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JAARVERSLAG  Amsterdamsche Football Club over het seizoen 2014 - 2015 
 
1. INLEIDING 

Na het succesvolle seizoen 2013–2014 waarin AFC 1 geschiedenis schreef door kam-
pioen van de Zondag Topklasse te worden, volgde een zeer moeizaam seizoen. In de win-
terstop werd noodgedwongen ingegrepen en werd trainer Willem Leushuis vervangen door 
Stanley Menzo, die ons op de laatste speeldag wist te behoeden van de nacompetitie. Na 
de winterstop werd een fantastische reeks neergezet. Met 6 maal winst, 7 maal gelijk en 
slechts 1 maal verlies wed niet alleen het Topklasse-schap veilig gesteld, maar tevens de 
laatste periode gepakt. Een geweldige prestatie, waar een compliment aan ons trainersduo 
Menzo - Moumane, de spelers, begeleiding en technische staf zeker op zijn plaats is. AFC 
eindigde uiteindelijk op een veilige tiende plaats.  

Zondag 2 kende onder leiding van het nieuwe trainersduo Roy Tular–Joey Zebeda een 
verdienstelijk seizoen en eindigde met een vrijwel geheel nieuwe selectie op een derde 
plaats in de Reserve Hoofdklasse A. Wat wellicht belangrijker is, is dat vanuit dit opleidings-
team meerdere spelers hun debuut maakten voor het vlaggenschip. Ook de Zaterdag A1, 
dat vorig jaar terugkeerde in de Eerste Divisie, kende een prima seizoen en eindigde tussen 
de diverse BVO’s op een knappe derde  plaats. Zaterdag 1 wist zich, onder de bezielende 
leiding van de vertrekkende trainer Wessel Colijn, voor het derde jaar op rij te plaatsen voor 
de nacompetitie. Hierin werd echter 2 maal verloren van Argon, waardoor de Zaterdag 1 
volgend seizoen opnieuw zal uitkomen in de 2de klasse. Wessel Colijn werd op de Gouden 
Ballen avond terecht door voorzitter Ad Westerhof naar voren geroepen om hem te bedan-
ken en succes te wensen bij zijn nieuwe club, HBOK. Hij vertrekt na 8 seizoenen door de 
voordeur en zal volgend jaar als trainer van de Zaterdag 1 worden opgevolgd door de huidi-
ge trainer van de A1, Benno Nihom. Beide trainers wensen wij uiteraard zeer veel succes. 

Uiteraard waren er bij de jeugd ook dit jaar weer de nodige kampioenschappen te vie-
ren: 23 in totaal. De E3 wist naast het kampioenschap tevens de Beker te winnen en werd 
met het nummer “We are the Champions” op het podium in het clubhuis op een heuse ma-
nier in het zonnetje gezet. Grote klasse! Bij de senioren werd de Zondag 11 kampioen en 
wist het derde promotie naar de Reserve Eerste Klasse te bewerkstelligen via de nacompeti-
tie. In het hoofdstuk Resultaten seizoen 2014-2015 leest u hier meer over. 

Maar dit was nog niet alles. Dit seizoen deed immers het Meisjes- en Vrouwenvoetbal 
haar intrede bij AFC. En zowaar niet onverdienstelijk. Bij de Meisjes wisten zowel de B1 als 
de F1 kampioen te worden en zij schreven derhalve geschiedenis. De Vrouwen eindigden in 
hun eerste seizoen op een zevende plaats. Voor volgend seizoen wordt gepoogd om met 
een tweede Vrouwenteam aan de competitie deel te nemen. Dit zelfde geldt eveneens voor 
de Meijes B en F. Het Meisjes- en Vrouwenvoetbal is thans de snelst groeiende sport in Ne-
derland. 

Een ander evenement dat dit seizoen voor het eerst haar intrede deed is “Heerendivi-
sie”, een interne vrijdagavondcompetitie, die zeer goed bezocht wordt. Wellicht is de deel-
name van niet-leden iets te groot, maar daar zal volgend seizoen op gepaste wijze aandacht 
aan worden besteed. Daar staat tegenover het grote succes van de interne jeugdcompeti-
ties, waarbij het dit seizoen zelfs voor vijfjarigen mogelijk is gemaakt lid te worden van AFC.  

In het 120ste levensjaar gebeurde natuurlijk nog veel meer. Zo is er een belangrijke 
stap gemaakt in het Project Zuid-as en is er na 18 jaar uiteindelijk overeenstemming bereikt 
met de Gemeente over een nieuw sportpark. Nadere informatie hierover treft u elders in dit 
jaarverslag aan. 

Nu AFC 1 zich heeft weten te handhaven voor de Topklasse kan zij komend seizoen, 
bij plaatsing bij de eerste zeven, zich plaatsen voor de nieuw te vormen landelijke, Tweede 
Divisie. Ook hierover treft u verderop in dit jaarverslag nadere berichtgeving.  

Nadere informatie over het wel en wee en de gebeurtenissen binnen AFC over het af-



gelopen seizoen treft u onderverdeeld over de hierna genoemde hoofdstukken van dit jaar-
verslag aan. 
  2  -   De Algemene Vergadering 
  3  -   Het bestuur en de interne organisatie 
  4  -   Resultaten seizoen 2014 - 2015 
  5  -   TOPamateurs 
  6  -   Zondag senioren  
  7  -   Zaterdag senioren 
  8  -   De jonge AFC’ers 
  9  -   De Klassieke Veteranen 
10  -   De commissie medische zaken 
11  -   Pers, Publiciteit en Evenementen 
12  -   Archiefcommissie 
13  -   De commissie Commerciële Zaken  

14  -   De Scheidsrechterscommissie 
15  -   De overige commissies 
16  -   Supportersclub “the Reds” 
17  -   Stichting “Keep Smiling” 
18  -   Stichting G.G. en de V.S.G.G. 
19  -   AFC en de Zuid-as 
20  -   ACC 
21  -   De evenementen   
22  -   4 mei herdenking 
23  -   In memoriam 
24  -   Resumé. 

 
2. DE ALGEMENE VERGADERING 

De jaarlijkse Algemene Vergadering vond plaats op donderdag 26 juni 2014. Op deze ver-
gadering, die traditiegetrouw plaatsvond in de achterzaal van ons clubhuis op Sportpark Goed 
Genoeg, tekenden ruim 100 werkende leden de presentielijst. De notulen van deze vergadering 
werden verzorgd door aftredend 2de secretaris Ruud Mantel in samenwerking met zijn opvolger 
Ernst-Pieter Knüpfer en werden gepubliceerd in “De Schakel” nummer 1, seizoen 2014 -2015, 
93ste jaargang van 13 augustus 2014. 
 

3. HET BESTUUR EN DE INTERNE ORGANISATIE  
Het bestuur was voor het seizoen 2014 - 2015 als volgt samengesteld: 

Voorzitter: Ad Westerhof (16de jaar in het bestuur, 1ste jaar als Voorzitter) 
Secretaris: Ronald Koster (14), 
Penningmeester: Benno Honsdrecht (6) 
Vice-voorzitter en Commissaris Commerciële Zaken: Nicolaas van Ommeren (8) 
Tweede secretaris: Ernst-Piet Knüpfer (1) 
Commissaris Jeugdzaken: Peter Dekkers (1) 
Commissaris TOPamateurs: Milko Vinke (2) 
Commissaris Seniorenvoetbal: Lou Hekster (5) 
Commissaris Pers, Publicatie en Evenementen: Bobby Gehring (1) 
Commissaris Algemene Zaken: Brian Speelman (7) 

Het bestuur kwam 16 keer officieel in vergadering bijeen en daarnaast vond vrijwel dage-
lijks 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 sportparkme-
dewerker Hassan el Markouchi. Later in het seizoen kwamen daar ook Rinus van Leijenhorst 
(administratie) en Marriëtte Niënhaus (commercie). 

Frans Ris, bijgestaan door Joop Kenter, fungeerde ook dit seizoen als pachter van het 
clubhuis. Marcel Koster begeleidde wederom 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 Ne-
derland. Vanzelfsprekend mag niet onvermeld blijven de ondersteuning vanuit de vele commis-
sies alsmede de talloze trainers, elftalleiders en andere vrijwilligers, die iedere week tijd vrijma-
ken om alle wedstrijden en trainingen in goede banen te leiden. 
 

4. RESULTATEN SEIZOEN 2014 - 2015 
In het seizoen 2014-2015 betraden bij AFC maar liefst 117 teams het veld, verdeeld over 

25 seniorenteams, 3 veteranenteams, 1 vrouwenteam, 22 juniorenteams, 32 pupillenteams, 2 



meisjes teams, 12 Champions League teams, 12 World Cup teams en 8 Eredivisie teams. 
In het seizoen 2014-2015 telde AFC maar liefst 19 kampioenen ! 

Senioren: Zondag 11. 
Junioren: B5, Meisjes B1 en C5,  
Pupillen: Najaarscompetitie: E4, E10, E11 en D8. 
Pupillen: Voorjaarscompetitie: B5, E3, E4, E6, E9, E11, E12, E14, Meisjes F1, F4, F8, F9, 

F10, F11 en F14 
Zondag 3 is gepromoveerd naar de Reserve Eerste klasse via de nacompetitie. 
De C1 promoveerde dankzij en derde plaats naar de Eredivisie. Tot slot won de E3 de Dis-

trictsbeker. 
 

5. TOPAMATEURS 
Het seizoen 2014/2015 laat zich best beschrijven als een jaargang waarin eind goed, al 

goed bleek te zijn! 
Zondag 1 
Na het succesvolle seizoen 2013/2014 dat AFC afsloot als de algeheel kampioen bij de 

zondagamateurs volgde een bijzonder moeilijke start in de Topklasse. Zoals dat vaker gebeurde 
bij kampioenen in het volgende jaar, is het lastig gebleken om dat niveau vast te houden.  

Met het stoppen van doelpuntenmachine Sjoerd Jens, de zware blessure van Pepijn Kluin 
en het vertrek van Joost Heij boette het vlaggenschip in aan scorend vermogen. De staf werd dit 
seizoen uitgebreid met Jeroen Brussee als aanvulling op de teammanager Bob Duis. Het tech-
nisch beleid was onveranderd in handen van hoofdtrainer Willem Leushuis, assistent Saïd 
Moumane en keeperstrainer Bela Szenasi en ook de verdere staf bleef onveranderd met club-
artsen Lex Swaan en Bas Pijnenburg en fysiotherapeuten Bas ter Hoeven en Michael Oliveira 
en materiaalman Hans van Rossum. 

In de voorbereiding werd een speltactiek afgestemd op de selectie en stapte AFC over op 
een versterkt middenveld met twee spitsen. De oefenwedstrijden werden gebruikt om dit sys-
teem in te slijpen en wederom reisde het elftal af naar het Belluno van Dé Hurwits, die nu al tra-
ditiegetrouw deze zomerstage mogelijk maakte. Na de voorbereiding versterkte spits Damien 
Menzo de voorhoede met zijn overgang van FC Volendam naar the Reds. 

Eind augustus startte de competitie tegen promovendus EDO vals met een nederlaag en 
dit werd gevolgd door verlies thuis tegen OJC Rosmalen. In de tweede ronde van de KNVB-
beker stond tussentijds de thuiswedstrijd tegen Excelsior, de eredivisionist van oud-AFC’er Daryl 
van Mieghem, op het programma. Het was juist hij die met zijn twee doelpunten ervoor zorgde 
dat AFC het bekertoernooi verliet. 

