winnaar kreeg een 
spontaan bedachte award; een zilveren sangria lepel. Dezelfde lepel is 
sindsdien bewaard gebleven en wordt nog altijd uitgereikt aan de beste 
‘nieuwe’ speech van een AFC-1 speler, waarbij de criteria humor, histo-
risch besef  en clubgevoel centraal staan.

DODENHERDENKING OP AFC
In Nederland staat men op vier mei om acht uur ‘s avonds twee minuten 
stil om de gevallenen uit de tweede wereldoorlog te herdenken. AFC 
herdenkt daarbij ook (om 18:00) de destijds omgekomen AFC’ers. Aan 
het eind van het Sportpark Goed Genoeg (richting de snelweg) staat een 
monument met de namen van de slachtoffers. De voorzitter houdt een 
speech en de aanwezigen leggen bloemen. Het sportpark is die avond 
gesloten.

HERFST TWEE DAAGSE
Vanaf  1985 organiseert de jeugdcommissie iedere jaar tijdens de 
herfstvakantie voor de honderden D, E en F pupillen deze ‘Herfst Twee 
Daagse’. In de beginjaren was dat zelfs een Herfst Drie Daagse. Voor 
alle deelnemers van toen en van nu een geweldige happening met vele 
leuke herinneringen.    

BE FRIENDS CUP
Jaren geleden begonnen als de ‘ABC-Cup’ en inmiddels tot de ‘Be 
Friends Cup’ gedoopt. Een onderling AFC-toernooi waarbij de ploegen 
bestaan uit een mix van spelers uit de verschillende zaterdag- en zondag 
senioren teams. De B- en C commissie organiseren deze afsluiting van 
het recreatieve voetbal seizoen traditiegetrouw op de dag dat de Cham-
pions League Finale wordt gespeeld. De dag wordt afgesloten met een 
groot buffet en gezamenlijk kijkt men de finale. Ieder jaar een hoogte-
punt voor de betrokkenen.

AFC SUPERSTARS IN BORCHLAND
Dit evenement is begin januari de start voor de honderden D-, E-F- 
pupillen van de 2de seizoenshelft. In de sporthal van Borchland (van 
oud-eerste elftalspeler Etienne Spee) komen deze spelertjes bij elkaar 
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plezier uit. Willen bijna nooit stoppen met trainen. Zelfs als het tien 
uur ’s avonds is, roepen ze allemaal: ah, kom op trainert, nog even 
doorgaan. Dat vind ik zo mooi.’
In het seizoen 2010/2011 werd je met Zaterdag 1 kampioen in de 
Derde Klasse. Hoe bevalt het training geven aan recreanten, in 
vergelijking met het leiding geven aan een prestatieteam?
‘In een selectieteam zitten er altijd jongens die zich als een vedette 
gedragen. Dat is nu eenmaal een gegeven, niks mis mee, maar in 
recreatieteams is dat veel minder het geval. Dat is heerlijk werken. 
Misschien is recreantenvoetbal daarom wel voetbal in de puurste 
vorm. De lol straal er van af.’ 
Waar haal jij voor jezelf  de bevrediging uit, als je op maandag- of  
woensdagavond, door weer en wind, training geeft?
‘Onlangs kwam er bijvoorbeeld een jongen naar me toe. Die zei heel 
serieus: dankjewel trainer, want ik heb echt een zware dag achter 
de rug in het ziekenhuis. Vraag ik dus wat hij daar deed. Ik dacht: 
misschien is hij ziek ofzo. Blijkt die jongen een hartchirurg te zijn. 
Dat vind ik zo prachtig, dat ik dan zulke gasten even hun dag kan 
laten vergeten.’ 
Je geeft ook training aan Zaterdag 2, een team vol mannen die ooit 
in Zondag 1 hebben gespeeld, of  zelfs prof  zijn geweest. En ze zijn 
blij met je. ‘Dat heb ik ook begrepen. En dat verbaast me wel een 
beetje. Die gasten hebben bijna allemaal toptrainers gehad. Maar 
dat bewijst dat wat ik doe – samen met die andere trainers, waar-
onder ook Martin Verburg en Cocky van Duyvenbode – echt een 
meerwaarde heeft.’ 

TR
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|     AFC Recreatief

FC beschikt over een grote en recreatieve senio-
renafdeling bij zowel de competities gespeeld op 
zaterdag als op zondag. De zondagafdeling bestaat 
uit de teams Zondag 3 tot en met Zondag 11 en 
wordt geleid door de B-commissie, bestaande uit 
Patrick Reddering, Max Flam en Seth van Straten. 

De zaterdagafdeling bestaat uit de teams Zaterdag 1 tot en met 
Zaterdag 12, plus vier veteranenteams, inclusief  de Klassieke Vete-
ranen. Deze afdeling wordt geleid door de C-commissie, bestaande 
uit Roy van Dijk, Sebo Woldringh en Jack Huiman. Deze grote 
groep senioren, menigeen vanuit de jeugd opgeleid om uiteindelijk 
ooit veteraan te worden, vormt een belangrijk onderdeel van onze 
club. De meeste teams kennen sinds jaar en dag een vaste samen-
stelling met weinig verloop. Elk seizoen weer stromen er meerdere 
A-junioren door naar één van de afdelingen en worden geïntegreerd 
bij één van de teams. 
Sommige teams staan onder leiding van een trainer, maar de meeste 
ploegen moeten zichzelf  aansturen. Gelukkig beschikt AFC over 
een groep ervaren en fanatieke trainers – o.a. Jeroen Brussee, Frank 
Keijzer, Kees Bregman (van links naar rechts, op foto’s boven) – die 
doordeweeks met veel plezier training geven aan teams die daar 
behoefte aan hebben. Brussee – tussen 2007 en 2012 zeer succesvol 
trainer van AFC Zaterdag 1 – geeft tekst en uitleg.  

