
JAARVERSLAG  Amsterdamsche Football Club over het seizoen 2012 - 2013 
 
1. INLEIDING 
 
Het seizoen 2012 – 2013 zal zondermeer de boeken ingaan als een bijzonder turbulent seizoen. Met 
fraaie maar ook minder fraaie gebeurtenissen. Ons 1ste scheerde na een lange reeks wedstrijden 
zonder overwinning langs de afgrond, maar wist zich na een welhaast onvermijdelijke trainerswisse-
ling, waarbij Maarten Stekelenburg de plaats in nam van Cor ten Bosch, door 5 overwinningen op rij 
alsnog op de laatste speeldag te handhaven in de Topklasse. Een groot compliment voor Maarten en 
zijn mannen, die over een enorme veerkracht bleken te beschikken. Een woord van dank voor Cor 
ten Bosch is hier ook op zijn plaats. Want onder zijn leiding behaalde ons 1ste het grootste succes uit 
de geschiedenis van onze club, door in het seizoen 209-2010 voor de eerste en enige keer kampioen 
van de Hoofdklasse A te worden. 
 
Zondag 2 kende onder leiding van trainer Joey van Leijenhorst en elftalleider Wiebe Westerhof op-
nieuw een goed seizoen in de Reserve Hoofdklasse maar verspeelde op de laatste speeldag de titel 
in een rechtstreeks duel tegen concurrent Hollandia. Jammer natuurlijk maar een welverdiend com-
pliment is zeker op zijn plaats. De Zaterdag A1 had een zwaar seizoen in de sterke Eerste Divisie en 
kon uiteindelijk degradatie niet ontlopen. Zaterdag 1 kende een moeizame 1ste seizoenhelft maar klom 
na de winter gestaag omhoog met uiteindelijk de periodetitel en dus promotiewedstrijden als beloning. 
Helaas werd op het nippertje van Marken verloren waardoor Zaterdag 1 ook volgend seizoen weer in 
de 2de klasse uitkomt. 
 
Bij de jeugd waren weer de nodige kampioenschappen te vieren: 15 in totaal. De D5 en de F1 werden 
zelfs 2 keer (ongeslagen !) kampioen. Grote klasse ! Bij de senioren werd Zondag 12 kampioen. In 
het hoofdstuk Resultaten seizoen 2012-2013 leest u hier meer over. 
 
Op 2 december reageerde de (voetbal)wereld geschokt op de zware mishandeling van grensrechter 
Richard van Nieuwenhuizen van Buitenboys door jeugdspelers van de Amsterdamse voetbalclub 
Nieuw-Sloten. Van Nieuwenhuizen overleed een dag later in het ziekenhuis. Dit tragische voorval 
maakte een brede discussie los over de vraag hoe het toenemende voetbalgeweld een halt toe te 
roepen. De KNVB gelastte het volgende weekend alle wedstrijden in het amateurvoetbal af en bij 
AFC werd, net als bij een aantal andere clubs, een bezinningsbijeenkomst georganiseerd. Uitvloeisel 
hiervan is de oprichting van een Normen en Waardencommissie die een aantal praktische regels 
heeft opgesteld om wederzijds respect op de velden te bevorderen.    
 
Naast alles wat direct met voetbal heeft te maken gebeurde er natuurlijk veel meer binnen onze 
mooie club. Zomaar een greep uit de vele gebeurtenissen: op 6 oktober 2012 bestond ons sportpark 
50 jaar. Reden om een bijeenkomst voor genodigden te houden in ons clubhuis waar velen acte de 
présence gaven. Uiteraard werd ingegaan op de (nog ongewisse) toekomst van ons sportpark, onder 
meer door de voorzitter van stadsdeelraad zuid Paul Slettenhaar. Deze sprak met lovende woorden 
over onze AFC. Over ons sportpark gesproken, eindelijk lijkt er wat schot in te komen, ook al is nog 
niets definitief. Het streven is gericht op een AFC-waardig sportpark op de Zuidas. Meer hierover 
leest u verder in dit jaarverslag in een bijdrage van onze voorzitter. Dit seizoen nam AFC een nieuwe 
website in gebruik. Fraaier en met meer mogelijkheden. Ook kreeg AFC door de Amsterdamse 
scheidsrechters de Fair Play Prijs Amsterdam uitgereikt. Zeker in het licht van hetgeen hierboven is 
beschreven, een belangrijke prijs. In dit jaarverslag wordt uiteraard ook aandacht besteed aan de 
Topamateurs, de senioren, de jeugd, de overige commissies, de evenementen en nog veel meer. 
Over al deze zaken berichten wij aan de hand van de volgende hoofdstukken:     
 
 
  2  -   De Algemene Vergadering 
  3  -   Het bestuur en de interne organisatie 
  4  -   Resultaten seizoen 2012 - 2013 
  5  -   TOPamateurs 
  6  -   Zondag senioren  
  7  -   Zaterdag senioren 
  8  -   De jonge AFC’ers 
  9  -   De Klassieke Veteranen 
10  -   De commissie medische zaken 

11  -   Pers en Publiciteit 
12  -   Archiefcommissie 
13  -   De commissie Commerciële Zaken  
14  -   De Scheidsrechterscommissie 
15  -   De overige commissies 
16  -   Supportersclub “the Reds” 
17  -   Stichting “Keep Smiling” 
18  -   Stichting Goed Genoeg en de V.S.G.G. 
19  -   AFC en de Zuidas 



20  -   De evenementen 
21  -   AFC’s dochter ACC    
22  -   4 mei herdenking 

23  -   In memoriam 
24  -   Resumé. 
 

 
2. DE ALGEMENE VERGADERING 
 
De jaarlijkse Algemene Vergadering vond plaats op donderdag 19 juli 2012. Op deze vergade-
ring, die traditiegetrouw plaatsvond in de achterzaal van ons clubhuis op Sportpark Goed Ge-
noeg, tekenden 77 werkende leden de presentielijst. De notulen van deze vergadering werden 
verzorgd door 2de secretaris Ruud Mantel en werden gepubliceerd in “De Schakel” nummer 1, 
seizoen 2012 -2013, 91ste jaargang van 15 augustus 2012. 
 
3. HET BESTUUR EN DE INTERNE ORGANISATIE  
 
Het bestuur was voor het seizoen 2012 - 2013 als volgt samengesteld: 
 
Voorzitter: Machiel van der Woude (23ste jaar in het bestuur) 
Vice-voorzitter: Ad Westerhof (15) 
Secretaris: Ronald Koster (12), 
Penningmeester: Benno Honsdrecht (4) 
2de secretaris: Ruud Mantel (6) 
Voorzitter jeugdcommissie: Brian Speelman (5) 
Commissaris TOPamateurs: Bob Duis (6) 
Commissaris seniorenvoetbal: Lou Hekster (3) 
 
Het bestuur kwam 20 keer officieel in vergadering bijeen en daarnaast vond vrijwel dagelijks on-
derling overleg tussen de bestuursleden plaats. 
Het bestuur werd bij de uitvoering van het beleid op het sportpark dagelijks geassisteerd door de 
verenigingsmanager Henny Kottmann, administrateur Theo Janssen en sportparkmedewerker 
Hassan el Markouchi. 
Frans Ris, bijgestaan door Joop Kenter, fungeerde ook dit seizoen tot veler tevredenheid als 
pachter van het clubhuis, en zal dat ook komend seizoen blijven doen. Marjan Janssen en haar 
echtgenoot Theo traden op als respectievelijk gastvrouw en gastheer voor tegenstanders en 
scheidsrechters. Marcel Koster begeleidde ook dit seizoen het arbitrale trio en was tevens wissel-
functionaris bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal, Hans Elias redigeerde De Schakel en 
was iedere dag actief als webmaster van de meest bezochte website van alle amateurvoetbal-
clubs van Nederland. Vanzelfsprekend mag niet onvermeld blijven dat meer dan 60 commissiele-
den in de vele commissies (zie voor hun namen en activiteiten de hoofdstukken 5 t/m 15) en tal-
loze trainers, elftalleiders en andere vrijwilligers iedere week tijd vrijmaken om de talloze wedstrij-
den en trainingen in goede banen te leiden. 
 
4. RESULTATEN SEIZOEN 2012 - 2013 
 
In het seizoen 2012- 2013 betraden bij AFC maar liefst 117 teams het veld, verdeeld over 28 se-
niorenteams, 24 juniorenteams, 41 pupillenteams en 24 Champions League en World Cup 
teams. 
 
Kampioenen en bekerwinnaar: 
 
In het seizoen 2012-2013 telde AFC 16 kampioenen ! 
 
Senioren: Zondag 12 kampioen. . 
Junioren:  A2 (zondag), B6, B7,  
Pupillen:  Najaarscompetitie: D5, E3, F1. 
Pupillen:  Voorjaarscompetitie: D5, E4, E9, E13, E15, F1, F5, F6, F8. 
 
A2 Zondag werd naast kampioen ook winnaar van de Districtsbeker ! Een geweldige prestatie 
van dit team dat onder leiding stond van Donovan van Dam en Frank Weijtboer. 
 
De felicitaties voor deze mooie resultaten gaan uit naar alle spelers, trainers en begeleiders ! 



 
5. TOPAMATEURS 
 
Het vlaggenschip van AFC heeft een turbulent jaar achter de rug in de zondag Topklasse. 
 
In de voorbereiding speelde AFC tegen louter sterke tegenstanders. Met hoopgevend veldspel 
was het toen al duidelijk dat het scoren de jongens moeilijk af ging tegen deze opponenten uit de 
top van het amateurvoetbal. Met name tegen de latere zaterdag kampioen vv Katwijk speelde 
AFC een goede wedstrijd en was zeker niet de mindere.  
 
De ouverture stond 19 augustus op de agenda in Gemert waar tijdens de warmste dag van het 
jaar onder onmenselijke omstandigheden AFC aan het kortste eind trok . Van JVC Cuijk werd 
vervolgens thuis gewonnen maar in Heemskerk bleek ADO’20 te sterk. Deze laatste wedstrijd 
speelde AFC in de shirts van de tegenstander aangezien de scheidsrechter zich niet kon vinden 
in de kleurencombinatie van het AFC tenue hoewel dit van te voren met de KNVB was bespro-
ken. Saillant detail is dat AFC hierdoor voor het eerst in haar historie en weliswaar onvrijwillig met 
shirtreclame speelde.  
 
Na puntendelingen tegen Lienden en Hollandia begon AFC aan een geweldige reeks van vijf 
overwinningen. De winst thuis tegen de latere kampioen Achilles ’29 toonde al aan dat AFC een 
prima selectie tot haar beschikking had. Na 9 wedstrijden stond AFC plotsklaps op een vierde 
plaats en werd stiekem naar boven gekeken. 
 
Daarna volgde helaas een lange periode zonder overwinning. Deze werd ook zo lang omdat een 
barre winter roet in het eten gooide. Steeds wanneer een ogenschijnlijk mindere ploeg op het 
programma stond werd de wedstrijd afgelast, terwijl direct na de winterstop wel de wedstrijden 
tegen de nummers 1 en 2 van de ranglijst doorgang vonden. 
 
Als voorbereiding op  de tweede helft van het seizoen streek de voltallige A selectie neer in een 
zonovergoten Valencia voor de jaarlijkse trainingsstage. Na een mooie oefenwedstrijd tegen ere-
divisionist FC Groningen met een nipt verlies en een prima sfeer dacht de ploeg van trainer Cor 
ten Bosch wel klaar te zijn voor een goed vervolg van de competitie. 
 
