
JAARVERSLAG Amsterdamsche Football Club over het seizoen 2013 - 2014 
 
1. INLEIDING 
Het seizoen 2013 – 2014 is waarschijnlijk het meest succesvolle seizoen uit de lange club-
historie. Nadat ons 1ste zich vorig seizoen op het nippertje wist te handhaven in de Topklas-
se, bleek AFC dit seizoen over een zeer sterke selectie te beschikken en troonde het zich 
dik verdiend en met ruime voorsprong tot kampioen van de Topklasse Zondag. Een gewel-
dige prestatie uiteraard van de nieuwe trainer Willem Leushuis en zijn mannen. Gevolg hier-
van was een smakelijk nagerecht in de vorm van 2 wedstrijden tegen Zaterdagkampioen 
Spakenburg. Helaas werd dit tweeluik niet gewonnen maar de totaalprestatie van ons 1ste 
vervult iedere AFC-er met trots. 
Ook Zondag 2 was zeer succesvol en hoewel het daar lange tijd niet naar uitzag behaalde 
het team onder leiding van trainer Joey van Leijenhorst het kampioenschap in de Reserve 
Hoofdklasse A. In de strijd om het algeheel Nederlands kampioenschap voor reserveteams 
kwam het 2de net iets te kort, maar dat mocht de pret niet drukken. Complimenten uiteraard 
voor de spelers en begeleiding en zeker ook voor de vertrekkende Joey van Leijenhorst die 
wij bij zijn nieuwe club Abcoude veel succes toewensen. De Zaterdag A1 degradeerde vorig 
seizoen uit de sterke Eerste Divisie maar werd dit seizoen onder leiding van Roy Tular kam-
pioen in de tweede Divisie B en keert derhalve na één jaar al weer terug. Zaterdag 1 wist 
zich net als vorig seizoen te plaatsen voor de nacompetitie. Na de hoopgevende winst op 
UVV, werd over 2 wedstrijden nipt het onderspit gedolven tegen Almkerk. Hierdoor zal Za-
terdag 1 volgend seizoen opnieuw uitkomen in de 2de klasse. 
Bij de jeugd waren weer de nodige kampioenschappen te vieren: 15 in totaal. De F 6 werd 
zelfs 2 keer kampioen. Grote klasse! Bij de senioren werd, maast de al genoemde Zondag 1 
en 2 ook Zaterdag 8 kampioen. In het hoofdstuk Resultaten seizoen 2012-2013 leest u hier 
meer over. 
Onze vereniging is een (119 jaar) oude vereniging maar staat gelukkig ook open voor nieu-
we ontwikkelingen. Een initiatief van een aantal jonge AFC-ers om meisjes- en vrouwen-
voetbal bij AFC te introduceren sloot uitstekend aan bij de gedachten die hierover in het be-
stuur leefden en besloten werd dit in een Buitengewone Algemene Vergadering, gehouden 
op 10 april, in stemming te brengen. Met ruime meerderheid werd dit voorstel aanvaard en 
dus zal met ingang van het nieuwe seizoen meisjes- en vrouwen voetbal bij AFC te bewon-
deren zijn. Ook werd een interne vrijdagavondcompetitie, onder de welluidende naam Hee-
rendivisie, geïntroduceerd en zullen volgend seizoen voor het eerst 5-jarigen worden toege-
laten. Naast alles wat direct met voetbal heeft te maken gebeurde er natuurlijk veel meer 
binnen onze mooie club. Zo werd op 3 november 2013 het Bas Rachman Sport Medisch 
Centrum geopend, en kwam ons nieuwe sportpark weer iets dichter bij al is er tussen de 
Gemeente en AFC nog geen witte rook. Het streven blijft uiteraard gericht op een AFC-
waardig sportpark op de Zuidas. Meer hierover leest u verder in dit jaarverslag in een bijdra-
ge van onze voorzitter. In dit jaarverslag wordt uiteraard ook aandacht besteed aan de Top-
amateurs, de senioren, de jeugd, de overige commissies, de evenementen enkele opvallen-
de wisselingen in de samenstelling van het bestuur en nog veel meer. Over al deze zaken 
berichten wij aan de hand van de volgende hoofdstukken:  
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2. DE ALGEMENE VERGADERING 
De jaarlijkse Algemene Vergadering vond plaats op donderdag 27 juni 2013. Op deze 
vergadering, die traditiegetrouw plaatsvond in de achterzaal van ons clubhuis op Sport-
park Goed Genoeg, tekenden 108 werkende leden de presentielijst. De notulen van de-
ze vergadering werden verzorgd door 2de secretaris Ruud Mantel en werden gepubli-
ceerd in “De Schakel” nummer 1, seizoen 2013 -2014, 92ste jaargang van 21 augustus 
2013. 
 
3. HET BESTUUR EN DE INTERNE ORGANISATIE  
Het bestuur was voor het seizoen 2013 - 2014 als volgt samengesteld: 
Voorzitter: Machiel van der Woude (24ste jaar in het bestuur) 
Vice-voorzitter en Secretaris: Ronald Koster (13), 
Penningmeester: Benno Honsdrecht (5) 
Voorzitter jeugdcommissie: Brian Speelman (6) 
2de secretaris: Ruud Mantel (7) 
Commissaris TOP-amateurs: Milko Vinke (1) 
Commissaris Sportparkontwikkeling: Bob Duis (7) 
Commissaris seniorenvoetbal: Lou Hekster (4) 
Commissaris Commerciële Zaken: Nicolaas van Ommeren (8) 
Het bestuur kwam 20 keer officieel in vergadering bijeen en daarnaast vond vrijwel da-
gelijks onderling overleg tussen de bestuursleden plaats. 
Het bestuur werd bij de uitvoering van het beleid op het sportpark dagelijks geassisteerd 
door de verenigingsmanager Henny Kottmann, administrateur Lars Folkertsma en sport-
parkmedewerker Hassan el Markouchi. 
Frans Ris, bijgestaan door Joop Kenter, fungeerde ook dit seizoen tot veler tevredenheid 
als pachter van het clubhuis, en zal dat ook komend seizoen blijven doen. Marcel Koster 
begeleidde ook dit seizoen het arbitrale trio en was tevens wisselfunctionaris bij de 
thuiswedstrijden van het eerste elftal, Hans Elias redigeerde De Schakel en was iedere 
dag actief als webmaster van de meest bezochte website van alle amateurvoetbalclubs 
van Nederland. Vanzelfsprekend mag niet onvermeld blijven dat meer dan 60 commis-
sieleden in de vele commissies (zie voor hun namen en activiteiten de hoofdstukken 5 
t/m 15) en talloze trainers, elftalleiders en andere vrijwilligers iedere week tijd vrijmaken 
om de talloze wedstrijden en trainingen in goede banen te leiden. 
 
4. RESULTATEN SEIZOEN 2013 - 2014 
In het seizoen 2013-2014 betraden bij AFC maar liefst 109 teams het veld, verdeeld 
over 27 seniorenteams, 22 juniorenteams, 36 pupillenteams en 24 Champions Leaque 
en World Cup teams. 
In het seizoen 2013-2014 telde AFC maar liefst 19 kampioenen ! 
Senioren: Zondag 1, Zondag 2 en Zaterdag 8. 
Junioren: A1 (zaterdag), B5, B6 en C5,  
Pupillen: Najaarscompetitie: F6. 
Pupillen: Voorjaarscompetitie: D6, E1, E5, E7, E10, E11, E12, E14, E16, F1, F6 (zowel 
najaars- als voorjaarskampioen !). 
Bekerwinnaar werd de A3 Zondag dat Hercules na verlenging met 2-1 wist te verslaan. 
A1 Zondag promoveert via de nacompetitie naar de Hoofdklasse.  
De felicitaties voor deze mooie resultaten gaan uit naar alle spelers, trainers en begelei-
ders ! 
 
5. TOPAMATEURS 
Het seizoen 2013/2014 is een voetbaljaargang geworden om in te lijsten! 
Zondag 1 



Op een roerig einde van seizoen 2012/2013 waarin met een sensationele eindsprint de-
gradatie uit de Topklasse werd ontlopen, volgde een dito zomer. Te elfder uren besloot 
onze hoofdtrainer Maarten Stekelenburg een uitdaging aan te gaan bij de KNVB. Vlak 
voor de start van de voorbereiding werd als zijn vervanger Willem Leushuis aangesteld.  
Vrijwel direct vertrokken we op uitnodiging van Ridder Dé Hurwits in de voorbereiding 
naar Belluno. Niet alleen voor Willem maar ook voor de overige nieuwelingen een uitge-
lezen kans om de club en elkaar te leren kennen. Youssef el Abdalloui, Maxime Singels, 
Geoffrey Galatá, Marien Willemsen, Guido Moelee, Randel Shakison, Laurens Samsom, 
Pepijn Veerman, Rajendro Halman, Pepijn Kluin, Daan Sutorius, Tim Wulffraat, Rogier 
Wissink en Wibout de Vetten vernieuwden de selectie en op de eerste training werd de 
onderlinge doelstelling afgesproken: gaan voor het hoogst haalbare en dus spelen voor 
het kampioenschap. 
Na een succesvolle voorbereiding was de eerste wedstrijd een domper: verlies uit bij De 
Treffers. Daarna volgden vier winstpartijen op rij en vestigde AFC zich bij de kansheb-
bers. Na een onderbreking door Leonidas volgden maar liefst zes winstpartijen. Het spel 
was genadeloos effectief, de oude garde speelde als herboren en de nieuwelingen ble-
ken aanwinsten. De verdediging onder leiding van Magid Jansen en Geoffrey Galatá 
verweerde zich kranig en Tim Wulffraat ontpopte zich als een topscorer. 
Tussen de competitiewedstrijden door werd na winst in de eerste ronde van de KNVB 
beker gewonnen van SHO, maar bleek de latere nummer zeven van de Eredivisie, FC 
Groningen, met 0-2 op een goed bezocht Goed Genoeg net een maatje te groot. 
Vlak voor de winterstop werd tegen HBS voor de eerste keer gelijk gespeeld, verloren 
tegen VVSB en JVC Cuijk en als laatste wedstrijd in 2013 ruim gewonnen van De Tref-
fers op ons Goed Genoeg. AFC was voor het eerst in haar historie koploper in de Top-
klasse, zelfs winterkampioen en voor de doelstelling lag het op schema.  
De accu werd in Barcelona opgeladen tijdens een succesvol verlopen winterstage. Dat 
AFC klaar was voor de tweede seizoenshelft bleek nog niet helemaal tijdens de eerste 
wedstrijd die verloren ging bij en tegen FC Lienden, maar des te meer tijdens de acht 
daaropvolgende wedstrijden met een gelijkspel en maar liefst zeven winstpartijen. 
Onder spanning van het binnenhalen van de schaal werd nog twee keer gelijk gespeeld, 
maar 19 april 2014 gebeurde het onvermijdelijke: AFC werd kampioen! Na een span-
nende partij tegen HBS bleek een gelijkspel genoeg voor het kampioenschap van de 
Topklasse. AFC is dit seizoen de beste van alle zondagamateurs van Nederland. 
In de laatste weken van het seizoen trof het noodlot de selectie van AFC. Beide cen-
trumspitsen, Pepijn Kluin en Joost Heij, raakten zwaar geblesseerd aan een knie en 
scheuren beide een kruisband.  
Tijdens de finale om het algeheel amateurkampioenschap tegen zaterdagkampioen 
Spakenburg verloor AFC na een ‘soap’ over de speeldata in de heenwedstrijd uit met 
ruime cijfers. In de return vocht AFC voor haar kansen en werd na een mooie open 
wedstrijd gewonnen. Op doelsaldo ging deze hoofdprijs echter naar het blauwe gedeelte 
van het vissersdorp.  
Al met al een dus een seizoen dat de geschiedenis in zal gaan als een mijlpaal voor de 
club. De spelers, de technische staf (Willem Leushuis, assistent Saïd Moumame, spit-
sentrainer Ron van Es en keeperstrainer Bela Szenasi), de medische staf (clubartsen 
Lex Swaan en Bas Pijnenburg, fysiotherapeuten Bas ter Hoeven en Michael Oliveira), 
materiaalman (Hans van Rossum) en last but not least teammanager Bob Duis hebben 
dit jaar historie geschreven. 
 
