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Het bekeravontuur begon voor
AFC op zaterdagmiddag 6

augustus. AFC ontmoette op Sportpark
Goed Genoeg zaterdag hoofdklasser Be
Quick ’28 uit Zwolle en won de wed-
strijd met 1-0 door een doelpunt van
Murat Böke. De volgende wedstrijd –
eveneens op het eigen terrein – was
tegen het uit de Eredivisie gedegradeer-
de De Graafschap. AFC kreeg voor de
rust een aantal reële mogelijkheden,
maar scoorde niet. Ook in de tweede
helft is er van krachtsverschil nauwe-
lijks sprake, maar in de laatste fase
komt De Graafschap toch twee keer tot
scoren. Eindstand 0-2. Einde
bekeravontuur. Maar een week later
blijkt dat De Graafschap een niet-
speelgerechtigde speler had opgesteld.
De eindstand van 0-2 werd door de
KNVB omgezet in een 3-0 overwin-
ning voor AFC, waardoor niet De
Graafschap maar AFC doorging naar
de volgende ronde.

Positief
De loting koppelde AFC aan de profs
van Omniworld uit Almere. Een loting
die door AFC als positief werd ervaren
ondanks het feit dat in de eerste com-
petitiewedstrijd in de Hoofdklasse A
met 0-3 van de amateurtak van Omni-
world was verloren. Het bekerduel
werd op 20 september afgewerkt in het
Olympisch Stadion, omdat het hoofd-
veld op sportpark Goed Genoeg niet
over een lichtinstallatie beschikt. Het
werd deze avond een echte bekerwed-
strijd met veel strijd, hartstocht en
beleving. AFC kwam op een 1-0 voor-
sprong door een doelpunt van aanvoer-
der Robert Gehring, doch vijf minuten
voor tijd maakt Omniworld de gelijk-
maker. De twee keer vijftien minuten
verlenging leverden geen doelpunten
op en vervolgens was AFC de betere in
het nemen van strafschoppen. AFC-
doelman Edwin van Holten vertolkte
daarbij een glansrol en keerde twee
strafschoppen. Het resultaat was zeker
niet onverdiend, omdat AFC gedurende
de gehele wedstrijd de betere kansen
wist te creëren.

Een dag later volgde de loting voor de
derde ronde en op uitnodiging van
SBS6 toverde de eerder genoemde
Edwin van Holten met presentator
Hans Kraaij jr. onder meer de volgende
wedstrijd uit de koker: AFC-MVV. Een

wedstrijd die voor zo ver de geschiede-
nisboeken ons leren nog nooit eerder is
gespeeld. Deze bekerkraker wordt ook
nu weer gespeeld in het Olympisch
Stadion en de spelers en begeleiders
van AFC hebben daar een goed gevoel
bij.

Natuurlijk moet tegenstander MVV op
dit moment hoger ingeschat worden
dan het Omniworld uit de vorige ronde.
De ploeg uit Maastricht doet het in de
Gouden Gids Divisie redelijk goed,
met enkele opvallende resultaten. Maar
ervaringen uit bekerwedstrijden leren
dat verrassingen niet uitgesloten zijn,
zeker niet wanneer een ploeg uit een
lagere afdeling een ploeg uit een hoge-
re categorie treft.

Heel AFC hoopt dat het op de ‘heilige
grond’ van het Olympisch Stadion –
waar vele grote wereldsterren ooit hun
voetbalkunsten vertoonden – op dins-
dagavond 25 oktober een fijne en spor-
tieve voetbalavond zal worden tussen
Amsterdams oudste voetbalclub en de
trots van Maastricht. AFC rekent op
massale Amsterdamse belangstelling en
dito ondersteuning.

<<<

Wedstrijd in Olympisch Stadion

Colofon

  

■ Na De Graafschap en
Omniworld wacht nu
MVV in de derde ronde
van de strijd om de 
Gatorade Cup – voorheen
Amstel Cup. Net als in 
de vorige ronde wordt het
duel in het kader van de
nationale beker gespeeld
in het legendarische
Olympisch Stadion in
Amsterdam.

Amsterdammers in derde ronde Gatorade Cup

Voor AFC wacht nu MVV

Net als in de vorige ronde tegen
FC Omniworld wordt ook de
bekerwedstrijd AFC – MVV
gespeeld in het Olympisch
Stadion. De Amsterdamse club
beschikt op het hoofdveld van
Sportpark Goed Genoeg niet over
een lichtinstallatie en op de andere
velden mag geen bekerwedstrijd
worden gespeeld. Als vervangende
locatie is daarom net als tegen FC
Omniworld gekozen voor het
Olympisch Stadion. 

