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Sjoerd Jens, aanvoerder seizoen 2013-2014

kampioen
     van nederland



2 |     In gesprek met de voorzitter

ijdens AFC’s jaarlijkse Algemene Vergadering 
op 26 juni 2014 trad Machiel van der Woude na 
een periode van 24 jaar bestuurslidmaatschap, 
waarvan de laatste 11 seizoenen als voorzit-
ter, terug uit het AFC-bestuur. Machiel van der 
Woude werd benoemd tot Erelid van AFC en is 

opgevolgd door de 62-jarige AFC-er Adriaan Westerhof.
Bobby Gehring ging voor deze AFC Persmap met de nieuwe 
voorzitter in gesprek.

Geachte voorzitter, beste Ad, jij bent de 17e voorzitter in de 
bijna 120-jarige geschiedenis van AFC. Een grote eer?
 
Een bijzondere eer. Ik ben trots en ik betrap mijzelf er af en toe op 
dat ik er om moet glimlachen, dat ik nu voorzitter ben van onze ge-
weldige club. Een vrolijke gedachte. Ik vind het ook leuk om tijd en 
energie aan de club te geven. Ik heb er in de 28 jaar dat ik nu lid ben 
heel veel plezier beleefd en heb er een aantal goede vriendschappen 
aan te danken. Tegelijkertijd zie ik het ook als een uitdaging omdat 
je als voorzitter het boegbeeld bent in goede én in slechte tijden. En 
in een voetbalclub, waar de mening van elk lid van evenveel waarde 
is, kan je minder rücksichtsloos te werk gaan dan in een bedrijf met 
professionals. We doen het samen en ik zal mij als voorzitter altijd 
hard maken voor de belangen van de vereniging.

Van 1998 tot 2013 maakte jij reeds deel uit van het AFC 
bestuur;  5 jaar als voorzitter van de jeugdcommissie en 10 jaar 
als vice-voorzitter / commissaris  commerciële zaken. 
Hoe kwam dat in 1998 tot stand?

In 1998 was ik al tien jaar actief bezig voor de club. Mijn zoon Da-
vid werd lid in 1989. David ging spelen in een erg leuk jeugdteam 
met o.a. Magid Jansen, Geoffrey Galata (nu beide spelers van AFC 
1) en Daniel de Ridder (nu SC Cambuur). Ik werd hun elftalleider. 
Geweldig was dat. Voor mijn gevoel werden wij wel zes keer per 
jaar kampioen. Omdat ik steeds meer voor de club wilde gaan doen 
werd ik lid van de jeugdcommissie. Ontzettend leuk. In 1998 ging 
toenmalig jeugdvoorzitter Jacques Parson verhuizen naar Grieken-
land en nam John Parsser het tijdelijk van hem over. In die periode 
benaderde de jou wel bekende Kees Gehring mij met het verzoek of 
ik voorzitter van de jeugdcommissie wilde worden. Die uitdaging 
besloot ik aan te gaan. De jeugdcommissie van toen bestond uit 
een prachtige groep mensen met o.a. Jan Verhagen, Mario Singels, 
Marjan Stoop, Gerard de Winter, Jan Koomen, Cees Jochems  en Jan 
Benoni. Wij legden de nadruk op de mix tussen prestatie en plezier; 
spelen om te winnen maar niet ten koste van alles. En we vonden 
de participatie van ouders heel belangrijk. Dat vind ik nog steeds 
trouwens. Betrokkenheid bij je kind én bij de club. Het vergde veel 
tijd en energie maar dat hoorde erbij. Uit die periode stamt ook het 
concept van de nog altijd florerende “Champion’s League” voor de 
jongste jeugd. Mario Singels zorgde dan voor officiële Champion’s 
League badges op de shirts. Kleine dingen om het voor kinderen 
extra leuk te maken. Daar gaat het uiteindelijk om. Dat het leuk is. 
Dat is het belangrijkste.

Vorig seizoen was voor AFC uiterst succesvol: AFC 1, AFC 2 
en de Junioren A1 werden allen Kampioen. Geen gemakkelijk 
moment om in te stappen?

De prachtige resultaten uit het voorbije seizoen waren natuurlijk 
geweldig, maar die zijn niet van de een op andere dag tot stand 
gekomen. De kampioenschappen zijn een gevolg van een beleid dat 
lang geleden is ingezet. Sportief succes valt of staat niet direct met 
de positie van de voorzitter of wie die positie bekleedt. 
AFC 1 speelt al jaren mee op het hoogste amateurniveau; eerst 33 
seizoenen in de Hoofdklasse en nu voor het vijfde seizoen op rij in 
de Topklasse. Dat krijg je niet zomaar even voor elkaar. Om dat vol 
te houden is niet eenvoudig en vraagt veel doorzettingsvermogen 
van de direct betrokkenen. En AFC is met haar tijd meegegaan 
wanneer het gaat om de vergoedingen van spelers van de A-selectie. 

Dat proces heb ik jarenlang van dichtbij meegemaakt als lid van 
het bestuur van de stichting ‘Keep Smiling’. Deze stichting draagt 
zorg voor het faciliteren van de spelers van AFC 1. Dat is altijd 
een gevoelig punt geweest binnen onze club, maar dat moeten wij 
wel in het juiste perspectief plaatsen. AFC 1 speelt in de Topklasse 
maar ondanks dat kan je als speler bij ons, bot gezegd, geen ‘geld 
verdienen’. Het zijn vergoedingen, maar deze zijn alleszins redelijk 
als je ziet wat de spelers van AFC1 er voor moeten doen en vooral 
voor moeten laten. De gêne daarover maakt binnen de vereniging 
langzaam plaats voor openheid en dat is een goede ontwikkeling. De 
Nederlandse (amateur) voetbalwereld staat voor een interessante 
periode. Hoe de voetbal piramide er over een aantal jaar uit zal zien 
laat zich raden, en wij zullen daar als club klaar voor moeten zijn.

Waar heeft jouw voorganger Machiel zich gedurende zijn peri-
ode als voorzitter in onderscheiden en waar ga jij de prioritei-
ten leggen, c.q. wat zijn je zorgen ?

Machiel was een kei in het creëren van een “wij gevoel” binnen het 
bestuur en de vereniging. Het besef dat je het samen moet doen. En 
in tijden van voor AFC onverwachte, ingrijpende ontwikkelingen, 
zij het binnen de club of daarbuiten, bleef hij rustig en beschaafd. 
Een waardig AFC voorzitter.
Mijn prioriteiten zullen liggen bij het bepalen van een heldere 
richting waar de club in de toekomst naar toe moet. Daar heeft de 
vereniging anno 2014 behoefte aan. En ik wil tegengaan dat er een 
vorm van vrijblijvendheid toeslaat binnen de club. Lid zijn van AFC 
betekent ook het tonen van betrokkenheid en het nemen van initia-
tief. Dat geldt niet alleen voor het bestuur, maar voor al onze leden. 

Wat maakt AFC als voetbalclub nu precies onderscheidend ?

AFC is de oudste voetbalclub van Amsterdam en tegelijkertijd zijn 
wij springlevend. AFC is een Amsterdams voetbalbolwerk waar de 
clubliefde van generatie op generatie is doorgegeven en gekoesterd. 
Je kunt alles kopen, maar tradities en clubcultuur zijn echt niet te 
koop. En op die fundamentele waarden zijn wij met recht trots en 
zuinig. 

wisseling van
       de wacht

‘machiel is een kei in 
het creëren van 
een wij-gevoel.’

‘het gaat er uiteinDelijk 
om Dat het leuk is. Dat 
is het belangrijkste.’
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Dat wil niet zeggen dat wij als club “de wijsheid in pacht hebben”. 
Ook AFC is nooit te oud om te leren van andere mooie vereni-
gingen. Wij moeten goed onze ogen open houden als het gaat om 
sociaal maatschappelijke ontwikkelingen en de eisen van de moderne 
tijd. Daar moet de club zich op aanpassen, zonder daarbij geweld 
aan te doen aan de diep gewortelde cultuur die bij AFC hoort. Ik 
denk dat wij wat dat betreft goed bezig zijn, zeker als je kijkt naar 
de samenstelling van ons ledenbestand. Bij AFC spelen senioren en 
jeugdspelers van alle rangen, standen en etnische achtergronden. 
Een goede afspiegeling van onze multiculturele samenleving. En dat 
is gebeurd zonder subsidies. Prima. 

Je gaat leiding geven aan een bestuur van 10 man. Zijn dat er 
niet te veel?
 
Nee, dat denk ik niet. Wij hebben een grote club met verschillende 
facetten die allen voldoende aandacht verdienen. Daar komt bij, wij 
zijn een amateurvoetbalclub en geen bedrijf. Ook de bestuursleden 
zijn vrijwilligers en kunnen niet altijd van alle ontwikkelingen 

tegelijk op de hoogte zijn. Daarom spelen ook de verscheidene com-
missies een belangrijke rol. Samen met de commissieleden, en de 
talrijke andere vrijwilligers binnen de club kunnen wij als bestuur 
goed op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen AFC en 
ons daar vervolgens zo goed mogelijk voor inzetten. Daar zullen wij 
elkaar allemaal hard voor nodig hebben.

Tenslotte, wat is je wens voor onze Amsterdamsche Football 
Club voor het seizoen 2014-2015?

Dat de club groeit en bloeit. Niet zozeer in kwantiteit als wel in 
kwaliteit. Nieuwe ideeën, nieuwe energie en zorgen voor een leuke 
sfeer op het sportpark en in het clubhuis. Dat is in de huidige maat-
schappij, waarin het individu voorop staat knap lastig te bewerkstel-
ligen. Daar zullen wij hard ons best voor moeten doen. Alleen op die 
manier kunnen wij een centrale plaats binnen de Amsterdamse sport 
vasthouden. Op praktisch gebied moeten wij er als bestuur in ieder 
geval voor zorgen dat problemen van vandaag niet over een jaar nog 
steeds op de agenda staan, want dan zijn wij verkeerd bezig. Het 
vinden van oplossingen, voor welke situatie dan ook, vraagt behalve 
om assertiviteit en pro activiteit, er soms ook om eens buiten de 
geijkte kaders te treden. En dat laatste is veel leuker dan men wel 
eens denkt.
      

    
                                       BG

‘afc is een goeDe 
afspiegeling van De 

multiculturele
samenleving.’  

Ad Westerhof (L) en Machiel van der Woude. 
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oude helden, nieuwe spelers
AFC telt relatief weinig mutaties in de selectie die vorig seizoen kampioen werd 
van de Topklasse Zondag. Natuurlijk was er het prachtige afscheid van spits en 
aanvoerder Sjoerd Jens, die in de strijd om het Nederlands kampioenschap, tegen 
Spakenburg, in zijn laatste wedstrijd ooit in het eerste elftal, nog een penalty 
benutte. Melvin Grootfaam (foto) is één van de vier nieuwe spelers die het gat dat 
Jens en de andere vertrokken spelers achterlaten, mag opvullen. De aanwas wordt 
door stadionspeaker Maarten Blokland op pagina 16 voorgesteld. Overigens: de 
prachtige foto boven – en veel andere foto’s in deze Persmap – zijn gemaakt door 
Tom Poederbach, die ook bijna ieder weekend de Zaterdag 1 fotografeert.  

aFc persmap
  nummer 32

welkom meiden
Een historische beslissing: 
AFC begint met vrouwen-
voetbal. Drie teams telt de 
nieuwe afdeling. En wat 
een plezier spatte er de 
eerste trainingen vanaf. 
Overal vrolijke gezichten. 
Een sieraad voor een club 
die volop in beweging is. 
Op pagina 9 het stuk van 
Michael Parsser, één van de 
drijvende krachten achter 
het totstandkomen van het 
vrouwenvoetbal bij AFC. 
Zijn zusje Loraine (centraal 
op de foto) is één van de 
nieuwe leden van AFC en 
speelster van Dames 1.   

oor u ligt Persmap 
nummer 32. Een 
bijzondere uitgave. 
AFC is immers de 
regerend kampioen van 
de Topklasse Zondag. 

Willem Leushuis sleepte in zijn eerste 
seizoen als trainer-coach direct de 
titel binnen. Een bijzonder knappe 
en historische prestatie. De selectie 
verdient een groot compliment voor de 
saamhorigheid die zij het hele seizoen 
heeft uitgestraald. Een eigenschap 
die de afzwaaiende voorzitter Machiel 
van der Woude terecht hoog in het 
vaandel had staan tijdens zijn elf jaar 
durende voorzitterschap. Ook in minder 
gemakkelijke tijden wist hij de rijen 
altijd gesloten te houden. “Machiel 
is een kei in het wij-gevoel creëren,” 
benadrukt zijn opvolger Ad Westerhof 
niet voor niets in deze Persmap. 
Met de komst van vrouwenvoetbal 
voegt AFC een nieuw hoofdstuk toe 
aan een imposante en rijke historie. 
Kortom: de club is volop in beweging 
en ontwikkeling. Belangrijk is dat 
daarbij kernwaarden als vriendschap en 
loyaliteit centraal blijven staan. Titels 
zijn geweldig, maar winst of verlies 
mag nooit de sfeer en de koers van de 
club bepalen. Samen zijn wij AFC. In 
deze uitgave leest u verhalen van echte 
clubmensen, jong en oud, die daar het 
bewijs van zijn. Hopelijk vormen ze 
een inspiratie, ter besef van het unieke 
karakter van AFC en ter aansporing om 
zich verder te verdiepen in het diverse 
en rijk geschakeerde karakter van de 
club. Wij wensen u veel leesplezier toe 
en een fijn seizoen 2014-2015.  
 
Bobby Gehring & 
Thomas Rijsman
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Co Grosze nipper
Dertig jaar lang was hij de vaste verzorger en masseur van AFC 1. 

Co Grosze Nipper (30 juni, 1940) is een icoon van de club. Honderden 
spelers stoomde hij klaar voor de wedstrijd. Meestal met zijn zalvende 

handen. Soms met een praatje. Of met zijn in verkoudheidszalf 
gedoopte handdoeken, waarmee hij in de gezichten van ‘zijn’ 

voetballers wreef. Als ex-AFC 1 speler weet Bobby Gehring er alles 
van. Hij schreef een portret over de man die nog steeds regelmatig 

op de club te vinden is en er zoals altijd dan picobello uitziet. Net als 
vorig jaar, bij het artikel van Pim van de Meent, is de foto op pagina 

34/35 gemaakt door de gerenommeerde fotograaf Karoly Effenberger.  

aFc persmap
  nummer 32

inhoud
Pagina Onderwerp Pagina Onderwerp

 

2/3 In gesprek met de voorzitter 6 Het bestuur voorgesteld

7 AFC, club van vrijwilligers 8/9 AFC Recreatief

10/11 Terugblik kampioensjaar 12/13 Kampioenschap van NL 

14/15 Interview met Willem Leushuis 17 Chris’ Statistiek 

18/19 Topklasse 2014/2015 20/21 Spelersenquete 
22/23 Elftalfoto 24/25 AFC 2 / Zaterdag 1 
26/27 A1, B1, C1, D1 28/29 AFC Jeugd 
36/37 AFC Social Media 38 Eregallerij
39/43 AFC Sponsors 44 Column Samsom
  FIN Algemene informatie 

ivo niehe en zonen
Ivo Niehe noemde het vaderschap ooit de leukste 
baan die er bestaat. Zijn twee zonen, Tim en Gijs, 
voetballen nu bij AFC. Net als Ivo vroeger. Tim 
speelt in Zaterdag 7, dat een heftig jaar achter 
de rug heeft. En Gijs in Zaterdag 1, dat vorig 
jaar net niet promoveerde naar de Eerste Klasse  
Dit seizoen draagt Gijs, pas 23 jaar, af en toe al 
de aanvoerdersband. Bloedfanatiek is hij. En dat 
onder toeziend oog van pa, die regelmatig naar 
zijn zonen komt kijken. Actief voetballen doet 
Ivo niet meer. Die tijd is geweest. Het rennen en 
draven laat hij aan zijn kroost over, zien we op 
pagina 32/33. Ook deze foto is gemaakt door het 
fotografieduo Bill Tanaka. 

vrienden voor het leven
Daan Sutorius (22) en Tim Wulffraat (21) zijn al een leven lang beste 
vrienden. Ze waren buurjongetjes. Voetbalden samen in de jeugd van 

AFC. Nog steeds zijn zij een onafscheidelijk duo. Net als vroeger. 
Op straat. Op de motor. Tim voorop. Daan achterop. Samen door 

het leven. Nu spelen zij samen in het eerste elftal na een tussenstap 
in de Zaterdag 1. Daar werden de jongetjes échte mannen. Die 

metarmofose van Daan en Tim werd afgelopen jaar bekroond met een 
kampioenschap in de Topklasse Zondag. Het fotografieduo Bill Tanaka 

visualiseerde de groei en ontwikkeling van Daan en Tim. Met dank 
aan Tommy Hilfiger. Op pagina 30/31 het indrukwekkende resultaat.    
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 e samenstelling van het bestuur kent  dit seizoen 
enkele belangrijke wijzigingen. Van drie bestuurs-
leden werd tijdens de Algemene Vergadering 
op 26 juni 2014 afscheid genomen, vier nieuwe 
bestuursleden werden benoemd. Uiteraard springt 
het vertrek van  Machiel van der Woude het meest 

in het oog  na een bestuursperiode van 24 jaar, waarin hij de AFC 
de afgelopen 11 jaar met verve diende als voorzitter en verder actief 
was als vice-voorzitter, commissaris pers publiciteit en evenementen 
en commissaris jeugdzaken. Maar ook Ruud Mantel en Bob Duis 
hebben de afgelopen zeven jaar belangrijk bestuurswerk verricht. 
Ruud als tweede secretaris, die een verbindende administratieve 
schakel was in het bestuur en Bob als drukdoende en succesvolle 
commissaris Topamateurs, als ook in het laatste jaar commissaris  
Sportparkontwikkeling.  
Tegenover het vertrek van bovengenoemd trio staat de komst van 
een gemotiveerd en met het AFC-virus behept kwartet bestuursle-
den, te weten Ad Westerhof, Peter Dekkers, Ernst Pieter Knüpfer 
en Bobby Gehring.  Ad Westerhof  heeft er bij AFC al een lange 
bestuurscarrière opzitten.  Hij vervulde in lengte van jaren verschil-
lende bestuursfuncties, waaronder die van vice-voorzitter, commis-
saris commerciële zaken en commissaris jeugdzaken. Veel ervaring 
dus, die samen met de van Ad bekende ‘drive’  vorm en inhoud gaan 
geven aan een hopelijk succesvolle regeerperiode als voorzitter. 
Peter Dekkers is de nieuwe commissaris jeugdzaken en volgt 
daarmee Brian Speelman op die deze belangrijke en arbeidsinten-
sieve functie zes jaar met succes vervulde. Brian blijft in een andere 
functie wel voor het bestuur behouden. Peter kent de jeugd en de 
complexe organisatie hieromheen goed door zijn lidmaatschap van 
de jeugdcommissie en gaat samen met zijn commissieleden hopelijk 
een mooie periode tegemoet. 

Ernst Pieter Knüpfer treedt toe tot het bestuur als tweede secre-
taris. Binnen onze dochtervereniging ACC is Ernst Pieter al vele 
jaren bestuurlijk actief. Bij AFC hanteert hij de laatste jaren streng 
maar rechtvaardig de grensrechtervlag van ons tweede zondagelftal. 
Bobby Gehring gaat de functie van commissaris Pers, Publiciteit en 
Evenementen vervullen, een nieuwe functie waaraan binnen het be-
stuur behoefte bestond. Bobby is het jongste bestuurslid en kan hier 
door een brug slaan naar de jonge generatie binnen onze club. Het 
bestuur kent op basis van bovengenoemde mutaties in het seizoen 
2014-2015 de volgende samenstelling:  

Ad Westerhof (62), debuteert als voorzitter en begint aan zijn 
16e jaar als bestuurslid. 
Ronald Koster (48), secretaris, begint aan zijn 15e jaar als
bestuurslid, waarvan 5 jaar secretaris. 
Benno Honsdrecht (45) is voor het 6e jaar in successie 
penningmeester. 
Nicolaas van Ommeren (48), vice-voorzitter en commissaris 
commerciële zaken, zijn 8e jaar als bestuurslid. 
Ernst-Pieter Knüpfer (53), debuteert in het bestuur als tweede 
secretaris.          
Milko Vinke (45)is voor het 2e jaar commissaris TOPamateurs. 
Lou Hekster (55) begint aan zijn 4e bestuursjaar als commissaris 
seniorenvoetbal.
Peter Dekkers (60), debuteert in het bestuur als commissaris 
jeugdzaken.
Bobby Gehring (34) debuteert in het bestuur als commissaris Pers, 
Publiciteit en Evenementen. 
Brian Speelman (46), is in zijn 7e jaar bestuursjaar commissaris 
Algemene Zaken.       
                BG&TR

het bestuur 
     voorgesteld

Staand vlnr.: Milko Vinke, Brian Speelman, Peter Dekkers, Ernst-Pieter Knüpfer, Lou Hekster, Bobby Gehring
Zittend vlnr: Nicolaas van Ommeren, Benno Honsdrecht, Ad Westerhof, Ronald Koster
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FC telt bijna 2000 leden en donateurs. Om het 
iedereen naar de zin te maken is een uitgebreide 
organisatie noodzakelijk met een legertje aan 
vrijwilligers dat week in week uit in de weer is 
voor de club. Alleen op die manier is het mogelijk 
om iedereen door de week te laten trainen, in het 

weekend te laten spelen, een goed onderhouden accommodatie te 
hebben en te beschikken over een clubhuis, waar jonge en oudere 
AFC’ers zich thuis voelen en de gasten van onze club graag komen. 
Om dit alles te realiseren is het noodzakelijk dat een flink aantal 
leden bereid is de handen uit de mouwen te steken, voor hun club, 
maar ook voor zichzelf, omdat ze het leuk vinden om te doen. 
Een goed voorbeeld hiervan is het eigen scheidsrechterscorps dat 
AFC rijk is. Onder regie van de actieve scheidsrechterscommissie 
worden jaarlijks vele honderden wedstrijden gefloten door onze 
scheidsrechters, keurig in het pak, streng maar rechtvaardig. Een 
visitekaartje voor onze club. Wat zouden wij zonder Frans Jüch en 
zijn mannen moeten? 

