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JAARVERSLAG  Amsterdamsche Football Club over het seizoen 2016 - 2017 
 
 
1. INLEIDING 
 
Het seizoen zit er weer op en dus is het tijd om stil te staan bij de vele hoogtepunten en bij-
zondere gebeurtenissen. U treft onderstaand hiervan verslag dat mede mogelijk werd ge-
maakt door bijdragen vanuit de vele commissies die AFC rijk is. Ik wil graag de commissie-
leden hiervoor bedanken, evenals onze verenigingsmanager Henny Kottmann, voor zijn 
hulp.  
Een aantal grote veranderingen is op komst of heeft al haar intrede gemaakt. Ik wil er graag 
een paar noemen. 
Zo krijgt AFC een nieuw sportcomplex. Bestuursleden Ad Westerhof, Nicolaas van Omme-
ren en Bob Duis hebben het afgelopen seizoen hier enorm veel tijd aan besteed. Bijna we-
kelijks werd er om de tafel gezeten met afgevaardigden van de Gemeente Zuidas. Het ‘dos-
sier’ dat al vele jaren de bestuurders van AFC bezighoudt, krijgt nu steeds meer richting. In 
nauw overleg met architect Paul de Ruiter wordt een laatste hand gelegd aan de indeling 
van het nieuwe clubhuis en zullen de contouren spoedig een definitieve vorm krijgen. En 
hoewel er binnen de vereniging nog altijd stromingen zijn die het wellicht toch liever anders 
hadden gezien, is het bestuur ervan overtuigd dat wij straks over een zeer fraai clubhuis en 
een schitterende accommodatie, met 5 kunstgrasvelden elk voorzien van lichtinstallatie, zul-
len beschikken. Begin 2019 zullen wij allen het eindresultaat kunnen aanschouwen. In de 
tussentijd zal het bestuur via berichtgeving op de website de leden van AFC zo goed moge-
lijk informeren. 
Een ander ‘fenomeen’ dat de gemoederen binnen AFC en het Nederlandse amateurvoetbal 
bezig heeft gehouden is de verplichte instroming van het amateurvoetbal in het betaalde 
voetbal. Deze ‘piramidering’ heeft met de nieuw ingestelde Tweede Divisie inmiddels haar 
intrede gemaakt. Een doodsteek voor het amateurvoetbal. Clubs worden gedwongen een 
minimumaantal KNVB geregistreerde spelerscontracten af te sluiten. AFC heeft zich hier tot 
het laatst fel tegen verzet. Daar waar Kon. HFC zwichtte voor de dreigementen van de 
KNVB hield AFC als enige club uit de Tweede Divisie haar rug recht. De KNVB bleek on-
vermurwbaar in haar dadendrang en AFC en 13 verenigingen uit de Derde Divisie kregen 
uiteindelijk één punt in mindering opgelegd.  
Het bestuur van de Tweede en Derde Divisie, waar tevens onze voorzitter Ad Westerhof 
deel van uitmaakt, heeft echter wel kunnen bewerkstelligen dat het minimumaantal verplich-
te contractspelers van 13 spelers naar 10 spelers werd verminderd. Het aantal contractspe-
lers wordt met ingang van komend seizoen bovendien aan de kwaliteit van de jeugdoplei-
ding gekoppeld. Hoe beter de jeugdopleiding gewaardeerd wordt, des te minder contract-
spelers een club hoeft te registreren.  
Dientengevolge hoeft AFC slechts vier contractspelers te hebben, aangezien wij over een 
regionaal gecertificeerde jeugdopleiding beschikken. Clubs uit de Tweede Divisie met een 
lokaal gecertificeerde jeugdopleiding dienen minimaal acht contractspelers te hebben. 
Tot slot was er veel media-aandacht voor de met rubbergranulaat ingestrooide kunstgras-
velden, dat mogelijk gevaar zou opleveren voor de gezondheid. Ook hier nam AFC haar 
verantwoordelijkheid en liet een eigen onderzoek verrichten door een tweetal internationaal 
erkende bedrijven. Via de website werden de leden met regelmaat op de hoogte gesteld van 
de tussentijdse bevindingen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
kwam na uitvoerig onderzoek uiteindelijk tot de conclusie dat voetballen op kunstgrasvelden 
die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. Voor de kunstgrasvelden op ons 
nieuwe sportpark zal echter een ander ‘ínfill’ dan rubbergranulaat gebruikt gaan worden en 
dat is wel zo geruststellend. 
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Ook op sportief gebied liet de AFC zich niet onbetuigd. 

- Knappe prestatie zondag 1  
Ons eerste elftal heeft onder leiding van trainer Ton du Chatinier en zijn assistent Said 
Moumane een prestatie van formaat geleverd. Aan het eind van het vorige seizoen werd 
ternauwernood promotie naar de nieuwe Tweede Divisie veiliggesteld. In deze nieuwe divi-
sie kwam ons team uit tussen gerenommeerde clubs uit het Zaterdagvoetbal, evenals de 
beste teams van het Zondagvoetbal, aangevuld met 4 belofteteams van BVO’s. Als ama-
teurclub met een in verhouding bescheiden budget wist ons vlaggenschip zich op knappe 
wijze te handhaven. Na een voortreffelijke eerste seizoenshelft, waar AFC zich verrassend 
in de top 3 wist te nestelen, werd het na de winterstop nog knap lastig. Dankzij een mooie 
eindsprint werd echter in de voorlaatste wedstrijd een plaats in de Tweede Divisie voor vol-
gend seizoen veiliggesteld.  

- Zaterdag 1 voor tweede maal in successie kampioen 
Wie had dat gedacht? De zaterdag 1 dat na het behalen van het kampioenschap van de 
Tweede Klasse voor het eerst in haar bestaan dit seizoen uitkwam in de Eerste Klasse van 
het zaterdagvoetbal, is op overtuigende wijze kampioen geworden. Hulde aan de spelers en 
begeleiding en in het bijzonder aan trainer Benno Nihom, die het voor elkaar kreeg een suc-
cesformule te smeden. Volgend seizoen staan de derby’s tegen Swift en de ‘amateurs’ van 
Ajax op het program. We zijn benieuwd hoe onze jongens in deze klasse zullen presteren. 

- AFC de beste amateurclub van Nederland, met de beste jeugdopleiding  
Ook dit jaar voert onze mooie vereniging in het vakblad “De Voetbaltrainer” voor de vierde 
opeenvolgende keer de Top 200 van de beste amateurclubs van Nederland aan. Ook prijkt 
AFC, niet geheel onverwacht, wederom bovenaan in het jaarlijkse overzicht van Amateur-
voetbal Eindhoven als club met de beste jeugdopleiding van de amateurclubs. Onze jeugd-
teams spelen doorgaans in de hogere, zo niet de hoogste, klassen en dat ondanks het feit 
dat er jaarlijks zo’n 20 25 a 30 spelertjes door BVO’s worden weggeplukt. Zondermeer een 
knappe prestatie. 
Uiteraard kent dit ook een keerzijde en moeten wij ervoor waken dat onze clubcultuur niet 
verloren gaat. Wij willen graag ‘opleiden voor de Veteranen’ is een veel gehoord credo, ech-
ter merken wij ook dat AFC veelal als springplank wordt gebruikt om zich in de kijker te spe-
len bij een BVO. Voetbalmakelaars vertoeven ook maar wat graag op AFC en zo werd on-
langs een 5-tal spelers van onze A2 ondergebracht bij Almere City FC. Je reinste waanzin 
als je het mij vraagt.  
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2. DE ALGEMENE - EN BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering vond plaats op donderdag 30 juni 2016. Op deze 
vergadering, die traditiegetrouw plaatsvond in de achterzaal van ons clubhuis op Sportpark 
Goed Genoeg, tekenden 75 werkende leden de presentielijst. De notulen van deze vergadering 
werden verzorgd door 2e secretaris Ernst-Pieter Knüpfer en werden gepubliceerd in “De A.F.C.-
Schakel” nummer 1, seizoen 2016 -2017, 95ste jaargang van 24 augustus 2016. 
Op 14 juli 2016 vond een Buitengewone Algemene Leden Vergadering plaats met als thema het 
nieuwe sportpark. Tijdens deze Vergadering werd door de stadsarchitect van de Gemeente Am-
sterdam, Martijn de Wit, een fraaie presentatie over de stand van zaken en wat er verder staat te 
gebeuren verzorgd. De notulen van deze Vergadering werden eveneens door de 2e secretaris 
notulen verzorgd en werden gepubliceerd in “De A.F.C.-Schakel” nummer 4, seizoen 2016 -
2017, 95ste jaargang van 7 december 2016. 
 
3. HET BESTUUR EN DE INTERNE ORGANISATIE  
 
Het bestuur was voor het seizoen 2016 - 2017 als volgt samengesteld: 
Ad Westerhof (65): 18e seizoen in het bestuur; 3e seizoen als voorzitter. 
Ruud Mantel (62): 8e seizoen in het bestuur; 1e seizoen als 1e secretaris. 
Nicolaas van Ommeren (51): 8e seizoen in het bestuur; 4e seizoen als penningmeester. 
Ronald Koster (51): 16e seizoen in het bestuur en 1e seizoen als vicevoorzitter/bestuurslid commer-
ciële zaken. 
Ernst-Pieter Knüpfer (55): 3e seizoen als 2e secretaris. 
Peter Dekkers (62): 3e seizoen als commissaris jeugdvoetbal. 
Lou Hekster (58): 7e seizoen als commissaris seniorenvoetbal. 
Bobby Gehring (37): 3e seizoen als commissaris media. 
Bob Duis (49): 8e seizoen in het bestuur; 1e seizoen als commissaris TOP-amateurs. 
Remco Post (53): 1e seizoen als commissaris materiaal. 
Het bestuur kwam 17 keer officieel in vergadering bijeen. In deze bestuursvergaderingen kwam, 
naast de reguliere bestuursaangelegenheden, een aantal onderwerpen veelvuldig aan bod. Te 
denken valt onder andere aan het nieuwe sportpark, de licentie-eisen van de KNVB aangaande 
de Tweede Divisie en de perikelen aangaande de kunstgrasvelden ingestrooid met rubbergranu-
laat. Uiteraard was er het nodige dagelijkse onderlinge overleg en kwamen de diverse commis-
sies veelal onder leiding van een bestuurslid veelvuldig bijeen.  
Een extra woord van waardering verdient de onuitputtelijke inzet van onze voorzitter en pen-
ningmeester, die nagenoeg wekelijks urenlang in overleg zijn met de Gemeente Zuidas over de 
voortgang van het nieuwe sportpark. En daarnaast samen met Bob Duis ook nog eens met Paul 
de Ruiter, van het gelijknamige architectenbureau en zijn medewerker Barthold Thijssen inzake 
het nieuwe clubhuis en de indeling en meubilering ervan.  
Uiteraard kan het bestuur de vele werkzaamheden en activiteiten niet ontplooien zonder de 
steun die zij ontvangt vanuit de commissies en van onze interne organisatie, waar Henny Kott-
mann, Rinus van Leijenhorst en Daryl Gerritsen veel werk verzetten. 
Veel gebeurt tegenwoordig op commerciële basis, al blijft het aantal vrijwilligers nog altijd groot. 
Zonder hun inzet zou het onmogelijk zijn de club draaiende te houden. Vanaf deze plaats wil ik 
hen allen namens de club bedanken.  
De AFC-vriendelijke bedrijven en bordsponsoren zijn voor AFC van onschatbare waarde en ma-
ken het mogelijk dat wij in alle geledingen op zo’n hoog niveau kunnen blijven acteren. De com-
missie commerciële zaken draait op volle toeren en doet er alles aan om nieuwe bronnen aan te 
boren voor onze club. 
Belangrijke ondersteuning wordt daarbij verleend door Mariëtte Niënhaus, die op professionele 
wijze uitvoering geeft aan de activiteiten van deze commissie. 
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Op alle wedstrijddagen is Hassan el Markouchi onze man die de kleedkamers en velden op orde 
houdt en bovendien zich verdienstelijk maakt tijdens de rust en de teams van een kopje thee of 
limonade voorziet. Een stille kracht, die echter veel werk verzet en daarvoor terecht het respect 
van de voetballende AFC’ers ontvangt. 
De bar werd ook dit seizoen weer beheerd door uitbater Frans Ris. Zijn team, onder aanvoering 
van vaste krachten Joop en Peter, waren dagelijks in de weer om alle aanwezigen van een natje 
en een droogje te voorzien.  
Op wedstrijddagen van de zondag 1 werden de scheidsrechters wederom ontvangen en bege-
leid door Marcel Koster en de toeschouwers aan de poort welkom geheten door Hans 
Honsdrecht, Frank Bouman en Edwin Geluk. Het is onvoorstelbaar dat de zo geliefde Ronny 
Susan het trio niet meer kan bijstaan. Hij overleed geheel onverwacht op veel te jonge leeftijd. 
Wij zullen hem enorm missen, maar zijn opgewektheid en humor zullen in onze gedachten blij-
ven voortbestaan. 
Een speciaal woord van dank aan onze webmaster Hans Elias, bijgestaan door Ger van Caspel 
voor hun vele werkzaamheden voor onze, door Atabix ontworpen, website. Veel werk werd hier-
bij ook verricht door onze mediacommissie. Mooi en uitgebreid waren ook de voorbeschouwin-
gen en wedstrijdverslagen van onze zondag 1, met toewijding verzorgd door ons erelid en oud-
voorzitter Machiel van der Woude. Dit is voor de geschiedschrijving van de club van onschatba-
re waarde. 
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 2016-2017 betraden bij AFC meer dan 120 (!) teams in competitieverband het 
veld, verdeeld over seniorenteams, veteranenteams, jeugdteams, waaronder diverse meisjes-
teams, evenals de Eredivisie -, Champions League - en World Cup teams. 
In het seizoen 2016-2017 telde AFC weer de nodige kampioenen: 
Senioren:  Zaterdag 1, Zondag 9.  
Junioren:  Meisjes O13 en Meisjes O15 (beiden voorjaarskampioen). 
Meisjes: J O 9-9 (M F1): voorjaars- en najaar kampioen. 
Jongens:   9-7, JO 9-2, JO 9-1, JO 10-1, JO 11-6, JO 11-1, JO 12-2, 
Beker:   JO 13-2  
 
5. TOPAMATEURS 
 
AFC 1 seizoen 2016-2017 in de KNVB Tweede Divisie. 

Een bijdrage van Robert Gehring. 
 
