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JAARVERSLAG  Amsterdamsche Football Club over het seizoen 2019 - 2020 
 
 

- COVID-19 pandemie maakt voortijdig eind aan voetbalseizoen 2019-2020 
We kijken terug op een heel bijzonder seizoen, dat door intreden van het COVID-19, Corona-
virus, geen normaal einde kende en de competities in het Nederlandse voetbal plotsklaps 
halverwege maart deed stoppen. Geen promoties en geen degradaties. Een unieke situatie en 
zeer teleurstellend gelet op de mooie weersomstandigheden en de wil van jong en oud om in 
het weekend lekker te kunnen ‘ballen’. Ook de trainingen moesten worden stopgezet uit angst 
voor besmettingen en de grote druk die dit op het zorgpersoneel in de ziekenhuizen en het 
beperkt aantal beschikbare bedden op de IC-afdelingen in Nederland zouden leggen.  
 

- AFC 1 – nog altijd de regerend landskampioen 
Het betekende echter ook dat ons vlaggenschip nog steeds regerend landskampioen bij de 
amateurs is. Hoewel, van amateurvoetbal is in de Tweede Divisie, en diverse divisies 
daaronder, al lang geen sprake meer. Niet dat er 10 -15 jaar geleden niet betaald werd, maar 
de bedragen zijn in de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Een trend die niet meer te stoppen 
lijkt. 
 
Na 24 competitiewedstrijden stond AFC met 46 punten op een zeer verdienstelijke derde plaats, 
vlak achter Katwijk en HHC Hardenberg. Of de mannen van trainer Uli Landvreugd de titel voor 
een tweede maal op rij zouden hebben veroverd, zal altijd ongewis blijven. Maar het elftal 
draaide op volle toeren en was goed op weg naar prolongatie. Er werd 13 maal gewonnen, 6 
keer gelijk gespeeld en 5 maal verloren. Raily Ignacio werd met 17 doelpunten ook dit seizoen 
weer onze topscorer en blijkt voor AFC van onschatbare waarde. 
 

- AFC snel uitgeschakeld in de KNVB beker 
Het bekeravontuur was ditmaal van korte duur. Thuis werd in de eerste ronde verloren van 
derde-divisionist Odin’59 uit Heemskerk, dat bij een 3-3 gelijke stand na verlenging meer 
succesvol was bij het nemen van de strafschoppen.  
 

- Spectaculair afscheid van ons ‘oude’ hoofdveld 
Op 8 februari werd met een klinkende 6-3 overwinning op Rijnsburgse Boys (met 4 doelpunten 
van Raily Ignacio) op spectaculaire wijze afscheid genomen van het ‘oude’ hoofdveld.  
 
In de rust van de wedstrijd vond de ontknoping plaats van het AFC Penalty toernooi voor onze 
Jeugd tot en met 12 jaar. Na het eindsignaal bestormden zij het veld om de spelers van het 
Eerste te feliciteren. Zij zijn met vele anderen getuige hoe voorzitter Ad Westerhof en 
nieuwbouwcommissaris Nicolaas van Ommeren op symbolische wijze de middenstip uitgraven 
en mogen even later met de spelers van het Eerste op foto. Een waardig afscheid. 
 

- Openingswedstrijd nieuw hoofdveld AFC – IJsselmeervogels (2-0) 
Op 29 februari werd met de kraker AFC – IJsselmeervogels ons nieuwe hoofdveld ingewijd. Dit 
betekent dat het Eerste haar thuiswedstrijden voortaan op kunstgras zal afwerken. Met een 
solide 2-0 overwinning werd medetitelkandidaat ‘de Vogels’ afgetroefd en toonden onze jongens 
in goede vorm te steken. Het zou echter niet alleen de eerste wedstrijd van het seizoen op dit 
fraaie kunstgrasveld worden, maar tevens ook de laatste vanwege de invallende COVID-19 
pandemie. Robbert Schilder gaat de boeken in als de maker van het eerste doelpunt voor het 
Eerste op het nieuwe hoofdveld. Reeds in de tweede minuut krulde hij op onnavolgbare wijze 
de bal uit een vrije trap in de bovenhoek. 
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- Het Jaardiner – heren en dames op dezelfde locatie 
De 125ste verjaardag van de club werd op unieke wijze gevierd. Zowel het herendiner (180 man) 
en het damesdiner (200 deelneemsters) werden in het Okura Hotel, in gescheiden zalen, 
gehouden.  
 