Een ander visitekaartje betreft de ontvangst van de tegenstanders, 
de door de KNVB aangestelde scheidsrechters en het publiek bij de 
thuiswedstrijden van ons eerste. Op de zaterdag en de zondag zijn 
Marjan Jansen en Jan Wortel als gastvrouw en gastheer druk in de 
weer rondom de wedstrijdtafel in het clubhuis. Leiders van de vele 
teams, als ook de scheidsrechters melden zich hier en worden voor-
zien van informatie en een kopje koffie. Een even arbeidsintensieve 
als dankbare klus. Verschillende Ereleden zijn ook actief bij de ont-
vangst rondom de thuiswedstrijden van AFC 1. Sinds jaar en dag 
begeleidt Marcel Koster (Erelid in 1990) bij de thuiswedstrijden 
het arbitrale trio en ontvangen Johan de Bie (1995), Ger van Caspel 
(2003) en Pim Adriaansz (2011) bij deze wedstrijden de gasten aan 
respectievelijk de bestuurs- en perstafel. Ook de Ereleden Machiel 
van der Woude (2013), Edwin Geluk (2008), Bob Neseker (2007) en 
Kees Gehring (1995) zijn in verschillende functies nog altijd actief 
voor de AFC. Onze poortwachters Hans Honsdrecht, Ron Susan 
en Frank Bouman ontvangen al jarenlang op de zondagmiddag als 
eerste het publiek op Sportpark Goed Genoeg bij de thuiswedstrij-
den van ons eerste. Allen Clubgenoten met een grote C! 

aFc
 club van vrijwilligers

Dat geldt ook voor de ruim 60 commissieleden, die zitting hebben in 
zeventien commissies (zie pagina 45 voor een overzicht). Waaronder 
de zeer actieve jeugdcommissie, die verantwoordelijk is voor de 
training en de wedstrijden van circa 900 jonge AFC’ers en de vele 
jeugdevenementen als het Borchlandspektakel, de Herfst 2daagse, 
de Mini WK en het Dick van der Klaauw jeugdtoernooi, genoemd 
naar onze oud-voorzitter. En de medische commissie, die voor de 
senioren en de jeugd op en om het veld en in de Bas Rachman fysi-
oruimte altijd klaar staat met raad en daad. Als ook de commerciële 
commissie, die zijn uiterste best doet sponsors aan AFC te binden, 
om zo extra sportieve dingen mogelijk te maken die anders financi-
eel onhaalbaar zouden zijn. Onze club kent dertig AFC-vriendelijke 
bedrijven en een dubbel aantal andere sponsoren: een zeer verheu-
gende situatie. 

Een goede catering, communicatie en coördinatie is bij al deze 
activiteiten onontbeerlijk. Wat betreft de catering kan AFC ook 
dit jaar weer rekenen op pachter Frans Ris en Joop Kenter, die met 
hun brigade al weer voor het 13e jaar naar ieders tevredenheid 
actief zijn. Bij de communicatie speelt onze website een centrale rol. 
Onder impuls van Lid van Verdienste Hans Elias, die aan zijn 14e 
jaar als webmaster begint, is de site van AFC uitgegroeid tot het 
actuele informatieplatform van onze club. Maar onze website wordt 
ook door veel geïnteresseerden buiten onze club geraadpleegd. Wat 
betreft de coördinatie is vereningingsmanager en Lid van Verdienste 
Henny Kottmann de centrale man, die wordt geassisteerd door Lars 
Folkerstma (wedstrijdzaken) en Thea Verhoeven (ledenadministra-
tie). Met de grote inzet van Henny en zijn staf heeft het bestuur 
een belangrijk ijzer in het vuur, om onze veelomvattende club zo 
te smeden, dat de bijna 2000 leden en donateurs ook in het seizoen 
2014-2015 het erg naar hun zin hebben.                                     
                                                                                                 
              BG&TR 
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senioren
    recreatieF

FC bestaat bijna 120 jaar en bouwt in 2014 voort 
op een enerverende geschiedenis. Vele mensen 
hebben hun bijdrage geleverd aan het clubleven 
dat AFC al ruim een eeuw bijzonder maakt. De 
club is trots op haar tradities en bouwstenen 
waar de vereniging sterk door is. Zo behoren de 

Zilveren Ploegers (25 jaar lid) en de AFC Ridders (50 jaar lid) tot 
de meest trouwe supporters van AFC-1 en van de jeugdteams, die 
zo succesvol zijn. Over succes gesproken, vorig seizoen bereikte 
AFC een ‘all time high’ toen het vlaggenschip Kampioen van 
Nederland werd. Een unieke gebeurtenis. En dan twee andere 
bouwstenen, het 93 jarige clubblad de Schakel – die komt binden 
d’oude club aan d’oude vrinden en het Jaardiner waarbij op 18 
januari traditiegetouw de verjaardag van de club gevierd wordt, de 
laatste jaren in het Americain Hotel in Amsterdam. Het zijn allen 
pijlers waar de club op steunt. Maar dat geldt zeker ook voor de 
grote senioren afdeling de die de club rijk is. Maar liefst 27 teams 
voetballen wekelijks in de rood-zwarte clubkleuren. Van AFC 1 
tot Zondag 12, van Zaterdag 1 tot Zaterdag 13 en vier Veteranen-
elftallen. Een mooie mix van prestatie- en vriendenteams; ook een 
backbone van de club. 

Als het voetbalseizoen weer van start gaat stromen de velden op ‘Goed 
Genoeg’ elke woensdagavond vol met vele senioren teams. Een korte 
warming up hier, wat rek en strekoefeningen daar en de trainingen 
kunnen beginnen. Onder leiding van ex-profvoetballer Kees Bregman 
en van Cocky van Duivenbode en Jeroen Brussee wordt er hard ge-
traind. Bloedfanatiek zijn ze, de jongens van de vriendenteams. Mooie 
doelpunten worden uitgebreid gecomplimenteerd, de onvermijdelijke 
fouten worden voorzien van de nodige krachttermen. Na de training 
loopt het clubhuis vol met nog bijkomende en nagenietende voetbal-
lers. Het gaat dan hard met de biertjes, sportdrankjes en schaaltjes 
bitterballen. Tijdens Europa Cup avonden worden Ajax doelpunten luid 
bejubeld. Er hangt altijd een gemoedelijke sfeer. 
De seniorenteams van AFC zijn verschillend van karakter; een aantal 
teams bestaat uit jongens die elkaar al jaren kennen, waar andere 
teams in de loop der tijd door toeval tot stand zijn gekomen. Vele ex-
topvoetballers zijn in hun nadagen voor AFC uit gekomen. Zo kon je 
zomaar Marco van Basten, Ruud Gullit, Stanley Menzo, Michel Kreek, 
Aaron Winter, Kenneth Perez, de gebroeders Witschge  e.v.a. op Goed 
Genoeg zien schitteren. 

Tegenwoordig speelt Ronald de Boer in Zaterdag 2, waar hij wekelijks 
nog zijn beroemde passeerbewegingen laat zien. 
En dan was er jarenlang het beroemde Zami Cinque. Een team dat be-
stond uit echte clubmannen die de vereniging kleur gaven met prachti-
ge wedstrijden en memorabele kampioenschappen.  Vorig seizoen werd 
het vriendenteam Zaterdag 8 kampioen. De één na laatste wedstrijd 
tegen de directe concurrent was een ware thriller die zij voor een steeds 
groter wordend aantal toeschouwers winnend wisten af te sluiten. Een 
mooie spelersgroep die ook altijd massaal (en met partners) aanwezig is 
bij ‘het Kienen’, nog zo’n zeer oude AFC traditie.
Vorig seizoen beleefde het vriendenteam Zaterdag 7 een zwarte blad-
zijde toen zij, als gevolg van een tragisch en noodlottig auto onge-
luk, op veel te vroege leeftijd hun vriend en teamgenoot Dennis van 
Metelen verloren. Het eerbetoon dat de jongens van het 7e hun vriend 
gaven met een Ere-wedstrijd op het hoofdveld was mooi, waardig en 
indrukwekkend. 

Een ander bijzonder team is de Klassieke Veteranen. Zij spelen in hun 
eigen competitie, die al voor de Tweede Wereldoorlog werd vormge-
geven, tegen andere oude traditie clubs zoals HBS, VOC, Kon. HFC, 
Quick, HVV, Victoria e.a.  Bij Victoria werd jarenlang deelgenomen aan 
het voor vele AFC-ers beruchte Pinkstertoernooi. Ieder jaar opnieuw 
een happening.
Om een mix van alle recreatie voetballers van AFC tegelijk aan de gang 
te zien bestaat de ‘Be Friends Cup’, de opvolger van de in de jaren ’90 
ontstane ‘ABC Cup’. Een toernooi waar alle senioren teams worden 
verdeeld over de verschillende ploeg van 6 spelers en vaak verrassende 
winnaars kent, hoewel het winnen van de wedstrijden op deze dag de 
belangrijkste bijzaak is.  Alle teams krijgen karakteristieke shirts met 
“Be Friends” en “Keep Smiling” opdruk. Deze shirts zijn inmiddels 
ware ‘collectors items’.
Aan de vooravond van het nieuwe voetbalseizoen 2014-2015 staan de 
teams weer te popelen om te kunnen beginnen o.l.v. de commissieleden 
van de B- en C- commissie (zie pag. 45) en in het bestuur vertegen-
woordigd door commissaris seniorenvoetbal Lou Hekster. Wat gaat 
het nieuwe voetbaljaar brengen; welk team wordt kampioen, welk team 
moet strijden tegen degradatie en welke speler wordt de revelatie van 
het seizoen? In mei 2015 weten wij meer. Hoe dan ook, het plezier en de 
vriendschap staan voorop. En dat zijn de bindende en allerbelangrijkste 
aspecten van het senioren voetbal bij AFC. 
      BG

Jack Huiman, Roy van Dijk, Sebo Woldringh, Seth van Straten , Patrick  
Reddering, Max Flam en Lou Hekster. 



9AFC Recreatief   |  

eisjes- en vrouwen 
voetbal bij AFC, het leek 
jarenlang ondenkbaar. 
De tijd staat echter niet 
stil, de club moet met 
haar tijd mee. Op een 

mooie nazomer avond in 2013 was dat de 
conclusie van een groep jonge AFC’ers die 
de club vooruit willen helpen. ‘De Bikkels’, 
zo noemen de jongens zichzelf gekscherend, 
presenteerden een plan aan het bestuur. Ver-
volgens werd samen met het enthousiaste 
bestuur het plan uitgewerkt en voorgelegd 
aan de leden tijdens een buitengewone Alge-
mene Ledenvergadering. Ook daar was men 
overwegend enthousiast en werd door een 
grote meerderheid voor de invoering van 
het meisjesvoetbalplan gestemd. Nu, aan de 
vooravond van hopelijk weer een mooi AFC 
seizoen, is het dan eindelijk zover: meisjes en 
vrouwen gaan voetballen in een AFC tenue!

AFC is er klaar voor, de club is nieuws-
gierig. Om een valse, overmoedige start te 
voorkomen wordt behouden begonnen met 
3 teams: de jongste meisjes gaan samen met 
de jongste jongens voetballen in de ‘World 
Cup en Champion’s League’. De Meiden B1 
gaat op zondag haar wedstrijden spelen en 
ook bij de vrouwen zal sprake zijn van een 
‘vlaggenschip’. De toppers van Dames 1 

zullen ook op de zondagmiddag hun kunsten 
gaan vertonen.

Een van de drijfveren om meisjes- en vrou-
wen voetbal te introduceren bij AFC was 
het geven van een impuls aan het vereni-
gingsleven. Juist in de huidige, individuali-
serende maatschappij wil AFC als club meer 
nadruk leggen op de sociale cohesie binnen 
de vereniging. Door te starten met het 
vrouwenvoetbal hopen wij daar een impuls 
aan te geven. Een grappig ideaalbeeld doemt 
hierdoor al op; Dames 1 voetbalt vóór de 
mannen van AFC 1. Vervolgens gaan de 
vrouwen kijken bij de mannen en na een 
mooie overwinning drinken beider vlaggen-
schippen samen een biertje in ons clubhuis. 
Schitterend!

Wat de toekomst ons ook zal brengen, 
AFC is en blijft een club van veel tradities. 
Wellicht is daar nu een mooi en florerend 
hoofdstuk aan toegevoegd. De meisjes en 
vrouwen die nu en in de toekomst bij AFC 
gaan voetballen zijn van harte welkom op de 
club, waar gemoedelijkheid, dat hoog in het 
vaandel staat, nog meer zal worden gekoes-
terd. Zeker met de komst van onze nieuwe 
vrouwelijke leden. 

Een nieuw hoofdstuk in de lange geschiede-
nis van de club. En dat ging van start op die 
mooie nazomeravond in 2013. Wellicht dat 
over een aantal jaar de beroemde tekst op 
ons clubhuis zal worden veranderd in: ‘Het 
sieraad van een huis zijn de vrienden én 
vriendinnen die er verkeren’. 
Namens AFC wil ik alle meisjes en vrouwen 
die dit jaar voor het eerst lid zijn geworden 
welkom heten, en ontzettend veel plezier 
wensen bij de mooiste club van Amsterdam! 

                  MP

vrouwenvoetbal:    
  nieuw hooFdstuk

Bovenste rij vlnr: Queenie Hofwijks, Saida Coutinho, Cherelle Berrenstein, Tessa Schuurma, Anne Stehouwer, Anne Veerle Vaarkamp,
Klaartje Jongepier, Leontine Wegewijs.
Onderste rij vlnr: Ouafe Benyachou, Mary Ann Remak, Ikram el Farissi, Loraine Parsser, Tamar van Gulik, Danielle Meijer, Janneke van der Valk.
Op de foto ontbreken: trainster Laura du Ry,Iris van Maldeghem, Geochella Dokman.

indeling dames 1
AFC VR1

Buitenveldert VR3
DESS VR2

IVV VR1
Monnickendam VR1

Oosthuizen VR1
OSV VR1
RCZ VR1
SDZ VR1

Weesp FC VR1
WV-HEDW VR1

Zeeburgia VR1
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terugblik kampioensjaar:
      ‘wÁt een seizoen!’

p zondag 12 mei 2013 speelt AFC thuis tegen 
HBS. Het is de laatste wedstrijd van een lang en 
slepend seizoen 2012-2013. AFC wint met 3-1 
en handhaaft zich daarmee, ‘op het (aller)laatste 
nippertje’ in de Topklasse. Na de uitzichtloze 
klassering op drie kwart van de competitie was 

de veiligstelling van het Topklasseschap een ware ‘Houdini 
Act’. Trainer Maarten Stekelenburg, die het voortijdig overnam 
van AFC’s succescoach Cor ten Bosch, leverde een geweldige 
prestatie. Nu maar snel vakantie en op naar een nieuw seizoen. 
Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Tijdens de zomerstop vinden er binnen de A-Selectie voor het 
seizoen 2013-2014 behoorlijk wat wijzigingen plaats. Een flink 
aantal oud-gedienden vertrekt naar andere verenigingen, en daar 
komen nieuwe aanwinsten voor in de plaats. El-Abdelloui, Galata, 
Willemsen en Moelee zijn directe versterkingen in de achterhoede. 
Vanuit AFC Zaterdag 1 maken Daan Sutorius en Tim Wullfraat de 
definitieve overstap naar het Eerste, of beter gezegd, hun comeback. 
Pepijn Kluin is een 
versterking voor 
de spitspositie en 
Samsom keert terug 
op het oude nest 
na een avontuur 
in het buitenland. 
Tel daarbij nog de 
ervaren Wissink 
en Veerman en de 
kwaliteitsimpuls is 
compleet. Plotse-
ling is AFC een 
‘outsider’ voor de 
bovenste plaatsen 
op de ranglijst. 
Een onverwachte 
domper is het 
vroegtijdige vertrek 
van hoofdtrainer 
Maarten Stekelen-
burg. De KNVB 
benadert hem op 
een voor AFC bij-
zonder slecht getimed moment voor de positie van bondscoach voor 
het Nederlands Elftal O/17. Een prachtige kans voor de ambitieuze 
trainer en dus wenst AFC hem veel succes bij deze uitdaging. Maar, 
wat nu? AFC 1 is een mooi schip maar zit ineens zonder kapitein. 
In de daaropvolgende weken wordt er kordaat gehandeld. Onder 
aanvoering van teammanager Bob Duis wordt er na een korte 
introductie- en onderhandelfase een nieuwe trainer gepresenteerd: 
Willem Leushuis. De Brabander met een indrukwekkend CV als 
trainer van topamateurclubs windt er in zijn eerste weken als AFC’r 
geen doekjes om. “Wij willen strijden voor de hoofdprijs,” stelt hij 
vastberaden. 
De voorbereidingsperiode is veelbelovend. In het Italiaanse Belluno 
(op uitnodiging van AFC Ridder Dé Hurwits) wordt duidelijk dat 
de trainer en spelers geen genoegen nemen met een lage klassering. 
‘De beste willen zijn’ wordt het credo. Terug in Nederland wint 
AFC veel oefenwedstrijden van gerenommeerde Topklassers en 
maakt een sterke indruk. Reikhalzend kijkt men uit naar de start 
van de competitie. Die begint echter met een tegenvaller. De uit-
wedstrijd bij het altijd kwalitatief sterke De Treffers uit Groesbeek 

wordt met 3-2 verloren in blessuretijd. Een zure nederlaag, zeker na 
de hoopgevende resultaten in de voorbereiding. Maar gek genoeg 
lijkt het of AFC een morele opsteker van de verloren partij heeft 
gekregen. De ploeg heeft laten zien mee te kunnen met de top van 
de Topklasse. En dat geeft vertrouwen.
De daaropvolgende drie wedstrijden worden overtuigend gewon-
nen. Langzaam maar zeker gaat de rood-zwarte trein uit Amster-
dam-Zuid harder rijden, om halverwege de eerste competitiehelft 
zelfs te gaan denderen. Tot aan de winterstop wint AFC 11 van de 
15 wedstrijden, speelt één keer gelijk en verliest slechts drie keer. 
Een formidabele serie. Door een 2-3 overwinning in Emmen op 
WKE, neemt AFC op 10 november 2013 de koppositie over van De 
Treffers. Op de terugweg naar Amsterdam is het groot feest. De 
eerste plaats. Geweldig. Nu vasthouden!
Dat blijkt nog niet eenvoudig. AFC is als koploper the team to beat en 
krijgt te maken met nog meer weerstand. Van VVSB en Cuijk wordt 
verloren en tegen HBS gelijk gespeeld. Maar twee overwinningen 
daarna zorgen er voor dat AFC als ‘Herbstmeister’ de winterstop in 
gaat. Wat een weelde. 

