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JAARVERSLAG  Amsterdamsche Football Club over het seizoen 2015 - 2016 
 
1. INLEIDING 
 

- Zondag 1 plaatst zich voor de Tweede Divisie 
Het seizoen 2015-2016 zit er nagenoeg op, een enkel team speelt nog in de nacompetitie 
voor een promotieplaats, maar dat is het dan wel zo’n beetje. Terugkijkend kunnen we con-
cluderen dat we weer een mooi en roerend seizoen achter de rug hebben. Sportief gezien 
gaat het AFC voor de wind. Ons vlaggenschip, de Zondag 1, heeft onder leiding van trainer 
Bart Logchies promotie naar de Tweede Divisie bewerkstelligd door in de competitie uitein-
delijk als zesde te eindigen. Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht, stonden we zelfs 
fier bovenaan. Maar na de winterstop en het wegvallen van WKE, wat ons zomaar 6 punten 
kostte, ging het een stuk moeizamer. Op de voorlaatste speeldag, na nota bene een nipte 
nederlaag tegen de Koninklijke HFC, wisten we ons veilig van promotie. Het resulteerde 
vreemd genoeg niet in een juichstemming, al was de prestatie er echt niet minder om. Na 
het vorige seizoen nog tegen de degradatie te hebben gevochten, behoort AFC 1 tot de top 
van de amateurs van Nederland en dat op zich is iets waar we trots op mogen zijn. 
Over amateurvoetbal gesproken, daar kunnen we met het door de KNVB gevoerde beleid en 
de invoering van een semiprofessionele Tweede Divisie een groot vraagteken bij zetten, zo-
als diverse clubleden en bestuurders van overige, veelal traditionele, verenigingen mij reeds 
voorgingen. Maar daarover verderop in het Jaarverslag meer.  
 

- Zaterdag 1 kampioen en promoveert naar de Eerste Klasse 
We gaan nog even verder want naast de Zondag 1 kenden we nog meer successen en 
kampioenen binnen ons aller AFC. Wat te denken van de Zaterdag 1. Kampioen van de 
Tweede Klasse en volgend seizoen voor het eerst uitkomend in de Eerste Klasse. Aan het 
begin van het seizoen werd een nieuwe weg ingeslagen. Het bestuur wilde het zaterdag-
team voorzien van een sterke AFC-signatuur. Medebestuurslid Lou Hekster is daar samen 
met onder andere zijn C-commissie goed in geslaagd, zo kan inmiddels worden vastgesteld. 
Dit had tot gevolg dat Benno Nihom, kind van de club, als trainer werd aangesteld en spelers 
die de AFC-jeugdopleiding hadden doorlopen, maar inmiddels elders speelden, terugkeer-
den op het oude nest. To name a few: Floris Dokkum, Wessel Westerhof, Michael Malm-
berg, Mels Otsen en Tobias Kistemaker. Na een stroef begin kwam de diesel op gang en 
bleef het team vele wedstrijden op rij ongeslagen. Totdat het kampioenschap in zicht kwam, 
heel even was er een hapering, maar dat duurde gelukkig maar even en op de laatste 
speeldag werd overtuigend gewonnen en het kampioenschap binnengehaald. Hulde aan dit 
vriendenteam, trainer en overige begeleiding. 
  

- De Kampioenen 
Bij de Senioren werden de Zondag 6 en Zaterdag 9 kampioen. Bij de Jeugd wist de Zater-
dag B1 zelfs de dubbel te veroveren, een unieke prestatie waar deze knullen, trainer Yuri 
Rose en de overige begeleiding trots op mogen zijn. Overige kampioenen bij de Jeugd zijn 
de D9, E6, E10, F2 en F6 en de Meiden E1 en F1. Hulde en felicitaties aan allen!  
De Zondag B1 heeft via winst in de nacompetitie promotie naar de Hoofdklasse bewerkstel-
ligd. Proficiat! Ook de Zaterdag A2 wist op overtuigende wijze promotie (naar de 2e Divisie) 
veilig te stellen door 6-0 winst in Zwolle op de A1 van ACV Assen.  
 

- Knappe prestaties bij de Jeugd 
Naast de genoemde kampioenschappen verdient de Zaterdag A1 een speciale vermelding. 
Uit een zeer benarde positie werd na een trainerswissel onder aanvoering van Joey van 
Leijenhorst en Kay Bottse na een indrukwekkende inhaalrace behoud in de Eerste Divisie 
bewerkstelligd. Chapeau voor deze meer dan knappe prestatie! Evenzo verdienstelijk zijn de 
prestaties van onze D1 en C1 die zich tussen alle BVO’s staande hielden in de hoogste divi-
sie. De D1 wist en passant ook nog een groot tweedaags internationaal toernooi met diverse 
BVO’s, waaronder AZ, PSV, Twente, Vitesse, Anderlecht, Genk, Leverkusen en Malmö, te 



winnen. Ook hier is een hulde op z’n plaats aan spelers, trainers en begeleiding. Het is niet 
voor niets dat AFC wederom is uitgeroepen tot amateurclub met de beste Jeugdopleiding 
van Nederland. De winst van zowel de A-, B- en C-selecties bij de Jeugd op het op 11 juni 
bij Alphense Boys gehouden Rinus Michels toernooi onderstreept dit nog eens. 
Naast de sportieve activiteiten op het veld waren er uiteraard ook vele andere zaken die de 
gemoederen bezighielden. Ik zal er twee de revue laten passeren, AFC en de Zuidas en de 
KNVB en de Landelijke Tweede Divisie.  
 

- AFC en de Zuidas 
Zoals gezegd is er al heel wat over geschreven. Beginnend met AFC en de Zuidas. Het dos-

sier houdt de AFC bestuurderen al ruim 19 jaar lang bezig. Nadat in het najaar van 2014 
een akkoord werd bereikt over de invulling van het nieuwe sportpark vindt er thans 
veelvuldig overleg plaats met de Gemeente/Zuidas over invulling van de details. 
Hoewel we noodgedwongen aan ruimte zullen moeten inboeten, wordt het zondermeer een 
fraai complex met een bijzonder mooi clubhuis. En natuurlijk hadden we graag in het Am-
sterdamse Bos gevoetbald, want voetballen tussen de hoge gebouwen is misschien niet 
ideaal. Studies wijzen echter uit dat het alles best meevalt. De toekomst zal het uitwijzen, 
voor nu staat voorop dat we met AFC vooruit moeten. Ik ben er van overtuigd dat alle tijd en 
inspanningen die aan dit dossier besteed is en nog steeds wordt, zal resulteren in een mooi 
eindresultaat. 
 

- KNVB en de Tweede Divisie 
Een ander hot topic dat de gemoederen bezig houdt is de invoering van de Tweede Divisie 
met ingang van volgend seizoen. De KNVB heeft een onbedwingbare drang om het betaal-
de- en amateurvoetbal dichter bij elkaar te brengen. En dat is hoogst vreemd in deze tijd. 
Hierdoor zal van amateurvoetbal straks geen sprake meer zijn, laat staan dat we nog kun-
nen spreken van een amateurkampioen van Nederland. Het betaalde voetbal regeert in de 
Zeister bossen en dat staat geenszins in verhouding tot de 1,2 miljoen leden, verdeeld over 
meer dan 3000 verenigingen, waarvan de KNVB de belangen zou moeten dienen. AFC is 
gelijk vele andere traditionele amateurverenigingen geen voorstander van deze ontwikkelin-
gen en heeft dit ook via diverse kanalen kenbaar gemaakt. Ondertussen lonkt wel de spor-
tieve uitdaging voor spelers en trainer om zich te kunnen meten op het hoogste niveau. Wat 
de Tweede Divisie ons allen gaat brengen zal de toekomst uitwijzen.  
 
Nadere informatie over het wel en wee en de gebeurtenissen binnen AFC over het afgelo-
pen seizoen treft u onderverdeeld over de hierna genoemde hoofdstukken van dit jaarver-
slag aan. 
 
  2  -   De Algemene Vergadering 
  3  -   Het bestuur en de interne organisatie 
  4  -   Resultaten seizoen 2015 - 2016 
  5  -   TOPamateurs 
  6  -   Zondag senioren  
  7  -   Zaterdag senioren 
  8  -   De jonge AFC’ers 
  9  -   De Klassieke Veteranen 
10  -   De AFC Vrouwen 
11  -   De Heeren Divisie 
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15  -   De commissie Commerciële Zaken  

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

 
 



2. DE ALGEMENE VERGADERING 
 

De jaarlijkse Algemene Vergadering vond plaats op donderdag 25 juni 2015. Op deze vergade-
ring, die traditiegetrouw plaatsvond in de achterzaal van ons clubhuis op Sportpark Goed Ge-
noeg, tekenden ruim 100 werkende leden de presentielijst. De notulen van deze vergadering 
werden bij afwezigheid van 2e secretaris Ernst-Pieter Knüpfer verzorgd door 1e secretaris Ro-
nald Koster en werden gepubliceerd in “De Schakel” nummer 1, seizoen 2015 -2016, 94ste jaar-
gang van 13 augustus 2015. 
 
 

3. HET BESTUUR EN DE INTERNE ORGANISATIE  
 

Het bestuur was voor het seizoen 2015 - 2016 als volgt samengesteld: 
Voorzitter: Ad Westerhof (17e jaar in het bestuur, 2e jaar als Voorzitter) 
Secretaris: Ronald Koster (15) 
Penningmeester: Benno Honsdrecht (7) 
Vicevoorzitter en Commissaris Commerciële Zaken: Nicolaas van Ommeren (9) 
2de secretaris: Ernst-Piet Knüpfer (2) 
Commissaris Jeugdzaken: Peter Dekkers (2) 
Commissaris TOPamateurs: Milko Vinke (3) 
Commissaris Seniorenvoetbal: Lou Hekster (6) 
Commissaris Pers, Publicatie en Evenementen: Bobby Gehring (2) 
Commissaris Algemene Zaken: Brian Speelman (8) 
Gedurende het seizoen traden Benno Honsdrecht en Milko Vinke uit het bestuur. Zij werden tijdens 
het Jaardiner door voorzitter Ad Westerhof hartelijk bedankt voor hun uitzonderlijke bijdrage. Benno 
heeft jarenlang de belangrijke post van penningmeester met verve ingevuld en Milko heeft als 
Voorzitter van de Commissie Topamateurs een belangrijk aandeel gehad in het succes van AFC 1. 
Het bestuur zal nog op gepaste wijze afscheid van hen nemen. 
Het uittreden van Benno en Milko had overigens tot gevolg dat Ruud Mantel en Henk Bijlsma tus-
sentijds informeel toetraden tot het bestuur. Een en ander had tevens een aantal verschuivingen 
binnen het bestuur tot gevolg. Nicolaas van Ommeren werd bereid gevonden terug te keren op de 
post van penningmeester, die hij in het verleden reeds eerder heeft vervuld. Dit had voorts tot ge-
volg dat de portefeuille Commerciële Zaken door Nicolaas werd overgedragen aan Ronald Koster, 
die op zijn beurt als 1e Secretaris werd vervangen door Ruud Mantel, die overigens reeds eerder 
zitting heeft gehad in het bestuur, als 2e Secretaris. De bestuurswisselingen zullen na instemming 
door de ledenvergadering formeel bekrachtigd worden, waarbij opgemerkt zij dat het beoogd is dat 
de positie van Henk Bijlsma door Bob Duis zal worden ingenomen. Ronald Koster zal tevens als 
vicevoorzitter optreden en daarmee dit stokje van Nicolaas van Ommeren overnemen. 
Het bestuur kwam 19 keer officieel in vergadering bijeen, gedurende welke de dagelijkse be-
slommeringen van de vereniging behandeld werden. Daarnaast kwam het dagelijks bestuur 
veelvuldig bijeen en vond er vrijwel dagelijks onderling overleg tussen de bestuursleden plaats, 
alsmede tussen een aantal bestuursleden met hun respectievelijke commissies. Niet onvermeld 
mag blijven het intensieve overleg dat Ad en Nicolaas tweewekelijks voeren met de Gemeente 
over de inrichting van het nieuwe sportpark en de bouw van ons nieuwe clubhuis.  
Uiteraard kan het bestuur de vele werkzaamheden en activiteiten niet ontplooien zonder de on-
dersteuning van onze verenigingsmanager, Henny Kottmann, een heuse duizendpoot die veel 
werk uit handen neemt.  
De interne organisatie bestaat voorts uit Daryl Gerritsen, die de taken van Lars Folkertsma heeft 
overgenomen en de wedstrijdadministratie en ledenadministratie verzorgt. Rinus van Leijenhorst 
ondersteunt de penningmeester en verzorgt gedurende een aantal dagen per week de financiële 
administratie. Mariëtte Niënhaus verleent op parttimebasis ondersteuning aan onze Commerci-
ele Zaken. We prijzen ons gelukkig dat het aantal AFC-vriendelijke bedrijven en bordsponsoren 
nog steeds toeneemt. Tot slot sportparkmedewerker Hassan el Markouchi, die er wekelijks voor 
zorgt dat onze kleedkamers voortdurend schoon gemaakt worden en alle teams in de rust van 
een kopje thee voorziet. 