Wat typeert de recreatievoetballer bij AFC?
‘Die is gretig. Is elke training weer bloedfanatiek. Ze stralen zoveel 

trAiners door      
      weer&wind



33AFC shirt    |  

ns sponsorloze Rode AFC shirt 
met de Zwarte V kent een lange 
historie. Vele AFC-ers hebben dit 
shirt ‘fier’ gedragen. Een shirt is 
dan ook een essentieel onderdeel 
van een vereniging. Het DNA van 

een club. Het onderscheidt je van de tegenstander. 
Aan de De Boelelaan zijn we er zuinig op. Geen 
sponsor op de borst. Maar waar komt dat karakteris-
tieke tenue eigenlijk vandaan? Waarom rood-zwart 
en niet bijvoorbeeld blauw of  groen? Een kwestie 
van toeval of  smaak ?
In januari 1895 komt in een woonhuis aan de 
Koninginneweg in Amsterdam een groep vrienden 
bij elkaar met het idee een voetbalclub op te richten. 
Ze besluiten dat hun club de A(msterdamsche) 
F(ootball) C(lub) moet gaan heten. Met gevoel voor 
Engelse smaak. Bijna een jaar na de oprichting, 
in oktober 1896, wordt voor de eerste keer een 
algemene ledenvergadering gehouden, in café de 
Karseboom, Kalverstraat nummer 23. De leden stel-
len voor om het speeltenue te voorzien van een sjerp in de kleuren 
rood en zwart. Toepasselijk voor een ‘Amsterdamsche F.C’. Andere 
leden opteren voor de kleuren blauw en wit. Deze zouden minder 
algemeen zijn en zorgen voor extra franje. Uiteindelijk wordt er 
gestemd: het wordt rood-zwart.
In 1905 gaat men voor het eerst echt in voetbaltenues spelen. Voor 
AFC geldt: een rood shirt met zwarte broek. Daarop ontbreekt 
echter de karakteristieke zwarte V. Waar is die V? En waar komt 
die V (vijf  jaar later) plotseling vandaan? De hoofdrolspelers van 
toen kunnen het niet meer navertellen. Het zou goed kunnen dat de 
uitleg schuilt in de liefde voor het Engelse voetbal. Een belangrijke 
bron van inspiratie.
Op 24 april 1909 wordt in Londen de finale van de FA Cup gespeeld 
tussen Bristol City en Manchester United. Beide clubs spelen stan-
daard in een effen rood shirt. Daarom besluit de FA dat Manchester 
United voor deze ‘Cup Final’ in een ander tenue moet spelen. De 
‘Red Devils’ kiezen voor een wit shirt met een rode V, de ‘inverted 
chevron’. Die staat voor heldenmoed en ‘Victory’. Het is voor het 
eerst in de historie van het voetbal dat een team in een dergelijk 
tricot speelt. Manchester United wint de wedstrijd met 1-0 en pakt 
de Cup. Het shirt met de V wordt een collectors item.
In een tijd waarin men zich uitsluitend op de hoogte kan blijven 
houden door het lezen van de krant, raken de jongens van AFC in 
het najaar van 1909 mogelijk geïnspireerd door een krantenbericht 
met een foto van dat specifieke Manchester United Shirt (zie foto 
1). Hoe dan ook, in het seizoen 1909-1910 speelt AFC voor het 
eerst in haar geschiedenis met een V op de borst. Copy-cats dus, die 
AFC-ers.
Terug naar het heden. In het seizoen 2009-2010 speelde Manchester 
United, 100 jaar na de gewonnen FA Cup Finale en de opening van 
Old Trafford, in een rood shirt met een zwarte V. ‘Na-apers’ grapten 
veel AFC-ers. ‘Dat hebben ze natuurlijk van ons afgekeken.’ In wer-
kelijkheid is het echter andersom. Ruim honderd jaar geleden was 
het shirt van ‘de Red Devils’ (van Old Trafford) waarschijnlijk de 
basis voor het shirt waarin de ‘Reds’ (die van Goed Genoeg, what’s 
the difference?) nog altijd spelen. Inderdaad: een prachtige link met 
Manchester United. 
Ze hadden in ieder geval smaak, die jongens van de Koninginneweg.

BG

  rood shirt
      zwArte v

24 april 1909, Manchester United – Bristol City

Seizoen 2009/2010: Wayne Rooney viert een doelpunt van 
Manchester United, spelend in een historisch getint tenue, 

namelijk: rood shirt met zwarte V. 

Seizoen 2010/2011: Milan de Wijs in actie voor 
AFC Zaterdag1, in karakteristiek AFC-tenue. 

FOTO: Tom Poederbach 
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et is twaalf  uur op de zondag van De Klas-
sieker. Ajax tegen Feyenoord dus, in de 
Amsterdam Arena. De redactie van Studio 
Sport in Hilversum loopt langzaam vol. Tom 
Egbers – spijkerbroek, casual T-shirt – bijt in 
zijn wit pistoletje kaas en haalt dan rustig zijn 