Het duel is door de KNVB
vastgesteld op dinsdag 25 oktober.
De aftrap is om 20.00 uur. AFC
bereikte de derde ronde door een
3-0 reglementaire overwinning op
De Graafschap in de eerste ronde
en een zege na strafschoppen op
FC Omniworld in de tweede ronde
van de strijd om de Gatorade Cup
– voorheen Amstel Cup.
Toegangskaarten voor het
bekerduel AFC – MVV zijn op de
wedstrijddag verkrijgbaar aan de

kassa’s van het Olympisch
Stadion. 

Onder het Olympisch stadion
bevindt zich een parkeergarage
met 850 parkeerplaatsen. Deze
parkeergarage is 24 uur per dag
geopend. 

Dinsdag 25 oktober, 3e ronde
Gatorade Cup, Olympisch Stadion,
aanvang 20.00 uur 
AFC – MVV 

1895

1895
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■ Met De Treffers is AFC de enige overgebleven amateurclub
in het toernooi om de Gatorade Cup. De hoofdklasser uit
Groesbeek bereikte de derde ronde echter via zeges op twee
amateurclubs. AFC trad twee keer aan tegen betaald voetbal
organisaties. Een reglementaire 3-0 overwinning op De
Graafschap en winst na strafschoppen tegen FC Omniworld
brachten de mannen van trainer John Kila in de derde ronde.
Daarin wacht het Maastrichtse MVV van Amsterdammer An-
dries Jonker. Kila hoopt op een nieuwe stunt.

AFC-trainer John Kila hoopt op stunt tegen MVV

‘Het moet een
happening worden’
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Selectie AFC
seizoen 2005/2006

Jarik van Zeijst (doel) 
Ray Schmidt (doel)
Edwin van Holten  (doel)
Joey Esionye 
Said Moumane
Arif Akgün 
Hans Geerlings 
Robert Gehring 
Ken Watanabe
Quincy van Ommeren 
Enrique Zschusche 
Rody Turpijn 
Devision Nacimento Vagner 
Lex Oosterlin 
Louis Stam 
Bobby Gehring 
Dave Osei
Mike van Dord 
Peter Post 
Laurens Bianchi 
Danny Scholten 
Murat Böker 

Staf
Trainer: John Kila 
Assistent-trainer: Juan Fernando Coto 
Elftalbegeleiders: Wessel Sennef en
Mohad Zaoudi, 
Keeperstrainer: Cees Thomas,
Verzorger: Ko Grosze Nipper 
Fysiotherapeut: Frank Tilmans

De bij de Amsterdammers debu-
terende hoofdtrainer – overge-

komen na een succesvolle periode bij
Türkiyemspor – kende een stroeve
competitiestart, maar ontpopte zich
als een heusecupfighter. Kila, opvol-
ger van Stanley Menzo, onderkent
dat de wisselwerking tussen hem en
de club langzaam op gang is geko-
men. “Er was toch sprake van een
gewenningsproces. Alle partijen 
hadden met mijn komst een nieuwe
uitgangssituatie. Zeker als het dan
aanvankelijk niet loopt, is er meer
energie nodig. We kenden niet de
competitiestart zoals we die ons
wensten. Het verliep in het begin
moeizaam. De eerste wedstrijden
speelden we niet onaardig, maar we
kwamen steeds net niet tot winst.
Vaak gaven we in de slotfases een
voorsprong weg. De eerste overwin-
ning van het seizoen begin oktober
tegen de toenmalige lijstaanvoerder
Hilversum, zorgde dan ook voor
opluchting. De 1-0 thuiszege was
toch een soort bevrijding.”