Een nieuw seizoen, een nieuwe competitie op het hoogste niveau van Nederland en een nieuwe 
trainer-coach. Ton du Chatinier startte reeds op 4 juli (!) met de eerste training van de nieuwe A-
selectie van AFC en na een week trainen kon men al aan de bak.  
De kick-off van het seizoen 2016-2017 was op 13 juli 2016 voor bijna 4.000 toeschouwers op 
een sfeervol en zonnig sportpark Goed Genoeg tegen stadgenoot Ajax o.l.v. de nieuwe trainer 
Peter Bosz. Het werd een prachtige avond met een 2-2 uitslag na AFC-doelpunten van Koen 
Bosma en Mathijs Jesse, een schitterend resultaat tegen de uiteindelijke finalist van de Europa 
League. Een AFC-happening om niet te vergeten! 
De voorbereiding op het seizoen (met o.a. het traditionele weekend Maastricht) verliep voor-
spoedig met goede overwinningen bij Quick Boys en Sparta Nijkerk. 
AFC kwam dan ook sterk uit de startblokken in de eerste 5 wedstrijden: 3 keer winst, 1 keer ge-
lijk en 1 nederlaag, hoewel de punten tegen Jong Twente, de Treffers en UNA in de blessuretijd 
werden behaald (maar dat zijn wel vaak de lekkerste overwinningen). De grootste nederlaag 
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werd geleden op Papendal tegen Jong Vitesse. Niet zozeer de 4-2 uitslag, maar meer de nieu-
we zware knieblessure van Pepijn Kluin, die daardoor helaas vroegtijdig moest stoppen met 
voetballen. Dat hakte er bij iedereen flink in. 
AFC herpakte zich en won van TEC (met de wonderschone goal van Melvin Grootfaam – ge-
woon te zien op Youtube), bij Spakenburg, bij GVVV en hield knap stand tegen Katwijk en bij 
kampioen Jong AZ en Mathijs Jesse was in veel wedstrijden als invaller belangrijk. Daarna volg-
de een iets mindere periode met nederlagen tegen Kozakken Boys en in Hardenberg, maar AFC 
sloot af met 7 punten uit de laatste 3 wedstrijden in de maand december en ging als gedeelde 
nummer 2 de winterstop in, een zeer knappe prestatie! 
Het nieuwe jaar werd goed gestart met een geslaagd trainingskamp in Barcelona, maar dat 
goede gevoel kon men niet vertalen naar resultaten, omdat de eerste 4 wedstrijden na de win-
terstop allen werden afgelast. In de tussentijd werd er wel getraind en werden er oefenwedstrij-
den gespeeld, maar dan ontbreekt langzaam maar zeker het echte ritme. Bij UNA werd een 0-2 
voorsprong uit handen gegeven en uit bij Katwijk in de blessuretijd een knap 0-0 gelijkspel. Dan 
breekt een moeilijke periode aan, waarin smaakmaker Grootfaam door de KNVB voor 6 (!?) 
wedstrijden wordt geschorst, keeper Patrick Zonneveld met een vervelende knieblessure kampt, 
kortom waar het voor de winterstop vaak mee zat, zit het nu flink tegen. Veel nederlagen volgen 
elkaar op en AFC zakt steeds verder weg op de ranglijst, zo ver dat de onderste 4 plaatsen in 
zicht komen. 
Maar ondanks de vele blessures (ook bij sterkhouders als Jonathan Richard, Tom van de Brink 
en Koen Bosma) recht de groep zich onder aanvoering van Sam Nijpels en captain Magid Jan-
sen nog een keer op en er volgen knappe overwinningen op Spakenburg en uit bij de Treffers 
(met een beauty van Pieter Koopman – zie Youtube). Toch blijft het spannend en komt het op de 
laatste 2 wedstrijden aan. Maar daarin laat AFC zien dat de prestaties in de eerste seizoenshelft 
geen toeval zijn geweest en wint het verdiend bij Barendrecht (2x Jesse, 1x Bosma, 1x Daan 
Sutorius) en van Excelsior Maassluis (met een hattrick van Edip Biberoglu). 
AFC eindigt op een 11e plaats op de ranglijst met 45 punten (ondanks het punt in mindering, op-
gelegd door de licentiecommissie van de KNVB). Een enorm knappe prestatie na een slopend 
seizoen van 11 maanden en 34 wedstrijden lang - een compliment voor alle betrokkenen. 
Zoals na elk seizoen zijn er spelers die vertrekken en dit seizoen geldt dat voor de volgende 
spelers: Edip Biberoglu gaat naar OFC en Pieter Koopman naar VVSB. Glenn van Zoolingen 
naar de amateurs van Ajax, Laszlo Sandor naar Ter Leede en Malqui Cabezas, Guido Moelee, 
Teun van Zweeden en Tim Wulffraat gaan voor Swift spelen. Danny Goedkoop wil aan het spe-
len toekomen in AFC Zaterdag 1 en Daan Sutorius maakt het komende halfjaar een wereldreis 
en sluit vervolgens ook aan bij AFC Zaterdag 1. 
De kern van de huidige groep vormt echter het hart voor de A-selectie van AFC voor het seizoen 
2017-2018. 
Patrick Zonneveld, Marien Willemsen, Magid Jansen, Sam Nijpels, Jonathan Richard, Mark van 
de Boogaart, Koen Bosma, Johan Kulhan, Tom van de Brink, Mathijs Jesse en Melvin Groot-
faam zijn ook komend seizoen van de partij op Goed Genoeg en daar zijn wij blij mee. Nieuw in 
de selectie zijn Milan Hoek (afkomstig van Quick Boys), Illias Zaimi (JVC Cuijck), Jermano Lo Fo 
Sang (FC Volendam), Eelke de Graaf (Odin ’59), Rob Rietveld (Hercules), Derre Kwee (HHC 
Hardenberg), Joost Hommenga en Richey Speelman beiden uit AFC 2 en de Syrische doelman 
Tharek Kharboutly hoopt ook aan te sluiten. Last but not least keert aanvaller Malcolm Esajas na 
9 jaar betaald voetbal terug bij AFC. 
De voorbereiding van AFC 1 start alweer op 13 juli a.s. met een trainingskamp in Italië. 
Wij wensen Ton du Chatinier, zijn assistent Said Moumane, de spelersgroep, begeleiders en 
overige betrokkenen nu alvast veel succes met een nieuw seizoen topamateurvoetbal in Am-
sterdam Zuid. 
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Zondag 2 
Een bijdrage van Frank Keijzer 
 
Zondag 2 oftewel Jong AFC heeft o.l.v. vaste staf Roy Tular, assistent Joey Zebeda en fysiothe-
rapeut Dennis Schröder een wisselvallig seizoen achter de rug.  
Met een mix van enkele geroutineerde krachten, een dit seizoen iets kleiner aantal overgeko-
men A-junioren en enkele ambitieuze van buiten gekomen talenten, werd tot 1 wedstrijd voor de 
winterstop eigenlijk boven verwachting gepresteerd.  
Ondanks een geslaagd trainingskamp direct na de winterstop, vielen de sportieve prestaties 
daarna echter behoorlijk terug door m.n. blessures en vormverlies!  
In de beker werd nog wel de kwartfinale bereikt. De laatste wedstrijden, af en toe alvast aange-
vuld met enkele A-junioren van wie er volgend seizoen 8 (!) overkomen, veerde de ploeg nog 
enkele malen op.  
Uiteindelijk sloot het de competitie na 13 overwinningen, 8 gelijke spelen en 5 nederlagen met 
een verdienstelijke 3e plaats af. 
 
Zaterdag 1  

Een bijdrage van Jack Huiman. 
 
Vanaf het seizoen 2016-2017 valt de Zaterdag 1, binnen AFC, onder de Commissie 
TOP0amateurs. Wie had een mooiere start kunnen bedenken dan het kampioenschap in de 1e 
Klasse A?! 
Met uw permissie ga ik graag toch eerst nog even 2 jaar terug in de tijd, aangezien destijds een 
nieuwe weg werd ingeslagen. De Zaterdag 1 speelde in de 2e Klasse en was, met alle respect, 
een recreatief vriendenteam. Op initiatief van het bestuur heeft bestuurslid Lou Hekster wilde in 
samenspraak met zijn C-commissie en aangevuld met een aantal andere commissieleden het 
team van een talentvol AFC-signatuur voorzien. 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, terugkeerden op het oude nest. ‘To name a few’: Floris Dok-
kum, Wessel Westerhof, Michael Malmberg, Daan Brinkman en Mels Otsen. Een dergelijke ver-
andering kost vaak tijd voordat deze succesvol is, maar niet in dit bijzondere geval. Inmiddels 
zijn we 2 jaar en 2 kampioenschappen verder en is de Zaterdag 1 een talentvol vriendenteam 
bestaande uit echte AFC’ers die binnen en buiten de lijnen voor elkaar door het vuur gaan.  
Vanuit de club waren de verwachtingen aan het begin van dit seizoen niet bijster hooggespan-
nen voor de gepromoveerde Zaterdag 1. Het linker rijtje en eventueel een periodetitel in de 1e 
Klasse A was de doelstelling. Het liep net even anders… Na een ietwat stroeve start werden de 
overwinningen in rap tempo aan elkaar geregen. Het team slaagde er dit seizoen in om 11 wed-
strijden op rij te winnen en ‘Herbstmeister’ te worden, een teamprestatie van formaat! Na de pe-
nibele 0-1 overwinning uit bij RKAV Volendam medio maart was het voor ondergetekende zeker: 
Zaterdag 1 zou weer (en dus voor de 2e keer op rij, HULDE!) kampioen worden. Deze wedstrijd 
stond bol van de spanning, harde edoch faire duels en allesbehalve mooi voetbal. En toch wis-
ten de mannen 3 punten mee terug te nemen naar Amsterdam en was het gat met de punten 
morsende concurrentie inmiddels opgelopen naar 12 punten. 
Na, net als vorig jaar, 3 keer op matchpoint te hebben gestaan, was het op 6 mei 2017 eindelijk 
raak… De Zaterdag 1 werd kampioen in de thuiswedstrijd tegen Woudenberg dankzij een late 
goal van super sub Thijs de Graaff. KAMPIOENEN; shirt uit en zwaaien was het devies! Het 
feestteam en zanger Quincy Schellevis wisten hier wel raad mee en maakten het feest com-
pleet. De Zaterdag 1 deed waar het buiten het veld in excelleert: een fantastisch feestje bouwen!  
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om de zeer trouwe supporter Berry Arends, huisfo-
tograaf Tom Poederbach en vaste grensrechter Joost de Wit nog even uit te lichten, aangezien 
ook zij een wezenlijk onderdeel zijn van dit vriendenteam dat 2x op rij kampioen is geworden! 



7 

 

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid durft ondergetekende te stellen dat de Zaterdag 
1 het beste vriendenteam van Nederland is, zoals ook in de krant heeft gestaan.    
 
Volgend seizoen dus naar Hoofdklasse, wie had dat gedacht?! Met Thierry van der Kooye, Dan-
ny Goedkoop, Jessey de Jong, Jelle de Lange, Daan Sutorius en Mitchel Faerber als versterkin-
gen, allen met een AFC-verleden, hebben wij veel vertrouwen in handhaving in de Hoofdklasse. 
De TOP Amateurs Commissie wenst trainer Benno Nihom, elftalleider Tim de Groot en de rest 
van de staf heel veel succes! HULDE! 
 