De ruime en bijzonder mooi in rood en zwart aangeklede zalen, omringd door fraaie foto’s uit 
het verleden, gaven extra cachet aan deze avond. Na het diner, de plechtigheden met als 
hoogtepunt de uitreiking van de laureaten (zie hieronder) was er voor de liefhebbers een 
gezamenlijk feest dat luister bijgezet werd door optredens van bekende Nederlandse artiesten. 
 
De zowel binnen als buiten de lijnen uiterst representatieve en vriendelijke Milan Hoek, 
aanvoerder van ons vlaggenschip, hield zijn ‘maiden’ speech en deed dat met verve. Hij trad 
daarmee in de voetsporen van Magid Jansen, die na 260 (!) officiële wedstrijden voor ons 
Eerste een punt achter zijn voetbalcarrière heeft gezet. 
 

- Laureaten 
Lou Hekster, Bob Duis en Brian Speelman werden voor hun jarenlange (bestuurlijke) 
inspanningen voor de club benoemd tot Lid van Verdienste. Alphons Peters viel de eer te beurt 
de Mr Henne Boskamp Nobelprijs in ontvangst te mogen nemen. De mannen van AFC’s 
Vrienden Biljart Club (VBC) kregen de Goed Genoeg Award toegewezen. En als klap op de 
vuurpijl werd Ronald Koster benoemd tot Erelid, voor zijn vele aan AFC bewezen bijzondere 
diensten. Alle jubilarissen waren super trots en blij verrast, en dat lieten zij ook blijken in hun 
veelal bewogen speeches. 
 

- Bobby Gehring wederom tafelpreses 
Voor de vierde maal in successie was Bobby Gehring onze tafelpreses. Hij leidde de avond 
voortreffelijk, zowaar geen sinecure met een dergelijk groot gezelschap. Met zijn sfeervolle 
anekdotes en gevoel voor de AFC-cultuur en - historie wist hij het gezelschap aan zich te 
binden. Deze eervolle, doch zware taak zal volgend jaar door iemand anders worden 
overgenomen. 
 
Overigens publiceerde Bobby Gehring ook een groot aantal zeer lezenswaardige verslagen 
over ‘125 jaar AFC in beeld’, waarin hij ons meeneemt naar bijzondere momenten uit het 
verleden. Zo lezen we dat 120 jaar geleden op de verjaardag van de club het 5-jarig bestaan 
werd gevierd. Dit betekende de start van het jaarlijkse en inmiddels traditionele AFC-Jaardiner. 
Op een foto van dat Jaardiner staat onder andere onze medeoprichter Schaf Scheepens 
afgebeeld, statig gekleed in smoking. Een dresscode die sindsdien bij AFC voor het Jaardiner al 
120 jaar in ere wordt gehouden. 
 

- Interviews 
Naast de vele foto’s verzorgd door de onvolprezen Tom Poederbach zal ons archief worden 
verrijkt met geluidsopnames van de op het Jaardiner door Benno Nihom afgenomen interviews. 
Op zeer professionele wijze vuurde hij zijn vragen af op een aantal ereleden, onze 
Ambassadeur, Jack van Gelder, de voorzitter en de laureaten. Een waardevolle aanvulling voor 
ons mooie archief. 
  

- Lustrumactiviteiten grotendeels afgeblazen 
Door het COVID-19 konden vele geplande lustrunactiviteiten en een aantal toernooien helaas 
geen doorgang vinden. Wel werd er een zeer succesvol AFC-125 FIFA Playstation toernooi 
georganiseerd. De jeugd ingedeeld in diverse leeftijdscategorieën genoot zichtbaar volop achter 
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de Playstations. Een evenement dat zeker voor herhaling vatbaar als er geen voetbal (mogelijk) 
is. 
 