Op het trainings-
kamp in Barcelona 
tijdens de winter-
stop worden de 
hoge ambities nog 
maar eens geza-
menlijk uitgespro-
ken. Het talent is 
aanwezig. Zolang 
iedereen zich voor 
het teambelang 
in zal zetten, zou 
AFC best hoge 
ogen kunnen gooi-
en. De stemming 
in Spanje is dan 
ook opperbest. Het 
team maakt een 
hechte en gretige 
indruk. Dat belooft 
nog wat.
Frappant genoeg 
begint AFC ook 
aan het tweede deel 

van de competitie met een nederlaag. FC Lienden speelt een sterke 
wedstrijd en wint knap, met 4-2, van een ietwat ongeïnspireerd 
ogend AFC. Er wordt hardop gebaald en er vallen pittige woorden. 
De tegenvaller zet AFC 1 met beide benen op de grond. Zó moet 
het dus niet.
De Reds herstellen zich en pakken na de Liendense setback 13 punten 
uit 5 wedstrijden. Dat tikt lekker aan. De eerste plaats wordt nog 
altijd ingenomen, maar daarbij wordt nu ook het verschil met de 
achtervolgende groep stukje bij beetje groter. De teller springt van 
3 naar 6, door naar 9 en op zondagavond 16 maart is het verschil 
zelfs 11 punten. Het blijft ‘nieges’ om op voorhand over een kam-
pioenschap te praten, maar deze marge mag eigenlijk niet meer 
worden weggegeven. Daar is iedereen zich sterk van bewust. Een 
week later zet een knappe uitoverwinning in Haaksbergen AFC in 
een zetel richting het eerste Kampioenschap van Nederland (voor 
Zondagamateurs) uit de clubgeschiedenis. Het zou toch wat zijn….
Op zondag 6 april is een vertegenwoordiger van de KNVB al met 
de Kampioensschaal aanwezig op ‘Goed Genoeg’. Thuis tegen 
WKE, wanneer er ook meer dan 100 oud-Eerste Elftal Spelers op 
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de tribune zitten, zou de titel al kunnen worden binnengehaald. Dat 
lukt echter nog niet. WKE speelt een geweldige wedstrijd en de 0-0 
is voor AFC een maximale uitslag. 
Een week later dan in Echt, tegen EVV; 3 punten voor AFC en 
‘gunstige’ resultaten van de concurrentie zouden het kampioen-
schap betekenen. Een grote groep supporters reist af naar Limburg 
om de ploeg te steunen. In het clubhuis op Goed Genoeg bekijkt 
een andere groep supporters de wedstrijd – die live door RTVNH 
wordt uitgezonden- op het grote scherm in de achterzaal. Maar ook 
deze middag lukt het net niet. Na een wedstrijd van hoog niveau 
van beide kanten staat er 1-1 op het scorebord. De Kampioensschaal 
mag nog even in de zilveren KNVB koffer blijven.
Dan wordt het zaterdag 19 april 2014. De ‘stille zaterdag’ voor 
Pasen, waarop de mannen van Leushuis en Moumane de kroon op 
hun mooie seizoen kunnen gaan zetten. AFC speelt thuis tegen 
HBS. De zon straalt. ‘Goed Genoeg’ staat en zit bomvol. Fantas-
tisch. Het is pure reclame voor het amateurvoetbal. HBS is echter 
niet naar Amsterdam gekomen om AFC de titel zomaar cadeau te 
geven. Integendeel, het wordt een waar gevecht. Het publiek wordt 
vermaakt met maar liefst 8 doelpunten. Als de scheidsrechter voor 
het einde van de wedstrijd fluit staat het 4-4. Weer een puntje, maar 
is dat genoeg? 
Op het veld wordt gewacht op de resultaten van de andere velden. 
Teletekst wordt voortdurend geraadpleegd. Wat zijn de andere 
uitslagen? Als blijkt dat die in het voordeel van AFC zijn volgt een 
enorme ontlading van vreugde. De spelers gaan uit hun dak. AFC 
is Kampioen van Nederland. Niet te geloven. Geweldig. Uniek. 
Onvergetelijk!
En zo kan het gek lopen. Van de rand van de (degradatie) afgrond 
naar het algehele zondagkampioenschap. De ‘pole position’ die in 
november 2013 werd bemachtigd, gaven de trainers, spelers en be-
geleiding nooit meer uit handen; 20 weken lang op nummer 1. Een 
staande ovatie is op haar plaats voor het Gouden Team van 2014!

                      BG 
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ijna 100 jaar geleden, in de jaren 1919 en1920 
speelde AFC wedstrijden om het Kampioen-
schap van Nederland tegen AJAX, Willem II, 
Go Ahead, Be Quick en NAC.  Beide keren werd 
AJAX landskampioen.

In 1921 degradeerde AFC naar de KNVB Tweede Klasse en het 
duurde 40 jaar tot de club in 1961 via het Kampioenschap in de 
Tweede Klasse weer terugkeerde op het hoogste (inmiddels ama-
teurs) niveau, de KNVB Eerste Klasse. Daarna volgde een bijzonder 
succesvolle periode. AFC behaalde ook in 1963, 1967 en 1969 het 
Kampioenschap en speelde opnieuw wedstrijden om het Kampioen-
schap van Nederland. In de latere geschiedenis van de club werd dit 
succes, 3 keer Kampioen in 6 jaar tijd op het hoogste niveau, nooit 
meer geëvenaard.
In de maand mei van het jaar 1963 werd AFC in de laatste wedstrijd 
van het seizoen thuis tegen OSV uit Oostzaan met de 16-jarige Rob 
Rensenbrink in de gelederen Kampioen. Er werden wedstrijden 
gespeeld tegen clubs als Unitas, Quick Nijmegen e.a., maar AFC 
eindigde in deze na-competitie om het Kampioenschap van Neder-
land op de laatste plaats.

Heel anders loopt het in het seizoen 1966-1967. AFC behaalt het 
Kampioenschap in een uitwedstrijd tegen v.v. Hillegom en kwali-
ficeert zich na wedstrijden tegen v.v. Sneek en Unitas voor twee 
finalewedstrijden tegen Middelburg. De thuiswedstrijd wordt op 
een volgepakt Sportpark Goed Genoeg met 0-2 verloren en ook 
de uitwedstrijd in Middelburg eindigt in een nipte nederlaag  (2-1) 
waardoor Middelburg door 4 doelpunten van hun snelle spits Pen-
tury het landskampioenschap bij de amateurs behaalde. 

Wij maken een fikse sprong in de tijd en treffen AFC opnieuw in de 
strijd om het Kampioenschap van Nederland in het seizoen 2009-
2010, het laatste jaar dat de KNVB Hoofdklasse het hoogste ama-
teurniveau betekent. In een driestrijd met De Treffers (Groesbeek) 
en Gemert is het de Brabantse ploeg die met de Zondagtitel aan de 
haal gaat. Maar wie weet zijn de jaren vanaf 2010 wel de nieuwe 
jaren ’60 van de vorige eeuw, want drie seizoenen na het lang 
gewenste kampioenschap in de Hoofdklasse werd AFC dus opnieuw 
kampioen. En dat betekende het eerste Landskampioenschap in de 
geschiedenis van de club. Een droom werd werkelijkheid.

De finale om het Algehele Kampioenschap van Nederland werd 
gespeeld tegen Zaterdag grootmacht Spakenburg. Deze clash liet 
echter lang op zich wachten, mede doordat er eerst een beslissings-
wedstrijd gespeeld moest worden om het Kampioenschap van de 
Zaterdag Topklasse, tussen Spakenburg en GVVV. In een volgepakt 
Volendam stadion pakten de blauwen uit Spakenburg de titel en 
wachtte de confrontatie met de Amsterdammers. 

De heenwedstrijd is aan de boorden van het IJsselmeer. AFC speelt 
bij vlagen niet onaardig, ontbeert het nodige geluk en krijgt met 4-1 
om de oren van een geweldige tegenstander. Het lijkt na één duel 
al beslist. Een week later is de return in Amsterdam-Zuid. Met veel 
‘blauw’ publiek op de tribunes ontpopt zich een heerlijk voetbalge-
vecht tussen twee mooi voetballende ploegen. AFC wint met 3-2  en 
dat is niet genoeg. Met een beetje meer mazzel, dan…. je weet maar 
nooit. Spakenburg is de verdiende Algeheel Kampioen van Neder-
land en AFC rest de complimenten en de bloemen. 

                                                    
                                                                                                   BG

kampioenschap
    van nederland
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  AFC voor aanvang van de thuiswedstrijd tegen Middelburg in 1967.
Staand vlnr: Frits Röhrig, Ernst Seunke, Jos Lonnee, Ernst Huisman, 
Elbert Tak, Nico van Til.   Gehurkt vlnr: Jos Kemna, Nol Kulkens, Jaap 
Draisma, Frans van den Bor, Ben Slaap

Magid Jansen aan de bal in de Kampioenscompetite tegen Gemert. Op de 
achtergrond Lutzen Brink en Willem Scheerens

AFC voor aanvang van de wedstrijd om het Kampioenschap van 
Nederland tegen Spakenburg. Staand vlnr: Tim Wulffraat, Rogier 
Wissink, Daan Sutorius, Randell Shakison, Geoffrey Galata, Youssef El 
Abdelloui. Gehurkt vlnr: Guido Moelee, Mitchell Theuns, Jasper de Haer, 
Enrico Patrick, Joshua Patrick

Frits Röhrig in actie tegen VV Sneek op een volgepakt Goed Genoeg

Doelman Nol Kulkens redt in- en tegen Middelburg stijlvol 
op een schot van de razendsnelle Pentury. 
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Willem Leushuis (62) is toe aan zijn 
tweede seizoen als hoofdtrainer van AFC. 
Aan de hand van een aantal steekwoorden 
blikt hij terug en kijk hij vooruit. Grote 
vraag is natuurlijk: kan hij AFC voor het 
tweede jaar op rij naar de titel loodsen?

kAmpioen
‘Het is de titel van het collectief. Iemand uit 
het betaalde voetbal zei: AFC had niet de 
beste spelers maar wel het beste en meest 
stabiele team team, dat vonden wij een 
groot compliment. Dat heeft geresulteerd 
in 73 doelpunten en 62 punten. Dan ben je 
de terechte kampioen. De doelpunten van 
Wulffraat en Pepijn Kluin hebben ons veel 
goed gedaan. We hadden een solide verde-
diging en middenveld. Er stond een goede 
keeper op doel. Laurens Samsom mogen we 
niet vergeten. Die noem ik de penningmees-
ter van de ploeg, die alle ballen oppikt en de 
boel bewaakt. Tel dat allemaal maar bij el-
kaar op. Ook de breedte van de selectie. Kijk 
naar Jasper de Haer. Die was erg belangrijk 
in het laatste gedeelte van de competitie.
Het ging natuurlijk al snel goed, tijdens 
het seizoen. De staf heeft de selectie scherp 

gehouden, door heel veel met jongens indivi-
dueel te praten. Vooral ook met jongens die 
soms even buiten de boot vielen. Om te ver-
klaren welk beleid we voerden en waarom 
we het zo deden. Met name naar de reserve-
spelers toe. Dat creëerde heel veel betrok-
kenheid. Die jongens hebben ons uiteindelijk 
mede kampioen gemaakt. En we hebben echt 
leuke wedstrijden gespeeld. Neem Leonidas 
uit. Komen we achter in blessuretijd en 
vanuit de aftrap komen we toch nog gelijk. 
Dat zijn van die buitengewone dingen die je 
niet snel vergeet.’
‘Ik vind het ook mooi dat jonge spelers zich 
ontwikkeld hebben. Zoals Tim Wulffraat, 
Mitchel Theuns en Daan Sutorius. Ik bedoel: 
die hebben een fantastische ontwikkeling 
door gemaakt. Het zijn ook jongens met een 
AFC-verleden, net als de broertjes Patrick, 
Galata en Jansen. Die hebben hier ook in de 
jeugd gespeeld. Als je alles bij elkaar optelt 
denk ik dat we met met meer dan tien jon-
gens zitten die allemaal een verleden bij de 
club hebben. Daarin is AFC zeker koploper 
in de Zaterdag en Zondag Topklasse en dat 
is een groot compliment voor de fantastische 
jeugdopleiding. Maar de TC heeft voor vorig 
seizoen natuurlijk ook een aantal goede 

spelers gehaald die er meteen stonden. Om 
maar niet weer die degradatiestress te heb-
ben.’

stAF
‘We zijn vorig jaar heel stabiel gebleken. 
Ook in de staf. Dat zijn: assistent Said 
Moumane, Bela Szenasi (keeperstrainer, 
red), clubarts Lex Swaan, fysio’s Michael 
Oliveira en Bas ter Hoeven, orthopeed Bas 
Pijnenburg, elftalleider Bob Duis en last but 
not least materiaalman Hans van Rossum. Bij 
dat alles komt Jeroen Brussee er dit seizoen 
bij. Kortom, AFC heeft omstandigheden 
gecreëerd waarin het voor mij heel prettig 
werken is.’ 
‘Vorig seizoen vertrouwde de staf elkaar 
blindelings. Iedereen kreeg van mij veel 
verantwoordelijkheid. En die pakten ze dan 
ook. En de spelers zien dat. Dat werkte. De 
spelers pikten dat ook op. Ronnie van Es 
speelde ook een belangrijke rol. Hij was in 
eerste instantie weg, maar ik heb hem terug 
gehaald omdat ik zijn ervaring wilde gebrui-
ken. Ronnie was bedoeld als spitsentrainer, 
maar door zijn werk is dat er niet helemaal 
uitgekomen. Maar hij is altijd een goede 

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: 
 ‘geen zesjes cultuur.’
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aanvulling geweest op de bank. Met veel 
individuele coaching heeft ook Ron zijn 
bijdrage geleverd. Hij heeft zich bijvoor-
beeld ontfermd over Tim Wulffraat, toen 
die nog in een wat moeilijkere fase zat. 
Toen heb ik Ronnie echt de buddy van 
Tim gemaakt. Beetje begeleidend. Ronnie 
heeft daar extra aandacht gegeven en ik 
weet zeker dat Tim daar baat bij heeft 
gehad.’ 

spAkenBurG
‘De finale om het kampioenschap van 
Nederland? Geweldig om mee te maken, 
maar als het gelopen was zoals gepland, 
hadden we zeker meer kans gehad. Wij 
waren negentien april al kampioen. Tot 
de finale was het pappen en nat houden. 
We gingen uit van het schema dat de 
KNVB ons in eerste instantie had voorge-
spiegeld. Maar het duurde allemaal veel 
langer. Ook omdat twee partijen het niet 
eens konden worden over een speellocatie. 
En daar was Spakenburg leidend in. Wij 
werden gedupeerd. Spakenburg speelde 
ook nog tegen GVVV een superwedstrijd, 
op het scherpst van de snede. Dat ritme 
misten wij. Wij moesten scherp blijven met 
trainingen en een oefenwedstrijdje. Dat zag 
je terug toen we in de eerste wedstrijd tegen 
Spakenburg met 4-1 verloren. Toen wij daar 
de aansluitingstreffer maakten (2-1, red), 
dreigde Spakenburg om te vallen. Maar toen 
was de scheidsrechter ineens geblesseerd. 
En we hadden natuurlijk al de pech dat 
Pepijn Kluin geblesseerd was (hij scheurde 
in mei zijn kruisband af, red). Het hele elftal 
hing aan Pepijn, omdat hij zo balvast is. 
Maar ik vind dat we het thuis goed recht 
hebben gezet; 3-2 winnen met toch een ge-
handicapt team. Met wat meer geluk hadden 
we Spakenburg nog meer pijn kunnen doen.’ 

Belluno
‘Vorig jaar kende ik niemand op het trai-
ningskamp in Italië. Na een week trainen in 
Amsterdam ging ik toen met veertig man 
op stap. Toen heb ik best wel wat piketpaal-
tjes neergezet om te laten zien wie ik ben 
en waar ik voor sta. En hoever ze konden 
gaan met mij. Een best strak georganisserd 
trainingskamp. Dat was ook wel nodig. Toen 
AFC in de degradatienood verkeerde, het 
jaar daarvoor, werd duidelijk dat er behoefte 
was aan structuur en discipline. Dat bracht 
Maarten Stekelenburg. Die lijn heb ik door-
getrokken. Ze dachten natuurlijk wel: wat 
heeft AFC nu weer voor een trainer in huis 
gehaald. Maar uiteindelijk is dat wel goed 
gekomen.’  
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‘Nu was het trainingskamp in Italië wel iets 
anders omdat ik iedereen al kende uiter-
aard. Ook is de groep nagenoeg hetzelfde 
gebleven. Er is hard gewerkt. Ook is er 
veel tactisch gewerkt. Maar er was wel iets 
meer tijd voor ontspanning. We zijn een dag 
langer gebleven dan vorig jaar. We zijn ook 
naar Venetië gegaan. Naar een wijnproeverij 
geweest. Bij het eten een wijntje aan tafel. 
Ja, nu wel.’ 

toekomst
‘Je merkt nu al dat iedere tegenstander het 
ons moeilijk gaat maken. We hebben al re-
latief vaak verloren in de voorbereiding. We 
moeten mentaal en fysiek nog sterker wor-
den. Naar meer volwassenheid toe. Volwas-
senheid betekent voor ons dat je op de juiste 
manier naar een wedstrijd toeleeft. Stevig de 
duels in gaat. Dat je medespelers inspireert. 
Dat je coacht. Dat je verbaal aanwezig bent. 
Dat je je houdt aan de tactische opdrachten. 
Dat je anderen corrigeert en geen onnodige 
gele of rode kaarten pakt. En dat je de coa-
ching accepteert en je eigen ego wegcijfert 
voor het team. We hebben die spelers al 
maar we streven naar een hele selectie die 
volwassenheid uitstraalt. Maar je ziet dat 
de jonge spelers  daar nu ook stappen in die 
richting hebben gezet. Die lijn moeten we 
met zijn allen volgen.’
‘Als we een vervanger kunnen vinden voor 
Pepijn Kluin, die in totaal acht maanden 
nodig heeft om te herstellen, kunnen we 
top drie spelen komend seizoen. Als alles 
meevalt. En anders moeten we gewoon zo 
hoog mogelijk eindigen. Maar nu missen wij 
nog teveel een aanspeelpunt. Ik trek gewoon 
op en af. Sjoerd Jens: vier doelpunten. 
Joost Heij: zes doelpunten. Kluin: vijftien 
doelpunten. Die lever je allemaal in. Nu 
hebben we Melvin Grootfaam van Chabab er 

bij. Die heeft er zes gemaakt maar komt het 
best tot zijn recht op de zijkant. Kortom: je 
levert dus zo’n kleine twintig goals in. Trek 
die van ons doelsaldo af en je bent gewoon 
een middenmoter. Daar moeten we dus voor 
waken.’
‘En we willen geen tweede Katwijk wor-
den. Die werden zaterdagkampioen in de 
Topklasse. Maar spelen dit seizoen wel 
gewoon in de Hoofdklasse. Ook Spaken-
burg degradeerde enkele seizoenen geleden 
bijna na het kampioenschap. Wat daar mis 
ging? Onrust binnen de vereniging en dat is 
niet bevorderlijk voor de prestaties. Daarom 
benadruk ik ook dat we bij AFC allemaal 
met de neuzen dezelfde kant op moeten 
staan. Dan hebben we kans om weer een 
heel mooi seizoen te draaien.’ 

eXCelsior
‘Ja, dat is een mooie loting in de beker; thuis 
tegen een ploeg die in Eredivisie speelt. 
Leuk. Een AFC in topvorm kan winnen van 
een Excelsior dat niet in topvorm steekt. 
Een ronde verder komen, hoort ook echt tot 
de mogelijkheden.’

REÜNIE OUD-AFC 1
‘Ja, dat was fantastisch toen hier vorig sei-
zoen tijdens de thuiswedstrijd tegen WKE 
al die oud-spelers op de tribune zaten. Dat 
mag ook wel vaker gebeuren. Dat verdie-
nen we ook wel, zeker nu we kampioen zijn 
geworden in de Topklasse. Meer aandacht 
voor ons is best te rechtvaardigen. Niet wat 
de pers betreft, die aandacht is er genoeg, 
maar wat meer publiek zou heel mooi zijn. 
Als de club dat voor elkaar krijgt zou dat 
een geweldige impuls voor de club beteke-
nen. En als wij dan ook blijven presteren 
dan ontstaat er een wisselwerking die alleen 
maar winnaars oplevert.’  
                 TR
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eder jaar zijn er bij AFC en alle 
andere amateurvoetbalclubs wijzi-
gingen in de samenstelling van de 
A-selectie. Spelers komen en spe-
lers gaan. Dit jaar zijn er minder 
mutaties dan wij de laatste jaren 

gewend waren. Joost Heij is vertrokken naar 
de zaterdag amateurs van Ajax en Wibout 
de Vetten naar Abcoude. Ronny van Es (hij 
blijft als begeleider aan het eerste elftal 
verbonden), aanvoerder en topscorer Sjoerd 
Jens (naar AFC Zaterdag 2) en Duncan van 
Moll (naar AFC Zaterdag 1) hebben een 
punt achter hun actieve voetbalcarrière op 
het hoogste amateurniveau gezet. Wij zullen 
hen missen. De openvallende plaatsen zijn 
ingenomen door vier nieuwkomers waarvan 
er drie reeds in de jeugd van AFC actief zijn 
geweest. ‘Welcome back!’   Onze stadionspea-
ker Maarten Blokland stelt deze vier spelers 
hieronder nader aan u voor.