6. ZONDAG SENIOREN 3 T/M 11 
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, 5 en 10 was in handen van Patrick Reddering. Max Flam 
was verantwoordelijk voor de zondag 6, 9 en 11. En Diederick de Mos hield zich bezig met de 
zondag 4, 7 en 8. De B-commissie zal het nieuwe seizoen in dezelfde samenstelling doorgaan. 
Zoals het er nu naar uitziet zal er komend seizoen één seniorenteam minder zijn bij de zondag 
senioren. Op de zondag is er in tegenstelling tot de zaterdag dus nog ruimte voor uitbreiding met 
nieuwe teams. 
Trainers 
Dit seizoen was René de Haan voor het tweede achtereenvolgende seizoen de trainer/coach 
van de zondag 3. Hij werd daarbij aanvankelijk geassisteerd door elftalleider Cocky van Duij-
venbode en in de loop van het seizoen door Darko Nieuwenhuys. René de Haan stopt aan het 
einde van dit seizoen als trainer van de zondag 3. Het team houdt op te bestaan en de huidige 
zondag 4 zal het komende seizoen hun plaats als zondag 3 overnemen. 
Kees Bregman keerde dit seizoen weer terug als trainer van de zondag 4. In seizoen 2014/2015 
was hij ook al trainer van het vierde. Dit seizoen had hij een compleet ander team waarmee hij 
de finale in de nacompetitie heeft gehaald voor promotie naar de reserve tweede klasse. Op het 
moment van schrijven van dit verslag moet de finale nog worden gespeeld en is het dus nog niet 
duidelijk of de promotie is gelukt. Kees zal volgend seizoen de trainer van hetzelfde team blijven 
dat dan als zondag 3 in de competitie zal uitkomen. 
De overige seniorenteams werden net als in de afgelopen jaren op woensdagavond door Kees 
Bregman getraind. 
Als B-commissie bedanken wij René, Cocky, Darko en Kees voor hun enthousiasme en inzet in 
het afgelopen seizoen. 
Scheidsrechters 
Dankzij de wekelijkse inzet van onze eigen clubscheidsrechters Gerrit Altena, Erik Bos, Hans 
Dekkers, Zahava Eliasi, Pim Golta, Robin Jalving, Frans Jüch, Till Kolle, Rutger Koopmans, Ka-
rel Kuijvenhoven, Wim Ringe en Erick van de Wouw was het mogelijk praktisch alle thuiswed-
strijden van onze zondag teams te laten leiden door eigen scheidsrechters. Ook konden wij op 
de medewerking van onze eigen scheidsrechters rekenen bij het ‘Gelukkig Nieuwjaar toernooi` 
in de Emergohal. Uiteraard willen wij, mede namens de spelers, alle scheidsrechters bedanken 
voor hun enorme inzet. 
Als club kunnen we nieuwe scheidsrechters voor het fluiten van jeugd- en/of seniorenwedstrij-
den natuurlijk altijd goed gebruiken. Als u interesse heeft om scheidsrechter bij AFC te worden 
dan kunt u contact opnemen met Frans Jüch, de voorzitter van onze scheidsrechterscommissie. 
Bestuur 
In het bestuur heeft Lou Hekster voor het zevende seizoen het seniorenvoetbal in zijn portefeuil-
le. Samen met hem en de leden van de elftalcommissie C werd veel tot stand gebracht. Vooral 
de afgelopen weken hebben we weer intensief samengewerkt ter voorbereiding op het nieuwe 
seizoen. Wij bedanken Lou voor zijn ondersteuning en adviezen. 
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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. 
De digitalisering bij de KNVB gaat ook in het volgende seizoen nog door. Met ingang van de 
nieuwe competitie hoeven de aanvoerders het digitale wedstrijdformulier niet meer op een lap-
top in te vullen maar doen ze dit via het zogenaamde mobiele wedstrijdformulier in de KNVB-
wedstrijdzaken app. Een van de grote voordelen is dat in deze app alle digitale spelerspassen 
van een team staan vermeld. Dus een aanvoerder hoeft zich nooit meer zorgen te maken of hij 
de fysieke plastic spelerspassen wel bij zich heeft. Ander voordeel is natuurlijk dat de passen 
niet kwijt kunnen raken. 
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 in het afgelopen seizoen werd de wedstrijdtafel op uitstekende wijze bemand door Paul Ra-
velli en Jan Wortel. Onze gastheren ontvangen elke zondag de aanvoerders van onze eigen 
teams en tegenstanders, trainers, elftalleiders en scheidsrechters. Namens onze aanvoerders 
en scheidsrechters 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.  
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de bouw van een parkeergarage voor ons nieuwe 
sportpark. Door de aanleg van deze parkeergarage zijn er bij de start van het seizoen twee 
grasvelden verdwenen en is er een geheel nieuw kunstgrasveld bijgekomen. De zondag teams 
hebben om toerbeurt hun wedstrijden op dit nieuwe kunstgrasveld gespeeld. Voordeel van de 
komst van dit nieuwe veld was dat er ook doordeweeks meer ruimte was voor alle senioren-
teams om te trainen.  
Teams 
Zondag 3 
De zondag 3 heeft in de reserve eerste klasse een teleurstellend seizoen achter de rug. Tot aan 
de winterstop werden er slechts drie punten behaald. Uiteindelijk heeft het team in de tweede 
helft van het seizoen nog volop gestreden om op de tiende plaats uit te komen zodat het spelen 
van nacompetitie voor degradatie zou worden voorkomen. Met een elfde plaats in de eindklas-
sering - en met drie punten minder dan de nummer tien - werd het spelen van nacompetitie een 
feit. In de nacompetitie is het team uitgeschakeld door de zondag 2 van SDZ en daardoor gede-
gradeerd naar de reserve tweede klasse. Het team valt nu uit elkaar en daarom zal de huidige 
zondag 4 in het nieuwe seizoen als zondag 3 gaan spelen. Enkele al wat ‘oudere spelers’ van 
het huidige derde zullen in de gewijzigde zondag 3 blijven spelen. Andere jongere spelers gaan 
voetballen in de zondag 4, dat een nieuw team zal worden bestaande uit veel eerste- en twee-
dejaars senioren. 
Zondag 4 – een bijdrage van aanvoerder Thijs Blok 
De zondag 4 is dit jaar in de reserve derde klasse derde 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. In de nacompetitie speelt het team de finale. Volgend seizoen zal het team als zondag 3 
uitkomen in de reserve tweede klasse onder de deskundige begeleiding van trainer Kees 
Bregman. 
Zondag 5 
De zondag 5 is in de reserve vierde klasse op de achtste plaats geëindigd. Helaas hebben zich 
in de loop van het seizoen twee teams uit de competitie teruggetrokken waardoor er uiteindelijk 
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tien teams overbleven. Sportieve hoogtepunten waren o.a. de twee wedstrijden tegen de uitein-
delijke nummer twee in de eindklassering De Meer 2. Thuis met 1-0 gewonnen en uit maar net 
met 2-1 verloren. Dieptepunt was ontegenzeggelijk de zware blessure (gescheurde kruisband) 
van Quino van Schaik.  
Doordat er enkele spelers stoppen met voetballen of bij een andere club gaan spelen valt het 
team helaas na vele jaren uit elkaar. Een deel van de spelers maakt volgend seizoen de over-
stap naar de zondag 7. 
Zondag 6 – een bijdrage van aanvoerder Jacob van Heerikhuizen 
De zondag 6 begon het seizoen hoopvol. Toen het team na vier wedstrijden bovenaan in de re-
serve vierde klasse stond begon het geloof in het kampioenschap te groeien. Het bleek echter al 
snel dat deze aspiraties weer de koelkast in konden. Mede door veel blessures en een hele 
slechte reeks na de winterstop is de zondag 6 uiteindelijk in een poule van elf teams op de acht-
ste plaats geëindigd. Ondanks dit teleurstellende resultaat kijkt het team alweer reikhalzend uit 
naar het begin van het nieuwe voetbalseizoen! 
Zondag 7 – een bijdrage van aanvoerder Steven Bos 
Voor de zondag 7 had het seizoen 2016/2017 geen betere stap in ons driejarenplan kunnen zijn. 
In 2015 vulden wij ons team aan met extra talent en hebben destijds bepaald dat we drie jaar 
later kampioen moesten worden. Afgelopen seizoen hebben we lang bovenin meegedaan en 
van alle ploegen in de top gewonnen. Tegen 'de kleintjes' hebben we helaas te veel punten laten 
liggen, maar desondanks konden we op de laatste speeldag nog tweede worden. Met de nadruk 
op konden. Door een - voor ons - onfortuinlijke uitslag op een ander veld, sloten wij het seizoen 
af op een (toch) mooie derde plek. Hoogtepunten van het seizoen waren voor het eerst sinds 
jaren 'de nul' houden in de met 0-6 gewonnen wedstrijd tegen Nautilus, waar onze topscorer 
King bovendien vijf van de zes goals op zich nam en de kampioen, FC Aalsmeer, nog één week 
van de titel af te houden door thuis met 2-1 van ze te winnen (verwelkte boeketten bloemen wa-
ren nooit eerder zo mooi). De keepershandschoenen die tegen Nautilus werden gedragen wer-
den overigens omgedoopt tot de -in ons team beruchte- "clean sheet gloves", en hielden gedu-
rende het seizoen nog een keer de nul.  
Met een nog sterkere en grotere selectie gaan we volgend seizoen ons best doen het driejaren-
plan met succes af te ronden en daarmee een kampioensrondvaart door de grachten af te dwin-
gen. 
Zondag 8 – een bijdrage van aanvoerder Victor Swaab 
De zondag 8 begon dit seizoen met goede moed. Alle spelers hadden de nodige ervaring opge-
daan van het seizoen daarvoor en met een paar verse en gerichte aankopen beloofde het een 
prachtig seizoen te worden. Een goed begin is het halve werk, was de gedachte. Met een gelijk-
spel tegen de gedoodverfde favoriet en latere kampioen FC Aalsmeer was er goede hoop. He-
laas kwamen daar een paar verlies partijen achteraan en door een gelijkspel tegen degradatie-
kandidaat Nederhorst was de pret snel weg. Een uitschieter tegen Ouderkerk (0-6) tussendoor 
was niet genoeg en AFC 8 bevond zich in de onderste regionen van de ranglijst. Helaas kwam 
het team het lek niet te boven en ook de derby tegen AFC 7 ging verloren. Schommelend op de 
ranglijst tussen plaats tien en vijf ging het team het seizoen door en het schip strandde op plaats 
acht. Wel moet worden gezegd dat de revanche op AFC 7 en de kort maar krachtige rentree van 
Constantijn van der Meer ook een hoogtepunt was. Al met al een prettig seizoen gedraaid en 
hoewel het team op een achtste plaats is geëindigd staan we nog steeds stijf bovenaan in de 
derde helft! 
Zondag 9 - een bijdrage van aanvoerder Pim Wisbrun 
Het debuutjaar van de zondag 9 is zeer succesvol gebleken. Met veel enthousiasme mocht de 
selectie van dit vriendenteam aan het begin van het seizoen het mooie AFC-tenue aantrekken 
en hiermee is het prachtige kampioenschap behaald. Er wordt al uitgekeken naar het volgende 
seizoen. De selectie zal nagenoeg intact blijven en dus is voor komend seizoen de ambitie we-
derom uitgesproken om voor het kampioenschap te gaan, ditmaal in de vijfde klasse! 
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Zondag 10 – een bijdrage van aanvoerder Arno Wijnands 
Afgelopen seizoen heeft het “Fusion Team zondag 10” een sterk seizoen gedraaid. Met heel 
veel mensen op papier stonden we soms met zestien trappelende kerels aan de start van weer 
een mooie wedstrijd. Maar naarmate het seizoen vorderde namen de buiten AFC-activiteiten in 
de weekenden toe. Vertoonden de gelouterde, maar nog strakke lichamen her en der scheurtjes 
van de uiterste krachtsinspanningen die werden geleverd om lange tijd in de top drie mee te 
draaien en zorgden wedstrijden later op de dag dat ons horeca contingent steeds vaker niet 
aanwezig kon zijn. Al met al gefinisht op een zeer verdiende zesde plek dat recht geeft op weer 
een seizoen in de zevende klasse. Dus we kijken al weer uit naar een nieuw seizoen vol hero-
ische gevechten met sympathieke tegenstanders. Ons aller Jack Duis zal volgend seizoen niet 
meer live te bewonderen zijn aan zijn linkerzijde in AFC 10. Ook een icoon moet keuzes maken. 
Jack, 3x kampioen in 10 jaar tijd. Dat was ons nooit zonder jou gelukt. Onze dank is eeuwig en 
verpletterend! 
Zondag 11 – een bijdrage van Max Flam 
Zondag 11 is dit seizoen in de reserve zevende klasse op de achtste plaats geëindigd. Het team 
werd gedwongen door de KNVB ingedeeld in de regio Almere wat zijn weerslag heeft gehad. 
Geregeld waren er problemen met de opkomst. Het seizoen wordt traditioneel afgesloten met de 
“Gouden Schoen Avond” waar o.a. de winnaar van de felbegeerde gouden schoen bekend 
wordt gemaakt.  
Het is jammer om hier te moeten melden dat, na dit seizoen, het circa twintig jaar oude bestaan-
de vriendenteam ophoudt te bestaan. Een deel van het team gaat met spelers van Maarten 
Blokland zijn team verder als veteranen team op de zaterdag. 
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’ ging helaas op zaterdag 3 juni niet door vanwege te weinig deelne-
mende teams. Gekeken wordt of we dit onderlinge toernooi aan het begin van het nieuwe sei-
zoen kunnen organiseren. 
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.  
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en tot ziens bij de start van het nieuwe voetbalseizoen 
2017/2018. 
 
7.  ZATERDAG SENIOREN 
Een bijdrage van Sebo Woldringh. 
 
Na het kampioenschap van zaterdag 1 in het seizoen 2015-2016 is besloten dat de zaterdag 1 
met ingang van het afgelopen seizoen onder de Commissie TOPamateurs zou gaan vallen. De 
C-(zat)commissie heeft dit initiatief toegejuicht en is blij dat de zaterdag 1 wederom kampioen is 
geworden. Hulde! Wij wensen Benno Nihom, zijn spelers en staf, dan ook veel succes in de 
Hoofdklasse. 
Hoe is het de elftallen, zaterdag 2 tot en met 13, alsmede de Veteranen 35+1, 35+2 en 45+1 
vergaan? 
De zaterdag 2 speelt nog steeds in de sterke reserve 1e klasse. Dit elftal, onder leiding van Je-
roen Brussee en met vele oer-AFC’ers in de gelederen, hebben een zwaar seizoen gehad. En 
met slechts vijf overwinningen en een gelijkspel zijn zij als laatste in een competitie met dertien 
teams geëindigd. Bij het schrijven van dit jaarverslag waren zij nog verwikkeld in promo-
tie/degradatie wedstrijden. Hopelijk hebben zij het gered en kunnen zij in de reserve 1e klasse 
blijven spelen.  
Komend seizoen zal een aantal huidige zaterdag 1 spelers in het tweede gaan spelen en zullen 
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een zestal spelers de overstap gaan maken naar de Klassieke Veteranen. Extra vermelding: de 
zaterdag 2 was winnaar van het ochtendprogramma bij het Gelukkig Nieuwjaar zaalvoetbaltoer-
nooi in januari. 
De elftallen zaterdag 3 tot en met zaterdag 8 zijn allemaal uitgekomen in de reserve 3e 
klasse, A-categorie.  
De zaterdag 3 van Sebastian Licht c.s. waren oorspronkelijk de zaterdag 5. Echter door het 
luxeprobleem van zoveel AFC-elftallen in de reserve 3e klasse, hebben wij te maken met ver-
schillende poules met ook tegenstanders uit Noord-Holland of omgeving Utrecht. Dit betekent 
dikwijls extra lange reistijden naar uitwedstrijden en daarom niet geliefd. Dit jaar was het team 
van Sebastian aan de beurt om wat verder weg te moeten uitspelen. Vandaar dat zij als zater-
dag 3 moesten aantreden en dat hebben zij wederom verdienstelijk gedaan met een 2e plek en 
een periodetitel. Vervolgens is het in de promotiewedstrijden helaas net niet gelukt. Want na 
winst op Kadoelen 2, bleek nota bene AFC zaterdag 4 over twee wedstrijden de betere of de ge-
lukkige? Enfin, volgend jaar gewoon weer actief in de reserve 3e klasse met op verzoek nu een 
minder verre poule. 
Zaterdag 4 van Michiel Bijloo c.s. zijn ook als 2e geëindigd en hebben ook nog een periodetitel 
veroverd.  Na winst tegen Stormvogels 2 hebben zij dus in een rechtstreekse serie tegen AFC 
zaterdag 3 ook gewonnen. Er wacht hun nog één wedstrijd op neutraal terrein tegen ZOB 3 om 
een plek in de reserve 2e klasse. Het zou toch wat ziin. 
Zaterdag 5, van Lennart Ammerlaan hebben sportief een minder seizoen gedraaid en zijn als 
10e geëindigd. Gelukkig hadden al twee teams zich teruggetrokken, waardoor degradatie kon 
worden ontlopen. Volgend jaar nieuwe ronden, nieuwe kansen. 
Zaterdag 6 is het team van Alain Leons c.s. en zij waren het seizoen dramatisch gestart met 
slechts drie punten uit de eerste negen wedstrijden. Daarna, zoals door Alain voorspeld op het 
captainsoverleg, is het toch allemaal nog goed gekomen en zijn zij als 6e van de twaalf teams 
geëindigd. 
Zaterdag 7, met zat-cie. lid Jack Huiman als stuwende kracht, hebben een evenwichtig seizoen 
gedraaid. 10 x gewonnen maar ook 10x verloren en twee gelijke spelen betekende een 5e plek 
in hun competitie.  
De zaterdag 8 van Jean-Paul Lo-ten-Foe c.s. waren vorig jaar kampioen geworden en mochten 
nu dus ook gaan uitkomen in de reserve 3e klasse, A-categorie. Helaas zaten zij, net als zat 3, 
ook in een “verre” poule en hadden dus relatief veel reistijd. Uiteindelijk zijn zij keurig als 5e van 
de twaalf teams geëindigd. Bovendien waren zij de winnaar van het middagprogramma bij het 
Gelukkig Nieuwjaar zaalvoetbaltoernooi in januari. 
De teams van zaterdag 9 t/m zaterdag 12 zijn allemaal in de reserve 4e klasse uitgekomen. 
B-categorie.  
Zaterdag 9 was het team van Maarten Blokland c.s. Echter, al bij het begin van de competitie 
bleek dat zij helaas geen volwaardig team meer op de been konden brengen. En na goed over-
leg is toen besloten zat 9 uit de competitie te nemen. De overgebleven spelers hebben bij diver-
se zaterdagteams onderdak gevonden of hebben een sabbatical genomen 
Voor de zaterdag 10 was het hun tweede seizoen bij AFC. De gebroeders Huisman, Joost en 
Tom, nemen hier het voortouw. En sportief hebben ze een topseizoen gedraaid met een meer 
dan verdienstelijke 3e plek in een competitie van veertien teams. Een leuk, enthousiast team dat 
ook bij het Gelukkig Nieuwjaar zaalvoetbaltoernooi zeer ruim vertegenwoordigd was. 
Zaterdag 11 was het team van Freek Tilman c.s. Het kan vriezen, het kan dooien en met twaalf 
overwinningen maar ook twaalf nederlagen en nog twee gelijke spelen, zijn zij als 7e keurig in 
de middenmoot geëindigd.  
Zaterdag 12 van Wieger van der Linden c.s. hebben naar verluidt een prima seizoen gedraaid 
en zijn uiteindelijk 8e geworden. 
Zaterdag 13 van Thomas van der Werff c.s. speelden voor het 2e seizoen op rij in de reserve 5e 
klasse. En ook bij hen was het de ene week winst (12x) en de andere week verlies (12x). Met 
als resultaat een 6e plek. 
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De Veteranen 1 (AFC 35+1) van Sebo Woldringh c.s. zaten dit jaar weer in een leuke poule met 
prima tegenstanders uit Haarlem en omgeving. Net als vorig jaar zijn zij wederom 3e geworden. 
Gevoelsmatig had er dit seizoen misschien iets meer in gezeten. Maar helaas net een paar keer 
te veel punten gemorst. Maar ook 14 overwinningen en de meeste goals voor. De 3e helft heb-
ben zij in ieder geval weer glansrijk gewonnen. Daar zorgt hun penningmeester Bert de Rooij 
wel voor. En speciale dank aan hun vaste referee, Rein Akkerman, die iedere thuiswedstrijd we-
derom met verve de fluit hanteert!  
24 juni zal weer de traditionele seizoen afsluiting gaan plaatsvinden met rondvaart door de 
grachten, een gouden schoen uitreiking, saté & sushi en wat gerstenat. Kan zo maar weer ge-
zellig worden! 
De Veteranen 2 (AFC 35+2), van Victor de Vries c.s., hadden hun 2e seizoen bij de veteranen. 
En moesten ze misschien vorig jaar nog een beetje wennen met slechts een 10e plek, dit jaar 
werden zij verdienstelijk 2e. Na 22 wedstrijden kwamen ze uiteindelijk 3 puntjes te kort voor de 
titel. Desondanks hebben ze een mooi seizoen gehad. 
Veteranen 3 (AFC 45+1), met nog steeds “”Marko”” (Marcel Koster voor intimi) aan het roer én 
aan de fluit en vaste contactpersoon Dick Rijna, hebben het in tegenstelling tot vorig jaar iets 
minder goed gedaan. Een 8e plek was hun deel. Op papier een zeer ruime selectie. Echter, in 
de praktijk was het dikwijls sprokkelen. Alhoewel bij de 3e helft, kwam eenieder weer gezellig 
aanschuiven. 
Tot zover de verrichtingen van zaterdag 2 tot en met zaterdag 13, alsmede de Veteranen. Ge-
lukkig hebben alle teams hun competitie volledig kunnen afmaken. Steeds meer clubs hebben 
reeds één of meer kunstgrasvelden. En een algehele afgelasting in ons district West1 komt dan 
ook niet of nauwelijks meer voor. 
Wederom grote dank aan al degenen die bij hebben gedragen aan een vlotte organisatie ten 
behoeve van het zaterdag seniorenvoetbal. Zo waren Marian Janssen en Jan Wortel weer de 
perfecte gastvrouw en gastheer bij de wedstrijdtafel. De AFC-aanvoerders, tegenstander én 
scheidsrechters werden wederom op meer dan AFC-waardige wijze ontvangen. En onder coör-
dinatie van Frans Jüch zijn bijna alle wedstrijden, ook bij de lagere teams, weer voorzien van 
een scheidsrechter. Hulde voor ons scheidsrechterskorps op de zaterdag in willekeurige volgor-
de: Gerrit Altena, Hans Dekkers, Frans Jüch, Rutger Koopmans, Karel Kuijvenhoven, Til Kolle, 
Rein Akkerman, Wim Ringe, Mark Spier, Maarten Blokland, Marcel Koster, Xander Stoffer, Ron 
van Peufflil, Erick van der Wouw en Simon Brouwers. 
En dan was er gedurende het jaar weer veel en prettig contact met Daryl Gerritsen op het wed-
strijdsecretariaat alsmede met onze verenigingsmanager Henny Kottmann. Dank ook aan Has-
san 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 zorggedragen 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 2016-2017 geweest waarbij zeker niet onvermeld 
mag blijven de altijd weer gezellige Sixes op Nieuwjaarsdag, het traditionele Kienen, het “”Ge-
lukkig Nieuwjaar”” zaalvoetbaltoernooi in de Emergo-hal te Amstelveen. Helaas moesten wij wel 
wederom besluiten dat de ‘Be Friends-cup’ geen doorgang kon vinden worden vanwege te wei-
nig animo bij zaterdag- en zondag senioren? Het is wederom de bedoeling om de Be Friends 
Cup bij het begin van het nieuwe seizoen alsnog te spelen. Hopelijk is eenieder dan weer hon-
gerig naar de bal.  
Tot slot, dank aan mijn commissieleden Roy van Dijk, Jack Huiman en Emiel Neter, alsmede 
bestuurslid seniorenvoetbal Lou Hekster voor de prettige samenwerking in het afgelopen sei-
zoen. Wij wensen iedereen een fijne zomer toe en blijf vooral doortrainen! 
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8.  AFC Jeugdvoetbal 
Een bijdrage van Michiel Middendorf. 
 