Hulde aan oud-voorzitter Machiel van der Woude, huisfotograaf Tom Poederbach en Hans Elias 
voor het samenstellen van een AFC 125 fotoboek. Ter gelegenheid van ons 125-jarig bestaan 
werden alle 132 (!) teams, Bestuur, Ereleden, commissies, etc. op de foto vastgelegd. Het 
eerste exemplaar werd op het Jaardiner aan voorzitter Ad Westerhof uitgereikt. Alle 
geportretteerden hebben het 150 pagina’s tellende Fotoboek ontvangen. 
 

- AFC-merchandising 
Er werd door de lustrumcommissie een AFC 125 jaar logo ontworpen en met dank aan Emiel 
Neter een diversiteit aan AFC-merchandising artikelen verzorgd. Ook bestuurslid Lou Hekster 
liet zich niet onbetuigd en leverde belangeloos een nieuwe das met ‘AFC 125’-logo, die aan alle 
aanwezigen van het Jaardiner werd uitgereikt. 
 
Hopelijk dat komend jaar een aantal lustrumactiviteiten alsnog plaats kunnen vinden. 
 

- AFC Jeugd Seizoen 2019-2020 " Een bewogen half seizoen" 
De impact van de COVID-19 pandemie op het Jeugdvoetbal was enorm. Tot 15 maart werd er 
normaal gevoetbald en getraind, maar daarna werden de competitie en trainingen stopgezet. 
 
Na aan strenge protocollen te hebben voldaan, zijn begin mei de trainingen voor de jeugd tot 18 
jaar weer opgestart. Deze zijn iets langer doorgegaan en zo is het seizoen geëindigd zonder het 
succesvolle meisjestoernooi en zonder het traditionele Dick van der Klaauw toernooi en het 
mini-WK. 
 
Toch is er ook een aantal leuke en positieve zaken het vermelden waard: 
 

- Zo was er een goede start van het seizoen met ruim 1200 jeugdleden met als uitdaging, 
dat er minder velden beschikbaar waren. 

- De Herfst-tweedaagse was een succes, mede dankzij de inzet van de vernieuwde 
Evenementen Commissie. 

- Sinterklaas werd voor het eerst gevierd met feestelijk geklede pieten in allerlei kleuren 
geschminkt. 

- Het C-Junioren diner met ruim 200 jongens en meisjes in mooie avondkleding was 
wederom een hoogtepunt. Nick van der Velden, Robert Schilder en Mathijs Jesse 
verhoogden de feestvreugde met hun aanwezigheid. Joop Kenter verzorgde de 
Italiaanse maaltijd en de horeca ondersteunde geweldig. 

- Zoals hierboven al vermeld staat, werd samen met de Lustrum Commissie is op zondag 
26 januari het eerste FIFA Playstation toernooi georganiseerd voor de jeugd tot 19 jaar. 
Er kwam veel Jeugd op af en het was erg gezellig en voor herhaling vatbaar. 

- In de week voorafgaand aan de laatste wedstrijd van AFC 1 op het oude hoofdveld 
tegen de Rijnsburgse Boys is er voor alle jeugd tot en met 12 jaar een penalty toernooi 
georganiseerd met meerdere speelronden, waarvan de finale, zoals hierboven vermeld, 
in de rust van AFC-Rijnsburgse Boys op het hoofdveld werd gehouden met 
medewerking van de keepers Bradly van der Meer van Rijnsburgse Boys en AFC-
keeper Sharique Hovenkamp.  
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- De Jeugdopleiding van AFC is wederom gecertificeerd, met hulp van velen en in het 
bijzonder Donavan van Dam. 

- Fotografen Carolien Korsten en Ineke de Haan, die al veel mooie jeugdrapportages 
hebben gemaakt, ontvingen uit handen van Voorzitter Ad Westerhof de Oorkonde voor 
de ‘Vrijwilliger van het Jaar’. 

- De nestor van de Jeugdcommissie Alphons Peters ontving ter erkenning van zeer 
belangrijke diensten tijdens het jaardiner de "Mr Henne Boskamp Nobelprijs". 