Duidelijk was na de start dat AFC een lastig seizoen ging doormaken in deze jaargang 
vooral ook vanwege een blessuregolf met vele puzzels in de opstelling als gevolg. De blessures 
van onder andere Geoffrey Galatá, Daan Sutorius, Youssef el Abdalloui en Tim Wulffraat lieten 
zich zwaar wegen. De kwetsuur van Rogier Wissink noopte hem zelfs zijn actieve voetballoop-
baan te beëindigen en aanvoerder Laurens Samsom vertrok tussentijds naar het Midden-Oosten 
als nieuwscorrespondent voor RTL.  

Na herstel met winstpartijen in de drie daaropvolgende wedstrijden volgde een moeizame 
periode tot de winterstop. In de 11 volgende wedstrijden werd slechts één keer gewonnen van 
HBS, drie keer gelijk gespeeld en maar liefst zeven keer een nederlaag geleden.  

Het was duidelijk dat de regerend kampioen een impuls nodig had en die werd gezocht in 
het afscheid van trainer Willem Leushuis. Stanley Menzo stak graag zijn oude liefde de helpen-
de hand toe en nam het roer over in de winterstop. Hij startte als hoofdtrainer met de wintersta-
ge in Malaga/Torremolinos en dat bleek achteraf het spreekwoordelijk keerpunt. Onder zijn lei-
ding werd in het restant van de competitie nog maar éénmaal verloren tegen VVSB. In de span-
nende strijd om het lijfsbehoud in de Topklasse werden in de overige 13 wedstrijden zeven gelij-
ke spelen en zes winstpartijen behaald. Deze ongekende prestatie bleek uiteindelijk goed voor 
de veilige tiende plaats op de ranglijst en als klap op de vuurpijl winst in de derde periode. Deze 
titel geeft recht op directe plaatsing in de tweede ronde van de KNVB-beker aankomend sei-
zoen.  

Het voordeel van het nadeel van de vele blessures is dat dit seizoen vele talenten uit de 



AFC-opleiding hun opwachting hebben gemaakt in de hoofdmacht. Een bijna oneindige lijst met 
debuterende spelers als Tamba dos Santos, Bas Middelkoop, Mitchel Faerber, Feretti Hehl, Mal-
lqui Cabezas, Nicolas Parqui, Billy Tavares en Daan Tuerlings uit het tweede elftal en Danny 
Goedkoop uit de A-junioren toont de kracht van de opleiding van AFC. 

In de districtsbeker kwam AFC dit jaar goed voor de dag. Pas in de kwartfinale volgde de 
uitschakeling door hoofdklasser DOVO uit Veenendaal. 

Onder leiding van de nieuw aangeworven hoofdtrainer Bart Logchies staat AFC komend 
seizoen voor de uitdaging bij de eerste zeven te eindigen welke klassering recht zal geven op 
plaatsing in de nieuw in te voeren Landelijke Divisie, die zal worden gevormd uit de top van de 
zaterdag en zondag Topklassen aangevuld met beloften teams van BVO’s. 

Zondag 2 
Het debuutjaar van Roy Tular en Joey Zebeda als technische leiding van ons opleidings-

elftal kende als team een prima seizoen. Op het team,  met assistent-scheidsrechter Ernst-
Pieter Knüpfer en fysiotherapeut Dennis Schröder altijd trouw langs de lijn, werd een grote wis-
sel getrokken door de blessures van de hoofdmacht. Het werden Roy en Joey vaak niet makke-
lijk gemaakt om een team op de been te brengen en binnen de mogelijkheden moest veel crea-
tief opgelost worden. 

Het is des te meer een prestatie van formaat dat deze ploeg, waarvoor de prioriteit ligt in 
het laten doorstromen van spelers naar de zondag 1, de competitie in de reserve Hoofdklasse 
heeft afgesloten met een keurige derde plaats. Uit 26 wedstrijden werden met maar liefst 17 
winstpartijen totaal 55 punten gehaald. Verliespartijen tegen de naaste concurrenten bleken ach-
teraf noodlottig voor een nog beter resultaat. Dat, zoals hierboven gememoreerd, maar liefst 
acht spelers uit dit elftal hun debuut hebben gemaakt is een prestatie waar dit talententeam te-
recht trots op mag zijn. 

 

6. ZONDAG SENIOREN 3 T/M 12 
Samenstelling B-commissie 
De B-commissie bestond afgelopen seizoen uit Patrick Reddering, Max Flam en Diederick 

de Mos. De begeleiding van de zondag 3 t/m 5 was in handen van Patrick Reddering. Max Flam 
hield zich bezig met de zondag 7, 8, 9 en 12. En Diederick de Mos was verantwoordelijk voor de 
zondag 6, 10 en 11. De huidige zondag 10 gaat volgend seizoen niet door met voetballen. Maar 
omdat een compleet nieuw team van buiten AFC zich heeft aangemeld komen we toch weer op 
totaal twaalf teams voor de zondag uit. De B-commissie zal het nieuwe seizoen in dezelfde sa-
menstelling doorgaan. 

Trainers/trainingen 
Het afgelopen seizoen was Michael Timisela trainer/coach van de zondag 3. Hij werd 

daarbij geassisteerd door de elftalleider Cocky van Duijvenbode. Het team is op een mooie 
tweede plaats in de competitie geëindigd. Op het moment van schrijven van deze bijdrage in het 
jaarverslag speelt de zondag 3 nog nacompetitie voor promotie naar de reserve eerste klasse. 
Michael Timisela stopt aan het einde van dit seizoen als trainer van de zondag 3. Als B-
commissie willen wij Michael en Cocky bedanken voor de prestaties die zij samen met de spe-
lersgroep hebben gerealiseerd. Op 28 mei jl. is Cocky van Duijvenbode uitgeroepen tot “vrijwilli-
ger van het jaar” bij de senioren. Een meer dan terechte onderscheiding voor Cocky, die al ja-
renlang als teamleider van de zondag 3 actief is en hier volgend seizoen mee doorgaat. 

De training van de overige seniorenteams stond op de woensdagavond onder leiding van 
Kees Bregman. Op zondag was Kees trainer/coach van zijn ‘eigen team’ de zondag 4. De bege-
leiding van dit team deed hij samen met elftalleider Gerrit Altena. Volgend seizoen zal Kees 
weer de overige seniorenteams gaan trainen en stoppen als trainer van zondag 4. Zijn opvolger 
bij het vierde is Herman Wieffering, die eerder al trainer is geweest bij de A-junioren. Gerrit Alte-
na zal actief blijven als elftalleider. Als B-commissie bedanken wij Kees en Gerrit voor hun en-
thousiasme en inzet in het afgelopen seizoen en wensen Herman veel succes 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, 
Steve Ritfeld, Abel Swaan en George Wijnberg was het mogelijk praktisch alle thuiswedstrijden 



van onze zondag teams te laten leiden door eigen scheidsrechters. Ook konden wij op de me-
dewerking van onze eigen scheidsrechters rekenen bij het ‘Gelukkig Nieuwjaar toernooi` in de 
Emergohal en de ´Be Friends Cup` op AFC. Uiteraard willen wij, mede namens de spelers, alle 
scheidsrechters bedanken voor hun enorme inzet. 

Een prima initiatief van onze scheidsrechterscommissie in het afgelopen seizoen was het 
organiseren van een spelregelavond op AFC. Aan de hand van wedstrijdbeelden en spelsitua-
ties werden door eredivisie scheidsrechter Dennis Higler de spelregels toegelicht. Zoals ver-
wacht leverde dit veel discussie op tussen de aanwezige spelers en scheidsrechters. Wel of 
geen buitenspel? Wel of geen gele/rode kaart?  

Bestuur 
In het bestuur is Lou Hekster verantwoordelijk voor het seniorenvoetbal (heren en dames). 

Samen met hem en de leden van de elftalcommissie C werd veel tot stand gebracht. Vooral bij 
de organisatie van het Gelukkig Nieuwjaar toernooi en de Be Friends Cup werd er weer goed 
samengewerkt. Wij bedanken Lou voor zijn ondersteuning en adviezen.  

Administratie 
Dankzij de hulp en ondersteuning van Lars Folkertsma, Thea Verhoeven en Daryl Gerrit-

sen op de administratie werd ons veel werk uit handen genomen en konden we onze aanvoer-
ders en spelers altijd goed informeren over o.a. wijzigingen in het wedstrijdprogramma, het tijdig 
aanvragen van nieuwe spelerspassen en snipperdagen en openstaande contributies. Samen 
met verenigingsmanager Henny Kottmann heeft het team weer veel belangrijk werk verricht. 
Bedankt daarvoor! 

Wedstrijdtafel 
Elke zondag werd de wedstrijdtafel op uitstekende wijze bemand door Paul Ravelli en Jan 

Wortel. Prima gastheren voor aanvoerders, leiders en scheidsrechters. In vergelijking met veel 
andere clubs hebben wij de luxe dat er vier laptops aanwezig zijn waarop het digitale wedstrijd-
formulier kan worden ingevuld. Namens onze aanvoerders en scheidsrechters willen wij Paul en 
Jan bedanken voor het uitvoeren van deze belangrijke functie. 

Sportpark 
De organisatie van de kleedkamers, materialen en velden op ons mooie sportpark “Goed 

Genoeg” werden door de inzet van Hassan tot volle tevredenheid uitgevoerd. Onze teams wor-
den elke zondag uitstekend opgevangen en begeleid. Door de komst van het vernieuwde kunst-
grasveld 3 kunnen er op dit veld ook weer competitiewedstrijden van de senioren worden ge-
speeld en kan het veld ook weer als trainingsveld worden gebruikt.  

Teams 
Zondag 3 is in de competitie als tweede geëindigd met drie punten minder als kampioen 

Abcoude 2. Het was gedurende het hele seizoen een spannende strijd tussen deze twee teams. 
Na degradatie, in het vorig seizoen, naar de Reserve Tweede klasse heeft het team dit seizoen 
laten zien dat ze wel degelijk in de Reserve Eerste klasse thuishoren. Op het moment van 
schrijven van deze bijdrage in het jaarverslag speelt de zondag 3 nog nacompetitie. Inmiddels is 
het team door naar de tweede ronde en zijn ze dus nog in de race om alsnog te promoveren.  

Na een thuiswinst van 5-4 op Zeeburgia 2 en een 3-3 gelijkspel in de spannende uitwed-
strijd is de Zondag 3 er in geslaagd de promotie naar de Reserve Eerste klasse veilig te stellen. 

Zondag 4 is dit seizoen in de reserve vierde klasse op de vierde plek geëindigd. Een ver-
betering met het seizoen daarvoor toen het team van trainer/coach Kees Bregman nog in de 
eindklassering op de achtste plek stond. Volgend seizoen zal Herman Wieffering starten als 
nieuwe trainer van het vierde. Omdat er enkele spelers vetrekken is het doel om het team te 
versterken met spelers die overkomen uit de zondag A-junioren. 

Zondag 5 is in de competitie met een zevende plek bovenaan het rechter rijtje geëindigd. 
Een flinke verbetering in vergelijking met het seizoen daarvoor toen het team op de één na laat-
ste plaats eindigde in de reserve vierde klasse. Met name in het begin van het seizoen werden 
er veel overwinningen geboekt. Het team gaat volgend seizoen met dezelfde spelers door en er 
komen twee of drie nieuwe versterkingen bij. 