“Hard Gras” 
Dit seizoen stond toch ook wel een beetje in het teken van de discussie over de kunstgrasvelden. 
AFC heeft zich intens met deze discussie en onderzoeken beziggehouden. Uit onderzoek van 
het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) blijkt dat voetballen/sporten 
op kunstgrasvelden met ‘infill’ van rubber korrels veilig is. De gemeente Amsterdam neemt 
de bezorgdheid over gezondheid bijzonder serieus. Daarom, maar ook vanwege de milieuas-
pecten, blijft de gemeente Amsterdam in samenspraak met andere gemeenten en experts zoe-
ken naar alternatieven. Het gaat dan om natuurlijke producten als kurk en producten die aan de 
consumentennorm voldoen (TPE en EPDM).  
“Gewild” 
AFC is gewild bij de jeugd van Amsterdam en de jeugd van AFC is gewild bij de BVO’s. Wij kun-
nen oprecht als Jeugdcommissie zeggen dat we hier niet op sturen, want het liefst willen we dat 
onze jeugd zich zo lang mogelijk bindt aan onze club. Maar we houden genoeg van voetbal dat 
we trots zijn op hoe onze niet-selectie teams en selectieteams het doen in de competities. En 
die trots groeit als we zien dat onze trainers zich richten op het beter maken van de spelers als 
individu en op het beter laten functioneren van een team. In zulke processen is het onvermijde-
lijk dat er soms individuen zich door ontwikkelen en gaan opvallen. 
Gedurende het gehele voetbalseizoen lopen er iedere week bij de wedstrijden van onze stan-
daard jeugdelftallen op sportpark Goed Genoeg veel scouts van allerlei BVO’s uit het gehele 
land. AFC is immers al vele jaren van alle amateur voetbalclubs van Nederland de club met de 
hoogst gekwalificeerde jeugdafdeling. En mede als gevolg daarvan vertrekken er ook dit jaar 
aan het eind van het seizoen (voor zover nu bekend) een aantal AFC-jeugdspelers naar BVO’s, 
te weten 3 spelers naar Ajax, 5 spelers naar FC Almere City, 1 naar NAC/FC OSS, 3 naar FC 
Utrecht, 1 naar FC Twente, 1 naar FC Volendam en tenslotte 1 naar AZ. Totaal 15 van de ca. 
1.100 jeugdspelers die onze club rijk is en de laatstgenoemde jeugdspeler die naar AZ vertrekt 
is de 16-jarige Maxim Gullit. 
Maxim werd in 2005 op 4-jarige leeftijd lid van AFC. Samen met de destijds oudste speler van 
AFC Marcel Koster en voorzitter Machiel van der Woude werd hij gefotografeerd voor de AFC-
Persmap seizoen 2005-2006. Maar liefst 12 seizoenen maakte Maxim deel uit van AFC-
jeugdselectieteams en nu is hij dan geselecteerd door een BVO! Natuurlijk betreuren wij het ver-
trek van Maxim en de (tot nu toe) 14 andere jeugdspelers van AFC, maar wij realiseren ons ook, 
voor de meeste jeugdspelers is dit het uitkomen van een jongensdroom. Wij wensen deze 15 
jeugdspelers bij hun nieuwe club dan ook veel succes en hopen dat zij hun doel gaan behalen 
en zo niet, dan hopen wij dat zij er t.z.t. voor zullen kiezen om weer bij hun oude club terug te 
keren, zoals de huidige captain van AFC 1 Magid Jansen in 2010 ook heeft gedaan! 
“We are the Champions!” 
Felicitaties, hulde en eeuwige roem voor de kampioenen van afgelopen seizoen:  
Kampioenen aan het einde van het seizoen waren onze dames Mo13, Mo15, Mo9-9. De beste 
mannen van hun competitie waren: Jo9-7, 9-2, 9-1, Jo10-1, Jo11-6, 11-1 en Jo12-2. En laten we 
vooral de winnaar van de bekerfinale niet vergeten: Jo13-2! Een fantastisch resultaat van dit elf-
tal, wat niet vergeten mag worden is dat zij een 1 jaar jonger zijn dan hun tegenstanders in dit 
bekertoernooi!  
“Traditioneler wordt het niet” 
Op 28 mei jl. was het dan weer zover.... De 4e editie van het Dick van der Klaauw toernooi voor 
O9-1 en O10-1 selectieteams. 
AFC was deze jaargang wederom ontzettend trots op het deelnemersveld. Ruim 1500 jaar voet-
balgeschiedenis gaf ‘acte de présence’ op ons sportpark Goed Genoeg: Koninklijke HFC (1879), 
Hercules (1882), HVV (1883), Be Quick (1887), LSC 1890 (1890), Victoria (1893), VOC (1895), 
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AFC (1895), HBS (1898), Kampong (1902), FC Volendam (1922), VV Baronie (1926) en de 
jongste deelnemer, onze buren aan de Boelelaan SC Buitenveldert (1974). 
Uiteindelijk waren het onze vrienden van Victoria die in het O9 toernooi aan het langste eind 
trokken en na een bloedstollend spannende finale won.  SC Buitenveldert won in de finale na 
verlenging van AFC in de O10-categorie. De Dick van der Klaauw wisseltrofee ging voor de 2e 
keer in successie naar AFC, als best presterende vereniging van de dag. 
“AFC beleef je!” 
De evenementen commissie heeft ook dit seizoen alle jeugdspelers weer blij gemaakt met een 
geslaagde 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 vele 
vrijwilligers een hele bijzondere dag is beleefd.  
Afgelopen zaterdag 17 juni, vond op AFC het traditionele Mini WK plaats. Deze jaarlijkse sei-
zoen afsluiter voor onze jong(st)e jeugd trok ook dit jaar honderden kinderen (jongens en meis-
jes) uit onze Eredivisie, Champions League, F- E- en D-Pupillen. Het was een fantastische 2dag 
op onze AFC, waarmee de club wederom heeft bewezen over prachtige tradities te beschikken. 
Als AFC-jeugdspeler beleef je van alles! Daarnaast blijft het AFC-voetbalkamp steeds groeien in 
populariteit en zijn bijna helemaal uitverkocht voor deze zomer. 
“Een woord van oprechte dank voor een oprechte inzet” 
Emiel Neter en Frank Mol hebben aangegeven de Jeugdcommissie te gaan verlaten. Wij zullen 
hun intensieve bijdrage zeker gaan missen en willen hen onder andere via deze weg oprecht 
bedanken voor hun steun en support.  
“Mogen we tenslotte nog even opscheppen?” 
Anno 2017 zijn er in het Betaald Voetbal meer dan 35 spelers actief die ooit voor jeugdelftallen 
van AFC uitkwamen waaronder bekende namen als:  
Nigel Hasselbaink (Excelsior), Dion Malone (ADO Den Haag), Daryl van Mieghem (de Graaf-
schap), Mickey van der Hart (PEC Zwolle), Thom Haye( Willem 2), Daley Blind (Man United), 
Thomas Lam (Nottingham Forest), Florian Jozefzoon (Brentford), Justin Kluivert (Ajax), Carel 
Eiting (Ajax), Ridgiano Haps (AZ), Derrick Luckassen (AZ), Oussame Assaidi (FC Twente), Ja-
vier Vet (Almere City), Mitchell te Vrede (Boluspor), Djavan Anderson (Cambuur), Bryan Otten-
hof (Telstar), Fabian Sporkslede (NAC Breda), Tim Receveur (VVV Venlo), e.a. 
 
De Jeugdcommissie  
 
9.  DE KLASSIEKE VETERANEN  
Een bijdrage van Maarten Oldenhof en Lennard Parlevliet. 
 
Het seizoen 2016-17 begonnen wij zonder hoge verwachtingen. De verwachte versterking van 
de zaterdag 2 bleef uit (maar gaat in seizoen 2017-18 komen) en bij velen gaan de jaren tellen. 
Toch hebben wij ook voetballend een uitstekend seizoen gehad. Derde plaats met het oudste 
team in de competitie was het maximaal haalbare. HBS had veruit het sterkste team in de com-
petitie en werd met overmacht kampioen. 
Wij begonnen de competitie met 17 man, waaronder nieuwkomers Sander Munsterman, Ron 
van Oijen -55-jarige debutant- en Johan Snijders. Al snel vielen Sander Munsterman en Guido 
Smits uit met knieblessures en ging Jasper Wegman voor 1,5 jaar naar Colombia. 14 man is 
veel te weinig, maar met veel telefoneren hebben wij toch bijna altijd een representatief elftal op 
de been gebracht. De invallers variërend van een Curaçaose oud-international, zonen van Paul, 
spelers van zaterdag 2, spelers van Veteranen I, vrienden van Sylvan, Hans Huizing tot aan een 
oud-ijshockeyer, zij waren altijd welkome versterkingen en begrepen meteen de cultuur van de 
competitie. Simon Brouwer heeft bijna alle thuiswedstrijden gefloten, wat een hoop rust bracht. 
Christiaan was topscorer, Sander onze spits heeft 2 keer uitstekend gekeept (en is gepromo-
veerd naar de tennis Eredivisie) en iedereen heeft er alles aan gedaan om er zoveel mogelijk bij 
te zijn. 
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Het nieuwe wisselbeleid van iedereen speelt 60 minuten en draait door heeft geleid tot grote te-
vredenheid bij iedereen. 
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 met door Sander zelf uitge-
kozen zangers in Grand-Café 't oude Dorp in Amstelveen. Dit seizoen hebben we wederom af-
gesloten in Ibiza, alwaar wij op elk gebied de AFC-reputatie hebben hooggehouden, wederom 
fantastisch door Wilfred geregeld. Ger Smit was als ‘zij-lijner’ veelvuldige aanwezig. Ook zijn wij 
dit seizoen hopelijk aan een nieuwe traditie begonnen. De afscheidswedstrijd van Pieter Schol-
ten, Frank Keijzer, Johan Dol en Nicolaas van Ommeren viel bij eenieder zo in de smaak, dat wij 
eigenlijk elk jaar willen afsluiten met een klassieke veteranen reünie voor alle (oud)spelers van 
de klassiek veteranen. 
 