Zondag 2 
Onder leiding van Joey van Leijenhorst, Kay Bottse en John Sijes en met assistentie 
door Ernst-Pieter Knüpfer ontpopten de talenten van AFC zich als een hecht en sterk 
team. 
In de reserve Hoofdklasse verliep het seizoen in eerste instantie wisselvallig, maar na de 
winterstop werd een sprint ingezet die zijn weerga niet kent. De achterstand op koploper 
KHFC was op enig moment opgelopen tot een schier onoverbrugbare negen punten, 



maar niets bleek minder waar. In de laatste competitiewedstrijd werd de inhaalrace af-
gesloten met een meer dan verdiend kampioenschap. De selectie van bijna uitsluitend 
spelers vanuit de AFC-gelederen werd een vriendenploeg die voor elkaar door het vuur 
gingen en uiteindelijk onoverwinnelijk bleek.  
Dat de zondag 2 in de wedstrijden om het algeheel kampioenschap vlak voor de halve 
finale strandde was zuur vanwege slechts één doelpunt dat ze tekort schoten, maar de 
spelers en begeleiding verdienen een groot compliment voor het behaalde succes. 
In het toernooi om de districtsbeker kwam de zondag 2 zelfs verder dan het vlaggen-
schip, dat werd uitgeschakeld door de amateurs van Ajax. De zondag 2 vond pas haar 
Waterloo in de kwartfinale tegen het eerste van JOS/WGM nadat alle tweede elftallen al 
waren uitgeschakeld. Voorwaar een geweldige prestatie. 
 
6. ZONDAG SENIOREN 3 T/M 
Samenstelling B-commissie 
De B-commissie bestond afgelopen seizoen uit Patrick Reddering, Max Flam en Seth 
van Straten. De begeleiding van de zondag 3 t/m 5 was in handen van Patrick Redde-
ring. Max Flam hield zich bezig met de zondag 6, 8 en 11. En Seth van Straten was ver-
antwoordelijk voor de zondag 7, 9 en 10. Volgend seizoen zal er een extra seniorenteam 
bijkomen waardoor we in totaal met 12 teams op zondag uitkomen. Met ingang van het 
nieuwe seizoen worden de werkzaamheden van Seth van Straten in de commissie 
overgenomen door Diederick de Mos. Hierbij willen wij Seth bedanken voor zijn inzet 
voor de B-commissie in de afgelopen jaren en wensen wij Diederick (tevens aanvoerder 
van de zondag 6) veel succes. 
Trainers/trainingen 
Martin Verburg was afgelopen seizoen trainer van de zondag 3. Hij werd daarbij geas-
sisteerd door elftalleider Cocky van Duivenbode. Omdat Martin stopt als trainer van de 
zondag 3 komt aan hun jarenlange samenwerking een eind. De opvolger van Martin is 
Michael Timisela, die overkomt van Zeeburgia, waar hij de trainer was van de zondag 2. 
De training van de overige zondagteams stond op de woensdagavond onder leiding van 
Kees Bregman. Op zondag was Kees de trainer/coach van de zondag 4. Hij deed de 
begeleiding van dit team samen met elftalleider Gerrit Altena. Beiden zullen ze het nieu-
we seizoen doorgaan met de zondag 4. 
Scheidsrechters 
Dankzij de wekelijkse inzet van onze eigen clubscheidsrechters Gerrit Altena, Erik Bos, 
Adriaan Jeukens, Frans Jüch, Till Kolle, Rutger Koopmans, Karel Kuijvenhoven, Wim 
Ringe, Seth van Straten, Abel Swaan en George Wijnberg was het mogelijk praktisch 
alle thuiswedstrijden van onze zondagteams te laten leiden door eigen scheidsrechters. 
Ook konden wij op de medewerking van onze eigen scheidsrechters rekenen bij het 
“Gelukkig Nieuwjaar toernooi” in de Emergohal. Hierbij willen wij, mede namens de spe-
lers, alle scheidsrechters bedanken voor hun enorme inzet.  
Bestuur 
In het Bestuur heeft Lou Hekster het seniorenvoetbal (heren en nu volgend seizoen ook 
dames!) in zijn portefeuille. Samen met hem en de leden van de elftalcommissie C heb-
ben we veel tot stand gebracht. Vooral bij de organisatie van het “Gelukkig Nieuwjaar 
toernooi” en de informatieavond voor de tweedejaars A-junioren werd er weer goed sa-
mengewerkt. Wij bedanken Lou voor zijn ondersteuning en adviezen. 
Administratie 
Dankzij de hulp en ondersteuning van Lars Folkertsma en Thea Verhoeven werd ons 
weer veel werk uit handen genomen en konden we onze aanvoerders en spelers altijd 
goed informeren over o.a. wijzigingen in het wedstrijdprogramma, aangevraagde snip-
perdagen, openstaande boetes en contributies. En ‘last but not least’ willen wij natuurlijk 
ook Henny Kottmann bedanken voor zijn ondersteuning als verenigingsmanager. 
Wedstrijdtafel 
Elke zondag werd de wedstrijdtafel op uitstekende wijze bemand door Paul Ravelli en 
Jan Wortel. Prima gastheren voor aanvoerders, leiders en scheidsrechters. Daarnaast 



was Jan van Galen elk weekend op ons sportpark actief als “AFC Gastheer”. In deze 
nieuwe functie kon hij zowel de wedstrijdtafel als de scheidsrechters ondersteunen en er 
op toezien dat spelers en supporters zich houden aan de gedragsregels die we als AFC 
– onder het KNVB motto “Zonder Respect Geen Voetbal” - belangrijk vinden. 
Sportpark 
De organisatie van de kleedkamers, materialen en velden op ons prachtige sportpark 
werden door de inzet van Hassan tot volle tevredenheid uitgevoerd. Onze teams worden 
elke zondag uitstekend opgevangen en begeleid. Door de komst van een nieuw senio-
renteam en de start van vrouwenvoetbal worden er komend seizoen meer wedstrijden 
op de zondag gespeeld. De wedstrijden voor de senioren beginnen in de ochtend om 
10.45 of 11.00 uur en ’s middags om 13.15 of 15.15 uur.  
Teams 
Zondag 3 is de competitie sterk begonnen. Na zes wedstrijden stond het team op de 
derde plaats in de reserve eerste klasse. De eerste periode werd afgesloten met een 
keurige vijfde plaats. Helaas waren de prestaties na de winterstop, mede door een groot 
aantal blessures en schorsingen, een stuk minder. Met als resultaat dat er in de nacom-
petitie gespeeld moest worden voor handhaving. Na twee spannende, maar verloren 
wedstrijden tegen de zondag 2 van De Dijk, was degradatie helaas een feit. De ambitie 
van de spelers, die vrijwel allemaal doorgaan, is om volgend seizoen kampioen te wor-
den in de reserve tweede klasse. 
Zondag 4 is dit seizoen in de reserve vierde klasse op de achtste plek geëindigd. In de 
winterstop stond het team op een zevende plaats. De uitdaging van het team is om vol-
gend seizoen een serieuze rol te spelen in de strijd om het kampioenschap. Enkele 
nieuwe spelers van buitenaf en spelers uit de zondag A1 zullen het team gaan verster-
ken. Ook volgend seizoen is Kees Bregman weer de trainer/coach met Gerrit Altena als 
elftalleider. 
Zondag 5 heeft met de een na laatste plaats in de eindklassering, sportief gezien, een 
teleurstellend seizoen achter de rug in de reserve vierde klasse. Helaas is het niet gelukt 
om na de winterstop, de toen achtste plaats in de competitie, te verbeteren. Bijzonder 
deze competitie waren o.a. de wedstrijden tegen de zondag 6, die in dezelfde poule 
speelde. De huidige spelersgroep, gaat op één speler na, volgend seizoen door. De eer-
ste nieuwe versterking is inmiddels aangetrokken. 
Zondag 6 heeft met een keurige zevende plaats een puike tweede seizoenshelft achter 
de rug. Bij aanvang van dit seizoen waren er 8 debutanten en het is niet meer dan lo-
gisch dat het enige tijd heeft gekost om die in te passen in ons speelsysteem. Het ko-
mend seizoen wordt deze lijn doorgezet met een plek bij de eerste 3 als uitgangspunt. 
Er wordt inmiddels gesproken met 2 a 3 versterkingen voor die posities die nog niet 
dubbel bezet zijn. Hoogtepunten van het afgelopen seizoen waren naast de trainingen 
o.l.v. Kees Bregman natuurlijk de tweede plek bij het Nieuwjaarstoernooi in de Emergo-
hal, de eclatante zege op AFC Zondag 5 en het jaarlijkse kienfestijn alwaar weer vele 
fijne prijzen in de wacht gesleept werden. Niet onvermeld mag blijven dat de daarbij door 
ons aangeboden WK Brazuca wedstrijdbal (die overigens verdiend werd gewonnen door 
Tom Egbers) abusievelijk toegeschreven werd aan AFC Zaterdag 6, waarvan akte. 
Zondag 7 is dit seizoen in de reserve vijfde klasse op een achtste plaats geëindigd. Na 
het behalen van twaalf punten uit de eerste vier wedstrijden werd er door de spelers al 
aan een kampioenschap gedacht. Maar helaas bleek dit al snel een illusie. Ondanks de-
ze teleurstelling is de teamspirit, mede door twee gezellige stapavonden, altijd goed ge-
bleven. En de traditionele teambarbecue komt eraan. Volgend seizoen is het de bedoe-
ling om door een hogere trainingsopkomst weer beter te presteren. 
Zondag 8 heeft weer een verdienstelijk seizoen achter de rug in de regio Haarlem en zij 
zullen ook volgend seizoen actief blijven in het Kennemerland. Het grote euvel voor het 
elftal blijft het gebrek aan een vaste keeper. Dit heeft wat punten gekost, waardoor het 
8e wellicht iets lager is geëindigd en er meer in had gezeten. Desalniettemin zorgde een 
sterke serie aan het einde van het seizoen dat de sfeer van het team goed bleef in de 
voorbereiding naar het volgend seizoen. 