 
- AFC-voetbalkampen 

Na veel overleg met de Gemeente over de organisatie van de AFC-voetbalkampen en de 
strenge Covid-19 protocollen, waar deze aan moesten voldoen, hebben de twee AFC-
voetbalkampen kunnen doorgaan! Deze zijn beide goed bezocht en goed verlopen.  
 
Met de Gemeente is het gesprek opgestart om enkele plaatsen in de AFC-voetbalkampen 
beschikbaar te stellen aan door de Gemeente voor te dragen kansarme kinderen uit 
achterstandswijken. De achtergrond hiervan is dat AFC een bijdrage wil leveren op sociaal 
maatschappelijk vlak en dat de Gemeente zelf met de gedachte speelt om de AFC-velden in de 
zomervakantie te reserveren voor dergelijke initiatieven. 
 

- AFC Meisjes en Vrouwenvoetbal 
Het meisjes- en vrouwenvoetbal is, mede door de successen van het Nederlands Vrouwenelftal, 
zeer populair. Onder de bezielende leiding van Kirsten Slisser en Robina Buffing maakt het 
meisjesvoetbal ook binnen AFC een evenwichtige groei door en het is de bedoeling dit de 
komende jaren voort te zetten.  
 
In het seizoen 2019-2020 waren er zo’n 150 jeugdleden bij de meisjes, verdeeld over 11 
meisjesteams, waarvan 2 teams meespelen in jongenscompetities. De meisjes selectieteams 
spelen op het hoogste niveau en met een herintrede afgelopen seizoen van een Vrouwenelftal, 
dat komend seizoen zal uitkomen in de Derde Klasse, biedt dit een toekomstperspectief voor de 
jeugd. 
 
- AC Zaterdag 1 
De Zaterdag 1 verloor halverwege het seizoen trainer Jorg Smeets die een aanbieding vanuit 
China niet wilde laten schieten. Als interim-oplossing werd Benno Nihom aangesteld, die eerder 
succesvol was als trainer van de Zaterdag 1 en nota bene anderhalf jaar tevoren door Jorg 
Smeets was opgevolgd. Het kan verkeren want ons bestuurslid Technische Zaken, die 
binnenkort de scepter over de AFC-Jeugd zal zwaaien, is ook voor het lopend seizoen de 
trainer van de Zaterdag 1. 
 
En als we het over de Zaterdag 1 hebben dan kom je al gauw uit bij Teamleider Tim de Groot, 
die naast de fotografen Carolien Korsten en Ineke de Haan (bij de Jeugd) werd uitgeroepen tot 
Vrijwilliger van het Jaar bij de Senioren. Tim de Groot die al 10 jaar bij de Zaterdag 1 betrokken 
is werd door middel van een videoboodschap van veel (oud-) Zaterdag 1 spelers en trainers 
gefeliciteerd. Een schitterend gebaar dat hem niet onbewogen liet. 
 
- AFC Seniorenvoetbal 
De senioren, behalve de Zondag 2, spelen hun wedstrijden doorgaans in dezelfde 
samenstelling, het zijn veelal vriendenteams. Opmerkelijk is dat steeds meer gekozen wordt 
voor de zaterdag en daarmee het aantal teams op de zondag gestaag terugloopt.  
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In het seizoen 2019-2020 kende wij nog slechts 6 zondag teams, naast ons Eerste en AFC Zon. 
2. Een tiental jaar geleden waren dat er nog zo’n 10. Op de zaterdag waren dat er, naast de 
Zat. 1, 10 plus 5 veteranen teams, waaronder de Klassieke Veteranen. In het seizoen 2020-
2021 raken we één team op de zondag kwijt en één veteranenteam. Doorstroming vanuit de 
Jeugd naar de ‘overige’ vindt nauwelijks plaats, hetgeen best zorgelijk is.  
 