10.  MEISJESVOETBAL AFC 
Een bijdrage van Nick Mills en Kirsten Slisser-Mills. 
 
Meisjesvoetbak bij AFC; groeien naar een sterke basis met nu al mooie successen!  
Dit seizoen opnieuw groei bij het meisjesvoetbal. We begonnen in elke leeftijdscategorie met 
minimaal één team, een MO19, MO17, MO15, MO13, MO11 en J09. De MO17 was helemaal 
nieuw. Helaas viel de MO19 gedurende de eerste helft van het seizoen uit elkaar door tekort aan 
speelsters, maar belangrijk was dat we aan de basis een mooie verbreding zagen om het meis-
jesvoetbal meer structuur te kunnen geven, ook voor de komende seizoenen. 
Na goede prestaties vorig seizoen schoof de voormalige MF1 door naar de MO11 en speelde in 
de hoofdklasse. Met een derde en tweede plek in deze klasse heeft het team meteen laten zien 
dat ze op dit niveau mee kunnen. 
De MF2 van vorig jaar werd nu de JO9-9 (MF1) en won zowel in het najaar als het voorjaar hun 
competitie. Een geweldige prestatie.  
De JO9-10 (MF2) had ook een mooi seizoen. De leeftijden varieerden van 5 tot 7 jaar, maar al-
lemaal met evenveel enthousiasme. De najaar competitie nog geëindigd met 0 punten, maar de 
voorjaarscompetitie op een prachtige 6e plaats met maar liefst 11 punten. Prachtig om te zien 
hoe ze zich hebben ontwikkeld en ook dit team bewijst maar weer eens dat het een uitstekende 
beslissing is geweest om ook meisjes te laten voetballen bij AFC. 
De MO13, vorige seizoen nog de ME1, begon dit jaar voor het eerst op een groot veld. Het was 
even wennen en startende in de derde klasse was hiertoe een goede beslissing. In het najaar 
eindigden ze met een respectabele 4de plek en pakten vervolgens in de voorjaarscompetitie het 
kampioenschap. Met een 1ste plek bij het toernooi in Aalsmeer tegen allemaal 1ste klasse teams 
heeft de MO13 ook hun groei laten zien. 
De M015 deed in de derde klasse even goed mee en eindigde in het najaar op de derde plek. In 
de tweede klasse in het voorjaar maakte het team mooie progressie en sleepte met een 1-0 in 
hun laatste wedstrijd thuis het kampioenschap binnen. 
De MO17 had het in het najaar in de eerste klasse op zondag behoorlijk zwaar. Het team be-
staande uit allemaal nieuwe meiden moesten in de leer. Het resultaat mocht in de voorjaars-
competitie er zijn met een welverdiende 3de plek. 
We kunnen concluderen dat de meisjes van AFC samen een geweldig resultaat hebben neerge-
zet en dat een goede basis is gelegd. Volgend seizoen groeit het aantal teams van 6 naar 8 met 
genoeg spelers in elk team om het seizoen in volle kracht te starten. Nieuw volgend jaar is de 
start van de allerjongste meisjes (vanaf 6 jaar) in de interne competitie op zondag. 
 
11.  DE HEEREN DIVISIE 
Een bijdrage van Jochen Blaffert en Derek van der Vlugt. 
 
De afgelopen jaren is de AFC Heeren Divisie uitgegroeid tot een bekend fenomeen. Teams van 
gelouterde spelers met namen als Boca Seniors, Old Boys United en Amstel Rovers weten al 
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jaren het publiek en met name zichzelf te boeien. Dit jaar is Extra Vers winterkampioen gewor-
den en (G)OUD-zomerkampioen. Beide teams spelen de eerste wedstrijd van het nieuwe sei-
zoen om de (kampioen)schaal bitterballen. Onder bezielende leiding van Lou Hekster heeft de 
Heeren Divisie weer een fantastisch jaar gehad, afgesloten met een mooie laatste speelavond 
op 30 juni met saté en frites en natuurlijk niet te vergeten het nationale Heeren Divisie toernooi 
tussen Amsterdam en Rotterdam, dit keer op het terrein van VOC! 
 
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. 
Daarnaast bestaat een interne aanvullende opleiding voor diverse bij A.F.C. functionerende 
sporttherapeuten en EHBO-diensten. 
Al weer 19 seizoenen stellen de commissieleden hun professionele kennis aan A.F.C. ter be-
schikking. De Medische Commissie bestond dit seizoen uit de leden, Wim Crouwel fysiothera-
peut (voorzitter), Lex Swaan arts, Bas Pijnenburg orthopeed, sporttherapeut Michael Olivieira en 
sportverzorger Co Groszenipper. Allen zijn herkiesbaar.  
Ons Eerste vlaggenschip werd vakkundig begeleid door clubarts Lex Swaan, fysio- manueelthe-
rapeut Bas ter Hoeven van de praktijk Mobilis, sporttherapeut Michael Olivieira en sportthera-
peut Cor Middelkoop, welke laatste wegens personele afwezigheid op wedstrijd zaterdagen wel 
inzetbaar was. De medische staf, als onderdeel van de technische staf functioneerde goed, 
waardoor na een voortreffelijke eerste seizoen helft ons “vlaggenschip” ondanks blessureleed 
werd behouden voor de Tweede Divisie. 
De senioren 2 werd begeleid door sporttherapeut Dennis Schröder, welke tevens de zaterdag 
senioren 1 (kampioen 2017) onder zijn hoede nam. De A.F.C. Top-jeugd, uitkomend tegen di-
verse BVO 11-tallen, werd dit seizoen paramedisch begeleid door fysiotherapeut Kevin Beckers 
(jun. A1), fysiotherapeut Tim de Klerk (jun. B1) en de sporttherapeutes Floor Monas (jun. C1) en 
Aukje Spoelstra (jun. D1). Tevens waren allen inzetbaar bij diverse door de commissies zowel 
in- als outdoor georganiseerde 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 was voor AFC- jeugd het exclusieve inloopspreekuur geleid door Fysio-manueel thera-
peute Daphne v.d. Wereld op maandag- en woensdagmiddag. Alle bij A.F.C. aanwezige AED 
(Automatisch Externe Defibrillator) apparaten werden bij minimaal gebruik getest en wederom 
gecertificeerd.  
Als een club als A.F.C. door haar diverse commissies te vergelijken is met een “gezond” bedrijf, 
dan functioneerde de Medische Commissie daarin wederom als een geolied radertje.  
 
13.  DE COMMISSIE PERS, PUBLICITEIT en EVENEMENTEN  
Een bijdrage van Bobby Gehring. 
 
De commissie bestaande uit Hans Elias, Laurens Bianchi, André Wijnand, Arjan Anderiesen en 
Bobby Gehring kende een bezig verenigingsjaar. 
Onze commissie droeg zorg voor het beheren van de website 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 ontvangst van de veel be-
zoekende pers bij de thuiswedstrijden van AFC 1, het versturen van de nieuwsbrieven aan alle 
leden, de Kerstkaart, het programmablad “AFC-Thuis” en natuurlijk de Persmap van het seizoen 

http://www.afc.nl/
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2016-2017.  
Onze site wordt goed bezocht en veel geraadpleegd 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.  
Ons clubblad is onderdeel van discussie in het licht van de overwegend digitale berichtgeving. 
Op herhaaldelijk verzoek zal de Schakel ophouden te bestaan. Dat betekent een einde aan een 
symbool van de club dat 90 jaar lang de leden heeft gebonden aan de club en heeft voorzien 
van informatie. Echter, anno 2017 is er geen behoefte meer aan ons clubblad. De Schakel is in-
gehaald door het gebruik van snellere en actuelere media. Wellicht wordt er mogelijke gekozen 
voor een halfjaarlijkse editie van de Schakel, maar daar is nog geen besluit over genomen. 
Bij elke thuiswedstrijd verscheen het programmablad “AFC-Thuis”. Het programmablad werd dit 
jaar per wedstrijd gekoppeld aan één sponsor. Onze dank aan de gulle gevers! De inhoud be-
vatte 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 pro-
grammablad werd in de aanloop naar iedere thuiswedstrijd met veel zorg geprepareerd, mede 
dankzij de vrijwillige hulp van onze Ereleden Edwin Geluk en Ger van Caspel, alsmede Hans 
Honsdrecht, Max Flam, Fred Laarhoven en Wouter Amesz. 
De commissie PP&E heeft in het voorbije seizoen haar best gedaan om alle leden rond de 
feestdagen te voorzien van een ‘rood-zwarte’ Kerstgroet. Dat was ook dit jaar een gewaardeerd 
gebaar van de club voor de club. Ook proberen wij de AFC -nieuwsstroom altijd te voorzien van 
vele mooie en actuele foto's. Ook is er altijd aandacht voor een speler, team of doelpunt van de 
week.  
Traditiegetrouw werd bij aanvang van dit seizoen onze presentatiegids “De AFC Persmap” ge-
presenteerd. De productie lag in handen van ondergetekende. Veel dank aan Tom Poederbach 
en Ineke de Haan, Bill Tanaka en Bob Duis voor de fotografie en ook aan mijn commissieleden, 
alsmede Ad en Wiebe Westerhof, Kees Gehring, Henny Kottmann en Maarten Blokland en de 
geweldige medewerkers van Drukkerij Palteam.  
Ook de coördinatie van de foto’s van de jeugdteams door Benno Nihom was van grote waarde. 
Een echte teamprestatie dus!   
De AFC sociale mediakanalen zijn een belangrijk onderdeel van de AF-nieuwsstroom. Met maar 
liefst 3200 volgers op de Facebook-pagina en 3360 op Twitter, gestart door Laurens Bianchi, 
heeft de club een grote reikwijdte en worden de berichten veel gelezen. De inhoud van de be-
richten 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. 
Kortom, een jaar PP&E in een notendop. Op naar het volgende seizoen met hopelijk opnieuw 
vele memorabele AFC-momenten. 
 
14.  DE ARCHIEFCOMMISSIE 
Een bijdrage van Wim Ringe. 
 
Voor de archiefcommissie startte het nieuwe verenigingsjaar, in feite nog in de zomer, met het af-
scheid moeten nemen van haar voorzitter Rik de Boer die na een (te) lang ziekbed op 30 juni 2016 
overleed. Hij was vanaf 1993 lid van de commissie en vanaf 2009 voorzitter. We missen zijn tome-
loze inzet en niet aflatende positieve houding.  
In het verenigingsjaar 2016-17 heeft de archiefcommissie negenkeer regulier overleg gevoerd over 
zaken die het archief betreffen. Tweemaal daarvan waren ook gasten van buiten AFC aanwezig, 
onder andere de leden van de archiefcommissie van VOC om te bekijken hoe wij het archief inge-
richt hadden. Ook RTV-NH was een keer aanwezig hetgeen uiteindelijk leidde tot een kort Tv-
programma op hun zender over het archief van AFC.  
Onderwerpen die met enige regelmaat aan bod kwamen, waren onder andere de aanpassing van 
de website, (het schrijven van) de geschiedenis van AFC, de archiefruimte in het nieuwe clubhuis, 
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de inventarisatie van aanwezige bekers en schalen en het beoordelen en invoeren van nieuw ge-
schonken materialen. Daarnaast zijn ook zaken uitgevoerd rond het bijhouden van de vitrinekasten, 
het sponsorbord boven de ingang en het (deels) up-to-date houden van het digitaal doorzoekbare 
archief.  
Positief is de archiefcommissie over de samenwerking met de administratie over zaken als de le-
denlijst en de teamindelingen. De commissie vindt het van belang dat gegevens als wie in welk elf-
tal speelde, bewaard worden, iets dat nu door de administratie aangeleverd wordt en daarmee ge-
archiveerd kan worden.  
Een zaak die aangepakt is maar helaas nog niet zichtbaar is, betreft het oproepbaar maken van de 
videoverslagen van AFC-1 sinds 2000/2001. Hopelijk gebeurt dan nu binnen afzienbare tijd omdat 
het geld daarvoor al een jaar geleden is uitgegeven. De positieve woorden hierover in het verslag 
2015-16 zijn helaas niet bewaarheid geworden.  
Ook heeft de archiefcommissie een bijdrage geleverd aan het -vooral taalkundig- op orde brengen 
van het nieuwe statuut en huishoudelijk reglement. Verwacht mag worden dat het nieuwe statuut 
binnenkort in druk zal verschijnen en dan ook op de website geplaatst zal worden.  
Met betrekking tot het (verdere) digitaliseren van het archief zal de komende twee à drie jaar in ze-
kere mate pas op plaats worden gemaakt. Afgezien van een tweetal jaarlijkse actualiseringen (jaar-
verslagen en persmap), is besloten de andere onderdelen eenmaal per vier à vijf jaar te actualise-
ren.  
De archiefcommissie is er verheugd over dat het archief, en vooral het digitaal doorzoekbare deel, 
met regelmaat door anderen zowel binnen als buiten de vereniging wordt gebruikt. Iets dat blijkt uit 
voorbeschouwingen van andere verenigingen als AFC-1 op bezoek komt, of het gebruik van foto’s 
bij artikelen op de website. Hopelijk wordt dat alleen nog maar frequenter.  
De commissie bestond uit Wim Ringe, voorzitter, Hans de Wijs Sr. en Edwin Geluk. Alle leden van 
de commissie stellen zich herkiesbaar.  
 
15.  DE COMMISSIE COMMERCIELE ZAKEN 
Een bijdrage van Ronald Koster. 
 
Afgelopen seizoen werd de commerciële commissie bestuurd door Ronald Koster (voorzitter), 
Joost van Dolen (commissaris), Dick Rijna (commissaris) en Peter van Leeuwen (commissaris). 
Het seizoen begon voor de commerciële commissie vroeg met de mede-organisatie van onze 
eerste wedstrijd van het seizoen. AFC – AJAX werd op 12 juli gespeeld voor 3.500 toeschou-
wers. De AFC Vriendelijke bedrijven, bordsponsors, adverteerders en anderen sponsors zijn 
door de commerciële commissie benaderd met de vraag of men aanwezig kon zijn en met hoe-
veel personen. Er werd massaal op gereageerd en tevens werd de ruimte boven van onze soci-
eteit gereserveerd voor deze kaarthouders. Een onvergetelijk dag met prachtig weer en een 2-2 
eindstand met doelpunten van Koen Bosma en Mathijs Jesse. Een prachtig resultaat tegen de 
latere finalist van de Europe League en onze stadsgenoot. 
De commissie heeft verder gezorgd voor de organisatie van een lunch tijdens enkele thuiswed-
strijden, een presentje met poster tijdens de winterstop en een zeer geanimeerde avond bij het 
nieuwe AFC vriendelijke bedrijf BMW-Mini Amsterdam. De commissie in samenwerking met Re-
ne Mutsaerts en zijn team namen de organisatie op zich en het werd een hele gezellige onder-
houdende avond met Paul de Ruiter, die vertelde over het toekomstige clubhuis (sociëteit), 
voorzitter Ad Westerhof over AFC haar toekomst, John van Lottum over zijn carrière en zijn toe-
komst en Rene Mutsaerts die vertelde dat er veel gaat veranderen in de toekomstige autobran-
che. De avond werd geleid door Ronald Koster, die het liet lijken op een RTL–achtige ‘late night’ 
opzet. 
Het afgelopen jaar is het aantal AFC vriendelijke bedrijven gelijk gebleven, maar er zijn een aan-
tal afvallers en wij zijn met het uitkomen van deze agenda nog drukdoende in gesprek met een 
aantal bedrijven om ze toe te voegen als AFC vriendelijk bedrijf. 
De bordsponsors worden er meer en ook veld 3 gaat behoorlijk vol raken, wat een positieve 
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ontwikkeling is. AFC-thuis werd gekoppeld aan een AFC-sponsor van de dag (17x) en met de 
advertenties, verzorgd door Hans Elias, werd dit een groot succes, ook commercieel. 
De commissie spreekt haar bijzondere dank uit aan de leden die ons hebben getipt of in contact 
hebben gebracht met potentiele sponsors. Dit is enorm belangrijk, want er zijn binnen onze ver-
eniging veel mensen werkzaam bij bedrijven waar wij het bestaan soms niet van weten, maar 
die wel mogelijk interesse hebben om bij AFC op sponsorgebied betrokken te zijn. 
Wij danken uiteraard alle bedrijven en personen die AFC reeds ondersteunen, want zonder deze 
ondersteuning zal AFC niet zijn wat het heden ten dage is. Tevens willen wij Mariëtte Niënhaus 
danken voor haar bijdrage en ondersteuning van de commissie. 
De commissie is drukdoende met het vervaardigen van een agenda, waarin de belangrijkste za-
ken staan genoteerd en die aan het begin van het seizoen zal worden uitgegeven. 
Ook dank aan onze verenigingsmanager Henny Kottmann, Rinus van Leijenhorst en Daryl Ger-
ritsen en het gehele bestuur, die successievelijk ieder op zijn terrein de commerciële commissie 
heeft ondersteund. 
Via Robert Gehring heeft inmiddels John van Lottum, speler van AFC zaterdag 2, aangegeven 
de commerciële commissie te willen ondersteunen, dus naast de eerdergenoemde Ronald Kos-
ter, Dick Rijna, Joost van Dolen en Peter van Leeuwen, zal ook John zijn steentje bij gaan dra-
gen en daar zijn wij heel erg blij mee! 
Namens de commerciële commissie een goede zomer gewenst.   
 