Zondag 9 heeft met een gedeelde zevende plek in de reserve zevende klasse een pri-
ma seizoen gedraaid. Omdat de opkomst over het algemeen goed was hebben ze alle 
wedstrijden kunnen spelen. De tweede seizoenshelft was de beste met overwinningen 
op de tot dan toe ongeslagen kampioen en een gelijkspel tegen de nummer twee. Het 
hoogtepunt was echter de laatste wedstrijd: een 4-2 overwinning op zondag 11! Als af-
sluiting van het seizoen heeft zondag 9 voor de vierde keer meegedaan aan de Guus 
Niemeijer Cup bij WV-HEDW. Daar werden ze in de halve finale uitgeschakeld door de 
latere kampioen. Het team blijft grotendeels intact. Een nieuwe speler heeft zondag 9 al 
gevonden. 
Zondag 10 is dit seizoen op de zevende plaats in de reserve zevende klasse geëindigd. 
Het team kende een moeizame start, maar wist in oktober deze negatieve trend te door-
breken. Na de winterstop werden wedstrijden gewonnen op karakter en verloren door 
dromerigheid. De opkomst was vergeleken met de resultaten aan de start bovengemid-
deld, maar door blessureleed, werd de selectie al snel gereduceerd tot gemiddeld elf. 
Voor komend seizoen zijn twee nieuwe spelers aangetrokken en zal één speler transfe-
reren binnen AFC. 
Zondag 11 is in de reserve zevende klasse dit seizoen op de tiende plaats geëindigd. 
Het seizoen werd matig begonnen. De tweede seizoenshelft draaide het team goed en 
werden nagenoeg alle wedstrijden gewonnen. Speciaal waren de wedstrijden tegen 
zondag 9, die in dezelfde poule speelden. Beide elftallen wonnen een wedstrijd met 4-2. 
Als afsluiting van het seizoen heeft het team weer meegedaan aan de Piet en Ciska 
Tool Cup bij FIT waar ze een prachtige tweede plaats behaalden. Het seizoen wordt tra-
ditioneel afgesloten met de Gouden Schoen avond waar o.a. de winnaar van de Gouden 
Schoen wordt bekend gemaakt. De eindklassering op de tiende plaats is voor zondag 11 
een te lage plek gelet dat het team altijd in de top drie meedoet. Het team gaat volgend 
seizoen weer voor een toppositie. 
Activiteiten 
Samen met de elftalcommissie C en Lou Hekster hebben we afgelopen seizoen weer 
het “Gelukkig Nieuwjaar” toernooi georganiseerd in de Emergohal. De traditionele afslui-
ting van het seizoen met het “AFC Be Friends Cup” toernooi kon op 24 mei helaas niet 
doorgaan omdat er zich om diverse redenen te weinig zaterdag- en zondagteams had-
den aangemeld. De bedoeling is nu om in september, voor de start van de competitie, 
een onderling toernooi te organiseren. 
Vrijwilligers 
De B-commissie is zuinig op haar vrijwilligers en koestert deze AFC-leden binnen de 
club. Wij bedanken iedereen voor hun inzet, want dankzij hun inspanningen is het weer 
een zeer geslaagd seizoen geworden. 
Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie en een fantastisch WK Voetbal.  
 
7. ZATERDAG SENIOREN 
Hoe is het de elftallen, zaterdag 1 tot en met 13, alsmede de veteranen 1 en 2, vergaan? 
Het vlaggenschip, de zaterdag 1, stond dit seizoen onder de technische leiding van 
Wessel Colijn, geassisteerd door Frans Boelens en elftalleider Tim de Groot. Met een op 
papier brede selectie waren zij wederom ingedeeld in de standaard 2e klasse A en zijn 
zij uiteindelijk als 7e geëindigd van de 14 teams. Doordat zij gedurende het seizoen ook 
een periodetitel hebben bemachtigd, mochten zij aan het einde van het seizoen nog 
promotiewedstrijden spelen voor de 1e klasse. Het Utrechtse UVV werd 2x met duidelijke 
cijfers aan de kant gezet en toen wachtte nog twee wedstrijden tegen Almkerk. Uit werd 
1-1 gespeeld. Echter helaas ging de thuiswedstrijd met 0-2 verloren en was promotie 
helaas niet hun deel. Maar niet getreurd, al met al toch met deze selectie een meer dan 
prima seizoen gedraaid. 
Enfin, volgend seizoen, nieuwe ronden, nieuwe kansen. Wellicht dan wel naar de 1e 
klasse? Het is vanuit AFC nog altijd geen keiharde doelstelling maar zoals de commissie 
al jarenlang roept: “”Het zou toch mooi zijn als je (jonge, talentvolle) AFC’ers kan laten 
rijpen in de zaterdag 1 op een hoog niveau om daarna mogelijk alsnog de stap te kun-



nen laten maken naar de zondag 1””. De toekomst zal het uitwijzen. De AFC zat-cie, te-
zamen met bestuurslid seniorenvoetbal Lou Hekster, zullen in ieder geval de zaterdag 1 
blijven steunen waar mogelijk. 
De heren van Zaterdag 2 met vele oer AFC’ers in de gelederen hebben zelfs lange tijd 
uitzicht gehad op een titel in de reserve 1e klasse. Maar uiteindelijk als 6e geëindigd. Wel 
mocht er vanwege de behaalde periodetitel nog gestreden worden om een plek in de 
reserve hoofdklasse. Echter over twee wedstrijden was Hoogland uiteindelijk te sterk. En 
daarmee kwam een einde aan een sportief mooi maar lang seizoen met 29 officiële 
wedstrijden, inclusief beker. 
De zaterdag 3 van Sebastian Brokmann en Michiel Hageman hebben het uiteindelijk in 
de sterke reserve 2e klasse niet gered. De voorgaande seizoenen was het al steeds 
handhaven. Maar helaas kwamen zij op het eind twee puntjes tekort en was degradatie 
een feit. 
De elftallen zaterdag 4 tot en met zaterdag 7 zijn allemaal uitgekomen in de reserve 3e 
klasse. Zo is Zaterdag 4 van Justin Stoke c.s. als 9e geëindigd van de 11 teams. Te-
genstanders kwamen voornamelijk uit de kop van NH met langere reistijden tot gevolg. 
Tja, je blijft afhankelijk van hoe de KNVB indeelt en kan indelen en in de A-categorie 
mag nu eenmaal een club (lees:AFC) niet met twee elftallen in een poule vertegenwoor-
digd zijn.  
Zaterdag 5 van Coen Doolaard c.s. hebben sportief gezien wederom een moeilijk sei-
zoen gehad. Een 9e plek van de 10 clubs was hun deel. Zij hebben er vrijwillig voor ge-
kozen om in het nieuwe seizoen een stapje terug te doen naar de reserve 4e klasse. Za-
terdag 6, nog altijd onder leiding van Maarten Blokland, met ondersteuning van Roeland 
Mees, zijn samen met twee andere clubs onderaan geëindigd. Maar omdat reeds twee 
teams zich gedurende het seizoen hadden teruggetrokken, zijn zij niet gedegradeerd. 
Volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen. De zaterdag 7, met zat-cie lid Jack Huiman 
als stuwende kracht, zijn keurig als 5e van de 11 teams geëindigd. Echter hun seizoen is 
helaas overvleugeld door het trieste overlijden van hun teamgenoot Dennis van Metelen 
als gevolg van een auto-ongeluk. 
De teams van zat 8 tot en met zat 13 zijn allemaal in de reserve 4e klasse uitgekomen. 
Zaterdag 8 van Sebastian Licht en met zat-cie lid Emiel Neter in de gelederen zijn over-
tuigend KAMPIOEN geworden en mogen het komend seizoen gaan spelen in de reserve 
3e klasse. Hulde ! Het Zaterdag 9 van Jean-Paul Lo-ten-Foe c.s. hebben een moeilijk 
seizoen gehad en hebben zich uiteindelijk weten te handhaven. Zaterdag 10 van Victor 
de Vries c.s. zijn uiteindelijk 11e en laatste geworden. Dit gezellige, edoch soms mondi-
ge team zal toch echt wat nieuwe krachten goed kunnen gebruiken. Zaterdag 11 van 
Alain Leons c.s. zijn dit seizoen op een keurige 4e plek geëindigd. En komend seizoen 
zullen zij de plek van zat 5 in de reserve 3e klasse 1-op-1 gaan overnemen. Dus gaan de 
uitdaging aan, in de A-categorie. 
Het tweede seizoen van zaterdag 12 van Robbert Kroese c.s. is afgesloten met een 
keurige plek in de middenmoot. En hebben nu het ritme te pakken. 
Zaterdag 13 van Thomas van der Werff c.s. (voormalig zondag 9) waren dit seizoen 
nieuwkomer op de populaire zaterdag. Sportief liep het allemaal nog wat minder maar 
naar verluidt, dat wordt volgend seizoen allemaal anders.  
De Veteranen 1 (35+) onder leiding van ‘the one and only’, bestuurslid seniorenvoetbal 
Lou Hekster, hebben een redelijk tot goed seizoen gedraaid en zijn 6e geworden van de 
12. Het was af en toe een beetje puzzelen met de bezetting maar bovenal was het weer 
uitermate gezellig en is de cup voor de 3e helft wederom aan dit gezelschap uitgereikt. 
Naar verluidt gaat Lou “”Heintje”” Hekster nu echt stoppen. Maar eerst zien, dan gelo-
ven. 
De veteranen 3, met nog steeds “”Marko”” (Marcel Koster voor intimi) aan het roer, 
hebben sportief hun beste seizoen sinds jaren gedraaid in deze 45+ competitie. Met 
enige versterkingen zijn zij keurig als 5e van de 12 teams geëindigd. En was ook hun 3e 
helft altijd weer bijzonder gezellig. 