Met het opkomende meisjes/vrouwen voetbal op de zaterdag, de vele jeugdwedstrijden en de 
wedstrijden van het Eerste, dat zo’n 90% van haar wedstrijden gedwongen op de zaterdag 
speelt, was het passen en meten geblazen op de zaterdag. Als straks het nieuwe complex in 
gebruik zal worden genomen, gaan we weliswaar terug in aantal velden, maar zal het probleem 
van de kleedkamers niet langer spelen. Bovendien worden alle velden van lichtinstallatie 
voorzien. Vooralsnog is het afwachten wat het Corona virus te weeg brengt, want op dit moment 
worden de kleedkamers uit voorzorg (nagenoeg) niet gebruikt. 
 
Dat er nog volop animo om te trainen en spelen is onder de actieve recreatievoetballers bleek 
wel toen de ‘ban gelift’ werd en er op een doordeweekse trainingsavond zo’n 80 man kwamen 
opdraven. Alles onder handhaving van strakke protocollen, dat wel. En nu maar hopen dat de 
competities voor het seizoen 2020-2021 wel voltooid kunnen worden. 
 

- Heeren Divisie 
Met 12 teams was er ook afgelopen seizoen weer volop animo bij de mannen van de Heeren 
Divisie. Deze interne 35+ competitie op de vrijdagavond geeft weinig omkijken en staat garant 
voor gezelligheid na afloop. Ruim honderd Heeren Divisie spelers genieten elke tweede vrijdag 
weer van een mooie pot voetbal (met iets aangepaste regels en in de breedte van het veld).  
 

- Het Bestuur 
Het bestuur voor het seizoen 2019 - 2020 was als volgt samengesteld: 
 
Ad Westerhof (voorzitter), Meindert Huisman (penningmeester), Ernst-Pieter Knüpfer (secretaris). 
Hans Veldkamp (commissaris jeugdvoetbal), Lou Hekster (commissaris seniorenvoetbal), Bob 
Duis (commissaris Sportparkontwikkeling), Remco Post (commissaris Sportparkzaken, Materiaal 
en Horeca en vicevoorzitter) en Benno Nihom (commissaris Technische Zaken).,  
 

- Administratie 
Naast verenigingsmanager Henny Kottmann wordt de administratie en het wedstrijdsecretariaat 
bemand door betaalde krachten, Rinus van Leijenhorst en Lydia van de Moot, die René de 
Vreeze opvolgde op wedstrijdzaken. Inmiddels hebben we afscheid moeten nemen van Lydia 
van de Moot en is haar positie ingenomen door de ambitieuze Xander Kristel.  
 

- Commissie Commerciële Zaken 
De Commissie Commerciële Zaken heeft een nieuwe invulling gekregen en staat onder 
aanvoering van David Westerhof. Deze commissie bestaat voorts uit Jair Koekoek, Joost van 
Dolen, Tom Huisman, Jacco Goossens, Souffian Asafiati en Philip Hes en wordt ondersteund 
door Mariëtte Niënhaus en Henny Kottmann. 
 
Een initiatief van deze commissie is de oprichting van de Amsterdamsche Business Club.  Deze 
club is opgezet om éénieders zakelijk netwerk te vergroten door middel van het ondernemen 
van activiteiten en bezoeken van evenementen in select gezelschap.  
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- Lancering Amsterdamsche Business Club 
Op donderdagavond 30 januari vond in het AFC-clubhuis de lancering van de Amsterdamsche 
Business Club plaats. Een bijzondere happening waar vertegenwoordigers van de AFC 
Vriendelijke Bedrijven, bordsponsoren en vele mogelijk nieuwe, in sponsoring geïnteresseerde 
bedrijven bijeen kwamen voor een geheel verzorgde avond. Deze werd op een leuke en 
professionele wijze gehost door Jort Kelder. Daarbij werden alle aanwezigen voorzien van een 
hoogstaand 3-gangen diner van topcateraar 'Famous Flavours'. Een geweldig initiatief en een 
zeer succesvolle avond die vele nieuwe sponsoren opleverde. 
 