De bar werd ook dit seizoen weer beheerd door Frans Ris, bijgestaan door Joop Kenter en ove-
rige crew. Zij zorgen er dagelijks voor dat alle leden en bezoekers van een natje en een droogje 
worden voorzien.  
Marcel Koster begeleidde wederom het arbitrale trio bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal 
en behaalde met een interview in de VI zelfs landelijke bekendheid.  
Het zijn zware tijden voor ons clubblad de Schakel. In het digitale tijdperk waarin we leven is het 
nieuws veelal achterhaald. Onder leiding van de Commissie P.P. & E. wordt gekeken naar een 
alternatief, om zodoende het instituut dat de Schakel is niet verloren te laten gaan. Ook dat hoort 
bij een traditierijke club als de AFC is. Veel werk wordt verricht door onze webmaster, Hans Eli-
as, bijgestaan door erelid Ger van Caspel, die dagelijks de website up-to-date houdt. De website 
is overigens met de hulp van AFC Vriendelijk Bedrijf Atabix in een nieuw jasje gestoken en be-
hoort binnen de voetbalwereld tot de meest bezochte websites van Nederland. Niet voor niets 
dat de AFC website werd genomineerd voor de ’’Website van het jaar’’ – verkiezing. Een com-
pliment voor de Commissie P.P. & E. dat achter de schermen hier heel veel tijd aan besteedt. 
Tot slot een woord van dank aan alle vrijwilligers, commissieleden, trainers en elftalleiders, die 
het mede mogelijk maken dat AFC zo’n bijzondere plaats in het amateurvoetbal inneemt. 
 
 

4. RESULTATEN SEIZOEN 2015 - 2016 
 

In het seizoen 2015-2016 betraden bij AFC meer dan 120 teams in competitieverband het veld, 
verdeeld over seniorenteams, veteranenteams, een vrouwenteam, jeugdteams, meiden teams, 
alsmede de Eredivisie -, Champions League - en World Cup teams. 
In het seizoen 2015-2016 telde AFC weer de nodige kampioenen! 
Senioren: Zaterdag 1, Zaterdag 9 en Zondag 6. Zondag 1 promoveert naar de Tweede Divisie.  
Junioren: B1 (en wint ook de Beker).  
De Zondag B1 is gepromoveerd naar de Hoofdklasse via winst in nacompetitie. Ook de Zondag 
A2 promoveert, naar de 2e Divisie, via winst in de promotiewedstrijden.  
Pupillen: E6, E10, F2 en F6.  
Herfstkampioenen waren er ook: E5, E7, F4, F9 en F10. 
Meiden: E1 en F1. 
 
 
5. TOPAMATEURS 
 

Een bijdrage van Bob Duis. 
“Ons Eerste” 
In het seizoen 2014-2015 kwamen onze “Reds” maar moeilijk tot scoren en eindigde AFC uit-
eindelijk met 37 doelpunten voor. Pepijn Veerman bleek in de loop van het seizoen een redder 
in nood en op wilskracht en met de nodige pijnstillers maakte Pepijn er uiteindelijk 9 en hand-
haafde ons vlaggenschip zich in de laatste wedstrijd van het seizoen 2014-15 op het hoogste 
niveau.  
Voorin zat dus de pijn, mede door de blessures van Pepijn Kluin en Tim Wulffraat en aan de 
commissie Topamateurs de opdracht om voor het seizoen 2015-2016 een aanvallende impuls te 
verzorgen. 
Pieter Koopman kwam van De Zouaven, Edip Biberoglu van HFC EDO en Koen Bosma koos 
voor AFC na zijn terugkeer uit Australië. De selectie werd weer in balans gebracht en vol goede 
moed werd begonnen met de voorbereiding op een cruciaal seizoen. Immers stond promotie 
naar de Tweede Divisie op de agenda. 
AFC mocht wederom naar Italië afreizen op uitnodiging van AFC-Ridder Dé Hurwits. Een gene-
reus gebaar van een geweldige AFC’er waar wij allemaal trots op zijn.  
Van de wedstrijden in de voorbereiding was de pot tegen "de uien” van Rijnsburg de beste 
graadmeter. Deze topclub uit het zaterdagvoetbal werd verslagen met goed voetbal en onze 
boys waren klaar voor de eerste wedstrijd thuis tegen JVC Cuijk. 
Die eerste wedstrijd werd gewonnen en de manier waarop smaakte naar meer. Mark van de 



Boogaart ontpopte zich al snel tot een publiekslieveling en bleek een aanwinst. Eigenlijk alle 
spelers speelden naar behoren, maar dat was vooral tijdens de thuiswedstrijden zichtbaar. 
De eerste zeperd volgde in Haarlem. AFC werd verslagen door onze vrienden van de Koninklij-
ke terwijl thuis regelmatig de pannen van het dak werden gespeeld. Tot aan de winterstop bleef 
dat “thuis” zo doorgaan met hoogtepunten tegen De Treffers en VVSB, terwijl de groep door het 
ijs zakte bij Magreb en HBS. 
Tegen de goede ploegen kon AFC het verschil maken terwijl tegen de mindere goden AFC geen 
punten kon pakken. De hoogste tijd om tijdens de winterstop op Gran Canaria de balans op te 
maken.  Het lek leek boven en de eerste 3 wedstrijden na een succesvol verblijf in de zon wer-
den allen gewonnen met mooi voetbal. De rode draad door het prima verlopen seizoen bleek 
echter later de rol van WKE. Zes punten werden ons afgenomen (!) na het faillissement van de-
ze club en in plaats van kampioenskandidaat waren wij opeens aangeschoten wild. 
De jongens voelden zich een stuk ongemakkelijker in die rol en dat was duidelijk te zien op het 
veld. De laatste wedstrijden in april en mei waren gewoon niet goed en met de hakken over de 
sloot werd gelukkig bij VVSB gewonnen en werd de nekslag in Cuijk uitgedeeld. Kwalificatie 
voor de Tweede Divisie was een feit! 
Al met al een zeer knappe prestatie van onze jongens en alle begeleiders o.l.v. trainer Bart Log-
chies verdienen een pluim voor de vele bergen werk die werden verzet. In Aalsmeer werd op 
gepaste wijze het seizoen afgesloten en werd bekend dat Marien Willemsen werd verkozen tot 
Speler van het Jaar. Ook langs deze weg van harte gefeliciteerd. 
De meeste doelpunten maakte Pieter Koopman en een speciaal applaus verdient Laszlo Sandor 
die als 4e keeper bij AFC binnen kwam wandelen en vervolgens bijna alle wedstrijden speelde. 
Voor nu wensen wij alle betrokkenen een prettige zomervakantie! 
’’Ons tweede’’ 
De Zondag 2 wist met een jong elftal een tweede plaats af te dwingen in de Reserve Hoofdklas-
se, slechts de Koninklijke HFC moesten zij boven zich dulden. Met 15 winstpartijen, 4 gelijke 
spelen en 5 maal verlies behaalde het uit 24 wedstrijden 49 punten. Doelsaldo 81 voor en 36 
tegen. 
Het team van trainer Roy Tular en zijn rechterhand Joey Zebeda wist in de beker door te dringen 
tot de kwartfinale, waarin het nota bene werd uitgeschakeld door haar grotere broer, de AFC 
Zondag 1. Echter niet nadat eerst een ronde ervoor werd gewonnen van Kon. HFC, iets dat de 
Zondag 1 dit jaar niet lukte.  
Al met al een succesvol seizoen in een competitie die wederom een vooraanstaand team zag 
wegvallen. Na eerder clubs als Argon, Blauw Wit, DWV, Elinkwijk en Hilversum zich uit de Re-
serve Hoofdklasse terugtrokken, werd halverwege dit jaar Hollandia aan dit rijtje toegevoegd. 
Helaas. Het zou de KNVB sieren de tweede elftallen uit de Reserve Hoofdklasse te laten mees-
pelen in de Tweede Klasse Zondagamateurs. Het is maar een gedachte. 
 
 

6. ZONDAG SENIOREN 3 T/M 12 
 

Een bijdrage van Patrick Reddering. 
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 8, 9, 10 en 12. En Diederick de Mos was verantwoordelijk voor 
de zondag 6, 7 en 11. De zondag 4 in de huidige samenstelling houdt helaas op te bestaan. En 
vanwege een vertrek van een aantal spelers uit zowel de zondag 10 als zondag 11 zullen de 
overgebleven spelers samen een nieuw team gaan vormen. Verder heeft zich een compleet 
nieuw team aangemeld waardoor er in het nieuwe seizoen in totaal 11 teams op de zondag in 
actie komen. De B-commissie zal het nieuwe seizoen in dezelfde samenstelling doorgaan. 
Trainers/trainingen 
Het afgelopen seizoen was René de Haan trainer/coach van de zondag 3. Hij werd daarbij ge-
assisteerd door de elftalleider Cocky van Duijvenbode. Het team is als promovendus in de re-



serve eerste klasse op een mooie zesde plaats in de competitie geëindigd. René en Cocky zul-
len het komende seizoen weer de begeleiding van de zondag 3 op zich nemen. 
De begeleiding van de zondag 4 was in handen van trainer Herman Wieffering en elftalleider 
Gerrit Altena. Het team is op de vierde plaats geëindigd en zal komend seizoen helaas niet meer 
in de huidige samenstelling verder gaan. Op 18 mei jl. is Gerrit Altena uitgeroepen tot “vrijwilliger 
van het jaar 2016.” Een prachtige en zeer verdiende onderscheiding voor Gerrit, die zich jaren-
lang als teamleider en clubscheidsrechter inzet voor de club.  
De training van de overige seniorenteams stond op de woensdagavond onder leiding van Kees 
Bregman. Hiermee gaat Kees in het nieuwe seizoen door. Daarnaast zal hij weer terugkeren als 
trainer/coach van de zondag 4. Dit team is de huidige zondag 6, die door het behalen van het 
kampioenschap is gepromoveerd naar de reserve derde klasse.  
Als B-commissie bedanken wij René, Cocky, Herman, Gerrit en Kees voor hun enthousiasme en 
inzet in het afgelopen seizoen. 
Scheidsrechters 
Ook dit seizoen was het door de inzet van onze clubscheidsrechters Gerrit Altena, Erik Bos, 
Frans Jüch, Till Kolle, Rutger Koopmans, Karel Kuijvenhoven, Ron van Peufflik, Wim Ringe, 
Steve Ritfeld, Daniel Schröder, Xander Stoffer en Erick van de Wouw weer mogelijk om prak-
tisch alle thuiswedstrijden van onze zondag teams te laten leiden door eigen scheidsrechters. 
Gezien het volle wedstrijdprogramma en het wekelijkse aantal beschikbare scheidsrechters is 
het zeker niet eenvoudig om dit elk weekend te realiseren. Onze scheidsrechterscommissie is 
daarom altijd op zoek naar AFC’ers die als vrijwilliger jeugd- en/of seniorenwedstrijden willen 
fluiten. Als u interesse heeft dan kunt u zich melden bij Frans Jüch, de voorzitter van onze 
scheidsrechterscommissie. Uiteraard willen wij, mede namens de spelers, alle scheidsrechters 
bedanken voor hun enorme inzet in het afgelopen seizoen. 
Bestuur 
In het bestuur heeft Lou Hekster voor het zesde seizoen het seniorenvoetbal in zijn portefeuille. 
Samen met hem en de leden van de elftalcommissie C werd veel tot stand gebracht. Vooral bij 
de organisatie van het Gelukkig Nieuwjaar toernooi werd er weer goed samengewerkt. Wij be-
danken Lou voor zijn ondersteuning en adviezen.  
Administratie 
Dankzij de hulp en ondersteuning van Daryl Gerritsen op de administratie werd ons weer veel 
werk uit handen genomen en konden we onze aanvoerders en spelers altijd goed informeren 
over o.a. nieuwe spelerspassen, aanvragen van snipperdagen, wedstrijdprogramma etc. Geluk-
kig wordt de digitalisering bij de KNVB ook verder doorgevoerd en is er steeds minder ‘papier-
werk’ te doen. Naast de bekende digitale wedstrijdformulieren is nu ook de digitale overschrij-
ving ingevoerd. Dus het invullen van het blauwe papieren overschrijvingsformulier behoort ge-
lukkig tot het verleden. 
De dagelijkse inzet en hulp van onze AFC-administratie is uiteraard belangrijk voor het goed 
functioneren van onze club. Samen met verenigingsmanager Henny Kottmann is er weer veel 
belangrijk werk verricht. Bedankt daarvoor! 
Wedstrijdtafel 
Ook dit seizoen werd de wedstrijdtafel op uitstekende wijze bemand door Paul Ravelli en Jan 
Wortel. Onze gastheren ontvangen elke zondag de aanvoerders van onze eigen teams en te-
genstanders, trainers, elftalleiders en scheidsrechters. Namens onze aanvoerders en scheids-
rechters willen wij Paul en Jan bedanken voor hun betrokkenheid met de teams en het uitvoeren 
van deze belangrijke functie. 
Sportpark 
De organisatie van de kleedkamers, materialen en velden op ons mooie sportpark “Goed Ge-
noeg” werden door de inzet van Hassan el Markouchi tot volle tevredenheid uitgevoerd. Onze 
teams worden elke zondag uitstekend opgevangen en begeleid. In de zomerstop zal worden ge-
start met de verbouwing van ons sportpark. De grasvelden zes en zeven zullen verdwijnen en 
hiervoor in de plaats komt er een nieuw kunstgrasveld bij. Op dit nieuwe veld kan vanaf de start 
van het nieuwe seizoen al worden gespeeld en getraind.  
 