Niets bleek minder waar. Ondanks dat de jongens hard bleven trainen en de prima onderlinge 
verstandhoudingen bleven de resultaten uit. Dieptepunt was de wedstrijd in Sneek waar een 1-3 
voorsprong alsnog in de slotminuten werd weggegeven en AFC puntloos de lange terugweg 
moest aanvaarden. 
 
Nadat de thuiswedstrijd tegen FC Chabab nog van een goed niveau was, leek de koek op tegen 
Hollandia in Hoorn: 3-0 verlies. Naar later bleek was dit het keerpunt, want dit zou de laatste ne-
derlaag van het seizoen zijn. 
 
Op Paasmaandag speelde AFC voor het eerst zonder trainer Cor ten Bosch. Onder eenmalige 
leiding van Said Moumane speelde AFC een goede wedstrijd tegen ADO’20 en knokte voor wat 
het waard was met een gelijkspel als gevolg.  
 
Met de komst van Maarten Stekelenburg begon de trein als vanouds te rijden. Magid Jansen 
werd in de laatste linie geposteerd en de broers Patrick werden in de aanval een plaag voor elke 
defensie. Met de opgeleefde Sjoerd Jens in de punt van de aanval, speelde AFC eerst nog gelijk 
tegen VVSB maar won AFC de laatste vijf wedstrijden en speelde zichzelf compleet veilig op de 
laatste speeldag. Met name de overwinning in Emmen tegen WKE was een mooie wedstrijd maar 
ook de wedstrijden tegen EVV en De Treffers waren onvergetelijke wedstrijden. 
 
AFC blijft in de Topklasse en daarmee is een seizoen met pieken en dalen afgesloten. De Top-
klasse bestaat uit 16 ploegen, waarvan er maar liefst 3degraderen en 1 promotie/degradatie 
speelt. Dat is een kwart van alle ploegen en in dat licht is het niet zo vreemd dat een ploeg met 
een relatief lage begroting zo af en toe ook tegen degradatie moet strijden. Voor de veerkracht  
van de jongens en de staf in de zorgelijke tijden dit seizoen is een groot compliment op zijn 
plaats. 
  



6. ZONDAG SENIOREN 3 T/M 11 
 
Patrick Reddering bericht namens de elftalcommissie B als volgt: 
 
Samenstelling B-commissie 
De B-commissie bestond afgelopen seizoen uit Patrick Reddering, Max Flam en Seth van Straten 
(commissaris). De begeleiding van de zondag 3 t/m zondag 5 was in handen van Patrick 
Reddering. Max Flam hield zich bezig met de zondag 6, 8, 9 en 12. En Seth van Straten was 
verantwoordelijk voor de zondag 7, 10 en 11. De B-commissie zal het nieuwe seizoen in dezelfde 
samenstelling doorgaan. 
 
Trainer/trainingen 
Het afgelopen seizoen was Martin Verburg trainer/coach van de zondag 3. Hij werd daarbij 
geassisteerd door de elftalleider Cocky van Duivenbode. Beiden zullen ze het komende seizoen 
weer de begeleiding van de zondag 3 op zich nemen. De training van de overige zondagteams 
stond onder leiding van Kees Bregman. Op zondag was Kees de trainer/coach van de zondag 4. 
Hij deed de begeleiding van dit team samen met elftalleider Gerrit Altena. Ook Kees en Gerrit 
zullen het nieuwe seizoen weer vol enthousiasme doorgaan met de zondag 4. 
 
Scheidsrechters 
Dankzij de wekelijkse inzet van onze eigen clubscheidsrechters Gerrit Altena, Erik Bos, Hans 
Elias, Adriaan Jeukens, Frans Jüch, Rutger Koopmans, Karel Kuyvenhoven en Steve Ritfeld was 
het mogelijk praktisch alle thuiswedstrijden van onze zondagteams te laten leiden door eigen 
scheidsrechters. Ook konden wij op de medewerking van onze eigen scheidsrechters rekenen bij 
het ‘Gelukkig Nieuwjaar toernooi` in de Emergohal en de ´Be Friends Cup` op AFC. 
Gezien alle berichten in de media het afgelopen seizoen over wangedrag van spelers, 
begeleiders en publiek is het belang van een goede scheidsrechter op het veld natuurlijk 
nogmaals aangetoond. Als club zijn we daarom erg trots op ons eigen scheidsrechterskorps. 
Hans Elias zal het nieuwe seizoen niet terugkeren als scheidsrechter. Hij heeft jarenlang de wed-
strijden van onze zondagteams gefloten, maar is hier onlangs mee gestopt. Namens de spelers 
willen we Hans bedanken voor zijn inzet in de afgelopen jaren. 
 
Bestuur 
In het bestuur heeft Lou Hekster voor het derde seizoen het seniorenvoetbal in zijn portefeuille. 
Samen met hem en de leden van de elftalcommissie C werd veel tot stand gebracht. Vooral bij de 
organisatie van het Gelukkig Nieuwjaar toernooi en de Be Friends Cup werd er weer goed sa-
mengewerkt. Wij bedanken Lou voor zijn ondersteuning en adviezen.  
 
Administratie 
Dankzij de hulp en ondersteuning van Theo Janssen en Thea Verhoeven op de administratie 
werd ons veel werk uit handen genomen en konden we onze aanvoerders en spelers altijd goed 
informeren over diverse relevante voetbalzaken. Het afgelopen seizoen hebben ze samen met 
onze verenigingsmanager Henny Kottmann weer veel goed werk verricht. Bedankt daarvoor. 
 
Wedstrijdtafel 
Elke zondag werd de wedstrijdtafel op uitstekende wijze bemand door Theo Janssen en bij zijn 
afwezigheid door vaste vervangers Marjan of Jan Wortel. Een prima gastheer voor aanvoerders, 
leiders en scheidsrechters. Zijn betrokken en actieve bijdrage heeft ook grote waardering bij onze 
eigen aanvoerders. 
In de loop van het nieuwe seizoen zullen ook de zondagteams 4 t/m 12, uit de zogenaamde B-
categorie, gaan starten met het invullen van digitale wedstrijdformulieren. Het tijdperk van het 
papieren formulier is dan eindelijk voor de lagere seniorenteams ook voorbij. U moet er dus niet 
vreemd van opkijken als er volgend seizoen nog meer laptops op de wedstrijdtafel staan. 
 
Sportpark 
De organisatie van de kleedkamers, materialen en velden op ons prachtige sportpark waren het 
afgelopen seizoen weer goed voor mekaar. Speciale dank gaat uit naar Hassan die elke zondag 
weer beneden bij de kleedkamers klaarstaat om de teams te ontvangen en ze te voorzien van 
o.a. reserveshirts en een pot thee in de rust.  
Door de komst van een AFC voetbalschool voor jeugdspelers op de zondagochtend gaan we met 



ingang van het nieuwe seizoen in het speelschema over van drie naar vier blokken van vijf wed-
strijden. Deze verandering heeft tot gevolg dat de wedstrijden van de zondagteams op een ander 
tijdstip zullen beginnen. De wedstrijden in de ochtend beginnen om 10.45 uur of 11.00 uur en ’s 
middags om 15.15 uur. 
 
Teams 
Zondag 3 is als enige derde elftal in de reserve eerste klasse het seizoen op een keurige vierde 
plek, vlak achter Zeeburgia 2, geëindigd. Vooral in de tweede periode was het team met zestien 
punten uit zeven wedstrijden zeer succesvol. Van de vaste groep spelers, die al heel wat jaren 
met elkaar samenspeelt, zullen er enkele het team verlaten. Hierdoor is er ruimte voor versterking 
van nu nog jeugdspelers uit de zaterdag en zondag A1. Ook volgend seizoen is Martin Verburg 
weer de trainer/coach met Cocky van Duivenbode als elftalleider. 
 
Zondag 4 is dit seizoen in de reserve vierde klasse op de vierde plek geëindigd. Eén plek hoger 
dan het seizoen ervoor, dus een mooi resultaat. De doelstelling van het team is uiteraard om ook 
in het nieuwe seizoen weer te strijden voor het kampioenschap. Net als vorig jaar zullen er nu 
ook een groot aantal spelers uit de huidige zondag A3 de overstap maken naar de zondag 4. 
Doordat spelers gedurende het seizoen vanwege hun studie naar het buitenland zijn vertrokken, 
in een ander team zijn gaan spelen of nu met voetbal stoppen is er weer ruimte voor doorstro-
ming van jeugdspelers. De begeleiding van het team zal het nieuwe seizoen weer in handen zijn 
van trainer/coach Kees Bregman en elftalleider Gerrit Altena.  
 
Zondag 5 heeft een succesvol seizoen achter de rug in de reserve vierde klasse. De vijfde plaats 
in de eindklassering is een mooi resultaat. Ook mag de tweede plek op het Gelukkig Nieuwjaar-
toernooi in de Emergohal hier niet onvermeld blijven. De huidige spelersgroep gaat, op drie spe-
lers na, volgend seizoen door. De eerste nieuwe versterking is al aangetrokken.  
 
Zondag 6 onder leiding van aanvoerder Diederick de Mos speelde het afgelopen seizoen voor 
het eerst in de reserve vierde klasse. Door het vertrek van een aantal spelers gedurende het sei-
zoen naar het buitenland (o.a. de keeper) en het wennen aan deze nieuwe hogere klasse eindig-
de het team op de achtste plaats. Met een speler die uit het buitenland terugkomt en enige nieu-
we versterkingen is de basis gelegd voor een hogere eindklassering in het nieuwe seizoen. 
 
Zondag 7 is op dit moment nog altijd het jongste vriendenteam bij de zondag senioren. Opnieuw 
is een goede middenpositie op de ranglijst behaald, mede door blessures en een gebrek aan 
training zat de top drie er helaas niet in. Qua voetbal is een stijgende lijn te zien en gelukkig zet 
deze lijn zich nog immer voort buiten de velden met pizza avonden, zomer BBQ’s en meer. He-
laas nemen wij afscheid van een aantal echte AFC'ers, te weten: Daan aan de Kerk en Christiaan 
Roos. De BBQ staat reeds gepland en met een mooie zomer voor de boeg, wordt ook het ko-
mend seizoen ongetwijfeld een succes. 
 
Zondag 8 is onder leiding van aanvoerder Thomas van der Werff op de negende plaats in de re-
serve vijfde klasse geëindigd. Het team speelde goede wedstrijden, maar verloor vaak door te 
weinig scorend vermogen. In september zal het team weer met de juiste teamspirit, maar dan op 
zaterdag, de competitie starten. 
 
Zondag 9 stond afgelopen seizoen onder leiding van twee nieuwe aanvoerders, namelijk de ge-
broeders Jasper en Rutger Jager. Het hele seizoen had het team geen vaste keeper en is het in 
de reserve zesde klasse in de regio Haarlem op de negende plaats geëindigd. Ook komend sei-
zoen zal dit team in deze regio gaan spelen. 
 
Zondag 10 onder leiding van aanvoerder Teun Linthorst, heeft afgelopen seizoen onderin mee-
gedraaid in een zware competitie in de omgeving Haarlem. Omdat de kwaliteit van het voetbal in 
deze regio net wat aan de te hoge kant was, zal dit team het komende seizoen weer in de regio 
Amsterdam gaan voetballen. Hopelijk in dezelfde poule als zondag 12. Bij de zondag 10 is het 
altijd gezellig en kun je rekenen op een succesvolle derde helft. 
 