schoudertas leeg. Bril. Telefoon. Pakje Lucky Strike. Vanavond 
presenteert Tom de uitzending van zeven uur, waarin de 
samenvattingen van de Eredivisie worden getoond. Dat doet 
Tom al 15 jaar. Er kijken gemiddeld ruim twee miljoen mensen. 
Later die avond presenteert Jack van Gelder het praatpro-
gramma Studio Voetbal. Bestaat al twaalf  jaar. Jack hoeft als 
voorbereiding op de uitzending niet zo vroeg in Hilversum te 
zijn. Gelukkig maar, vindt Jack. Kan hij ten minste iedere zon-
dag naar AFC, de club waar hij al sinds 1960 lid van is. Vader 
Sal was ook lid, net als zijn zoon Brian en kleinzoon Mick dat 
nu zijn. AFC is zijn club. Dus geen Ajax, om misverstanden te 
voorkomen. 
Tom is geen Amsterdammer van geboorte, zoals Jack dat wel 
is, maar hij speelt wel al sinds 1986 bij AFC. Langer dan 25 
jaar dus en daarom lid van de Zilveren Ploeg. Tom speelde in 
Zaterdag 4 en 5. Nu in Veteranen 1. Een hechte groep voetbal-
vrienden, al 27 jaar samen. Vier van hen zitten in het huidige 
bestuur. Zo hoor je nog eens wat in de kleedkamer. 
Als AFC thuis speelt gaat Jack altijd even op het bankje bij 
de kleedkamers zitten. Vindt hij gezellig. Praatje maken met 
de spelers. Beetje wedstrijdspanning meepikken. In het eerste 
elftal heeft Jack nooit gespeeld. Via de pupillen, B6, B2, B1 en 
A1 speelde hij vervolgens voor verschillende seniorenteams. 
Zondag 2. Vijf  seizoenen Zaterdag 1. Klassieke Veteranen. 
Zami Quattro en tenslotte Cinque. Jack speelde zijn laatste 
wedstrijd op 24 maart 2007, tegen TOS Actief. Gewonnen met 
4-5. Een week later werd hij door Cor van der Hart aan zijn 
knie geopereerd. Einde actieve carrière. 
Tom speelt steeds minder wedstrijden in een seizoen. Hij moet 
natuurlijk op zondag werken en zijn vrouw wil ook wel eens 
iets leuks doen in het weekend. Ook sputtert het lichaam steeds 
een beetje meer tegen. Het gaat iets minder snel dan vroe-
ger. Toen was hij een snelle linksbuiten. Een jongen met een 
beweging, aldus Jack. Tom speelde zelfs in het eerste elftal van 
Heracles, net als vader en grootvader. Nu komt hij nog gemid-
deld tot zes wedstrijden per seizoen. Het is genoeg om zich een 
echte AFC’er te voelen, maar in Hilversum loopt hij vooral te 
koop met Heracles. Dat is zijn club van geboorte. 
Wanneer Jack presenteert is AFC nooit ver weg. Eén seizoen 
bij Studio Voetbal had hij iedere uitzending een vlaggetje van 
AFC in het decor staan. Hoog in de mast betekende winst voor 
AFC. Halfstok een gelijk spel. Vlag onderin de stok betekende 
verlies. Toen AFC vanuit de Eerste Klasse weer promoveerde 
naar de Hoofdklasse droeg Jack een AFC-shirt onder zijn col-
bert. Waren ze op de zaak minder enthousiast over. Op de club 
konden ze hun lol niet op. En zaterdagavond nog, daags voor 
de zondag van de Klassieker: Jack praat de samenvattingen aan 
elkaar. Anderhalf  miljoen kijkers. Hij verspreekt zich. Zegt 
niet: ‘De spits van AZ,’ maar ‘de spits van AFC.’ Hij verbetert 
zich tegenover zijn kijkers: ‘Wat zeg ik nu: AFC!? Nou ja, waar 
het hoofd vol van is.’ 
Een dag later weer. Ajax heeft De Klassieker gewonnen. Het is 
vanzelfsprekend de eerste samenvatting in de uitzending van 
Tom. De beelden van de andere acht gespeelde wedstrijden 
volgen. Op het einde van het programma leest Tom de stand 
voor en het programma van de week er op. Ondertussen schui-
felt Jack de studiovloer op. Tom begint aan zijn slotwoorden. 
‘Het was de dag van De Klassieker maar niet echt een King 
Size topper. Maar ik neem aan dat het in Studio Voetbal alsnog 
veel over Ajax-Feyenoord gaat, toch Jack?’ 
Jack maakt een jongensachtig hupje op zijn tenen. Hij lacht 
tevreden in de camera. Je hoort Tom lachen op de achtergrond. 
Al twaalf  jaar sluiten ze samen het voetbalweekend af, dat voor 
hen allebei vaker wel dan niet begint bij AFC. 

TR
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recies 25 jaar geleden werd 
Pim van de Meent (75) trainer 
bij AFC. In 2009 maakt de 
regionale omroep TV West 
het maandelijkse programma 
‘Waar zijn ze gebleven’, en 

zoektocht naar oude sterspelers en trainers 
van FC Den Haag. In de aflevering van april 
is men op zoek naar Pim van de Meent, 
tussen 1986 en 1988 de markante trainer 
van de Residentieclub. Ze vinden hem op 
AFC, waar hij op dat moment de sportpark-
manager is. Pim geeft een rondleiding over 
‘Goed Genoeg’. Hij mompelt wat. Maakt 
grapjes. Doet nors. Babbelt met een aantal 
oude vrienden. Drinkt koffie en rookt een 
sigaretje. Hij is op AFC zichtbaar in zijn 
element. Ze nemen plaats in de dug-out bij 
het hoofdveld. De interviewer vraagt: ‘Wat 
voor trainer was u?’ Pim kijkt de jongen een 
beetje meewarig aan. Zo keek hij vroe-
ger ook naar verslaggevers van de NOS. 
Uitdagend dus. Terwijl hij nadenkt over zijn 
antwoord blikt hij weg. Vele jaren van in-
tensieve momenten in kleedkamers en langs 
de lijnen schieten door zijn hoofd. Overwin-
ningen en nederlagen. Vriendschappen en 
ruzies. Decepties en euforie. Te veel om in 
een willekeurige karakterisering samen te 
vatten. Je ziet Pim denken: ‘Wat voor trainer 
was ik? Tja…. ‘
Pim van de Meent wordt geboren in no-
vember 1937 te Amsterdam, maar groeit op 
in Den Haag. Hij maakt als kleine jongen 
de oorlog mee, waarin voetbal de enige 
afleiding vormt. Pim kan het goed, voetbal-
len. Op twintigjarige leeftijd debuteert hij 
in het betaalde voetbal bij Holland Sport uit 
Wassenaar. Bij DOS, VUC en N.E.C. speelt 
hij op het hoogste niveau. Daarna wordt hij 
coach. Bij FC Amsterdam beleeft hij als trai-
ner een glorietijd. Met het Olympisch Sta-
dion als thuisbasis groeit FC Amsterdam uit 
tot een fenomeen. Pim is goed bevriend met 
Dé Stoop, de voorzitter en motor achter de 
‘De Lieverdjes’, zoals FC Amsterdam werd 
genoemd. In Amsterdam beroemde spelers 
komen samen in een cultachtige voetbal-
ploeg, die zelfs Europese successen boekt. 
Wanneer de FC Amsterdam ophoudt te 
bestaan verkast Pim naar De Graafschap. Na 
een avontuur van drie jaar in de Achterhoek 
wordt hij de trainer van N.E.C. Met zijn ‘ru-
we-bolster-blanke-pit-stijl’ verovert hij een 
warm plekje in de harten van de Nijmegena-
ren. In 1986 wordt Pim de nieuwe trainer 
van FC Den Haag. Een periode die zich laat 
kenmerken door een sterk elftal, maar ook 
door supportersrellen. Wedstrijden tegen 
Ajax en Feyenoord worden stilgelegd uit 
voorzorg voor de algemene veiligheid. Na 
twee jaar houdt Pim het voor gezien. Hij is 
afgeknapt op de gewelddadige sfeer. 