 



Teams 
Zondag 3 is in de competitie als zesde geëindigd. Als promovendus in de reserve eerste klasse, 
met bijna allemaal tweede elftallen als tegenstander, is dit een mooi resultaat. Zeker als je in be-
schouwing neemt dat je eigen vaste keeper in de winterstop, vanwege het volgen van een stu-
die, naar het buitenland vertrekt. Leuk om te melden is dat twee spelers af en toe met de zondag 
2 hebben meegespeeld. In het nieuwe seizoen zullen er enkele spelers van de zondag 4 aan het 
team worden toegevoegd. 
Zondag 4 is dit seizoen in de reserve vierde klasse op de vierde plek geëindigd. Dit is dezelfde 
eindklassering als het seizoen daarvoor. Natuurlijk was het de bedoeling om mee te doen in de 
race om het kampioenschap, maar dat is helaas niet gelukt. In de bekercompetitie is het team 
ver gekomen door o.a. een gedenkwaardige wedstrijd uit tegen Buitenveldert die in de stromen-
de regen met 1-3 werd gewonnen. Het team zal in de huidige samenstelling niet doorgaan.  
Zondag 5 is in de competitie op een elfde plek geëindigd. Ondanks deze lage eindnotering heeft 
het team zeker een leuk seizoen gehad. In de competitie waren maar twee ploegen die er echt 
bovenuit staken en de rest was aan elkaar gewaagd. Leuk om te melden is dat één van de spe-
lers die stopt zijn voetbalcarrière gaat voortzetten in de veteranen 1. Verder zal het team vol-
gend seizoen worden versterkt met spelers die vanuit de junioren A3 naar de senioren over-
stappen.  
Zondag 6 is dit jaar in de reserve vierde klasse kampioen geworden. Na een traditioneel stroeve 
start vond het team al snel de weg omhoog en na de winterstop werd nog slechts één keer ver-
loren. Het kampioenschap werd begin mei veiliggesteld uit tegen Swift en aangezien dit de oude 
club is van veel van de jongens in dit elftal gaf dat het kampioenschap extra cachet. Volgend 
seizoen zal het team als zondag 4 uitkomen in de reserve derde klasse onder de deskundige 
begeleiding van trainer Kees Bregman.  
Zondag 7 is in de reserve vijfde klasse als zesde geëindigd net onder zondag 9. Het was een 
wisselvallig seizoen met pieken en dalen in een poule waarin alles mogelijk was. Dat er twee 
keer slechts nipt werd verloren van het met overmacht kampioen geworden Swift is daar het 
bewijs van. Het team heeft zich voor volgend seizoen voorgenomen meer te gaan trainen en de 
selectie op een aantal plaatsen waaronder tussen de palen te versterken. 
Zondag 8 is dit seizoen in de reserve vijfde klasse op plaats vijf geëindigd. De start van het sei-
zoen was veelbelovend. Het team kwam gretig uit de zomervakantie, maar helaas niet zo fit. En 
dus moest er in de voorbereiding hard worden getraind. Gedurende het seizoen waren de resul-
taten wisselvallig. De spelers willen topscorer Constantijn van der Meer bedanken. Immers zon-
der zijn doelpunten was het team niet in de subtop geëindigd. Ondanks de vele blessures was 
het toch een mooi seizoen. 
Zondag 9 is in de competitie in de reserve vijfde klasse op de vijfde plaats geëindigd. Het eerste 
jaar AFC (voor velen een terugkeer op het oude nest) was er een van pieken en dalen. Zo be-
gon het team goed aan de competitie, hadden ze een vrij lange winterdip en eindigden ze het 
seizoen uiteindelijk uitstekend met een serie van acht winstpartijen op rij. Deze serie heeft het 
team zo veel vertrouwen gegeven dat ze hebben besloten om in de reserve vierde klasse te 
gaan spelen. Hierdoor zullen ze volgend seizoen als zondag 6 spelen. 
Zondag 10 is dit seizoen in de reserve zesde klasse op plaats elf geëindigd. Door veel blessu-
res en afwezigen was het lastig om elke wedstrijd een goede opstelling te maken. Met als ge-
volg dat de uitslagen nogal wisselvallig waren. Een aantal spelers, dat vaak al heel wat jaren lid 
zijn, zullen aan het einde van het seizoen stoppen. Gelukkig gaat het team volgend seizoen zijn 
krachten bundelen met de zondag 11. Hopelijk kan het ‘nieuwe team’ in de reserve zevende 
klasse de wedstrijd vaker afsluiten met een overwinning. 
Zondag 11 is dit jaar in de reserve zevende klasse als twaalfde geëindigd. Na het vorig jaar be-
haalde kampioenschap volgde een moeilijk seizoen. Aan het eind van het seizoen werd tevens 
duidelijk dat een aantal ervaren vaste krachten het voor gezien zouden houden. Gelukkig zijn de 
overgebleven spelers bewaard gebleven voor AFC door een fusie met zondag 10. Het tiende 
kwam dit seizoen uit in de reserve zesde klasse en dus zijn de verwachtingen voor het nieuwe 
seizoen waarin het fusieteam als zondag 10 zal uitkomen in de reserve zevende klasse hoogge-
spannen. 



Zondag 12 is dit seizoen in de reserve zevende klasse op de zesde plaats geëindigd. Met een 
aantal versterkingen begon het team veelbelovend aan het seizoen. Door nogal wat blessures 
leed het twaalfde soms onnodige nederlagen. Volgend seizoen wil het team weer voor een top-
positie gaan strijden. Het seizoen wordt traditioneel afgesloten met de “Gouden Schoen Avond” 
waar o.a. de winnaar van de felbegeerde Gouden Schoen bekend wordt gemaakt.  
Activiteiten 
Samen met de elftalcommissie C en Lou Hekster hebben we in de winterstop weer het ‘Gelukkig 
Nieuwjaar’ toernooi georganiseerd in de Emergohal. De traditionele afsluiting van het seizoen 
met de ‘Be Friends Cup’ kon helaas niet doorgaan vanwege te weinig deelnemende teams. Ge-
keken wordt of we dit onderlinge toernooi aan het begin van het nieuwe seizoen kunnen organi-
seren. 
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 Gerrit Altena, teamleider van de 
zondag 4 en clubscheidsrechter, uitgeroepen tot “AFC-vrijwilliger van het jaar 2016.” Ten slotte 
moet uiteraard ook worden gemeld dat Max Flam tijdens het AFC-jaardiner in het Amsterdamse 
American Hotel door het bestuur is uitgeroepen tot Lid van Verdienste. 
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en tot ziens bij de start van het nieuwe voetbalseizoen 
2016/2017. 
 
 

7.  ZATERDAG SENIOREN 
 

Een bijdrage van Sebo Woldringh. 
Hoe is het de elftallen, zaterdag 1 tot en met 13, alsmede de Veteranen 1, 2 en 3, vergaan? 
Het vlaggenschip, de zaterdag 1, had dit jaar een nieuwe trainer gekregen in de persoon van 
AFC’er Benno Nihom. Met name de commissieleden Roy van Dijk en Sebo Woldringh hebben er al 
vele jaren, misschien wel meer dan tien jaar, op aangedrongen bij het hoofdbestuur om de zater-
dag 1 een ietsje pietsje belangrijker te maken binnen onze club. Geef de zaterdag 1 iets van een 
opleidingsstatus waar talentvolle A1 spelers (voordat ze anders zo de poort uitlopen) of spelers die 
van de zondag 2 overkomen, kunnen rijpen. En om dan wellicht over een of twee jaar de overstap 
te kunnen maken naar de zondag1! Natuurlijk moet er dan op een redelijk niveau gespeeld worden 
en, zonder dat het als keiharde doelstelling was neergelegd, zou het mooi zijn als de zat 1 wist te 
promoveren naar de 1e klasse. En wel nu, zij zijn met vlag en wimpel geslaagd. De start van het 
seizoen verliep nog een beetje stroefjes. En zelfs een punt in mindering was hun deel door, laten 
we maar zeggen een administratieve dwaling. Echter daarna werden de overwinningen aaneenge-
regen en niemand twijfelde er nog aan dat de titel zou worden binnengehaald. Drie wedstrijden 
voor het einde had dit eigenlijk al moeten gebeuren maar de zenuwen (?) slopen erin met een ge-
lijkspel en nederlaag. Maar gelukkig, op de laatste dag werd de voorsprong van twee punten niet 
meer weggegeven en zelfs vergroot naar vijf punten. Campione, campione en dit werd in stijl, zoals 
gebruikelijk bij de Amsterdamsche Fuif Club, groots gevierd in het clubhuis. Volgend jaar naar de 1e 
klasse en de commissie wenst trainer Benno Nihom en elftalleider Tim de Groot veel succes! 
Vanaf het seizoen 2016-2017 zal de zaterdag 1, binnen AFC, onder de commissie ‘Topamateurs’ 
gaan vallen. Succes kan (opeens) een snel vervolg krijgen. Hulde! 
De heren van Zaterdag 2, uitkomend in de reserve 1e klasse, met nog steeds vele oer-AFC’ers in 
de gelederen, zoals de gebroeders Robert en Bobby Gehring, Fred ten Nijenhuis, Ken Watanabe 
en vele anderen, hebben een prima seizoen gedraaid en zijn uiteindelijk als 7e van de 14 ploegen 
geëindigd. Ondanks dat in dit team een aantal potentiële, Klassieke Veteranen schuilen, gaan de 
mannen onder de bezielende leiding van Jeroen Brussee zeker nog een seizoen door in deze zwa-
re klasse. 
De elftallen Zaterdag 3 tot en met Zaterdag 7 zijn allemaal uitgekomen in de reserve 3e klasse, A-
categorie.   
De Zaterdag 3 van Lennart Ammerlaan c.s. zijn keurig als 5e van de 12 ploegen geëindigd. En ab-
soluut hoogtepunt was de gewonnen bus-prijs bij het Kienen naar een uitwedstrijd. Heel Zuid Oost 