Aanmerkelijk beter
In tegenstelling tot de competitie,
verliep het bekertoernooi aanmerke-
lijk beter. Hoewel het opstellen van
een niet-speelgerechtigde speler bij
De Graafschap er voor zorgde dat de
uitschakeling óp het veld, door de
KNVB buiten het veld ongedaan
werd gemaakt, was het bereiken van
de tweede ronde volgens Kila niet
helemaal gestolen. “We hadden in de
eerste helft voor een sensatie kunnen
zorgen. De Graafschap liet ons voet-
ballen en daar gingen wij heel goed
mee om. Onder andere Rody Turpijn
had een enorme kans toen hij oog in

oog stond met de Doetinchemse
doelman en er was nog een opgeleg-
de kans voor ons. De eerste helft
waren we zeker de betere ploeg. De
Graafschap werd alleen gevaarlijk
via standaard-situaties, dat zegt
genoeg. Hun voorsprong kwam ook
pas ver in het tweede deel van de
wedstrijd tot stand.”
AFC had na afloop dan ook het
gevoel dat een unieke kans verloren
was gegaan. Totdat de berichtgeving
over het ongeoorloofd opstellen
van een Doetinchemse speler de
Amsterdammers bereikte. De Graaf-

schap werd uit het bekertoernooi
gezet omdat het met Jeffrey de
Visscher een geschorste speler had
opgesteld. Kila: “In eerste instantie
denk je: ‘We liggen eruit.’ Maar al
snel kregen we publicaties onder
ogen, dat er mogelijk iets scheef zou
zitten. Toen kreeg ik wel het idee dat
er meer uit te halen zou zijn. Er lagen
genoeg voorbeelden van uitsluitingen
van clubs in dergelijke gevallen. Een
zware straf voor De Graafschap. Het
was gedegradeerd, moest terug in
budget en dan kan elke extra ronde in
het bekertoernooi lucratief zijn. Maar
wij waren er vanzelfsprekend blij
mee.”

Tevreden
De loting tegen FC Omniworld lever-
de vervolgens ook al tevreden
gezichten op in Amsterdam. “In hun
eerste seizoen in het betaalde voetbal
begonnen ze niet lekker aan de com-
petitie”, kijkt Kila terug op de con-
frontatie in de tweede ronde.
“Bovendien was Omniworld na hun
lange amateurstatus voor ons geen
onbekende tegenstander. We hadden
dus hoop op een goed resultaat, te
meer daar zij zoekende waren in
competitieverband. Maar uitgerekend

de vrijdag voor het duel met ons,
boekte Omniworld tegen Fortuna
Sittard de eerste zege in het betaalde
voetbal. Wij moesten bovendien op
zondag nog voor de competitie aan-
treden en 48 uur later al weer tegen
Omniworld. Wij verwachtten dat zij
in de winning mood waren en dat wij
conditionele problemen zouden kun-
nen krijgen.”
Dat viel mee, volgens Kila. “Zeker in
de beginfase deden wij niet onder
voor Omniworld. Wij kwamen op
voorsprong en Omniworld wist hoe-
genaamd niets te creëren. In de twee-
de helft konden we twee, drie keer de
genadeklap uitdelen. Maar dat ver-
zuimden we. Zo’n vijf minuten voor
tijd kreeg Omniworld een onterecht
toegekende hoekschop. Omdat wij
meer bezig waren met die beslissing
van de scheidsrechter dan met de
hoekschop zelf, was de organisatie
en de concentratie weg. Doelpunt, 1-
1 en verlenging. Daarin kwamen we
ondanks alles niet in de problemen
en dat vond ik knap.”

Sensationeel
De strafschoppenserie verliep voor
AFC sensationeel, Omniworld miste
drie keer. De volgende ronde was een
feit. Kila: “Dat gaf een enorme ontla-

ding. In de competitie hadden we
niet de beoogde start en als je dan
een profclub uitschakelt voor de
beker is dat fantastisch.” MVV is de
volgende opponent. Voor Kila de
gewenste loting. “Beter kan niet. Een
thuiswedstrijd tegen een ploeg uit de
Gouden gids Divisie en dan ook nog
MVV, dat 200 kilometer moet reizen.
Dat is beter dan wanneer je bijvoor-
beeld FC Utrecht, FC Twente of
Roda JC treft. MVV heeft wel een
goede ploeg hoor. Ze zijn sterker dan
vorig jaar en doen het in de competi-
tie niet onaardig. Maar wij hebben
niets te verliezen. We moeten er vol
voor gaan. Het moet een happening
worden. Ik reken op veel
Amsterdams publiek en hoop op een
nieuwe stunt.” <<

1895
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Voor de derde keer op rij koppelde
het lot MVV aan een uitwedstrijd.