Zondag 6 is dit seizoen in de reserve vierde klasse op een verdienstelijke zevende plaats 
geëindigd. Naast traditionele hoogtepunten als de ‘Be Friends Cup’ en het ‘Gelukkig Nieuwjaar 
Toernooi’ zorgden de vele trainingen van Kees Bregman ervoor dat het team dit seizoen weer 



beter is geworden. Vanzelfsprekend was de voltallige selectie ook aanwezig bij het Kienen al-
waar de “Miss Kien” een prachtige gesigneerde team foto werd aangeboden. Voor volgend sei-
zoen zijn reeds vijf versterkingen vastgelegd en met deze jongens moet toch echt een gooi naar 
het kampioenschap gedaan kunnen worden. 

Zondag 7 is dit seizoen in de reserve vijfde klasse op een verdienstelijke derde plaats ge-
eindigd. Het team speelde mee om het kampioenschap maar dat werd in de laatste wedstrijden 
helaas teniet gedaan. Ondanks deze teleurstelling is de teamspirit, mede door gezellige 
teamuitjes, altijd goed gebleven. Volgend seizoen gaat de zondag 7 weer meestrijden bij de bo-
venste plaatsen en zit er wellicht wel een kampioenschap in. 

Zondag 8  is in hun eerste seizoen bij AFC in de reserve vijfde klasse op de negende 
plaats geëindigd. AFC 8 bestaat uit een team vol jonge nieuwsgierige studenten met liefde voor 
het spelletje. Er werd heel gemotiveerd aan het seizoen begonnen, hopende om hoge ogen te 
gooien. Maar uiteindelijk verliep het seizoen met ups en downs. Een belangrijke opsteker voor 
het team waren de goede resultaten tijdens de derde helft in onze mooie sociëteit. Volgend sei-
zoen weet de zondag 8 wat ze te wachten staat en gaan zij er voor om de prijzenkast te  vullen 
met  een kampioensbeker. 

Zondag 9 is dit seizoen in de reserve zesde klasse in de regio Haarlem op de zevende 
plaats geëindigd. En ook volgend seizoen zullen ze in de regio Kennemerland actief blijven. Het 
grote probleem van het team blijft het ontbreken van een vaste keeper. Dit heeft diverse punten 
gekost, waardoor het negende wellicht iets lager is geëindigd en er meer had ingezeten. On-
danks dat zorgde een serie goede overwinningen na de winterstop ervoor dat de sfeer van het 
team goed bleef en dat is altijd belangrijk in de aanloop naar het volgende seizoen.  

Zondag 10 is dit seizoen in de reserve zevende klasse op de negende plaats geëindigd. 
Helaas houdt het team na dit seizoen op te bestaan. Onder andere door blessures en andere 
perikelen was aanvoerder Teun Linthorst genoodzaakt deze beslissing te nemen. Gelukkig is 
voor alle spelers die wel door willen gaan met voetballen onderdak gevonden in diverse andere 
teams binnen AFC.  

Zondag 11 kan zo langzamerhand wel het tweede vlaggenschip van AFC worden ge-
noemd. Met het derde kampioenschap, binnen enkele jaren, in de reserve zevende klasse heb-
ben Jack Duis en de zijnen een belangrijk aandeel in de goedgevulde prijzenkast van AFC. Dit 
kampioenschap werd op 3 mei jl. op uitbundige wijze in het clubhuis gevierd. Behalve een mooie 
KNVB kampioensschaal kregen de spelers ook allemaal een medaille en uiteraard een bos 
bloemen. Volgend seizoen blijft het team in de reserve zevende klasse spelen.  

Zondag 12 is dit seizoen in de reserve zevende klasse (regio Hoofddorp) op de negende 
plaats geëindigd. Het seizoen werd matig begonnen. Echter in de tweede seizoenshelft draaide 
het team goed en werden nagenoeg alle wedstrijden gewonnen. Volgend seizoen gaat het team 
weer in de regio Amsterdam spelen. En met enkele versterkingen wil het team weer voor een 
toppositie gaan strijden. Het seizoen wordt traditioneel afgesloten met de “Gouden Schoen 
Avond” waar o.a. de winnaar van de Gouden Schoen wordt bekend gemaakt.  

Activiteiten 
Samen met de elftalcommissie C en Lou Hekster hebben we in het afgelopen seizoen 

weer twee succesvolle voetbaltoernooien georganiseerd. Op 4 januari werd het ‘Gelukkig 
Nieuwjaar’ toernooi gespeeld in de Emergohal en op 27 mei werd het seizoen afgesloten met de 
‘Be Friends Cup’ op de velden van AFC.   

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 ge-
slaagd seizoen geworden. Zoals eerder in dit verslag gemeld is, is Cocky van Duijvenbode, 
teamleider van de zondag 3, uitgeroepen tot “vrijwilliger van het jaar” bij de senioren. 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en tot ziens bij de start van het nieuwe voetbalsei-
zoen 2015/2016. 

 

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 wederom onder de technische leiding van 



Wessel Colijn, geassisteerd door Frans Boelens en elftalleider Tim de Groot. Alsmede fysiothera-
peut Kevin Beckers. 

Met een selectie van circa 26 spelers waren zij wederom ingedeeld in de standaard 2e klasse 
A en zijn zij uiteindelijk zeer verdienstelijk als gedeeld 3e geëindigd van de 14 teams. Met name de 
2e periode zijn veel punten vergaard. Als toetje mocht, net als voorgaande seizoenen, wederom 
gestreden worden om promotie naar de 1e klasse. Helaas was Argon in de nacompetitie over twee 
wedstrijden te sterk. Dus volgend seizoen wederom in de 2e klasse met o.a. als tegenstander 
HBOK, de club waar Wessel Colijn volgend seizoen de nieuwe trainer zal gaan worden. Wessel 
gaat AFC na zes opeenvolgende jaren met drie jaar zat 1 en daarvoor drie jaar zondag 2 verlaten 
en op zoek naar een nieuwe, sportieve uitdaging. Assistent trainer, Frans Boelens gaat met hem 
mee naar HBOK en er wordt nu al uitgekeken naar de sportieve tweestrijd. 

Wij danken Wessel voor al zijn inzet (in totaal zelfs acht jaar als trainer bij AFC) en wensen 
hem veel succes. 

In overleg met Bestuur, Topamateurs en Zat.-cie. is voor het seizoen 2015-2016 gekozen 
voor een verjonging bij AFC Zat.1 met duidelijke AFC signatuur. Benno Nihom zal de nieuwe trai-
ner gaan worden en Sandro Pique zal hem gaan assisteren. Helaas moest er ook van een paar 
oudgedienden afscheid genomen worden waaronder een Thomas Rijsman die maar liefst 16 sei-
zoenen in zat 1 heeft gespeeld. Hulde ! 

Nieuwe spelers van de zaterdag A1 en zondag 2, alsmede enkele jonge spelers met een 
duidelijk AFC-verleden (vereiste) zullen in het nieuwe seizoen te bewonderen zijn bij zat 1. Hiermee 
willen wij als club een platform creëren voor spelers die misschien nu nog niet klaar zijn voor een 
zondag 1 maar op deze manier wel behouden kunnen blijven voor de club en op zo’n manier toch 
op een aardig niveau kunnen acteren in een 1e elftal. Helaas is er nog geen 2e selectie-elftal. Maar 
wellicht zal dit in 2016-2017 een feit gaan worden?! 

De heren van Zaterdag 2 met nog steeds vele oer AFC’ers in de gelederen hebben een wis-
selvallig seizoen gedraaid en zijn uiteindelijk als 8e van de 14 ploegen geëindigd. 10x Keer gewon-
nen, maar ook 11x verloren. Gelukkig konden de mannen van trainer/leider Jeroen Brussee dikwijls 
rekenen op invallers van zat1. Maar met de bezetting was het dikwijls puzzelen. 

De elftallen zaterdag 3 tot en met zaterdag 8 zijn allemaal uitgekomen in de reserve 3e 
klasse.   
 De zaterdag 3 van Michiel Hageman en geassisteerd door Mees en Lennart hebben  na 
hun degradatie vorig seizoen  nu een heel goed, sportief  seizoen gedraaid. Uiteindelijk zijn zij als 
2e geëindigd op 3 puntjes van de kampioen. Als toetje mochten zij nog strijden om promotie naar 
reserve 2e klasse. Maar dit is helaas net niet gelukt. 

Zaterdag 4 van Justin Stoke en Michiel Bijloo hebben een zelfde seizoen gedraaid als zat 3. 
Ook zij zijn 2e geworden met maar liefst 92 doelpunten voor! Helaas konden ook zij in de nacompe-
titie geen potten meer breken.  

Zaterdag 5 was het oude zat 8 van Sebastiaan Licht. Zij waren vorig seizoen vanuit de re-
serve 4e naar de reserve 3e klasse gepromoveerd. Een klasse hoger betekende sportief toch een 
stapje hoger. Een 9e plek van de 11 ploegen was hun deel. 

Zaterdag 6, nog altijd onder leiding van Maarten Blokland, hebben het eigenlijk al seizoenen 
lang knap lastig. Dit jaar is dan toch het doek gevallen en zijn zij gedegradeerd naar de reserve 4e 
klasse. Hopelijk krijgen zij in het nieuwe seizoen een sloot aan broodnodige spelers erbij.  

Zaterdag 7, met Zat-cie lid Jack Huiman als stuwende kracht, zijn net als vorig seizoen als 5e 
van de 12 teams geëindigd. Echter ai, ai, halverwege het seizoen was er een uitspraak van de 
KNVB waarbij het hele team + tegenstander Jos/W uit de competitie zou worden genomen. Geluk-
kig hebben wij dit bij de KNVB kunnen terugdraaien en is e.e.a. met een sisser afgelopen. Hierna 
werden de punten gepakt en mocht er zelfs nog voor promotie worden gestreden. Helaas lukte dat 
net niet. Edoch, een mooi, sportief seizoen was hun deel.  

Zaterdag 8 van Alain Leons zijn dit jaar voor het eerst in de reserve 3e klasse uitgekomen 
want zij hadden de plek overgenomen van het oude zat 5 die vrijwillig een stapje terug hadden ge-
daan naar de reserve 4e klasse. Zat 8 had wel de pech om ingeloot te worden in een Utrechtse 
poule. Dit betekende naar verhouding wat meer reis km‘s. Zij zijn uiteindelijk als 9e van de 12 teams 
geëindigd. Hoogtepunt van het jaar was misschien wel de met Kienen gewonnen busprijs. Met de 
grote bus van zondag 1 mochten zij naar een uitduel afreizen. Dit is enorm gewaardeerd. 



De teams van zat 9  tot en met zat 13 zijn allemaal in de reserve 4e klasse uitgekomen.  
Zaterdag 9 van Jean-Paul Lo-ten-Foe c.s. hebben een goed seizoen gedraaid en zijn keurig 

3e geworden. Still going strong.   
Zaterdag 10 van Victor de Vries c.s. bungelen eigenlijk ook al een aantal jaren onderaan. 