Beemster (ZOB) keek dan ook vol verbazing toen de ‘Heeren (oud)-studenten’ met de mooie Oos-
tenrijk-bus van zondag 1 kwamen aanrijden. Natuurlijk gingen de drie punten mee terug de bus in. 
Zaterdag 4 van Justin Stoke en Michiel Bijloo c.s. hebben wederom een sterk en constant seizoen 
gedraaid en zijn uiteindelijk als 3e van de 11 teams in de competitie geëindigd. Prima! 
Zaterdag 5, van Sebastiaan Licht c.s. hebben lang om de titel gestreden maar zijn uiteindelijk als 
3e geëindigd in een poule van 12. Door wat gepuzzel rolde er zelfs uiteindelijk nog promotiewed-
strijden uit de koker. Een eerste tweeluik met Sporting Martinus werd winnend afgesloten. Helaas 
heeft de Zat. 5 promotie naar de reserve 2e klasse via de nacompetitie niet kunnen bewerkstelligen.  
Zaterdag 6 is het team van Alain Leons c.s. en zij hebben sportief ook een meer dan aardig sei-
zoen gedraaid. Een 4e stek van de 11 teams was hun deel. 
Zaterdag 7, met zat-cie. lid Jack Huiman als stuwende kracht, zijn dit seizoen iets lager geëindigd 
als voorgaande jaren. 8e van de 12 teams luidde hun eindklassering. Het plezier was er niet minder 
om! 
De teams van Zat. 8 tot en met Zat. 12 zijn allemaal in de reserve 4e klasse uitgekomen. B-
categorie.  
Zaterdag 8 was het team van Maarten Blokland c.s. En met circa tien nieuwe spelers, afkomstig 
van RAP, was hun selectie weer voltallig. Helaas sportief hebben zij een minder seizoen gedraaid 
en zijn zij als nummer 13 van de 14 ploegen geëindigd. 
Zaterdag 9 van Jean-Paul Lo-ten-Foe c.s. hebben een topseizoen gedraaid. En wat al vele jaren in 
het vat zat, is er nu eindelijk uitgekomen: Soeverein kampioen en volgend jaar naar de 3e klasse, A-
categorie. Succes mannen!  
Zaterdag 10 was een nieuw team bij AFC en afkomstig van Roda’23. De gebroeders Huisman, 
Joost en Tom, nemen hier het voortouw. Niet slecht, een 5e stek van de 12 ploegen en zij voelden 
zich al snel thuis bij ons AFC.  
Zaterdag 11 was het team van Coen Doolaard, die later in het seizoen het stokje aan Frederik Til-
man heeft overgedragen. Eigenlijk moest er nog een wedstrijd worden gespeeld en bij winst zou 
plek 4 van de 12 behaald zijn. Nu dus 5e en verder was het allemaal prima. 
Zaterdag 12 van Wieger v/d Linden c.s. hebben sportief wederom wat minder gedaan en zijn als 
12e van de 13 ploegen geëindigd. Maar het plezier, naar verluidt, was er niet minder om! 
Zaterdag 13 van Thomas van der Werff c.s. waren eindelijk op hun verzoek in de reserve 5e klasse 
ingedeeld. En sportief betekende dit nu meedoen om de titel. Met 64 punten uit 26 wedstrijden zijn 
zij uiteindelijk verdienstelijk 2e geworden in hun poule. 
De Veteranen 1 ( AFC 35+1) van Sebo Woldringh c.s. waren dit jaar in een leuke poule ingedeeld 
met dit keer eens wat minder Amsterdamse tegenstanders. Het werd een lange competitie met 
maar liefst 26 wedstrijden. Helaas in de periode van Sinterklaas tot en met de Voorjaarsvakantie 
hebben zij een aantal dure punten verspeeld en daarmee ook het zicht op de titel. Uiteindelijk, mid-
dels een mooie eindsprint, zijn zij nog wel keurig 3e geworden. Europa lonkt en eerst wacht nog de 
traditionele seizoenafsluiting op 2 juli met een boottochtje door de grachten en wat sateetjes. Kan 
zo maar gezellig worden! 
De Veteranen 2 (AFC 35+2), voormalig zat 10 van Victor de Vries c.s., hebben hun vuurdoop ge-
had in de veteranencompetitie. Het spel was dikwijls heel aardig, alleen sportief is het iets minder 
gelopen. 10e geëindigd van de12 ploegen. Dat wordt volgens seizoen gegarandeerd beter. 
Veteranen 3 (AFC 45+1), met nog steeds “”Marko”” (Marcel Koster voor intimi) aan het roer, heb-
ben sportief een goed seizoen gedraaid in hun 45+ competitie. Een 3e plek was hun deel. Leuk om 
ook altijd het wel en wee, via de verslagen van Anton Fasel, te lezen op onze site bij hun teampa-
gina. Overigens de 3e helft was ook altijd bijzonder gezellig. Maar geldt dat eigenlijk niet voor alle 
seniorenteams? 
Tot zover de verrichtingen van Zaterdag 1 tot en met 13, alsmede de Veteranen 1, 2 en 3. Net als 
vorig seizoen hebben wederom alle teams (op een wedstrijd na bij zat 11) hun volledige aantal 
wedstrijden kunnen spelen. Er zijn dan ook weer opmerkelijk weinig wedstrijden afgelast. Daarbij 
heeft natuurlijk het nieuwe kunstgrasveld 3 en de kg-velden bij de tegenstanders zeker aan bijge-
dragen. 
Zoals het hoort een woord van dank aan al degenen die bij hebben gedragen aan een vlotte orga-
nisatie ten behoeve van het zaterdag seniorenvoetbal. Aldus, in willekeurige volgorde: Onze terech-
te vrijwilligster van het jaar, Marian 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 Daryl Gerritsen op het wedstrijdsecretariaat 
alsmede met onze verenigingsmanager Henny Kottmann. Dank ook aan Hassan 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 2015-2016 geweest waarbij zeker niet onvermeld 
mag blijven de altijd weer gezellige Sixes op Nieuwjaarsdag, het traditionele Kienen, het ”Gelukkig 
Nieuwjaar” zaalvoetbaltoernooi in de Emergo-hal te Amstelveen. Helaas moest op het laatste mo-
ment de ‘Be Friens-cup’ worden gecanceld worden vanwege te weinig animo bij zaterdag- en zon-
dag senioren. Wellicht gaan we het organiseren aan het begin van het nieuwe seizoen? 
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! 
 
 
8.  DE JONGE AFC’ERS: “Verrassend of niet?” 
 
Een bijdrage van Michiel Middendorf. 
“Topjaar” 
Het seizoen 2015-2016 is afgesloten, een seizoen vol hoogtepunten, een echt topjaar.  
Wat maakt een jaar dan een echt topjaar? Bij de jeugdcommissie denken we dan in eerste in-
stantie aan top vrijwilligers zoals welwillende ouders die leidend en coachend hun vrije tijd maar 
al te graag opofferen. Wij denken aan topspelers van de hele jeugd van AFC die met trots hun 
rood-zwarte tenue verdedigen, met hier en daar een mooi kampioenschap als resultaat. Dit alles 
met trainingen van natuurlijk onze toptrainers. Wij denken ook aan een topsfeer met weinig ver-
velende incidenten, iets wat we met volle overtuiging nastreven bij AFC. Wij denken zeker ook 
aan topevenementen georganiseerd door een topevenementencommissie Top dat we 4 top-
moeders hadden die ervoor zorgden dat er 30 Syrische kinderen konden meetrainen bij AFC. En 
we denken zeker aan top emoties, de emotie van het verliezen die net zo leerzaam is als de 
emotie van het winnen. Al deze zaken zijn voor ons als Jeugdcommissie de definitie van een 
topjaar!  
“Kampioenen!” 
Felicitaties gaan uit naar de kampioenen van afgelopen seizoen:  
Kampioenen aan het einde van het seizoen waren onze dames F1 en E1, wat zijn we trots, 
maar niet minder trots op onze heren E10, E6, F2 en F6!  
De B1 heeft onder leiding van trainer-coach Yuri Rose een mooie prestatie geleverd: een echte 
“dubbel” behaald door het kampioenschap binnen te slepen en daarna de bekerfinale te winnen. 
Volgend jaar mag de AFC B1 weer Eerste Divisie spelen. De zondag B1 heeft ook goed gepres-
teerd en mag dan ook promoveren naar de Hoofdklasse: mooi team, mooi resultaat! Na dit 
schrijven moet de A2 nog 1 promotiewedstrijd spelen in de nacompetitie waardoor ze in de 
Tweede Divisie kunnen eindigen. 
“Ladies First” 
Na een succesvolle start van het vrouwen- en meisjesvoetbal vorig seizoen, werd het meiden-
voetbal in 2015-2016 uitgebreid met een MF2, een ME-team en MD/C-team. Net als in het eer-
ste seizoen stond de MF1 als een huis en werd zowel in het najaar als in het voorjaar ongesla-
gen kampioen. Daarnaast wonnen deze meiden ook nog alle toernooien. De MF2 met nog veel 
eerstejaars en pupillen begon het jaar rustig met training en onderlinge wedstrijdjes. In het 
tweede deel van het seizoen mochten de meisjes ervaring opdoen in de competitie. Met een 5e 
plek in de competitie is er ook met deze meisjes een goede basis gelegd om komend seizoen 
verder te groeien. Het nieuwe ME1 team had een geweldige start en won in de najaar competitie 



al de wedstrijden. In de voorjaarscompetitie was het spannend tot de laatste wedstrijd, maar de 
ME1 sleepte het tweede kampioenschap binnen. De MD1 was net zo succesvol en won onge-
slagen de 7 -7 competitie. De tweede helft van het seizoen werd de MD1 de MC1 en speelde ze 
voor het eerst 11 tegen 11, waar ze in de 3de klasse de nodige ervaring opdeden en keurig in de 
middenmoot eindigden. De MB1 had een goed seizoen. Zowel als team en individueel was er in 
dit tweede jaar echt ontwikkeling te zien, wat zich vertaalde in een mooie 3de plek in de eerste 
klasse in de na-en voorjaarscompetitie. Komend seizoen gaat het meisjesvoetbal bij AFC verder 
groeien van 5 naar 7 teams, zodat elke categorie vertegenwoordigd is (F, E, D, C, B en A). Zo 
komt er meer structuur en continuïteit voor de toekomst. 
“Alles is mogelijk in het (jeugd)voetbal” 
Na de eerste seizoenhelft stond de A1 kansloos onderaan in de eerste divisie. Na de eerste 
wedstrijden in de degradatie poule waren de supporters al radeloos. De reeks nederlagen werd 
niet doorbroken, integendeel, er werd gewoon doorgegaan met verliezen. Echter werd op 11 fe-
bruari 2016 Joey van Leijenhorst aangesteld als trainer van het team, twee dagen voor de, voor 
AFC altijd belangrijke wedstrijd tegen Zeeburgia A1. Hij had maar weinig tijd om het team naar 
zijn hand te zetten en dat bleek te kort. Er werd op 13 februari weliswaar met 3-0 verloren van 
Zeeburgia maar het leek wel of er een andere geest in het team was gevaren. Onder leiding van 
Joey werd op 27 februari het eerste punt behaald. Tegen VVV/Helmond Sport A1 vocht onze A1 
zich naar een 0-0 gelijkspel dat als overwinning werd gevierd. Op 5 maart behaalde de A1 haar 
eerste overwinning, Brabant United werd in het stadion de Vliert in Den Bosch met 2-3 geklopt. 
Meerdere overwinningen volgden. Onder leiding van Joey werd het geloof in eigen kunnen her-
vonden, werd voor iedere punt gevochten en werd een teamgeest gesmeed die thuishoort bij 
AFC. Natuurlijk moet het team in het zonnetje gezet worden, maar de meeste eer komt toe aan 
Joey die uit een verloren situatie het team naar lijfsbehoud in de eerste divisie leidde. Belangrijk 
voor AFC en de continuïteit van ons jeugdvoetbal. 
“Veel reuring” 
De evenementen commissie heeft ook dit seizoen alle spelers weer blij gemaakt met een ge-
slaagde herfst tweedaagse, een mooie Sinterklaasviering en een gezellig kerstdiner voor de C 
junioren en niet te vergeten: AFC Superstars in Borchland waar dankzij de steun van de hele 
zaterdag 1 selectie een hele bijzondere dag is beleefd.  
En dan op 29 mei, was het weer zover.... De 3e editie van het Dick van der Klaauw toernooi 
(oud- voorzitter en Erelid) voor F1 en eerstejaars E-pupillen selecties. Afgelopen zondag, 6 juni, 
vond op AFC het traditionele Mini WK plaats. Deze jaarlijkse seizoen afsluiter voor onze 
jong(st)e jeugd trok dit jaar, waarschijnlijk mede door het fantastische weer, ruim 450 kinderen 
(jongens en meisjes) uit onze Eredivisie, Champions League, F- E- en D-Pupillen. Het was een 
fantastische dag op onze AFC, waarmee de club maar weer eens heeft bewezen over prachtige 
tradities te beschikken. AFC is meer dan voetbal zullen we maar zeggen. Mooie evenementen 
en herinneringen voor de jeugd bij AFC. Daarnaast blijft het AFC-voetbalkamp steeds groeien in 
populariteit. 
“Een woord van dank” 
Jan de Bruijne heeft aangegeven de Jeugdcommissie te gaan verlaten. Wij zullen zijn bijdrage 
zeker gaan missen en willen hem onder andere via deze weg oprecht bedanken voor zijn steun 
en support. 
 