Met ruime overwinningen op VUC in Den
Haag (1-4) en HFC Haarlem (1-3) lijken
de Limburgers zonder veel moeite naar de
derde ronde te zijn gelopen. De Maastrich-
tenaren hadden echter in beide gevallen de
verlenging nodig voor kwalificatie. Maar
alles beter dan vorig jaar. “Toen werden
we er in de eerste ronde uitgeknikkerd
door De Treffers”, weet Andries Jonker,
die net aan zijn nieuwe klus in Maastricht
was begonnen. “Dat mag je als profclub
natuurlijk niet gebeuren. Maar in die wed-
strijd had De Treffers gewoon de betere
spelers op het veld staan. Wij waren lang
niet klaar voor dat duel. Dit jaar hadden
we als doelstelling neergelegd het beter te
doen. Die opdracht was gezien het seizoen
ervoor niet al te moeilijk. Tegen VUC uit
Den Haag speelden we niet onaardig, maar
we hadden toch de verlenging nodig om
afstand te nemen. Doelstelling gehaald.”

Entourage
Maar daar bleef het voor MVV en Jonker
natuurlijk niet bij. In de tweede ronde 

volgde HFC Haarlem. “Met alle respect,
maar een weinig aansprekende tegenstan-
der en entourage. Na negentig minuten
stond het 0-0, maar dat was een wonder.
Gezien de enorme kansen had het 5-6 of 3-
5 moeten staan. Na de 1-3 winst hoop je
op een goede loting. AFC thuis had mijn
voorkeur, dat leek me de meeste kans
geven weer een ronde verder te komen.
Maar in Maastricht zeiden ze me al dat
MVV slecht zelden thuiswedstrijden loot. 

Toen de uitwedstrijd tegen AFC uit de
koker rolde, was ik direct enthousiast. Ik
vind het als Amsterdammer geweldig om
in het Olympisch Stadion te voetballen.
Daar worden doorgaans geen officiële
wedstrijden meer in gespeeld en voor mij
is het Olympisch Stadion toch een sport-
monument. Er ligt daar heel wat voetbal-
historie.”

Jonker put uit zijn herinneringen en vol
liefde en weemoed praat hij over het oude
Olympisch Stadion. “Als jochie heb ik er
legendarische wedstrijden gezien. Het ver-
nederende afscheidsduel van Johan Cruijff
met Ajax tegen Bayern München (0-8, 

red.). De Europacupwedstrijd Ajax –
Juventus, FC Amsterdam heb ik er nog
zien spelen tegen Feyenoord… Voetbalge-
schiedenis. Ik zat in die tijd bij de voorlo-
pige selectie voor het Amsterdamse jeug-
delftal, onder anderen met Wim Kieft en
Frank Rijkaard. We trainden naast het
Olympisch Stadion. In de wintermaanden
stak die betonnen bak, die kolos op de ach-
tergrond af tegen het schemerlicht. Het had
iets mystieks. Daar gebeurde het… Ik heb
er nooit in gespeeld en nu krijg ik als trai-
ner alsnog de kans er een wedstrijd mee te
maken. Ik kijk er inderdaad enorm naar
uit.”

Geen onbekende
AFC Amsterdam is voor Jonker geen
onbekende tegenstander. “De meeste selec-
tiespelers van AFC ken ik. Met een aantal
van hen heb ik zelf nog gewerkt, zoals
Hans Geerlings, Robert Gehring, Rody
Turpijn en Quincy van Ommeren, die ik na
FC Volendam zelfs nog naar MVV heb
gehaald. Ook doelman Edwin van Holten
is natuurlijk geen onbekende in het Noord-

Hollandse. Ik vind het een leuke tegenstan-
der.” Waartegen spreekwoordelijk weinig
eer te halen valt, bevestigt Jonker. “Op
papier moet je winnen, maar dat is slechts
theorie… Van de tien keer zullen wij negen
keer winnen, maar het gaat om die ene
keer. AFC zal van kruin tot teen gemoti-
veerd zijn. Wij worden geacht te winnen.
Dat is voor de buitenwereld normaal, maar
insiders weten wel beter. Wij hebben ogen-
schijnlijk inderdaad niks te winnen, maar
je kunt wel de vierde ronde van het beker-
toernooi bereiken.”