Zondag 11 wordt al drie jaar geteisterd door het gebrek aan een vaste keeper, maar het goede 
nieuws is daar nu met ingang van het nieuwe seizoen gelukkig verandering in komt. Het is een 
redelijk hechte groep met spelers, die aardig kunnen ballen en weer terug zijn waar ze thuis ho-



ren: in de zevende klasse (quote van aanvoerder Jack Duis). Dit team is geëindigd op een zeer 
respectabele zesde plaats. Het is een lekker gemêleerd en zeer internationale groep, wat af en 
toe ook lastig kan zijn doordat spelers regelmatig in het buitenland verblijven. Gelukkig is dan ie-
dereen bereid een stapje extra te zetten. 
 
Zondag 12 speelt al vele jaren als vriendenteam met elkaar. Het team heeft onder leiding van de 
aanvoerder Leen Meijaard in de reserve zevende klasse een fantastisch seizoen achter de rug. 
Met bij vlagen heel erg mooi en goed voetbal (één keer raken) werd het team officieus kampioen. 
De zondag 12 is hiermee de enige seniorenploeg die een kampioenschap behaalde waarvoor 
hulde! Tevens won het team het sterk bezette ‘Piet en Ciska Tool’ toernooi van FIT door in de 
finale Jos Watergraafsmeer zaterdag 2 (uitkomend in de reserve tweede klasse) na strafschop-
pen te verslaan. Het team wordt steeds beter en gaat volgend seizoen wederom voor een toppo-
sitie. 
 
Activiteiten 
Samen met de elftalcommissie C en Lou Hekster hebben we afgelopen seizoen weer twee suc-
cesvolle voetbaltoernooien georganiseerd. Op 6 januari werd het 'Gelukkig Nieuwjaar' toernooi 
gespeeld in de Emergohal en op 25 mei werd het seizoen afgesloten met de 'Be Friends Cup' op 
de velden van AFC. Vanwege de Champions League finale tussen Borussia Dortmund en Bayern 
München had de ‘Be Friends Cup’ deze keer een Duits karakter. Zo telde de doelpunten die in de 
laatste minuut werden gescoord dubbel, werd er een prijs uitgedeeld voor de mooiste schwalbe 
en bestond het buffet na afloop uit o.a. runder braadworsten, aardappelsalade en apfelstrudel. 
 
Vrijwilligers 
De B-commissie is zuinig op haar vrijwilligers en koestert deze AFC-leden binnen de club. Wij 
bedanken iedereen voor hun inzet, want dankzij hun inspanningen is het weer een zeer geslaagd 
seizoen geworden. 
 
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en tot ziens bij de start van het nieuwe voetbalseizoen 
2013/2014. 
 
7.  ZATERDAG SENIOREN 
 
Hoe is het de elftallen, zaterdag 1 tot en met 12, alsmede de veteranen 1 en 3, vergaan? 
 
Het vlaggenschip, de zaterdag 1, stond dit seizoen onder de technische leiding van Wessel Co-
lijn, geflankeerd door elftalleider Tim de Groot. Wederom uitkomende in de standaard 2e klasse A 
hebben zij ondanks de gezonde ambitie een moeilijke start gekend. De eerste periode telde 
slechts 2x winst en 6x verlies. De door blessures uitgedunde selectie werd gelukkig uitgebreid 
door spelers uit de lagere elftallen, waarvoor dank, maar dat leverde nog niet 1,2,3 de punten op. 
Maar er was licht aan het einde van de tunnel en een aantal spelers van de zondag selectie wil-
den om moverende redenen overstappen naar de zaterdag 1. Echter conform de KNVB-regels 
moesten zij wel terecht wachten tot 1 februari voor de overschrijving maar daarna met een Tim 
Wulfraat, Daan Sutorius, Floris Dokkum en een overgekomen fransman Nabil, alsmede de van 
een wereldreis teruggekeerde Jasper Blonk, werden de punten gepakt. En deze kwaliteitsimpuls 
had ook een meer dan positief effect op de rest van de groep. De sfeer was altijd al goed. Een 3e 
periode titel is uiteindelijk nog terecht veroverd met heel aardig veldspel en vooral met een Tim 
die het net veelvuldig wist te vinden. In de nacompetitie was Marken helaas net iets te sterk over 
twee wedstrijden en kwam zaterdag 1 één doelpunt te kort om verder te mogen strijden voor 
promotie naar de 1e klasse. 
Enfin, volgend seizoen, nieuwe ronden, nieuwe kansen. Tim en Daan gaan weer terug naar de 
zondag selectie. Maar verder zal de zaterdag 1 opnieuw gaan voor promotie naar de 1e klasse. 
Het is vanuit AFC geen keiharde doelstelling maar zoals de commissie al jarenlang roept: ”Het 
zou toch mooi zijn als je AFC’ers kan laten rijpen in de zaterdag 1 op een hoog niveau om daarna 
mogelijk alsnog de stap te kunnen laten maken naar de zondag 1”. De toekomst zal het uitwijzen. 
De AFC zat-cie, met bestuurslid seniorenvoetbal Lou Hekster, zal in ieder geval de zaterdag 1 
waar mogelijk blijven steunen. 
De heren van Zaterdag 2 zijn uiteindelijk 9e geworden in de reserve 1e klasse. Acht keer gewon-
nen, maar ook 11x verloren?! Het was dus vaak alles of niets en dat is eigenlijk een aardige pa-
rallel met het seizoen daarvoor. De selectie voor het komend seizoen zal worden uitgebreid want 



daar ging het het afgelopen seizoen nog wel eens mis. Tot 4x aan toe waren er niet voldoende 
spelers. En tja, dat kan toch eigenlijk niet bij een dergelijk team met zoveel mooie spelers en oer-
AFC’ers.  
De zaterdag 3 van Sebastian Brokmann speelt nog steeds in de sterke reserve 2e klasse. Echter 
sportief was het letterlijk handhaven. Mede door een aantal fikse blessures is dit team uiteindelijk 
10e geworden van de 11 en zijn op één punt na net niet gedegradeerd. 
De elftallen zaterdag 4 tot en met zaterdag 7 zijn allemaal uitgekomen in de reserve 3e klasse 
met wisselend succes.  
Zo is Zaterdag 4 van de nieuwe woordvoerders Michiel Bijloo en Justin Stoke als 8e geëindigd. 
Oud-captain Eran Hausel zal volgend jaar overstappen naar de Veteranen 1. 
Zaterdag 5 van Coen Doolaard heeft sportief gezien wederom een moeilijk seizoen gehad. Een 
9e plek van de 11 clubs was hun deel. Zaterdag 6, nog altijd onder leiding van Maarten Blokland, 
is, net als vorig seizoen én het seizoen daarvoor, als 9e geëindigd. Alleen nu betekende dit de 
laatste plek omdat maar liefst drie teams zich gedurende het seizoen hebben teruggetrokken. 
Dus slechts zestien wedstrijden gespeeld. Hopelijk volgend jaar een meer volwaardige competitie 
met flink wat nieuwe aanwas want dat heeft dit team wel nodig. 
De mannen van Zaterdag 7, met Jack Huiman en David Westerhof aan het roer, zijn keurig in de 
middenmoot geëindigd. Helaas moesten zij weer in een Utrechtse poule starten. Volgend jaar, 
indien de KNVB wederom zat 7 in regio Utrecht indeelt, ondanks onze vriendelijk verzoek om dit 
niet te doen (!?), hoeft de zat 7 in ieder geval niet te starten en zal een zat 4, 5 of 6 aan de beurt 
zijn om wat meer op verplaatsing te moeten spelen. 
De teams van zat 8 tot en met zat 12 zijn allemaal in de reserve 4e klasse uitgekomen. Zaterdag 
8 van Sebastian Licht is 6e geworden en heeft een evenwichtig seizoen gedraaid met 5x winst, 6x 
een gelijkspel en 5x verlies. Het Zaterdag 9 van Jean-Paul Lo-ten-Foe is 3e geworden en heeft 
een prima seizoen gekend. Good-old Hans Dekkers gaat helaas stoppen. Zaterdag 10 van Victor 
de Vries is uiteindelijk één na laatste geworden van de 11 teams. Het oogt toch altijd nog wel 
soepel en ziet er best aardig uit. Alleen cijfers liegen niet want van de twintig wedstrijden werden 
er toch 13 verloren? Enfin, de bierconsumptie heeft er niet onder geleden. En vermeldenswaar-
dig: de fairplayprijs bij het Emergo zaalvoetbaltoernooi was hun deel. Zaterdag 11 van Alain Le-
ons is dit seizoen in de middenmoot geëindigd. Ook hier zit zeker meer in bij deze jonge honden. 
Naar verluidt gaan ze volgend jaar dan ook echt voor de titel. De zaterdag 12 van Robbert Kroe-
se was dit jaar een compleet nieuw, jong team. Sportief was het nog niet echt een succes met 
een na laatste plek. Maar ook hier horen wij inmiddels serieuze geluiden. Bij de Amsterdamse 
avond en bij de Be Friendscup waren ze in ieder geval goed vertegenwoordigd. 
De Veteranen 1 onder leiding van ‘the one and only’, bestuurslid seniorenvoetbal, Lou Hekster 
hebben een goed seizoen gedraaid en afgesloten op een verdienstelijke 3e plek. En hadden zij uit 
de drie niet meer gespeelde wedstrijden nog minimaal drie puntjes gepakt, dan waren zij zelfs 2e 
geworden ! Het was weer uitermate gezellig en naar verluidt plakt Lou er nog een jaartje aan 
vast. “”There is only one Lou Hekster””. De Veteranen 2 van “”kootsj”” Robby Lobatto moesten in 
augustus helaas een pijnlijke beslissing nemen. Na zoveel jaren teamplezier was de basis te 
smal geworden om het seizoen te gaan starten. Helaas, helaas. De meeste spelers zijn dan ook 
direct gestopt en een enkeling heeft nog onderdak gevonden bij de V3. De veteranen 3, met nog 
steeds “”Marko”” (Marcel Koster voor intimi) aan het roer, hebben slechts een keer mogen proe-
ven aan een overwinning. Echter hier lagen altijd legitieme redenen aan ten grondslag, de ver-
makelijke stukjes porza van Anton Fasel (AF) op onze website, lezende. 
 
Tot zover het wel en wee van zat 1 tot en met veteranen 3. En het seizoen is wederom voorbij 
gevlogen. Maar ja, alles valt of staat ook met een perfecte organisatie zoals daar zijn, in willekeu-
rige volgorde: Marjan Janssen met haar wedstrijdtafel en mede geassisteerd door de heer Wortel 
in zijn keurige AFC-blazer. Tegenstanders én scheidsrechters werden wederom op meer dan 
AFC-waardige wijze ontvangen. En onder coördinatie van Frans Juch waren alle, ook de lagere 
teams, weer voorzien van een scheidsrechter. Hulde, daar is AFC toch uniek in. Hulde !  
En dan natuurlijk het veelvuldig en prettige contact met Theo Janssen op het wedstrijdsecretari-
aat, alsmede met onze verenigingsmanager Henny Kottman. Dank ook aan Hassan, die altijd 
weer klaarstond bij de kleedkamers met in de rust een vers potje thee. 
 
Kortom het is weer een mooi seizoen geweest waarbij zeker niet onvermeld mag blijven de altijd 
weer gezellige Sixes op Nieuwjaarsdag, het traditionele Kienen, het ”Gelukkig Nieuwjaar” zaal-
voetbaltoernooi  in de Emergo-hal te Amstelveen met als speler van het toernooi een weergaloze 
Kenneth Perez van zat 2 en de ”Be Friends-cup”, welke ieder jaar aan het einde van het seizoen, 



samen met de B-cie en Lou Hekster wordt georganiseerd. Dit toernooi viel samen met CL-finale 
tussen Borrussia Dortmund en Bayern München. Het buffet bestond dan ook niet geheel toevallig 
uit Bratwursten und Kalbschnitzels mit Apfelstrudl zum Dessert. Lange stamtafels gedekt in geel 
en rood, een groot scherm en enkele vaatjes bier. Kortom, het was wederom een mooie geslaag-
de happening mede ook nog door de Duitse voetbalquiz van Max, Jack en Sebo en vooral door 
de dames van Frans Ris en Joop in de heuse, charmante Dirndl-pakjes ! 
 