De Jeugdcommissie  
 
 
9.  DE KLASSIEKE VETERANEN  
 

Een bijdrage van Maarten Oldenhof. 
Het seizoen 2015-16 was er een zonder hoge verwachtingen. De verwachte versterking van de 
zaterdag 2 bleef uit en bij velen gingen de jaren tellen. Toch hebben wij ook voetballend een uit-
stekend seizoen gehad. Tot de najaar vakantie stonden wij zelfs bovenaan. De 2 wedstrijden 
gepland tijdens de vakantie gingen verloren en dus daarmee ons uitzicht op het kampioenschap. 
Nu was Ajax als nieuwkomer ongelooflijk sterk en is ook meer dan terecht kampioen geworden. 



De thuiswedstrijd tegen Ajax was voetballend een hoogtepunt. De voornaamste reden dat wij zo 
lang hebben meegestreden voor het kampioenschap is gelegen in ons goede transferbeleid. Met 
Sylvan Martha en Christiaan Uittenbosch zijn wij er kwalitatief erg op vooruit gegaan. Ook de 
veel frequentere aanwezigheid van de oude vedetten Nils Adriaanse en Guido Smit heeft erg 
geholpen.  
Wat waren de overige hoogtepunten? Zoals de laatste jaren gebruikelijk lagen die niet uitslui-
tend op het veld. Het elftal heeft met partners een topavond gehad in restaurant Zürich geregeld 
door onze feest- annex kleding- annex reiscommissie bestaande uit Sander en Wilfred. Dit sei-
zoen gaat onze buitenlandtrip naar Ibiza, alwaar wij op elk gebied de AFC-reputatie zullen 
hooghouden. Sander en Wilfred hebben ervoor gezorgd dat wij er ook zijn binnen het veld re-
presentatief uit zien met een nieuw tenue en trainingspak.  
De Klassieke Veteranen Commissie bestond dit jaar uit Maarten Oldenhof, Pieter Scholten en 
Lennard Parlevliet aangevuld met Wilfred Hunsel en Sander Hommel. Ook heeft Frank Keijzer 
achter de schermen weer op allerlei fronten geholpen. Wij willen alle invallers, zowel binnen als 
buiten de club bedanken, met onze speciale dank voor Evert Steenbergen en Jeroen Brussee. 
Ook willen wij Simon Brouwer en Ger Smit bedanken voor hun veelvuldige aanwezigheid.  
Dit seizoen gaan wij afscheid nemen van een aantal hele trouwe spelers, het is tot onze grote 
spijt zeker dat Pieter Scholten, Frank Keijzer en Nicolaas van Ommeren de schoenen aan de 
wilgen hangen. Bij Pieter en Frank is het fysiek ongemak dat ze stoppen, de knieën willen niet 
meer. Nicolaas heeft het te druk ook binnen AFC om dit met voetballen te combineren. Er zijn 
nog een aantal twijfelgevallen, dus het wordt weer een spannende zomer op de transfermarkt. 
 
 

10.  DE AFC VROUWEN 
 
De Vrouwen 1 van AFC kende een seizoen met twee gezichten. Tot aan de winterstop zag alles er 
rooskleurig uit en werd afgesloten met een tweede positie. Helaas kon deze positie in de tweede 
seizoenshelft niet worden versterkt en viel het team van trainer Sandro Piqué terug naar een zes-
de plaats in de eindrangschikking. Personele problemen lagen hier veelal aan ten grondslag. Al 
met al geen onverdienstelijke prestatie, al had er misschien meer in gezeten. De Vrouwen doen 
verwoede pogingen via sociale media om versterking van buitenaf aan te trekken en als ze daar-
in slagen dan zullen zij volgend seizoen zeker van zich doen spreken. 
 
 
11.  DE HEEREN DIVISIE 
 
AFC kent inmiddels een bloeiende Heeren Divisie, die ruim 100 actief spelende leden telt die weke-
lijks op vrijdag hun kunsten vertonen. Dat dit van VOC uit Rotterdam overgewaaide idee succesvol 
is, behoeft verder geen betoog. Op 1 juli zal VOC met 7 teams naar AFC komen om de onderlinge 
strijd aan te gaan. Naar verwachting zal het aantal Heeren Divisie leden volgend jaar nog verder 
uitgebreid worden en gaan we van 12 naar 14 teams. 
 
 
12.  DE COMMISSIE MEDISCHE ZAKEN 
 

Een bijdrage van Wim Crouwel.  
Sinds september 1998 is op initiatief van fysiotherapeut Wim Crouwel de Medische Commissie 
in het leven te geroepen. 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 AFC functionerende sporttherapeuten. 
Al weer 18 seizoenen stellen de commissieleden hun professionele kennis ter beschikking. De 
M.C. bestond dit seizoen uit de leden Lex Swaan arts, fysiotherapeut Wim Crouwel (voorzitter), 
sporttherapeut Michael Olivieira en sportverzorger Co Groszenipper. Allen zijn herkiesbaar. 
Omdat één discipline nog aan dit team ontbrak, is het voorstel van de M.C. aan de vergadering 



om dr. Bas Pijnenburg (orthopeed aan het Amstelland Amstelveen ziekenhuis) toe te voegen 
aan de Medische Commissie.  
Ons Eerste vlaggenschip werd vakkundig begeleid door clubarts Lex Swaan, fysio- manueelthe-
rapeut Bas ter Hoeven van de praktijk Mobilis en sporttherapeut Michael Olivieira. Blijkbaar een 
succesformule welke als onderdeel van de staf promotie naar de tweede divisie mogelijk maak-
ten. De senioren 2 werd begeleid door sporttherapeut Dennis Schröder, welke tevens de jun. A1 
onder zijn hoede nam.  
De zaterdag senioren 1 en inmiddels kampioen, werd begeleid door fysiotherapeut Kevin Bec-
kers, eveneens van de praktijk Mobilis. De AFC Top-jeugd, uitkomend tegen diverse BVO 11-
tallen, werd dit seizoen paramedisch begeleid door sporttherapeuten Dennis Schröder (jun. A1), 
sport-therapeut Jürgen Boerleider (jun. B1), Floor Monas sporttherapeute (jun. C1) en Aukje 
Spoelstra sporttherapeute (jun. D1). Tevens waren allen inzetbaar bij diverse door de commis-
sies zowel in- als outdoor georganiseerde festiviteiten en toernooien.  
De reguliere kolom van de Medische Commissie in ons clubblad de Schakel evenals de website, 
heeft tot een moderne communicatie over en weer geleid met ouders van onze jeugd en/of trai-
ners, daar waar het ging om vragen m.b.t. algemene gezondheid. Een belangrijk verlengstuk 
daarvan bleek voor AFC-jeugd het exclusieve inloopspreekuur op maandag- en woensdagmid-
dag. 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 AFC door haar diverse commissies te vergelijken is met een “gezond” bedrijf, 
dan functioneerde de Medische Commissie daarin wederom als een geolied radertje.  
 
 

13.  PERS, PUBLICITEIT en EVENEMENTEN  
 
Een bijdrage van Bobby Gehring. 
De commissie bestaande uit Hans Elias, Laurens Bianchi en André Wijnand, Arjan Anderiesen, 
Loraine Parsser en Bobby Gehring kende wat betreft haar verantwoordelijkheden een druk ver-
enigingsjaar.  
Onze commissie droeg zorg voor:  
Onze voor de “Website van het Jaar Verkiezing” genomineerd site www.afc.nl, ons clubblad de 
Schakel (‘die komt binden d’oude club aan d’oude vrinden) alle sociale media berichtgeving in 
de totale breedte van de club op facebook, twitter en instagram, de AFColumns, de ontvangst 
van de pers bij de thuiswedstrijden van AFC 1, het versturen van de nieuwsbrieven aan alle le-
den,  de Kerstkaart, het programmablad ‘AFC thuis’ en natuurlijk de Persmap van het seizoen 
2015-2016. Ook nam de commissie de organisatie voor de ‘Seizoen Kick-Off’ voor haar reke-
ning, die in het teken stond van het presenteren van de selectieteams en de Persmap. 
Vorig seizoen werd de AFC-website genomineerd voor de Beste Website van het Jaar in de ca-
tegorie Sport. Daarin moesten wij het opnemen tegen grote clubs als Ajax, PSV, Feyenoord en 
AZ. Een mooie nominatie die recht doet aan het tijdrovende proces dat in samenwerking met 
AFC Vriendelijk Bedrijf Atabix wordt uitgevoerd. De site wordt goed bezocht en veel geraad-
pleegd voor allerlei informatie. Door de actuele en gespreide berichtgeving kunnen alle leden 
zich terugvinden in ons digitale clubhuis. 
Hans Elias, onze webmaster, besteedt elke dag veel aandacht aan onze website. De site biedt 
o.a. een zeer gevarieerde homepage met aandacht voor jeugd- en seniorenvoetbal, veel nieuws 
over AFC 1, de verjaardagen van al onze leden, een mooi fotoalbum van wedstrijden en evene-
menten, een prachtig archief met ontzettend veel informatie en natuurlijk alle benodigde de ba-
sisinformatie over de club en al haar commissies. Uiteraard kan men op onze site ook uitgebrei-
de informatie vinden over onze AFC-Vriendelijke Bedrijven en de mogelijkheden om de club fi-
nancieel te ondersteunen. Op alle teampagina’s staat de uitgebreide stand en het volledige 
wedstrijdprogramma. Volgend seizoen zullen er weer veel teamfoto’s moeten worden ververst.  
Ook erg leuk is de wekelijkse verkiezing van een speler of elftal van de week en natuurlijk is er 
altijd aandacht voor alle verschillende tradities die de club rijk is.  
In de periode 13 augustus 2015 – 15 juni 2016 verscheen de Schakel elf keer. Ons clubblad is 
onderdeel van discussie in het licht van de overwegend digitale berichtgeving van de huidige 

http://www.afc.nl/


tijd. De algemene consensus in overleg met het bestuur en de commissie is dat de Schakel een 
belangrijk onderdeel is van de club en daardoor zo lang mogelijk gekoesterd zal worden. Met 
deze aspecten in het achterhoofd zal in de loop van het komende seizoen getracht gaan worden 
de Schakel in aangepaste versie te gaan publiceren, zodat de inhoud niet altijd achterhaald is 
door de actualiteit. Het cement van de Schakel en de vereniging blijft de AFC Bie-zonderheden, 
waarin Ere Lid Johan de Bie schrijft over opvallende gebeurtenissen rond AFC’ers, met het be-
kende credo; “AFC’ers kom je overal tegen”. Het geeft een mooi beeld van het leven binnen en 
buiten de velden. 
Bij elke thuiswedstrijd verscheen het programmablad ‘AFC-thuis’. Het programmablad bevatte 
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 iedere thuiswedstrijd met veel zorg geprepareerd, me-
de dankzij de vrijwillige hulp van onze 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. Op de cover prijkten de allerjongste 
jongens en meisjes die bij AFC voetballen: “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”.  
Traditiegetrouw werd bij aanvang van dit seizoen onze presentatiegids ‘De AFC Persmap’ ge-
presenteerd. De productie lag in handen van ondergetekende, deze jaargang bijgestaan door 
niemand minder dan Machiel van der Woude en Andre Wijnand. Ondanks de bereidwillige hulp 
en inzet van velen is het een intensieve klus. De dank aan Henny Kottmann, Kees Gehring, 
Hans Elias, Tom Poederbach, en de geweldige medewerkers van Drukkerij Palteam is groot.  
Ook de coördinatie van de foto’s van de jeugdteams door Benno Nihom was van grote waarde. 
Een echte teamprestatie. Het eerste exemplaar van de 33e editie werd in ontvangst genomen 
door David Endt en Stanley Menzo tijdens de eerste uitvoering van de AFC Seizoen Kick Off. Na 
het voorbije voetbalseizoen met vele prachtige prestaties verheugen wij ons weer op het maken 
van Persmap Editie 34.  
De AFC sociale mediakanalen zijn een belangrijk onderdeel van de AFC-nieuwsstroom. Met 
maar liefst 2500 volgers op de Facebookpagina, gestart door Laurens Bianchi, heeft de club een 
grote reikwijdte en worden de berichten veel gelezen. Ook op onze platforms zoals Twitter en 
Instagram is AFC actief met een immer groeiend aantal volgers. De inhoud van de berichten 
richt zich op alle geledingen binnen de club met een logisch zwaartepunt in de vorm van de A 
Selectie.  Daarnaast wordt de aandacht zo goed mogelijk verdeeld over alle teams, tradities en 
evenementen.  
Tenslotte werd er dit jaar vervolg gegeven aan een leuk en veel gelezen onderdeel op de site: 
de AFColumns. Verhalen en opinies over aan voetbal en AFC gerelateerde onderwerpen. Vaste 
“columnisten” en enthousiaste leden schreven leuke artikelen. Hoewel er voldoende stukjes zijn 
geschreven, is het altijd leuk om nieuwe bijdragen van enthousiaste leden te ontvangen. Dus als 
je het leuk vindt om te schrijven aarzel dan niet om je stuk naar de webmaster c.q. ondergete-
kende op te sturen. 
Kortom, een jaar PP&E in een notendop. Op naar het volgende seizoen met hopelijk opnieuw 
vele memorabele AFC-momenten.  
 