Wellicht steeds een beetje pech met sterke, vooral jonge tegenstanders. Degradatie is het helaas 
geworden en zat 10 heeft dan ook aangegeven volgend jaar de stap te willen maken naar de vete-
ranencompetitie.  

Zaterdag 11 (het oude zat 5 dus) van Coen Doolaard hebben een prima seizoen gehad met 
uiteindelijk een 4e plek. 

Zaterdag 12 van Robbert Kroese en Floris Paternotte hebben het in hun derde seizoen bij 
AFC sportief wat minder gedaan en zijn als 9e van de 10 ploegen geëindigd. Volgend seizoen 
nieuwe ronden, nieuwe kansen.  

Zaterdag 13 van Thomas van der Werff c.s. hebben hun 2e seizoen op de populaire zaterdag 
gehad en zijn als 9e van de 12 ploegen geëindigd. In het nieuwe seizoen zullen zij vrijwillig gaan 
uitkomen in de reserve 5e klasse. 

De Veteranen 1 (35+) onder leiding van Sebo Woldringh en Nicky Hekster hebben een rede-
lijk tot goed seizoen gedraaid en zijn, net als vorig seizoen, 6e geworden van de 12. Het was weer 
dikwijls puzzelen met de bezetting. Waren ze compleet dan wonnen ze (10x). En was het krap aan 
of was er tekort aan potentiële toppertjes, binnen en buiten de lijnen. Dan werd er verloren (11x). 
Slechts 1x werden de punten gedeeld.  

De Veteranen 2, met nog steeds ”Marko” (Marcel Koster voor intimi) aan het roer, hebben 
sportief het wat minder gedaan in hun 45+ competitie. Een 9e plek was hun deel. Maar al lezende 
de mooie verslagen van Anton Fasel op onze site is het toch weer een leuk seizoen geweest. 

Tot zover het wel en wee van zat 1 tot en met zat 13, alsmede de V1 & V2.  Net als vorig sei-
zoen hebben wederom alle teams hun volledige aantal wedstrijden kunnen spelen. Er zijn dan ook 
opmerkelijk weinig wedstrijden afgelast. Daarbij heeft natuurlijk het nieuwe kunstgrasveld 3 zeker 
bijgedragen. 

Zoals het hoort een woord van dank aan al degenen die bij hebben gedragen aan een vlotte 
organisatie ten behoeve van het zaterdag seniorenvoetbal. Aldus, in willekeurige volgorde: 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 Jüch waren bijna alle wedstrijden, ook bij de lagere 
teams, voorzien van een scheidsrechter. Hulde, daar is AFC toch uniek in.  

En dan natuurlijk het veelvuldig en prettige contact met Lars Folkertsma op het wedstrijdse-
cretariaat alsmede met onze verenigingsmanager Henny Kottmann. 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. En tot 
slot dank aan de B-cie. voor de altijd weer prettige samenwerking op gebied van de gezamenlijke 
evenementen voor de senioren van de zaterdag en zondag. 

Kortom het is weer een mooi en lang seizoen 2014-2015 geweest waarbij zeker niet onver-
meld mag blijven de altijd weer gezellige Sixes op Nieuwjaarsdag, het traditionele Kienen, het “Ge-
lukkig Nieuwjaar” zaalvoetbaltoernooi  in de Emergo-hal te Amstelveen. En dit seizoen is zelfs 2x 
de ”Be Friends Cup” verspeeld. Een keer aan het begin van het seizoen als opwarmer voor de 
competitie en traditioneel aan het einde van het seizoen samenvallend met de finale in de Europa 
League. Het was wederom bijzonder geslaagd. 

Tot slot 
Dank aan mijn commissieleden Roy van Dijk, Jack Huiman en Emiel Neter, alsmede be-

stuurslid seniorenvoetbal Lou Hekster voor de prettige samenwerking in het afgelopen seizoen. 
Wij wensen iedereen een fijne zomer toe en blijf vooral doortrainen ! 

Sebo Woldringh, secretaris AFC Zat.-cie. 
 

8.  DE JONGE AFC’ERS: “verrassend of niet”? 
Het seizoen 2014-2015 is afgesloten, een seizoen vol verrassingen. In eerste instantie 

gaan de felicitaties uit naar de kampioenen van afgelopen seizoen. De kampioenen in het najaar 
waren de E4, E10, E11, D8, C5 en B5. Kampioenen aan het einde van het seizoen waren een 



overweldigend aantal teams: F14, F11, F10, F9, F8, F4, E14, E12, E11, E9 ,E6, E4, E3 en de 
zondag B5! 

AFC begint nog maar net met dames voetbal en de F1 en B1 van de dames eindigden het 
seizoen in stijl als kampioen, verrassend of niet? Vanwege het groeiende enthousiasme en de 
goede resultaten breiden wij uit. Er komen twee vrouwen teams, een F1 en F2 en een B1 en B2. 

De dames waren niet de enige primeurs afgelopen seizoen: voor het eerst waren 5-jarige 
spelers welkom bij AFC. Daarnaast is de jeugdcommissie van AFC begonnen met VOG’s (Ver-
klaringen Omtrent het Gedrag) voor zichzelf, de trainers en alle teamleiders. Ook werd de orga-
nisatie van de jeugd van AFC dit seizoen gecertificeerd (RJO status). Een mooie mijlpaal. 

En dan, verrassend of niet?, wint de E3 de KNVB districtsbeker met een 3-2 overwinning 
aan het eind van een spannende wedstrijd. Op zaterdag 9 mei werd er ook nog een belangrijke 
wedstrijd gespeeld: De C1 van AFC had op die dag met 1-0 gewonnen van Alphense Boys C1. 
Hierdoor eindigde AFC C1 op de 3e plaats die recht geeft op promotie naar de hoogste afdeling 
in Nederland: De Eredivisie voor C-junioren. Dit zal ongetwijfeld helpen om onze koppositie te 
behouden op de lijst van amateurverenigingen van Nederland: 

Het vakblad "De VoetbalTrainer" presenteerde de tweede editie van de Top 200 
van hoogst spelende amateurclubs in Nederland. Welke voetbalclubs behoren dit seizoen 
2014/2015 tot deze top? AFC staat met grote voorsprong op nummer 1 en daar zijn alle 
spelers, donateurs en supporters van AFC bijzonder trots op. Men heeft gekeken naar het 
competitieniveau van acht jeugdteams (A1-A2-B1-B2-C1-C2-D1-D2) en het eerste team. Criteria 
hiervoor zijn competitieniveau jeugdselecties en eerste team. 

Er waren ook wat verrassende buitenlandse avonturen.  
De D3 was 4 dagen te gast op een toernooi bij de Hagi Football Academy in Constanta en 

bracht ook een bezoek aan de training van de selectie van profclub Viitorul en gingen op de foto 
met Gheorghe Hagi, de fameuze nummer 10 en beste Roemeense voetballer aller tijden! 

Dankzij de spontane hulp van Jack van Gelder was de B2 van AFC tijdens hun trainings-
kamp in Istanbul in de gelegenheid om een training van het eerste van Fenerbahçe bij te wonen 
en Dirk Kuyt in levende lijve te ontmoeten. Dirk had er ook voor gezorgd dat er andere grote 
namen zoals Raul Meireles, Moussa Sow en Bruno Alves ook gedag kwamen zeggen aan de 
AFC spelers. De B2 heeft in die week twee keer gespeeld tegen Fenerbahçe U-16. 

De evenementen commissie heeft ook dit seizoen alle spelers weer verrast met een ge-
slaagde herfst tweedaagse, een mooie Sinterklaasviering en een strak georganiseerd kerstdiner 
voor de C junioren en niet te vergeten: AFC Superstars in Borchland. Ook het Mini WK op 30 
mei jl. was weer een fantastische beleving, 1 dag later gevolgd door het Dick van der Klaauw 
toernooi voor F1 en eerstejaars E-pupillen. Mooie evenementen en herinneringen voor de jeugd 
bij AFC, verrassend of niet? Daarnaast wordt het AFC voetbalkamp steeds populairder en zijn 
de nieuwste edities ook al weer volgeboekt. 

Vele mooie zaken hebben ons weer verrast afgelopen seizoen. De jeugdcommissie wil al-
le vrijwilligers die op de voorgrond of stilletjes op de achtergrond zich hebben ingezet oprecht 
bedanken. Want eigenlijk is het, dankzij hun inzet, niet zo verrassend dat een seizoen bij de 
jeugd van AFC vol mooie gebeurtenissen zit!  
De Jeugdcommissie  

 
9.  DE KLASSIEKE VETERANEN  

De Klassieken hebben tot de winterstop hoop gehad op een kampioenschap. Na de win-
terstop hadden wij last van het Rutten-dipje. Toen wij onze vorm hervonden waren wij al een 
onoverbrugbare achterstand gezet. Vooral tegen ploegen uit het rechterrijtje lieten wij het afwe-
ten. Wij hebben in ieder geval Sparta geholpen met het kampioenschap, door zes punten te be-
halen tegen hun directe concurrent Hercules. Eindstand in de competitie is 1.Sparta, 2.Hercules, 
3.AFC. Volgend seizoen zal Ajax zich aansluiten bij de Klassieken en heeft er een fusie plaats-
gevonden tussen Black Devils en UVV. Dit seizoen hebben we een groot probleem gehad om 
elke wedstrijd minimaal 11 man bij elkaar te krijgen. Daar moeten we een structurele oplossing 
voor vinden. Deze competitie is te leuk en te belangrijk voor een club als AFC om dit te laten 
verlopen. Wat waren de overige hoogtepunten? Zoals de laatste jaren gebruikelijk lagen die niet 
uitsluitend op het veld, ook ditmaal togen wij voor de derde keer op rij naar het Buitenveldertse 



etablissement van spits Sander Hommel, Bar Bistro Select. Met partners werd uitgebreid gege-
ten en een klein feestje gevierd. Wij plannen onze buitenlandtrip ditmaal als voorbereiding voor 
het seizoen 2015-2016. Sander en Wilfred zijn ook nog bezig om ons ook binnen het veld er re-
presentatief uit te laten zien.  

De Klassieke Veteranen Commissie bestond dit jaar uit Maarten Oldenhof, Pieter Scholten 
en Lennard Parlevliet en heeft getracht het gat te vullen dat Frank Keizer achterliet die jarenlang 
alle zaken rond de Klassiekers tot in de puntjes bijhield en verzorgde. De Klassiekers zijn hem 
daarvoor grote dank verschuldigd. Wij willen alle invallers, zowel binnen als buiten de club, be-
danken en wij willen Peter Brans heel erg bedanken voor het probleemloos leiden van onze 
wedstrijden. En last but not least zullen wij onze coach Wim Husers erg gaan missen voor zijn 
coaching, zijn wil om te winnen, zijn mails en zijn relativering van het belangrijkste onbelangrijke 
deel van ons leven. 

 
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. functionerende sporttherapeu-
ten. 

Al weer 16 seizoenen stellen de commissieleden hun professionele kennis ter beschikking. 
De M.C. bestond dit seizoen uit de leden Lex Swaan arts, fysiotherapeut Wim Crouwel (voorzit-
ter), sporttherapeut Michael Olivieira en sportverzorger Co Grosze Nipper. Allen zijn herkies-
baar.  