Als Pim in 1988 opstapt bij FC Den Haag 
zit AFC in zwaar weer. De resultaten van 
het eerste elftal, aan het begin van dat 
seizoen, vallen tegen en de trainer (Hans 
Vlietman) stopt er al na vijf  wedstrijden 
mee. AFC heeft dringend een vervanger 
nodig. Pim, die in die jaren al veel bij AFC 
over de vloer komt vanwege zijn in de jeugd 
spelende zoons Marcel en Ronald, lijkt een 

optie. In een gesprek met Dick van der 
Klaauw en Kees Gehring, en na overleg met 
Dé Stoop, komt de samenwerking tot stand. 
In een zenuwslopend verloop van die compe-
titie behoedt Pim AFC voor degradatie. Hij 
gaat daarna nooit meer weg bij de Reds.
Samen met zijn vrouw Nettie pacht Pim 
jarenlang het clubhuis van AFC. Er hangt 
een prettige familiesfeer. Het clubhuis vormt 
de veilige thuisbasis van zowel de trainer 
als de spelers van het vlaggenschip. Pim is 
acht seizoenen actief  als hoofdtrainer van 
AFC. Vier keer springt hij tussentijds in 
als ‘redder in nood’. Stevig smakkend op 
kauwgom en zuigend aan de onlosmakelijke 
sigaret, stuurt Pim in de jaren negentig zijn 
manschappen aan. Stoïcijns, rechtdoorzee 
en zo nu en dan bulderend langs de zijlijn. 
Niet per se met een tactische boodschap. Hij 
prikkelt vooral zijn spelers. Zorgt ervoor dat 
ze het beste uit zichzelf  naar boven halen. 
Alles geven. Geen tijd voor excuses. De 
mouwen opstropen en je best doen. Meer 
verlangde Pim eigenlijk niet. 
Wanneer hij niet bij AFC 1 de scepter 
zwaait, coacht Pim de D, B en A1 junioren. 
Ook daar op z’n Pims. Zo geeft hij op een 
willekeurige woensdagmiddag in het najaar 
van 1990, een training aan de D1 junioren. 
Het is waterkoud. Ingepakt in een dikke 
donkerblauwe jas van Umbro rookt Pim een 
sigaret. Onder zijn sportjas draagt hij een 
nette pantalon en zwarte voetbalschoenen. 
Twee teams spelen een partijtje. In zichzelf  
gekeerd, aanschouwt Pim de training. Er 

wordt lekker gescoord. Bij elk doelpunt 
roepen de jonge ventjes: ‘Yes!!’ Iedereen 
geeft elkaar high fives. Na het vijfde doel-
punt komt de tot dan toe nog onbewogen 
Pim plotseling energiek in beweging. ‘Stop, 
stop, stop! Gdverdikkeme,’ roept hij met een 
dik Haags accent. ‘Niet steeds dat onnozele 
gedoe. (Pim doet met zijn eigen handen een 
high-five na). We zijn nog lang niet klaar 
hoor, godverdikkeme! Pas juichen als je 
gewonnen hebt.’ Terwijl de jongetjes met 
grote ogen en een open mond naar de trai-
ner staan te staren, schuifelt Pim weer naar 
de rand van het speelveldje. ‘Hup, daar gaan 
we weer,’ roept hij binnensmonds. 
Op die karakteriserende wijze leidt hij 
jeugdteams naar successen. Als hoofdtrainer 
redt hij AFC meerdere malen uit benarde 
posities. In 2005 staat het eerste elftal er in 
de winterstop opnieuw niet goed voor, na 
een zwakke seizoenstart. Pim neemt dan 
de leiding over van John Kila. Het team 
moet eerst nog wat wennen aan Pim’s 
onorthodoxe stijl en de soms in staccato 
uitgesproken tactische besprekingen. Maar 
zijn aanpak slaat aan en langzaam kruipt 
de groep weer uit het dal. Er volgt een 
belangrijke en lastige wedstrijd in Rijswijk. 
Tegen Haaglandia. Winst is noodzaak. Veel 
spelers zijn nerveus. Onrustig. Dan gaat de 
kleedkamerdeur open. Pim stapt binnen. 
Stoïcijns. Terwijl iedereen een bekende pep-
talk verwacht, vertelt Pim iets heel anders. 
Over de vergankelijkheid van je jeugd, over 
het belang van een goede gezondheid. Hij 
had een programma van Paul de Leeuw op 
TV gezien, over een terminaal ziek meisje. 
Pim had gehuild. En hoe cliché het ook mag 
klinken, zei Pim, wij, de spelers, moesten 
vooral plezier maken buiten. Blij zijn om te 
kunnen en te mogen voetballen. In de kleed-
kamer kan je een speld horen vallen. Bij veel 
spelers staat het kippenvel dik op zijn huid. 
Sommige jongens slikken een brok in de keel 
weg. Die middag wint een ontketend AFC 
met 0-4. Voor elkaar. Voor de club. Voor 
Pim. 
Begin 2013 wordt Pim getroffen door een 
infarct. Maar, ijzervreter als hij is, herstelt 
hij stukje bij beetje. Maar hij doet het wel 
wat rustiger aan dan vroeger. Ga maar na; 
van 1988 tot 2013, vijfentwintig jaar lang 
vrijwel elke dag op de club. Dat doet wat 
met een mens. Pim vat het samen. Op z’n 
Pims. ‘Weet je, ik heb er van genoten. Al die 
jaren heb ik kunnen werken bij wat ik de 
mooiste amateurclub van Nederland vind. 
De nieuwe generatie moet zuinig op deze 
club zijn. Dan zal je er een hoop plezier van 
beleven. Dat beloof  ik je.’ 
De ruwe bolster blanke pit ten voeten uit. 

BG
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EREVOORZITTERS †

1926  G.N. Scheepens
1972  G.H.H. Kappelhoff  
 
ERELEDEN †

1904 J.Th. ter Veer
1905 H.A. Brass
1905 G.N. Scheepens
1907 B. Schrage
1909 W. van Amstel
1915 J.C.A. van Ooy 
1915 A. van Seventer
1915 P.H. Vermeulen
1916 A.J.J.M. van Gessel
1921 W.G.M. Köhler
1924 J.F. Scheepens
1925 J.G.M. Bosch
1925 I.H. Galavazi
1929  A.P. Bos
1932  A.F. de Vilder
1935 D.J. Bessem
1938  J.J.C.M. Lungen
1945  N.A. Scheepens
1948  A. Mets
1950  A.P.J.H. Eysvogel
1950  J.F.R. Nestelroy
1953 Jb. van Nek
1955  J.N. Holtzappel
1957  G.Th. van Nigtevegt
1960  E.W. van Teunenbroek
1962 G.H.H. Kappelhoff  
1970 C. van Peperzeel
1970 H.O. van Rijn 
1970 W.G. Staats
1970  J.H. Wijnand 
1972 C. Kerker Sr.
1975  J.L. van Dijk
1975 A. Waayer
1976  D.J.F. Hermens
1985 S. van Gelder
1995 D.L. van der Klaauw
2005 Chr. Schroder