Tot slot 
Dank aan mijn beide commissieleden Roy van Dijk en Jack Huiman, alsmede bestuurslid senio-
renvoetbal Lou Hekster voor de prettige samenwerking in het afgelopen seizoen. 
Wij wensen iedereen een fijne zomer toe en blijf vooral doortrainen ! 
 
Sebo Woldringh 
Secretaris AFC zat-cie 
 
8.  DE JONGE AFC’ERS 
 
“Gelukszoekers” 
Het seizoen 2012-2013 is afgesloten en de voorbereidingen op komend seizoen zijn bijna afge-
rond. Het Mini WK was traditiegetrouw de feestelijke afsluiting van dit voetbaljaar met die ene 
zeldzame dag mooi lenteweer en het voetbalkamp beleeft in 2013 alweer zijn derde editie. Hulde 
voor de kampioenen van de zondag A2, de B6, B7, D5, E4, E9, E13, E15, F1, F5, F6 en F8. On-
ze selectie jeugdteams spelen op hoog niveau terwijl de niet selectie teams elk jaar weer goed 
zijn voor vele kampioenschappen. Zo is elke jeugdspeler bij AFC winnaar. 
 
Terecht onvermijdelijk is elk jaar de opsomming van activiteiten georganiseerd door onze erva-
ren, gedreven, charmante en uiterst getalenteerde evenementen commissie. Ondersteund door 
nog veel meer vrijwilligers hebben zij ervoor gezorgd dat er met veel genoegen teruggeblikt kan 
worden op een geslaagde herfst tweedaagse, een klassieke Sinterklaasviering en een stijlvol 
Kerstdiner voor de C junioren, AFC Superstars in Borchland en natuurlijk aan het einde van het 
seizoen een zeer gewaardeerde leidersavond waar de leiders met hun zoons konden voetballen 
en zich te goed deden aan een Rijsttafel. 

Samen met Hans Waterschoot van de RKSV Nuenen heeft Harry van Vlijmen van Alphense Boys 
sinds 2010 een lijst opgesteld waarbij alle amateurverenigingen in Nederland zijn bekeken. De 
ranglijst zegt natuurlijk niet alles over de kwaliteit van een opleiding, maar brengt wel duidelijk in 
beeld op welk niveau de jeugdselectieteams van een amateurvereniging actief zijn. 
Onderzocht is in welke klassen de A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 en D2 spelen. Een team dat in de 
eerste divisie speelt krijgt 1 punt. Voor elke divisie (of klasse) lager komt er een punt bij. Op deze 
wijze zijn ze tot een top 100 gekomen. Net als afgelopen seizoen is ook dit jaar ons  AFC de dui-
delijke nummer 1 van de lijst. Mooi om te zien waartoe dit op de lange termijn kan leiden: ex  AFC  
jeugdspeler Dwight Tiendalli is door Louis van Gaal is opgeroepen, maar hij is niet de enige. Ook 
Daley Blind en Florian Josefzoon speelden in de jeugd van AFC en vertegenwoordigen bij het 
schrijven van dit stuk Jong Oranje in Israel op het EK.  

In het jaarverslag van vorige jaar hebben we veel aandacht besteed aan de uitleg van de selec-
tieprocedure. Deze procedure is ook dit jaar goed gevolgd met een uitstekend resultaat.  Een en-
kele keer wordt er wel eens gevraagd waarom we die paar “gelukszoekers” toe laten als ze toch 
weer na 1 jaar verdwijnen naar een BVO of zich niet thuis voelen in de AFC cultuur en ons verla-
ten. Het is bij dit soort zaken goed op de feiten te blijven letten, waarbij onze dank uit gaat naar 
het zorgvuldige werk van de Kennismakingscommissie: Van de 34 nieuwe jeugdspelers spelen er 
27 ook komend seizoen nog steeds in de selectieteams. Drie van deze nieuwe spelers zijn inder-
daad al gescout en naar een BVO vertrokken. Ik denk dat AFC er trots op mag zijn dat zo'n grote 
meerderheid van de nieuwe spelers zich dit seizoen zo goed heeft aangepast. Een compliment 
naar de Kennismakingscommissie, maar ook naar de jeugdspelers, trainers en andere functiona-
rissen van AFC die erop letten dat nieuwe spelers goed integreren in de cultuur van AFC. 

En laten we eerlijk zijn, “geluk zoeken” doen we toch allemaal?  Het mooie is dat onze kinderen 
een stukje geluk kunnen vinden bij AFC, bij een jeugdteam waar vrienden voor het leven ge-



maakt worden en menig kampioenschap gevierd wordt, bij een selectieteam waar jongens voet-
baldromen uitkomen of bij een van de vele leuke evenementen? Kortom: de gelukszoekers zijn 
niet de passanten (die we overigens al het voetbalgeluk gunnen), de echte gelukszoekers en ge-
luksvinders zitten in onze jeugd bij AFC. 
 
De Jeugdcommissie wil een ieder hartelijk danken voor hun toewijding in het afgelopen seizoen. 
 
De Jeugdcommissie . 
 
9.  DE KLASSIEKE VETERANEN  
 
Na bijna 30 jaar actief te zijn geweest voor de Klassieke Veteranen namen we eind vorig seizoen 
afscheid van Error! Reference source not found.. We hebben met Andre afgesproken dat hij in 
de lengte der jaren actief zijlijner blijft en dat heeft hij afgelopen seizoen waargemaakt. 
Qua prestatie op het veld werd de lijn van de afgelopen jaren doorgetrokken. We ontberen de 
kwaliteit in de breedte van de selectie om het hele seizoen gelijkmatig te presteren. Zo wisten we 
thuis afgetekend te winnen van de latere kampioen HBS en Sparta (met een fitte Glenn Helder), 
maar verloren we punten tegen laag geklasseerde teams met als dieptepunt het verlies tegen 
VOC in de ijsregen/storm. Iets wat nog nooit was gebeurd in de voorbije jaren, zo is mij verteld. 
Kortom een zeer wisselend seizoen met als eindresultaat een derde plaats. Topscorer werd Nils 
Adriaans, Assists kwamen het meest van Houcine Laroussiyen en Frank Keijzer werd Veteraan 
van het Jaar. 
Het hoogtepunt voor de Klassieke Veteranen is meestal na afloop van het seizoen tijdens de in-
middels traditionele Europese tour. Dit jaar werd met 20 losgeslagen mannen Ibiza aangedaan. 
Onder fantastische omstandigheden werd ook nog gevoetbald tegen de lokale veteranen van 
Pena Deportiva en zowaar verdiend gewonnen met 1-0. De trainingskampen kenmerken zich 
verder met name door het ‘tot elkaar komen’ en ‘ieder heeft zijn eigen kwaliteiten’. Dat die kwali-
teiten dan niet altijd op het veld liggen mag de pret niet drukken.   
De Klassieke Veteranen Commissie bestond afgelopen seizoen uit de onvervangbare regelaar, 
statisticus en secretaris Frank Keijzer. Coachuus, Wim Husers voor buitenstaanders, die op on-
navolgbare wijze via de mail en in de kleedkamer de mannen op scherp weet te krijgen en de 
lachers op zijn hand. Maarten Oldenhof de bebaarde captain en het contact naar de tegenstan-
ders en ondergetekende. 
 
Nicolaas van Ommeren 
 
10.  DE COMMISSIE MEDISCHE ZAKEN 
 
Tijdens het seizoen 1999 nam Wim Crouwel het initiatief de Medische Commissie in het leven te 
roepen. Deze commissie houdt toezicht op de algemene hygiëne in en rondom de kleedkamers, 
het beoordelen en behandelen van blessures van onze voetballende leden in het algemeen, 
maar ook een preventieve gezondheidstaak bij onze jeugdleden in het bijzonder. Voorts is een 
interne opleiding opgezet van diverse voor A.F.C. functionerende sporttherapeuten. 
Al weer 14 seizoenen stellen de commissieleden hun professionele kennis ter beschikking. De 
M.C. bestond dit seizoen uit de leden Lex Swaan arts, fysiotherapeut Wim Crouwel (voorzitter), 
sporttherapeut Michael Olivieira en sportverzorger Co Grosze Nipper.  
Ons Eerste vlaggenschip werd vakkundig begeleid door clubarts Lex Swaan, de nieuw aange-
trokken sporttherapeut  Jan Loenen en Michael Olivieira. De zondag senioren 2 werd begeleid 
door sportverzorger Dennis Schröder, welke tevens de jun. A1 onder zijn hoede had.  
De zaterdag senioren 1 werd aanvankelijk begeleid door fysiotherapeute Marielle Marelis, die om 
moverende reden werd bijgestaan door fysiotherapeut Swan Lee Tan. De A.F.C. Top-jeugd werd 
dit seizoen paramedisch begeleid door sporttherapeutes  Maxime Groenewegen (jun B1), Floor 
Monas (jun. C1) en Aukje Spoelstra (jun. D1) 
De reguliere kolom van de Medische Commissie in ons clubblad de Schakel heeft tot een moder-
ne communicatie over en weer geleid met ouders van onze jeugd en/of trainers, daar waar het 
ging om vragen m.b.t. algemene gezondheid. Als verlengstuk daarbij is besloten om iedere 
woensdag middag een nieuw inloop spreekuur in te stellen door fysiotherapeute Mariëlle Marcel-
lis met haar medewerkers van praktijk Fysio & More. Wel is dit jaar in de Topklasse gebleken dat 
de Bas Rachman fysio en trainingsruimte definitief uit zal moeten breiden. Met de verstandige 
aanschaf van twee A.E.D. apparaten (Automatisch Elektrische Defibrillator) is ook periodiek door 



diverse commissieleden geoefend.  
Als een club als A.F.C. door haar diverse commissies te vergelijken is met een “gezond” bedrijf, 
dan functioneerde de Medische Commissie daarin wederom als een geolied radertje.  
 