16. DE SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE 
Een bijdrage van Frans Jüch. 
 
Het afgelopen seizoen werd de AFC-scheidsrechterscommissie ook versterkt met een aantal 
nieuwe gediplomeerde KNVB-scheidsrechters van buiten onze club. Onze commissie is ver-
heugd met deze versterking en uitbreiding met vrijwilligers. De commissie kon praktisch ieder 
weekend alle teams voorzien van een scheidsrechter. Er deden zich gelukkig geen noemens-
waardige incidenten voor tijdens de wedstrijden. Bij onverwachte absentie van een van onze re-
ferees werd een beroep gedaan op de elftalaanvoerder of het advies van de wedstrijdtafel op de 
zaterdag en zondag. 
Het uitdragen van spelregelkennis en de verbetering daarvan ziet de commissie als een belang-
rijke taak bij alle betrokkenen, scheidsrechters, spelers en coaches. Als gevolg daarvan behaal-
den vijf AFC-scheidsrechters het KNVB-certificaat ‘Scheidsrechter begeleider’. Zij waren actief 
op de zaterdagmorgen voor begeleiding van onze jongste scheidsrechters. De scheidsrechters-
commissie streeft Discipline, Respect en Fair Play na.  
De scheidsrechterscommissie leden Frans Jüch, Erik Bos, Karel Kuijvenhoven en Gerrit Altena 
stellen zich allen beschikbaar voor het nieuwe seizoen. 
 
17.  DE OVERIGE COMMISSIES 
 
Naast de hierboven vermelde commissies werd het bestuur van AFC ondersteund door de volgen-
de commissies: de STRAFcommissie, 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 Maarten Blokland, Maxim Wassally en Wim Ringe, met als plaatsvervangend leden Peter van 
den Dungen jr. en Edwin Geluk en, in de KENNISMAKINGScommissie hadden zitting Ger van 
Caspel, Ruud Mantel, David Westerhof en Ronald Koster, de commissie SOCIALE ZAKEN be-
stond uit de Ereleden Johan de Bie, Ger van Caspel en Edwin Geluk en ten slotte de commissie 
van MATERIAAL met als leden Remco Post en Fred ten Nijenhuis.  
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18.  SUPPORTERSCLUB “THE REDS”  
 
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. 
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-
DAG 1. Hiermee is dit afgelopen seizoen o.a. het succesvolle trainingskamp tijdens de winter-
stop naar Barcelona in Spanje mede mogelijk gemaakt. 
Het afgelopen seizoen heeft de supportersclub The Reds weinig van zich laten horen. De ge-
dachte bestond aanvankelijk dat de supportersclub The Reds zou worden voortgezet onder de 
auspiciën van de Stichting Keep Smiling, daar is het echter niet van gekomen. Het bestuur zal 
zich nader beraden en heeft het voornemen om de supportersclub nieuw elan in te blazen. 
Langs deze weg wil ik namens de club alle leden van de supportersclub The Reds bedanken 
voor hun trouwe steun. 
 
19.  STICHTING “KEEP SMILING” 
Een bijdrage van de secretaris van Keep Smiling Kees Gehring. 
Op 18 januari 2003 werd tijdens het Jaardiner van AFC in het Apollo Hotel in Amsterdam door 
een aantal AFC´ers een nieuw initiatief ontwikkeld. Het comité “Keep Smiling“ werd opgezet met 
het doel om een extra financiële bijdrage te leveren aan het bestuur van AFC om de spelers van 
de A-selectie “beter” te kunnen begeleiden. Twee 2 jaar later, in de zomer van 2005 werd dit 
comité omgezet in de stichting “Keep Smiling“. 
Voor het seizoen 2016-2017 bestond het bestuur van deze stichting uit Bas Rachman (voorzit-
ter), ondergetekende (secretaris), Henk Bijlsma en Dennis de Wit.  
Het seizoen 2016-2017 heeft een record aantal AFC’ers “Keep Smiling“ financieel ondersteund. 
De AFC-Vriendelijke bedrijven BP Zwart (Henk Bijlsma), Troostwijk (Ad en Wiebe Westerhof), 
OTX Logistics (Dennis de Wit), Bonnit Benelux (Robert Gehring), Intersocks (Dé Hurwits), De 
Jong Groep (Max de Jong), CST (Bob - Jack Duis), Loyens & Loeff, EY en BMW MINI en daar-
naast donaties van de AFC’ers Bas Rachman, Fred Gehring, Arno Kottmann, Maurice Loonstijn, 
Jaap Pluim, Nick van Kampen en Lex Koekoek en 3 andere AFC’ers die anoniem willen blijven. 
Totaal 20 verschillende begunstigers!!  
De dank namens “Keep Smiling” en namens het bestuur van AFC is groot! 
Van het binnenkomende geld, aangevuld met een bijdrage van de penningmeester van AFC, 
kon voor het 6de seizoen in successie aan de spelers van AFC’s  A-selectie maandelijks een 
verhoudingsgewijs bescheiden bruto “waarderingstoelage” worden uitgekeerd, waarbij loonbe-
lasting en sociale lasten werden ingehouden en afgedragen, dat alles zonder spelerscontracten 
en (wedstrijd)premies. Deze waarderingstoelage is o.a. gebaseerd op het hoge niveau waarop 
door AFC 1 gespeeld wordt (het hoogst ooit sinds 1920!), daarbij 3 avonden training in de week 
en bij uitwedstrijden soms totaal 5 uur in de bus heen en weer voor een competitiewedstrijd van 
2x3 kwartier! 
De KNVB schreef echter dit seizoen 2016-2017 de amateurclubs uit de Tweede en Derde Divi-
sie voor om contracten met een aantal spelers uit hun selecties af te sluiten, maar de statuten 
van AFC, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 29 maart 1912, lieten/laten dat niet toe. Ar-
tikel 3 van de statuten van AFC lid 1 luidt: “de vereniging heeft ten doel het beoefenen van de 
voetbalsport en eventueel andere takken van sport in welke verschijningsvorm dan ook, met 
uitzondering van sportbeoefening als beroep. 
Omdat als gevolg hiervan het bestuur van AFC als amateurvoetbalclub geen contracten aan de 
KNVB kon overleggen, werd AFC (als enige club uit de Tweede Divisie) door de KNVB 3 punten 
in mindering gebracht, 13 clubs uit de Derde Divisie kregen dezelfde straf. 
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Deze 14 clubs gingen via de bekende advocaat mr. Keje Molenaar in beroep en vervolgens ver-
laagde de commissie van beroep van de KNVB de straf van de betrokken clubs naar een nog 
altijd zeer betwiste 1 punt in mindering?? 
AFC is 122 jaar lid van de KNVB en 122 jaar uit overtuiging en eigen keuze een amateurvoet-
balclub met meer dan 110 verschillende teams (allen zonder shirtreclame!), wekelijks gerund 
door meer dan 150 vrijwilligers! Hoe veel amateurclub kun je als club zijn? 
In 2014 behaalde AFC het Kampioenschap van Nederland bij de Zondagamateurs en in 2016 
wist AFC zich te kwalificeren voor de nieuwe Tweede Divisie. Maar omdat het bestuur van AFC 
handelt volgens de verenigingsstatuten en niet met enkele spelers van het eerste elftal een con-
tract heeft afgesloten, krijgt onze club deze straf opgelegd? Het is niet de enige verkeerde be-
slissing van de sectie amateurvoetbal van de KNVB gedurende het laatste jaar. Is de KNVB er 
voor de clubs, of ?!?!?! 
Hoe dan ook, ondanks deze sanctie wist AFC zich, zoals elders in dit AFC-Jaarverslag ook te 
lezen valt, na een succesvolle eerste seizoenshelft en een moeilijke periode na de winterstop 
toch te handhaven in het eerste seizoen in de nieuwe Tweede Divisie. Een zeer knappe presta-
tie van AFC`s A-selectie en het begeleidingsteam onder leiding van trainer-coach Ton du Chati-
nier en de commissie Topamateurs onder leiding van bestuurslid Bob Duis. “Keep Smiling”. 
 
20.  STICHTING GOED GENOEG EN DE V.S.G.G. (VERENIGING SPORTPARK GOED GE-
NOEG). 
Een bijdrage van secretaris Kees Gehring. 
 
Vanaf 6 oktober 1962 is de stichting Goed Genoeg huurder van Sportpark Goed Genoeg van de 
Gemeente Amsterdam en de Vereniging Sportpark Goed Genoeg (V.S.G.G.) is vanaf dezelfde 
datum contractant met de pachter van AFC’s clubhuis. 
Het bestuur van stichting Goed Genoeg en V.S.G.G. bestond dit seizoen uit Ad Westerhof 
(voorzitter), Bob Neseker (penningmeester), ondergetekende (secretaris), Machiel van der 
Woude, Ronald Koster, Nicolaas van Ommeren en Bob Duis en adviseur voor het leven Johan 
de Bie. Bob Neseker stopte in september 2016 na een aaneengesloten periode van 25 jaar (van 
1991 tot 2016) met zijn uitgebreide werkzaamheden als penningmeester, een prestatie van 
groot formaat. Hulde! Bob werd opgevolgd door Nicolaas van Ommeren en er werd besloten dat 
vanaf dat moment Rinus van Leijenhorst Nicolaas bij de uitvoerende werkzaamheden op dit ge-
bied zal assisteren. Bob Neseker gaf aan dat hij wel als bestuurslid van STGG/VSGG wilde 
aanblijven, welke mededeling met grote instemming werd begroet. 
Een delegatie van de stichting Goed Genoeg c.q. het bestuur van AFC bestaande uit Ad Wes-
terhof, Nicolaas van Ommeren en Bob Duis vergaderde het afgelopen verenigingsjaar vrijwel 
iedere week met diverse ambtenaren en andere betrokkenen over de ontwikkelingen met be-
trekking tot ons toekomstig nieuwe complex en clubhuis. Een zeer tijdrovende klus voor deze 
AFC-vrijwilligers. Veel waardering voor het belangrijke en veelomvattende werk op dit terrein 
van deze 3 clubgenoten is ook hier dan ook zeker op zijn plaats! 
Pachter Frans Ris, zijn rechterhand Joop Kenter en de hele “achter-de-bar-brigade” tekende ook 
het seizoen 2016-2017 voor de verantwoordelijkheid van de dagelijkse gang van zaken in het 
AFC-clubhuis. 
Frans Ris is met het bestuur van de VSGG in gesprek over verlenging en voorzetting van zijn 
activiteiten voor het seizoen 2017-2018; daarmee zal Frans aan zijn 16e seizoen als pachter van 
AFC in successie beginnen. En ook hier geldt, continuïteit betekent kracht! Veel succes! 
 
21.  AFC EN DE ZUIDAS 
Een bijdrage van Ad Westerhof. 
 
Sinds midden jaren ‘90 van de vorige eeuw beijveren opvolgende besturen zich om voor AFC 
een sportpark te realiseren dat voldoet aan alle eisen van vandaag en de komende decennia. 
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Daarvoor is zo'n twintig (!) jaar hard onderhandeld maar in de komende twee jaar moeten alle 
plannen uitgevoerd gaan worden. 
Daarom wordt ons huidige sportpark nu al aangepakt. Dat is goed te zien en de veranderingen 
betekenen een aanloop naar de definitieve situatie; 5 kunstgrasvelden in een eigen sportpark 
met een hoofdveld omzoomd door tribunes. Aan alles is gedacht zoals op de presentatie op on-
ze website in een preview te zien is. Ook het clubhuis, waarvan de bouw dit najaar start, is in 
alle details doorgesproken. Van de lengte van de bar, de plaats van de biljarts, de wedstrijdtafel, 
de ontvangst van de tegenstanders, tot de plaats van de douches, de medische ruimte en de 
opslag van onze materialen. Om er maar een paar te noemen. Wekelijks buigen Nicolaas van 
Ommeren (onze penningmeester), Bob Duis (bestuurslid TOPamateurs) en ondergetekende 
zich over de kleur van de tegels, de afmetingen van de kleedkamers, de materiaalkeuze van 
wanden, vloeren en plafonds, de verlichting in en buiten het clubhuis en veel meer van dat soort 
zaken. Ook de ruimte tussen de velden, de afmetingen van de supportersdijkjes en de sproei 
installatie met bassins komen aan de orde. Dan nog de discussie over de welke ‘infill’ op onze 
nieuw aan te leggen kunstgrasvelden gebruikt gaat worden (de Gemeente verbiedt het gebruik 
van kunstgraskorrels voor nieuwe velden).  
Gelukkig worden wij geholpen door een leger van professionals van de Gemeente en de Zuidas 
en daarnaast nog een aantal zogenaamde "materie-deskundigen" die door ons zijn ingescha-
keld. 
Veel tegengestelde belangen en een alles bepalend overall budget. Een leuke hobby? Welze-
ker! Maar ook nogal tijdrovend. Gelukkig schieten wij steeds meer op en onder druk wordt alles 
vloeibaar nietwaar? 
De komende periode zullen er nog een heleboel knopen doorgehakt moeten worden. Meteen 
naar de zomer begint de aanbesteding van ons clubhuis en de voorbereidingen van de bouw 
starten in het najaar. Eind volgend jaar moet het clubhuis gereed zijn voor in gebruik name. Een 
ambitieuze planning maar zeker haalbaar. Wij kijken ernaar uit. Het nieuwe sportpark zal niet 
veel later zijn definitieve gezicht krijgen. Tot het zover is blijft AFC beschikken over 6 velden. 
Binnenkort verschijnen de uitgewerkte plannen op onze website. Ook zal de plaats van onze 
velden in de komende periode te zien zijn zodat ook dat duidelijk is. Genoeg te beleven dus in 
de komende paar jaar. 
 