LEDEN VAN VERDIEN-
STE †

1952  G. H. Hauber
1955 J. á Cohen
1955 J.H. Esser
1955  J.L. v.d. Voort
1957  M. de Bruin Mzn.
1958  M. de Granje 
1958  G. Stallmann 
1963 S. de Boer 
1963  G.H. Elserman 
1963 J. Meyer
1963  J. Prent
1963  J. Roodenburgh
1963  C.F. de Vilder
1963  S. de Waal
1966  A. van der Valk
1967  J.T. Steensma
1970  M. Gerrits 
1970  J. Hurwits
1972 W. Brusse 
1972  C.J.D. Sierhuis 
1975  T. ten Oosten
1975  C.A. Quint 
1981  J.L. Bonnet
1985 A.G. Glas
1990 A. Rimini
1990  B.J. Slaap Sr.
1992 C. Jochems
1992 G. Trebert
1995 H.W. van Teunenbroek

AFC RIDDERS †

1948  J.C.A. van Ooy
1949  J.F. Scheepens
1958  P. Helmig
1959  I.H. Galazavi

1963  J.P. Hofstee
1963 S.L. Wit
1964 J.G. Börnemann
1967  A.J.J.M. van Gessel
1967  J.J.F. van Gessel
1969  C.E. Alandt
1969  A.G. Knopper
1969  Jb. van Nek
1969  J.C. Oost-Indië
1969  M.C. van Trigt
1969  J.H. Wijnand
1971 G.D. Breethoff
1971  W. Brusse
1971 G.H.H. Kappelhoff
1971  N. Neseker
1972  A. Mets
1974  D.J. Bessem
1974  G.J. Bosch
1974  J.H. Kuhlwilm
1974  J.A. Tacke
1975  R. van Nek
1975  W. Neseker
1975 H.O. van Rijn
1975  W.G. Staats
1976  W. van der Brink 
1976  H. van de Grampel
1976  J.F. Scheepens
1976  J. Snelleman
1977  D. Spits
1978  J. van Koperen
1978  H.J. Weverink
1980  W. van Dijkhuizen
1980  P. Nauta
1980  J.E. Stahl
1980  A. Waayer
1981  B. Bonkink
1982  D.J.F. Hermens
1982  A. de Jong
1982  Ch. Kleyn
1982  F. Nesvadba
1982  G.Th. van Nigtevegt
1982  Th. van Nigtevegt
1982  L. Nijdam
1982  C. van Peperzeel
1982  W.F. Stallmann
1982  J. Suurbeek
1982  C.P.W. Thonus
1982  A. van der Valk
1982  P.G. Verhaaf
1982  J.L. van der Voort
1983  N.J. Bijl
1983 G. Burger
1983 F.J. van Dijk
1983  B. Dorenbos
1983 F.W. Heineman
1983  P. Mieghout
1984  J.F. Bakker
1984  H. van de Bosch
1984  D. Cijfer
1984  J.H. Hannema
1984  L.N. Kalsbeek
1984 L. van Kranendonk
1984 J. Meijer
1984  J.J. Spelter
1985  G.T. Nijman
1987  O. Sterman
1988  M. Gerrits
1988  N. Leloux Sr. 
1988  T. Wiggemansen
1989 A. Rimini
1990  A. Kraal
1991  C.A. Quint
1992  Chr. Geluk
1992  N. Kalsbeek
1992 P. Meijer
1992  J T. Steensma
1992 J. Mellegers
1993  Th. van Emden
1993  P. van Ruyven
1993 H.W. van Teunenbroek
1993 L. Woudstra
1994  J.A. Vermeulen
1995  R.H. Molenaar
1995  J.A. Galavazi

1996  H.J. van Weelde
1997  D. Perton
1997 P.Vaal
1998 H.L. Rooze
1999 J. Hendriks
2000 Chr. Schroder
2000 C.P. Colijn
2001 J.L. van Dijk
2003 G. van Poorten
2003 C.G. Tromp
2004 G.W. Endel
2004 E.L. Janus sr
2005 P.Eskes
2011 R. Hoogendoorn Sr

ERELEDEN

1975  A. van Soomeren
1990  M.L. Koster
1991  R. Akkerman Sr.
1995  Joh. de Bie
1995  K. Gehring
1998  R.E. Duis
2003 G. van Caspel
2007 B. Neseker
2008 E. Geluk
2011 W.Adriaansz
2013 M.A. van der Woude

LEDEN VAN VERDIEN-
STE

1970 Joh. de Bie
1975 W. Adriaansz
1975 R.E. Duis
1975  B. Wildeboer
1977  F.H. Haubrich
1980 M.L. Koster
1985 K.A. Baarschers
1985 J. Benoni
1985  P. Roosenschoon
1986  H.A. de Wijs Sr
1989  J.L. Slaap
1990  W.F. de Boer
1995 G.A. van Caspel
1995  H. van der Jagt
1995  J. Mulder
1996 H. de Bie 
1996  J. van Gelder
1997 E. Geluk
2000 M.A van der Woude
2002 B. Neseker
2002 J.H. Bijlsma
2002 R.H. van Dijk 
2005 F. Jüch
2006 J. Draisma
2006 H.G. Elias
2008 A. Vroege
2009 A. Westerhof
2010 S. Woldringh
2012 R.Koster
2013 H.J. Kottmann

AFC RIDDERS

1986  W.F. Brommelcamp
1990 D. Moesbergen
1990  G.A. Graanboom
1992  G. Horn 
1993  R. Akkerman Sr.
1993  F. van Klinken 
1993  A. van Soomeren 
1993  K.J. van Stuyvenberg
1994  J.C. Vogel
1994  H.A. de Wijs Sr.
1995  M.M. de Bruin .
1995  H. Woudstra
1997  H.P. van den Bergh
1997  M.L Koster
1997  B. Neseker
1998  G.J.N. Wijnand
1999  R.E. Duis
1999  H. de Groot
1999 J. Wildschut