11.  PERS EN PUBLICITEIT  
 
De commissie bestaande uit Hans Elias, Kees Gehring en Machiel van der Woude was verant-
woordelijk voor ons clubblad de Schakel (‘die komt binden, de oude club aan de d’oude vrinden’), 
het programmablad AFC-thuis, de AFC website, de ontvangst van de pers bij de thuiswedstrijden 
van Ons Eerste en de Persmap 2012-2013.  
In de periode 18 augustus 2012 - 12 juni 2013 verscheen de Schakel negen keer. In deze num-
mers veel nieuws over de vele evenementen, bestuursmededelingen en de rubrieken Van de 
brug af gezien, Redaktueel, AFC’s “Bie”-zonderheden en Mixed Pickles. Wat betreft de laatste 
twee danken wij onze eigen minister van Sociale Zaken  Johan de Bie, die het wel wee van onze 
clubgenoten op de voet volgde en Pim Adriaansz die zijn Pickles weer met veel zorg inlegde. De 
archiefcommissie was bijzonder actief, o.a. met een serie artikelen over de AFC-terreinen door 
de jaren heen. De medische commissie voorzag ons regelmatig van nuttige tips om goed op de 
been te blijven. Bobby Gehring nam ons mee naar het verleden in zijn zeer lezenswaardige ru-
briek “Wat een goal!”.  Natuurlijk werd Ons Eerste op de voet gevolgd met verslagen van alle 
competitie- en, beker wedstrijden geschreven door de  bestuursleden Benno Honsdrecht, Ronald 
Koster, Ruud mantel, Ad Westerhof en Machiel van der Woude.  Van laatstgenoemde werden 
ook de toespraken bij de overlijdensdienst van onze oud-voorzitter en erelid Jan van Dijk, de  
nieuwjaarsreceptie,  het Jaardiner en de dodenherdenking integraal afgedrukt.  
Het programmablad AFC-thuis - klein maar fijn - verscheen 15 keer. Doordat de wedstrijd van 
Ons Eerste een paar keer werd afgelast belandde het programmablad  soms voortijdig in de prul-
lenbak.  Het programmablad bevatte iedere keer een voorbeschouwing, informatie over onze te-
genstander, de opstellingen en een boeiend interview van Michael van Osch met een speler of 
begeleider van AFC 1.  
De AFC-website werd vernieuwd en met het AFC-vriendelijke webbedrijf Atabix werden afspra-
ken gemaakt om onze site nog mooier te maken.  Wij zijn David Westerhof dankbaar voor zijn 
inzet hierbij.  De zeer veel bezochte AFC-website biedt heel veel informatie die via de homepage 
eenvoudig te bereiken is. Naast enkele headlines met foto’s vindt men de laatste stand van zaken 
bij de nieuwsrubrieken algemeen, zondag 1, jeugd en senioren. Verder worden de verjaardagen 
vermeld, is er een album met veel foto’s en kan men kennis nemen van de stand van de selectie-
teams. Uiteraard is via de site informatie beschikbaar over de vele commissies die AFC kent, is 
het rijke archief  te ontsluiten en vindt men veel nieuws over de Topklasse en een uitgebreid 
overzicht van andere relevante websites.  “Last but not least” vindt men op onze site uitgebreide 
informatie over de AFC-vriendelijke bedrijven die onze club financieel ondersteunen.  
Aan AFC werd in de pers gedurende het seizoen veel aandacht besteed. Het meeste nieuws op 
radio en televisie en in de kranten betrof uiteraard het wel en wee van Ons Eerste. Het dreigende 
degradatiegevaar, de wederopstanding en het voortijdig vertrek van Cor ten Bosch en de vroeg-
tijdige komst van Maarten Stekelenburg trok extra aandacht van het journaille. Ook de perikelen 
rond ons toekomstig complex kon op bijzondere aandacht van de pers rekenen. De perstafel was 
vooraf en na afloop van de thuiswedstrijden  van ons eerste goed bezet.  In aanwezigheid van 
ons Erelid Pim Adriaansz werd hier heel wat informatie gewisseld. Bijzonder waren de twee zeer 
uitgebreide artikelen in Voetbal International . Youri van den Busken beschrijft onder de kop ‘AFC 
is een grote trekpleister’ in een 4 pagina’s lang artikel  dat ‘Het roemruchte bolwerk uit Amster-
dam-Zuid is gebouwd op tradities. In een tijdperk van individualisme en sociale armoede blijft dat 
een baken van licht’. Dat lezen we graag! VI-journalist  Geert-Jan Jakobs verhaalt  aan het eind 
van het seizoen in een even lijvig en positief getoonzet  artikel  vooraf aan de wedstrijd AFC - 
HBS over “twee verenigingen uit de grote stad, beide ook van respectabele leeftijd en met een 
deftige signatuur”.  
Over de pers gesproken, aan het begin van het seizoen werd traditiegetrouw de Persmap gepre-
senteerd. De dertigste editie, met heel veel informatie, interessante artikelen en fraaie foto’s. 
Kees Gehring, die het verleden al heel wat persmappen  heeft gemaakt, trad op als redacteur en 
kan trots zijn op dit fraaie werkstuk. Ook de grote inbreng van verenigingsmanager Henny Kott-
mann bij de productie van deze persmap mag beslist niet onvermeld blijven. Inmiddels is de 
voorbereiding van de 31e  Persmap  al in volle gang. Thomas Rijsman en Bobby Gehring zullen 
dit keer als redacteur optreden. Wij kijken reikhalzend uit naar het resultaat.  
Aan het eind van dit overzicht is het meer dan gepast stil te staan bij al het werk dat gedurende 



het afgelopen seizoen is verzet door Hans Elias. Als redacteur en producent van de Schakel en 
AFC-thuis en als webmaster van onze site heeft hij dag in dag uit bergen werk verzet. Dit met 
een niet aflatende ‘drive’ om zijn club zo goed en actueel mogelijk uit de verf te laten komen. 
Daarin is Hans weer zeer goed in geslaagd en daar zijn zijn clubgenoten hem heel dankbaar 
voor. Chapeau! En als Hans dan af en toe eens op vakantie was konden wij rekenen op Ger van 
Caspel en Frans Juch die voor Hans invielen.  
 
12.  ARCHIEFCOMMISSIE 
 
Voor de archiefcommissie was het een belangrijk seizoen en met zekere trots kunnen wij melding ma-
ken van twee belangrijke feiten. Dit los van het feit dat het eerste elftal van AFC tot onze grote opluch-
ting behouden bleef voor de Topklasse, zodat onaangename geschiedschrijving over een (dreigende) 
degradatie ons bespaard bleef.  
 
Belangrijk feit, voor de club zowel als de commissie, kunnen we de uitbreiding van onze ‘archiefpagi-
na” noemen op de AFC website. Op deze pagina (oproepbaar via “Clubinfo - Archief”), zijn voor de 
liefhebber allerlei gegevens van het AFC-archief, zoals een compleet inventarisatieoverzicht, nu direct 
oproepbaar. Aan verdere uitbreiding wordt gewerkt.  
Voorts kunnen wij met veel voldoening meedelen dat het Bestuur een begin heeft gemaakt met het ter 
beschikking stellen van budget om het gehele AFC-archief te digitaliseren. Het is de bedoeling dat ge-
durende de komende drie jaar, zo’n 25.000 documenten (pagina’s) gedigitaliseerd gaan worden. Nog 
dit jaar wordt een start gemaakt met het digitaliseren van alle nog aanwezige ledenlijsten en de pers-
mappen van 1983 t/m 2002. De persmappen vanaf 2003 zijn reeds digitaal beschikbaar. Als alles gaat 
zoals gepland, komen volgend jaar de jaarverslagen en de Schakels (vanaf 1922 t/m heden) aan de 
beurt. In een iets later stadium volgen dan de bulletins, de jubileumboeken, het fotoarchief en diverse 
andere documenten. Behalve dat op die manier onze archiefstukken  “veilig worden gesteld”, wordt 
meteen aan het begin een zoekfunctie geïnstalleerd, waardoor het niet alleen mogelijk wordt voor be-
zoekers van de website, allerlei gegevens, artikelen of stukken op te roepen en te bekijken, maar deze 
te doorzoeken. Of, zoals het in de offerte van de uitvoerende firma Picturae vakkundig genoemd wordt 
“Het digitaliseren, invoeren, ocr’en en top-viewen, publiceren van de digitale bestanden en duurzame 
webhosting”. U ziet het  Betuur en de commissie gaan met hun tijd mee. Als archiefcommissie zijn wij 
uiteraard zeer content met deze ontwikkelingen.  
 
Daarnaast zijn dit seizoen meerdere artikelen in de Schakel verschenen van de hand van de commis-
sie, met naar wij dachten interessante en historische wetenswaardigheden over de roemruchte ge-
schiedenis van AFC. Eveneens konden wij een bijdrage leveren in beeld en geluid aan verschillende 
presentaties waarbij het belang van AFC centraal stond. Ook mogen we constateren dat de vitrines bij 
de ingang van ons clubhuis -ingericht en onderhouden door de archiefcommissie-, nog altijd druk be-
keken worden, zeker bij de thuiswedstrijden. 
 

Mede door de aanschaf in het vorig seizoen van nieuwe archiefkasten, was een herstructurering van 
ons opbergsysteem nodig, hetgeen voor veel werk heeft gezorgd. Het bijhouden en opschonen van 
het archief blijft tot de vaste werkzaamheden behoren. Overzichten van de drie seizoenen, aansluitend 
op het boek “115 jaar competitievoetbal  AFC-1”, zijn of worden toegevoegd aan het bestand. Deze 
zijn op de website oproepbaar (het seizoen 2012/2013 binnenkort)  De commissie kwam dit seizoen 
zo’n 15 keer bijeen op AFC.  
 
Leden die nadere informatie wensen of graag eens een kijkje in het archief willen maken, zijn altijd van 
harte welkom. De commissie is meestal de 1e en 3e maandag van de maand (vanaf ca. 16.00 uur) in 
het archief aanwezig. De leden van de commissie (alle drie inmiddels meer dan 50-jaar lid) hebben de 
intentie, bij akkoord van de Algemene Vergadering, hun werk ook het komende seizoen graag te willen 
voortzetten. 
 
13.  DE COMMISSIE COMMERCIELE ZAKEN 
 
Op dit moment bestaat de commissie Commerciële Zaken uit René van Schajik, Roy van Dijk en 
Erik Braun (voorzitter). Gedurende het afgelopen seizoen hebben Judith Schulp, Chris van Hat-
tum en Erans Hausel de Commerciële Commissie verlaten. De commissie wordt ondersteund 
door verenigingsmanager Henny Kottmann. 
 
Dit seizoen werden een aantal zeer geslaagde evenementen georganiseerd voor onze sponso-



ren. Op 18 oktober 2012 werden alle AFC-Vriendelijke bedrijven uitgenodigd voor een aangekle-
de borrel in het Amstelveense Cobra Museum, waarbij tijdens deze bijeenkomst een voordracht 
door de directie werd gehouden over de geschiedenis van het museum en daarna konden de 
aanwezigen deelnemen aan een rondleiding onder deskundige leiding. Al met al een zeer ge-
slaagde avond. 
 
Op vrijdag 23 november 2012 kwamen de AFC-sponsoren, commissieleden en overige genodig-
den bijeen bij Gassan Diamonds waar een door de gastheer aangeboden aangeklede borrel was 
georganiseerd door Supporters club The Reds, met aansluitend een paneldiscussie waarin be-
halve AFC-voorzitter Machiel van der Woude, ook AJAX-voorzitter Hennie Henrichs, Achilles’29 
voorzitter Harrie Derks en RTVH-voetbaldeskundige Ton Ojers achter de tafel aanzaten. Na deze 
zeer geanimeerde discussie met als onderwerp de grensvervaging tussen het prof- en amateur-
voetbal werd de avond voortgezet met een interview met AJAX-trainer Frank de Boer afgenomen 
door RTVH-presentator Edward Dekker. Deze avond werd met dank aan de directie en perso-
neelsleden van Gassan Diamonds een zeer groot succes. 
Tijdens het seizoen werden er ook twee lunches voor alle sponsoren voorafgaand aan de thuis-
wedstrijd van AFC 1 georganiseerd. 
Tenslotte heeft de commerciële commissie het initiatief genomen bij een aantal evenementen, 
zoals het Borchland-spektakel, de Be Friends Cup en de Mini WK aanwezig te zijn en alle deel-
nemers (en hun ouders) te attenderen middels een flyer op de mogelijkheden AFC financieel te 
ondersteunen. Daar zijn uiteindelijk een aantal ondersteuners uit voortgekomen. 
In het afgelopen seizoen hebben wij enkele nieuwe bordsponsoren mogen begroeten, name-
lijk Bang & Olufsen Hegeman, Entrenous, Fa. P.M. de Wit & Zonen Verhuisbedrijf en Op-
slag, Laser Ontharingsstudio Leman en Lexence Advocaten en Notarissen.  Daartegenover staat 
aan het einde van dit seizoen het vertrek van enkele AFC Vriendelijke Bedrijven, te weten 
Hampshire Hotel La Caverne de Geulhem, Sterel, Trifium (die gelukkig als bordsponsor door-
gaat), ABN AMRO en enkele bordsponsoren: Andantino, Apresa, Arcalaudis, Spirit, De Bruin Ma-
kelaardij. Wij betreuren dat vertrek natuurlijk zeer, maar bedanken deze bedrijven voor de finan-
ciële ondersteuning van onze club. 
Ambitie van de Commerciële Commissie blijft om op een goede manier bij te dragen aan de spor-
tieve en sociale ambities van AFC. 
 