Ons Eerste vlaggenschip werd vakkundig begeleid door clubarts Lex Swaan, fysiothera-
peut Bas ter Hoeven van de praktijk Mobilis en sporttherapeut Michael Olivieira. Blijkbaar een 
succesformule welke als onderdeel van dezelfde staf, welke vorig seizoen heeft geleid tot het 
kampioenschap Topklasse bij de zondag amateurs. De senioren 2 werd begeleid door sportthe-
rapeut Dennis Schröder, welke tevens de jun. A1 onder zijn hoede nam.  

De zaterdag senioren 1 werd begeleid door fysiotherapeut Kevin Beckers, eveneens van 
de praktijk Mobilis. De A.F.C. Top-jeugd werd dit seizoen paramedisch begeleid door sportthe-
rapeuten Dennis Schröder (jun. A1), Jan de Bruijne ortho-manueel arts (jun. A2), sporttherapeut 
Jürgen Boerleider (jun. B1), fysiotherapeut i/o Tim de Klerk (jun. B2) en de sporttherapeutes 
Floor Monas (jun. C1) en Aukje Spoelstra (jun. D1). Tevens waren allen inzetbaar bij diverse 
door de commissies zowel in- als outdoor 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 trainers, daar 
waar het ging om vragen m.b.t. algemene gezondheid. Een belangrijk verlengstuk daarvan bleek 
door een nieuw inloop spreekuur op maandag- en woensdagmiddag in te stellen. De uitbreiding 
van het Bas Rachman Medisch Centrum in 2014 heeft daartoe een professionele werkomstan-
digheid gecreëerd. De jaarlijks verplichte A.E.D. (Automatisch Externe Defibrillator)  training 
werd dit keer door 15 verschillende 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 radertje.  

 

11.  PERS, PUBLICITEIT en EVENEMENTEN  
De commissie bestaande uit Hans Elias, Thomas Rijsman, Laurens Samsom, Laurens Bi-

anchi en Bobby Gehring kende wat betreft haar verantwoordelijkheden een intensief vereni-
gingsjaar.  

Onze commissie droeg zorg voor  de vernieuwde website www.afc.nl, ons clubblad de 
Schakel (‘die komt binden, d’oude club aan d’oude vrinden) alle sociale media berichtgeving op 
facebook, twitter en instagram, de AFColumns, de ontvangst van de pers bij de thuiswedstrijden 
van AFC 1, het programmablad ‘AFC thuis’, AFC Huiswerk, AFC in Beeld en natuurlijk de Pers-
map ter introductie van het seizoen 2014-2015.  

Op 9 april van dit jaar werd de prachtig vernieuwde AFC website gelanceerd. Een tijdro-

http://www.afc.nl/


vend en nauwkeurig proces dat in samenwerking met AFC Vriendelijk Bedrijf Atabix werd uitge-
voerd. Het bijzondere van de site is de ‘responsiveness’; optimaal kijkgemak voor de bezoeker 
doordat de site zich aanpast aan het apparaat waarop deze wordt bekeken. Bijvoorbeeld een 
smartphone of een i-pad. Het betekent dat de club met de snelle digitale ontwikkelingen mee 
kan en daar zijn wij erg verheugd over. 

Hans Elias, onze webmaster, besteedt elke dag veel aandacht aan onze website, en dat al 
15 jaar lang. De site biedt o.a. nieuws over AFC 1, de verjaardagen van onze leden, de laatste 
berichten uit de Topklasse, een mooi foto album vol actiefoto’s, een makkelijk te raadplegen ar-
chief en de basisinformatie over de club en al haar commissies. Uiteraard kan men op onze site 
ook uitgebreide informatie vinden over alle AFC-Vriendelijke Bedrijven en de mogelijkheden om 
de club financieel te ondersteunen. Op alle teampagina’s staat de uitgebreide stand en prijkt een 
mooie team foto. Wekelijks wordt een speler of elftal van de week in beeld gebracht en is er 
aandacht voor alle verschillende tradities. Kortom, AFC.nl is het inmiddels onmisbare digitale 
clubhuis. Wij zijn David Westerhof en zijn Atabix-team dankbaar voor hun inzet. 

In de periode 13 augustus 2014 – 15 april 2015 verscheen de Schakel negen keer. Ons 
clubblad was onderdeel van discussie in het licht van de huidige tijd en de overwegende digitale 
berichtgeving. De algemene consensus in overleg met het bestuur is dat de Schakel een be-
langrijk onderdeel is van de club en daardoor zo lang mogelijk gekoesterd zal worden, ook in 
papieren uitgave. De terugkeer van de onvolprezen rubriek ‘AFC’s Bie-Zonderheden’ draagt bij 
aan de hernieuwde impuls aan ons clubblad. Wij zijn blij met  de bijdrage van Erelid Johan de 
Bie, die de hoogte- en dieptepunten in het leven van vele AFC-ers met ons deelt . Erg belangrijk. 
Ook het plaatsen van verslagen uit het jeugd- en senioren voetbal, de maandelijkse commissie-
updates en de vaste rubrieken ‘Van de brug af gezien’, ‘Red-Aktueel’, ‘Toen en Nu’ en ‘Mixed 
Pickles’ zorgden in elke uitgave voor veel leuke en lezenswaardige informatie. De medische 
commissie en de archiefcommissie leveren altijd leuke bijdragen voor de nodige fysieke en his-
torische kennis. De totale mix draagt bij aan de prettige leesbaarheid van de Schakel.  

Bij elke thuiswedstrijd verscheen het programmablad ‘AFC-thuis’. Het programmablad be-
vatte iedere keer een voorbeschouwing, informatie over de tegenstander, de opstellingen van 
beide teams en een interview met een speler of staflid van AFC 1, verzorgd door Michael van 
Os.  Het programmablad werd in de aanloop naar het seizoen met veel zorg geprepareerd mede 
dankzij de vrijwillige hulp van Ereleden Edwin Geluk en Ger van Caspel.  

De commissie PP&E heeft in het voorbije seizoen haar best gedaan om alle leden rond de 
kerstdagen te voorzien van een ‘rood-zwarte’ Kerstgroet. De sterk presterende A1 junioren en 
D1 pupillen sierden de voorkant van de mooie kerstkaart die naar alle leden werd verstuurd. In 
het kader van het 120 jarig bestaan maakte de commissie een film ter ere van deze bijzondere 
leeftijd van de club. Mede dankzij de bereidwillige hulp van Laurens Bianchi, Bobby Gehring en 
de buitengewoon waardevolle ‘voice over’ van Tom Egbers werd de film een groot succes die 
door vele mensen werd bekeken. 

Traditiegetrouw werd bij aanvang van dit seizoen onze presentatiegids ‘De AFC Persmap’ 
gepresenteerd. Voor het tweede jaar op rij lag de productie in handen van Thomas Rijsman en 
Bobby Gehring. Zelfs met de bereidwillige hulp van vele clubgenoten, is het een intensieve klus. 
De dank aan Henny Kottmann, Hans Elias, Tom Poederbach, en de onvermoeibare medewer-
kers van Drukkerij Palteam is groot. Een duidelijke teamprestatie in het kader van ‘Vóór de 
Club,  Dóór de Club’. Het eerste exemplaar van de 32e editie werd in ontvangst genomen door 
Ivo Niehe, reeds vele jaren AFC-er en bij ontvangst vertelde hij een mooi verhaal uit zijn actieve 
AFC voetballeven. Het werd een mooie uitgave waarin o.a. voor het eerst ook ruim aandacht 
werd besteed aan de bijzondere start van het vrouwenvoetbal bij AFC. Na het dynamische voor-
bije voetbalseizoen verheugen wij ons weer op het maken van Persmap nummer 33 waarin we 
zullen vooruitblikken op het komende jaar. 

De AFC-facebook pagina is inmiddels een niet meer weg te denken onderdeel van de 
AFC nieuwsstroom. Met bijna 2000 volgers heeft de club een grote reikwijdte op het gebied van 
de sociale media. Ook op platforms zoals Twitter en Instagram is AFC actief met een groeiend 
aantal volgers. De inhoud van de berichten die worden geplaatst is gevarieerd: Van de Vetera-
nen tot en met de 5 jarigen, iedereen komt aan bod. Ook de vele AFC evenementen krijgen de 
nodige aandacht en exposure.  



Tevens werd er dit jaar gestart met een nieuw initiatief: de AFColumns. Verhalen en opi-
nies over aan het voetbal en AFC gerelateerde onderwerpen. Vaste “columnisten” en enthousi-
aste leden schreven elke week leuke artikelen. De reacties binnen de club waren (bijna) altijd 
positief en dus zal er ook komend seizoen een vervolg worden gegeven aan de columns. Bijdra-
gen van enthousiaste leden zijn van harte welkom. 

Ook werd gestart met het initiatief AFC Huiswerk naar een idee van jeugd coördinator 
Nathan Wiener. In samenwerking met alle spelers van de AFC 1 selectie werden allerlei trucs en 
passeerbewegingen voorgedaan. De leuke en energieke filmpjes waren het mooie resultaat.  

Last but (certainly) not least het recentelijk gelanceerde ‘AFC in Beeld’. Op initiatief van 
Wessel Westerhof en Jos van Mieghem worden mooie en korte afleveringen gemaakt over aller-
lei verschillende onderwerpen en AFC’ers. Het vakmanschap zorgt voor mooie portretten en mi-
ni-documentaires die de club in al haar variërende facetten letterlijk In Beeld  brengt. Wij hopen 
dat het een mooi en langdurig vervolg zal krijgen. 

Kortom, een jaar PP&E in een notendop. Onze commissie draait op volle toeren met club-
liefde als brandstof. Op naar het volgende seizoen met hopelijk opnieuw vele memorabele AFC 
momenten.  
Namens de Commissie Pers, Publiciteit en Evenementen,  
Bobby Gehring 
 

12.  ARCHIEFCOMMISSIE 
De archiefcommissie kan terugkijken op een jaar waarin met volle kracht is doorgegaan met de 

activiteiten die ook de laatste jaren centraal stonden. Sinds een jaar of vijf wordt stukje bij beetje sys-
tematisch geïnventariseerd wat allemaal aanwezig is in het archief. Het afgelopen jaar is daarbij vooral 
het fotoarchief aangepakt en is een begin gemaakt met bekers & schalen. Daarnaast is ruime aan-
dacht besteed aan de verdere digitalisering van het archief.  

Wat betreft de digitalisering waren in 2013/14 rond 5.000 pagina’s gedigitaliseerd en online op-
roepbaar. Dit jaar is dat aantal gestegen tot ruim 10.000. Maar, daarmee is de inhoud van het archief 
pas voor circa twee derde veilig gesteld. De bedoeling is natuurlijk dat -bijna- alle documenten, en 
daarmee het DNA van de vereniging, digitaal vastgelegd worden. Het is de wens van de archiefcom-
missie om daar komend jaar verder mee te kunnen gaan waarbij dan de rest van de Schakels (vanaf 
1972 tot heden), de statuten en het fotoarchief als eerste aan de beurt zullen komen. Dit alles hangt 
vooral af van daartoe beschikbare financiële middelen, maar de commissieleden hebben er vertrou-
wen in dat het bestuur er ook voor komend jaar weer in zal slagen geld voor dit doel vrij te maken.  