2000 Joh. de Bie
2000 C. Bouwens
2000 H. Honsdrecht
2000 A. Reddering 
2000 B. Wildeboer
2001 B.J. van den Bergh
2001 J.L. van Dijk
2002 W. Adriaansz
2003 R. de Jong
2003 W.A. van Oort
2003 G. Smit
2003 T. Swart
2003 R. Domhof  
2004 H. de Bie
2004 J.F. Draisma
2004 A. Kulkens
2004 J.H. Lans
2004 R. Leeser
2004 D.A. Speelman
2006 W. Amesz
2006 T. Balk
2006 J. Lonnee
2006 H. Loonstijn
2006 T. Nooij
2006 E.D. Ohm
2006 E. Pais
2006 R. Prins
2006 F. Reddering
2006 R. Ridderikhoff
2006 P. Roosenschoon
2006 B.J. Slaap
2007 W.F. de Boer
2007 G.A. van Caspel
2007 P. v.d. Heydt
2007 J.C. Kemna
2007 H.L. Rodenburg 
2007 J.L. Slaap
2008 R. Oud
2009 C. Onsman
2009 H. Fritzsche
2009 D. Kappelhoff
2009 C. Onsman
2009 H. Dik
2010 E. Seunke
2010 R. Susan
2011 T. Broekhuizen
2011 J. van Gelder
2011 E. Geluk
2011 D.L. Hurwits
2011 M.S. Kinsbergen
2011 D. Polak
2011 T. Timmerman
2012 W. Ringe
2012 G. Bogaers
2013 C. den Braven
2013 M. Kahn

DE AFC NOBELPRIJS, 
VANAF 1989 DE MR. 
HENNE BOSKAMP 
NOBELPRIJS IS UITGE-
REIKT AAN:

1929  D.J. Bessem †
1930  J. Buijs †
1930  N. Neseker †
1931  F.C. van Dijk †
1931  W.C. Köhler †
1932 I.H. Galavazi † 
1932  J.J.C.M. Lungen †
1933  A P. Bos †
1933  W. Brusse †
1934  G. Kromschröder †
1934  E.J. Rood †
1935  J.H. Wijnand †
1936  W.C. Raamsdonk †
1937  A.P.J.J. Eijsvogel †
1938  J.J.C.M. Lungen †
1939  B.P. Bonkink †
1940  J.H. Esser †
1941  J.F. Nestelroy †
1942  J.M.H. Broeksmit †
1943  B. Dorlas †
1944  C. Emeis †

1945  D.J. Bessem †
1946  M.C. van Trigt . †
1947  H.F. van de Hurk . †
1948 niet uitgereikt
1949  S. de Waal †
1950  G.Th. van Nigtevegt †
1951  J.N. Holtzappel †
1952  J.P. Hofstee †
1953  J. á Cohen †
1953  W. van de Parel †
1954  E.W. v. Teunenbroek †
1955  W.G. Staats †
1956 J.D. Scheepstra †
1957  B.P. Bonkink †
1957  D.J. Disselkoen †
1958  C. Kerker Sr. †
1959  M. Gerrits †
1959  P. v. Velden Erdbrink † 
1960  A.J. Bos †
1961  B.J. Slaap Sr. †
1961  H.W. v. Teunenbroek †
1962  C. van Peperzeel  †
1963  H. Timmerman †
1964  R. Akkerman Sr.
1965  W. Bückert †
1966  J.N. Holtzappel †
1967  B. Wildeboer
1968  C.J.D. Sierhuis †
1969  H.O. van Rijn †
1970  Chr. Schröder †
1971  N. Leloux Sr. †
1972  G. van Dijk †
1972  C. Kerker Sr. †
1973  Th. van Emden †
1974  A. Kulkens
1975  F.H. Haubrich
1976  W. van Vliet †
1977  A. Rimini †
1978  P. van Ruyven †
1979 A.J. Brokmann †
1980  A.O. van Raalte
1980 P. Roosenschoon
1981  J. van Gelder
1982  K.A. Baarschers
1983  J W. Ridderikhoff  †
1984  M.S. Kinsbergen
1985  J.L. van Dijk †
1986  H. de Bie
1986  K.G. Prior †
1987  K. Gehring
1988  H.J. Boskamp †
1989  E.F. Seunke 
1990  N.S. Hekster
1991  mevr. J. Bonnet-Berk
1992 R.E. Duis
1993  J.L. Bonnet †
1993  H. van der Jagt
1994  W.J. Crouwel
1995  J. Beerman
1995  T. Boonstra
1996  R. Anderson
1996  E. Somers †
1997  F. Laarhoven
1998  H.G. Elias
1998  P. van de Meent
1999  J. Koomen
2000 J.F. Draisma
2001 R. Voskamp
2002 J.P.C. Verhagen
2003  D.L. van der Klaauw †
2004 D. Bakker
2004 N.J. Grosze Nipper
2005 P. Brans
2006  D.A. Speelman
2007 Q. Abeln
2008 T. Timmerman
2009 H. Fritzsche
2009 A. Springer
2010 A.J. Wijnand
2011 J. H .Bijlsma
2012 W.F. de Boer
2013  mevr. P. de Hond
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Adverteerders 
sChAkel & AFC-
thuis:
Accuraat Verhuur 020-6410920
All-In Logistics  020-3168668
Anggrek Bloemsierkunst  020-6791372
ASN Autoschade Fritzsche  020-6937399
Beds & Bedding  020-6434950
Bellini Ristorante Italiano  020-6448390
Bronwasser Collection  020-6441460
Buro Leerhulp  020-6427542
De Logie, Wijnkopers sinds 1848  020-6626208
DO-iT Real Estate  020-4411027
Façonnable  020-6642361
Gehring & Heijdenrijk Lijsten  020-6451566
HB Alarmsystemen  020-6595559
Heeren Makelaars  020-4702255
Hergo, de slager met een koksmuts  020-6304666
ING  020-5620334
I.W.I. Bert de Rooij  06-10940938
Kottmann en Co, Accountancy  020-3455855
Moorman Mannen Mode  020-6441162
Odysseus Travel 020-8208720
OGER  0299-471151
Palteam Drukkerij  020-4950435
Pouw Peugeot  088-0014100
Rogge Belastingadviesbureau  020-6750889
Sama Sebo Indonesisch Restaurant  020-6628146
Small Talk, Coffee Corner/Eating House  020-6620029
Smit/Cruyff, de specialist in voetbal  020-6231735
The Sound Shop 020-6409111
Trifium Financiële Raadgevers  020-6722109
Troostwijk Group B.V.  020-6666666
De Verlichting  020-4045845
Wagenaar Poelier Traiteur  020-6415577

