
Januari 2009. Op Schiphol hadden we nog lang moeten wachten met het ver-
trek totdat de banen sneeuwvrij waren gemaakt. ’s Middags  lagen we onder 
de Spaanse zon bij te komen van een heerlijke training waar de vonken vanaf 
waren gevlogen. Terwijl het in Amsterdam letterlijk ijskoud was konden wij in 
geweldige omstandigheden de batterij opladen voor de tweede seizoenshelft. 

Het is zomaar een momentje van de fijne trips die we met AFC1 meemaakten. 
Momentjes van puur geluk. In 1987 ging AFC voor het eerst op trainingskamp. 
De reis ging toen (en in de twintig daaropvolgende jaren) naar Gran Canaria. 
Dat was toen heel bijzonder voor een amateurclub. Inmiddels is deze trip uitge-
groeid tot een niet meer weg te denken AFC-traditie. 

Vele verschillende AFC1 selecties werkten in de winter op de Canarische Ei-
landen, Albufeira, Malaga, Barcelona en Valencia aan de teamspirit. Er werd 
ontzettend veel gelachen en soms ook gehuild… al was dat meestal ook van het 
lachen. Dit jaar gaat de reis opnieuw naar de prachtige ‘Sinaasappelstad’ Valen-
cia. Wat een mooi vooruitzicht. Heerlijk trainen, lekker eten en samen (als het 
mag van de trainer) de stad in. 

De avond van de Silver Spoon, waarin de nieuwe spelers hun hart laten spreken, 
is altijd bijzonder. Jongens die ineens verassend grappige of ontroerende verha-
len vertellen. En het mooie van dat nerveuze moment is: jullie voorgangers heb-
ben allemaal hetzelfde meegemaakt. Jullie zijn in goed gezelschap. En meestal 
werd in Spanje de basis gelegd voor een geweldige serie na de winterstop. Wat 
zou het mooi zijn als dat jullie in 2018 weer voor elkaar kunnen boksen. 

Ga ervoor mannen! Als ik jullie een bescheiden advies over deze trip mag mee-
geven, is het dit: onderga het niet, maar beleef het! Verstop jezelf niet in je te-
lefoon maar zet je beste beentje voor. Voor je het weet ben je uit gevoetbald en 
komen die leuke, hilarische, vermoeiende, enerverende en onvergetelijke trai-
ningskampen niet meer terug. Alleen nog in je herinnering. 

Namens alle oud AFC 1 spelers, die heel graag nog één keer de winterstage zou-
den willen meemaken, wens ik jullie heel erg veel plezier. En vergeet niet om 
ervan te genieten. Buen viaje !

Bobby Gehring

AFC Trainingskamp 
Valencia 2018

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. 

Ik heb U lief, mijn A.F.C., gij telt in aller harten mee; uw 
naam is mij een schoon symbool van goede geest, sportie-
ve 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 man-
nen, eens worden wij weer ‘runners-up’, Jan Salie wordt 
voorgoed verbannen. wij allen zweren eeuwig trouw en 
zullen niet versagen, want wat ook ooit gebeuren zou, wij 
blijven fier ons ROOD-ZWART dragen. 

Ik heb U lief, mijn A.F.C., gij telt in aller harten mee; uw 
naam is mij een schoon symbool van goede geest, sportie-
ve 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! 

Clublied



Kamerindeling
Patrick en Joey
Koen en Tom
Rob en Johan

Derre en Mark
Matthijs en Melvin

Jona en Malcolm
Richey en Raily
Sam en Tarek

Thomas en Eelke
Milan en Ilias

Marien en Magid
Hjalmar en Dean

Dag 1
08:00 ontbijt in AFC clubhuis 
08:45 vertrek per bus richting 
 Zestienhoven
09:45 aankomst Zestienhoven en  
 check in Transavia vlucht   
 HV6441
11:40 Rotterdam - Valencia 
13:55 aankomst  Aeropuerto de 
 Valencia
15:00 vertrek per bus richting hotel  
 Parador el Saler
16:00 1e training
17:30 snack
21:00 diner in hotel
22:30 teambespreking voor spelers 
 en staf
Dag 2
08:00 ontbijt
10:30  2e training
14:00 lunch in hotel
15:00 vrij
17:00 snack
20:00 diner in hotel incl Linnen 
 Lepel award 
21:30  teambespreking voor spelers 
 en staf

Dag 3
08:00 ontbijt
09:00 vertrek per bus richting 
 Valencia 
11:30 Be Quick - AFC
14:00 lunch in hotel
15:00 vrij
17:00 snack
20:00 Silver spoon diner

Dag 4
07:00 ontbijt en check out
08:00 vertrek richting Aeropuerto 
 de Valencia
08:30 aankomst luchthaven  
10:25  vertrek Valencia - Amsterdam  
 Schiphol met vlucht HV6332
13:05 aankomst Schiphol 
14:00 einde programma 

Programma 

Officials 
Ad Westerhof   Voorzitter
Bob Duis   Bestuur
Remco Post   Bestuur
Henk Bijlsma   Keep Smiling
Robert Gehring   Topamateurs

Staf
André Wetzel   Trainer 
Said Moumane   Ass. Trainer
Dennis Gentenaar  Keeperstrainer
Jeroen Brussee   Leider
Cor Middelkoop   Verzorger
Hans van Rossum  Materiaal
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Meenemen tijdens de trip:
-voetbalschoenen

-loopschoenen
-vrije tijd kleding

Dresscode restaurants: lange broek, géén slippers 
Dresscode tijdens de reis: clubkostuum