JonAthAn riChArd...
... is 23 jaar oud en groeide op in Am-
sterdam-West. Hij maakte deze zomer de 
overstap van OFC naar AFC. Bij de club uit 
Oostzaan viel hij op door zijn goede spel 
en werd vervolgens benaderd door trainer 
Willem Leushuis om voor de Reds te komen 
spelen. Als jeugdspeler voetbalde hij ook al 
voor AFC voor hij de kleuren van OFC met 
succes verdedigde. Jonathan speelt het liefst 
als linkshalf, is explosief en heeft een groot 
loopvermogen. In het dagelijkse leven werkt 
hij als sport-coördinator en organiseert 
allerlei sportevenementen voor de jeugd in 
Amsterdam-Zuidoost.  Hij is blij en trots 
weer bij AFC terug te keren.  Zijn eerste 

indrukken van de A-selectie van AFC zijn 
goed. Hij vindt het een leuke en gretige 
groep en alles is perfect georganiseerd. Hij 
merkt dat er een groot verschil is tussen de 
1e klasse en de Topklasse maar hij werkt 
hard om zich verder te ontwikkelen als 
voetballer. Hij gaat hoe dan ook zijn uiterste 
best doen om een vaste waarde van de ploeg 
te worden.

JermAno huwAë...
... is 19 jaar oud en maakt de overstap van 
de Junioren A1 van AFC waarmee hij vorig 
jaar o.l.v trainer Roy Tular kampioen werd.  
Jermano groeide op in het Noord-Hollandse 
Krommenie, waar hij nog altijd woont. 
Als kind begon hij met voetballen bij het 
plaatselijke Sporting Krommenie. Via HFC 
Haarlem en AFC’34 kwam hij op zijn 15e 
naar AFC. Hij trainde vorig seizoen vanaf de 
winterstop mee met het 1e elftal en maakte 
reeds zijn debuut in een districtsbekerwed-
strijd. Dus een complete nieuweling binnen 
de selectie is hij niet. Zijn favoriete positie 
is linksback. Jermano is tweebenig en sterk 
in 1-tegen-1 situaties. Hij werkt hard om 
fysiek sterker worden. Momenteel volgt hij 
de opleiding Handel en Ondernemen aan 
het ROC in Amsterdam. Voor de toekomst 
heeft hij zijn vizier gericht op een HBO 
opleiding Sportmarketing. Bij AFC voelt hij 
zich zeer op zijn gemak, zeker ook omdat 
alles erg goed geregeld en gestructureerd 
is. Jermano’s vader Ben speelde overigens 
ooit in de Zaterdag 1 van AFC. Een leuke 
bijkomstigheid.

melvin GrootFAAm...
... is 24 jaar en verruilde deze zomer FC 
Chabab voor AFC. In zijn jeugd voetbalde 
hij voor SDZ, DWS en Telstar, waarna hij 
bij Chabab kennis maakte met Topamateur-
voetbal. Oud AFC trainer Cor ten Bosch 
kende Melvin goed uit zijn periode als 
trainer van DWS. Ten Bosch tipte Team-
manager Bob Duis over deze talentvolle 
speler en zo geschiedde. Grootfaam is een 
snelle, technisch vaardige buitenspeler en 
kan op beide flanken goed uit de voeten. 
Hij noemt zijn scherpe voorzetten als een 
aanvallend wapen. Hij wil graag efficiënter 
worden in de 16 meter en gaat daar dit jaar 
hard aan werken. Melvin is werkzoekende en 
overweegt in de tussentijd opnieuw te gaan 
studeren. AFC heeft hij in een korte tijd 
leren kennen als een bijzonder gezellige club 
waar hij warm is ontvangen. Zijn doelstel-
ling is om met AFC zo hoog mogelijk te 
eindigen en als het even kan om Kampioen 
te worden. Dat zou hij na de degradatie van 
vorig seizoen erg mooi vinden om mee te 
maken.

mitChell FAerBer... 
... is 20 jaar oud en komt over van de Ko-
ninklijke HFC. In de jeugd speelde hij voor 
SC Oriënt en OSV maar op zijn 17e kwam 
Mitchell als eerstejaars A-junior naar AFC 
en viel op door zijn goede spel. Hij kreeg 
een kans in de jeugdopleiding van AZ, waar 
hij na een tegenvallend seizoen besloot te 
vertrekken. Zijn volgende halte was Kon. 
HFC. Een vervelende enkelblessure hield 
hem echter lange tijd aan de kant en noopte 
hem deze zomer tot een operatie. Tijdens 
die operatie werd een stukje bot uit de enkel 
verwijderd waardoor de klachten hopelijk 
zullen verdwijnen. Indien fit is Mitchell 
een balvaste en kopsterke spits met scorend 
vermogen en hoopt zijn kwaliteiten bij AFC 
opnieuw te kunnen tonen. In zijn dagelijkse 
leven volgt hij de studie Rechten aan de 
Hogeschool van Amsterdam, waar hij hard 
moet studeren om zijn propedeuse te be-
machtigen. Zijn doel is om uiteindelijk in de 
sector van de advocatuur terecht te komen. 
Buiten zijn studie werkt hij twee dagen per 
week als barkeeper bij Umami, een Aziatisch 
restaurant aan de Nieuwezijds Voorburgwal. 
Mitchell is blij terug te zijn bij AFC, in zijn 
ogen een fijne club met een mooi eerste 
elftal. De eerste fase van het seizoen zal voor 
hem nog in het teken van zijn herstel staan. 
Als dat goed gaat hoopt hij binnen afzien-
bare tijd weer aan te sluiten bij de groep. 

MB

nieuwe spelers,
     oude bekenden

nieuwe spelers:
vlnr.: Melvin Grootfaam, Jermano Huwaë, Jonathan Richard.
Op de foto ontbreekt: Mitchell Faerber.
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seizoenen  spelers   periode  aantal  aantal   aantal   totaal

 1986-2014      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 Wout Meulemans  2007-2014 133 4 17 154 
 Frank Aboikoni  1992-1993, 1995-2001 105 27 18 150 
  Nils Adriaans 1989-1994, 1996-1998 130 5 7 142 
6 Sjoerd Jens  2007-2008, 2009-2014 175 87 40 302 
 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 
 Laurens Samsom  2006-2011+2013-2014 138 13 10 161 
 Dennis Gebbink 1992-1998 132 13 13 158 
  Orlando Patrick 1986-1988, 1989-1993 96 35 6 137 
 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 Magid Jansen 2009-2014 128 37 33 198 
 Raymon van Emmerik  2007-2012 138 0 2 140 
 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 
 Kerwin Hartman  2009-2014 38 0 0 38 
4 Patrick Steenkist 1989-1993 93 43 33 169 
  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 
 Ron van Es 2010-2014 65 17 4 86 
 Rene Plantinga  1989-1993 61 10 13 84 
  Murat Böke 2005-2009 73 6 3 82 
 Duncan van Moll 2010-2014 74 1 10 85 
  Martin Wolfswinkel  1999-2003 69 2 1 72 
 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 
 Roy Beukenkamp  1992-1995 74 1 4 79 
 Joost Heij 2011-2014 61 15 0 76 
 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 
 Jasper de Haer 2011-2014 61 7 0 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 Mike Derlagen 2011-2013 58 0 3 61 
 Enrico Patrick 2012-2014 52 6 12 70 
 Joshua Patrick 2012-2014 42 12 11 65 
 Tim Wulffraat 2012-2014 31 16 8 55 
 Daan Sutorius 2012-2014 30 8 5 43 
 Mitchell Theuns 2012-2014 30 3 1 34 
 Rajendro Halman 2012-2014 8 0 1 9 
 Wibout de Vetten 2012-2014 3 0 0 3 
 Michael Malmberg 2012-2014 2 0 1 3 
1 Pepijn Kluin 2013-2014 30 14 4 48 
 Bas Ent 2012-2013 23 6 4 33 
 Youssef el Abdallaoui 2013-2014 30 0 1 31 
 Geoffrey Galata 2013-2014 27 2 1 30 
 Marien Willemsen 2013-2014 29 0 1 30 
 Guido Moelee 2013-2014 24 2 1 27 
 Randel Shakison 2013-2014 13 1 1 15 
 Javier Vet 2012-2013 12 0 1 13 
 Barry Tjeertes 2012-2013 11 1 0 12 
 Beau Molenaar 2012-2013 10 0 0 10 
 Rogier Wissink 2013-2014 6 1 0 7 
 Mitchell Schildwacht 2012-2013 4 0 0 4 
 Dion Thomas 2012-2013 2 0 0 2 
 Jermano Huwaë 2013-2014 1 0 0 1 
 Maxime Singels 2013-2014 1 0 0 1 

anaf 1986 werd door clubstatisticus 
Chris Schröder niet alleen het aantal 
seizoenen per speler geregistreerd, 
maar ook het aantal wedstrijden, 
doelpunten en assists. 
Deze inmiddels door de AFC-vereni-

gingsmanager opgemaakte lijst per 30 juni 2014 geeft 
het volgende overzicht van de laatste 28 seizoenen 
van 102 spelers die gedurende deze periode voor AFC 
1 uitkwamen. 
De in het rood afgedrukte namen zijn spelers die in 
het seizoen 2014-2015 voor AFC zullen uitkomen.

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 2014 n.n.b

Verenigingsmanager Henny Kottmann in actie tegen Elinkwijk 
in 1980. Op de achtergrond zijn ook Edwin Geluk en Bas 
Rachman waar te nemen.
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JVC  CUIJCK  
CUIJCK                                                  130  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  

FC  LIENDEN  
LIENDEN                                                86  KM  

EVV  
ECHT                                                        176  KM  

TOPKLASSE  ZONDAG  2014-‐2015  

**  KM  indica*e  is  berekend  vanaf  Sportpark  ‘Goed  Genoeg’  

EDO  
HAARLEM     25  KM  

Kon.  HFC  
HAARLEM                                            24  KM  

OJC  
ROSMALEN     80  KM    

HERCULES  
UTRECHT                                              39  KM  

         
Topklasse Aller Tijden GS W G V P DV DT

1 Achilles’29 88 60 12 16 192 194 74 
2 AFC 118 53 25 40 184 233 184 
3 EVV 118 52 28 38 184 172 144 
4 De Treffers  118 52 26 40 182 204 163 
5 Haaglandia 118 51 18 49 171 253 229 
4 JVC Cuijk 118 48 27 43 171 206 182 
7 VVSB 118 47 28 43 169 162 162 
8 FC Lienden  118 49 20 49 167 190 199 
9 WKE 90 40 19 31 139 172 160 
10 HBS 90 41 16 33 139 166 160 
11 HSC’21 90 38 19 33 133 189 163 
12 Hollandia 88 31 19 38 112 108 118 
13 ADO’20  60 25 16 19 91 115 105 
14 UNA 60 26 11 23 89 122 101 
15 Argon 58 20 12 26 72 76 97 
16 Hilversum 58 15 17 26 62 65 103 
17 FC Oss 28 16 11 1 59 49 23 
18 FC Chabab  60 15 13 32 54 74 128 
19 Gemert  58 12 12 34 48 57 105 
20 Quick’20 58 13 8 37 47 69 130 
21 Leonidas 30 12 8 10 44 47 53 
22 Be Quick 1887 30 6 9 15 27 45 64 
23 Juliana’31 30 4 8 18 20 31 83 
24 SWZ/Boso Sneek 30 5 4 21 19 26 67 
25 Baronie 28 3 6 19 15 32 60

de ComeBACk vAn trAditieCluBs

Dit seizoen zullen er ten opzichte van vorig jaar vier nieuwe teams 
actief zijn in de Topklasse Zondag. En dat zijn allen de vlaggensche-
pen van oude traditionele clubs: Hercules, Koninklijke HFC, EDO en 
OJC Rosmalen. 

De Koninklijke HFC is de oudste voetbalclub van Nederland, opgericht 
in 1879 te Haarlem. Spelend in de klassieke witte shirts met donkerblauwe 
broek en donkerblauwe sokken werden zij vorig jaar kampioen van de 
Hoofdklasse A. Een knappe prestatie. De club is jarenlang voornamelijk 
bekend geweest door de traditionele Nieuwjaarswedstrijd tegen de oud- 
internationals, maar in de recente seizoenen werd er gestaag en met goed 
voetbal gewerkt aan de opmars richting de Topklasse.

De hfc EDO  (Eendracht Doet Overwinnen) werd opgericht op 1 maart 
1897 en is al heel lang een goede bekende van AFC. In de jaren ’80 werden 
tussen beide clubs memorabele en historische wedstrijden gespeeld. De 
Haarlemmers waren heel lang een vaste waarde in de Hoofdklasse maar 
degradeerden in 1994 naar de Eerste klasse. Twintig jaar later is EDO 
weer terug aan de top van het amateurvoetbal, daar waar de club ook 
thuis hoort. Met EDO en De Koninklijke HFC heeft Haarlem nu een echte 
derby op het hoogste amateurniveau.

De USV Hercules uit 1882 mag zich ook met recht een ‘Oude Dame’ 
noemen.  De club uit Utrecht is met maar liefst 2500 leden een grote 
sportvereniging. Uitkomend in blauw met witte clubkleuren kunnen de le-
den van Hercules kiezen uit meerdere sporten; naast voetbal is er de keuze 
uit cricket, zaalvoetbal, tennis, badminton en ‘goalball’. Vorig seizoen 
werden de Utrechters kampioen van de Hoofdklasse C met twee punten 
voorsprong op Quick’20. 

topklasse zondag
        2014-2015

OJC Rosmalen werd opgericht in 1910 en bestaat dit seizoen 105 jaar, een 
waardige leeftijd. De Odi Juliana Combinatie speelt in een rood shirt met 
zwarte strepen. Van een dorpsclub  is geen sprake meer; OJC telt inmid-
dels ruim 1800 leden en 450 vrijwilligers. Al sinds 2002 was OJC actief 
in de Hoofdklasse. Vorig seizoen werd de ploeg uit Rosmalen met grote 
voorsprong kampioen en was de toetreding tot de Topklasse een feit.

Virtueel voert AFC na 4 seizoenen KNVB Topklasse de ranglijst aan.
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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

2013-2014 Wed. w g v p v - t

1  AFC 30 19 5 6 62 73-41
2  UNA 30 17 6 7 57 74-39
3  VVSB 30 16 9 5 57 54-31
4  JVC Cuijk 30 16 6 8 54 68-42
5  EVV 30 15 7 8 52 49-32
6  HBS 30 14 9 7 51 64-43
7  Leonidas 30 12 8 10 44 47-53
8  ADO ‘20 30 10 8 12 38 49-52
9  HSC ‘21 30 11 5 14 38 61-66
10  Lienden FC 30 10 8 12 38 41-56
11  Treffers De 30 10 7 13 37 46-47
12  WKE 30 9 9 12 36 56-51
13  Haaglandia 30 9 6 15 33 56-66
14  Be Quick 1887 30 6 9 15 27 45-64
15  Juliana ‘31 30 4 8 18 20 31-83
16  Chabab 30 5 4 21 16 38-86

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

speelschema
       2014-2015

2014
24 augustus 2014 (speelronde 1)

EDO hfc - AFC

31 augustus 2014 (speelronde 2)

AFC - OJC Rosmalen

7 september 2014 (speelronde 3)

AFC - De Treffers

14 september 2014 (speelronde 4)

EVV - AFC

21 september 2014 (speelronde 5)

AFC - Leonidas

28 september 2014 (speelronde 6)

FC Lienden - AFC

5 oktober 2014 (speelronde 7)

AFC - UNA

12 oktober 2014 (speelronde 8)

VVSB - AFC

26 oktober 2014 (speelronde 9)

AFC - Hercules

2 november 2014 (speelronde 10)

Kon. HFC - AFC

9 november 2014 (speelronde 11)

AFC - WKE

16 november 2014 (speelronde 12)

ADO’20 - AFC

23 november 2014 (speelronde 13)

AFC - JVC Cuijk

30 november 2014 (speelronde 14)

HBS - AFC

7 december 2014 (speelronde 15)

AFC - HSC’21

14 december 2014 (speelronde 16)

OJC Rosmalen - AFC

9 oktober 2014 (inhaalronde)

21 december 2014 (inhaalronde)

2015
18 januari 2015 (speelronde 17)

Leonidas - AFC

25 januari 2015 (speelronde 18)

AFC - FC Lienden

1 februari 2015 (speelronde 19)

UNA - AFC

8 februari 2015 (speelronde 20)

AFC - VVSB

22 februari 2015 (speelronde 21)

Hercules - AFC

1 maart 2015 (speelronde 22)

AFC - Kon. HFC

8 maart 2015 (speelronde 23)

WKE - AFC

22 maart 2015 (speelronde 24)

AFC - ADO’20

29 maart 2015 speelronde 25)

JVC Cuijk - AFC

za. 4 april 2015 (speelronde 26)

AFC - HBS

12 april 2015 (speelronde 27)

HSC’21 - AFC

19 april 2015 (speelronde 28)

AFC - EDO hfc

3 mei 2015 (speelronde 29)

AFC - EVV

10 mei 2015 (speelronde30)

De Treffers - AFC

15 februari 2015 (inhaalronde)  

15 maart 2015 (inhaalronde) 

ma.6 april 2014 (inhaalronde)
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Naam: Willem Leushuis
Functie: Hoofdtrainer
Leeftijd: 62
Geboortedatum: 18-03-1952
Geboorte plaats: Eindhoven 
Bij AFC sinds: 2013

Naam: Youssef el Abdallaoui
Rugnummer: 1
Leeftijd: 29
Geboortedatum: 01-02-1985
Geboorte plaats: Fes, Marokko 
Lengte: 1.87 m
Gewicht: 77 kg

Naam: Said Moumane
Functie: Assistent trainer
Leeftijd: 42
Geboortedatum: 08-11-1971
Geboorte plaats:  Agadir, Mar.
Bij AFC sinds: 2001

Naam: Kerwin Hartman
Rugnummer: 18
Leeftijd: 27
Geboortedatum: 19-02-1987
Geboorte plaats: Ede 
Lengte: 1.85 m
Gewicht: 80 kg

coaches: keepers:

Naam: Geoffrey Galatá
Rugnummer: 4
Leeftijd: 30
Geboortedatum: 06-03-1984
Geboorte plaats: Amsterdam 
Lengte: 1.75 m
Gewicht: 78 kg

Naam: Guido Moelee
Rugnummer: 5
Leeftijd: 22
Geboortedatum: 12-03-1992
Geboorte plaats: Amsterdam 
Lengte: 1.78 m
Gewicht: 74 kg

verdedigers:

Naam: Jasper de Haer
Rugnummer: 3
Leeftijd: 30
Geboortedatum: 14-10-1983
Geboorte plaats: Alkmaar 
Lengte: 1.80 m
Gewicht: 84 kg

Naam: Jermano Huwae
Rugnummer: 22
Leeftijd: 19
Geboortedatum: 23-01-1995
Geboorte plaats: Krommenie 
Lengte: 1.85 m
Gewicht: 68 kg

Naam: Enrico Patrick
Rugnummer: 11
Leeftijd: 24
Geboortedatum: 17-02-1990
Geboorte plaats: Amsterdam 
Lengte: 1.74 m
Gewicht: 77 kg

Naam: Randel Shakison
Rugnummer: 16
Leeftijd: 24
Geboortedatum: 12-03-1992
Geboorte plaats: Amsterdam 
Lengte: 1.84 m
Gewicht: 88 kg

Naam: Marien Willemsen
Rugnummer: 2
Leeftijd: 29
Geboortedatum: 18-09-1984
Geboorte plaats: Amsterdam 
Lengte: 1.78 m
Gewicht: 70 kg

Naam: Magid Jansen
Rugnummer: 15
Leeftijd: 30
Geboortedatum: 10-06-1983
Geboorte plaats: Amsterdam 
Lengte: 1.82 m
Gewicht: 75 kg

20
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middenvelders:

Naam: Daan Sutorius
Rugnummer: 8
Leeftijd: 22
Geboortedatum: 27-09-1991
Geboorte plaats: Amsterdam 
Lengte: 1.93 m
Gewicht: 90 kg

Naam: Jonathan Richard
Rugnummer: 17
Leeftijd: 23
Geboortedatum: 21-06-1991
Geboorte plaats: Amsterdam 
Lengte: 1.80 m
Gewicht: 74 kg

Naam: Wout Meulemans
Rugnummer: 14
Leeftijd: 27
Geboortedatum: 03-12-1986
Geboorte plaats: Tiel 
Lengte: 1.86 m
Gewicht: 80 kg

Naam: Laurens Samsom
Rugnummer: 6
Leeftijd: 28
Geboortedatum: 30-03-1986
Geboorte plaats: Amsterdam 
Lengte: 1.84 m
Gewicht: 76 kg