- Persmap 
Op 22 september werd voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen de Kon. HFC het eerste 
exemplaar van de Persmap overhandigd aan de langgeblesseerde, Eerste elftalspeler, Tim 
Linthorst. Voorzitter Ad Westerhof bedankte alle medewerkers die hebben meegeholpen aan 
deze 37e editie van de Persmap en in het bijzonder verenigingsmanager Henny Kottmann, die 
het leeuwendeel en de begeleiding voor zijn rekening heeft genomen. 
 
In de Persmap is een voorname plaats ingeruimd voor de AFC Vriendelijke Bedrijven die ons 
vanaf 1986 financieel ondersteunen en tevens voor de overige sponsoren. Onze vele 
vrijwilligers en tientallen trainers zijn tezamen met die financiële input direct verantwoordelijk 
voor het succes van de club. Daar zijn wij trots op. 
 

- Horeca 
De horeca op AFC is in goede handen bij Joop Kenter en Danielle Timmerman. Zij hebben met 
lede ogen moeten aanzien dat halverwege maart 2020 het clubhuis dicht moest en de 
competities werden gestaakt. Eerst in juli 2020 mochten zij weer open en gelden er strikte 
COVID-19 protocollen, die het werken en de sfeer veelal niet ten geode komen. We kijken met 
z’n allen uit naar het moment dat dit hardnekkige virus achter ons ligt, ‘back to normal’, al valt 
nog te bezien hoe het normale 2.0 eruit komt te zien. Remco Post en David Westerhof overzien 
het geheel en zijn in charge van de contractuele zaken. 
 

- Wedstrijdtafel en support 
Ook de wedstrijdtafel werd vanouds bemand door Marian Janssen, de bijna 90-jarihge Jan 
Wortel en Paul Ravelli. En de kleedkamers en velden zijn het terrein van de onverwoestbare 
Hassan el Markouchi, af en toe bijgestaan door Cocky van Duijvenbode. Wij zijn blij met hun 
inzet en dit geldt ook voor de andere AFC-vrijwilligers, zoals de website masters, 
scheidsrechters, de fysio’s, leiders, begeleiders, fotografen, poortwachters, nieters en overige 
stille krachten. Vanaf deze plaats wil ik hen allen namens de club hartelijk bedanken. 
 

- Marcel Koster neemt na 20 jaar afscheid 
Wie de thuiswedstrijden van ons vlaggenschip bezoekt, zal het niet ontgaan zijn dat sinds jaar 
en dag bij de ingang van het hoofdveld ons erelid Marcel Koster ‘acte de présence’ geeft. 
Gedurende 20 jaar heeft hij de scheidsrechters begeleid en hen van een natje en een droogje 
voorzien. Vele scheidsrechters kennen Marcel Koster en waarderen zijn goede zorg en 
gastvrijheid. We zijn Marcel Koster terdege erkentelijk voor zijn onuitputtelijke inzet gedurende 
een hele lange periode en gunnen hem veel plezier bij het aanschouwen van ons Eerste als 
toeschouwer. 
 

- Edwin Geluk neemt afscheid als Poortwachter  
Een ander erelid dat na een dito lange periode aan de poort te hebben gestaan is Edwin Geluk. 
Hij heeft eveneens te kennen gegeven het stokje te willen overdragen en neemt in zijn kielzog 
Hans Honsdrecht mee, die het eveneens welletjes vindt geweest, na jarenlange trouwe service. 
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Ten tijde van het COVID-19 zullen wij er vooralsnog weinig hinder aan ondervinden daar 
uitsluitend eigen leden de wedstrijden van ons Eerste mogen bijwonen en er daarom geen 
kaartverkoop is. Dat zal in de toekomst echter anders zijn en naar gepaste opvolgers zal 
gezocht moeten worden. Ik wil vanaf deze plaats beiden hartelijk danken voor hun tomeloze en 
belangeloze inzet voor onze mooie club. 
 

- De voorbeschouwingen en verslagen van Machiel van der Woude 
In het rijtje ‘ouwe getrouwe’, met respect, past ook onze oud-voorzitter Machiel van der Woude, 
die de wedstrijden van ons Eerste zowel vooraf als achteraf analyseert en beschouwt. Met oog 
voor detail geeft hij wekelijks een informatieve voorbeschouwing op de aankomende wedstrijd 
van het Eerste, na het weekend gevolgd door een objectief verslag dat voor de 
geschiedschrijving van grote waarde is. Ook hier is een dankwoord op z’n plaats. 
 

