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AFC WATERGRAAFSMEER, 19 januari 1913
veteranenwedstrijd ‘Gehuwde elf’ tegen ‘Ongehuwde elf’ uitslag 3-3



CLUBHUIS + OVERDEKTE TRIBUNE, AAN DE WANDELWEG, 1920
begroting was ƒ28.100,- maar werd ƒ60.000,- architect W.C. Köhler



VERPLAATSING CLUBHUIS, AAN DE WANDELWEG, 1920
renteloze obligatielening in coupures van ƒ250,- gaf toegang tot de overdekte tribune



AFC ‘BEHOUDEN HUYS’ AAN DEN WANDELWEG, 1935
nieuw clubhuis voor 500 leden



NIEUWE OVERDEKTE TRIBUNE AAN DEN WANDELWEG, 1958
nieuw clubhuis voor 500 leden



NIEUW CLUBHUIS AAN DE BOELELAAN, 1962
eerste paal, 145.000 bakstenen, 43 heipalen



CLUBHUIS AAN DE BOELELAAN, 2017
reeds 55 jaar oud en toe aan een nieuwe fase



SPORTPARK ´GOED GENOEG´ in 1962
aan de rand van de stad



SPORTPARK ‘GOED GENOEG’ 2017
sportpark in het centrum van de Zuidas



Beste amateurclub van Nederland
Bij een toonaangevende club hoort een mooi sportpark 

SPORTPARK ‘GOED GENOEG’ 2017
sportpark in het centrum van de Zuidas



3D-impressie van het nieuwe sportpark
Ligging van het sportpark in Ravel 

SPORTPARK ‘GOED GENOEG’ 2020
sportpark in het centrum van de Zuidas



De Amsterdamsche Football Club, opgericht in 1895, is anno 2017 de oudste, grootste 
en sportief meest succesvolle (amateur) voetbalclub van Amsterdam en heeft de beste 

jeugdafdeling van alle amateurclubs van Nederland. De club telt ruim 2000 leden.







toegang vanuit
parkeergarage

toegang vanaf 
openbare weg

nieuw clubhuis

kiss + ride

fietspad



WALL OF FAME 
muur van herinneringen 

‘wall of fame’
verbindt twee 

toegangen



WALL OF FAME 
start met het clublogo



WALL OF FAME 
afdrukken van (ere)leden, bestuur en beroemde (AFC)voetballers 

‘wall of fame’
verbindt twee 

toegangen



HET CARILLON 
aangeboden door de leden



WALL OF FAME 
plek voor het sieraad 



WALL OF FAME 
plek voor alle oude en nieuwe trofeeën



WALL OF FAME 
muur van herinneringen 





tribune en trappen 
om het clubhuis

TRIBUNE EN TRAPPEN 
om het clubhuis heen



´wall of fame´ loopt 
door op de verdieping

WALL OF FAME 
loopt door op de verdieping



BAR CENTRAAL IN HET CLUBHUIS

bar centraal in
het clubhuis



BAR CENTRAAL IN HET CLUBHUIS



2 INGANGEN OP DE PLINT

ingang

ingang



SOCIËTEIT EN CLUBHUIS

societeit

clubhuis



SOCIËTEIT



OVERIGE RUIMTES 
commissiekamers/bestuurskamer/keuken/toiletten

bestuurskamer

commissiekamer

keuken

toiletten

commissiekamer



DIVERSE PLEKKEN 
lounge/leestafel/biljarttafels/wedstijdtafels/

wedstrijdtafel

leestafel

lounge

biljarttafels

leestafel



CLUBHUIS



CLUBHUIS



CLUBHUIS



TERRASSEN OP DE PLINT

zonnig terras
(zuidwest zijde)

zonnig terras
(zuidoost zijde)



2 INGANGEN EN BREDE SPORTERGANG

sportersgang

ingang

ingang



BREDE SPORTERSGANG



OVERDEKTE FIETSEN/SCOOTERSTALLING

fietsenstalling

toegang
fietsenstalling



KLEEDKAMERS SELECTIE

kleedkamers
selectie

spelerstunnel



SPELERSTUNNEL NAAR HET HOOFDVELD



Excursie naar trainingsaccommodatie van AZ
Kennis en inspiratie bij andere clubs 

'De bal is een essentieel onderdeel van het spel' - Cruijff 



KLEEDKAMERS/SPORTPARKMANAGER

kleedkamers

kleedkamers

administratie
en kantoor 

sportmanager



DAK VOL ZONNECELLEN 
maakt een energieneutraal clubhuis

daklichten

pv-panelen



OVERDEKTE TRIBUNE 
direct verbonden aan het clubhuis





technische uitwerking



plattegrond begane grond



plattegrond verdieping