Namens de Commissie Pers, Publiciteit en Evenementen,  
Bobby Gehring 
 

 
14.  ARCHIEFCOMMISSIE 
 
Een bijdrage van Rik de Boer. 
In een periode met goede internetverbinding en computers voorhanden, is het voor een commissie 
als die over het DNA van de vereniging waakt, niet beslist noodzakelijk frequent te vergaderen. In 
het afgelopen verenigingsjaar is ze zevenmaal bijeen geweest waarbij de aanwezigheid van Edwin 
Geluk als nieuw lid en met een grote kennis van de vereniging en personen, zeer waardevol was. 
In die overleggen werden beslissingen genomen over onderwerpen als het bijwerken van de ge-
schiedenis van AFC voor haar website, het (laten) updaten van het digitaal doorzoekbare archief en 



het opnemen en zeker stellen van recente foto’s of bestanden zoals teamindelingen. Daarnaast 
werd ook het nodige handwerk verricht zoals het maken en ophangen van een nieuw sponsorbord 
boven de ingang of het beschrijven van alle Bekers & Schalen.  
In haar streven ordelijk te beschrijven wat in het archief aanwezig is, heeft de commissie dit jaar de 
categorie Bekers & Schalen geïnventariseerd. Alleen al qua bekers blijkt het dat AFC er ruim 300 
heeft waarvan sommigen al meer een halve eeuw. Vastgesteld is dat de ruimte om ze allemaal te 
exposeren ontbreekt, maar wellicht wordt dat gerealiseerd als AFC een nieuw clubhuis krijgt.  
Goed nieuws is te melden uit de categorie Beeld & Geluid. Te verwachten is dat kort na de zomer-
vakantie alle videoverslagen van ons eerste elftal vanaf het seizoen 2000 – 2001 via de website 
oproepbaar zullen zijn. Dankzij een extra financiële bijdrage van het bestuur en het gegeven dat 
RTV-NH dit tegen kostprijs doet, wordt dit gerealiseerd.  
Zorgen heeft de commissie ook. Daar waar veel waardevolle gegevens (elftalindelingen, medede-
lingen van sociale aard) tot op heden “automatisch” gedigitaliseerd en opgenomen werden in het 
doorzoekbare archief, is dat steeds minder vanzelfsprekend. Veel AFC’ers doorzoeken het archief 
op eigen achternaam om te kijken met wie ze (soms zeer vele jaren geleden) in een elftal speelden. 
Die opstellingen werden gepubliceerd in de Schakel en na digitalisering was het terug vinden daar-
van eenvoudig. Echter, deze zaken worden steeds meer alleen gepubliceerd via de website (geen 
enkele elftalindeling van de jeugd is dat laatste twee jaren gepubliceerd in de Schakel) en daardoor 
niet meer automatisch vastgelegd. Sterker, indelingen van jeugdelftallen van 2014–2015 zijn ver-
moedelijk al niet meer te achterhalen. Daarmee verdwijnt een stukje geschiedenis en daar maakt 
de commissie zich zorgen over. Wel probeert ze er oplossingen voor te vinden die echter alleen 
succesvol zijn als in andere delen van de AFC daar positief op reageert.  
Het is aanmatigend te stellen dat het digitalisering van het archief geheel voltooid is. Maar, dankzij 
een naar voren gehaald budget konden in het najaar van 2015 de Schakels vanaf 1972, het fotoar-
chief en de statuten aan het digitaal doorzoekbare archief worden toegevoegd. Zeker het fotoar-
chief mag zich verheugen in frequente raadpleging, mede gezien het regelmatig opduiken van fo-
to’s hieruit bij aankondigingen op de website. De belangrijkste delen zijn nu veiliggesteld zodat 
daarmee dit jaar pas op de plaats gemaakt kon worden. Dit dan wel met uitzondering van de pers-
map of het jaarverslag.  
De commissie bestond uit Rik de Boer, voorzitter, Hans de Wijs Sr., Wim Ringe en Edwin Geluk. 
Alle leden van de commissie stellen zich herkiesbaar met dien verstande dat ondergetekende zijn 
rol als voorzitter neerlegt en de commissie besloten heeft Wim Ringe in die functie voor te dragen.  
Namens de archiefcommissie, 
 
Rik de Boer 
Voorzitter  
 
 
15.  DE COMMISSIE COMMERCIELE ZAKEN 
 
Een bijdrage van Ronald Koster. 
Nicolaas van Ommeren, ondersteund door Rene van Schajik, heeft de Commerciële Commissie 
tot eind december bestuurd. Vanwege de wisselingen in het Bestuur heeft Ronald Koster deze 
portefeuille op bestuurlijk niveau vanaf 1 januari overgenomen. Nicolaas en zijn commissie heb-
ben een zeer gezonde situatie neergezet waar wij alle betrokkenen enorm voor willen bedanken.   
Ronald en zijn commissie hebben de commerciële vruchten hiervan reeds geplukt en de zaken 
succesvol voortgezet. De commissie werd vrij spoedig uitgebreid met de volgende personen: 
Joost van Dolen, Dick Rijna en Peter van Leeuwen, allen spelers van Veteranen 3. Na meerdere 
malen bij elkaar te zijn gekomen is deze commissie vrij snel aan het werk gegaan en heeft de 
volgende AFC Vriendelijke Bedrijven voor het seizoen 2016-2017 aan AFC weten te binden. 
Frank Sterel van Sterel c.s. na een afwezigheid van een aantal jaar is wederom AFC Vriendelijk 
Bedrijf geworden en heeft en passant gelijk zijn jongste zoon lid gemaakt.  
Ruitenheer B.V. doet veel sponsoring op het gebied van voetbal en directeur Rene ter Borgh 
heeft aangegeven dat hij er trots op is om AFC Vriendelijke Bedrijf te worden nadat hij reeds een 
aantal jaar als bordsponsor vertegenwoordigd was op het hoofdveld.  



En ook bordsponsor BMW Amsterdam wordt AFC Vriendelijk. BMW zal deze AFC Vriendelijke 
status samen oppakken met het andere automerk, Mini, dat tevens in hun pakket zit. Reinier 
Mutsaerts, directeur van BMW Amsterdam gaf aan: ’’ik doe op sportgebied 2 clubs die voor mij 
in Amsterdam het meest succesvol zijn, hockeyclub Amsterdam en op voetbalgebied is dat ui-
teraard AFC.’’ 
En dan zijn wij enorm gelukkig met de broers Brennus en Guido van der Klaauw, zonen van 
oud-voorzitter en erelid Dick van der Klaauw. Hun bedrijf VCK zal tevens met ingang van 2016-
2017 AFC Vriendelijk Bedrijf worden. Wij zijn er trots op dat wij dit mooie bedrijf toe mogen voe-
gen aan de fraaie lijst met AFC Vriendelijke bedrijven. 
De commissie is ook op het gebied van bordsponsors zeer actief en heeft een aantal bordspon-
sors toe weten te voegen. Deze zullen in de Persmap, die voorafgaand aan het seizoen uit zal 
komen, met naam worden genoemd. Wij zijn met het uitkomen van deze agenda nog met een 
aantal bedrijven in gesprek. 
De commissie spreekt haar bijzondere dank uit aan de leden die ons getipt of in contact hebben 
gebracht met potentiele sponsoren. Dit is enorm belangrijk want er zijn in onze vereniging veel 
mensen werkzaam bij bedrijven waar wij het bestaan soms niet van weten, maar die wel moge-
lijk interesse hebben om bij AFC op sponsorgebied betrokken te zijn.  
Wij danken alle bedrijven en personen die AFC reeds ondersteunen, want zonder deze onder-
steuning zal AFC niet zijn wat het heden ten dage is. 
Tevens willen wij Mariëtte Niënhaus danken voor haar enorme bijdrage en ondersteuning van de 
commissie en wij hopen volgend seizoen wederom een beroep op haar te mogen doen. Mariëtte 
en de commissie zijn drukdoende met het vervaardigen van een agenda, waarin de belangrijkste 
zaken staan genoteerd en die aan het begin van het seizoen zal worden uitgegeven.  
Ook dank aan onze verenigingsmanager Henny Kottmann, die zorg heeft gedragen voor alle ui-
tingen op ons sportpark en de commissie daar waar nodig heeft ondersteund. 
Zoals aangegeven zal de commissie komend seizoen bestaan uit de volgende personen: Joost 
van Dolen, Dick Rijna, Peter van Leeuwen en Ronald Koster (voorzitter). Rene van Schajik zal 
geen deel meer uitmaken van de Commerciële Commissie en wij danken hem voor zijn jaren-
lange inzet.   
 
Namens de commissie Commerciële Zaken een goede zomer gewenst. 
Ronald Koster    

 
 

16. DE SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE 
 

Een bijdrage van Frans Jüch. 
In de loop van het afgelopen seizoen verwelkomde de AFC-scheidsrechterscommissie een aan-
tal nieuwe clubscheidsrechters uit onze vereniging en een aantal KNVB-scheidsrechters van 
buiten onze club. Onze commissie is verheugd met deze versterking vrijwilligers. De commissie 
streeft er naar iedere week alle teams te kunnen voorzien van een scheidsrechter. Bij absentie 
werd een beroep gedaan op de elftalaanvoerder of advies van de wedstrijdtafel. 
Het afgelopen seizoen werden wij bij de controle van de spelerspassen vaker geconfronteerd 
met ongeldige passen en daarbij ongepast gedrag van spelers en begeleiding. 
Ter voorkoming van misverstanden voor aanvang van de wedstrijden werd een bindende in-
structie gegeven aan de wedstrijdtafel ter voorkoming van onduidelijkheden en handhaving van 
de regels. Deze wedstrijdzaken werden gecommuniceerd naar alle betrokkenen. 
Het uitdragen van spelregelkennis en de verbetering daarvan ziet de commissie als een belang-
rijke taak bij alle betrokkenen, scheidsrechters, spelers en coaches. 
De scheidsrechterscommissie streeft Discipline, Respect en Fair Play na.  
De scheidsrechterscommissie stelt voor om zittend lid Seth van Straten (afwezig wegens werk in 
het buitenland) te vervangen door Gerrit Altena en dankt Seth voor zijn bijdragen. 
 
AFC-scheidsrechterscommissie 
Frans Jüch, Erik Bos en Karel Kuijvenhoven 



 
 
17.  DE OVERIGE COMMISSIES 
 

Naast de hierboven vermelde commissies werd het bestuur van AFC ondersteund door de volgen-
de commissies: de Strafcommissies, 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 Seth 
van Straaten, Maarten Blokland en Maxim Wassally, met als plaatsvervangend lid Wim Ringe en, in 
de Kennismakingcommissie hadden zitting Ger van Caspel, Michiel Middendorf, Patrick Redde-
ring, Sebo Woldringh, Ruud Mantel en David Westerhof, de commissie Sociale Zaken bestond uit 
de Ereleden Johan de Bie, Ger van Caspel en Edwin Geluk en ten slotte de commissie van Mate-
riaal met als leden Fred ten Nijenhuis en Remco Post.  
 