De commissie heeft ook dit jaar weer de nodige tijd en aandacht gegeven aan het bijhouden en 
inrichten van de diverse vitrinekasten. Ze worden -deels- gebruikt om de geschiedenis van AFC in 
beeld te brengen en uiting te geven aan de meest recente resultaten van de selectie-elftallen, met na-
tuurlijk extra aandacht voor ons vlaggenschip. Van haar activiteiten en haar wel en wee doet de com-
missie ook regelmatig verslag via de Schakel.  

Enige zorgen maakt de commissie zich over de vraag hoe veel belangrijke documenten, die te-
genwoordig haast alleen digitaal bestaan (verslagen en dan met name van de niet standaardelftallen, 
de jeugd en vrouwen, maar ook foto’s en film/videoverslagen), compleet en systematisch in ons ar-
chief opgenomen kunnen worden. De kennis daartoe is beperkt aanwezig bij de huidige leden en zal 
daarom ook van buiten de commissie moeten komen. Iedere hulp daarbij is meer dan welkom.  

De commissie, t.w. Rik de Boer, voorzitter, Hans de Wijs Sr. en Wim Ringe, kwam afgelopen 
jaar negen keer, meestal op de maandag, bijeen. Op die bijeenkomsten was ook regelmatig een ar-
chivaris van een andere vereniging of een journalist aanwezig.  

Alle leden van de commissie stellen zich herkiesbaar maar zijn wel voor de nabije toekomst op 
zoek naar enige versterking en verjonging. Wie daarover suggesties of ideeën heeft, vragen we ons 
dat te laten weten.  

 

13.  DE COMMISSIE COMMERCIELE ZAKEN 
Ondanks personele onderbezetting gedurende een belangrijk deel van het seizoen is de 

commissie er trots op dat zij in het afgelopen seizoen twee AFC-Vriendelijke Bedrijven aan de 
club heeft weten te binden. Niet helemaal nieuw maar terug van weg geweest is OTX Logistics. 
Wel nieuw is Nederlands Mathematisch Instituut (NMI) die voor één jaar AFC-Vriendelijk zijn om 



volgend seizoen met een iets kleiner budget AFC te blijven steunen.  
Tegen het einde van het seizoen weten we ook dat Kottmann & Co (8 seizoenen) en 

Bouwfonds Ontwikkeling (12 seizoenen) volgend jaar niet meer AFC-Vriendelijk zullen zijn. Wij 
bedanken beide bedrijven voor de jarenlange ondersteuning van de club. Kottmann & Co heeft 
aangegeven bordsponsor te blijven! 

De commissie heeft de openvallende plaatsen voor komend seizoen gelukkig alweer we-
ten in te vullen met maar liefst vier nieuwe AFC-Vriendelijke Bedrijven en verwelkomt Spirit Hos-
ting & Promotions,  Multi Corporation, Café Hoppe & De Keyzer Brasserie en MVGM. Hiermee 
komt het aantal AFC-Vriendelijke bedrijven aan het begin van het seizoen op 32!  

Zoals gezegd blijft NMI sponsor in een nieuwe categorie tussen AFC-Vriendelijk en bord-
sponsor in. Dit voorbeeld volgt het nieuwe ondersteunende bedrijf Orange Capital Partners. Met 
daarbij een groeiend aantal van 38 bordsponsoren en een kleine 30 adverteerders ziet de com-
missie het volgende seizoen met veel vertrouwen tegemoet. 

Door het aantrekken van professionele assistentie voor de commissie in de persoon van 
Mariëtte Niënhaus, is de backoffice en ondersteuning richting de bestaande sponsoren gewaar-
borgd. Daarnaast zal Mariëtte zich in de nabije toekomst meer met  het organiseren van evene-
menten en bijeenkomsten gaan bezighouden. In het afgelopen seizoen is daar noodgedwongen 
helaas minder aandacht voor geweest. De commissie streeft naar een goede balans van net-
werkmogelijkheden voor haar sponsoren met daarnaast hoogwaardige uitstraling en zichtbaar-
heid in de diverse uitingen, waaronder die op de vernieuwde website. Wij willen een brug slaan 
tussen de sponsoren en de vereniging voor zover die er nog niet is. Een betrokken en tevreden 
sponsor is immers de beste reclame voor de club en fungeert dikwijls als ambassadeur bij het 
werven van nieuwe sponsoren. 

De ontsluiting van de mogelijkheden die gecreëerd zijn met de nieuwe website behoort tot 
een van de speerpunten van de commissie voor het komende seizoen. De frequente bezoekers 
van de site zullen dit vanzelf merken. Alle sponsoren, van AFC-Vriendelijk tot adverteerder, zul-
len hierover benaderd worden.  

De commissie spreekt haar bijzondere dank uit aan alle mensen die leads, tips en concre-
te sponsoren hebben doorgegeven. Zonder deze mensen zou de Commerciële Commissie nooit 
zo succesvol kunnen zijn!  

De Commissie Commerciële zaken bestond afgelopen seizoen uit René van Schajik, Roy 
van Dijk en Nick van Ommeren (voorzitter) en wordt ondersteund door Mariëtte Niënhaus en 
verenigingsmanager Henny Kottmann. Roy zal volgend seizoen geen deel meer uitmaken van 
de commissie. Wij bedanken Roy voor zijn jarenlange inzet voor de commissie en wensen hem 
veel succes met zijn andere activiteiten bij AFC en in zijn werk. 

 

14. DE SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE 
In de loop van het seizoen 2014/2015 miste de scheidsrechterscommissie van AFC we-

gens persoonlijke omstandigheden een paar van zijn vaste scheidsrechters, zodat een enkele 
keer een beroep moest worden gedaan op de ‘zelfwerkzaamheid’ van de AFC-teams en be-
vriende KNVB scheidsrechters.  

De commissie kan structureel een beroep doen op dertien AFC scheidsrechters die weke-
lijks zaterdag en zondag beschikbaar waren voor de senioren teams. De senioren scheidsrech-
ters werden ook ingezet voor onze jeugdwedstrijden en diverse oefenwedstrijden. Dankzij de 
inzet en animo van ons corps werden praktisch alle weekenden de wedstrijden gespeeld met 
AFC scheidsrechters. De samenwerking met het wedstrijdsecretariaat, de wedstrijdtafel, de elf-
talcommissies en de jeugdcommissie was goed. 

De scheidsrechterscommissie van AFC streeft met haar taken drie doelen na, te weten 
Discipline, Respect en Fair Play. Tot de voornaamste taken behoren het opleiden en begeleiden 
van toekomstige scheidsrechters, het aanstellen van gediplomeerde scheidsrechters voor alle 
op AFC te spelen officiële KNVB wedstrijden in de B-categorie, en de zorg dat alle scheidsrech-
ters conform dezelfde uitgangspunten/spelregels van de KNVB fluiten. 

De scheidsrechterscommissie communiceert actuele scheidstrechterzaken in het clubblad 
de Schakel. En verzorgde met de KNVB een sprekersavond met een bekende scheidsrechter uit 
de Eredivisie. 



De scheidsrechterscommissie dankt het AFC Bestuur voor haar loyale bijdragen en waar-
deringen gedurende het afgelopen seizoen. 
Namens de AFC scheidsrechterscommissie, 
Frans Jüch, Erik Bos, Karel Kuijvenhoven, Seth van Straten (p.t.) 
 
15.  DE OVERIGE COMMISSIES 

Naast de hierboven vermelde commissies werd het bestuur van AFC ondersteund door de 
volgende commissies: de strafommissie, 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, Wiebe Westerhof en Hans Veldkamp, de kascommissie bestond 
uit Edwin Geluk, Seth van Straaten en Maarten Blokland, met als plaatsvervangende leden Wim 
Ringe en Maxime Wassalli, in de kennismakingscommissie hadden zitting Ger van Caspel, Mi-
chiel Middendorf, Sebo Woldringh, Patrick Reddering, Ruud Mantel, Andre Wijnand en David Wes-
terhof, de commissie sociale zaken bestond uit de Ereleden Ger van Caspel en Edwin Geluk en ten 
slotte de commissie van materiaal met als lid Fred ten Nijenhuis en  Remco Post.  
 

16.  SUPPORTERSCLUB “THE REDS”  
Een bijdrage van voorzitter Lou Hekster.  
De supportersclub The Reds is op 5 mei 1993 opgericht ter ondersteuning van de topposi-

tie die ons vlaggenschip AFC ZONDAG1 vanaf 1962 inneemt in de hoogste regionen van het 
Nederlandse amateurvoetbal. 

Het bestuur bestond dit jaar uit: Lou Hekster (voorzitter), Peter van den Dungen jr. (pen-
ningmeester) en Benno Honsdrecht.  

s.c. The Reds bestaat uit leden van de club die jaarlijks een extra vast bedrag doneren 
naast de normale AFC contributie. Het bestuur van s.c. The Reds waardeert het zeer dat deze 
ras AFC-ers de zo belangrijke extra financiële bijdrage doneren. Deze sponsorgelden zijn een 
essentieel deel van de exploitatie voor de selectie van AFC ZONDAG1. Hiermee is dit seizoen 
o.a. het trainingskamp tijdens de winterstop naar Malaga – Spanje voor een groot gedeelte gefi-
nancierd.  

Tijdens het afgelopen seizoen heeft het bestuur van s.c. The Reds een zeer succesvolle 
avond georganiseerd voor haar leden. Op vrijdag 29 januari 2015 jl. kwamen naast vele The 
Reds leden ook andere AFC leden en genodigden naar onze sociëteit om ‘live’ het nieuwe pro-
gramma van onze AFC ambassadeur Jack van Gelder bij te wonen, genaamd ‘STUDIO AFC’. 
De avond was een vertaling van het wekelijkse televisie programma ‘Studio Voetbal’ waar Jack 
op de late zondagavond met 4 gasten de actuele voetbalzaken bespreekt. 

Bij ‘STUDIO AFC’ waren bij de Jack de volgende voetbalkenners te gast aan de ovale ta-
fel:   Ronald de Boer, Wim Jonk, Henk ten Cate, Stanley Menzo en onze voorzitter Ad Wester-
hof. De ongeveer 100 aanwezigen waren aandachtige luisteraars naar de boeiende verhalen 
van deze heren. Onder de vakkundige leiding van Jack werd het een mooie mix tussen actuele 
analyses en kleedkamerverhalen. Een zeer geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar.  

Gezien de economische ontwikkeling in de maatschappij is het helaas steeds moeilijker 
om nieuwe leden te werven. Daarom koesteren wij ook het huidige ledenbestand. Maar het hui-
dige bestuur van s.c. The Reds realiseert zich terdege dat er meer ‘jongere’ AFC-ers lid van de 
supportersclub zouden kunnen worden. Deze jongere generatie moet op de juiste manier bena-
derd worden door nieuwe bestuursleden vanuit diezelfde doelgroep. Het bestuur is dan ook ver-
heugd te kunnen mededelen dat wij in een ver gevorderd stadium zijn met eventuele nieuwe be-
stuursleden.  

In het huidige bestuur is iedereen herkiesbaar. 
 

17.  STICHTING “KEEP SMILING” 
Een bijdrage van secretaris Kees Gehring.  
Het bestuur van deze Stichting bestond vanaf de oprichting in 2006 en ook het achter ons 

liggende seizoen 2014-2015 uit Ad Westerhof (voorzitter),  Kees Gehring (secretaris) en Henk 
Bijlsma.  

Ad Westerhof treedt na 9 jaar aan het einde van dit seizoen terug en zal voor het seizoen 



2015-2016 worden opgevolgd door onze binnen de AFC zeer bekende clubgenoot Bas Rach-
man.  