Naam: Mitchell Theuns
Rugnummer: 7
Leeftijd: 22
Geboortedatum: 01-05-1992
Geboorte plaats: Tiel 
Lengte: 1.86 m
Gewicht: 80 kg

Naam: Rogier Wissink
Rugnummer: 12
Leeftijd: 27
Geboortedatum: 11-10-1986
Geboorte plaats: Apeldoorn 
Lengte: 1.84 m
Gewicht: 88 kg

Naam: Pepijn Veerman
Rugnummer: 21
Leeftijd: 22
Geboortedatum: 6-3-1992
Geboorte plaats: Roosendaal 
Lengte: 1.89 m
Gewicht: 89 kg

Naam: Melvin Grootfaam
Rugnummer: 20
Leeftijd: 24
Geboortedatum: 20-08-1990
Geboorte plaats: Amsterdam
Lengte: 1.82 m
Gewicht: 78 kg

Naam: Tim Wulffraat
Rugnummer: 9
Leeftijd: 21
Geboortedatum: 31-10-1992
Geboorte plaats: Amsterdam 
Lengte: 1.83 m
Gewicht: 84 kg

Naam: Mitchell Faerber
Rugnummer: 19
Leeftijd: 20
Geboortedatum: 21-02-1997
Geboorte plaats: Amsterdam 
Lengte: 1.87 m
Gewicht: 82 kg

Naam: Joshua Patrick
Rugnummer: 10
Leeftijd: 27
Geboortedatum: 14-10-1986
Geboorte plaats: Amsterdam 
Lengte: 1.70 m
Gewicht: 65 kg

aanvallers:

Naam: Pepijn Kluin
Rugnummer: 9
Leeftijd: 24
Geboortedatum: 23-04-1990
Geboorte plaats: Hoorn 
Lengte: 1.91 m
Gewicht: 79 kg

Voor de complete spelersenqûete, kijk op www.afc.nl
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 A-selectie Amsterdamsche Football Club 2014-2015

Achterste rij v.l.n.r.: Rajendro Halman - Guido Moelee - Lex Swaan (clubarts) - Bas ter Hoeven (fysiotherapeut) - Youssef el Abdallaoui - Bela Szenasi (keeper trainer) - Kerwin Hartman - Michael Olivieira (verzorger) - Hans van Rossum (materiaal) - Rogier Wissink - Joshua Patrick
Middelste rij v.l.n.r.: Melvin Grootfaam - Jermano Huwae - Randel Shakison - Jeroen Brussee (team manager) - Bob Duis (leider) - Said Moumane (ass.trainer) - Bas Pijnenburg (orthopeed) - Marcel Koster (wedstrijdzaken) - Jonathan Richard - Pepijn Kluin - Mitchell Theuns

Voorste rij v.l.n.r.: Tim Wulffraat - Marien Willemsen - Daan Sutorius - Jasper de Haer - Magid Jansen - Willem Leushuis (trainer) - Laurens Samsom - Geoffrey Galatá - Wout Meulemans - Enrico Patrick - Pepijn Veerman
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Achterste rij v.l.n.r.: Rajendro Halman - Guido Moelee - Lex Swaan (clubarts) - Bas ter Hoeven (fysiotherapeut) - Youssef el Abdallaoui - Bela Szenasi (keeper trainer) - Kerwin Hartman - Michael Olivieira (verzorger) - Hans van Rossum (materiaal) - Rogier Wissink - Joshua Patrick
Middelste rij v.l.n.r.: Melvin Grootfaam - Jermano Huwae - Randel Shakison - Jeroen Brussee (team manager) - Bob Duis (leider) - Said Moumane (ass.trainer) - Bas Pijnenburg (orthopeed) - Marcel Koster (wedstrijdzaken) - Jonathan Richard - Pepijn Kluin - Mitchell Theuns

Voorste rij v.l.n.r.: Tim Wulffraat - Marien Willemsen - Daan Sutorius - Jasper de Haer - Magid Jansen - Willem Leushuis (trainer) - Laurens Samsom - Geoffrey Galatá - Wout Meulemans - Enrico Patrick - Pepijn Veerman



24 |     AFC senioren selectie

aast ‘Ons Eerste’ en de Junioren A1 wist ook het 
tweede elftal van AFC vorig seizoen de aandacht 
op zich te vestigen. Onder leiding van de ver-
trekkende coach Joey van Leijenhorst werd AFC 
2 op de laatste speeldag van de competitie kam-
pioen van de Reserve Hoofdklasse A. Daarnaast 

bereikte het team de kwartfinale van de districtsbeker. Helaas werd 
op doelsaldo nipt de halve finale voor het Algeheel Kampioenschap 
van Nederland misgelopen. AFC zat in een korte na-competitie met 
Be Quick 1887 en HSC’21. Tegen Be Quick met 2-2 gelijk gespeeld, 
maar de Groningers wonnen daarna met 3-0 van HSC. Ook AFC 
won vervolgens van HSC’21 maar maakte net één doelpunt te wei-
nig. En zo kwam aan een prachtig seizoen een einde.

Ondanks het bijna behalen van de hoogst haalbare prijs voor Re-
serve teams, zijn de verwachtingen voor komend seizoen er zeker 
niet minder op geworden. Onder leiding van trainer coach Roy 
Tular zal opnieuw gestreden gaan worden voor het kampioenschap. 
Wat betreft kampioenschappen is oud AFC 1 speler Roy Tular wel 
wat gewend; in voorgaande seizoenen werd hij periodekampioen met 
de Junioren A2 en met de Junioren A1 werd hij kampioen van de 2e 
divisie B. Mede daardoor is er goede hoop op een succesvol seizoen 
voor AFC 2.

Roy Tular zal hierbij geassisteerd worden door een andere oud 
Eerste Elftal speler, Joey Zebeda. Tevens hebben wij net als vorig 
jaar de eer om Ernst Pieter Knüpfer als onze grensrechter te mogen 
verwelkomen en zal de inmiddels vertrouwde Dennis Schröder weer 
als onze fysiotherapeut fungeren. Adri Miserus is de teamleider, 
terwijl looptrainer Fabio Fiore speciaal uit Italië is ingevlogen om 
de spelers extra fit en scherp te houden.

AFC strijdt in de Reserve Hoofdklasse al veel seizoenen mee om de 
bovenste plaats en is ook dit jaar één van de kanshebbers voor het 
kampioenschap. Dus adel verplicht. Er zullen vele mooie kracht-
metingen zijn met in deze aansprekende competitie, die vol zit met 
aankomende talenten.  

Ondanks het succes van vorig seizoen is een aantal spelers vertrok-
ken naar andere clubs. Mede hierdoor zal AFC 2 komend seizoen 
bestaan uit een mooie mix van jong talent en ervaring. Uit de A1 
zijn behoorlijk wat spelers doorgeschoven en verwelkomen wij ook 
vier nieuwe spelers die de overstap naar AFC maakten vanuit een 
andere vereniging.  Al met al zal deze relatief jonge maar talentvolle 
ploeg gretig zijn zich te bewijzen in de Reserve Hoofdklasse A.

DvP

Achterste rij v.l.n.r.: Mitchell Faerber, Daan Tuerlings, Ernst-Pieter Knüpfer (ass.-scheidsrechter), Tamba dos Santos, 
Thibo te Groen, Fabio Fiore (trainer), Gairvyno Zeefuik, Timothy van den Berg.
Middelste rij  v.l.n.r.: Mathijs Miserus, Kai Themen, Adri Miserus (teammanager), Joey Zebeda (assistent-trainer), 
Dennis Schröder (sportverzorger), Bas Middelkoop, Nicolas Parqui.
Voorste rij v.l.n.r.: Billy Tavares, Mallqui Cabezas, Michael Sandler, Roy Tular (trainer-coach), Rajendro Halman, 
David van Paridon, Ruben Gerth.
Op de foto ontbreken: Feretti Hehl en Maikel Matze.

zondag 2
reserve 
hoofdklasse A

ADO ‘20 2
AFC
FC Chabab 2
DEM 2
Hercules 2
Hollandia 2
Hoofddorp s.v. 2
Hoogland 2
Houten 2
JOS/Watergraafsmeer 2
Kon. HFC 2
Pancratius 2
VSV 2
ZAP 2

aFc 2
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Achterste rij v.l.n.r.: Bram de Jong, Willem Deetman, Lucas Hofstra, Milan de Wijs, Thijs de Graaff, Gijs Roodbeen 
en Dwayne Wondel.
Middelste rij v.l.n.r.: Laurens Jolink, Murat Eyidogan, Frans Boelens (Assistent/Keeper trainer), 
Peter van der Linden, Tim de Groot (Teammanager), Mohamed Acheffay en Justin Swart.
Voorste rij v.l.n.r.: Sandro Pique, Gijs Niehe, Thomas Rijsman, Wessel Colijn (Trainer/Coach), David Weinstein, 
Jasper Blonk en Flip de Jong.
Op de foto ontbreken: Duncan van Moll, Joey Singels, Jort Berghuis, Louis Stam, Sil Paddenburg, 
Soufian Ben Abdeslam, Stanley Tailor en Kevin Beckers (Fysio). 

zaterdag 1
knvB
2e klasse A

AFC
AMVJ 1
Amstelveen/Heemraad 1
BOL 1
Beursbengels De 1
Castricum FC 1
DVVA csv. 1
Hellas Sport 1
Jong Holland 1
Marken sv. 1
Monnickendam 1
Overbos  sv. 1
WV-HEDW 1
ZOB 1

FC Zaterdag 1 begint aan het vijfde seizoen op 
rij in de Tweede Klasse. Wessel Colijn staat voor 
het derde jaar op rij aan het roer. De trainer be-
kroonde zijn eerste twee seizoenen met deelname 
aan de nacompetitie, telkens door het winnen van 
een periode. Afgelopen seizoen liep AFC promo-

tie naar de Eerste klasse net mis. In de finale van de play-offs werd 
over twee wedstrijden nipt verloren van Almkerk (0-0, 0-2). Colijn: 
‘Komend seizoen gaan we voor een plaats in de subtob en we gaan 
ons best doen om weer een periode te bemachtigen.’
De trainer heet zeven nieuwe gezichten welkom. Mohamed Acheffay 
komt  over van Haarlem/Kennermerland. Soufian Ben Abdeslam 
(VSV) is terug van weg geweest. Hij speelde al eerder voor AFC 
Zaterdag 1. Laurens Jolink stroomt door van de zondagafdeling, 
net als Duncan van Moll die vorig jaar nog kampioen werd in de 
Topklasse. De komst van Van Moll zet overigens een mooie traditie 
voort van ex-AFC 1 spelers die de overstap maken naar de zater-
dagselectie. In het recente verleden gingen Bobby Gehring, Gijs 
Roodbeen, Christiaan Uittenbosch, Louis Stam, Yama Hashemi, Nils 
Adriaans, Erwin Smit, Dennis Purperhart en Arjan Coorengel hem 
daarin voor. Verder komt ex-AFC’er Sil Paddenburg over van Ajax 
Zaterdag. Ook nieuw in de selectie: Stanley Taylor (Ijsselmeervo-
gels) en Dwayne Wondel (RKAVIC). Jasper Blonk en Joey Singels 
sluiten weer aan na lang en hardnekkig blessureleed. 

Nieuwe namen betekent ook dat er een aantal spelers afscheid heeft 
genomen. Bobby Gehring en Dustin Woodward doen een stapje 
terug naar Zaterdag 2. Nabil El Hiyani woont weer in Frankrijk. 
Anton Zamiatine en Emma Emanuel zijn respectievelijk voor werk 
en studie naar het buitenland vertrokken. Ben van Kessel richt al 
zijn aandacht op het herstel van een chronische enkelblessure en 
hoopt daarmee in de toekomst weer pijnvrij te kunnen voetbal-
len bij AFC. Ook vaste waarde Thomas Heemskerk heeft afscheid 
genomen en sluit aan bij AFC Zaterdag 4. Heemskerk was jarenlang 
onder verschillende trainers een stille maar zeer waardevolle kracht. 
Bovendien droeg hij regelmatig de aanvoerdersband. Met zijn af-
scheid dunt de vaste kern van het team uit, maar gelukkig blijven er 
genoeg spelers over. Milan de Wijs, Sandro Pique, Louis Stam, Flip 
de Jong, Dave ‘Billy’ Weinstein, Jasper Blonk, Thomas Rijsman en 
Peter van der Linden spelen al minimaal vijf seizoenen in Zaterdag 
1 en mogen gerust als de cultuurbewakers van het elftal beschouwd 
worden. Trainer Colijn wordt verder bijgestaan door teammanager 
Tim de Groot en assistent en keeperstrainer Frans Boelens. Nieuw 
is fysiotherapeut Kevin Beckers. 

TR

aFc zaterdag 1
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Junioren 
zaterdag A1
1e divisie Bv

AFC
Ajax A2
Almere City FC A1
De Graafschap A1
FC Volendam A1
RJO/FE Excelsior A1
RJO/FE Feyenoord A2
Hollandia A1
PEC Zwolle A1
VVV/Helmond Sport A1
Willem II VA A1
Zeeburgia A1

Achterste rij vlnr: Dyllan Ahinful, Arnon Spanjaard, Bobby Aldenberg, Matthijs Jesse, Lars Raaijen, Nick Verschut, 
Maurits Knoop, Romell Blankenzee.
Middelste rij vlnr: Ephraim Adriaansz, Maarten de Lange, Donovan van Dam (Assistent Trainer/Coach), Benno 
Nihom (Trainer/Coach), Dennis Schröder (Verzorger), Danny Goedkoop, Anfernee Dijksteel.
Voorste rij vlnr: Tommy Dekkers, Brendan Nak, Hansie Weehuizen, Maksim van Ingen, Mustafa Durcan, Maarten 
Verhaar, Joshua Kawei, Patrick Engelmoer. Op de foto ontbreekt: Wiebe Westerhof (Elftalbegeleider).

Junioren
zaterdag B1
2e divisie A

AFC
AFC 34 B1
Argon B1
Be Quick 1887 B1
DEM B1
FC Emmen B1
Hollandia B1
Hoofddorp s.v. B1
Quick ‘20 B1
Roda 46 B1
Waterwijk B1
Zeeburgia B1

aFc junioren a1

aFc junioren b1

Achterste rij vlnr.: Jeffry Winkelman, Quint Piris, Damy Oosterhout, Younes Zakir, Daly Groenewegen, 
Jurgen Boerleider (Verzorger), Gianno Munoz,  Shams Elkwahry, Giovanni Ferand, Kenneth Aninkora.
Voorste rij vlnr.: Dean Guezen, Dion Bruijn, Max Ramaekers, Risheet Sag Lal, Michael Timisela (Trainer/coach), 
Richey Speelman, Anthony van Dongen, Richie Owusu, Jesse Borst.
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Junioren
zaterdag C1
1e divisie A

ADO den Haag C1
AFC
Ajax C1
Alphense Boys C1
AZ C1
FC Groningen C1
FC Twente C1
FC Utrecht C1
FC Volendam C1
Heerenveen B1
Vitesse C1
Zeeburgia C1

Achterste rij vlnr.: Abdel Nasseri, Dean van Zwieten, Darlin v/d Werf, Justen Kranthove, Floor Monas (fysio), 
Jeroen Coersen (trainer), Zep Swijghuizen, Bo de Bruijn, Cas Gratema, Tim Brands, Abraham Misehouy.
Voorste rij vlnr.: Berkay Kara, Simon Roosendaal, Brian Roeg, Sharique Hovenkamp, Jay Gorter
Rida El Barjiji, Jasper Tytgat, Jayden Seca, Raman Ramkhelawan.
Op de foto ontbreekt: ass. Wesley de Ruiter.

Junioren d1
zaterdag 
1e divisie A

ADO den Haag D1
ADO’20 D1
AFC
Ajax D1
Almere City D1
AZ D1 
FC Utrecht D1
FC Volendam D1
RJO/FE Excelsior D1
RJO/FE Feyenoord D1
Sparta Rotterdam D1
Spartaan’20 D1

aFc junioren c1

aFc junioren d1

Achterste rij vlnr: Million Manhoef, Andrei Vossen, Samir Oukar, Randy Schalkwijk, Donovan van Dam (trainer/
coach), Milan vanGroenigen (assistent trainer), Ricuenio Kewal, Noah de Waal, Ziad Ouled, Anass Salah Eddine. 
Voorste rij vlnr: Sam Honsdrecht, Kiet Scholten, Jonathan Mulder, Poernomo Hamid, Damian Stiemer, Seth Groen, 
Luca Vaglica, Mik Mulder, Mika Komduur.
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anneer je op de website van AFC door het 
on-line foto album van de AFC Voetbalkam-
pen bladert, is de ene foto nog vrolijker dan de 
andere. Je ziet alleen maar stralende en lachende 
gezichten. 

Het AFC Voetbalkamp, dat sinds een aantal jaren in de zomervakan-
tie plaats vindt op sportpark Goed Genoeg, is een hit. De aanmel-
dingen stroomden ook dit jaar in hoog tempo binnen en al snel 
waren de twee voetbalkampen vol. 

Deze zomer waren er (verdeeld over twee vijfdaagses) in totaal 550 
kinderen actief, allen in de leeftijd van 5 t/m 13 jaar. Deze grote 
organisatie is in handen van de ijverige en enthousiaste AFC jeugd-
trainers Lars Folkertsma, Nathan Wiener en Jack Bijsterveld. Maar 
zij kunnen dat natuurlijk niet alleen. Alle kinderen werden begeleid 
door 18 trainers, 5 ‘runners’ en een fysiotherapeute. Daarbij konden 
zij dit jaar weer rekenen op een aantal bedrijven die zo vriendelijk 
waren om een bijdrage te leveren aan het succes van de voetbalkam-
pen, zoals Careca verhuur, Hergo, New York Pizza, AH Gelderland-
plein en Intersport DUO Gelderlandplein.

De aan de voetbalkampen deelnemende kinderen zijn voor het over-
grote deel jeugdspelers van AFC, maar zijn soms ook lid van andere 
voetbalverenigingen. Geen punt, iedereen mag zich inschrijven en 
iedereen kan meedoen. Het zorgt voor een bonte verzameling van 
jongens en meisjes die zich gedurende vijf dagen met aanstekelijk 
veel plezier in allerlei verschillende activiteiten storten.

Zo spelen zij verschillende toernooitjes, doet iedereen zijn uiterste 
best in een voetbalquiz, worden er om het hardst penalties genomen 

én – als klap op de vuurpijl – is er op de laatste dag een groot wa-
terfestijn met stormbanen en luchtkussens. Een groot voetbal-speel-
paradijs. Natuurlijk wordt er ook volop getraind op techniek. Na het 
voor het Nederlands Elftal zo mooi verlopen WK in Brazilie wilde 
iedereen zijn of haar held nadoen en zich bekwamen in speciaal voor 
de WK sterren omgedoopte schijnbewegingen. Wie weet zien wij 
komend seizoen dan ook ‘de Robben’, ‘de Messi’ of ‘de Neymar’ wel 
terug op onze velden. 

Het was mooi om te zien en te horen dat niet alleen de kinderen 
maar ook de ouders hebben genoten. “Het was geweldig georgani-
seerd.” En: “Wat hebben jullie het ontzettend goed gedaan,” waren 
veel gehoorde complimenten voor de trainers en begeleiders. Een 
van de moeders vertelde: “Elke dag kwam die kleine met een big 
smile thuis en liep hij van oor tot oor te stralen.” 

Door het grote succes en het grote aanbod van kinderen die maar 
wat graag zouden willen meedoen, zijn er nu al ideeën om volgend 
jaar misschien wel drie AFC-voetbalkampen te organiseren. Maar 
dat zal nog behoorlijk wat voeten in de aarde hebben want het is 
een grote klus om het allemaal in goede banen te leiden. Wie weet 
zijn er gedurende de volgende zomer nog meer vrijwilligers, ouders, 
jeugdtrainers en AFC 1 spelers die bereid zijn om mee te helpen aan 
dit grote voetbalfeest en is dat een begin van een geweldige nieuwe 
AFC (jeugd)traditie. 
       
   
      BG

aFc voetbalkampen
       zijn een hit

** voor de leuke foto’s van het voetbalkamp, kijk bij www.afc.nl onder ‘Jeugd’, of om foto’s te bestellen op www.walkinphotos.com 
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n het seizoen 2013-2014 werd door de jeugd van AFC 
weer goed gestreden en mooi gevoetbald. Winnen is niet 
belangrijk, hoor je ouders soms verstandig zeggen langs 
de lijn als troostende woorden aan de jongere jeugd. De 
praktijk leert ons dat winnen én verliezen belangrijk zijn. 
Hoe ga je met winst en verlies om? Het is mooi om het 

spel en de bijbehorende emoties te volgen van verliezende en win-
nende jeugd. Verliezen zij eervol en strijdend, winnen zij eervol en 
strijdend? 