de bordsPon-
sors zijn: 
ABC Hekwerk Amsterdam  020-6824790
All-In Logistics  020-3168668
Amstelborgh/Borchland  020-5633333
Atabix 020-7163163
Beds & Bedding  020-6434950
Black Rock  020-5495200
BMW Amsterdam 020-4604696
Bosman Letters  020-6629803
Breitling  020-6596453
CBA Printers  020-6421987
Central Point Europe B.V. 020-3472323
Eefje Voogd Makelaardij  020-3050560
Entrenous 020-6231700
Fris Makelaars 020-3017700
Gassan Diamonds  020-6225333
Gatorade  030-2426753
Gusto di Casto  020-6448903
HC Ribberink Papieragenturen BV 020-6402485
Hegeman Audio & Video Center 020-6414019
Hergo, de slager met een koksmuts  020-6304666
Leman Ontharingsstudio 075-6708874
Lexence Advocaten & Notarissen 020-5736736
Lou Hekster Agenturen  020-6642361
De Jong Groep 020-6767666
De Kredieter  020-5753320
Van Maarschalkerwaart Makelaardij 020-6714334
Meijers Registermakelaar in Assurantiën 020-6420524
Metal Arts 020-6150870
Mondi Paper Sales Benelux BV 020-3456282
Old South Fashion for Kids  020-6737057
Oostenrijk Touringcars B.V. 020-6952511
Redactie & Co 020-4897078
Renthouse International B.V. 020-6448747
Rescue Security Control 06-26772601
RTVNH 020-8505404
Ruitenheer 020-6975560
Sama Sebo Indonesisch Restaurant  020-6628146
Select Catering 020-6475888
Uchtman B.V.  020-6135800
U M W Management B.V. 020-5754646

Naast de AFC Vriendelijke Bedrijven krijgt AFC al vele jaren 
steun van adverteerders, in ons clubblad ‘de Schakel’, in ons 
programmablad AFC-Thuis of  met een reclamebord rondom 
onze velden. Zonder deze extra inkomsten is het onmogelijk 
AFC te laten functioneren als een topclub in het Nederlandse 
amateurvoetbal. Wij bedanken alle AFC Vriendelijke Bedrij-
ven, adverteerders en sponsors voor hun steun.

Adverteerders 
       2013-2014
Bij de aanvang van het seizoen 1986-1987 maakte het AFC-bestuur bekend dat er een samenwerking tot stand was gekomen met het be-
drijfsleven via de opzet van de AFC-Vriendelijke Bedrijven; inmiddels, 27 jaar later onmisbaar binnen de financiële huishouding van AFC.
Van de dertig verschillende bedrijven die het seizoen 2012-2013 AFC-Vriendelijk waren, hebben er vier voor het seizoen 2013-2014 hun 
contract beëindigd. ABN-Amrobank, Sterel Notariaat en Trifium Financiele Raadgevers steunden onze club gedurende zes seizoenen in de 
periode 2007-2013 en Hampshire Hotel twee seizoenen, gedurende de periode 2011-2013. Wij danken de directies van deze bedrijven ook 
langs deze weg voor de samenwerking en ondersteuning in deze afgelopen periode(s). Met grote tevredenheid kan de in het AFC-bestuur 
nieuw benoemde commissaris commerciële zaken Nicolaas van Ommeren met zijn collega commissieleden Erik Braun, René van Schajik, 
Roy van Dijk en Henny Kottmann (a/h) bekend maken dat de openvallende plaatsen voor het seizoen 2013-2014 zullen worden ingenomen 
door Brasserie Paardenburg en Intersocks Hurwits. Met een derde en vierde bedrijf  hoopt de commissie binnenkort tot overeenstemming 
te komen, maar dat kon op het moment van drukken van deze Persmap nog niet definitief  worden bevestigd. Daarmede zou het aantal 
AFC-Vriendelijke Bedrijven ook voor het seizoen 2013-2014 blijven staan op dertig. Het bestuur heet de nieuwe bedrijven van harte wel-
kom binnen onze vereniging en hoopt hun vertegenwoordigers regelmatig, o.a. bij thuiswedstrijden van ons eerste elftal te treffen.
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ocial media is niet meer weg te denken in ons 
dagelijks leven. Het begrip ‘social media’ valt het 
best te omschrijven als: een verzamelbegrip voor 
online platformen waar de gebruikers, zonder of  
met minimale tussenkomst van een professionele 
redactie, de inhoud verzorgen. Ook AFC moet en 

gaat met haar tijd mee. Vandaar dat AFC een geavanceerde website 
heeft, en zeker ook te vinden is op facebook en twitter.
Met ruim 900 ‘likes’ op zowel facebook als twitter scoort AFC erg 
goed, in vergelijking met amateurreuzen zoals Quick Boys (1661 
volgers), IJselmeervogels (761 volgers) en Quik ’20 (764 volgers).
De AFC-facebook volgers zijn niet alleen AFC’ers uit Amsterdam 
en omstreken. De club wordt gevolgd door mensen uit de Verenigde 

AFC sCoort ook 
   met soCiAl mediA

Staten, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Israël. Veelal zijn dit men-
sen die AFC nog steeds in hun hart hebben en onder andere middels 
dit medium hun club blijven volgen.
Berichtgevingen over het ‘Vlaggenschip’, AFC Zaterdag 1, de jeugd 
en de Veteranen komen op beide kanalen aan bod. Komend seizoen 
zal meer aandacht besteed gaan worden aan de verdere breedtesport 
van AFC door leuke, spraakmakende content.
Als social media redactie hopen wij dat AFC’ers zoveel mogelijk (om 
maar in de vaktermen te blijven) onze accounts zullen promoten, de 
content te delen, posts te retweeten en te liken. 
AFC’ers zijn daarnaast van harte welkom om leuke foto’s en video’s 
met de social media redactie te delen: socialmedia@afc.nl.

LB

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan 
van de Amsterdamsche Football Club werd 
in 1935 het clublied geschreven door ons 
overleden erelid Dick Bessem, oud-direc-
teur van het Olympisch Stadion.
Na 78 jaar wordt het clublied nog altijd op 
hoogtijdagen van onze goede oude club uit 
volle borst meegezongen.

 

In onze goede Amstelstad
Is lang geleén geboren
Een nietig clubje, echter dat
Veel vreugd’ en leed ons heeft beschoren.
Drie letters slechts telt hare naam,
Voor ons meer waard dan woorden,
Want A.F.C. haar naam heeft faam
Van Oost naar West, van Zuid naar Noorden.

Ik heb U lief, mijn A.F.C.,
Gij telt in aller harten mee;
Uw naam is mij een schoon symbool
Van goede geest, sportieve jool.
Te spelen onder uw banier
Is mij een eer en een plezier;
Al word ik oud, mijn geest blijft fit,
Omdat ik A.F.C. bezit!