Aan de voorbereiding op het duel in
Amsterdam kan het niet liggen, wat Jonker
betreft. “Ik heb AFC zelf twee keer aan het
werk gezien. Laatst in de competitiewed-
strijd tegen Hilversum en aan het begin
van het seizoen voor de beker tegen De
Graafschap. Daarnaast heb ik ze nog een
keer láten bekijken. We hebben niets aan
het toeval overgelaten. We benaderen dit
duel als voor een competitiewedstrijd. We
kunnen het ons niet permitteren deze kans
te laten lopen.” <<

Historie MVV

A F C  A M S T E R D A M  S E I Z O E N  2 0 0 5 / 2 0 0 6 7

Selectie MVV
2005/2006

1. Kristof Aelbrecht
2. Serge van den Ban
3. Tom van Bergen
4. Drazen Brncic
5. Alexandre Bryssinck
6. Fabio Caracciolo
7. Bart Deelkens
8. Harrie Gommans
9. Marc Kienle
10. Michel Kruijer
11. Mark Luijpers
12. Miel Mans
13. Angelo Martha
14. Damien Miceli
15. Ibad Muhamadu
17. Joas Siahaija
18. Raphaël Supusepa
19. Sjoerd Winkens

Technische staf MVV 2005/2006
Andries Jonker, hoofd trainer /

technisch directeur
Rob Delahaije, assistent trainer /

trainer beloftenelftal
Jos van Dijk, inspanningsfysioloog
Ron Elsen, hoofd jeugdopleiding

■ Voor Amsterdammer Andries Jonker is de bekerwed-
strijd tegen AFC een geweldige loting. Alhoewel... Lie-
ver had hij de Amsterdamse ploeg in de eigen Geusselt
ontvangen. Alhoewel… Bij de gedachten aan het Olym-
pisch Stadion gaat zijn hart open en komt jeugdsenti-
ment naar boven. De 43-jarige trainer van MVV wordt
heen en weer geslingerd in zijn emoties rond het duel in
de derde ronde om de Gatorade Cup. Het enige wat
voor de Maastrichtse oefenmeester echter echt telt, is
plaatsing voor de volgende ronde.

MVV-trainer Andries Jonker is er niet gerust op

‘Op papier moet je winnen, maar dat is 
slechts theorie…’

MVV is een van de oudste voetbal-
clubs – om precies te zijn de op acht na
oudste uit het gehele betaalde voetbal – in
ons land. MVV Maastricht heeft een
roemruchte historie, gevierd met een
eeuwfeest in april 2002. In 1902 werden in
een etablissement aan het Vrijthof de plan-
nen gesmeed voor de oprichting van de
eerste Maastrichtse VoetbalClub, MVC. 

In de eerste jaren veranderde deze vrien-
denclub regelmatig van naam. Pas in 1908
werd er definitief gekozen voor de naam
MVV, Maastrichtse Voetbal Vereniging.
Ook werd er regelmatig van speelveld ver-
anderd. De eerste officiële wedstrijd werd
op het middenterrein van de wielerbaan in
Amby gespeeld, vlakbij het huidige MVV-
trainingscomplex 'Klein Geusselt'.

Voetbalhistorie werd er vooral geschreven
in stadion De Boschpoort, de thuishaven
van MVV vanaf 1911. Op deze 'heilige
grasmat' speelden MVV-sterren als Hubert
Felix, Joke Soons en Jeu van Bun, die het
Nederlands elftal haalden. Na de verhui-
zing naar de huidige locatie, stadion De

Geusselt, schitterden
vooral spelers als Willy
Brokamp – in het jubileum-
jaar 2002 door MVV en haar
supporters uitgeroepen tot 'Spe-
ler van de Eeuw' –, Johan Dijks-
tra, Chris Coenen, Pummy Bergholz, Jo
Bonfrère, Frans Körver, en in de laatste
jaren spelers als Eric Gerets, Eric Meyer,
Reginald Thal en 'Mister MVV' Robbie
Delahaye, de huidige assistent-trainer van
MVV.

Op dit moment beschikt MVV over een
jonge, enthousiaste spelersgroep aangevuld
met enkele routiniers, die MVV zo snel
mogelijk weer terug moeten brengen op
het hoogste voetbalniveau in Nederland.
Een sterk collectief op basis van inzet,
vriendschap en voetbalvermogen moet dit
gaan realiseren.
Sinds de invoering van betaald voetbal in
Nederland in 1954 speelde MVV meer dan
veertig seizoenen op het hoogste (eredivi-
sie)niveau. Op basis van deze traditie kan
Us MVVke in heel Nederland rekenen op
respect en waardering.
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De laatste officiële wedstrijd die AFC in
het Olympisch Stadion speelde was in

1946, bijna zestig jaar geleden. Aan het eind
van seizoen 1945/1946 speelde AFC – met
legendarische spelers als Gerrit Stallman,
Dick Disselkoen en Chris Geluk – voor ruim
43.000 toeschouwers tegen KFC en werd
door een 4-2 overwinning kampioen van de
2e klasse A. Het was dus voor AFC op 20
september 2005 een historische gebeurtenis,
wat je overigens aan het tegenvallende aantal
van de circa vijfhonderd opgekomen
toeschouwers niet kon afleiden.