Tot zover het wel en wee van zat 1 tot en met zat 13, alsmede de V1 & V2. Opmerkelijk 
dit seizoen is dat alle teams hun competities hebben kunnen uitspelen. Er zijn bijzonder 
weinig wedstrijden afgelast en dat is andere jaren wel eens anders geweest. 
Zoals het hoort een woord van dank al degenen die bij hebben gedragen aan een vlotte 
organisatie ten behoeve van het zaterdag seniorenvoetbal. Aldus, in willekeurige volgor-
de: Marjan Janssen met haar wedstrijdtafel en mede geassisteerd door de heer Jan 
Wortel in zijn keurige AFC-blazer. Tegenstander én scheidsrechters werden wederom 
op meer dan AFC-waardige wijze ontvangen. En onder coördinatie van Frans Juch wa-
ren alle, ook de lagere teams, weer voorzien van een scheidsrechter. Hulde, daar is 
AFC toch uniek in. Hulde !  
En dan natuurlijk het veelvuldig en prettige contact met Lars Folkertsma op het wed-
strijdsecretariaat die het aan het begin van het seizoen van Theo Janssen moest over-
nemen, alsmede met onze verenigingsmanager Henny Kottman. Dank ook aan Hassan 
c.s, die altijd weer klaarstond bij de kleedkamers met in de rust een vers potje thee. En 
natuurlijk Frans & Joop en alle medewerkers die weer prima hebben zorg gedragen voor 
de inwendige mens. 
Kortom het is weer een mooi en lang seizoen 2013-2014 geweest waarbij zeker niet on-
vermeld mag blijven de altijd weer gezellige Sixes op Nieuwjaarsdag, het traditionele 
Kienen, het “”Gelukkig Nieuwjaar”” zaalvoetbaltoernooi in de Emergo-hal te Amstelveen. 
Enige domper was dat de traditionele “”Be Friends-cup”” helaas op het laatste moment 
geen doorgang kon vinden als traditionele afsluiting van het seizoen. Er moest wat ge-
schoven worden met data met als gevolg dat wij uiteindelijk, tezamen met de zondag-
senioren te weinig representatieve teams op de been konden brengen. Maar van uitstel 
geen afstel en daarom willen we aan het begin van het nieuwe seizoen een toernooi 
gaan organiseren voor alle senioren. 
Tot slot, 
Dank aan mijn commissieleden Roy van Dijk, Jack Huiman en nieuw zat-cie lid Emiel 
Neter, alsmede bestuurslid seniorenvoetbal Lou Hekster voor de prettige samenwerking 
in het afgelopen seizoen. 
Wij wensen iedereen een fijne zomer toe en blijf vooral doortrainen ! 
 
Aldus Sebo Woldringh, Secretaris AFC zat-cie 
 
8. DE JONGE AFC’ERS 
“Winnen en Verliezen” 
Het seizoen 2013-2014 is afgesloten en er is weer hard gestreden, geploeterd en ge-
voetbald door de AFC jeugd. “Winnen is niet belangrijk” hoor je sommige ouders ver-
standig zeggen langs de lijn en soms, als troostende woorden, aan de wat jongere 
jeugd, maar de praktijk leert ons dat winnen EN verliezen belangrijk zijn. Hoe ga je met 
winst en verlies om? Zowel mentaal als voetbal inhoudelijk? Niets is mooier dan het 
voetbal en de bijbehorende emoties te volgen van verliezende en winnende jeugd. Ver-
liezen ze eervol en strijdend? Winnen ze eervol en strijdend? In beide gevallen zijn er 
leermomenten voor het team en de bijbehorende trainer/coach. 
De Jeugdcommissie van AFC maakt zich sterk om een balans te hebben tussen winnen 
en verliezen: een team dat alleen maar wint leert niet veel in een seizoen omdat ze te 
weinig weerstand hebben, een team wat alleen maar verliest raakt ontmoedigd en kan 
zich niet ontwikkelen. Het heeft onze aandacht daarom om de teams zo goed mogelijk in 
te delen wat hun niveau betreft. Maar ook is het van belang voor de ontwikkeling en be-
leving van individuele spelers dat ze goed zijn ingedeeld. Ook dit seizoen is daar weer 
volop aandacht aan besteed, al beseffen we ons dat met zoveel jeugdspelers niet ieder-
een het altijd met de indeling eens is. 
Natuurlijk is het heerlijk om te winnen en dat mag dan ook zeker gevierd worden. De fe-
licitaties 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. Wat betreft de F1 was natuurlijk het kampioen-



schap fantastisch, maar wellicht vonden de mannen het nog mooier dat Frank de Boer 
vooraf van de wedstrijd uit tegen Ajax die met 5-2 gewonnen werd, in de kleedkamer 
kwam om even te babbelen en succes te wensen! Daarnaast willen we dit jaar ook de 
kampioenen vermelden bij de World Cup and Champions League: Ajax, Barcelona en 
Nederland. (als die laatste nu ook in Brazilië werkelijkheid wordt…) 
Samen met Hans Waterschoot van de RKSV Nuenen heeft Harry van Vlijmen van Alp-
hense Boys sinds 2010 een lijst opgesteld waarbij alle amateurverenigingen in Neder-
land zijn bekeken. Onderzocht is in welke klassen de A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 en D2 
spelen. Een team dat in de eerste divisie speelt krijgt 1 punt. Voor elke divisie (of klasse) 
lager komt er een punt bij. Op deze wijze zijn ze tot een top 100 gekomen.Net als afge-
lopen seizoen is ook dit jaar onze AFC de nummer 1 van de lijst. 
Het seizoen is afgesloten met een spectaculair AFC voetbal weekend. Op 14 juni was 
AFC gastheer van het befaamde Rinus Michels Toernooi en 1 dag later vond het traditi-
onele en altijd succesvolle Mini WK plaats. Het AFC Mini WK staat in het teken van 
vriendschap 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. Het voetbalkamp blijft 
stijgen in aantallen en daar zijn we best trots op. De evenementen commissie heeft ook 
dit seizoen niet stil gezeten: een geslaagde herfst tweedaagse, een top Sinterklaasvie-
ring 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. 
De Jeugdcommissie  
 
9. DE KLASSIEKE VETERANEN  
De Klassieken verkeerden in een dipje het afgelopen seizoen. In de eindstand werd een 
vijfde plek behaald en als je de ruimere rekenmethodiek van de competitieleider er op na 
houdt zelfs zevende. Kortom een seizoen om snel te vergeten. Uiteraard zijn er veel ex-
cuses te bedenken en verzachtende omstandigheden op te noemen. Maar laat ik het 
kort houden, we kwamen op een aantal belangrijke momenten te kort en dat scheelt 
punten. 
Wat waren de hoogtepunten? Zoals de laatste jaren gebruikelijk lagen die niet op het 
veld, maar ditmaal voor de tweede keer op rij in het Buitenveldertse etablissement van 
spits Sander Hommel Bar Bistro Select. Met partners werd in februari uitgebreid gegeten 
en een klein feestje gevierd en werden de laatste ideeën gelanceerd voor de buitenland-
reis. Het werkelijke hoogtepunt van het seizoen. De verwachtingen kwamen helemaal 
uit. De band is onderling verder aangehaald en onmogelijk geachte combinaties liepen 
vloeiend. Daar hoefde geen bal aan te pas te komen.  
Ibiza 2014 kost ons ongetwijfeld en wederom de titel voor het komende seizoen, maar 
we hebben het er graag voor over. Daar zijn we het allemaal over eens. 
De Klassieke Veteranen Commissie bestond dit jaar uit de Wim Husers, Maarten Olden-
hof, Frank Keijzer en Nick van Ommeren. De laatste twee hebben aangegeven te stop-
pen met hun commissie werk. Pieter Scholten zal in de jaarvergadering naar wij hopen 
benoemd worden in de commissie. 
 
10. DE COMMISSIE MEDISCHE ZAKEN 
Tijdens het seizoen 1999 nam Wim Crouwel het initiatief de Medische Commissie in het 
leven te roepen. Deze commissie houdt toezicht op de algemene hygiëne in en rondom 
de kleedkamers, het beoordelen en behandelen van blessures van onze voetballende 
leden in het algemeen, maar ook een preventieve gezondheidstaak bij onze jeugdleden 
in het bijzonder. Voorts is een interne opleiding opgezet voor diverse voor A.F.C. functi-
onerende sporttherapeuten. 
Al weer 15 seizoenen stellen de commissieleden hun professionele kennis ter beschik-
king. De M.C. bestond dit seizoen uit de leden Lex Swaan arts, fysiotherapeut Wim 
Crouwel (voorzitter), sporttherapeut Michael Olivieira en sportverzorger Co Groszenip-



per. Allen zijn herkiesbaar.  
Ons Eerste vlaggenschip werd vakkundig begeleid door clubarts Lex Swaan, de nieuw 
aangetrokken fysiotherapeut Bas ter Hoeven van de praktijk Mobillis en Michael Olivie-
ira. Blijkbaar een succesformule als onderdeel van een staf wat heeft geleid tot het kam-
pioenschap Topklasse bij de zondag amateurs. De senioren 2 werd begeleid door sport-
therapeut Dennis Schröder, welke tevens de jun. A1 onder zijn hoede nam.  
De zaterdag senioren 1 werd aanvankelijk begeleid door fysiotherapeute Marielle Mare-
lis, die om moverende reden werd vervangen door 3de jaars student fysiotherapie Steven 
Keverkamp. De A.F.C. Top-jeugd werd dit seizoen paramedisch begeleid door sportthe-
rapeuten Dennis Schröder (jun. A1), Jürgen Boerleider(jun B1), Floor Monas (jun. C1) 
en Aukje Spoelstra (jun. D1). Tevens waren allen inzetbaar bij diverse door de commis-
sies georganiseerde toernooien.  
De reguliere kolom van de Medische Commissie in ons clubblad de Schakel heeft tot 
een moderne communicatie over en weer geleid met ouders van onze jeugd en/of trai-
ners, daar waar het ging om vragen m.b.t. algemene gezondheid. Een belangrijk ver-
lengstuk daarvan bleek door een nieuw inloop spreekuur op woensdagmiddag in te stel-
len door fysiotherapeute Mariëlle Marcellis met haar medewerkers van praktijk Fysio & 
More. Omdat de M.C. groen licht heeft gekregen van het Bestuur om het Bas Rachman 
Medisch Centrum fors uit te breiden, is wederom door toedoen van ons lid Bas Rach-
man een veel betere en professionele werkomstandigheid gecreëerd. De jaarlijks ver-
plichte A.E.D.( Automatisch Externe Defibrillator) training werd dit keer door 15 verschil-
lende AFC functionarissen met goed gevolg bijgewoond.  
Als een club als A.F.C. door haar diverse commissies te vergelijken is met een “gezond” 
bedrijf, dan functioneerde de Medische Commissie daarin wederom als een geolied ra-
dertje.  
 