Wij allen dienen onze club,
Als plichtsgetrouwe mannen,
Eens worden wij weer ‘runners-up’,
Jan Salie wordt voor goed verbannen.
Wij allen zweren eeuwig trouw
En zullen niet versagen,
Want wat ook ooit gebeuren zou,
Wij blijven fier ons ROOD-ZWART dragen. 

Ik heb U lief, mijn A.F.C.,
Gij telt in aller harten mee;
Uw naam is mij een schoon symbool
Van goede geest, sportieve jool.
Te spelen onder uw banier
Is mij een eer en een plezier;
Al word ik oud, mijn geest blijft fit,
Omdat ik A.F.C. bezit!  

het AFC Clublied
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Sportpark Goed Genoeg De Boelelaan 50, 1082 LR Amsterdam 020-6445575
Secretariaat Postbus 71793, 1008 DG Amsterdam 020-6611513
Administratie AFC administratie@afc.nl Fax 020-6611959
Internet www.afc.nl 0297-761406

Bestuur
Voorzitter Machiel van der Woude 06-51545490
Secretaris Ronald Koster 06-53166640
Penningmeester Benno Honsdrecht 06-15015894
2e Secretaris Ruud Mantel 020-6401900
Commissaris jeugdzaken Brian Speelman 06-53139933
Commissaris seniorenvoetbal Lou Hekster 06-53304374
Commissaris TOPamateurs Milko Vinke  06-10764734
Commisaris Sportparkontw. Bob Duis 06-46160111
Commissaris Comm. Zaken Nicolaas van Ommeren 06-29552965

Elftalcommissie A TOPamateurs
voorzitter Milko Vinke 06-10764734
 Hans Hulst 020-6690567
 Henk Bijlsma 06-53191115

Elftalcommissie B (zondag)
voorzitter  Patrick Reddering  06-47806481
secretaris  Max Flam  06-25425231
 Seth van Straten  06-30888444

Elftalcommissie C (zaterdag)
voorzitter  Roy van Dijk  06-53288696
secretaris  Sebo Woldringh  06-14672961
 Jack Huiman  06-38541459

Jeugdcommissie
voorzitter  Brian Speelman  06-53139933
 Peggy de Hond  06-48205116
 Floor Wellens  06-44236713
 Michiel Middendorf  06-51362635
ondersteuning Anjo Vorstenbosch 06-55384042

Klassieke Veteranencommissie
voorzitter  Frank Keijzer  023-5643182
 Nicolaas van Ommeren  06-29552965
 Wim Husers 020-6596410 
 Maarten Oldenhof  06-54371943  

Commissie Medische Zaken
voorzitter Wim Crouwel  06-51050940
 Michael Olivieira  06-21278122
 Lex Swaan  06-53674434
 Co Grosze Nipper 06-44352970

Commissie Commerciële Zaken
voorzitter Nicolaas van Ommeren 06-29552965
 Erik Braun 06-53562228
 René van Schajik 06-22397611
 Roy van Dijk 06-53288696  
ondersteuning Henny Kottmann 06-54946477

Commissie Pers, Publiciteit en Evenementen
voorzitter  Thomas Rijsman 06-24890222
 Bobby Gehring 06-29093940
 Laurens Samsom 06-11438700
 Laurens Bianchi 06-51942340
 Hans Elias 0297-761406

Commissie Sociale Zaken
voorzitter  Johan de Bie  0297-582372
 Ger van Caspel  020-6457230
 Edwin Geluk  020-6433722

Strafcommissie

voorzitter Mr. Ken Watanabe 06-20607529
 Mr. Jeroen Walker               
020-6464098
 Mr. Lex Oosterling 06-52505905
(plv. lid)  Mr. Quintus Abeln 020-6275400

Commissie van Beroep 
voorzitter  Roy van Dijk  06-53288696  
 Patrick Reddering  06-47806481
 Wiebe Westerhof  06-54736036
Archiefcommissie
voorzitter  Rik de Boer  023-5281970
 Hans de Wijs sr.  020-6442638
 Wim Ringe 020-6832081

Commissie van Materiaal Fred ten Nijenhuis  06-53487485

Scheidsrechterscommissie Frans Jüch  020-6415902
 Eric Bos  06-47252892
 Seth van Straten 06-30888444
 Karel Kuijvenhoven 06-55164250

Kascommissie Edwin Geluk 020-6433722
 Seth van Straten 06-30888444
 Jos Lonnee 010-5215307
plaatsvervangende leden Maarten Blokland 06-18887550 
 Wim Ringe 020-6832081

Kennismakingscommissie
voorzitter  Hans Honsdrecht 020-4422421
 Ger van Caspel 020-6457230
 Frans Jüch  020-6415902
 Steve Bierman  020-4044482
 Michiel Middendorf  06-51362635
 Sebo Woldringh  023-5492900
 Patrick Reddering  06-47806481

Verenigingsmanager  Henny Kottmann  06-54946477
Adviseur  sportpark Pim van de Meent 06-21557698
AFC Ledenadministratie Thea Verhoeven 06-44966855
AFC Wedstrijdzaken  Theo Janssen  020-6611513
Wedstrijdtafel zaterdag  Marjan Janssen  020-6618316
Wedstrijdtafel zondag  Theo Janssen  020-6618316
Clubstatistieken Henny Kottmann 06-54946477
Redactie Schakel Hans Elias 0297-761406
Productie Schakel Hans Elias  0297-761406
Pachter clubhuis  Frans Ris  020-6445575
Supportersclub ‘The Reds’ Lou Hekster 06-53304374
Webmaster  Hans Elias  0297-761406
Assistent webmaster Ger van Caspel 020-6457230
Zilveren Ploeg  Johan de Bie  0297-582372
Stichting Keep Smiling  Kees Gehring  06-53797881
Stichting Goed Genoeg Bob Neseker 035-5311903
  

Colofon
Samenstelling en redactie Thomas Rijsman, Bobby Gehring
Fotografie Tom Poederbach, Henny Kottmann, Bill Tanaka,
 Karoly Effenberger, Karel Delvoye
Bijdragen van Maarten Blokland, Milan de Wijs, Laurens
 Samsom, Henny Kottmann, Kees Gehring, 
 Wessel Westerhof, Laurens Bianchi, Theo Jansen,  
 Hans de Wijs, Rik de Boer
Correcties Edwin Geluk, Kees Gehring, Johan de Bie
Statsitieken Hans Elias, Henny Kottmann
Druk Drukkerij Palteam Duivendrecht
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