De thuisblijvers hebben ongelijk gekregen.
AFC leverde een karaktervolle prestatie. Alle
spelers toonden 100% inzet en kregen na 120
minuten aantrekkelijk voetbal loon naar wer-
ken. Het was op deze mooie dinsdagavond
vooral heel spannend en dat had alles te
maken met het feit dat AFC een flink aantal
kansen niet wist te benutten. Zo mikte een
verder uitstekend spelende Laurens Bianchi
twee keer in vrije positie de bal over de lat.
Toch kwam AFC in de eerste helft aan de
leiding toen captain Robert Gehring een rush
vanaf het middenveld knap afrondde. De 1-0 

ruststand was dik verdiend, omdat FC Omni-
world nauwelijks gevaarlijk was. Wie had
gedacht dat de wedstrijd in de tweede helft
zou kantelen, kwam bedrogen uit. Ook nu
bleek AFC de betere ploeg, maar ook dit keer
werd het overwicht niet omgezet in doelpun-
ten. En als je zelf niet scoort… Deze ijzeren
voetbalwet liet zich zeven minuten voor het
eindsignaal wederom gelden. Omniworld
kwam uit een fel betwiste corner via Hessing
langszij en de Gatorade-toekomst zag er
plotsklaps weer minder rooskleurig uit. Zou
de trots van Almere in de inmiddels bereikte
verlenging, steunend op een betere conditie
en meer trainingsarbeid, dan toch gaan door-
bekeren? Maar ook in deze fase bleef het
team van trainer John Kila kaarsrecht over-
eind. Tot de laatste minuut werd voor iedere
grasspriet geknokt en werd vol overgave de
aanval gezocht voor de beslissende treffer.
Helaas, ook de imponerende sprint van Arif
Akgün dwars over het veld stierf in schoon-
heid. 

Strafschoppen
Strafschoppen derhalve en AFC verliest de
toss. Ergun Cakir laat Edwin van Holten
kansloos, waarna Robert Gehring de eerste
penalty onberispelijk inschiet. Daarna mist
Omniworld twee keer. De eerste penalty
vliegt over de lat, de tweede wordt schitte-
rend gepakt door Van Holten. En wat doet

AFC? Murat Böke en Ken Watanabe scoren
schijnbaar moeiteloos. Per saldo 4-2, zou het
dan toch gaan lukken? De vierde penalty
scoort Omniworld wèl en nu kan de 19-jarige
Peter Post, die wederom een prima wedstrijd
speelde, AFC in de derde ronde schieten.
Maar helaas, de bal is te zacht. Dan stopt Van
Holten de vijfde hard ingeschoten bal van
Omniworld en begint hij aan een rush die
ergens op het middenveld eindigt. 
Alle teamgenoten storten zich bovenop Van
Holten en dat doen de ballenjongens van de
junioren C1 ook. Wat een vreugde, wat ont-
zettend leuk! En dat alles na een teleurstel-
lende competitiestart met onder meer een 0-3
nederlaag tegen de amateurs van FC Omni-
world.
Het bleef met de aanwezige AFC'ers nog
lang onrustig in de Phanos-kantine onder de
marathontribune van het Olympisch Stadion!
Het kan dus raar lopen. Verliezen van De
Graafschap in de eerste ronde en nu aantre-
den voor de derde ronde, die AFC in haar
lange geschiedenis nooit eerdere bereikte.

Machiel van der Woude

Opstelling AFC: Edwin van Holten. Joey Esionye,
Bobby Gehring, Murat Böke, Arif Akgün, Ken Wata-
nabe, Robert Gehring, Peter Post, Laurens Bianchi
(Gijs Roodbeen), Enrique Zschuschen, Rody Turpijn
(Dave Osei) <<

■ In het monumentale Olympisch Stadion – waar grote ster-
ren als Johan Cruyff, Eusebio, Di Stefano en vele anderen on-
der wie de AFC-leden Marco van Basten, Ruud Gullit, John
van 't Schip, Stanley Menzo, Aron Winter en Brian Roy aan
honderdduizenden voetbalfans onvergetelijke hoogtepunten
hebben bezorgd – trad het 110-jarige AFC in de tweede ronde
van de Gatorade Cup aan tegen FC Omniworld.