De Jeugdcommissie van AFC maakt zich sterk om een balans te 
bewaren tussen winnen en verliezen: een team dat voortdurend wint 
leert niet veel in een seizoen omdat de jongens te weinig weerstand 
hebben. Een team dat overwegend verliest raakt ontmoedigd en kan 
zich niet ontwikkelen. Het heeft onze aandacht om de teams zo goed 
mogelijk in te delen, al naar gelang de sterkte van de competitie. 
Ook voor het komende seizoen is daar weer volop aandacht aan 
besteed, al beseffen wij ons tegelijkertijd dat met zoveel jeugdspelers 
niet iedereen het altijd met de indeling eens zal zijn.

Natuurlijk is het leuk om te winnen en dat mag dan ook zeker 
gevierd worden. De felicitaties gaan uit naar de kampioenen van 
afgelopen seizoen: de F1, F6 (2x!), E1, E5, E7, E10, E12, E14, E16, 
D6, C5 en A1. De zondag A1 is gepromoveerd en de Zondag A3 
heeft zelfs de bekerfinale gewonnen. Een prachtig resultaat. 

Ook willen wij graag de kampioenen vermelden bij de World Cup & 
Champions League: Ajax, Barcelona en Nederland. Het scheelde niet 
veel of ook het échte Nederlands Elftal was in Brazilië Kampioen 
geworden.

Over Kampioen worden gesproken. Vorig seizoen won de Jeugd van 
AFC de Rinus Michels Award. Sinds 2010 wordt een lijst bijgehou-
den (door Hans Waterschoot van de RKSV Nuenen en Harry van 
Vlijmen van Alphense Boys) waarbij van alle amateurverenigingen 
in Nederland wordt bijgehouden 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. 

balans zoeken tussen
   winnen en verliezen

Voor elke divisie (of klasse) lager komt er een punt bij. Op deze 
wijze zijn zij tot een top 100 gekomen. Voor het derde jaar op rij 
was de jeugd van AFC de nummer 1 van de ranglijst. Daar zijn we 
trots op. Fantastisch. 

Het seizoen werd afgesloten met een spectaculair AFC voetbalweek-
end. Op 14 juni was AFC gastheer van het befaamde Rinus Michels 
toernooi en een dag later vond het traditionele en altijd succesvolle 
Mini WK plaats. Het AFC Mini WK stond in het teken van vriend-
schap en elkaar leren kennen. Het maakt niet uit of je nu in AFC D1 
of in AFC F9 speelt; alle spelers van AFC voelen zich met elkaar 
verbonden. 
De evenementen commissie heeft niet stil gezeten: een geslaagde 
Herfst Tweedaagse, een top Sinterklaasviering en een chique 
Kerstdiner voor de C junioren en niet te vergeten: AFC Superstars 
in Borchland
Kortom: het winnen en verliezen blijft bij AFC een mooie beleving! 
De Jeugdcommissie wil een ieder oprecht danken voor hun harde 
werk in het afgelopen seizoen, en veel succes wensen voor het ko-
mende voetbaljaar. Dat het maar een mooi seizoen vol voetbalplezier 
mag worden.

  
                                  MM



en speler van AFC draagt op zondag een jasje. Dat 
hoort erbij als je in het eerste elftal speelt, weten 
Tim Wulffraat (21) en Daan Sutorius (22) ook 
wel. Maar liever dragen ze een makkelijk zittend 
t-shirt. Petje op. Sportschoenen. Broekspijpen van 
een strak gesneden jeans aan de onderkant beetje 

opgerold. Zo lopen ze ook de studio binnen. Typische stadsjongens 
van nu. Lekker nonchalant. “Interessante keuze,” reageerde Daan 
toen hem werd verteld dat hij met Tim in maatpak op de foto gezet 
zou worden. “Niet echt onze natuurlijke habitat.” 

Daan kan makkelijk namens Tim praten. Ze zijn namelijk beste 
vrienden. Daan: “Onze vriendschap gaat bijna achttien jaar terug. We 
woonden bij elkaar in de straat. Ik op Boekenrodelaan nummer zes. 
Tim op nummer tien. Toen hebben we heel veel op straat gevoetbald. 
Waren bijna elke dag samen. Tim zat vroeger – ik denk tot groep 
drie ofzo – op een andere school, wat verder uit de buurt. Ging ik na 
school altijd in de straat voor de deur wachten tot Tim en zijn broer, 
ook een goede vriend, allebei thuiskwamen. Zodat we buiten konden 
gaan voetballen.” Tim: “Toen ik op mijn derde naar Amstelveen 
verhuisde was Daan mijn nieuwe buurjongetje. We werden meteen 
vrienden en bleken beiden veel van voetbal te houden. Vanaf dat 
moment deden we alles samen. Tot de dag van vandaag. Ik weet van 
Daan al vaak hoe hij over bepaalde dingen denkt zonder hem gespro-
ken te hebben.” Daan: “Ik herinner me een wedstrijd uit de D’tjes. 
Nederhorst uit. Ik stond op het middenveld. Tim was keeper. Bij rust 
stonden we 3-1 achter. In de rust zijn we samen in de spits gezet. 
We wonnen met 4-3. Door goals van ons. We kunnen elkaar gewoon 
heel makkelijk vinden op het veld. En dat komt ook zeker doordat we 
buiten het veld zo goed met elkaar omgaan.”

Sinds 2012 speelden Tim en Daan bij elkaar opgeteld ruim zestig 
wedstrijden in het eerste elftal van AFC. Tim als aanvaller. Daan als 
middenvelder. Samen goed voor ruim twintig doelpunten en meer 
dan tien assists. Ze waren belangrijk in het behalen van de titel, 
ondanks hun jonge leeftijd, maar onder de hoede van de meer erva-
ren spelers in de selectie zette het tweetal ferme stappen richting 
volwassenheid. Een mooi voorbeeld: in de kampioenswedstrijd kreeg 
AFC bij een 3-2 voorsprong een vrije trap. Nog een treffer zou 
de wedstrijd op slot gooien en de titel zeker stellen. Daan en Tim 
liepen samen naar de bal, die net buiten het strafschopgebied van 
de tegenstander lag. Tim: “Het was ons opgevallen dat veel keepers 
vaak een pas naar de korte hoek zetten wanneer ze de bal laat of niet 
zien. Zo zou de lange hoek openliggen. Ik besloot te doen alsof ik 
hem nam maar stapte over de bal.” Daan: “Met Tim inderdaad afge-
sproken dat hij de bal zou neerleggen en eroverheen zou lopen, zo-
dat de keeper zou denken dat hij hem zou nemen. Lukte uiteindelijk 
perfect, keeper zette na aanloop Tim een behoorlijke stap naar het 
midden, waardoor voor mij de hoek iets meer vrijkwam.” Tim: “De 
muur sprong en de keeper maakte de stap naar de korte hoek. Lange 
hoek lag open, makkelijk voor Daan om hem daar te plaatsen.” 
Ze vierden het doelpunt als beste vrienden. Een kinderlijk blije 
omhelzing. Achter het doel stond een grote groep spelers van de 
Zaterdag 1 waarmee Daan en Tim een jaar eerder nog hadden 
samengespeeld. De ex-ploeggenoten klapten hun handen stuk, blij 
dat ze waren voor het getalenteerde vriendenduo dat hun ploeg 
halverwege het seizoen 2012/2013 onverwacht kwam versterken. 
Het komt niet zo vaak voor dat spelers van de zondagselectie in de 
winterstop de overstap maken naar de Zaterdag 1, maar Tim en 
Daan waren een welkome versterking voor de ploeg van Wessel 
Colijn, een trainer die ze nog kenden van hun gezamenlijke periode 



opgroeien.” Tim: “Op het veld vind ik Daan geweldig. Hij heeft 
een schitterende pass en een heel goed inzicht. Daan begrijpt mijn 
loopakties als geen ander. Ik ben blij om hem in het team te hebben.” 
Daan: “Ik ben inderdaad een passer en een echte teamspeler. Kan het 
meest genieten van een steekpass. Ik was gek van Bergkamp. En nu 
bijvoorbeeld van Kroos, maar ook van minder bekende spelers, zoals 
Medunjanin of Vejinovic.” Tim: “Als Daan de bal heeft weet ik eigen-
lijk al wat hij gaat doen en andersom ook. Daarom ga ik op trainen 
liever niet op Daan staan omdat hij mij het best kan verdedigen.” 

Aan de kapstok hangen de twee maatpakken. Een dag eerder 
doorgepast in de showroom van Tommy Hilfiger aan het Leidse 
plein. De maten van Tim en Daan werden daar opgemeten. Stevige 
jongens, zei de man met het meetlint in de handen. Daan: “Fitheid 
is voor mij een belangrijk aspect. Om uit te kunnen voeren wat ik 
in mijn hoofd heb, moet ik fit zijn. Ik probeer een beetje op mijn 
voeding te letten en naar de sportschool te gaan. Maar het is wel 
een balans tussen lekker kunnen leven en voetbal.” Tim: “Ik loop 
veel hard en train in de gym. Mijn trainingsarbeid bij AFC zou om-
hoog kunnen. Dit is eigenlijk al jaren zo, ik weet niet waarom maar 
het blijft blijkbaar lastig voor me. Als ik me fit voel speel ik beter, 
daarom probeer ik mijn lichaam goed te onderhouden.”
Na de eerste shoot in eigen kleding, worden uiteindelijk toch de 
maatpakken aangetrokken. Wat onwennig verruilen Daan en Tim 
hun spijkerbroeken voor de pantalons. T-shirts worden smetteloos 
witte overhemden. Alles zit echter als gegoten, ook de jasjes inclu-
sief pochet. Onbewust trekken ze hun dassen een beetje los van de 
nek. Beetje nonchalanter. Ondanks dat: voor het oog van de camera 
worden de jongens mannen. Net zoals dat op het veld het geval is.

      TR

in Zondag 2. Onder Colijn hadden Tim en Daan toen uitstekend 
gepresteerd. Die lijn konden ze hun eerste seizoen in het eerste 
elftal helaas niet zomaar doortrekken. Tim: “In mijn eerste jaar bij 
‘t eerste voelde ik me niet helemaal gewaardeerd en gerespecteerd. 
Dat zat me dwars. Ik ben iemand die een eigen wil heeft en ik kan 
heel slecht tegen onrecht.” 
Op zoek naar vertrouwen en plezier deden ze dus een stapje terug 
en dat pakte wonderwel goed uit. Daan: “Dat was een heel belangrij-
ke en positieve stap. Ook ik voelde me totaal ondergewaardeerd bij ‘t 
eerste. Tim maakte als eerste de overstap. Ik volgde iets later, maar 
we stroomden uiteindelijk tegelijk in. Bij Zaterdag 1 hebben we het 
vanaf het eerste moment heel leuk gehad. En we hebber er ook goed 
gevoetbald. Het is en was een heel leuk team. De derde helft was 
ook heel gezellig. En Wessel was ook heel belangrijk voor ons. Het 
plezier kwam weer terug. Uiteindelijk hebben we zelfs de nacompe-
titie bereikt.” Tim: “Het was één van de beste en leukste stappen die 
ik heb kunnen maken. Soms moet je één stap achteruit om er twee 
vooruit te gaan. Wij kwamen van de Zondag en in de Zaterdag heb-
ben we ons laten zien, dit ook dankzij een hele leuke spelersgroep en 
trainer. Bedankt daarvoor!” 

Daan is de grootste van de twee. Op oude jeugdfoto’s lijkt hij zich 
bijna te ontfermen over zijn ‘kleinere’ vriendje. Tim, bevestigend: 
“Daan is een zeer betrouwbare vriend. Hij is er als je hem nodig 
hebt. Ik kan met hem lachen maar we kunnen ook hele serieuze 
gesprekken hebben. Als ik verkeerde dingen doe, is Daan de persoon 
die me daar meestal op wijst. Daar ben ik hem dankbaar voor.” 
Daan: “Tim en ik hebben heel vaak dezelfde ideeën over kwesties, 
onderwerpen en gedachten. Ook op het veld denken we heel vaak 
hetzelfde over situaties. Heeft denk ik wel te maken met het samen 
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oetbal speelt een centrale rol in het gezin Niehe. Gijs (23): 
“We hebben het tachtig procent van de tijd over voetbal en 
als we dat niet hebben komen we er snel weer bij terug.” 
Tim (22): “Mama moet zich soms behoorlijk buitengeslo-
ten voelen, haha. Onze gesprekken weten we vrijwel altijd 
terug te koppelen naar het voetbal. Het is echt een passie 

van mijn broer en mij geworden. Allemaal dankzij pa. Als hij ons vroeger 
mee had genomen naar het concertgebouw, waren we nu wellicht gek van 
Jaap van Zweden. Nu is het vooral Lukoki.” Ivo: “Had ik ze vroeger inder-
daad maar meegenomen naar theater of museum.” 
Ivo (68) speelde zelf bij RKAVIC, De Zwarte Schapen, OSO en is inmiddels 
ruim dertig jaar lid van AFC. Hij speelde voornamelijk als rechtshalf in het 
naar eigen zeggen legendarische vriendenelftal met ondergewaardeerde 
talenten als Hans de Wijs, Marcel Koster, Cock van Duivenbode en Tonny 
Bruins Slot. Ivo was de man van de assist. “Wegens mijn fabelachtige trap-
techniek werd ik ingezet bij corners en vrije trappen.” Gijs: “Ik heb mijn 
vader nooit serieus zien voetballen. Graag refereert hij aan de voorwedstrijd 
die hij met het Nederlands artiesten elftal mocht spelen in de Kuip. Heb er 
slechts één foto van gezien maar toch geloven we hem op zijn woord.” Ivo: 
“Het was wel in een bomvol Feyenoord-stadion. Het was de voorwedstrijd 
voor het afscheid van Wim van Hanegem als speler.” Tim: “Hij heeft wel 
mooie verhalen, maar is ook wel reeël: hij omschrijft zichzelf altijd een stijve 
speler, met de corner inderdaad als specialiteit. Lopen kon hij niet, maar er 
was weinig mis met zijn traptechniek.” Ivo: “Mijn loopvermogen? Zero! Wel 
top in het geven van tips aan anderen.”
Tim begint aan zijn derde seizoen bij AFC en speelt in Zaterdag 7. “Daar 
speel ik centraal op het middenveld. Met de punt naar achter. Ik heb een 
aardige techniek en prima balgevoel. De handelingssnelheid is wat laag 
maar op dit niveau valt dat niet zo op.” Gijs speelde net als zijn jongere 
broertje eerst bij BFC in Bussum. Daarna voetbalde hij voor de Universi-
teit van San Francisco voordat hij in het seizoen 2013/2014 aansloot bij de 
zaterdagselectie van AFC. Daar werd Gijs meteen een vaste waarde op het 
middenveld. “AFC betekent voor mij gezelligheid gekoppeld aan presteren. 
Het is altijd lachen maar zodra de training of wedstrijd begint is het toch 
serieus en willen we allemaal winnen.” Ivo gaat zoveel mogelijk kijken naar 
zijn zonen. “Als ze thuis spelen ben ik meestal van de partij om bij een fatale 
achterstand meteen weer huiswaarts te keren. Kan niet tegen hun verlies.” 
Ook al is de familie Niehe Ajax-fan (Ivo: “Hoewel mijn enthousiasme 
behoorlijk is getemperd; ik heb zo mijn bedenkingen met betrekking tot de 
koers na ‘Johans Revolution’ en de manier waarop dat is gegaan.”); de man-
nen hebben AFC inmiddels collectief in het hart gesloten. Tim: “Ik vind de 
Amsterdamse avonden in de kantine altijd genieten. Lekker biertjes drinken 
met de jongens en beetje dansen met dames van middelbare leeftijd. Het is 
alleen jammer dat die avonden op vrijdag zijn, want die zaterdag erna kom 
ik steevast niet uit de middencirkel.” Ivo: “AFC geeft me het besef hoe snel 
het leven voorbij gaat. Een plek van oude vrienden, stokoude medespelers 
van toen. Altijd weer het woord ‘nog’. ‘Speel jij nog?’ Of erger nog: ‘Zo oud 
al? Dat zou je niet zeggen.’ Maar AFC is voor mij vooral sfeer, gesprekje 
met de voorzitter, het broodje kroket, de te grote prijzenkast en herinne-
ringen aan de Zuidelijke Wandelweg.’ Tim: “AFC betekent heel veel voor 
me. Een fantastisch gezellige club. Ik heb een geweldig leuk team. Vorig 
jaar zijn we ons teammaatje Dennis verloren in een verschrikkelijke auto-
ongeluk. Het is heel bijzonder om te zien hoe we daar mee om zijn gegaan 
met z’n allen. Echt mooi.”
Tenslotte, een mooi verhaal van Ivo: “Het is zondag. We beginnen om één 
uur op het oude veld voor het clubhuis aan de zoveelste tweede helft uit 
ons leven. Het eerste speelt thuis, meteen na ons. Achter de ramen staat 
het zwart van de vrouwelijke bewonderaars. Wedstrijd tegen non descripte 
tegenstander (dat waren ze allemaal, het kon ons niet schelen tegen wie 
we het moesten opnemen, we speelden altijd ons eigen spel, dwingend van 
achteruit met veel inschuivende buitenspelers, de keeper als controleur op 
het middenveld en een doordekkende hangende spits). Ruststand: 0-0. Begin 
tweede helft dus. Wij brengen de bal aan het rollen. Bruins Slot schiet van-
uit de middencirkel  direct op doel. Woede en onbegrip over zoveel egoïsme. 
Maar: de bal suist over de wanhopig springende doelman van de tegenpar-
tij. Zo de bovenhoek in. Ramen nog ternauwernood in de sponningen van-
wege het applaus en gejuich. Bruins Slot loopt richting kleedkamer. Hoezo 
doet hij dat? Overal onbegrip. De doelpuntenmaker verdwijnt naar binnen 
om nooit meer terug te keren. De volgende ochtend is er groot nieuws In 
de krant lees ik: ’Bruins Slot met Cruijff naar Barcelona’. Een superieur 
afscheidsmoment dus. Onvergetelijk.”
                   TR

Ivo Niehe en zonen   |  



34 |     Co Grosze Nipper 

ondagmiddag 3 mei 2009.
 In de Zondag Hoodfklasse 
A  wordt de voorlaatste 
speelronde van het seizoen 
2008-2009 afgewerkt. AFC 

speelt thuis tegen FC Omniworld. Het is 
een wedstrijd om ‘des keizers baard’ maar 
tegelijkertijd een mooie gelegenheid om 
nog een laatste keer als team te “schit-
teren” voor de trouwe supporters. Al snel 
maakt AFC 1-0 en rennen alle veldspelers 
uitgelaten en juichend naar de reserve-
bank. Waarom? Daar op de bank, stan-
daard rechts naast de elftalleider, zit voor 
de laatste keer Co Grosze Nipper. 
Het is na 30 jaar trouwe dienst als ver-
zorger en masseur van AFC 1 zijn laatste 
actieve middag op ‘Goed Genoeg’. Co 
wordt in de mêlee van spelers opgeslokt. 
De ploeg draagt het doelpunt aan hem 
op. Een week later in Heemskerk, tijdens 
zijn allerlaatste wedstrijd in functie, gaat 
Co op de schouders van het veld. Een 
waardig afscheid van een clubicoon. 

Co Grosze Nipper wordt geboren op 30 juni 
1940 in de Hillegomstraat in Amsterdam en 
groeit als kind op tijdens de Duitse bezet-
ting van Nederland in de Tweede Wereld-
oorlog. In de naoorlogse periode, wanneer 
Nederland werkt aan haar wederopbouw, 
gaat Co naar de Schinkelschool en voetbalt 
bij AWV in de Aker. Als hij ouder wordt 
gaat hij naar de Ambachtsschool waar hij 
zich specialiseert tot automonteur. Als voet-
baller verkast hij van AWV naar Rivalen en 
wordt daar als rots in de branding centraal 
in de verdediging vaak kampioen. Ondertus-
sen koestert hij de wens om voetbaltrainer 
te worden. Maar op 26 jarige leeftijd wordt 
Co plotseling ernstig ziek. Hij heeft een 
buikvliesontsteking en ligt lange tijd in 
het ziekenhuis. Zijn situatie is precair. Een 
noodzakelijke operatie volgt maar tijdens die 
operatie wordt er een fout gemaakt als de 
artsen vergeten een pees van zijn buikspier 
vast te zetten. Een tijdelijke verlamming in 
zijn rechterbeen maakt een einde aan zijn 
aspiraties om trainer te worden. 