In het jaarverslag van vorig jaar over het seizoen 2013-2014 is uitgebreid verslag gedaan 
hoe de stichting Keep Smiling ooit tot stand is gekomen, zie www.afc.nl, druk Clubinfo, druk De 
Schakel seizoen 2013-2014, 92e jaargang nummer 1 van 12 juni 2014, zie jaarverslag punt 17.  

De Stichting Keep Smiling verstrekt sinds het seizoen 2010-2011 de spelers van de A se-
lectie van AFC maandelijks een zgn. “Waarderingstoelage”, waarop loonbelasting en sociale las-
ten worden ingehouden en afgedragen. De bedragen per speler zijn verschillend maar lopen niet 
ver uiteen en worden door de commissie Topamateurs en het bestuur van AFC voor aanvang 
van ieder seizoen per speler toegekend.  

Het benodigde totaal bedrag werd voor het seizoen 2014-2015 door het bestuur van de 
Stichting ontvangen van de AFC-vriendelijke bedrijven Troostwijk, Cheng Shin Holland,  BP 
Zwart, OTX Logistics, Bonnit Benelux, Loyens&Loeff, Crowe Horwath Foederer, Intersocks, Max 
de Jong Groep en Tommy Hilfiger en daarnaast via (anonieme) donaties van een aantal overige 
AFC’-ers. Ook langs deze weg onze grote dank aan al deze begunstigers voor hun onmisbare 
financiële steun. 
 

18.  STICHTING GOED GENOEG EN DE V.S.G.G. (VERENIGING SPORTPARK GOED GE-
NOEG). 

Een bijdrage van secretaris Kees Gehring.  
De Gemeente Amsterdam verhuurt Sportpark Goed Genoeg vanaf 6 oktober 1962 aan 

de Stichting Goed Genoeg, op welke datum ons sportpark destijds door de burgemeester van 
Amsterdam mr. Gijs van Hal werd geopend.  

Het bestuur van deze Stichting als ook van de V.S.G.G. (Vereniging Sportpark Goed 
Genoeg) bestond dit seizoen uit Ad Westerhof, die Machiel van der Woude opvolgde als voorzit-
ter, Kees Gehring (secretaris), Bob Neseker (penningmeester), Nicolaas van Ommeren, Ronald 
Koster en Machiel van der Woude en adviseur voor het leven Johan de Bie.  

Een afvaardiging van het bestuur van de Stichting voerde ook dit seizoen frequent over-
leg met Gemeentelijke autoriteiten over de toekomst van ons sportpark. Op 3 oktober 2014 is 
een overeenkomst gesloten met de Gemeente Amsterdam Dienst Zuid-as, waarbij voor St. 
G.G./AFC de komende jaren een nieuw sportpark zal worden ontwikkeld met 5 State of the Art 
kunstgrasvelden en een nieuw clubhuis. Het bestuur van de V.S.G.G. is thans in gesprek met 
onze huidige pachter Frans Ris over voortzetting van zijn activiteiten voor het seizoen 2015-16. 

 

19.  AFC EN DE ZUIDAS 
In deze bijdrage schetst onze voorzitter Ad Westerhof in kort bestek de laatste ontwikke-

lingen met betrekking tot dit belangrijke onderwerp.  
Ook het afgelopen seizoen is er veel (bestuurs)tijd en energie gestoken in het Zuid-as-

dossier. De ontwikkelingen op de Zuid-as volgen elkaar snel op waardoor een nogal verwarrend 
beeld is ontstaan, met name in de pers. Voor- en tegenstanders troeven elkaar af met argumen-
ten en voor de gemiddelde lezer is het nauwelijks nog te volgen. 

Het belang van deze discussie is heel groot voor AFC en de toekomst van het sportpark. 
Na 18 jaar (!) onderhandelen is in het najaar van 2014 een akkoord bereikt over de invulling van 
het nieuwe sportpark en daarbij de  nieuwbouw van ons clubgebouw. De randvoorwaarden die 
zijn overeengekomen zien er veelbelovend uit, echter de details moeten nog worden ingevuld. 

In de komende maanden zal een bestuur delegatie aangevuld met Bob Duis, ondersteund 
door Kees Gehring en geadviseerd door Machiel van der Woude, deze details vorm gaan geven. 
Met de Gemeente/Zuid-as worden regelmatig gesprekken gevoerd over deze zaken. 

Het bestuur stelt zich voor de leden periodiek op de hoogte te houden van de vorderingen. 
Zoals het er nu voorstaat zullen we het komende seizoen nog kunnen beschikken over alle 7 
velden. In het late najaar van 2016 echter worden  de velden 6 en 7 buiten gebruik gesteld om 
de voorbereidingen te treffen voor de aanleg van een (ondergrondse) parkeergarage. Zodra die 
garage is gerealiseerd kan het definitieve (kunstgras)veld worden aangelegd. Ook kan dan be-
gonnen worden met de nieuwbouw van ons clubhuis.  

http://www.afc.nl/


Zoals de planning er nu uitziet kan een en ander gereed zijn einde 2018/half 2019. Hoewel 
wij positief zijn over die planning kan het wellicht ook iets uitlopen…. Om zo min mogelijk over-
last hiervan te ondervinden zullen de werkzaamheden onttrokken worden aan het gezicht door 
een wand o.i.d. om de bouwplaats. 

Voor het speelprogramma hebben wij tijdens de verbouwing van ons sportpark 6 velden 
nodig en daarom zal er ook nog een tijdelijk (kunst)gras worden aangelegd op het oude honkbal-
terrein, op het meest oostelijk gedeelte van ons sportpark. 

Tijdens de druk bezochte informatieavond op 11 november 2014 heeft het bestuur alle 
plannen en afspraken met de Gemeente/Zuid-as toegelicht. Daar werden ook de vragen van ge-
interesseerde leden beantwoord. Zo werd bevestigd door het bestuur dat de nieuwbouw van het 
sportpark en clubhuis niet zal leiden tot contributieverhogingen. Goed nieuws dus. 

Het Zuid-as-dossier is een van de belangrijkste dossiers voor AFC en het bestuur zal daar 
ook de komende tijd hoge prioriteit aan geven. Wordt vervolgd ! 
 

20.  ACC  
AFC’s dochtervereniging ACC, opgericht op 5 maart 1921, doet het op het moment van 

schrijven zeer goed. Het eerste elftal, dat uitkomt in de Topklasse, staat samen met het Rotterdam-
se VOC op een gedeelde eerste plaats. De jeugdafdeling is bloeiende als nooit tevoren en met 12 
jeugdspelers, die geselecteerd zijn voor de diverse nationale jeugdselecties (‘Dutch Lions’), is ACC 
hofleverancier aan de KNCB. Ook in het Nederlands elftal is ACC vertegenwoordigd; oud-
speler/coach Anton Roux is de huidige bondscoach en daarnaast is openingsbowler Paul van 
Meekeren een vaste waarde in het Nederlands elftal. ACC speelt haar wedstrijden op het fraaie 
complex aan ’t Loopveld, waar het beschikt over 3 schitterende velden en een fraai clubhuis waar 
het prima toeven is. AFC’ers zijn te allen tijde van harte welkom op ACC en het doet ons deugt dat 
menig AFC’er de weg naar ACC weet te vinden. 
 
21.  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 7 september 2013 werd, na afloop van de wedstrijd  AFC – De Treffers, de 32ste Persmap 
in het clubhuis gepresenteerd. Ook dit jaar weer was er sprake van een fraai vormgegeven, zeer 
boeiende en lezenswaardige editie, met onder andere een terugblik op het kampioensjaar van AFC 
1, een interview met AFC’s nieuwe voorzitter Ad Westerhof en de introductie van Vrouwenvoetbal 
binnen AFC. De samenstellers Thomas Rijsman en Bobby Gehring, met ondersteuning van onder 
andere Henny Kottmann en Laurens Bianchi, hebben weer vele uren van hun vrije tijd aan de 
Persmap besteed en verdienen alle lof hiervoor.  

Op vrijdag 7 november 2014 kwamen 105 Zilveren Ploegers bijeen voor de traditionele bij-
eenkomst van AFC-ers die 25 jaar of langer lid zijn. Na maar liefst 23 jaar lang als Tafelvoorzitter te 
hebben opgetreden werd Johan de Bie opgevolgd door Patrick Reddering die de avond in zeer 
goede banen leidde. De organisatie van deze geweldige avond werd mede ondersteund door Hans 
Honsdrecht, Hans de Wijs, die vanwege een medische ingreep niet aanwezig kon zijn en Edwin 
Geluk. 5 nieuwe Zilveren Ploegers werden geïnstalleerd, te weten: Bep Thomas, Frank Kramer, 
Ben Muller, Rogier de Boer en de broer Michel en Marc de Hond.  

Op vrijdag 19 december 2014 vond het traditionele Kienen plaats, en wel voor de 19de keer 
(!) in successie georganiseerd door het ‘Mac’Kien Dream Team bestaande uit Ronald Koster, Nicky 
en Lou Hekster, Roy van Dijk, Hans Hulst en Ron van Doesburg. Een evenement dat ook dit jaar 
weer alle records aan bezoekers wist te verpulveren. Er waren ruim 250 kieners op het ‘Mac’Kien 
2014 evenement afgekomen en de gulle sponsors hadden wederom de mooiste prijzen beschik-
baar gesteld. 

De Nieuwjaarsreceptie, gehouden op zondag 4 januari 2015, werd druk bezocht. Ruim 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 clubgenoten een voorspoedig en sportief Nieuw-
jaar toe te wensen. Zij konden tevens luisteren naar de nieuwjaarstoespraak van onze nieuwe 



voorzitter Ad Westerhof, die naast een terugblik op het succesvol verlopen seizoen 2013/2014 ook 
met klem benadrukte hoe belangrijk het is om vrijwilligers binnen onze vereniging te hebben. 

Het eerste verbleef van 8 tot en met 11 januari in Malaga waar onder leiding van de kort 
daarvoor aangestelde trainer Stanley Menzo een succesvol trainingskamp werd gehouden. Het 
heeft ongetwijfeld bijgedragen aan een succesvolle reeks in de 2de seizoenshelft, met als mooi re-
sultaat behoud van het  Topklasse-schap. Uiteraard was er ook voldoende ruimte voor ontspanning 
en hadden Bob Duis en Jeroen Brussee een mooi programma samengesteld. De Zilveren Spoon, 
die jaarlijks wordt uitgereikt voor de beste speech van de nieuwelingen, was weer een absoluut 
hoogtepunt. De speeches waren van uitzonderlijk  gehalte, maar het was Pepijn Veerman die als 
terechte winnaar deze fraaie prijs in ontvangst mocht nemen..  