Openenbaar Vervoer
Als u met de trein of de bus naar Amsterdam komt, of als u woonachtig bent in Amsterdam,
dan kunt u de volgende tram-, bus- of metroverbindingen nemen naar het Olympisch Stadion.

Vanaf station Type vervoer Lijnnr Bijzonderheden

Amstel Bus 15 Richting station Sloterdijk, stopt op Stadionplein
Arena Metro 50 Stopt op Amstelveense weg op 12 minuten loop 

afstand van het Olympisch Stadion. Let op bebording
Bijlmer Metro 50 Stopt op AmstelVeense weg
Centraal Tram 16 Stopt op Stadionplein
Centraal Tram 24 Stopt op Stadionplein
Centraal Bus 170 Richting Uithoorn, Stopt op StadionPlein
Centraal Bus 172 Richting Kudelstraat, stopt op Stadionplein
Lelylaan Metro 50 Stopt op Amstelveenseweg
Muiderpoort Bus 15 Stopt op StadionPlein
RAI Metro 50 Stopt op Amstelveenseweg
Sloterdijk Metro 50 Stopt op AmstelVeenseweg
Zuid WTC Bus 65 Richting Haarlemmermeerstation, stopt op Stadionplein
Zuid WTC Bus 23 Richting OsdorpPlein, stopt op Stadionplein
Zuid WTC Metro 50 Stopt op Amstelveenseweg

Met de auto
- Vanuit Rotterdam/Den haag/Haarlem (A4) kiest u A10 (Ring Zuid), richting Utrecht/

Amersfoort. 
- Vanuit Utrecht/Amersfoort (A1 of A2) kiest u A10 (Ring Zuid) richting Schiphol/Den Haag. 
- Vanuit Zaandam komt u via de Coentunnel op de A10. Kies bij de splitsing richting Ring

Zuid/Utrecht. 
- Op de Ringweg (A10) neemt u de afslag S108 (Olympisch Stadion). Aan het einde van de

afslag gaat u rechtsaf, richting Centrum. Volg de weg tot voorbij de Citroën garage aan uw
linkerhand. Waar de weg naar rechts buigt, steekt u schuin naar links over en u bent aange-
komen bij het Olympisch Stadion.  <<

A F C■ C U P J O U R N A A L

Amsterdammers ten koste van Omniworld naar derde ronde Gatorade Cup

AFC laat oude tijden herleven in 
Olympisch Stadion

Arif Akgün en Murat Böke hebben
de laatste jaren grote successen

gekend met hun vorige club, Turkiyems-
por. Beiden waren echter toe aan een
nieuwe uitdaging en hebben dat de leiding
van Turkiyemspor dan ook al in maart
laten weten. Dat vervolgens John Kila
trainer werd bij AFC heeft er zeker toe
bijgedragen dat hun keuze op AFC is
gevallen. Bovendien had AFC, na het ver-
trek van Joes Blakborn en Stefan Stam en
het stoppen van Mohad Zaoudi behoefte
aan nieuwe sterke verdedigers.

AFC heeft van de zes ontmoetingen met
Turkiyemspor er maar liefst vijf verloren,
zeer zeker mede veroorzaakt door het
sterke spel van Arif Akgün en Murat
Böke.

Murat Böke heeft een eigen zaak (koe-
riersdienst) en de combinatie met het
voetbal is niet altijd even makkelijk, maar
hij wil zeker nog niet stoppen, daar is hij
nog een te groot liefhebber voor.

Arif Akgün, die als ondernemer in de
bouw werkzaam is, kan het werk beter
combineren met het voetballen. Dat de
nieuwe trainer deze twee spelers graag bij
de selectie wilde hebben,
spreekt voor zich. AFC mag zich gelukkig
prijzen met de komst van deze twee goed-
lachse spelers, die zich al opmerkelijk
goed thuis voelen bij AFC.

Arif Böke en Murat Akgün hebben laten
weten dat als je eenmaal bij AFC bent,
AFC heel anders blijkt te zijn dan dat de
buitenstaander tegen de club aankijkt.