14. DE SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE 
 
In het seizoen 2012-2013 werden praktische alle wedstrijden van de zaterdag- en zondagrecrea-
tieteams geleid door een AFC-clubscheidsrechter. Ook werd er wel een beroep gedaan op een 
AFC-jeugdscheidsrechter in opleiding om onder begeleiding ervaring op te doen met deze senio-
renteams. 
Goede begeleiding en controle aan de wedstrijdtafel had tot gevolg dat de teams vlot konden af-
trappen. Onze commissie stelt trots vast dat zich onder leiding van de AFC-scheidsrechters geen 
exceptionele incidenten hebben voorgedaan. De rapportage achteraf heeft er mede toe bijgedra-
gen dat alle wedstrijden volgens de regels zijn gearbitreerd. 
Hans Elias heeft besloten na bijna een kwart eeuw (!) te stoppen met het fluiten. Namens AFC 
werd hij op passende wijze na zijn laatste thuiswedstrijd in het zonnetje gezet en bedankt voor 
zijn vele verdiensten binnen AFC, bevestigd in een originele oorkonde. 
Het corps AFC-scheidsrechters zoekt nog wel uitbreiding voor het komende seizoen. Twee kan-
didaten zullen binnenkort de cursus Basis Opleiding Scheidsrechter gaan volgen en starten met 
het fluiten voor één van de jeugdteams. 
Namens de AFC-scheidsrechterscommissie, 
Frans Juch, Erik Bos, Seth van Straten en Karel Kuijvenhoven 
 
15.  DE OVERIGE COMMISSIES 
 
Naast de hierboven vermelde commissies werd het bestuur van AFC ondersteund door de volgende 
commissies: de STRAFcommissie, gevormd door mr Lex Oosterling, mr Jeroen Walker, mr Ken 
Watanabe en als plaatsvervangend lid mr Quintus Abeln, de commissie van BEROEP met Roy van 
Dijk, Patrick Reddering en Wiebe Westerhof, de KAScommissie bestond uit Wim Ringe, Nicolaas 
van Ommeren en Jos Lonnee met als plaatsvervangende leden Edwin Geluk en Seth van Straaten, 
in de KENNISMAKINGScommissie hadden zitting Hans Honsdrecht, Steve Bierman, Ger van 
Caspel, Frans Jüch, Brian Speelman, Peggy de Hond, Floor Wellens, Wiebe Westerhof, Rene Too-



nen, Sebo Woldringh, Patrick Reddering en Michiel Middendorf, en de commissie SOCIALE ZAKEN 
bestond uit de Ereleden Johan de Bie, Ger van Caspel en Edwin Geluk en ten slotte de commissie 
van MATERIAAL die uit de leden Fred ten Nijenhuis en Wiebe Westerhof bestond.  
 
16.  SUPPORTERSCLUB “THE REDS”  
 
Een bijdrage van voorzitter Lou Hekster. 
 
De supportersclub The Reds is op 5 mei 1993 opgericht ter ondersteuning van de toppositie die 
ons vlaggenschip ZONDAG1 vanaf 1962 inneemt in de hoogste regionen van het Nederlandse 
amateurvoetbal. Het bestuur bestond dit jaar uit: Lou Hekster (voorzitter), Peter van den Dungen 
jr. (penningmeester), Bob Duis, Benno Honsdrecht en Dennis Bijlsma. S.c. The Reds bestaat uit 
leden van de club die jaarlijks een extra vast bedrag doneren naast de normale AFC contributie. 
Het bestuur van s.c. The Reds waardeert het zeer dat deze leden de zo belangrijke extra financi-
ele bijdrage doneren omdat deze sponsorgelden een essentieel deel zijn van de exploitatie voor 
de selectie van ZONDAG1. Hiermee is dit o.a. seizoen het trainingskamp tijdens de winterstop in 
Sevilla - Spanje mede gefinancierd.  
Gezien de economische ontwikkeling in de maatschappij is het helaas steeds moeilijker om 
nieuwe leden te werven. Daarom koesteren wij ook het huidige ledenbestand. De leden en het 
bestuur van s.c. The Reds zijn trots dat ons vlaggenschip zich ook in het 3de seizoen in de Top-
klasse heeft kunnen handhaven. 
Tijdens het afgelopen seizoen heeft het bestuur een zeer succesvolle thema-avond georgani-
seerd in samenwerking met AFC vriendelijkbedrijf Gassan Diamonds. 
Op vrijdag 23 november 2012 kwamen heel veel The Reds leden, AFC leden en genodigden 
naar de showrooms van Gassan Diamonds aan de Nieuwe Uilenburgerstraat in hartje Amster-
dam. Het zeer actuele thema ‘grenzen vervagen tussen amateur- en professioneel voetbal’ werd 
door een zeer deskundig panel besproken. Panelleden waren onze eigen AFC voorzitter Machiel 
van der Woude, voorzitter van Achilles’29 Harrie Derks, voorzitter van AFC AJAX Hennie Hen-
richs en RTV-NH analist Ton Ojers. Dit alles o.l.v. RTV-NH journalist Edward Dekker. Als afslui-
ting van deze geweldige avond hield Edward Dekker nog een exclusief interview met ‘special 
guest’ AJAX trainer Frank de Boer.  
Bob Duis en Dennis Bijlsma stellen zich niet herkiesbaar als medebestuurder van s.c. The Reds. 
Er worden hier geen opvolgers voor aangesteld. 
 
17.  STICHTING “KEEP SMILING” 
Een bijdrage van secretaris Kees Gehring. 
 
Het bestuur van deze Stichting bestond voor het seizoen 2012-2013 uit Ad Westerhof (voorzitter), 
Kees Gehring (secretaris) en Henk Bijlsma. 
12 Verschillende AFC-ers ondersteunden Keep Smiling, welke Stichting op 17 augustus 2005 
gepasseerd is bij notariskantoor Jager en Stuijt. Tommy Hilfiger, Troostwijk, BP Zwart, Cheng 
Shin Holland en Bonnit Benelux ondersteunden de Stichting als AFC-Vriendelijk bedrijf.  
Het binnenkomende geld werd beschikbaar gesteld aan het bestuur van AFC, dat voor het sei-
zoen 2012-2013 via de commissie Topamateurs aan de spelers van de A-selectie van AFC een 
“waarderingstoelage” kon toekennen, die door de Stichting Keep Smiling maandelijks werd uitbe-
taald, nadat loonbelasting en sociale lasten werd ingehouden en afgedragen. 
Het bestuur van Keep Smiling wil opnieuw alle “Smilers” ook langs deze weg hartelijk danken 
voor hun bijdragen in het achter ons liggende seizoen. Zou u geïnteresseerd zijn om voor het sei-
zoen 2013-2014 toe te treden tot deze groep van eminente AFC-ers, dan wordt dat zeer gewaar-
deerd en kunt u contact opnemen met Ad Westerhof, Henk Bijlsma en/of Kees Gehring. 
 
18.  STICHTING GOED GENOEG EN DE V.S.G.G. (VERENIGING SPORTPARK GOED 
GENOEG). 
Een bijdrage van secretaris Kees Gehring. 
 
Deze Stichting is opgericht in 1959 en vanaf 6 oktober 1962 de huurder van het sportpark Goed 
Genoeg van de Gemeente Amsterdam. 
Het bestuur van de Stichting Goed Genoeg en van de V.S.G.G. werd voor het seizoen 2012-2013 
gevormd door Machiel van der Woude (voorzitter), Kees Gehring (secretaris), Bob Neseker (pen-
ningmeester) en Ad Westerhof, Nicolaas van Ommeren en Ronald Koster (leden). Johan de Bie 



werd in het verleden benoemd tot “Adviseur voor het leven”. 
Een afvaardiging van het bestuur van de Stichting Goed Genoeg voerde ook dit seizoen maande-
lijks overleg met Gemeentelijke autoriteiten over de toekomst van ons sportpark en het bestuur 
van de V.S.G.G. verlengde onlangs het contract met onze clubhuispachter Frans Ris voor het 
seizoen 2013-2014, die daarmee met zijn staf aan het twaalfde seizoen in successie begint. 
 
19.  AFC EN DE ZUIDAS 
 
Hieronder schetst onze voorzitter Machiel van der Woude de laatste ontwikkelingen ten aan zien 
van de Zuidas en de plannen voor een nieuw sportpark.  
In het afgelopen verenigingsjaar is er wat betreft het Zuidas dossier veel gebeurd. Tot een defini-
tief besluit over een nieuw sportpark is het echter nog niet gekomen, maar een definitieve over-
eenkomst met de Gemeente is thans binnen handbereik. Zoals bekend spreken de Stichting 
Goed Genoeg (SGG) en AFC al sinds 1995(!) met de Gemeente  over een nieuwe locatie voor 
AFC. Ons huidige sportpark past qua omvang en ligging niet binnen de wisselende plannen van 
de Gemeente op de Zuidas . Dat zal wel zo blijven, want de Zuidas is, ondanks de economische 
crisis, de deplorabele situatie van de woningmarkt en de teruglopende behoefte aan kantoren 
nog steeds een aantrekkelijke kantoorlocatie.  Recent onderzoek leert immers dat de Zuidas an-
no 2013 nog steeds de beste kantoorlocatie van Nederland is, dit op basis van de zgn. knoop-
waarde (gemeten aan de hand van de reistijd van potentiële medewerkers, opdrachtgevers en 
leveranciers) en de plaatswaarde (mate waarin een organisatie en medewerkers gebruik kunnen 
maken van groot stedelijke voorzieningen op de eigen locatie) van dit gebied.  
De inmiddels lange geschiedenis is in het verslag van vorig jaar geschetst, als ook in de 30e 
Persmap 2012-2013. De chronologische feitenweergave stopt in de Persmap met het overleg 
met de Gemeente over de verankering van het sportpark aan de Zuidas of een mogelijke verhui-
zing naar ’t Loopveld in Amstelveen (2010-2012). Deze situatie veranderde drastisch door een 
brief van de Gemeente van 29 juni 2012 waarin AFC op de hoogte wordt gebracht van een be-
sluit van het College van B&W waarin wordt aangegeven dat een verhuizing naar ’t Loopveld niet 
langer een optie is en waarin de bezwaren van AFC tegen een te compact park van de hand 
worden gewezen. In de brief werd ‘en passant’ ook aangekondigd dat de huidige huurovereen-
komst, die loopt tot 2014 niet verlengd zou worden. Inhoud en toonzetting van de brief waren 
aanleiding voor de besturen van SGG en AFC om richting Gemeente scherp per brief van 17 
september 2012  te reageren. Vooraf werden de leden van AFC via onze site op 5 juli uitgebreid 
geïnformeerd door het bestuur over de ontstane situatie. In de brief van 17 september spreekt het 
bestuur van de SGG zijn verbazing uit over het plotsklaps laten vallen van ’t Loopveld scenario, 
na een verkenning van dit vestigingsgebied van meer dan 2 jaar. Voorts wordt gewezen op de 
strijdigheid van besluit met de overeenkomst van SGG en Gemeente in 2006. De Gemeente 
wordt  dringend verzocht haar besluit te heroverwegen, zeker ook wat betreft de huurovereen-
komst. Hierna zijn de gesprekken weer op gang gekomen en heeft AFC nog een serieuze poging 
ondernomen om te komen tot een andere, iets ruimere  opzet van het toekomstige sportpark. Tij-
dens een bijeenkomst gewijd aan het  0 jarig bestaan van sportprak Goed Genoeg (oktober 1962 
geopend)  werd in aanwezigheid van stadsdeelvoorzitter Paul Slettenhaar een aantrekkelijk plan 
met 6 velden van architectenbureau INBO gepresenteerd. Dit bureau kon worden ingeschakeld  
door bemiddeling van Ron Voskamp, in 2001 winnaar van de mr. Henne Boskamp Nobelprijs. 
Met alle aanwezigen vond Paul Slettenhaar het een prachtig concept en beloofde het te zullen 
voorleggen aan zijn bestuur en de deelraad van Zuid. Ondanks dat bij de deelraad  ruime steun 
was voor dit plan bleef wethouder Van Poelgeest en de Dienst Zuidas aan het  compactere 
Schetsplan vasthouden.   
Om deze impassse te doorbreken heeft op 9 november 2013 een gesprek met de burgemeester 
plaatsgevonden. Hierbij zijn de bezwaren van SGG/AFC nog eens de revue gepasseerd. De bur-
gemeester heeft op zijn beurt nog eens onderstreept dat een zesde veld  niet tot de financiële 
mogelijkheden behoort. Wel toonde hij begrip voor de AFC-wens om tot een klein soort stadion te 
komen. Hij pleitte voor een creatief en intelligent proces om het AFC-complex goed in passen, 
waarbij o.a. een oplossing gezocht moest worden voor het parkeren en een relatief korte ontwik-
keltijd. Na dit gesprek zijn twee commissies, bestaande uit ambtenaren van de Dienst Zuidas en 
bestuursleden van SGG en AFC, aan het werk gegaan om het creatieve en intelligente proces 
inhoud te geven. In de creatieve werkgroep Inpassing AFC Ravel  zaten namens AFC Nicolaas 
van Ommeren, Bob Duis en afwisselend Ad Westerhof en Machiel van der Woude, in de zogehe-
ten Regiegroep, waar de besluiten worden genomen, zaten Machiel van der Woude, Ad Wester-
hof, Ronald Koster en Nicolaas van Ommeren. De werkzaamheden in de afgelopen maanden 