11. PERS, PUBLICITEIT en EVENEMENTEN  
De commissie bestaande uit Hans Elias, Laurens Samsom, Thomas Rijsman, Laurens 
Bianchi en Bobby Gehring was in het voorbije verenigingsjaar verantwoordelijk voor ons 
clubblad de Schakel (‘die komt binden d’oude club aan d’oude vrinden’), de website 
www.afc.nl , de AFC-facebook pagina, de AFC Twitter pagina, de ontvangst van pers bij 
thuiswedstrijden van Ons Eerste, het programmablad ‘AFC thuis’ en natuurlijk de AFC 
Persmap ter introductie van het seizoen 2013-2014.  
In de periode 21 augustus 2013 – 24 april 2014 verscheen de Schakel negen keer. Ons 
clubblad bood ook dit jaar weer veel informatie over het wel en wee binnen de vereni-
ging. De vaste rubrieken ‘Van de brug af gezien’, ‘Red-Aktueel’, ‘AFC’s Bie-
zonderheden’ en ‘Mixed Pickles’ zorgden in elke uitgave voor veel leuke en lezenswaar-
dige informatie. Ook de medische commissie en de archiefcommissie leverden vaak 
leuke bijdragen voor de nodige fysieke en historische kennis. Wat betreft de door de ja-
ren volop gelezen rubriek ‘AFC’s Bie-zonderheden’ van onze eigen minister van Sociale 
Zaken Johan de Bie, is een groot applaus op zijn plaats. Helaas zal zijn column in deze 
Schakel de laatste van een lange reeks zijn. Wij zullen zijn weergave van de hoogte- en 
dieptepunten in het leven van alle AFC-ers gaan missen.  
Bij elke thuiswedstrijd verscheen het programmablad ‘AFC-thuis’. Het programmablad 
bevatte iedere keer een voorbeschouwing, informatie over de tegenstander, de opstel-
lingen van beide teams en een boeiend interview met een speler of staf van AFC 1, ver-
zorgd door Michael van Osch.  
De AFC website werd ook dit seizoen weer druk bezocht en in samenwerking met AFC 
Vriendelijk Bedrijf Atabix steeds weer iets completer gemaakt.  
De door Hans Elias immer up-to-date gehouden website, en dat al 14 jaar lang, biedt 
veel verschillende informatie; de elkaar voortdurend afwisselende headlines met foto’s, 
jeugd- en senioren nieuws, verjaardagen van onze leden, een uitgebreide pagina over 
Ons Eerste, de laatste berichten uit de Topklasse, een mooi foto album vol actiefoto’s, 
een rijk en makkelijk te raadplegen archief en de basisinformatie over de club en al haar 
commissies. Uiteraard kan men op onze site ook uitgebreide informatie vinden over alle 
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AFC-Vriendelijke Bedrijven die onze club financieel ondersteunen. 
Ook leuk zijn de sinds kort op elke teampagina weergegeven standen en uitslagen per 
competitie. Een computer-technisch gecompliceerde klus, maar het resultaat geeft een 
geweldige impuls aan www.afc.nl. Wij zijn David Westerhof en zijn team dankbaar voor 
hun inzet. 
De commissie PP&E heeft in het voorbije seizoen haar best gedaan om alle leden rond 
de kerstdagen te voorzien van een tweetal ‘rood-zwarte’ Kerstgroeten. Per post, door 
middel van een vrolijke foto van Ons Eerste – op dat moment de winterkampioen van de 
Topklasse-, en via een dóór en vóór de leden gemaakte film waarin de begrippen spel-
vreugde, plezier en inzet voor de club centraal stonden. Bij het maken van de film kon-
den wij bouwen op de vaktechnische kennis van documentairemaker Laurens Samsom. 
De resultaten werden positief ontvangen en dus zijn deze initiatieven voor herhaling vat-
baar.  
Traditiegetrouw werd bij aanvang van dit seizoen onze presentatiegids ‘De AFC Pers-
map’ gepresenteerd. Dit jaar lag de productie in handen van Thomas Rijsman en Bobby 
Gehring, die het spreekwoordelijke stokje overnamen van Kees Gehring. Een flinke, tijd-
rovende klus die zonder de hulp van vele bereidwillige AFC-ers niet op tijd volbracht had 
kunnen worden. De dank aan Henny Kottmann, Hans Elias, Tom Poederbach, en de 
onvermoeibare medewerkers van Drukkerij Palteam is groot. Ook hier geldt zeker het 
principe ‘Vóór de Club, Dóór de Club’. De 31 editie werd in de lay-out hier en daar wat 
aangepast aan de lezerswensen van de huidige tijd. Een mooie uitgave kon aan de 
prachtige voorgaande edities worden toegevoegd, en wij verheugen ons op de creatie 
van de 32e Persmap.  
De AFC-facebook pagina, ooit opgezet door Laurens Bianchi, is inmiddels een niet meer 
weg te denken onderdeel van de AFC nieuwsstroom. Met inmiddels ruim 1400 volgers 
heeft de club een grote reikwijdte op het gebied van de sociale media. De inhoud (of be-
ter gezegd ‘content’) varieert door het plaatsen van leuke berichten uit alle geledingen 
van de club. Van AFC 1 tot de World Cup, iedereen komt aan bod. Ook de vele AFC 
evenementen krijgen de nodige aandacht en exposure. Het buitengewoon succesvolle 
seizoen 2013-2014 droeg ontegenzeggelijk bij aan een steeds groter wordende AFC 
schare op facebook.  
Onze commissie bestaat uit een AFC 1 speler, 2 ex AFC 1 spelers, ‘Mister Zaterdag 1’ 
en onze webmaster en Schakel redacteur. Een mooie mix van jong en oud waarbij zeer 
zeker vermeld moet worden dat de reeds jarenlange en niet aflatende inzet van Hans 
Elias een groot compliment verdient. En als Hans dan een enkele keer niet in de moge-
lijkheid was om verse nieuwsberichten op de site te plaatsen kon hij rekenen op de 
steun van Ger van Caspel.  
 
12. ARCHIEFCOMMISSIE 
Het seizoen 2013-2014 is ook voor de archiefcommissie weer voorbij. Met enige trots kun-
nen wij daarbij constateren dat daadwerkelijk een begin is gemaakt met digitaliseren van 
het AFC-archief. Van groot belang hierbij is het feit dat ons tastbaar, aanwezig archief 
daarmee beveiligd is voor mogelijke schade van buitenaf en bovendien makkelijk bereik-
baar wordt voor onze eigen leden. De techniek maakt het tevens mogelijk daarbij gebruik te 
kunnen maken van een zogenaamde “zoekfunctie” waardoor raadplegen eenvoudig is. 
Voor het seizoen 2013/14 heeft het Bestuur de financiële middelen vrijgemaakt om met di-
gitaliseren te beginnen. De bulletins, de jaarverslagen en de persmappen (alles voor zover 
aanwezig in het archief) zijn daarbij het eerst aan de beurt gekomen. Voor het volgend sei-
zoen denkenen we, wat digitaliseren betreft, aan de Schakels en de ledenlijsten.  
Voorts ziet de commissie het nog steeds als haar taak de geschiedenis van AFC op alle 
mogelijke manieren uit te dragen. Dit onder andere middels een artikelenserie in de Scha-
kel of het beantwoorden van vragen van eigen leden, van derden en andere verenigingen. 
Deze inzet vraagt continu de aandacht. Het onderhouden, bijwerken en inventariseren van 
het gehele archief blijft tevens tot de standaard werkzaamheden behoren en vraagt aan-
houdend inzet.  
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De drie leden van de archiefcommissie, willen hun inzet voor deze commissie, indien de 
Algemene Vergadering van AFC het daarmee eens is, gaarne voor het komende seizoen 
voortzetten. 
De commissie bestond voor het afgelopen seizoen uit Rik de Boer (voorzitter), Hans de 
Wijs sr en Wim Ringe. 
 
13. DE COMMISSIE COMMERCIELE ZAKEN 
De commissie Commerciële Zaken stond aan het begin van het seizoen voor een grote 
opgave. Zo snel mogelijk het aantal AFC-Vriendelijke bedrijven terugbrengen naar circa 
30. Met behulp van een aantal AFC-ers is deze opgave met verve gelukt. Dit geeft eens 
te meer de kracht van het AFC-netwerk aan. AFC-ers en de bestaande AFC-Vriendelijke 
bedrijven zijn de ambassadeurs van de vereniging en een essentiële factor voor onze 
commissie!! 
Toegetreden bedrijven zijn Loyens Loeff, De Keijzer Nipius & Co, Intersocks, Brasserie 
Paardenburg, Oostenrijk Touringcars en De Jong Groep. Daarnaast werden contracten 
verlengd met ING, Gassan Diamonds, Nike en Intersport DUO.  
Naast toetreders zullen volgend seizoen in ieder geval niet terugkeren als AFC-
Vriendelijk bedrijf Pouw Peugeot, Aspetto en Heeren makelaars. Zeer veel dank voor 
jullie ondersteuning van de vereniging. Heeren Makelaars blijft bordsponsor. Met een 
aantal andere bedrijven hopen wij op korte termijn de contracten te kunnen verlengen. 
Naast de AFC-Vriendelijke bedrijven zijn de Bordsponsoren een belangrijke sponsorca-
tegorie. Alle mutaties konden worden ingevuld en ook voor volgend seizoen zijn de ge-
sprekken met een aantal nieuwe sponsoren in een vergevorderd stadium. Hulde aan de 
anonieme AFC-ers die de commissie hierbij hebben ondersteund. 
Hoogtepunten voor de commissie waren dit jaar de Boerenkoolavond en het Gassan 
evenement, naast uiteraard het kampioenschap van AFC1. Tijdens de Boerenkoolavond 
kregen de aanwezigen naast een Hollandse maaltijd een kennismaking met de selectie 
van AFC1 voorgeschoteld. De aftrap van het Gassan evenement vond plaats in de bou-
tique van Gassan Diamonds, waarna met een speciale rondvaartboot naar het Rijksmu-
seum werd gevaren alwaar de genodigden een rondleiding kregen door het vernieuwde 
museum. Op de terugweg werd aan boord een heerlijk captainsdinner geserveerd door 
cosponsor Paardenburg. Al met al een fantastisch evenement in een zeer gemoedelijke 
sfeer. 
De ambities van AFC en de commissie Commerciële Zaken zijn hooggespannen voor 
volgend seizoen. Het streven is bestaande bedrijven langer aan de vereniging te binden 
en minimaal 3 nieuwe bedrijven AFC-Vriendelijk te maken. Met uw steun gaat dit lukken.  
De Commissie Commerciële zaken bestond afgelopen seizoen uit René van Schaijk, 
Roy van Dijk, Erik Braun en Nick van Ommeren (voorzitter) en wordt ondersteund door 
verenigingsmanager Henny Kottmann. Erik heeft aangegeven dat hij met zijn werk-
zaamheden voor de commissie gaat stoppen. Namens de commissie wil ik hem zeer 
bedanken voor al zijn inspanningen en veel succes wensen met zijn bedrijf. 
 