Op vrijdag 16 januari 2015 werd, eerder dan gebruikelijk, AFC haar 120ste verjaardag ge-
vierd met het traditionele Jaardiner, wederom gehouden in de prachtige zaal van het American Ho-
tel aan het Leidse Plein. De 162 aanwezigen genoten volop van deze avond, die voor de tweede 
maal in successie in goede banen geleid werd door tafelpraeses Tom Egbers. Pepijn Kluin werd 
benoemd tot speler van het jaar, Bob Duis ontving de mr. Henne Boskamp Nobelprijs, Wim Ringe 
werd benoemd tot Lid van Verdienste en Jack van Gelder tot Ambassadeur van AFC. Voorzitter Ad 
Westerhof hield zijn maiden-speech en Magid Jansen deed hetzelfde als captain van AFC 1. Bei-
den kregen een luid applaus. De avond werd traditioneel afgesloten met het uit volle borst meezin-
gen van ons clublied: “Ik heb u lief mijn AFC”. Voor de uitstekende organisatie tekenden ook dit jaar 
weer Ad Westerhof en Edwin Geluk. Uiteraard vond op dezelfde avond ook het Dames-jaardiner 
plaats, voor de 41ste keer en ook ditmaal in het Hiltonhotel.  

Een bijzonder evenement is uiteraard ook de Ridderlunch, die op dinsdag 7 april 2015 voor 
de 10e keer werd gehouden en welke door 55 ‘ridders’ werd deelgenomen. Onder toeziend oog 
van voorzitter Max de Bruin werden 6 nieuwe ridders geïnstalleerd. 

Dit jaar werd de Gouden Ballen avond weer georganiseerd. Dit evenement kon vorig jaar niet 
gehouden worden vanwege de beslommeringen rond het kampioenschap van Nederland. Het was 
zondermeer verheugend de ‘golden oldies’ nog weer in actie te zien en zowaar niet onverdienste-
lijk. Na afloop werd er gezellig geborreld en te goed gedaan aan het Indonesische buffet. Ad Wes-
terhof sprak de vertrekkende spelers toe en de verhinderde Magid Jansen werd onder applaus uit-
geroepen tot speler van het jaar. Ook onze oud-trainer Wim Leushuis, onder wie het AFC 1 in het 
vorig seizoen kampioen was geworden, werd door Ad Westerhof nog even vriendelijk toegespro-
ken. Ook dat hoort bij een club als AFC. 

Een nieuw in het leven geroepen evenement is de Vrijwilligersavond, die dit haar voor het 
eerst gehouden werd. De AFC ‘vrijwilligers’ waren in grote getalen opgekomen en werden onthaald 
door voorzitter Ad Westerhof, die in zijn toespraak de belangrijke plaats die de vrijwilligers in onze 
vereniging innemen nogmaals benadrukte: “Zonder vrijwilligers geen club”. Deze nieuwe traditie 
ging gepaard met de benoeming van ‘de Vrijwilliger van het Jaar’, zowel voor de Senioren als voor 
de Jeugd. Alphons Peters sprak namens de Jeugdcommissie lovende woorden uit over de 81-
jarige Jacques Springer, die al 10 jaar lang belangeloos training geeft aan de jongste jeugd van 
AFC. Lou Hekster sprak vervolgens Cocky van Duijvenbode toe voor zijn jarenlange werk voor de 
senioren. Beide vrijwilligers waren zichtbaar ontroerd en toonden zich vereerd met de uitgereikte 
oorkonde. 

Andere jaarlijks terugkerende evenementen waren onder andere de Klaverjas-drive, de 
Sixes, het Gelukkig Nieuwjaartoernooi, het AFC Superstars 2015/Borchland spektakel (voor de 
12de keer), het Kerstdiner voor de C-jeugd, de Herfst tweedaagse, de AFC Superstars, de Be 
Friends Cup, het Mini-WK, de AFC Voetbalkampen, het Stierenbal, met als winnaar Klassieke Ve-
teraan Dick Rijna.  

Bovenstaand overzicht is zondermeer indrukwekkend en geeft maar weer eens aan wat een 
mooie club AFC is en welke bijzondere plaats deze traditionele evenementen binnen onze vereni-
ging innemen. 
 

21.  4 MEI HERDENKING 
Op maandag 4 mei vond om 18.30 uur de Dodenherdenking op ons sportpark plaats om de 

clubgenoten van AFC en ACC, die het leven lieten tijdens de Tweede Wereld Oorlog, te herden-
ken. Dat aan deze traditie heden ten dage nog steeds veel aandacht wordt besteed, vinden wij zeer 



belangrijk. Het was dan ook verheugend te constateren dat de opkomst groter was dan ooit tevoren 
en met name ook de jeugd was goed vertegenwoordigd. Voorzitter Ad Westerhof hield een boeien-
de toespraak, waarin hij vertelde hoe gedurende de oorlogsjaren de maatregelen van de Duitse 
bezetter steeds bedreigender werd. Hij noemde de namen van de AFC-ers, die sneuvelden op en 
rond 10 mei 1940, toen de Duitsers ons land binnen vielen. Ook noemde hij de namen van de 
Joodse leden van AFC, die gedeporteerd werden en gedwongen werden in Duitsland te werken. 
Een aantal van hen kwamen hierbij om. Indrukwekkend waren de door AFC’er Milan Westerhof en 
AFC’er/ACC’er Jim Dukker voorgelezen gedichten. Beide jongens zijn op 4 mei geboren en bereik-
ten deze dag hun 16e verjaardag. .Als afsluiting legden de beide voorzitters Ad Westerhof en Guido 
Dukker een krans bij het monument, waarna de ruim 100 aanwezigen 2 minuten stilte in acht na-
men. 
 

22.  IN MEMORIAM 
Tot groot verdriet van nabestaanden en vrienden moest in het afgelopen seizoen afscheid 

worden genomen van de volgende AFC-ers.  
Op 14 augustus 2014 op de leeftijd van 82 jaar REIN AKKERMAN - 71 jaar lid van AFC - 

Erelid (1991) - AFC-Ridder (1993) - Winnaar AFC-Nobelprijs (1964) - Oud-voorzitter en Lid van 
de Zilveren Ploeg en vader van Rein Jr. 

Op 20 januari 2015 op de leeftijd van 58 jaar JAN OTSEN - 43 jaar lid van AFC - lid van de 
Zilveren Ploeg en actief als clubfotograaf en tevens Lid van Verdienste van de ACC. 

Op 16 maart 2015 op de leeftijd van 86 jaar BERT WITTEVEEN - 49 jaar lid van AFC en in 
het verleden actief bij het Zaalvoetbal. Lid van de Zilveren Ploeg. 

Op 18 maart 2015 op de leeftijd van bijna 88 jaar MEVROUW JO BONNET - weduwe van 
Lid van Verdienste Bep Bonnet en in 1991 de eerste vrouwelijke winnaar van de Mr. Henne 
Boskamp Nobelprijs. Moeder van ons lid Andre.  

Op 27 maart  2015 op de leeftijd van 81 jaar HUGO WALKER - oud speler van 1e negental 
ABC, voetbalcommentator bij Studio Sport. 38 jaar lid van AFC. Vader van ons Lid Jeroen en Lid 
van de Zilveren Ploeg. 

Op 26 april 2015 op de leeftijd van bijna 90 jaar GUUS GRAANBOOM - lid vanaf 1940, 
dus AFC-Ridder en Lid van de Zilveren Ploeg’. 

Tot slot overleed op 7 juni 2015 op de leeftijd van 80 jaar HENK VAN DEN BERGH - lid 
vanaf 1946  en dus AFC-Ridder en Lid van de Zilveren Ploeg’. Henk van den Bergh was tevens 
een oud-speler van AFC 1. 

Al deze AFC’ers zullen in onze herinneringen blijven voortleven. 
 

23.  RESUMÉ 
En hiermee sluiten wij het seizoen 2014-2015 af. Een zeer fraai jubileumjaar met vele hoog-

tepunten en een mooie finish van ons vlaggenschip. Wij zijn het trainersduo Stanley Menzo – Said 
Moumane en de spelersgroep en begeleiding dankbaar voor het succesvol afsluiten van de tweede 
seizoenshelft, waarin nog knap de laatste periode werd gewonnen. 

Er werden door diverse, met name jeugd, teams kampioenschappen gevierd en ook de pro-
motie van AFC Zondag 3 (via de nacompetitie) naar de Eerste klasse en van de C1 (derde plaats) 
naar de Eredivisie leverde een feestje op. Dat zelfde gold ook voor de Zaterdag 1 dat tot op het 
laatste moment streed voor promotie en op gepaste wijze afscheid nam van trainer Wessel Colijn. 
Deze AFC’er zullen we ongetwijfeld nog veelvuldig op ons sportpark terugzien, want in de 8 jaar dat 
hij trainer is geweest, heeft hij AFC voorgoed in zijn hart gesloten. 

Dat AFC een bijzondere club is weten wij allen maar al tegoed. De Jeugdopleiding is al veel-
vuldig uitgeroepen tot de beste van Nederland en streed ook dit jaar weer mee om deze eer. Dit 
jaar werd de AFC Jeugdopleiding gecertificeerd en is de ‘RJO – status’ toegekend. 

Ook werd AFC in een peiling van het vakblad “De Voetbaltrainer uitgeroepen tot de beste 
amateurclub van Nederland. Onze club prijkt met trots op de eerste plaats in de Top 200 van 
hoogst spelende amateurclubs in Nederland.  

In het 120-jarig bestaan van AFC deed het Vrouwen en Meisjesvoetbal haar intrede. Niet tot 
een ieders genoegen, maar in een democratische wereld geldt de stem van de meerderheid. Het 
enthousiasme waarmee de Vrouwen en Meisjes hun sport bedrijven. Ook hier worden nieuwe 



vriendschappen gesloten. Voor volgend seizoen wordt getracht het aantal teams uit te breiden. 
Over volgend seizoen gesproken, het eerste elftal gaat zijn pijlers richten op een plaats bij de 

eerste 7 om zich zodoende te plaatsen voor de landelijke Tweede Divisie die het seizoen erop in-
gevoerd gaat worden. Er is veel te doen geweest over de Voetbalpiramide en het laatste woord 
hierover is nog lang niet gesproken. AFC heeft haar selectie voor het nieuwe seizoen inmiddels 
rond en gaat de sportieve uitdaging onder leiding van de nieuwe trainer Bart Lochies gretig aan. 

Na 18 jaar komt er schot in het dossier Zuid-as en gaat ons nieuwe sportpark langzaamaan 
meer gestalte krijgen. De komende maanden zal er nauw overleg zijn met de Gemeente Zuid-as 
over de invulling van het een en ander. De leden zullen via de website op de hoogte gehouden 
worden en zoals voorzitter Ad Westerhof heeft beloofd, wordt de leden ruimte geboden voor in-
spraak.  

Uiteraard zal er in het nieuwe seizoen weer veel aandacht zijn voor de vele teams, zowel bij 
de senioren als bij de jeugd. Voor de Jeugd- en Kennismakingscommissie zijn het drukke tijden 
vanwege de vele overschrijvingen die jaarlijks plaatsvinden. AFC heeft en behoudt een bijzonder 
grote aantrekkingskracht en neemt een belangrijke plaats in de sociale samenleving in.  

Om alle doelstellingen te realiseren is naast veel noeste arbeid, uiteraard ook veel geld nodig. 
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 hebben gesteund, is hier absoluut 
op zijn plaats.    

Nu het seizoen nagenoeg geheel ten einde is gekomen wil ik afsluiten met alle AFC-ers die 
een bijdrage aan dit jaarverslag hebben geleverd hartelijk te bedanken. Rest mij nog u allen een 
prettige vakantie te wensen. 
  
Namens het bestuur van AFC, 
Ernst-Pieter Knüpfer, 2de secretaris. 
Amstelveen, 9 juni 2015.  
 