hebben een plan opgeleverd met 5 kunstgrasvelden, allen voorzien van een lichtinstallatie, waar-
van 4 noord-zuid gelegen en een hoofdveld dat oost-west gesitueerd is. Onder het meest ooste-
lijke veld, dat naast het hoofdveld ligt is een parkeergarage voorzien. Tussen de velden is vol-
doende ruimte om je te bewegen. Het nieuwe sportpark wordt volledig omsloten door water  (dit 
in verband met de waterbeheersing in dit plangebied). Wat betreft de herallocatie van de velden, 
bouw nieuwe clubhuis (oppervlakte 2600 m2) en parkeergarage worden 4 fasen  onderscheiden: 
1. Veld 7 wordt verwijderd, veld 6 verschuift naar het zuiden, gebied nieuw clubhuis en parkeer-
bak wordt bouwrijp gemaakt (2014);  
2. Aanleg nieuw clubhuis en parkeerbak (2015-2017);  
3. Verwijdering bestaand veld 3 en aanleg nieuwe velden 3, 4 (=hoofdveld) en veld 5 (zomerstop 
2017);  
4. Opheffen bestaande velden 1 en 2, aanleg nieuwe velden 1 en 2, sloop bestaande clubge-
bouw, opheffen bestaande velden 4 en 5. Dit plan voorziet ook in een zo’n lang mogelijk gebruik 
van een zesde veld.  
In de algemene vergadering zal aan de hand van een maquette en tekeningen een en ander 
worden toegelicht.  
Hoewel een goede basis is gelegd dienen nog enkele majeure vragen beantwoord te worden met 
betrekking tot de capaciteit van de parkeergelegenheid voor AFC, de definitieve oppervlakte van 
het sportpark, de schaduwwerking en de fijnstof problematiek. Verder is het goed om de plan-
ningsrealiteit onder ogen te zien. Bovengenoemde planning van de verschillende fasen gaat uit 
van een ononderbroken ontwikkelingsgang,  zonder tegenslagen en tijdrovende knelpunten. De 
praktijk leert dat dit soort processen vaak (veel) langer duurt dan gepland. Met de Gemeente zal 
goed moeten worden nagegaan welke risico’s er in deze zijn en hoe hiermee kan worden omge-
gaan. Voor alles moet worden voorkomen dat de continuïteit van onze vereniging in gevaar komt.  
Wanneer in de komende tijd de nodige bestuurlijke, financiële en inhoudelijke (zie boven) horden 
zijn genomen kan een nieuwe overeenkomst worden ondertekend en kan de oude overeenkomst 
uit 2006 definitief in het archief. Hopelijk kan in het volgende verslag, juni 2014, hierover verhaald 
worden.  
 
20.  DE EVENEMENTEN  
 
AFC is een club rijk aan tradities. Er zijn dan ook jaarlijks weer een groot aantal evenementen, som-
migen zijn eenmalig, maar vele kennen een lange historie. Er zijn evenementen voor de jeugd, voor 
de senioren, voor specifieke categorieën en evenementen voor de hele vereniging. Een groot aantal 
wordt hieronder kort beschreven. 
 
Begin september 2012 verscheen de 30ste Persmap ditmaal onder regie van Erelid Kees Gehring 
met ondersteuning van Henny Kottmann en vele anderen. Ook dit jaar weer was er sprake van een 
fraai vormgegeven, zeer boeiende en lezenswaardige editie.  
 
Op vrijdag 2 november 2012 kwamen liefst 108 Zilveren Ploegers bijeen voor de traditionele bij-
eenkomst van AFC-ers die 25 jaar of langer lid zijn. De organisatie van deze geweldige avond was 
zoals altijd weer in vertrouwde handen van Tafelvoorzitter Johan de Bie, bijgestaan door Hans 
Honsdrecht en Hans de Wijs. 7 Nieuwe Zilveren Ploegers werden geïnstalleerd, te weten: Johan 
Dol, Raymond Pekel, Jan Koomen, Rob Roosendaal, Philip Vischjager, Rokus Hoogendoorn jr. en 
Guus Tenniglo. Zij brachten, met de nodige humor en enthousiasme, duidelijk over het voetlicht 
waarom zij onze club al zo lang trouw zijn. 
 
Op vrijdag 21 december 2012 vond opnieuw een hoogtepunt plaats, namelijk het traditionele Kie-
nen, en wel voor de 17de keer (!) in successie georganiseerd door het Kien Dream Team bestaande 
uit Ronald Koster, Nicky en Lou Hekster, Roy van Dijk, Hans Hulst en Ron van Doesburg. Een eve-
nement dat zijn weerga niet kent en ook deze keer zorgde voor een uitpuilende sociëteit, mede door 
de bloemrijke en humoristische wijze waarop dit steeds weer wordt gepresenteerd. Er waren meer 
dan 250 kieners afgekomen op dit spektakel in de hoop één of meer van de veelal spectaculaire prij-
zen in de wacht te slepen en het moet gezegd: ook nu weer verliep dit evenement in een fantasti-
sche sfeer en behoefde de ME niet in actie te komen. 
 
De Nieuwjaarsreceptie, gehouden op 7 januari 2013, mag uiteraard niet in dit overzicht ontbreken. 
Zo’n 200  leden en donateurs, al of niet vergezeld van partner waren in ons door Frans Ris en Joop 
Kenter gezellig en smaakvol aangeklede clubhuis aanwezig om hun clubgenoten een voorspoedig 



en sportief Nieuwjaar toe te wensen. Voorzitter Machiel van der Woude, sprak de aanwezigen toe. 
Hij stond stil bij het afgelopen jaar, gaf een schets van de huidige situatie, blikte uiteraard vooruit op 
de toekomst en bracht een toost uit op een gezond, sportief en mooi 2013.  
 
Eén van de hoogtepunten voor ons eerste is de jaarlijkse trip naar een zonnige bestemming, ter 
voorbereiding op de 2de seizoenshelft, ditmaal naar Valencia. Er was weer een aantrekkelijk pro-
gramma opgesteld (met dank aan organisator Maurice Loonstijn) waarin naast enkele pittige trainin-
gen een wedstrijd tegen FC Groningen (die op het nippertje met 1-0 werd verloren) op het program-
ma stonden. Uiteraard kwam ook plezierige ontspanning ruimschoots aan bod.  
 
Op 18 januari 2013 vierde AFC haar 118e verjaardag met het traditionele Jaardiner net als in de 5 
voorafgaande jaren in de prachtige zaal van het American Hotel aan het Leidse Plein. De circa 150 
aanwezigen genoten volop van deze avond. Opnieuw onder leiding van de voortreffelijke tafel-
praeses Nicky Hekster werd er uitstekend gegeten en gespeecht, reed onze jeugdvoorzitter Brian 
Speelman naar het Hilton om de mr. Henne Boskamp Nobelprijs uit te reiken aan Peggy de Hond, 
werd verenigingsmanager Henny Kottmann benoemd tot Lid van Verdienste en werd onze voorzitter 
Machiel van der Woude benoemd tot Erelid. Een langdurig en verdiend applaus viel hen ten deel. 
Speeches waren er verder van Machiel van der Woude en captain van ons eerste Jasper de Haer. 
De avond werd traditioneel afgesloten met het uit volle borst meezingen van ons clublied: “Ik heb u 
lief mijn AFC”. Voor de uitstekende organisatie tekenden ook dit jaar weer Ad Westerhof en Edwin 
Geluk. Uiteraard vond op dezelfde avond ook het Dames-jaardiner plaats, voor de 39e keer en ook 
ditmaal in het Hiltonhotel. Onder de bezielende leiding van Cilia Bruin, Christina d’Engelbronner, 
Anette Kouwenhoven en Cecile Smits-van Oyen en opgeluisterd door niemand minder dan Lois La-
ne, kwamen meer dan 100 dames samen en beleefden een prachtige avond.  
 
Een bijzonder evenement is uiteraard ook de Ridderlunch, die op 2 april 2013 voor de 8de keer werd 
gehouden en waaraan kan worden deelgenomen door AFC-ers die 50 jaar of meer lid zijn. 2 nieuwe 
ridders werden geïnstalleerd, te weten Cees den Braven en Michael Kahn, die het begeerde naam-
schildje in ontvangst mochten nemen. Beiden presenteerden zich met een boeiend verhaal en daar-
na werd genoten van een zeer gezellige en smakelijke lunch. 
 
Reeds sinds 1962 komt een illuster gezelschap AFC-ers, allen onder het sterrenbeeld stier, bijeen 
voor het Stierenbal, een sportief en culinair samenzijn. Ditmaal op vrijdag 26 april 2013 en met voor 
het eerst Henk Foppen als voorzitter die Rein Minor bedankte voor 25 jaren trouwe dienst als Op-
perstier. Henk nam zijn taak, zoals een echte edelstier betaamd, met verve over. Het traditionele 
sportieve gevecht om de fel begeerde Edelfok-bokaal dat gehouden werd bij Golfclub Amsteldijk 
werd dit keer gewonnen door Ron van Doesburg, die het zware kleinood tot zijn niet geringe (en ho-
pelijk ook echtgenote Karin’s) vreugde naar huis mocht “schleppen”. Peggy de Hond, samen met 
Wiebe Westerhof uitgenodigd om iets over het reilen en zeilen van de jeugd te vertellen, sleepte de 
nieuw ingevoerde prijs de ‘Elbert’ voor de meest elegante stier (of was het koe ?) in de wacht. Het 
instemmend geloei der stieren dat hier op volgde was tot in de verre omtrek te horen. 
 