 

18.  SUPPORTERSCLUB “THE REDS”  
 

Een bijdrage van voorzitter Lou Hekster. 
De supportersclub The Reds is op 5 mei 1993 opgericht ter ondersteuning van de toppositie die 
ons vlaggenschip AFC ZONDAG 1 vanaf 1962 in de hoogste regionen van het Nederlandse 
amateurvoetbal inneemt. Het bestuur bestond dit seizoen 2015-2016 uit:  
Voorzitter Lou Hekster en penningmeester Peter van den Dungen jr. 
Supportersclub The Reds bestaat uit leden van AFC die jaarlijks een extra vast bedrag doneren 
naast de normale contributie. Het bestuur van supportersclub The Reds waardeert het zeer dat 
deze AFC’ers de zo belangrijke extra financiële bijdrage jaarlijks doneren. 
De sponsorgelden zijn een essentieel deel van de exploitatie voor de selectie van AFC ZON-
DAG1. Hiermee is dit afgelopen seizoen o.a. het succesvolle trainingskamp tijdens de winterstop 
naar Gran Canaria in Spanje voor een groot gedeelte gefinancierd. 
Het bestuur van supportersclubs The Reds is thans in gesprek met het bestuur van AFC over de 
voorzetting van de supportersclub in zijn huidige opzet. Er wordt een oplossing gezocht om de 
toekomst van de supportersclub The Reds voort te zetten onder de auspiciën van de Stichting 
Keep Smiling waarin de supportersclub The Reds een belangrijke rol kan gaan spelen. 
Het huidige bestuur van supportersclub The Reds is niet herkiesbaar 
 
 
19.  STICHTING “KEEP SMILING” 
 

Een bijdrage van de secretaris van Keep Smiling Kees Gehring. 
Bij de 108ste verjaardag van AFC in het Apollo Hotel in Amsterdam op 18 januari 2003 werd door 
11 AFC’ers het comité “Keep Smiling” in het leven geroepen, teneinde een fonds te creëren om 
het bestuur van AFC te kunnen ondersteunen om de spelers van AFC’s A-selectie zo optimaal 
mogelijk te kunnen begeleiden. 
Op 17 augustus 2005 werd dit comité omgezet in de Stichting “Keep Smiling” en passeerde de 
oprichtingsakte bij notariskantoor Jager en Stuijt in Heemstede.  
Het bestuur bestond sinds de oprichting uit Ad Westerhof (voorzitter), Kees Gehring (secretaris) 
en Henk Bijlsma. 
Voor het seizoen 2015-2016 werd de Stichting “Keep Smiling” door 13 verschillende AFC-
weldoeners financieel ondersteund, waarvan Troostwijk, OTX Logistics, BP Zwart, Chen Shin 
Holland, Loyens&Loeff, Tommy Hilfiger, Ernst & Young, Intersocks, De Jong Groep en Bonnit 
Benelux als AFC-Vriendelijk bedrijf.  
Onze dank, ook namens het bestuur van AFC, aan betrokkenen is groot. 
Het binnenkomende geld aangevuld met een bijdrage van de penningmeester van AFC werd 
beschikbaar gesteld voor het bestuur van AFC, dat hiermee ook voor het seizoen 2015-2016 via 
de commissie Topamateurs aan de spelers van de A-selectie van AFC een “waarderingstoela-
ge” kon toekennen, die door de Stichting Keep Smiling maandelijks werd uitbetaald, nadat loon-



belasting en sociale lasten was ingehouden en afgedragen. 
Bij de aanvang van het seizoen 2015-2016 stelde Ad Westerhof zijn positie beschikbaar en werd 
Bas Rachman tot nieuwe voorzitter benoemd en werd het bestuur uitgebreid met Dennis de Wit. 
Ad, ook langs deze weg veel dank voor hetgeen je de laatste 10 voetbalseizoenen voor de 
Stichting Keep Smiling hebt betekend. 
Wanneer u geïnteresseerd zou zijn om voor het seizoen 2016-2017 toe te treden tot deze groep 
van AFC financieel ondersteunenden, dan wordt dat zeer gewaardeerd en kunt u contact opne-
men met Bas Rachman, Henk Bijlsma, Dennis de Wit en/of Kees Gehring. 
 
 

20.  STICHTING GOED GENOEG EN DE V.S.G.G. (VERENIGING SPORTPARK GOED GENOEG). 
 

Een bijdrage van secretaris Kees Gehring. 
De Stichting Goed Genoeg is vanaf 6 oktober 1962 de huurder van het sportpark Goed Genoeg 
van de Gemeente Amsterdam en het bestuur werd voor het seizoen 2015-2016 gevormd door 
Ad Westerhof (voorzitter), Kees Gehring (secretaris), Bob Neseker (penningmeester) en Machiel 
van der Woude, Nicolaas van Ommeren, Ronald Koster en Bob Duis (leden), terwijl Johan de 
Bie in het verleden benoemd is tot “Adviseur voor het leven”. 
Een afvaardiging van het bestuur voerde ook in het achter ons liggende seizoen opnieuw vele 
gesprekken met verschillende Gemeentelijke instanties over de toekomst van ons sportpark aan 
de Zuidas. 
Bovengenoemde AFC’ers vormen tevens het bestuur van de V.S.G.G. (Vereniging Sportpark 
Goed Genoeg) die verantwoordelijk is voor de aanstelling van onze clubhuis-pachter Frans Ris 
en de contacten hierover onderhoudt.  
Aan het einde van dit seizoen treedt penningmeester Bob Neseker na een lange periode van 
1991 tot heden terug en draagt zijn verantwoordelijkheden in deze over aan Nicolaas van Om-
meren. 
De financiële conditie van de Stichting Goed Genoeg is anno 2016 kerngezond en een diepe 
buiging voor Bob Neseker voor het door hem gevoerde beleid gedurende deze 25 jaar (!) is ook 
langs deze weg zeer op zijn plaats. Hulde! 
  
 

21.  AFC EN DE ZUIDAS 
 

Een bijdrage van Ad Westerhof. 
Een ieder die regelmatig op de club is heeft het afgelopen jaar de veranderingen kunnen aan-
schouwen. De sloop van de nabijgelegen sporthal, de verfraaiing van onze nieuwe entree aan 
de westkant en het verdwijnen van de velden 6 en 7 deze zomer. Tegelijkertijd wordt er ter 
plaatse van het oude honkbalveld een nieuw (tijdelijk) kunstgrasveld aangelegd, dat de komen-
de maand in gebruik zal worden genomen. Tel daarbij de wijzigingen van de infrastructuur van 
de Beethovenstraat en de Boelelaan en de bereikbaarheid van ons sportpark zal de komende 
maanden nog een paar keer op de schop gaan. 
Via de website zullen wij alle leden en belangstellenden hiervan op de hoogte houden. Het lijkt 
er dus nu echt van te komen; de aanleg van een nieuw sportpark voor AFC op de Zuidas. Moge-
lijke alternatieve locaties worden tot op het laatst beoordeeld op haalbaarheid en wenselijkheid. 
Op dit moment is er op dit gebied geen activiteit. Het AFC-bestuur wil ook hier niets aan het toe-
val overlaten. 
Er is de laatste bijna 20 jaar door vele bestuurders en oud-bestuurders hard gewerkt, onderhan-
deld en op detailniveau naar alle facetten van sportpark en clubhuis gekeken, om uiteindelijk te 
komen tot een optimale invulling voor AFC, binnen de mogelijkheden van de Zuidas. 
Op 14 juli a.s. is er in ons clubhuis een informatieavond/buitengewone ledenvergadering waarbij 
het AFC-bestuur de leden van de laatste stand van zaken op de hoogte zal brengen. Ook een 
aantal ambtenaren, dat nauw betrokken zijn bij de totstandkoming van ons sportpark en club-
huis, zullen acte de présence geven. 
 



 

22.  ACC  
 

AFC’s dochtervereniging ACC, opgericht op 5 maart 1921 viert dit jaar haar 95-jarig bestaan. Tij-
dens de derby tegen onze oude buren uit het Amsterdamse Bos, VRA, op 17 juli zal hier op gepas-
te wijze aandacht aan worden besteed. Wij hopen dan ook dat vele AFC’ers hierbij aanwezig zullen 
zijn. 
Het eerste elftal presteert de laatste jaren zeer goed en bevindt zich ook dit jaar weer in de top van 
de Topklasse. Na een stroef begin waarin de eerste twee wedstrijden verloren gingen, werd maar 
liefst viermaal op rij gewonnen. 
ACC levert ook dit jaar weer een groot aantal spelers aan de diverse nationale jeugdselecties. Een 
teken dat onze jeugdafdeling veel talent herbergt en dat is een goed teken naar de toekomst. 
Het afgelopen seizoen eindigde het eerste elftal op een verdienstelijke derde plaats. In de T20 
competitie werd zelfs het kampioenschap behaald door in de halve finale het sterke Dosti te ver-
slaan en in de finale korte metten te maken met VRA. 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van internationals Paul van Meekeren en Roelof van 
der Merwe, die beiden hun carrière in Engeland voortzetten. Daar staat tegenover dat wicketkee-
per/batsman Mangalliso Mosehle voor een tweede seizoen is teruggekeerd en wij ook versterking 
hebben gevonden in Zuid-Afrikaan (ex-Titans) fast bowler/batsman Juan Pierre de Villiers.  
De 18-jarige Sikander Zulfiqar, een van de drieling Zulfiqar, zit bij de selectie van het Nederlands 
elftal en is mee geweest naar het WK T20 in India. En daar zijn we als ACC reuzetrots op. 
Tot slot vermelding dat ook dit jaar de Bar gerund wordt door het team van Ben Markx, die als 
gastheer/chef de cuisine ons wekelijks heerlijke maaltijden voorschotelt. U bent allen van harte uit-
genodigd eens bij een thuiswedstrijd van ons eerste te komen kijken en te genieten van de culinaire 
hoogstandjes. 
 
 
23.  DE EVENEMENTEN  
 

AFC is een club rijk aan tradities. Er zijn dan ook jaarlijks weer een groot aantal evenementen, 
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. Hieronder 
volgt een overzicht. 
Gedurende de zomermaanden werd met succes een tweetal AFC Voetbalkampen georganiseerd 
voor de jeugd in de leeftijdsgroep van 6 tot en met 14 jaar. Maar liefst 240 jeugdleden werden in de 
maand juli respectievelijk augustus een week lang actief bezig gehouden met allerlei voetbalvaar-
digheden, spelletjes, sport quizzen, partijtjes, penaltyschieten en niet te vergeten de beroemde wa-
terglijbanen. Een pluim voor de organisatie die prima verzorgd was. 
Op 10 september werd een bijzondere avond gehouden met als titel ‘Seizoen Kick-Off 2015-2016’. 
Op deze geslaagde avond werden de vele geledingen van AFC in beeld gebracht door middel van 
interviews met betrokkenen. Hoogtepunt van de avond was ongetwijfeld de uitreiking van de nieu-
we Persmap aan de speciale gasten David Endt en Stanley Menzo. De avond werd in goede ba-
nen geleid door Mathijs Groenewoud van het Amsterdamsche Voetbal. 
Tijdens de herfstvakantie werd er voor de AFC-jeugd de traditionele Herfst2daagse georganiseerd. 
Aansluitend vond het eerste Herfstvoetbalkamp, waar zo’n 150 kinderen van binnen en buiten ge-
durende drie dagen veel plezier aan beleefden. 
Op vrijdag 6 november 2015 kwamen 105 Zilveren Ploegers bijeen voor de traditionele bijeenkomst 
van AFC’ers die 25 jaar of langer lid zijn. De oudste aanwezige was Georg Horn (73 jaar lid). Totaal 
telt de Zilveren Ploeg 238 leden. De eerste bijeenkomst vond plaats in 1958 in café Schiller.  
Op woensdag 2 december 2015 was de Sinterklaasviering voor de allerjongsten en op 16 decem-
ber het traditionele Kerstdiner voor alle zaterdag- en zondag C-junioren, aangevuld met de meiden 
van de D1 en de B1. Mistery guest was dit keer Ajaxied John Heitinga. Deze avond was wederom 
een groot succes. 
Vrijdag 18 december 2015 was de avond van het Kienen. Dit evenement werd voor de 20ste en 
laatste maal verzorgd door het ‘Kiendreamteam’, bestaande uit Ron van Doesburg, Ronald Koster, 