Nick van Ommeren 
 
14. DE SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE 
In het seizoen 2013/2014 werd de scheidsrechterscommissie van AFC uit eigen gelede-
ren, aangevuld, met de gediplomeerde senioren scheidsrechters Abel Swaan (AFC zat 
8) en Till Kolle (zoon speelt in AFC A1 zon). De commissie telt 16 AFC scheidsrechters 
die wekelijks zaterdag en zondag beschikbaar waren voor de senioren teams. Ook wer-
den senioren scheidsrechters ingezet voor onze jeugdwedstrijden en oefenwedstrijden. 
Dankzij de inzet en animo van ons corps werden praktisch alle weekenden de wedstrij-
den gespeeld met AFC scheidsrechters. De samenwerking met het wedstrijdsecretari-
aat, de wedstrijdtafel, de elftalcommissies en de jeugdcommissie was een voorbeeld van 
saamhorig clubgevoel. 
In de uitvoering van haar taken wordt van de scheidsrechterscommissie verwacht en 



verlangd dat zij in alle opzichten de officiële spelregels hanteren en dat het één van de 
taken is om daarop toe te zien i.c. dat te bevorderen. Niet alleen op en rond het veld 
maar ook aan de wedstrijdtafel. De scheidsrechterscommissie beschouwt dit als een 
grote en serieuze verantwoordelijkheid. In een paar voorkomende gevallen heeft de 
scheidsrechterscommissie hierover gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt met het 
AFC Bestuur en de betrokkenen. 
De scheidsrechterscommissie dankt het AFC Bestuur voor haar loyale bijdragen en 
waarderingen gedurende het afgelopen seizoen.Namens de AFC scheidsrechterscom-
missie, 
Frans Jüch, Erik Bos, Karel Kuijvenhoven, Seth van Straten 
 
15. DE OVERIGE COMMISSIES 
Naast de hierboven vermelde commissies werd het bestuur van AFC ondersteund door de 
volgende commissies: de STRAFcommissie, gevormd door mr. Lex Oosterling, mr. Jeroen 
Walker, mr Ken Watanabe en als plaatsvervangend lid mr. Quintus Abeln, de commissie 
van BEROEP met Roy van Dijk, Patrick Reddering en Wiebe Westerhof, de KAScommis-
sie bestond uit Jos Lonnee, Edwin Geluk en Seth van Straaten met als plaatsvervangende 
leden Maarten Blokland en Wim Ringe, in de KENNISMAKINGScommissie hadden zitting 
Hans Honsdrecht, Steve Bierman, Ger van Caspel, Frans Jüch, Michiel Middendorf, Sebo 
Woldringh en Patrick Reddering, de commissie SOCIALE ZAKEN bestond uit de Ereleden 
Johan de Bie, Ger van Caspel en Edwin Geluk en ten slotte de commissie van 
MATERIAAL met als lid Fred ten Nijenhuis en als aspirant-lid Remco Post.  
 
16. SUPPORTERSCLUB “THE REDS”  
Een bijdrage van de voorzitter. 
De supportersclub The Reds is op 5 mei 1993 opgericht ter ondersteuning van de top-
positie die ons vlaggenschip ZONDAG1 vanaf 1962 inneemt in de hoogste regionen van 
het Nederlandse amateurvoetbal. 
Het bestuur bestond dit seizoen uit: Lou Hekster (voorzitter), Peter van den Dungen 
(penningmeester) en Benno Honsdrecht. 
De leden van s.c. The Reds doneren naast de normale AFC contributie jaarlijks een ex-
tra vast bedrag. Deze The Reds sponsorgelden zijn een essentieel deel van de exploita-
tie voor de selectie van ZONDAG1. Hiermee is dit seizoen o.a. het trainingskamp tijdens 
de winterstop naar Barcelona gefinancierd. 
De The Reds leden zijn er trots op dat mede door dit trainingskamp in Barcelona de ba-
sis is gelegd voor een zeer succesvolle 2de helft van de competitie met als gevolg ons 
historisch kampioenschap. 
Natuurlijk koestert het bestuur van s.c. The Reds het huidige ledenbestand en waardeert 
het zeer dat deze ras AFC-ers de supportersclub trouw blijven. Wij realiseren ons dat er 
veel meer AFC-ers de supportersclub zouden kunnen ondersteunen. Een jongere gene-
ratie AFC-ers moet op de juiste manier worden aangesproken door nieuwe bestuursle-
den vanuit diezelfde nieuwe doelgroep. Het bestuur is dan ook verheugd te kunnen me-
dedelen dat wij in gesprek zijn met enkele zeer goede gegadigden om samen deze 
nieuwe fase van de supportersclub in te gaan. 
In het huidige bestuur is iedereen herkiesbaar. Wij zullen u zo spoedig mogelijk informe-
ren over de nieuwe samenstelling.  
 
17. STICHTING “KEEP SMILING” 
Een bijdrage van secretaris Kees Gehring. 
Het bestuur van deze Stichting bestond (ook) het seizoen 2013-2014 uit Ad Westerhof 
(voorzitter), Kees Gehring (secretaris) en Henk Bijlsma. Hierbij een bijdrage voor AFC’s 
jaarverslag: 
In de beginjaren van de vorige eeuw, in 1918 en 1919, bijna 100 jaar geleden, werd AFC 
kampioen in de KNVB Eerste Klasse en speelde wedstrijden om het Kampioenschap 
van Nederland tegen AJAX, NAC, GO AHEAD en BE QUICK Groningen, maar in 1920 



en 1921 degradeerde AFC club twee maal achtereen en verbleef tot 1961 in de KNVB 
Tweede Klasse. In het seizoen 1954-1955 eindigde AFC zelfs op de laatste plaats in de-
ze Tweede Klasse, maar er volgde geen degradatie, omdat met ingang van dat seizoen 
het Betaald Voetbal in Nederland werd ingevoerd, waar de Algemene Vergadering van 
AFC zich destijds tegen had uitgesproken. 
In 1961 behaalde AFC het Kampioenschap na 40 lange jaren in de Tweede Klasse en 
dat was het begin van de sportief meest succesvolle periode uit AFC’s bijna 120-jarige 
geschiedenis, want ook in de jaren 1963, 1967 en 1969 werd in de KNVB 1e Klasse 
amateurs o.l.v. de legendarische trainer Gé van Dijk het Kampioenschap behaald en 
werden er wederom wedstrijden om het Kampioenschap van Nederland gespeeld, nu 
tegen v.v. MIDDELBURG, SC ENSCHEDE, UNITAS, v.v. SNEEK en QUICK 
NIJMEGEN. 
In 1974 kwalificeerde AFC zich o.l.v. trainer Piet Ouderland voor de Hoofdklasse en al 
deze successen tussen 1961 en 1974 werden behaald met een spelersgroep die des-
tijds, zoals het heet, louter “voor de eer” speelde. Ondergetekende heeft het als speler 
van AFC’s A-selectie van 1966 t/m 1982 van dichtbij mogen meemaken. Twee con-
sumptiebonnen na afloop van een wedstrijd en een etentje wanneer er uit 5 wedstrijden 
11 punten werden gehaald……... tenminste, dat was de humor van de kleedkamer in die 
jaren. Maar de meeste spelers uit de 60-er en 70-er jaren zijn altijd AFC’er gebleven en 
kijken op die periode terug als de mooiste tijd van hun leven.  
Vanaf begin jaren tachtig werd het echter steeds moeilijker om te concurreren met clubs 
die hun spelers vergoedingen toekenden en bood AFC, naast onze mooie club en het 
aantrekkelijke hoofdveld, aan spelers die “doorkwamen” vanuit de eigen jeugd en aan 
spelers die geïnteresseerd waren om voor onze vereniging te komen spelen ook het 
zgn. AFC- netwerk aan. Er werd bijvoorbeeld door AFC’ers geprobeerd voor een speler 
een baan te zoeken/vinden, of een woning, er werd geholpen bij vervoer, een buiten-
landse reis of bij studiekosten. “Maatwerk via het AFC-netwerk”, dat was toen de slogan.  
Teneinde meer financiële middelen voor de hele club en voor de begeleiding van het 
eerste elftal te genereren werd in 1986 een start gemaakt met de AFC-Vriendelijke be-
drijven en in 1992 werd supportersclub “The Reds” opgericht. En zo kon ook AFC meer 
en meer voor de spelers van de A-selectie gaan betekenen, zoals bijv. ieder jaar tijdens 
de winterstop een trainingsstage op Cran Canaria. 
In 1998 degradeerde AFC onvoorzien uit de Hoofdklasse en was de doelstelling om 
d.m.v. een Kampioenschap in de Eerste Klasse zo snel mogelijk naar de Hoofdklasse 
terug te keren, hetgeen in het seizoen 2000-2001 o.l.v. trainer Ton du Chatinier gelukte. 
In de loop van het seizoen 2005-2006 kwamen het bestuur en de technische leiding van 
AFC tot de conclusie dat er stappen moesten worden gezet om het verschil tussen de 
faciliteiten bij andere clubs en bij AFC te verkleinen, wilden wij onze toppositie in het 
Nederlandse amateurvoetbal behouden. 
Inmiddels was op 18 januari 2003 bij de 108ste verjaardag van onze club in het Amster-
damse Apollo-Hotel door 11 AFC’ers het comité “Keep Smiling” opgericht, teneinde een 
verdere bijdrage te leveren om de spelers van de A-selectie van AFC zo optimaal moge-
lijk te kunnen begeleiden en in 2006 werd besloten dit comité om te zetten in een Stich-
ting. In samenwerking met AFC-Vriendelijk bedrijf Peugeot de Jong werd via deze Stich-
ting “Keep Smiling” gedurende de seizoenen 2006-2007, 2007-2008 en 2008-2009 aan 
de spelers van de AFC A-selectie een Peugeot 207 beschikbaar gesteld tegen een voor 
de betrokken spelers aantrekkelijke eigen bijdrage.  
Voor het seizoen 2009-2010 moest deze samenwerking echter worden beëindigd, om-
dat belastingautoriteiten de regeling met de spelers beoordeelden als genoten inkomen 
en derhalve inkomstenbelasting wilden gaan opleggen. 
Nadat AFC in het seizoen 2009-2010 o.l.v. trainer Cor ten Bosch het Kampioenschap 
van de Hoofdklasse A behaalde en opnieuw wedstrijden speelde om het Kampioen-
schap van Nederland besloot het bestuur met ingang van het seizoen 2010-2011 over te 
gaan tot het toekennen van een zgn. “waarderingstoelage” aan de spelers van AFC’s A-



selektie, die door de Stichting “Keep Smiling” werd uitbetaald met inhouding van loonbe-
lasting en sociale lasten, in 10 maandelijkse termijnen van augustus t/m mei. 
Het benodigde totaalbedrag voor het seizoen 2013-2014 werd door “Keep Smiling”, 
naast een bijdrage van de penningmeester van AFC, ontvangen van de AFC-vriendelijke 
bedrijven Troostwijk, Cheung Shin Holland, BP Zwart, Bonnit Benelux en de nieuwko-
mers Loyens&Loeff, DeKeijzerNipius, Intersocks (Dé Hurwits) en (Max) De Jong Groep 
en daarnaast via (anonieme) donaties van 6 verschillende AFC’ers.  
Ook langs deze weg onze grote dank aan al deze begunstigers, ook mede door hun fi-
nanciële steun kon AFC bereiken wat in 119 jaar nog niet eerder werd gerealiseerd; 
AFC Kampioen van Nederland bij de Zondagamateurs! Driewerf Hoera!! Een fan-
tastische prestatie van spelers en begeleiders en ook langs deze weg onze welgemeen-
de felicitatie. 
 