22.  ACC  
 
Het eerste elftal van AFC’s dochtervereniging, ACC, wist ook in het seizoen 2016 weer door te 
dringen tot de ‘play-offs’ in de Topklasse. Het jeugdige team van coach Ahmed Zulfiqar, die zelf 
nagenoeg het gehele seizoen meespeelde, kwam op cruciale momenten net even iets tekort en 
eindigde uiteindelijk op een vierde plaats. De T20 competitie werd echter voor het tweede achter-
eenvolgende jaar winnend afgesloten door op de finaledag eerst korte metten te maken met lands-
kampioen Excelsior’20 en vervolgens in de finale te winnen van het sterke Dosti.  
Hoewel de cricketsport in Nederland zwaar onder druk staat, weet ACC zich nog redelijk staande te 
houden. Met vier zondag teams, een veteranenteam en een redelijk grote jeugdafdeling met circa 
80 leden neemt ACC nog altijd een vooraanstaande plaats in binnen de KNCB. ACC is dan ook 
goed vertegenwoordigd in de selecties van de ‘Dutch lions’ en van de talentvolle drieling Zulfiqar 
zijn inmiddels Sikander en Saqib doorgedrongen tot de selectie van het Nederlands elftal. 
Het afgelopen jaar moesten we helaas afscheid nemen van ons erelid en ‘Fifty Not Out’ - lid Hans 
Woudstra (81), die al geruime tijd ziek was. Hans Woudstra heeft bij ACC meer dan 20 jaar diverse 
bestuursfuncties bekleed en was jarenlang met vrouw Carolien aan zijn zijde trouw supporter van 
ons eerste elftal. We zijn Hans Woudstra veel dank verschuldigd en zullen hem op gepaste wijze 
eren.  
In december 2016 overleed ook ons lid van verdienste en ‘Fifty Not Out’ – lid Wim Feldmann (85). 
Wim Feldmann was een begaafd sportman. Met het ‘gouden’ eerste elftal, met grote namen als 
Wally en Henk van Weelde, Piet Sanders, Jan Bregman, Dick Disselkoen, Dick de Baare en 
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Wim v/d Hurk, maakte hij alle 6 de landskampioenschappen mee die in de jaren 1948/1954 wer-
den behaald. Als cricketer haalde Wim ook het Nederlands elftal. Ook als voetballer schopte 
Wim het ver. Naast het eerste elftal van AFC kwam Wim Feldmann ook uit voor Ajax, Ensche-
dese Boys en Jong Oranje.  
In april werden we geschokt door het onverwachte overlijden van ons oud-voorzitter, lid van ver-
dienste en ‘Fifty Not Out’ – lid, Wubbo de Boer (68). Wubbo was al enige tijd ernstig ziek en 
woonde de laatste jaren in Brussel, na eerder een aantal jaar in Spanje werkzaam te zijn ge-
weest. Wubbo volgde de verrichtingen van ACC op afstand maar was twee jaar geleden nog wel 
aanwezig tijdens de ‘Fifty Not Out’ viering. 
Gelukkig waren er ook vrolijke momenten. Zo ontving Ton Balk (90) tijdens de ‘Mancunian Cup’ uit 
handen van secretaris Ernst-Pieter Knüpfer een fraaie oorkonde ter ere van zijn 75-jarij lidmaat-
schap van ACC. Ton Balk is één van de trouwste supporters van ACC en slaat nagenoeg geen 
wedstrijd over. 
Tijdens de ALV van de Nederlandse ‘Forty Club’, Still Going Strong (SGS) jl. april werd ACC’s ‘Fifty 
Not Out’ – lid en tevens AFC Ridder Duco Ohm benoemd tot erevoorzitter van SGS. Duco Ohm is 
reeds sinds 1999 voorzitter van SGS en kent binnen de Nederlandse cricketwereld groot aanzien, 
getuige zijn erelidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond (KNCB), voor zijn vele 
inspanningen, waaronder maar liefst 700 wedstrijden als umpire op nationaal en internationaal ni-
veau. 
Tijdens de laatste ALV van ACC op 21 april jl. werd aftredend voorzitter Guido Dukker benoemd tot 
erelid van ACC. Tijdens dezelfde ALV werd eveneens secretaris en vicevoorzitter Ernst-Pieter 
Knüpfer benoemd tot erelid. Aftredend bestuurslid Cedric de Breet werd benoemd tot lid van ver-
dienste. Het nieuwe bestuur bestaat uit Wim Pielage (voorzitter), Ernst-Pieter Knüpfer (secretaris 
en vicevoorzitter), Irfan Alim (penningmeester), Stephan Hannema (bar en evenementen) en Ri-
chard Wolfe (jeugd). 
De bar wordt nog altijd gerund door uitbater Ben Markx en crew, die komend seizoen ook de gol-
fers van AMVJ mogen verwelkomen en het clubhuis dagelijks vanaf 9 uur openen. 
Een aantal AFC’ers weet de weg naar ACC te vinden en volgt met regelmaat langs de ‘boundary’ 
de verrichtingen van ACC, genietend van een natje en een droogje verzorgd door onze uitbater 
Ben Markx en crew. Hopelijk zullen meerdere AFC’ers gedurende de zomermaanden dit voorbeeld 
volgen. 
 

23.  VBC 
Een bijdrage van Frans Jüch 
 
De Vrienden Biljart Club, onder het voorzitterschap van Hans Honsdrecht, vierde op 13 novem-
ber 2016 haar 75-jarig jubileum op heel bijzondere wijze. Mede dankzij de inspanning van Peter 
Brans en de gulle bijdragen van een groot aantal prominente AFC’ers organiseerde de ‘VBC-
jubileum commissie’ een 2-daags bezoek bij art hotel Spaander in Volendam. De VBC, die nu 
veertien leden telt, moest helaas afscheid neemt van AFC Ridder en Lid van Verdienste Rik de 
Boer. Huib v.d. Heyde eindigde het afgelopen seizoen als eerste in de onderlinge competitie op 
de maandag clubavond en ontving daarvoor de zilveren ‘Hein Tienstra’ kampioen wissel bokaal. 
De traditionele onderlinge biljartpartijen tegen HBS en KHFC kenmerkten zich vooral door veel 
plezier en het aanhalen van de hechte clubbanden. Het seizoen werd afgesloten met de gezelli-
ge en ontspannende ‘Uitgaansdag’ op en rondom het museumplein o.l.v. Willem de Jong en 
Machiel v.d. Woude. 
 
24.  DE EVENEMENTEN & TRADITIES  
 
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 
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volgt een uitgebreid overzicht. 
Laat ik beginnen met de wedstrijd van ons eerste elftal tegen Ajax. Zomaar op een dinsdagavond, 
12 juli. In een schitterende ambiance (2500 toeschouwers) had de formatie van Ajax’ nieuwe trai-
ner, Peter Bosz, het knap lastig tegen ons vlaggenschip: eindstand 2-2. Een ware happening, die 
we graag vaker zouden willen beleven op ons sportpark. Hulde aan allen die betrokkenen waren bij 
de organisatie van dit evenement.  
Gedurende de zomermaanden werd met succes een tweetal AFC Voetbalkampen georganiseerd 
voor de jeugd in de leeftijdsgroep van 6 tot en met 13 jaar. Deze kampen zijn een groot succes en 
zijn binnen ‘no time’ volgeboekt.  Hetzelfde geldt eveneens voor de Herfst-tweedaagse. Bij deze 
voetbalkampen staan voetbal en ‘fun’ centraal. Er worden verschillende trainingen en toernooien 
afgewerkt, maar er zijn ook speeldagen waarin verschillende voetbal- en samenwerkingsspellen 
worden gespeeld.  
De organisatie is een geweldige klus, maar is in bekwame handen. Voor wat betreft de Herfst-
tweedaagse (dat georganiseerd wordt door de Evenementencommissie gaat een blijk van waarde-
ring uit naar Claudia Veldkamp, Marja Rietveld en Robine van Schravendijk. Aangaande de zomer-
kampen wordt organisatorisch eenzelfde knap staaltje werk verricht door Jack Bijsterveld, Lars Fol-
kertsma en Nathan Wiener. Hulde aan allen! 
Op 5 september was er een golfevenement voor onze AFC Ridders. Van het circa 80 leden tellen-
de elitegezelschap, deden liefst 20 van de 25 golfende leden mee. De oudste speler onder de Rid-
ders was niemand minder dan oud-AFCaanvoerder en ex-vicevoorzitter van de club, Cees Bou-
wens, 90 jaar jong! Gastheer op de baan was Ridder Ab Landman. 
Op 11 september werd voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen UNA de Persmap uitgereikt. Dit 
keer overhandigde voorzitter Ad Westerhof het eerste exemplaar aan Peter van der Hengst van 
Meeus Adviesgroep, het oudste ‘AFC Vriendelijke Bedrijf’ dat al 28 jaar aan AFC is verbonden. De 
Persmap is het visitekaartje van AFC en grote waardering gaat uit naar de redactie onder leiding 
van bestuurslid Bobby Gehring en alle vrijwilligers die hieraan hebben meegeholpen. Drukkerij Pal-
team en zijn medewerkers hebben weer gezorgd voor een prachtige opmaak. 
Op 28 september werd gestreden om de Be Friends Cup, het traditionele onderlinge toernooi voor 
de zaterdag en zondag niet-geselecteerde senioren. Het toernooi werd uiteindelijk gewonnen door 
AFC zondag 3.   
Zoals te doen gebruikelijk vond op de eerste vrijdag van de maand november de bijeenkomst van 
de Zilveren Ploeg plaats. Totaal telt de Zilveren Ploeg maar liefst 234 leden, de eerste bijeenkomst 
vond plaats in december 1958 in café Schiller. Van de 110 leden die zich aanvankelijk hadden 
aangemeld waren 94-ploegers’ aanwezig. De oudste aanwezige was Georg Horn (74 jaar lid). 
Remco Verbruggen en Seth van Straten traden als nieuw lid toe.  
Op 12 november vierde AFC’s Vrienden Biljart Club (VBC) haar 75-jarig jubileum. Dit heugelijke feit 
werd in hotel/restaurant Spaander in Volendam gevierd, waarbij alle leden aanwezig waren. Het 
gezelschap werd ’s middags tijdens de lunch verrast door een bezoek van voorzitter Ad Westerhof, 
die de biljartvrienden alvast kwam feliciteren.  
Begin december vond het traditionele Pepernotentoernooi plaats, gevolgd door de Sinterklaasvie-
ring voor de allerjongsten, zo’n 200 in totaal.  De organisatie hiervan werd wederom verzorgd door 
de eerdergenoemde Evenementencommissie. 
December is traditioneel de maand waarin grote evenementen zoals het Kerstdiner voor alle zater-
dag- en zondag C-junioren (wederom verzorgd door de Evenementencommissie), het Kienen voor 
AFC’ers en hun introducé en het Goed Genoeg Klaverjastoernooi plaatsvinden. Niet onvermeld 
mag blijven dat de oude ‘Kien Masters’, bestaande uit Hans Hulst, Lou en Nicky Hekster, Ron van 
Doesburg, Ronald Koster en Roy van Dijk, het stokje hebben overgedragen aan een fonkelnieuw 
‘Kien Dream Team’ dat bestaat uit Joey Singels, Michael Parsser, Jeroen Brussee, Tommy van 
Kampen, Milan de Wijs en Kay Botse. 
Het nieuwe jaar werd traditiegetrouw ingewijd met de ‘Sixes’, het zes tegen zes voetbaltoernooi op 
AFC dat al sinds de jaren ’50 (toen nog aan de Zuidelijke Wandelweg) traditiegetrouw op Nieuw-
jaarsdag wordt gespeeld. Het geslaagde toernooi kende dit keer 36 deelnemers. 
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AFC’s Nieuwjaarsreceptie werd gehouden op vrijdag 6 januari 2016 en werd redelijk goed bezocht. 
Ruim 100 leden en donateurs, al of niet vergezeld van partner waren in ons door Frans Ris en Joop 
Kenter smaakvol aangeklede clubhuis aanwezig om hun clubgenoten een voorspoedig en sportief 
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, die het 
fundament van de club zijn. Een club die leeft en voor velen een thuis dat bewoond wordt door 
vrienden die als familie voelen. Terecht was het dan ook dat de voorzitter uitgebreid stil stond bij de 
leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Uit eerbied voor deze AFC’ers die onze club hebben 
gediend en mee ingekleurd werd een moment van stilte in acht genomen. 
In zijn Nieuwjaarstoespraak roemde Ad de grote betrokkenheid van de vele vrijwilligers die de club 
rijk is en die allen ook veel plezier beleven aan AFC. Te denken valt onder andere aan de scheids-
rechters, de leiders, de wedstrijdtafel, de begeleiders, alle commissieleden, de ouders die elke 
week rijden en meehelpen, de stukjesschrijvers, de webmaster, de verslaggevers enzovoorts.  
Een dankwoord was er uiteraard ook richting de groep van AFC Vriendelijke Bedrijven, de bord-
sponsoren, adverteerders, donateurs van het Lieverdjes jeugdfonds, de leden van de supporters-
groep The Reds en de begunstigers van de Stichting Keep Smiling. En tot slot ook aan onze be-
taalde krachten binnen de club Henny Kottmann, Rinus van Leijenhorst en Daryl Gerritsen, Joop 
Kenteren Frans Ris en crew en ‘last but not least’ Hassan, die met overgave de ‘wereld’ van de 
kleedkamers runt. 
Natuurlijk stond de voorzitter ook stil bij het nieuwe sportpark en ons nieuwe clubhuis, alsmede de 
perikelen waarin de KNVB een grote rol speelt: het nieuwe programma het voor jeugdvoetbal “Win-
ners van morgen”, waarin gepleit wordt voor jeugdwedstrijden 2 tegen 2, 3 tegen 3, enzovoorts; de 
affaire met de kunstgraskorrels en de verplichte spelerscontracten voor de zondag 1. Deze onder-
werpen zijn elders in dit verslag reeds uitvoerig belicht. 
Het eerste verbleef van 7 tot en met 10 januari 2017 in Barcelona ter voorbereiding op de tweede 
seizoenshelft. De ‘Silver Spoon’, een traditie die in 1998 zijn intrede deed en waarbij de nieuwe se-
lectiespelers een speech moeten houden, werd gewonnen door Johan Kulhan. 
Een sportief evenement dat jaarlijks veel belangstelling trekt, is het Gelukkig Nieuwjaar Zaalvoet-
baltoernooi in de Emergohal, georganiseerd door leden van de B- en C Commissie. Zaterdag 2 
won voor de tweede maal in successie, bij de zondag teams was het de zondag 8 dat er met de 
cup van door ging. 
Op zaterdag 14 januari 2017 werd voor de 14e 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 een ongeëvenaard succes. Naast voetbal kent dit grootste trainings-
kamp van Nederland onder andere bowlen, midgetgolf en technische vaardigheden. Een groot 
compliment aan de Evenementencommissie, de AFC Jeugdcommissie en alle vrijwilligers die zich 
elk jaar weer inzetten om dit spektakel te doen slagen. 
Op woensdag 18 januari 2017 werd AFC haar 122ste verjaardag gevierd met het AFC Jaardiner, 
wederom gehouden in de prachtige zaal van het American Hotel aan het Leidse Plein. Dit jaar 160 
heren in ‘black-tie’, met het jongste bestuurslid Bobby Gehring als tafelvoorzitter. Hij verving Tom 
Egbers die vanwege werkzaamheden in het buitenland verstek moest laten gaan. Bobby wist het 
AFC-publiek prima te vermaken met leuke anekdotes, gevoel voor humor en kennis van AFC-
historie. Een grote blijk van waardering van alle aanwezigen viel hem volkomen terecht ten deel. 
Tijdens deze gezellige avond ontvingen de ‘Poortwachters’, Edwin Geluk, Frank Bouman, Hans 
Honsdrecht en de helaas vorig jaar onverwachts overleden Ronny Susan, de ‘Goed Genoeg 
Award’. Al jarenlang staan deze mannen bij iedere thuiswedstrijd van AFC 1 in weer en wind bij de 
poort om entree te heffen en programmaboekjes aan te bieden. 
Hans Honsdrecht ontving de Mr. Henne Boskamp Nobelprijs voor zijn jarenlange inzet en veelzijdi-
ge werkzaamheden voor onze club.  
Patrick Reddering (voorzitter B-commissie) en Nicolaas van Ommeren (penningmeester) mochten 
naar voren komen om hun benoeming tot Lid van Verdienste in ontvangst te nemen. Beiden wer-
den op deze wijze geëerd en bedankt voor hun jarenlange werkzaamheden voor onze club. 
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Tenslotte werd Hans Elias benoemd tot Erelid voor met name zijn werkzaamheden gedurende de 
laatste 17 jaar als webmaster, Schakelredacteur en samensteller van het programmablad ‘AFC-
Thuis’. 
Later op de avond werden Magid Jansen, Daan Sutorius en Guido Moelee in het zonnetje gezet 
vanwege meer dan 100 wedstrijden in AFC 1, Magid zelfs meer dan 200!  
Als laatste spreker gaf aanvoerder Magid Jansen een terugblik en vooruitblik op het lopende sei-
zoen. Om klokslag 00:00 werd het glas geheven op de verjaardag van AFC en zongen alle aanwe-
zigen het clublied: ‘Ik heb u lief, mijn AFC!’ Tegelijkertijd vond in het Hilton hotel ook het AFC Da-
mes-jaardiner plaats, voor de 43ste keer.  
Op dinsdag 4 april 2017 werd voor de 12e keer de jaarlijkse lunch voor AFC Ridders gehouden. 
Circa 50 Ridders waren hierbij aanwezig, waaronder AFC’s oudste lid, Willy Brommelcamp (95), 
die lid is sinds 1936. Dit jaar werden 3 nieuwe ridders geïnstalleerd, te weten onze Leden van Ver-
dienste Frans Jüch en Roy van Dijk alsmede Hans Dukker. 
Op vrijdag 5 mei 2017 werd de ‘Stieren’ bijeenkomst georganiseerd met als speciale gasten, de 
‘Poortwachters’ Edwin Geluk, Frans Bouman en Hans Honsdrecht. Voorzitter Henk Foppen memo-
reerde in zijn speech het overlijden van twee Stieren het afgelopen jaar, Pim Adriaansz en Ronny 
Susan. 
Op 31 mei 2017 werd voor de 3e maal in successie de AFC Vrijwilligersavond gehouden. Ruim 120 
vrijwilligers gaven ‘acte de présence’. Na het welkomstwoord van verenigingsmanager Henny 
Kottmann werd op het hoofdveld een groepsfoto gemaakt, waarna eenieder kon genieten van een 
heerlijk Indonesisch buffet. Hierna sprak voorzitter Ad Westerhof de vrijwilligers toe en bedankte 
alle vrijwilligers voor hun inzet gedurende het afgelopen seizoen. Een club kan niet zonder vrijwil-
ligers functioneren en AFC prijst zich zeer gelukkig dat het zoveel vrijwilligers heeft. Peter Dekkers 
deelde mee dat bij de Jeugd Rob Genot tot ‘vrijwilliger van het ‘jaar’ is gekozen. Nadat Rob Genot 
zijn dankwoord had uitgesproken en had laten weten in te zullen gaan op het verzoek om vanaf 
komend seizoen toe te treden tot de jeugdcommissie was het woord aan Lou Hekster. Hij maakte 
bekend dat Maarten Blokland voor zijn vele inspanningen voor onze club is gekozen tot ‘vrijwilliger 
van het jaar’ bij de Senioren. Ook Maarten Blokland, enigszins verrast door de eer die hem toe-
komt, sprak zijn grote dank uit. Een gezellige avond die volgend jaar zeker weer op de agenda 
komt. 
Op 28 mei werd op onze velden voor de vierde maal het Dick van der Klaauw jeugdtoernooi ge-
speeld voor JO 9-1 en JO 10-1 selectieteams. 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), HBS (1898), Kampong (1902), FC Vo-
lendam (1922), vv Baronie (1926) en de jongste deelnemer, onze buren aan de Boelelaan SC 
Buitenveldert (1974).  
In de JO 9-categorie eindigde Victoria op de eerste plaats en werd AFC derde. In de JO 10 ging 
de eerste plaats naar SC Buitenveldert dat in de verlenging AFC wist te verslaan. De Dick van 
der Klauw Wisseltrofee ging voor de tweede achtereenvolgende maal naar AFC, als best preste-
rende vereniging van de dag. 
Op zaterdag 17 juni zal de jaarlijkse editie van het Mini WK plaatsvinden voor spelertjes van de O8 
t/m O13, de Eredivisie en de Champions League. Een fantastisch evenement dat in het teken van 
vriendschap en elkaar leren kennen. Het wordt zondermeer weer een schitterend evenement dat 
qua organisatie heel wat voeten in de aarde heeft. Langs deze weg namens AFC een diepe bui-
ging aan iedereen die bijdraagt dit Mini WK tot een succes te volbrengen.  
De Gouden Ballen wedstrijd heeft geen doorgang gevonden en wellicht dat deze alsnog in het be-
gin van het nieuwe seizoen kan worden ingepland. Inmiddels is de nieuwe editie van het onderlinge 
toernooi om de Be Friends Cup afgeblazen. Getracht wordt deze te verplaatsen naar begin volgend 
seizoen.  
AFC is een club rijk aan tradities, dat kunnen we naar aanleiding van het bovenstaande wel stellen. 
Echter niet alle tradities kunnen de tand des tijds doorstaan. Zo wordt er al geruime tijd gesproken 
over het voortzetten van de Schakel. Het nieuws dat in de Schakel vermeld staat, is veelal digitaal 
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via onze website wereldkundig gemaakt. De Schakel zal dan ook op korte termijn ophouden te be-
staan.  
Hans Elias heeft gedurende een periode van ruim 17 de functie van Schakelredacteur uitgeoe-
fend. Hieraan is eerder dit jaar een eind aan gekomen. Wij zijn Hans Elias veel dank verschul-
digd voor zijn grote inzet voor onze club. Hans Elias is naast redacteur van de AFC – Schakel 
tevens al vele jaren onze webmaster en samensteller van het programmablad AFC-Thuis. Voor 
zijn grote inzet werd Hans Elias tijdens het Jaardiner terecht benoemd tot Erelid. 
Met het overlijden van Pim Adriaansz eind november 2016 is er ook een definitief einde gekomen 
aan de ‘Mixed Pickles’-rubriek. Pim beschreef in deze rubriek op geheel eigen wijze het wel en wee 
van AFC. Deze befaamde rubriek in de Schakel werd door Pim Adriaansz samen met George Wij-
nand in 1976 voortgezet na het overlijden van Jo Wijnand, die de Mixed Pickles jarenlang had inge-
legd. Na het vertrek van George Wijnand naar het buitenland in 1979 heeft Pim Adriaansz deze ru-
briek liefst 399 uitgebracht 
Eenzelfde lot is ook de rubriek AFC’s ‘Bie’- zonderheden’ van Johan de Bie beschoren. In de Scha-
kel van 24 augustus 2016 wordt melding gemaakt dat Johan de Bie te kennen heeft gegeven te 
stoppen met zijn jarenlange rubriek AFC’s ‘Bie’- zonderheden’. Johan heeft deze rubriek, waarin hij 
onder meer ‘lief en leed’ in de AFC-familie beschreef, vele jaren verzorgd. Het is begrijpelijk dat Jo-
han in deze een stapje terug doet, al is zondermeer jammer dat een dergelijke populaire rubriek tot 
een einde komt. Namens AFC wil ik Johan de Bie voor al die jaren leesplezier nogmaals hartelijk 
bedanken.  
 