Nicky en Lou Hekster, Hans Hulst en Roy van Dijk. Zij kregen tijdens het Jaardiner uit handen van 
voorzitter Ad Westerhof de nieuw in het leven geroepen ‘Goed Genoeg Award’ uitgereikt en zullen 
de organisatie volgend jaar overdragen aan een nieuw team.  
Ook dit jaar was de belangstelling groot, maar liefst 230 mensen werden getrakteerd op een caba-
reteske avond die in het teken stond van James Bond en omlijst met wederom schitterende prijzen. 
Op maandag 28 december 2015 vond het Goed Genoeg Klaverjastoernooi plaats en op vrijdag 1 
januari was het weer tijd voor de ‘Sixes’, het zes tegen zes voetbaltoernooi op AFC dat al sinds de 
jaren ’50 (toen nog aan de Zuidelijke Wandelweg) traditiegetrouw op Nieuwjaarsdag wordt ge-
speeld. Het geslaagde toernooi kende dit jaar een bijzonder grote opkomst, hetgeen wellicht mede 
is toe te schrijven aan de goede weersomstandigheden. 
Een ander sportief evenement dat jaarlijks veel belangstelling trekt, is het Gelukkig Nieuwjaar Zaal-
voetbaltoernooi in de Emergohal, georganiseerd door leden van de B- en C Commissie. Winnaars 
dit jaar was de combi tussen Zaterdag 6 en 7 respectievelijk de Zaterdag 2. 
De Nieuwjaarsreceptie, gehouden op zondag 3 januari 2016, werd wederom goed bezocht. Ruim 
100 leden en donateurs, al of niet vergezeld van partner waren in ons door Frans Ris en Joop Ken-
ter smaakvol aangeklede clubhuis aanwezig om hun clubgenoten een voorspoedig en sportief 
Nieuwjaar toe te wensen. Zij konden tevens luisteren naar de nieuwjaarstoespraak van onze voor-
zitter Ad Westerhof, die nog maar eens benadrukte dat AFC een club is rijk aan tradities. Daarmee 
roemde hij de zovelen AFC’ers die meer dan een eeuw lang vol overgave aan onze club gewerkt 
hebben en deze hebben gemaakt tot wat we vandaag zijn. De beste amateurclub van Nederland. 
Ad plaatste tevens een kritische noot ten aanzien van het beleid van de KNVB, dat zich laat leiden 
door de belangen van het betaalde voetbal. De invoering van een nieuwe landelijke Tweede Divisie 
is inmiddels niet te voorkomen. AFC is en was er geen voorstander van, sportief gaan we de uitda-
ging echter niet uit de weg en plaatsing is inmiddels een feit. 
Een ander belangrijk onderwerp dat Ad in zijn toespraak naar voren haalde, is de inrichting van het 
nieuwe sportpark. Dit dossier vormt een heuse uitdaging en er vindt veelvuldig overleg plaats met 
een uitvoeringsteam van de Gemeente Amsterdam. De ruimte is beperkt en AFC zal de velden 6 
en 7 kwijtraken. Daarvoor in de plaats komt een tijdelijk nieuw kunstgrasveld en uiteindelijk zullen 
we over vijf velden met verlichting beschikken. De meest in het oog springende werkzaamheden 
zullen in 2017 beginnen. 
Het eerste verbleef van 6 tot en met 10 januari 2016 op Gran Canaria ter voorbereiding op de 
tweede seizoenshelft. Hoogtepunt zoals te doen gebruikelijk was de avond van de speeches om de 
Silver Spoon. Deze werd naar verluidt verdiend gewonnen door Frank Abbring. 
Op zaterdag 16 januari 2016 werd voor de 13e maal op rij de AFC Superstars/Borchland Spektakel 
voor de Champions League-, World Cup-, E- en F-pupillen georganiseerd, Dit mega-evenement 
voor de jongste AFC-jeugd is telkenmale een groot succes. Naast voetbal kent dit grootste trai-
ningskamp van Nederland bowlen, midgetgolf, zaklopen en een voetbalquiz. Onder de vele vrijwil-
ligers die helpen dit evenement voor de 400 jeugdige AFC’ertjes in goede banen te leiden, waren 
de spelers van de Zaterdag 1, alsmede de spelers van de C1 en de A2. Keeperstrainer en kinder-
vriend Hans van Rossum werd door jeugdvoorzitter Peter Dekkers in het zonnetje gezet en ontving 
de ‘Chris Schröder prijs’ en bijbehorende trofee voor al zijn inspanningen voor de club. 
Op zondagavond 17 januari 2016 werd, eerder dan gebruikelijk, AFC haar 121ste verjaardag gevierd 
met het AFC Jaardiner, wederom gehouden in de prachtige zaal van het American Hotel aan het 
Leidse Plein.  
Oud-voorzitter en Erelid Machiel van der Woude verving op prima wijze Tom Egbers als tafelpre-
ses. Laatstgenoemde moest als presentator van het NOS-programma Studio Voetbal deze avond 
werken, in verband met diens werkverplichting voor de NOS.  
Zoals eerder gememoreerd ontving het Kien Dreamteam uit handen van voorzitter Ad Westerhof 
de Goed Genoeg Award voor hun jarenlange inspanningen ten behoeve van dit grootse evene-
ment. 
Max Flam werd benoemd tot Lid van Verdienste voor zijn jarenlange vrijwillige inspanningen voor 
de Commissie Seniorenvoetbal. Hij hield een mooi dankwoord en het was van zijn gezicht af te le-
zen dat deze erkenning veel voor hem betekent. 
De avond kreeg extra allure in de vorm van de Mr. Henne Boskamp Nobelprijs, die werd uitgereikt 
aan onze oud-trainer Stanley Menzo. Stanley wist AFC vorig jaar uit benarde positie te redden en 



ons te behouden voor de Topklasse. Hij kreeg terecht een staande ovatie en het was mooi om te 
zien dat Stanley vereerd en ontroerd was. 
De toespraak van AFC 1 Captain Magid Jansen luidde het einde van de avond in, waarbij hij zijn 
licht liet schijnen over de talenvolle spelersgroep en het prachtige trainingskamp op Gran Canaria. 
Om klokslag 00:00 werd het glas geheven op de verjaardag van AFC en zongen alle aanwezigen 
het clublied: ‘Ik heb u lief, mijn AFC!’ Tegelijkertijd vond in het Hilton hotel ook het AFC Dames-
jaardiner plaats, voor de 42ste keer.  
Op dinsdag 5 april 2016 werd voor de 11e keer de jaarlijkse lunch voor AFC Ridders gehouden. 50 
Ridders gaven acte de présence. Dit jaar werden twee nieuwe ridders geïnstalleerd. 
In mei werd wederom de traditionele AFC Stieren avond georganiseerd met als speciale gasten, de 
niet-stieren Hans de Bie en Sandro Piqué, die beiden als opgaaf mee hadden gekregen een toe-
spraak te houden over Vrouwenvoetbal. 
Op 18 mei 2016 werd voor de 2e maal in successie de AFC Vrijwilligersavond gehouden. Dit maal 
werden Marjan Jansen en Gerrit van Altena benoemd tot Vrijwilliger van het jaar. Marjan verzorgt al 
vele jaren op voortreffelijke wijze de wedstrijdtafel op de drukke zaterdag. Gerrit zet zich geheel be-
langeloos in als clubscheidsrechter en is daarnaast ook leider van de Zondag 4.  
Op 30 mei werd op onze velden voor de derde maal het Dick van der Klaauw jeugdtoernooi ge-
speeld voor F-pupillen en eerstejaars E-pupillen. Een indrukwekkend deelnemersveld dat bestond 
uit de volgende clubs: Koninklijke HFC (1879), Hercules (1882), HVV (1883), Be Quick (1887), 
LSC 1890 (1890) Victoria (1893), VOC (1895), AFC (1895), Quick (1896), HBS (1898), Rot 
Weiss Essen (1907), Volendam (1922), FC Utrecht (1970) en de jongste deelnemer, onze buren 
aan de Boelelaan SC Buitenveldert (1974).  
In de F-categorie ging Rot Weiss Essen er met de eerste plaats van door en in de E-categorie 
was dat AFC. De Dick van der Klauw Wisseltrofee ging deze keer naar AFC, als best presteren-
de vereniging van de dag. 
En tot slot vond op 5 juni de jaarlijkse editie van het Mini WK plaats. Maar liefst 450 spelertjes ge-
noten volop van een schitterend voetbalfestijn. Danny Landzaat, oud-international en speler van 
Zaterdag 2 deelde de bekers voor de kampioenen uit. 
De Gouden Ballen wedstrijd zal dit jaar worden verplaatst naar het begin van het nieuwe seizoen.  
Het onderlinge toernooi om de Be Friends Cup zal eveneens worden verplaatst naar begin volgend 
seizoen.  
Naast de traditionele evenementen kent de AFC natuurlijk ook andere tradities zoals ons clubblad 
De A.F.C. – Schakel, met daarin AFC’s ’’Bie’’- zonderheden van ons Erelid en Ridder Johan de Bie, 
de rubriek ’’Mixed Pickles’’ van ons Erelid en Ridder Pim Adriaansz, om er maar een paar te noe-
men. 
Bovenstaand overzicht is zondermeer indrukwekkend en geeft maar weer eens aan wat een 
mooie, historische en traditierijke club AFC is en welke bijzondere plaats deze evenementen binnen 
onze vereniging innemen.  
 
 
23.  4 MEI HERDENKING 
 

Ook dit jaar was er weer een grote opkomst tijdens de dodenherdenking op woensdag 4 mei. Voor-
zitter Ad Westerhof hield een gepaste toespraak ter nagedachtenis van de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog. Over de gehele wereld zijn er toen ongeveer 25 miljoen militairen gesneu-
veld en circa 30 miljoen burgers. Aantallen die niet te bevatten zijn.  
Voetbal was razend populair in de oorlog en ook AFC kende een enorme aanwas. Tegelijkertijd 
werd voetballen en het lid zijn van een voetbalclub verboden voor alle joden en dus ook voor de 
joodse leden van AFC. 
Ad memoreerde in zijn toespraak de AFC’ers die gedurende de oorlog sneuvelden. Hun namen 
staan vermeld op het monument dat na de oorlog werd opgericht. Zonder kennis en respect voor 
het verleden geen toekomst. Derhalve zien wij het als een noodzaak te blijven herdenken en stil te 
staan bij het verleden en daarbij zullen wij de ons ontvallen AFC’ers tot in de lengte van jaren blij-
ven herdenken. 
De bijeenkomst werd traditiegetrouw afgesloten met het leggen van een krans bij het monument 



door Ad Westerhof en Guido Dukker, de voorzitters van respectievelijk AFC en ACC, waarna 2 mi-
nuten stilte in acht werd genomen. 
 
 
24.  IN MEMORIAM 

 
Tot groot verdriet van nabestaanden en vrienden moest in het afgelopen seizoen afscheid worden 
genomen van de volgende AFC’ers: 
Op 9 juli 2015 op de leeftijd van 83 jaar FRANCOIS BRONDGEEST – ondersteunend lid van 
AFC. 
Op 31 oktober 2015 op de leeftijd van 85 jaar JOHANNA STOOP-HEMELRIJK – weduwe van 
de in 2007 overleden AFC-begunstiger De Stoop en moeder van ons lid Marjan Stoop. 
Op 20 december 2015 op de leeftijd van 65 jaar WALTER PLEVIER- ondersteunend lid van 
AFC. 
Op 14 maart 2016 op de leeftijd van 62 jaar ANDRE BONNET- lid van AFC en Lid van de Zilve-
ren Ploeg. 
Op 22 april 2016 op de leeftijd van 75 jaar JAAP PELSMA - lid vanaf 1970 en Lid van de Zilve-
ren Ploeg. 
Al deze AFC’ers zullen in onze herinneringen blijven voortleven. 
 
 

25.  RESUMÉ 
 

En hiermee sluiten wij het seizoen 2015-2016 af. Het was zondermeer een succesvol jaar met di-
verse hoogtepunten en een mooi eindresultaat van zowel de Zondag 1 als de kampioenen van de 
Zaterdag 1.  
Met trots mogen wij ons de beste amateurclub van Nederland noemen. Onze jeugd speelt veelal op 
het allerhoogste niveau tussen de diverse BVO’s en weet zich daar knap staande te houden. Ook 
tijdens de diverse toernooien, veelal met internationaal deelnemende teams, weet de AFC-jeugd in 
de diverse leeftijdscategorieën zich op het hoogste podium te spelen. Een bevestiging dat we het 
goed doen 
Het Vrouwen- en Meidenvoetbal doen het zondermeer verdienstelijk. Bij de Meiden werden diverse 
kampioenschappen genoteerd. Voor volgend seizoen streven we naar een geleidelijke groei in 
teams. Voor wat betreft de Vrouwen hopen we op voldoende aanwas om het nieuwe in ruime be-
zetting een gooi te doen naar het kampioenschap. 
De Zondag 1 heeft met de plaatsing voor de Tweede Divisie een heuse sportieve uitdaging in het 
verschiet. Het zal de nodige veranderingen te weeg brengen: zo zal het naar verwachting minimaal 
14 wedstrijden op de zaterdag moeten spelen en zal het daarnaast ook tegen een 4-tal tweede 
teams van BVO’s moeten aantreden. Naar verluidt zal de KNVB het eerste seizoen nog vrij soepel 
omgaan met het voldoen aan de vereisten die gesteld worden aan de Tweede Divisie. Te denken 
valt hier aan het hebben van lichtinstallatie, een minimumaantal van 8 contractspelers, etc. 
De contouren van ons nieuwe sportpark krijgen steeds meer vorm. De frequente onderhandelingen 
daaromtrent met de Gemeente/Zuidas zullen op dezelfde intensieve wijze voortgezet worden. Via 
de website en een informatieavond/buitengewone ledenvergadering zullen wij onze leden hierover 
blijven informeren.  
Uiteraard zal er in het nieuwe seizoen weer veel aandacht zijn voor de vele teams, zowel bij de se-
nioren 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 aan-
trekkingskracht 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 bij-



drage 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. 
 
Amsterdam, 12 juni 2016. 

 