18. STICHTING GOED GENOEG EN DE V.S.G.G. (VERENIGING SPORTPARK GOED 
GENOEG). 
Een bijdrage van secretaris Kees Gehring. 
Op 6 oktober 1962 werd Sportpark Goed Genoeg door de Burgemeester van Amster-
dam mr. Gijs van Hall geopend en werd de Stichting Goed Genoeg huurder van het 
sportpark Goed Genoeg van de Gemeente Amsterdam. 
Het bestuur van de Stichting en van de V.S.G.G.(Vereniging Sportpark Goed Genoeg) 
werd voor het seizoen 2013-2014 gevormd door Machiel van der Woude (voorzitter), 
Kees Gehring (secretaris), Bob Neseker (penningmeester) en Ad Westerhof, Nicolaas 
van Ommeren en Ronald Koster (leden). Johan de Bie werd in het verleden benoemd tot 
“Adviseur voor het leven” van de Stichting. 
Een afvaardiging van het bestuur van de Stichting voerde opnieuw regelmatig overleg 
met Gemeentelijke autoriteiten over de toekomst van ons sportpark, helaas tot op heden 
nog altijd zonder een definitief resultaat en het bestuur van de V.S.G.G. verlengde on-
langs het contract met pachter Frans Ris voor het seizoen 2014-2015, die daarmee met 
zijn staf aan het dertiende seizoen in successie begint. 
 
19. AFC EN DE ZUIDAS 
In deze bijdrage schetst onze voorzitter Machiel van der Woude in kort bestek de laatste 
ontwikkelingen met betrekking tot dit belangrijke onderwerp.  
Het toekomstige sportpark van AFC staat al lang op de beleidsagenda. Heel veel be-
sprekingen zijn tussen Gemeente en de Stichting Goed Genoeg/AFC over dit onderwerp 
gevoerd in de afgelopen jaren. Dit op basis van de gedachte dat AFC zou kunnen blijven 
spelen op de Zuidas, zij het in een ruimtelijk afgeslankte vorm. Onder invloed van eco-
nomische, ruimtelijke en politieke ontwikkelingen verliep de ontwikkeling van de Zuidas 
met horten en stoten en werden de plannen steeds weer aangepast. De belangrijkste 
wijziging betrof het niet doorgaan van het dokmodel over de A 10 heen. Het cascade-
model, met bebouwing en in hoogte oplopende velden over de weg heen, gedeeltelijk 
gelegen op een parkeergarage, werd om financiële reden uiteindelijk geschrapt. Daar-
voor in de plaats kwam het plan waarbij de A 10 gedeeltelijk wordt ondertunneld. Het 
treinverkeer blijft in deze opzet bovengronds, op de tunnel vindt geen bebouwing plaats, 
noch worden er velden op aangelegd. Door deze beleidswijziging veranderde het noord-
zuid perspectief (verbinding Buitenveldert met Oud-Zuid) in een oost-west perspectief. 
Ook voor het toekomstige complex van AFC, dat niet meer over maar naast de A 10 
wordt gesitueerd.  
In de afgelopen periode is de discussie tussen Gemeente en SGG/AFC vooral gegaan 
over het ruimtelijke ontwerp van het nieuwe, door water omgeven, sportcomplex, het 
Programma van Eisen inzake het nieuwe clubgebouw, de financiering van het clubhuis, 
de parkeersituatie, de accommodatie eisen op het gebied van milieu, schaduw- en 
windwerking en op sportief- en veiligheidsgebied, alsmede afspraken over planning en 
fasering van het nieuwe complex. De delegatie van SGG/AFC bestond uit Machiel van 
der Woude, Ad Westerhof, Nicolaas van Ommeren, Ronald Koster en Bob Duis. Bob 



trad daarbij op als commissaris sportparkontwikkeling.  
Uitgangspunt voor het ruimtelijk ontwerp betreft 5 kunstgrasvelden, oost-west gelegen, 
met een 180 graden gedraaid hoofdveld. Gestreefd wordt naar voldoende ruimte tussen 
de velden, in het bijzonder het hoofdveld, dat zal worden voorzien van 2 tribunes en toe-
schouwers dijkjes, zoals wij die nu ook kennen. Alle velden zijn voorzien van een lichtin-
stallatie. Het clubgebouw zal een omvang hebben van ca. 2000 m2. Over de huurprijs of 
een andere vorm van financiering vindt op dit moment nog overleg plaats met de Ge-
meente. Verder wordt nog onderzoek gedaan naar uitbreiding van het complex in noor-
delijke richting. Wat betreft het parkeren worden goede afspraken nagestreefd met de 
beheerder van de ondergrondse parkeergarage en de Gemeente. Uitgangspunt is dat 
de bezoekers van ons complex geen commerciële tarieven behoeven te betalen en 
wordt uitgegaan van dubbelgebruik van de parkeergarage. Op het maaiveld zullen 25 
gratis parkeerplaatsen worden gesitueerd.  
Wat betreft de milieueisen zijn is de vigerende wet- en regelgeving van toepassing. De 
schaduw- en windwerking lijkt op dit moment geen obstakel om met het plan door te 
gaan. Wel zal in deze de vinger aan de pols worden gehouden. De accommodatie eisen 
van het complex worden getoetst aan de normen die de KNVB formuleert ten aanzien 
van het voetbal op Topklasse/Jupiler niveau. Ten aanzien van de planning en fasering 
wordt gestreefd naar bestuurlijke goedkeuring in 2014 door B&W en de AV van AFC. In 
2015 zal vervolgens de start van de uitvoering plaatsvinden en in 2018 wordt het com-
plex opgeleverd. De realisatie van het complex wordt gefaseerd uitgevoerd. In alle fasen 
kan AFC beschikken over 4 kunstgrasvelden en 2 grasvelden. Het tijdelijke zesde veld 
kan worden benut totdat het voor een ander doel wordt aangewend. Direct nadat de 
overeenkomst tussen Gemeente en SGG/AFC getekend is zal het oude kunstgrasveld 
van een nieuwe toplaag worden voorzien door de Gemeente. 
Op grond van het bovenstaande is het bestuur van AFC positief gestemd over de laatste 
ontwikkelingen. Onze club blijft op deze wijze verankerd op de Zuidas met een compact, 
markant sportcomplex dat door de moderne inrichting en optimale benutting van de 
ruimte voldoet aan de toekomstige eisen en behoeften van onze leden.  
 
20. DE EVENEMENTEN  
AFC is een club rijk aan tradities. Er zijn dan ook jaarlijks weer een groot aantal evenemen-
ten, sommigen zijn eenmalig, maar vele kennen een lange historie. Er zijn evenementen 
voor de jeugd, voor de senioren, voor specifieke categorieën en evenementen voor de hele 
vereniging. Een groot aantal wordt hieronder kort beschreven. 
Op 1 september 2013 werd, na afloop van de wedstrijd AFC - Lienden, de 31ste Persmap 
in het clubhuis gepresenteerd. Ditmaal onder regie van Thomas Rijsman en Bobby Gehring 
en bijgestaan door Henny Kottmann en vele anderen. Ook dit jaar weer was er sprake van 
een fraai vormgegeven, zeer boeiende en lezenswaardige editie.  
Op vrijdag 1 november 2013 kwamen meer dan 100 Zilveren Ploegers bijeen voor de tra-
ditionele bijeenkomst van AFC-ers die 25 jaar of langer lid zijn. De organisatie van deze 
geweldige avond was zoals altijd weer in vertrouwde handen van Tafelvoorzitter Johan de 
Bie, bijgestaan door Hans Honsdrecht, Hans de Wijs en Edwin Geluk. 5 nieuwe Zilveren 
Ploegers werden geïnstalleerd, te weten: Pieter Sandberg, Ronald Koster, Ben Heesen, 
Maarten Blokland en Frank Schröder. De avond werd opgeluisterd door een wervelend op-
treden van het Jordanese zangduo “duo voor gezelligheid”. Johan de Bie nam na 23 jaar 
op voortreffelijke wijze als tafelvoorzitter te hebben gefungeerd, afscheid. Zijn plaats wordt 
overgenomen door Frank Reddering. 
Op vrijdag 20 december 2013 vond het traditionele Kienen plaats, en wel voor de 18de keer 
(!) in successie georganiseerd door het Kien Dream Team bestaande uit Ronald Koster, 
Nicky en Lou Hekster, Roy van Dijk, Hans Hulst en Ron van Doesburg. Een evenement dat 
zijn weerga niet kent en ieder jaar zoveel bezoekers trekt dat voor het voortbestaan van het 
clubhuis moet worden gevreesd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de zeer enthousi-
aste en vooral humoristische wijze waarop dit evenement steeds weer wordt gepresen-
teerd. Er waren ongeveer 240 kieners afgekomen op dit spektakel in de hoop één of meer 