Route naar Olympisch Stadion

MURAT BÖKE
Geboortedatum: 30 juni 1974
AFC lid vanaf: 2005
Vorige verenigingen: Ripperda, FC Lisse, 

Türkiyemspor
Favoriete positie: verdedigende 

middenvelder
Opleiding: MAVO, MTS
Beroep: ondernemer

ARIF AKGÜN
Geboortedatum: 13 mei 1975
AFC lid vanaf: 2005
Vorige verenigingen: Kolping Boys, 

Türkiyemspor
Favoriete positie: linksback

voorstopper
Opleiding: MTS Bouwkunde
Beroep: ondernemer

Kennis maken met…
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Vanaf 1897 nam AFC deel aan
de competitie van de Amster-

damsche Voetbal Bond, vanaf 1900
kwam de club uit in de Tweede
Klasse van de Nederlandse Voetbal
Bond. Na het eerste kampioenschap
in 1906 betrok de club een nieuw
terrein in de Watergraafsmeer bij
hoeve “Goed Genoeg”. 

Glorievol
Tien jaar later begon AFC aan drie
glorievolle seizoenen. In de seizoe-
nen 1917-1918 en 1918-1919
behaalde AFC twee jaar achter

elkaar het kampioenschap van de
NVB Eerste Klasse en werd nacom-
petitie gespeeld in de strijd om het
kampioenschap van Nederland. In
1918 werd Ajax kampioen en ein-
digde AFC als vierde, terwijl het een
jaar later op de derde plaats eindig-
de. 

Moeilijke periode
Op 4 december 1920 verhuisde AFC
naar Amsterdam-Zuid en ging aan
de Zuidelijke Wandelweg spelen.
Dat was het begin van een moeilijke
periode met tweemaal degradatie. In
het seizoen 1954-1955 eindigde

AFC zelfs op de laatste plaats van de
tweede klasse. Degradatie naar de
derde klasse bleef echter uit omdat
dat seizoen de betaald voetbalcom-
petitie in Nederland zijn intrede
deed! 

Top en tranen
Na een periode van veertig jaar in de
tweede klasse mocht in 1961 einde-
lijk weer eens de promotie worden
gevierd. En dat was dan ook het
begin van een gouden periode. Een
jaar later verhuisde de club naar het
huidige sportpark Goed Genoeg en

in de Eerste Klasse werd in zes sei-
zoenen drie keer het kampioenschap
behaald, te weten in 1963, 1967 en
1969! In 1974 kwalificeerde AFC 1
zich voor de nieuw ingestelde
Hoofdklasse amateurs waarin het 24
jaar onafgebroken zou uitkomen. In
het seizoen 1997-1998 degradeerde
AFC uit de Hoofdklasse, maar na
een verblijf van drie jaar in de Eerste
Klasse mocht in 2001 de vlag
opnieuw in top als teken van het
kampioenschap en terugkeer naar de
Hoofdklasse. <<

Geschiedenis AFC
■ Het is 110 jaar geleden dat een groepje jonge Am-
sterdammers met het plan rondliep om een voetbalclub
op te richten. Op 18 januari 1895 was het zover en
vond de oprichtingsvergadering plaats. Na lang discus-
siëren werd gekozen voor de naam “Amsterdamsche
Football Club”. 

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

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

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

Refrein

Clubgegevens

Amsterdamsche Football Club
AFC
Opgericht: 18 januari 1895
Clubleuren: rood-zwart
Tenue: Rood shirt met zwarte
V, zwarte broek en rode 
kousen

Correspondentie-adres
Postbus 71793
1008 DG Amsterdam

Accommodatie
Sportpark Goed Genoeg 
De Boelelaan 50 
1082 LR Amsterdam
020-6445575

Internet: www.afc-
amsterdam.nl
E-mail: info@afc-amsterdam.nl

Teams
23 seniorenteams
84 jeugdteams

Kijk voor meer informatie over
AFC op www.afc-amsterdam.nl 

1895

Uitslagen en programma thuiswedstrijden
AFC seizoen 2005/2006
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4 september AFC – Omniworld 0-3
18 september AFC – Westlandia 1-1
09 oktober AFC – Hilversum 1-0
30 oktober AFC – Elinkwijk
13 november AFC – Haaglandia
27 november AFC – ADO’20

18 december AFC – VVSB
12 februari AFC – Tonegido
19 februari AFC – Nieuwenhoorn
12 maart AFC – Turkiyemspor
02 april AFC – DWV
23 april AFC – Blauw-Wit Amsterdam
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