25.  4 MEI HERDENKING 
 
Op donderdag 4 mei hield onze voorzitter traditiegetrouw een toespraak bij het monument op ons 
sportpark. Ruim honderd leden woonden deze bijeenkomst bij.  
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn over de gehele wereld ongeveer 25 miljoen militairen ge-
sneuveld 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. 
De namen van de AFC’ers die gedurende de oorlog sneuvelden staan vermeld op het monument 
dat na de oorlog werd opgericht.  
Na de toespraak werd door Ad Westerhof en Wim Pielage, de voorzitters van respectievelijk AFC 
en ACC, een krans gelegd bij het monument. AFC-pupil Sharai Troostwijk mocht vervolgens een 
gedicht voorlezen en deed dit op voortreffelijke wijze. De bijeenkomst werd afgesloten met twee 
minuten stilte. 
AFC en ACC herdenken op deze wijze jaarlijks haar slachtoffers uit de tweede wereldoorlog en 
zullen dat in lengte van jaren blijven doen. Niet alleen om een traditie in ere te houden, maar 
vooral uit dankbaarheid en respect voor onze, vaak zeer jonge en moedige, clubgenoten die on-
ze huidige vrijheid mede mogelijk hebben gemaakt. Zonder kennis en respect voor het verleden is 
er geen toekomst. 
 
 
26.  IN MEMORIAM 
 
Tot groot verdriet van nabestaanden en vrienden moest in het afgelopen seizoen afscheid worden 
genomen van de volgende AFC’ers: 
Op 30 juni 2016 op de leeftijd van 72 jaar RIK DE BOER – Lid van Verdienste, AFC-Ridder, AFC 
Nobelprijswinnaar en lid van de Zilveren Ploeg. 
Op 16 oktober 2016 op de leeftijd van 81 jaar HANS WOUDSTRA – AFC-Ridder en lid van de 
Zilveren Ploeg en Erelid van de Amsterdamsche Cricket Club. 
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Op 8 november 2016 op de leeftijd van 88 jaar LIDIO BLANKSTEIN – ondersteunend lid van 
AFC. 
Op 17 november 2016 op de leeftijd van 87 jaar WEN VAN DEN MUIJSENBERG – ondersteu-
nend lid. 
Op 25 november 2016 op de leeftijd van 67 jaar RONNY SUSAN – AFC-Ridder en lid van de 
Zilveren Ploeg. 
 
Op 29 november 2016 op de leeftijd van 92 jaar PIM ADRIAANSZ – Erelid, Lid van Verdienste, 
AFC-Ridder en lid van de Zilveren Ploeg. 
Op 17 februari 2017 op de leeftijd van 74 jaar TOM SWART – AFC-Ridder en lid van de Zilveren 
Ploeg. 
Op 20 mei 2017 op de leeftijd van 87 jaar JAN MEIJER - bijna 50 jaar lid, lid van de Zilveren 
Ploeg en oud-voorzitter van de Amsterdamsche Baseball Club. 
Al deze AFC’ers zullen in onze herinneringen blijven voortleven. 
 
27.  RESUMÉ 
 
En hiermee sluiten wij het seizoen 2016-2017 af. Voor ons vlaggenschip was het een eerste sei-
zoen in de ‘nieuwe’ Tweede Divisie dat voor ons eerste zondag elftal een opmerkelijk competitie-
verloop kende. Een goede eerste seizoenshelft en evenals het vorige jaar een moeizame tweede, 
waarbij opgemerkt moet worden dat veel teams zich tijdens de winterstop aanzienlijk hebben ver-
sterkt. Een competitie die met het meespelen van de tweede elftallen van een viertal BVO’s bij 
voorbaat al een ongelijke strijd zou opleveren. Het was mooi te zien dat onze jongens de volle winst 
behaalden op gerenommeerde clubs als Barendrecht, de Treffers, Spakenburg en Jong Twente en 
voorts knap 4 punten behaalden tegen hoog genoteerde clubs als GVVV en Excelsior Maassluis. 
Met een mooie eindsprint werd uiteindelijk een 11e plaats behaald, hetgeen een buitengewoon 
knappe prestatie is. 
Ons eerste zaterdag team kwam voor het eerst in AFC’s bestaan uit in de Eerste Klasse van de 
zaterdagamateurs en werd voor de tweede maal op rij kampioen. Volgend seizoen komt dit vrien-
denteam, dat nagenoeg louter uit rasechte AFC’ers bestaat, uit in de Hoofdklasse van de zater-
dagamateurs. Succesvol trainer Benno Nihom zal wederom voor de groep staan. 
Een seizoen dat grotendeels overschaduwd werd door de strijd tegen de waanideeën van de 
KNVB, die de amateurclubs verplicht spelerscontracten af te sluiten en dat in een tijdperk waar be-
taald voetbalorganisaties ternauwernood het hoofd boven water kunnen houden. Oer-AFC’ers 
Kees Gehring (“De KNVB maakt verkeerde keuzes”) en Machiel van der Woude (“Rechtvaardig 
handelen, lijkt voor de KNVB geen optie meer”) lieten in de ‘AFC Columns van 10 februari 2016 
respectievelijk 29 augustus 2016 van zich horen en veegde de vloer aan met de zienswijze van de 
KNVB. Uiteindelijk kreeg AFC één punt in mindering, maar wist het mede door toedoen van AFC’s 
voorzitter Ad Westerhof het aantal verplichte spelerscontracten terug te dringen tot 4, dit mede ge-
baseerd door de gecertificeerde regionale jeugdopleiding die AFC heeft. 
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. Dit 
heeft echter ook een keerzijde, hetgeen blijkt uit het feit dat telkenjare een groot aantal spelers uit 
onze jeugdteams wordt weggeplukt door BVO’s. Steeds vaker wordt AFC door jeugd en ouders 
gezien als een springplank naar een BVO, hetgeen wellicht begrijpelijk is, maar onze clubcultuur 
niet ten goede komt. 
Het meidenvoetbal doet het zondermeer verdienstelijk en een evenwichtige groei in teams naar 
leeftijdscategorie ligt in het verschiet.  
De contouren van ons nieuwe sportpark en clubhuis krijgen steeds meer vorm. Gedurende het sei-
zoen waren er presentaties van Martijn de Wit, stadsarchitect van de Gemeente Amsterdam, inza-
ke de stand van zaken en plannen ten aanzien van het nieuwe sportpark en van Paul de Ruiter van 
het gelijknamige architectenbureau inzake het ontwerp van het nieuwe clubhuis. De leden zullen de 
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komende maanden met regelmaat via de website op de hoogte worden gehouden van de ontwik-
kelingen in deze.   
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.  
Ik wens u allen een prettige vakantie. 
  
Namens het bestuur van AFC, 
Ernst-Pieter Knüpfer, 2de secretaris. 
 
Amsterdam, 14 juni 2017 
 