Goede vriend Wim Crouwel adviseert hem 
een cursus sportmassage te gaan volgen en 
introduceert hem via een stage bij FC Am-
sterdam. Het is voor Co het begin van een 
fantastische periode. Zijn stage is een succes; 
hij treedt midden 70-er jaren in vaste dienst 
en maakt van dichtbij de glorietijd van “De 
Lieverdjes” mee. Onder het motto ‘humor 
is het karakter van de ploeg’ trekt de bonte 
karavaan van goede (cult)voetballers door de 
Nederlandse Eredivisie. Vaak in het bijzijn 
van hun trouwe supporter André Hazes, die 
zowel bij uit- als thuiswedstrijden de ‘derde 

helft’ voorziet van optredens en zorgt voor 
onvergetelijke feesten. Tijdens één van die 
mooie teamavonden leert Co in de kroeg De 
Bastille zijn vrouw Cobi kennen. Zij wijken 
daarna nooit meer van elkaars zijde. 

In 1979 wordt Co op introductie van AFC’s 
Erelid Otto van Rijn de vaste verzorger en 
masseur van AFC 1. Co werkt inmiddels bij 

Heineken en runt het wagenpark bij 7-Up. Hij 
zal uiteindelijk veertig jaar voor het bedrijf 
Vrumona blijven werken.  Hij ziet er naar 
eigen zeggen een beetje tegenop om als 
jongen uit een volksbuurt toe te treden tot 
het elitaire AFC. Maar dat valt in praktijk 
reuze mee. AFC blijkt een vereniging waar 
gezelligheid en vriendschap voorop staat. 
Er wordt vaak samen met de vrouwen en 
vriendinnen van de spelers gegeten op 
zondagavonden. Bij de Amsterdamse ‘Fuif ’ 
Club houden ze wel van een feestje. Co voelt 
zich er direct helemaal thuis. Hij sluit AFC 
in zijn hart en gaat er nooit meer weg.

n 30 seizoenen ziet hij vele ver-
schillende voetballers, trainers 
en elftalleiders komen en gaan. 
Terwijl de (voetbal)wereld om hem 
heen verandert, blijft Co honkvast 
en loyaal aan zijn club. Hij werkt 

in de jaren ’80 fijn samen met trainer Doby 
Peters. De medische kamer is in die tijd nog 
een hok met een gammele massagebank aan 
het einde van de kleedkamergang. Maar, ook 
daar geldt ‘orde en netheid’. Als iets kenmer-
kend is voor de 30 jaar dat Grosze Nipper 
alle spelers verzorgt, dan is het dat wel. Een 
immer keurig gerangschikte medische box 
met allerlei verschillende middeltjes en een 
hevig naar Midalgan geurende kleedkamer.  
Vlak voordat je het veld opging maakte hij 
bij alle spelers nog even hun gezicht schoon 
met een handdoek die bol stond van de vicks 

vaporub. Zo ging je in ieder geval ‘wakker’ 
het veld op. 

Vanaf begin jaren ’90 gaat de A-Selectie 
ieder seizoen op trainingskamp naar de 
Canarische Eilanden en ook daar is Co een 
constante, zo niet onmisbare factor. Als al-
tijd goed gesoigneerd en verzorgd, wijst hij 
de jongens continu op hun plichten. Plezier 
maken mag, maar op tijd komen en zorg 
dragen voor de spullen hoort daar zeker bij. 
Alle spelers die daar ooit geweest zijn zullen 
nooit meer vergeten om zoute drop, G- 11 
zeep en een rode polo mee op vakantie te 
nemen.

Op dezelfde manier manifesteert hij zich bij 
het grote Oranje, in 1994. Via oud AFC 1 
speler Rob Ouderland, in die tijd de fysiothe-
rapeut van de KNVB in Zeist, gaat Co mee 
als onderdeel van de medische staf van het 
Nederlands Elftal naar het WK Voetbal in 
Amerika. Het is nog altijd één van de mooi-
ste belevenissen die hij op sportgebied heeft 
meegemaakt. Een onvergetelijke ervaring. 
Hij kan het goed vinden met de topspelers 
Marc Overmars en Dennis Bergkamp, 
waarvan de laatste regelmatig de ‘gouden 
handen’ van Co op zijn benen loslaat. Frap-
pant is echter wel dat Bergkamp na dat 
toernooi en al die behandelingen nooit meer 
in een vliegtuig heeft durven zitten. 
Terug bij AFC werkt Co in de jaren daarna 
prettig samen met coach Stanley Menzo met 
wie hij een goede klik heeft. Dat geldt zeer 
zeker ook voor zijn later collega fysio’s bij 
AFC, Frank Tilmans en Michael Oliviera. 
Tussen die drie mannen ontstaat een hechte 
vriendschap, wellicht ook door hun gedeelde 
rood-zwarte clubliefde en zorgzame vakkun-
digheid. Onder hun leiding en met steun van 
Bas Rachman, Lex Swaan en Wim Krouwel 
wordt de medische begeleiding in de loop 
der seizoenen steeds professioneler.

Op zondag 6 april 2014 stroomt het clubhuis 
op Goed Genoeg vol voor een reünie van oud 
spelers, trainers en begeleiders van AFC 1. 
Er volgen vele vrolijke en intense begroe-
tingen. Soms moeten de mannen elkaar even 
helpen herinneren, maar dat geldt niet voor 
Co. Hij kent iedereen en iedereen kent hem. 
Met zijn zalvende handen heeft hij hen al-
lemaal op zijn massagetafel gehad. Vele kuit-
spieren en hamstrings werden ‘losgegooid’, 
waarbij Co al zijn jongens altijd voorzag van 
een korte peptalk. Er werd in 30 jaar veel 
gewonnen, genoeg verloren, en lief en leed 
met elkaar gedeeld. Maar 30 seizoenen lang 
hadden al die verschillende mensen één man 
met elkaar gemeen:  Co. En zijn clubliefde. 
En zijn uitstervende vorm van loyaliteit.

                  BG
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38 |     Eregalerij AFC 1895 - 2013

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 A. van Seventer
1915 P.H.Vermeulen
1915 J.C.A. van Ooy
1916 A.J.J.M. van Gessel
1921 W.G.M. Köhler
1924 J.F. Scheepens
1925 I.H. Galavazi 
1925 J.G.M. Bosch
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. v. Teunenbroek
1962 G.H.H. Kappelhoff
1970 W.G. Staats
1970 J.H. Wijnand
1970 C. van Peperzeel
1970 H.O. van Rijn
1972 C. Kerker sr
1975 J.L. van Dijk
1975 A. Waayer
1976 D.J.F. Hermens
1985 S. van Gelder
1991 R. Akkerman sr.
1995 D.L. v.d. Klaauw
2005 Chr. Schröder

LEDEN VAN VERDIEN-
STE †

1952 G. H. Hauber
1953 G.Th. van Nigtevegt
1955 J. á Cohen
1955 J.H. Esser
1955 J.L. v.d. Voort
1955 J.H. Wijnand
1957 M. de Bruin Mzn.
1958 M. de Granje
1958 G. Stallmann
1963 S. de Boer
1963 G. H. Elserman
1963 C. Kerker sr
1963 J. Meyer jr.
1963 J. Prent
1963 J. Roodenburgh
1963 C.F. de Vilder
1963 S. de Waal
1963 W.G. Staats
1963 C. van Peperzeel
1966 A. v.d. Valk
1967 J.T. Steensma
1970 J. Hurwits
1970 M. Gerrits
1971 A. Waayer
1972 W. Brusse
1972 C.J.D. Sierhuis
1975 T. ten Oosten
1975 C.A. Quint
1981 J.L. Bonnet
1981 Chr. Schröder
1985 A.G. Glas
1985 P. Roosenschoon
1990 A. Rimini
1990 B.J. Slaap Sr
1992 C.G. Jochems  
1992 G. Trebert 
1995 H.W. v. Teunenbroek

AFC RIDDERS †

1948  J.C.A. van Ooy
1958 P. Helmig
1959 I.H. Galavazi
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 Jb. Van Nek
1969 J.H. Wijnand
1969 M.C. van Trigt sr.
1969 A.G. Knopper
1969 C.E. Alandt
1969 J.C. Oost-Indië
1971 W. Brusse
1971 G.H.H. Kappelhoff
1971 N. Neseker
1971 G.D. Breethoff
1972 A. Mets
1974 D.J. Bessem
1974 G.J. Bosch
1974 J.H. Kuhlwilm
1974 J.A. Tacke
1975 H.O. van Rijn
1975 W.G. Staats
1975 R. van Nek
1975 W. Neseker
1976 H. v.d. Grampel
1976 J.F. Scheepens
1976 J. Snelleman
1976 W. v.d. Brink
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.P. Bonkink
1982 D.J.F. Hermens
1982 A. de Jong
1982 C.P.W. Thonus
1982 C.H. Kleijn
1982 F. Nesvadba
1982 G.Th. van Nigtevegt
1982 T. van Nigtevegt
1982 C. van Peperzeel
1982 J. Suurbeek
1982 A. v.d. Valk
1982 P.G. Verhaaf
1982 L.S. Nijdam
1982 W.F. Stallman
1982 J.L. v.d. Voort
1983 N.J. Bijl
1983 G. Burger
1983 F.J. van Dijk
1983 B. Dorenbos
1983 F.W. Heineman
1983 P. Mieghout
1984 H. v.d. Bosch
1984 L.N. Kalsbeek
1984 J.J. Spelter
1984 D. Cijfer
1984 J.N. Hannema
1984 J.F. Bakker
1984 L. van Kranendonk
1984 J. Meijer
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 C. Geluk
1992 N. Kalsbeek
1992 P. Meyer
1992 J. Tj. Steensma
1993 R. Akkerman sr.
1993 Th. van Emden
1993 P. van Ruyven
1993 H.W. van Teunenbroek
1993 L. Woudstra
1994 J.A. Vermeulen

1995 J.A. Galavazi
1995 C Kerker sr.
1995 R.H. Molenaar
1996 H.J. van Weelde
1997 D.G. Perton
1997 P. Vaal
1998 H.L. Rooze
2000 C.P.W. Colijn
2000 Chr. Schröder
2001 J.L. van Dijk
2003 G.J. van Poorten
2003 C.G. Tromp
2004 G.W. Endel
2004 E.L. Janus sr.
2005 J.H. Lans
2006 J. Hendriks
2006 P. Roosenschoon
2007 J. Mellegers
2011 R. Hoogendoorn sr.

ERELEDEN

1975 A. van Soomeren
1990 M.L. Koster
1995 Joh. de Bie
1995 K. Gehring
1998 R.E. Duis
2003 G.A. 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
1986 H.A. de Wijs sr.
1989 J.L. Slaap
1990 W.F. de Boer
1995 G.A. van Caspel
1995 H. van de Jagt
1995 J. Mulder
1996 J. van Gelder
1996 H. de Bie  
1997 E. Geluk
2000 M.A. van der Woude
2002 J.H. Bijlsma
2002 B. Neseker
2002 R.H.A. van Dijk
2005 F. Jüch
2006 J. Draisma
2006 H.G. Elias
2008 A.Z. Vroege
2009 A. Westerhof
2010 S.J. Woldringh
2012 R.M. Koster
2013 H.J. Kottmann
2014 W. Crouwel

AFC RIDDERS

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

2000 H. Honsdrecht
2000 C. Bouwens
2000 B. Wildeboer
2001 B.J. van den Bergh
2001 Joh. de Bie
2003 W. Adriaansz
2003 R. de Jong
2003 W.A. van Oort
2003 G. Smit
2003 T. Swart
2004 H. de Bie
2004 J.F. Draisma
2004 A. Kulkens
2004 D.A. Speelman
2005 R.F. Domhof
2005 R. Leeser
2005 J.J. Lonnee
2005 T.J. Nooij
2005 F.H. Reddering
2005 R.J. Ridderikhoff
2006 A. Balk
2006 H. Loonstijn
2006 E.D. Ohm
2006 E. Pais
2006 R.S. Prins
2006 B.J. Slaap
2007 W. Amesz
2007 W.F. de Boer
2007 G.A. van Caspel
2007 P.N. van der Heydt
2007 J.C. Kemna
2007 H.L.D. Rodenburg
2007 J.L. Slaap
2008 R.G. Oud
2009 H.D. Kappelhoff
2009 J.J.A. Onsman
2009 H.L. Fritzsche
2010 E. Seunke
2010 R. Susan
2011 H.E. Polak
2011 J. van Gelder
2011 E. Geluk
2011 M.S. Kinsbergen
2012 G.H. Bogaers
2012 H. Dik
2012 D.L. Hurwits
2012 W.G. Ringe
2013 C. den Braven
2013 M.L. Kahn
2014 K. Boijenk
2014 F. Gehring
2014 K. Gehring
2014 P. Gehring
2014 J.M. Geusebroek
2014 E. Huisman
2014 P.B. Koster
2014 A.E.A. Landman
2014 J. Mulder
2014 B. Rachman
2014 W.M. Vos
2014 B.H. Wegter

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

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

1943 B. Dorlas  † 
1944 C. Emeis  † 
1945 D.J. Bessem  † 
1946 M.C. van Trigt sr.  † 
1947 H.F. v.d. Hurk sr.   † 
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. v.d. Marel  † 
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 H.W. v. Teunenbroek  † 
1961 B.J. Slaap sr.  † 
1962 C. van Peperzeel sr.  † 
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 C. Kerker sr.  † 
1972 G. van Dijk  † 
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 P. Roosenschoon  † 
1980 A.O. van Raalte
1981 J. van Gelder
1982 K.A. Baarschers
1983 J W. Ridderikhoff  † 
1984 M.S. Kinsbergen
1985 J.L. van Dijk  † 
1986 K.G. Prior  † 
1986 H. de Bie
1987 K. Gehring
1988 H.J. Boskamp  † 
1989 E.F. Seunke jr.
1990 N.S. Hekster
1991 Mw. J. Bonnet-Berk
1992 R.E. Duis
1993 J.L. Bonnet  † 
1993 H. van de Jagt
1994 W.J. Crouwel
1995 J. Beerman
1995 T. Boonstra
1996 R. Anderson
1996 E. Somers  † 
1997 F. Laarhoven
1998 P. v.d. Meent
1998 H.G. Elias
1999 J. Koomen
2000 J.F. Draisma
2001 R. Voskamp
2002 J. Verhagen
2003 D.L. van der Klaauw  † 
2004 D. Bakker
2004 N.J. Grosze Nipper 
2005 P. Brans
2006 D. Speelman
2007 Q. Abeln
2008 T.H. Timmerman
2009 H.L. Fritzsche 
2009 A. Springer
2010 A.J. Wijnand
2011 J.H. Bijlsma
2012 W.F. de Boer
2013 Mw. P. de Hond
2014 D.L. Hurwits
2014 B. Rachman
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adverteerders in 
de schakel en 
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
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
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
Troostwijk Group B.V.  020-6666666
De Verlichting  020-4045845
Wagenaar Poelier Traiteur  020-6415577

de bordsponsors 
zijn: 
ABC Hekwerk Amsterdam  020-6824790
All-In Logistics  020-3168668
Amstelborgh/Borchland  020-5633333
Beds & Bedding  020-6434950
Black Rock  020-5495200
BMW Amsterdam 020-4604696
Bosman Letters  020-6629803
Breitling  020-6596453
CB Management Print Services  088-2266100
Central Point Europe B.V. 020-3472323
De Wit & Zonen Verhuisbedrijf 020-6867440
Eefje Voogd Makelaardij  020-3050560
Freitag & Wijnen Schilders 020-6823590
Fris Makelaars 020-3017700
Gatorade  030-2426753
Gusto di Casto  020-6448903
HC Ribberink Papieragenturen BV 020-6402485
Heeren Makelaars  020-4702255
Hegeman Audio & Video Center 020-6414019
Hergo, de slager met een koksmuts  020-6304666
Jacobs van der Meij Real Estate 020-4500550
Jan Vet Bouwbedrijf 075-6216969
Leman Ontharingsstudio 075-6708874
Léons Makelaars in Assurantien 020-6463646
Lexence Advocaten & Notarissen 020-5736736
Lou Hekster Agenturen  020-6642361
De Kredieter  020-5753320
Van Maarschalkerwaart Makelaardij 020-6714334
Meijers Registermakelaar in Assurantiën 020-6420524
Metal Arts 020-6150870
New York Pizza Buitenveldert 020-4045555
Old South Fashion for Kids  020-6737057
ProWinko Winkelpanden 020-6735045
Redactie & Co 020-4897078
Renthouse International B.V. 020-6448747
Rescue Security Control 06-26772601
Ruitenheer 020-6975560
Sama Sebo Indonesisch Restaurant  020-6628146
Select Catering 020-6475888
Trifium Financiële Raadgevers  020-6722109
Uchtman B.V.  020-6135800
U M W Management B.V. 020-5754646
Van den Bosch Bedrijfsmakelaars 020-3052929

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

aFc 
 vriendelijke bedrijven 
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, 28 jaar later onmisbaar binnen de financiële huishouding van AFC.
Ook in deze Persmap wordt uiteraard aandacht besteed aan de AFC-Vriendelijke bedrijven.
Voor het seizoen 2014-2015 zijn er enkele mutaties; Pouw Peugeot (vanaf 2003), Heeren Makelaars (vanaf 2007) en Aspetto Damesmode 
(vanaf 2011) hebben hun relatie met AFC beëindigd. 
Ook langs deze weg onze dank aan deze bedrijven voor het in AFC gestelde vertrouwen.
Voor het seizoen 2014-2015 kunnen wij als nieuwe bedrijven begroeten: OTX Logistics (was al eerder AFC-Vriendelijk in de periode 2002-
2012) en het Nederlands Mathematisch Instituut  (NMI). Daarnaast zijn vorig seizoen in september vier bedrijven toegevoegd, te weten 
DeKeijzerNipius&Co, Oostenrijk Touringcars, Loyens&Loeff en de De Jong Groep. Allen van harte welkom. 
Daarmee komt het aantal AFC-Vriendelijke bedrijven voor het seizoen 2014-2015 op totaal 31! In deze Persmap wordt uiteraard aandacht 
besteed aan de AFC-Vriendelijke bedrijven.
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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 39 
jaar heeft Bonnit in de Benelux een aanzienlijk marktaandeel opgebouwd 
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 2012 heeft Robert zijn vader Kees 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 ingang van deze zomer ver-
huisd naar de Gouden Bocht. Het kantoor 
is nog steeds groot genoeg voor de groten 

en klein genoeg om 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 verzekeringen en human
resources. En nationaal en internationaal voor voetballers, BVO’s en 
agenten. En natuurlijk is er nog de vestiging in Parijs voor de Neder-
landse ondernemer die naar Frankrijk gaat en voor Franse bedrijven die 
in Nederland zaken doen. Abeln heeft specifieke ervaring met het wer-
ken met een vaste prijsafspraak; u weet van tevoren wat u gaat betalen. 
www.abeln.nl. Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam, 020-4712345.

nike teamsport nl
Nike werkt samen met topvoetballers als Cris-
tiano Ronaldo en Wesley Sneijder, met clubs 
als Barcelona en Arsenal en landenteams zo-

als 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: betere 
voetbalschoenen, ballen en kleding helpen voetballers op elk niveau 
beter presteren.
Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, 035-6266453. www.nike.com

otX
OTX Logistics B.V., onderdeel van het 
recent in Hong Kong beursgenoteerde 
On Time Logistics Holdings Ltd., is 
een internationaal expeditiebedrijf met 

54 eigen kantoren in 16 landen. Daarnaast onderhoudt OTX regelma-
tige groepage diensten met tal van agenten over de gehele wereld ver-
spreidt. Binnen de Benelux verzorgt OTX tal van logistieke activiteiten 
vanuit haar kantoren te Hoofddorp/Schiphol, Rotterdam, Moerdijk, 

Antwerpen, Brussel en Luxemburg.  Een keur van AFC-vriendelijke 
bedrijven maken gebruik van de logistieke diensten van OTX zoals in-
ternationale zee –en luchtvracht, warehousing, order picking, distributie 
en wegvervoer over geheel Europa.
OTX Logistics B.V. – Rijnlanderweg 766F – 2132 NM Hoofddorp, 020-
6550010, website : http://www.otxlogistics.com

www.deJonGGroep.nl
Sinds 1950 staat de Amsterdamse 

De Jong Groep voor professionaliteit, kwaliteitsbesef en traditie in de 
vastgoedsector. De kernactiviteiten vastgoedbeleggingen en vastgoed-
beheer zijn gericht op continuïteit en uitbreiding van de onroerend 
goed portefeuille.
De portefeuille van De Jong Groep bestaat uit woningen, winkels en 
kantoren. Het overgrote deel daarvan bevindt zich op toplocaties in en 
rondom Amsterdam, waar de groep zijn oorsprong als familiebedrijf 
heeft en waar het kantoor is gevestigd. De Jong Groep is van mening 
dat huisvesting die eenmaal is gerealiseerd, terdege dient te worden 
gekoesterd. De Jong Groep heeft veel affiniteit met het exclusieve 
topsegment van de markt. Hierdoor kan de veeleisende cliëntèle met 
interesse in toppanden op A1-locaties worden bediend.
De kernactiviteiten van De Jong Groep bestaan uit vastgoed-beleggin-
gen en projectontwikkeling in Nederland en de Verenigde Staten. De 
efficiënt ingerichte organisatie maakt - indien noodzakelijk - gebruik 
van toegevoegde expertise. Hierdoor kunnen wij flexibel opereren. 
Individuele vastgoedaankopen alsmede overname van vastgoedporte-
feuilles van collega-beleggers waaronder pensioenfondsen, verzeke-
ringsmaatschappijen e.d. dragen zorg voor een optimaal renderende 
en evenwichtige portefeuille. 
De Jong Groep streeft naar meerwaarde voor wonen, winkelen en 
werken. Onder het kritisch oog van de cliënt en onze specialisten wor-
den functionaliteit en architectuur afgestemd op de specifieke situatie. 
De doelstelling is om wonen, werken en winkelen in overeenstemming 
te brengen met bereikbaarheid, representatieve waarden en uitste-
kende voorzieningen.