van de veelal spectaculaire prijzen in de wacht te slepen en het moet gezegd: ook dit keer 
bleef het clubhuis op het nippertje overeind. 
De Nieuwjaarsreceptie, gehouden op vrijdag 3 januari 2014, mag uiteraard niet in dit 
overzicht ontbreken. Zo’n 150 leden en donateurs, al of niet vergezeld van partner waren in 
ons door Frans Ris en Joop Kenter smaakvol aangeklede clubhuis aanwezig om hun club-
genoten een voorspoedig en sportief Nieuwjaar toe te wensen. Waarnemend voorzitter 
Ronald Koster, die Machiel van der Woude in verband met diens ziekte verving, sprak de 
aanwezigen toe. Hij stond stil bij het afgelopen jaar, gaf ons een inkijk in de (nabije) toe-
komst en proostte op een gezond en sportief 2014.  
Eén van de hoogtepunten voor ons eerste is de jaarlijkse trip naar een zonnige bestem-
ming, ter voorbereiding op de 2de seizoenshelft, ditmaal naar Barcelona. Er was weer een 
aantrekkelijk programma opgesteld waarin naast enkele stevige trainingen een wedstrijd 
tegen een Spaanse tegenstander (die met 3-1 werd gewonnen) op het programma ston-
den. Uiteraard was er ook voldoende ruimte voor ontspanning en won Pepijn Kluin de Zil-
veren Spoon, die jaarlijks wordt uitgereikt voor de beste speech van de nieuwelingen.  
Op 18 januari 2014 vierde AFC haar 119e verjaardag met het traditionele Jaardiner net als 
in de 6 voorafgaande jaren in de prachtige zaal van het American Hotel aan het Leidse 
Plein. De circa 150 aanwezigen genoten volop van deze avond. Scheidend tafelpraeses 
Nicky Hekster droeg, na zich 6 jaar op voortreffelijke wijze van zijn taak te hebben gekwe-
ten, zijn taak over aan Tom Egbers die zijn rol meteen met verve vervulde. Eregasten wa-
ren Michael Kinsbergen, directeur van AJAX en tevens lid van AFC, en Michael van Praag, 
bondsvoorzitter van de KNVB en bestuurslid van de UEFA. Van Praag roemde in een 
sprankelende toespraak de vele tradities en de humor die bij AFC zo hoog in het vaandel 
staan. Dé Hurwits en Bas Rachman werden onderscheiden met de Mr. Henne Boskamp 
Nobelprijs en Wim Crouwel werd benoemd tot Lid van Verdienste. Een langdurig en ver-
diend applaus viel hen ten deel. Mooie speeches waren er verder van Ronald Koster die 
onze voorzitter Machiel van der Woude, herstellende van een operatie en daardoor afwe-
zig, voortreffelijk verving, en captain van AFC1 Sjoerd Jens. De avond werd traditioneel af-
gesloten met het uit volle borst meezingen van ons clublied: “Ik heb u lief mijn AFC”. Voor 
de uitstekende organisatie tekenden ook dit jaar weer Ad Westerhof en Edwin Geluk. Ui-
teraard vond op dezelfde avond ook het Dames-jaardiner plaats, voor de 40ste keer en 
ook ditmaal in het Hiltonhotel. Met als inspirerend thema ‘Saturday Night Fever’ gingen de 
voetjes uitgebreid van de vloer en beleefden de circa 90 dames een prachtige avond.  
Een bijzonder evenement is uiteraard ook de Ridderlunch, die op 1 april 2014 voor de 9de 
keer werd gehouden en waaraan kan worden deelgenomen door AFC-ers die 50 jaar of 
meer lid zijn. Onder toeziend oog van voorzitter Max de Bruin werden maar liefst 13 nieuwe 
ridders geïnstalleerd en daarna werd genoten van een zeer gezellige en smakelijke lunch. 
Reeds sinds 1962 komt een illuster gezelschap AFC-ers, allen onder het sterrenbeeld stier, 
bijeen voor het Stierenbal, een sportief en culinair samenzijn. Ditmaal op vrijdag 9 mei 
2014 onder de bezielende leiding van opperstier Henk Foppen. Het traditionele sportieve 
gevecht om de fel begeerde Edelfok-bokaal bestond dit maal uit een wedstrijd boogschie-
ten die werd gehouden in het Frans Ottestadion. Winnaar werd, niet voor het eerst, Jeroen 
Walker, die het zware kleinood weer voor een jaartje in de vensterbank mag zetten. Wim 
Ringe en Wim Crouwel waren te gast en wisten met hun presentaties de 29 aanwezige 
stieren van begin tot eind te boeien. 
Ook voor de jeugd viel er dit seizoen wat evenementen betreft weer genoeg te beleven. 
Naast de herfst 2-daagse, het Pepernotentoernooi en het kerstdiner voor C-junioren 
(met als mistery guest niemand minder dan Daley Blind) waren de AFC Superstars op 18 
januari 2014 op Borchland, waaraan ruim 300 jonge AFC-ers meededen en op 15 juni 
2014 de MINI-WK de absolute hoogtepunten. 
Bovenstaand overzicht, hoewel al zeer indrukwekkend, bevat niet alle evenementen die het 
afgelopen seizoen bij AFC hebben plaatsgevonden. Een aantal evenementen die hier niet 
staan genoemd staan vermeld in de verschillende bijdragen elders in dit jaarverslag. 
 
21. 4 MEI HERDENKING 



Op zondag 4 mei vond om 18.30 uur de traditionele Dodenherdenking op ons sportpark 
plaats om de clubgenoten van AFC en ACC te herdenken die ten offer vielen aan het ge-
weld van de Duitse bezetter. Ook dit jaar verzamelden zich weer 10-tallen aanwezigen, die 
luisterden naar een toespraak van onze voorzitter Machiel van der Woude, die onder meer 
sprak over het feit dat de KNVB in al haar wijsheid had gemeend dat het voetbal op deze 
herdenkingsdag gewoon doorgang moest vinden. Passend was het geweest als op deze 
dag niet was gevoetbald uit eerbied voor de Joodse burgers, die werden uitgesloten van de 
voetbalvelden, werden vervolgd en vermoord in concentratie- en vernietigingskampen. Er 
komt steeds meer een maatschappelijke discussie op gang over wie en wat wij op 4 mei 
moeten herdenken en de doelgroep lijkt steeds groter te worden tot Duitse soldaten en Ne-
derlandse SS’ers aan toe. Met als gevolg dat bijna iedereen en dus eigenlijk niemand meer 
wordt herdacht. Wij AFC’ers herdenken al in lengte van jaren met ere onze clubgenoten die 
ten offer vielen aan het onvoorstelbare kwaad van de bezetter en zullen dat blijven doen.  
 
Kransen werden bij het monument gelegd door de voorzitters van AFC en ACC, Machiel 
van der Woude en Guido Dukker.  
 
22. IN MEMORIAM 
Tot groot verdriet van nabestaanden en vrienden moest in het afgelopen seizoen afscheid 
worden genomen van de volgende AFC-ers: 
Op 24 augustus 2013 overleed op 75-jarige leeftijd Nico van Til, lid van de Zilveren Ploeg 
en captain van het eerste elftal in de kampioensjaren 1967 en 1969, op 20 oktober 2013 
overleed op 63-jarige leeftijd mevrouw Laurence Laarhoven-Seur, echtgenote van Zilveren 
Ploeger en AFC-Nobelprijswinnaar (1997) Fred Laarhoven, op 2 november 2013 overleed 
op 65-jarige leeftijd Zilveren Ploeger Louis van Rijn, op 9 november 2013 werden wij opge-
schrikt door het overlijden op de zeer jonge leeftijd van 24 jaar van lid en speler van Zater-
dag 7 Dennis van Metelen als gevolg van een noodlottig verkeersongeluk, Op 13 novem-
ber 2013 overleed op 72-jarige leeftijd mevrouw Paula Geusebroek-Krijger, echtgenote van 
Zilveren Ploeger Hans Geusebroek, mevrouw Agnes J.F. Mieghout-Snijders, ondersteu-
nend lid en weduwe van onze in 1983 overleden Ridder P. Mieghout overleed op 96-jarige 
leeftijd.. 
Op 15 januari 2014 overleed op 81-jarige leeftijd Tjeerd Jung, tot 2013 ruim 40 jaar onder-
steunend lid en Lid van de Zilveren Ploeg, op 24 maart 2014 overleed op 78-jarige leeftijd 
mevrouw Mieke Alberdingk, ex-echtgenote van ons in 2012 overleden erelid Jan van Dijk 
en moeder van ons Lid van verdienste Roy van Dijk, op 1 juni 2014 overleed op 70-jarige 
leeftijd Jan Hein Lans, AFC-Ridder, Lid van de Zilveren Ploeg en oud-bestuurslid en op 6 
juni 2014 overleed op 67-jarige leeftijd Peter Roosenschoon, Lid van Verdienste, AFC-
Ridder en Lid van de Zilveren Ploeg. 
Al deze AFC’ers zullen in onze herinneringen blijven voortleven. 
 
23. RESUMÉ 
En hiermee sluiten wij het seizoen 2013-2014 af. Een zeer succesvol seizoen, met kampi-
oenschappen van Zondag 1, Zondag 2, en de A1. Fantastisch ! Maar natuurlijk viel er nog 
meer te vieren, getuige de 19 kampioenschappen die door AFC dit seizoen werden be-
haald. Uiteraard was niet elk team even succesvol, maar voor veel elftallen geldt gelukkig 
ook dat sfeer en gezelligheid op de eerste plaats komen..  
Wat kunnen wij van volgend seizoen verwachten. Wat ons 1ste betreft: het huidige kampi-
oensteam blijft voor een groot deel in tact. Opnieuw onder leiding van onze succesvolle 
coach Willem Leushuis. Reden genoeg om het nieuwe seizoen met vertrouwen tegemoet 
te zien. Met betrekking tot ons nieuwe sportpark, het lijkt een never ending story, mag wor-
den verwacht dat het komende seizoen belangrijke stappen worden gezet. En dat wordt tijd 
ook want wij verkeren al veel te lang in onzekerheid over hoe dit er precies uit gaat zien. 
Laten wij hopen dat het eindresultaat er mag zijn, want onze fantastische club verdient 
zonder meer een geweldig sportpark. Uiteraard zal er in het nieuwe seizoen weer veel 
aandacht zijn voor de vele teams, zowel bij de senioren als bij de jeugd. Met speciale aan-



dacht voor de meisjes en vrouwen die voor het eerst bij AFC komen voetballen, laten wij 
hen het gevoel geven dat zij van harte welkom zijn zodat zij zich ook snel echte AFC-ers 
gaan voelen.  
Om alle doelstellingen te realiseren is naast veel noeste arbeid, uiteraard ook veel geld no-
dig. Het is en blijft dan ook van groot belang om samen met onze Commerciële Commissie 
ervoor te zorgen dat wij een aantrekkelijke partner blijven voor de vele sponsors die ons 
steunen. Een woord van dank voor de vele bedrijven die AFC het afgelopen seizoen heb-
ben gesteund, is hier absoluut op zijn plaats.  
Het bestuur gaat in gewijzigde samenstelling het nieuwe seizoen in. Machiel van der Wou-
de, 24 jaar in het bestuur waarvan 11 jaar als voorzitter, gaat het bestuur verlaten. Een 
groot verlies en AFC is Machiel zeer veel dank verschuldigd voor de geweldige wijze waar-
op hij AFC binnen de vereniging maar ook daarbuiten, heeft vertegenwoordigd. Niet voor 
niets werd Machiel vorig jaar al, voor zijn vele verdiensten, benoemd tot Erelid en ontving 
hij in 2013 de prestigieuze Penning van de Sportraad Amsterdam. Wij allen zullen Machiel 
als voorzitter missen. Als opvolger van Machiel zal worden voorgedragen Ad Westerhof, 
die na één jaar terugkeert in het bestuur. Met Ad zal, na goedkeuring van de Algemene 
Vergadering, een voorzitter aantreden die met zijn ervaring, deskundigheid en gedreven-
heid, leiding kan geven aan een bestuur dat AFC op het hoge niveau dient te houden 
waarop het zich nu bevindt. Een enorme uitdaging, en het bestuur wenst Ad veel succes 
toe bij het vervullen van deze zware maar vooral mooie taak. Behalve Machiel treedt ook 
Ruud Mantel af. Ruud heeft 7 jaar de rol van 2de secretaris vervult en het bestuur dankt 
hem voor zijn inbreng. Als nieuwe commissaris Jeugdzaken in het bestuur zal worden 
voorgedragen Peter Dekkers die, als de Algemene Vergadering zijn voordracht goedkeurt, 
de functie van Brian Speelman overneemt. Ook nieuw in het bestuur is Bobby Gehring, die 
toe treedt als commissaris Pers, Publiciteit en Evenementen. Het bestuur wenst Peter en 
Bobby veel succes toe. Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag was de beoogde samen-
stelling van het nieuwe bestuur nog niet helemaal definitief. Het bestuur kan het natuurlijk 
niet alleen. Samen met de vele commissieleden en andere vrijwilligers en met de voor AFC 
werkzame professionals zal het bestuur AFC het komend seizoen naar vermogen onder-
steunen.  
Ten slotte wil ik alle AFC-ers die een bijdrage aan dit jaarverslag hebben geleverd hartelijk 
bedanken. Dit was mijn laatste jaarverslag, ik vond het een eer om dit te mogen doen en ik 
wens mijn opvolger veel succes toe. 
 
Namens het bestuur van AFC, 
Ruud Mantel, 2de secretaris, Amstelveen, 7 juni 2014. 