Op 25 mei 2013 vond op ons sportpark het Be Friends Cup toernooi voor zaterdag- en zondagse-
nioren plaats. 15 teams met in totaal bijna 200 (!) spelers deden mee aan dit zeer geslaagde toer-
nooi dat gewonnen werd door Zondag 3. In verband met de ‘Duitse’ Champions League finale later 
op de avond kende het evenement een Duits tintje en was het kledingadvies ditmaal: lederhosen.  
 
Op 28 mei 2013 werd de traditionele Gouden Ballenwedstrijd gespeeld, tussen ons 1ste en een 
door Robert Gehring en Frank Keijzer samengesteld team bestaande uit oud-eerste elftalspelers. In 
aansluiting op de wedstrijd, die door ons 1ste niet al te verrassend werd gewonnen, stond een Indo-
nesisch buffet op het programma. Na het buffet, werden de spelers die AFC 1 gaan verlaten, door de 
voorzitter toegesproken. Kerwin Hartman werd gekozen tot speler van het seizoen 2012-2013.  
 
Ook voor de jeugd viel er dit seizoen wat evenementen betreft weer genoeg te beleven. Naast de 
herfst 2-daagse, het Pepernotentoernooi en het kerstdiner voor C-junioren (met als mistery 
guest AZ-speler en oud-AFC-er Thomas Lam) waren de AFC Superstars op 14 januari 2012 op 
Borchland, waaraan circa ruim 360 jonge AFC’ers meededen en op 1 juni 2013 de MINI-WK, waar-
aan meer dan 400 jeugdspelers meededen en dat uiteindelijk gewonnen werd door Denemarken, de 
absolute hoogtepunten. 
 



Bovenstaand overzicht, hoewel al zeer indrukwekkend, bevat niet alle evenementen die het afgelo-
pen seizoen bij AFC hebben plaatsgevonden. Een aantal evenementen die hier niet staan genoemd 
staan vermeld in de verschillende bijdragen elders in dit jaarverslag. 
 
21.  AFC’S DOCHTER ACC 
ACC lijkt zich meer en meer thuis te gaan voelen op het Loopveld. De velden en het clubhuis lig-
gen er prachtig bij, en de club bouwt geleidelijk aan een echte topcricketlocatie. Stapje voor stap-
je groeit de jeugdafdeling van de club en het familiekarakter van de vereniging doet het goed bij 
de jonge gezinnen en expats in Amsterdam en Amstelveen. 
 
Aan ambities ontbreekt het niet bepaald. Het bestuur is in gesprek gegaan met de leden over een 
plan waarbij de vereniging richting het 100-jarig bestaan in 2021 streeft naar een stabiele plek in 
het topcricket, een sterke groei van het jeugdcricket (met maar liefst 150 jeugdleden) en een ver-
dubbeling van het aantal recreatieve elftallen. 
 
Zomer 2012 was vooral een seizoen met veel regen, en aangezien regen en cricket niet goed 
samen gaan was het een lastig jaar voor de cricketers. 
 
ACC1 speelde wederom een uitstekend seizoen, voerde de ranglijst van de Topklasse aan van 
begin tot einde en plaatste zich aldus voor het tweede opeenvolgende jaar voor de finalerondes. 
Daarin ontbrak helaas dat laatste beetje scherpte om op het beslissende moment toe te slaan en 
moest genoegen worden genomen met een eervolle 3de plaats. 
 
Uit de jeugdopleiding van ACC komen inmiddels de eerste toptalenten voort. ACC leverde 6 spe-
lers aan het KNCB “Dutch Lions” programma. Afgelopen seizoen maakten de drieling Zulfiqar 
reeds op 15-jarige leeftijd (!) hun debuut in ACC1. En volgens de insiders is er meer op komst. 
 
Het seizoen 2013 is ACC1 matig begonnen. Tijdens het schrijven van dit verslag, na 6 wedstrij-
den, bezet ACC de 7de plaats in de Topklasse. 
 
22.  4 MEI HERDENKING 
 
Op zaterdag 4 mei vond om 18.30 uur de traditionele Dodenherdenking op ons sportpark plaats om 
de clubgenoten van AFC en ACC te herdenken die ten offer vielen aan het oorlogsgeweld en de na-
ziterreur van de Duitse bezetter. De herdenking vindt altijd plaats aan het einde van het pad tussen 
veld 2 en  kunstgrasveld 5. Hier staat een monument met de namen van clubgenoten die ons tijdens 
de 2de wereldoorlog zijn ontvallen. Dit jaar verzamelden zich weer 10-tallen aanwezigen, die luister-
den naar een toespraak van onze voorzitter Machiel van der Woude, die onder meer sprak over het 
feit dat in de oorlog ook AFC en ACC veel diep persoonlijk leed niet bespaard bleef. Machiel noemde 
de namen van de AFC-ers, die vanwege hun afkomst, als militair of verzetsstrijder het leven lieten in 
deze inktzwarte periode van onze geschiedenis.   
 
Kransen werden bij het monument gelegd door de voorzitters van AFC en ACC, Machiel van der 
Woude en Guido Dukker.  
 
23.  IN MEMORIAM 
 
Tot groot verdriet van nabestaanden en vrienden moest in het afgelopen seizoen afscheid worden 
genomen van de volgende AFC’ers: 
 
Op 29 juni 2012 overleed op 89-jarige leeftijd ondersteunend lid van onze vereniging Louis F.M. Ter 
Burg, op 18 augustus 2012 bereikte ons het droeve nieuws van het overlijden op 80-jarige leeftijd 
van Erelid, oud-voorzitter, AFC-Ridder en Nobelprijswinnaar Jan Louis van Dijk, op 1 oktober 2012 
overleed op 84-jarige leeftijd ondersteunend lid gedurende 52 jaar van onze vereniging mevrouw Mia 
Sophia van Broekhuizen-van Westerloo. 
 
Op 19 januari 2013 werden wij opgeschrikt door het overlijden op de veel te jonge leeftijd van 11 jaar 
van ons jeugdlid Junior van Otterlo, op 7 februari 2013 overleed op 83-jarige leeftijd mevrouw Frida 
Balk-Smit Duyzentkunst, echtgenote van AFC-Ridder Ton Balk, op 25 februari 2013 overleed Sieg 
Parsser, vanaf 1967 ondersteunend lid, vader van Zilveren Ploeger John Parsser en grootvader van 



onze jeugdleden Michael en Jeremy, op 4 april 2013 overleed op 78-jarige leeftijd AFC-Ridder en 
speler van het kampioenselftal van 1961 Rokus Hoogendoorn Sr. en op 18 mei 2013 overleed op 
67-jarige leeftijd AFC-Ridder Edward janus.   
 
Al deze AFC’ers zullen in onze herinneringen blijven voortleven. 
 
24.  RESUMÉ 
 
En hiermee is een einde gekomen aan het seizoen 2012-2013. Een roerig seizoen, het is hierboven 
al eerder opgemerkt. Ons 1ste  ontsnapte op het nippertje aan degradatie, dankzij een ijzersterke 
eindsprint. De prestaties over de gehele breedte van onze vereniging mochten er zijn, getuige ook 
de 16 kampioenschappen die werden gevierd, ook al waren er natuurlijk ook teams die meer van het 
seizoen hadden verwacht. Maar dat is onvermijdelijk bij een club die bijna 120 teams de wei in 
stuurt. En voor velen gaat het ook niet (alleen) om de prestaties, maar veel meer om de sfeer, de 
gezelligheid en de vele tradities die onze mooie club rijk is. 
 
Helaas werd dit seizoen ook enigszins overschaduwd door het geweld rond de velden, met als dra-
matisch dieptepunt de dood van grensrechter Richard van Nieuwenhuizen. Ook AFC ontkomt helaas 
niet altijd aan de invloeden van een zich steeds meer verruwende samenleving. Het instellen van 
een commissie Normen en Waarden geeft echter wel aan dat AFC zich hiervan bewust is en het 
winnen van de Amsterdamse Fair Play Cup is een positief signaal waar wij ook best trots op mogen 
zijn.  
 
Wat kunnen wij van volgend seizoen verwachten. Zoals ieder jaar verlaten een aantal spelers ons 
1ste elftal maar daar komen een aantal goede spelers voor terug. Met aan het roer Maarten Steke-
lenburg die in de laatste maanden van het afgelopen seizoen zijn visitekaartje stevig heeft afgegeven 
ziet het bestuur het volgend seizoen met vertrouwen tegemoet. Als de schijn niet bedriegt kunnen er 
in het komende seizoen ook eindelijk wat stappen worden gezet op weg naar een nieuw sportpark. 
Het bestuur zal alles op alles zetten om het belang van AFC in deze zo goed mogelijk te behartigen. 
Uiteraard zal er weer veel aandacht worden gegeven aan de vele teams bij de senioren en de jeugd, 
en dan hebben wij het niet alleen over de selectieteams maar over alle teams ongeacht op welk ni-
veau zij spelen, want al deze teams zijn belangrijk en vormen samen het geheel van onze mooie 
club. 
 
Om alle doelstellingen te realiseren en alle plannen uit te voeren is, naast heel veel inspanning en 
arbeid, uiteraard ook veel geld nodig. En dat is in deze tijd, het is een open deur, bepaald geen sine-
cure. Het is dan ook van het grootste belang om samen met onze Commerciële Commissie die de 
komende tijd versterkt gaat worden, ervoor te zorgen dat wij juist in deze economisch zware tijden 
een aantrekkelijke partner worden en blijven voor AFC-vriendelijke bedrijven en andere sponsors. 
Een bijzonder woord van dank aan alle bedrijven die ons ook het afgelopen seizoen weer hebben 
gesteund is hier dan ook wel op zijn plaats.    
 
Dit alles vormt uiteraard een zeer grote uitdaging voor het bestuur dat in gewijzigde samenstelling 
het nieuwe seizoen ingaat. Ad Westerhof, zeer ervaren, deskundig en gedreven, gaat het bestuur na 
15 jaar, waarvan 10 jaar als vice-voorzitter, verlaten. Een absolute aderlating voor het bestuur. Wij 
allen zijn Ad zeer veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor AFC heeft gedaan. Tot onze vreugde 
treden tot het bestuur toe oud-bestuurslid Nicolaas van Ommeren en Milko Vinke, resp. als commis-
saris Commerciële Zaken en commissaris Topamateurs. Maar het bestuur kan het natuurlijk niet al-
leen. Samen met de vele commissieleden en andere vrijwilligers en uiteraard met de voor AFC 
werkzame professionals, zullen wij AFC het komend seizoen naar vermogen ondersteunen. Wij zien 
het nieuwe seizoen dan ook met vertrouwen tegemoet. 
 
Ten slotte wil ik alle AFC’ers die een bijdrage aan dit jaarverslag hebben geleverd hartelijk dankzeg-
gen en ik hoop en vertrouw op een uitstekende samenwerking in het nieuwe seizoen.  
 
 
Namens het bestuur van AFC, 
Ruud Mantel, 2de secretaris. 
Amstelveen, 7 juni 2013. 