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!

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 on-
dernemer 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 inkomsten-
belasting. Voor een vrijblijvend gesprek of  informatie kunt u contact 
 op nemen met ons  kantoor. Amsterdamseweg 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 
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de loop der jaren hebben we in Nederland meer dan 250.000 woningen 
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 Ontwikke-
ling 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 dia-

mantslijperij uit 1879. Bezoekers kunnen hier de diamantslijpers aan het 
werk zien terwijl meertalige 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 voor-
malige 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 geschenken kunt u bij Gassan Dam 
Square terecht voor bijvoorbeeld  zilveren kandelaren, zilveren fotolijs-
ten, pennen en manchetknopen. 

Buiten deze locaties is Gassan ook ruim vertegenwoordigd op luchtha-
vens in binnen- en buitenland. Op de luchthaven Schiphol heeft Gassan 
tegenwoordig 12 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, Buddha 
to Buddha, Breitling, Guess, Pandora, Swarovski, Le Chic maar ook 
losse diamanten worden in deze winkel verkocht. Daarnaast heeft Gas-
san Schiphol zowel voor als achter de paspoortcontrole, een reparatie en 
serviceafdeling voor horloges en sieraden. Daarnaast heeft Gassan op 
Changi Airport Singapore ook nog een aantal verkooppunten waaronder 
een Rolex Boutique. Sinds juni 2014 heeft Gassan in samenwerking met 
het Zwitserse horlogemerk Jaeger-LeCoultre de deuren van de eerste 
boutique in Nederland. De nieuwe boutique is gelegen op een toploca-
tie aan de P.C. Hooftstraat 102 te Amsterdam en omvat meer dan 100 
vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen.
 

oger Fashion
Sinds 1989 heeft Oger een droom verwezen-
lijkt 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 vinden 
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 
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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 Amster-
damse bedrijf vindt zijn oor-
sprong in de jaren vijftig van de 

vorige eeuw. In die tijd werd de basis gelegd voor dit vooruitstrevende, 
ambachtelijk georiënteerde bedrijf. Waren het eerst twee zelfstandige 
bedrijven, Grijzenhout-Frankenhout en Deko Aannemingsmaatschap-
pij, 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 vakmanschap 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 individuele 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 restau-
reren 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 aan-
dacht. 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 en-
thousiaste 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. Geïnteresseerd? Bel ons voor een afspraak op 088-0884300 
of mail ons op interesse@ndi.nl of kijk eens op www.ndi.nl. Graag ko-
men wij een keer bij u langs om te bespreken hoe we u het beste kunnen 
ontzorgen.

troostwijk Groep
Troostwijk staat voor ruim 80 jaar vakman-

schap en specialisatie in integrale advisering op het gebied van het 
zekerstellen van waarde voor objecten, installaties, vastgoed en onder-
nemingen. Wij werken in alle segmenten van zowel het bedrijfsleven, 
de non-profit sector als semi-overheid. Van MKB tot beursgenoteerde 
ondernemingen. Troostwijk is in Nederland marktleider op het gebied 
van taxaties en contra-expertises. De activiteiten van de Troostwijk Groep 
omvatten verzekeringstaxaties en bedrijfseconomische taxaties (roerende 
en onroerende zaken), Real Estate consultancy en contra-expertise bij 
o.a. brandschades. De kunst- en antiektaxaties worden uitgevoerd onder 
de vlag van Apresa. Vanuit de  kantoren in Amsterdam, Rotterdam en 
Groningen worden de diensten uitgevoerd. Troostwijk dankt haar interna-
tionale slagvaardigheid mede aan het uitgebreide wereldwijde kantoren-
netwerk dat opereert onder de naam ArcaLaudis.(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.
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 heer-
lijk 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 oplossing 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 toeganke-
lijk 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 adviseren u over de mogelijke haalbare besparingen op dit gebied.
Haaksbergweg 75 te Amsterdam, 020-7163163,  www.atabix.nl
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Amsterdamse maatschappij
De ‘Amsterdamse maatschappij’ is ruim 

40 jaar actief op het gebied van vastgoedmanagement. Onze dienstver-
lening 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 samengewerkt 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 
Clubsportive is gelegen op de 

zuidas op loopafstand van de velden van AFC.  “Every body has a story” 
betekent voor ons een open mind. Bij Clubsportive is iedereen welkom 
met zijn persoonlijke sportieve doelstellingen waarbij wij jou helpen het 
beste uit jezelf te halen. Of je nu 16 of 85 jaar bent, dik of dun, klein of 
groot, topsporter, of jaren niet hebt gesport… óf iets daar tussen in.
Wij motiveren degene die wil werken aan zichzelf en aan een gezond 
lichaam. Clubsportive gelooft in een sfeer van positieve energie.
Kijk voor meer informatie op www.clubsportive.nl
  

paardenburg
Ontmoeten – inspireren – beleven
Mensen bij elkaar brengen, inspireren 

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 inspirerende 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 
Taiwan. Bij het bedrijf werken meer dan 
20.000  mensen en is inmiddels een van 

de tien grootste rubberproducenten ter wereld. Cheng Shin Tire is de 
grootste fabrikant van fietsbanden in de wereld en maakt producten 
in veel andere categorieën waar onder autobanden, vorkheftruckban-
den, 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 Amstel-
veen, 020-6402620,
www.cstbanden.nl

Crowe horwath Foederer
Wij zijn verheugd en trots te melden 
dat De Keijzer Nipius & Co en Foederer 
Accountants hebben besloten de krach-

ten te bundelen. Door onze fusie ontstaat een onderneming met meer 
dan 350 professionals, die samen een unieke combinatie van kennis en 

ervaring vertegenwoordigen.
Wij zullen als De Keijzer Nipius & Co Accountants en Belastingadvi-
seurs blijven opereren vanuit ons huidige kantoor in Amsterdam, onder 
de naam van Crowe Horwath Foederer.
Foederer werd eerder dit jaar lid van Crowe Horwath International, 
het 9e grootste accountantsnetwerk ter wereld. Het lidmaatschap van 
Crowe Horwath International stelt De Keijzer Nipius & Co en Foederer 
Accountants  in staat om samen haar relaties nog beter te ondersteunen 
in hun internationale ambities. 
Internationaal, maar toch dichtbij en klantgericht… dát is Crowe Hor-
wath Foederer.

oostenrijk touringcars
Wilt u uw gasten op een comfortabele 
en zeer exclusieve manier vervoeren? 
Dit kan bij Oostenrijk Touringcars 

wanneer u gebruik maakt van onze uitgebreide VIP service. Voor zowel 
zakelijk- als privégebruik beschikken wij over luxe VIP Touringcars. 
U bereikt uw bestemming veilig en ontspannen in een luxe touringcar, 
voorzien van onder andere comfortabele lederen fauteuils, uitgebreide 
bar/keuken, garderobe, toiletvoorziening, video/dvd en een ronde verga-
derhoek.
Uiteraard kunt u aan boord van onze VIP touringcars gebruik maken 
van ons ruime assortiment cateringmogelijkheden, dranken en snacks en 
eventueel reist uw gastheer of gastvrouw met uw gezelschap mee om uw 
gasten op een luxe en comfortabele manier te laten bedienen.
Verder kunt u bij ons terecht voor vervoer per taxi, limousine of minibus.
U wilt een touringcar huren voor internationaal vervoer en we-
ten wat de kosten zijn voor uw reis? 
Vraag gerust een offerte aan voor uw busreis.  
 
Wilt u uw wensen telefonisch toelichten? 
Bel dan 020-695.25.11.

Loyens en Loeff
Als toonaangevend kantoor is Loyens 
& Loeff de logische keuze als juridisch 

en fiscaal partner  wanneer u in of via Nederland, België of Luxemburg 
zaken doet. Met onze vestigingen in de Benelux en kantoren in de be-
langrijke financiële centra kunt u wereldwijd rekenen op een persoon-
lijk advies van een van onze 900 adviseurs. Dankzij onze full-service 
praktijk, specifieke sectorbenadering en diepgaande kennis van de markt, 
begrijpen onze adviseurs precies waaraan u behoefte heeft. 
Onafhankelijk en internationaal 
Als volledig onafhankelijk kantoor zijn wij uitstekend in staat om 
internationale fiscale en juridische kwesties te coördineren. Wij heb-
ben ons eigen kantorennetwerk in de belangrijke financiële centra met 
specialisten in Nederlands, Belgisch en Luxemburgs recht. Via deze 
kantoren hebben onze cliënten in hun eigen tijdzone toegang tot onze 
full-service dienstverlening. Via dit netwerk, gecombineerd met onze 
landendesks met hun specifieke over de jaren heen opgebouwde ervaring 
in het structureren van grensoverschrijdende investeringen, kunnen wij 
internationale cliënten op effectieve wijze bijstaan. Bovendien onderhou-
den wij uitstekende relaties met andere toonaangevende onafhankelijke 
advocatenkantoren en belastingadviseurs. Zo garanderen wij u altijd, 
waar ook ter wereld, advies op topniveau.

het nederlands 
Mathematisch Instituut
Cursus rekenen

Bij ons leren kinderen uit groep 6,7 en 8 foutloos rekenen in 12 weken. 
We werken in kleine groepjes van vier leerlingen. Daarom kunnen we 
ieder kind de aandacht geven die hij of zij nodig heeft. De focus ligt op 
HOE we een berekening foutloos kunnen uitvoeren zoals dat ook de be-
doeling is. De 8 Rekenrecepten vormen de basis van onze methodiek. De 
deelnemende kinderen leren hoe ze alle rekensommen zonder rekenma-
chine altijd kunnen oplossen.
Maatwerk ontwikkelen met betrekking tot rekenen & wiskunde is onze 
specialiteit. Graag bespreekt het NMI samen met u, specifieke wensen 
en behoeften om tot een passend aanbod te komen.
Contactpersoon: Anouk Adang
M: 0638 076 413
T: 0207 521 766
E: anoukadang@nlmath.nl

vastgoedmanagement | makelaardij
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|     Een zaal vol herinneringen

ls het Eerste van AFC de eerste trainingen van 
het seizoen afwerkt, is het meestal nog rustig op 
het sportpark. De werknemers van omliggende 
bedrijven trappen zo nu en dan een balletje, maar 
verder heerst er vooral stilte. Stilte voor de storm 
van een nieuw seizoen.

Tijdens een van die zomertrainingen kom ik wat te vroeg aan op 
Goed Genoeg. Tegen beter weten in loop ik de trap op richting het 
clubhuis. “Het zal nog wel dicht zijn”, denk ik. Maar boven blijken 
de deuren gewoon geopend. Vanaf het balkon kijk ik naar binnen, 
de gang in. Bij het zien van de eregalerij vliegen mijn gedachten 
terug naar vorig seizoen. Voor de tweede keer binnen vijf jaar 
lukte het om met het Eerste elftal kampioen te worden. De beste 
amateur-ploeg op zondag van Nederland heten we een jaar lang. Als 
ik de teamfoto zie, kan ik een glimlach niet onderdrukken: een stel 
vrienden die de concurrenten dertig wedstrijden te slim af waren. 
Wat een stunt.

Langzaam loop ik de verlaten zaal binnen. Als het seizoen straks 
weer is begonnen, staan links in de hoek op maandagavond de leden 
van de biljardclub. Een klassiek groepje mannen met de keu in de 
hand en allen gestoken in een rode pullover. Het eindeloze gekeuvel 
overstemt meestal de gemaakte caramboles, maar dat maakt de 
biljardgroep juist zo sympathiek.

Ook de bar, iets verderop, is nu nog verlaten. Zolang ik me kan her-
inneren drinken de spelers van het Eerste en Tweede elftal aan deze 
bar na iedere donderdagavondtraining een glaasje. Vaak gaat het 
over voetbal, maar heel vaak ook niet. Hier leerde ik de muziek van 
André Hazes waarderen, werden er felle politieke discussies gevoerd 
en vierden we uitbundig feest. Nu staan de barkrukken omgekeerd 
op de toog en ruikt het naar verf.

“Lautje!”, hoor ik van achter me. Het is de opgewekte stem van Joop 
Kenter (zie foto), uitbater van het clubhuis. Ik ken Joop alleen in zijn vlek-
keloze overhemd, nu is hij gestoken in korte broek en een T-shirt. Met 
een kwast in de hand waarschuwt hij voor de natte tafels. “Na een jaar 
staan ze vol met ingekraste namen en dus verf ik ze weer netjes zwart”, 
vertelt Joop die dus ook middenin de voorbereiding op het seizoen zit.

een zaal vol 
           herinneringen

Ik kijk nog wat rond in de 
stilte. Het podium in de 
verte vormt het epicen-
trum van de zwart-witte 
ruimte. Ik stel me voor 
hoe de duizenden herin-
neringen als transparante 
foto’s verspreid door de 
zaal hangen. Bijvoorbeeld 
de traditionele nieuw-
jaarswens van Thomas-
vaer en Pieternel, die ver 
voor mijn tijd door AFC-
ers op dit podium werd 
opgevoerd. Later werd dat 
een nieuwsjaarsmusical 
onder leiding van Ron van 
Doesburg, Nicky Hekster 
en Jack van Gelder, waar 
zo’n beetje de hele club op 
afkwam. Marco Borsato 
en René Froger zongen hier, vele kampioenselftallen werden gehul-
digd, het Kienteam trad op, de AFC-ridders lunchten in de zaal en 
de C junioren vierden hier hun kerst.

Op deze plek keek ik tien jaar geleden ademloos toe hoe Louis van 
Gaal vanachter zijn laptop vertelde over het trainen van driehoekjes. 
En een paar maanden geleden werd hier aangekondigd dat vrouwen 
en meisjes eindelijk ook bij AFC terecht kunnen om te voetbal-
len. Het is slechts een minuscule greep uit het verleden, de reeks is 
eindeloos. Als werkelijke rijkdom in kostbare herinneringen schuilt 
dan is deze zaal, niet groter dan een 16-metergebied, inmiddels van 
onschatbare waarde.

In gedachten verzonken loop ik terug richting de deuren. “Kijk uit 
voor de drempel, die is ook nat!”, hoor ik Joop net op tijd roepen. 
Met een sprongetje stap ik de gang in: op weg naar de training, op 
weg naar een nieuw seizoen vol nieuwe AFC-momenten.

Laurens Samsom
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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

Algemeen
AFC verenigingsmanager Henny Kottmann 020-4044 043
AFC administratie Thea Verhoeven 020-6611 513
AFC wedstrijdzaken Lars Folkertsma 020-6611 513
AFC webmaster Hans Elias 0297-761 406
AFC assistent webmaster Ger van Caspel 020-6457 230
AFC clubhuis  020-6445 575
AFC uitslagen  020-6445 575
  
Bestuur   
Voorzitter Ad Westerhof 06-5428 7365
Secretaris Ronald Koster 06-5316 6640
Penningmeester Benno Honsdrecht 06-1501 5894
Vice-voorzitter Nicolaas van Ommeren 020-4411 027
2e Secretaris Ernst Pieter Knupfer  06-1506 3192
Commissaris jeugdzaken Peter Dekkers 06-5584 7024
Commissaris TOPamateurs Milko Vinke 06-1076 4734 
Commissaris seniorenvoetbal Lou Hekster 06-5330 4374
Commissaris P. P. & E.  Bobby Gehring 06-2909 3940
Commissaris Algemene Zaken Brian Speelman 06-5313 9933
  
Jeugdcommissie   
Voorzitter Peter Dekkers 06-5584 7024
Secretaris Michiel Middendorf 06-5136 2635
Wedstrijdzaken, administratie Paul Ravelli 06-2447 6970
A, B en C junioren Frank Mol 06-4620 1222
A, B en C junioren kleding Remco Post 06-4637 6666
D, E en F pupillen + WC & CL  Hans Veldkamp 06-5311 6895
D, E en F pupillen + WC & CL  Alphons Peters 06-5313 3914
D, E en F pupillen + WC & CL  Emiel Neter 06-4150 9893
Scheidsrechters, normen en waarden  Dennis Bijlsma 06-2224 5977
Technische zaken  Laurens Samsom 06-1143 8700
  
Elftalcommissie TOPamateurs  
voorzitter Milko Vinke 06-1076 4734 
  Hans Hulst 020-6690 567
 Henk Bijlsma 06-5319 1115
 Ron van Es 06-5460 8705
Elftalcommissie B (zondag)  
voorzitter Patrick Reddering 06-4780 6481
secretaris Max Flam  020-6466 118
  Diederick de Mos 06-5583 1018
     
Elftalcommissie C (zaterdag)  
voorzitter Roy van Dijk  023-5248 924
secretaris Sebo Woldringh  06-1467 2961
  Jack Huiman 06-3854 1459
  Emiel Neter 06-4150 9893
  
Elftalcommissie D (Heeren Divisie) 
 Derek van der Vlugt 06-1011 7686
 Jochen Blaffert 06-1260 0528
  
Commissie meisjes- en vrouwenvoetbal 
 Michael Parsser 06-5522 2110
  
Klassieke Veteranencommissie 
 Wim Husers 06-2266 6862
  Maarten Oldenhof 06-5437 1943
  Pieter Scholten 06-2189 6069
  
Commissie Commerciële Zaken   
voorzitter Nicolaas van Ommeren 06-2955 2965
  René van Schajik 06-2239 7611
  Roy van Dijk 023-5248 924
ondersteuning Henny Kottmann 06-5494 6477
  

Commissie Pers, Publiciteit en Evenementen   
voorzitter Bobby Gehring 06-2909 3940
 Hans Elias 0297-761 406
  Laurens Bianchi 06-5194 2340 
 Laurens Samsom 06-1143 8700
 Thomas Rijsman 06-2489 0222
  
Commissie Medische Zaken    
voorzitter Wim Crouwel 06-5105 0940
  Michael Olivieira 06-2127 8122
  Lex Swaan 06-5367 4434
  Co Grosze Nipper 06-4435 2970
    
Strafcommissie    
 Lex Oosterling 020-6735 788
 Jeroen Walker 020-6464 098
 Ken Watanabe 06-2060 7529
plaatsvervangend lid Quintus Abeln  020-6275 400 
  
Commissie van Beroep   
voorzitter Roy van Dijk  023-5248 924
  Wiebe Westerhof 06-5473 6036
 Patrick Reddering 06-4780 6481
 Hans Veldkamp 06-5311 6895
  
Archiefcommissie   
voorzitter Rik de Boer 023-5281 970
  Hans de Wijs sr. 020-6442 638
  Wim Ringe 020-6832 081
    
Commissie Sociale Zaken  
 Ger van Caspel 020-6457 230 
  Edwin Geluk 020-6433 722
  
Scheidsrechterscommissie  
voorzitter Frans Jüch 020-6415 902
  Eric Bos 06-4725 2892
  Seth van Straten 06-3088 8444
  Karel Kuijvenhoven 020-3378 033
   
Commissie van Materiaal  
  Fred ten Nijenhuis 06-5348 7485
 Remco Post 06-4637 6666
  
Kennismakingscommissie  
voorzitter Ger van Caspel 020-6457 230
  Sebo Woldringh 023-5492 900 
  Patrick Reddering 06-4780 6481
  Michiel Middendorf 06-5136 2635
 Ruud Mantel 020-6401 900
 André Wijnand 0297-522 668
 David Westerhof 06-2156 6344
   
Kascommissie  
  Edwin Geluk 020-6433 722
  Seth van Straten 06-3088 8444
 Maarten Blokland 06-1888 7550
plaatsvervangend lid Maxim Lassally 06-5324 2107

Colofon
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Fotografie Tom Poederbach, Henny Kottmann, Bill Tanaka,
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Bijdragen van Maarten Blokland, David van Paridon, Michiel  
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Statistieken Hans Elias, Henny Kottmann

Druk Drukkerij Palteam Duivendrecht
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