- AFC Website 
De AFC-website wordt dagelijks ‘up to date’ gehouden door onze webmaster Hans Elias en in 
zijn afwezigheid door Ger van Caspel. Ook deze ereleden stoppen al jarenlang veel tijd in ons 
cluppie waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn. 
 

- Evenementen  
Een aantal evenementen kon vanwege het COVID-19 pandemie helaas geen doorgang vinden. 
Opmerkelijk was dat nog vóór het intreden van dit vervelende virus een aantal andere 
evenementen minder goed bezocht werd dan voorheen. Zo kenden we een teleurstellende 
opkomst bij de Nieuwjaarsreceptie, deden slechts 8 van de 21 seniorenteams mee aan het 
Gelukkig Nieuwjaar Zaalvoetbal Toernooi 2020. Gelukkig konden de populaire Voetbalkampen 
en de Herfst Tweedaagse wel doorgang vinden en was ook dit jaar de opkomst bij het fameuze 
C-junioren Kerstdiner groot, evenals de Nieuwjaars Sixes. We hopen in het komende seizoen 
de schade enigszins in te halen. 
 

- Zilveren Ploeg – 62e editie 
De 62e bijeenkomst van de Zilveren Ploeg op 1 november telde 106 aanwezigen, minder dan 
voorheen, maar daarom niet minder gezellig. De volgende leden traden toe tot het gezelschap: 
Uli Landvreugd, Michael Parsser, Frank Keijzer, Benno Nihom en Joey Singels. Het werd een 
genoeglijke avond die wederom prima was georganiseerd door Frank Reddering, Hans 
Honsdrecht en Edwin Geluk, waarvoor dank. 
 

- AFC Ridderlunch 
De Ridderlunch wordt altijd in april gehouden en moest dit jaar vanwege de COVID-19 perikelen 
worden afgeblazen. AFC telt thans een kleine 80 ‘Ridders’. 
 

- Ereleden 
Vanaf deze plaats ook nog even speciale aandacht aan onze Ereleden, 12 in totaal, de oudste, 
Fred van Soomeren (bijna 92) werd benoemd tot erelid in 1975 (!) en is woonachtig in België 
waar hij afgelopen jaar nog werd bezocht door ons erelid, Marcel Koster (bijna 85) en benoemd 
tot erelid in 1990. Marcel Koster is trouw bezoeker van de wedstrijden van het Eerste en heeft 
jarenlang de ontvangst en begeleiding van de scheidsrechters bij het Eerste op zich genomen. 
De rij wordt vervolgd door Johan de Bie (bijna 84) en benoemd tot erelid in 1995. Johan de Bie 
is na een verblijf in een revalidatiecentrum gelukkig weer thuis, maar zal het een stukje rustiger 
aan moeten doen. Uit het oog, maar zeker niet uit het hart. Hij zal zijn AFC zeker missen en wij 
missen zijn aanwezigheid op de wedstrijddagen van het Eerste. Sterkte Johan! Eveneens in 
1995 tot erelid is oud-Eerste elftalspeler, en in zijn tijd de snelste rechtsbuiten met onnavolgbare 
schuinbewegingen, Kees Gehring (73). Kees heeft enorm veel voor de club betekend en. is 
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nog altijd zeer nauw betrokken bij ‘zijn’ cluppie en ook een trouw bezoeker van de uit- en 
thuiswedstrijden van het Eerste. Een ander oud-Eerste elftalspeler en Abe Lenstra fan is 
Robbie Duis (bijna 84), benoemd tot erelid in 1998. Robbie Duis woonachtig in Doesburg laat 
zich niet onbetuigd, houdt het bestuur scherp en deelt graag een kritische noot uit richting het 
beleid van de KNVB. Ger van Caspel (76) werd benoemd tot erelid in 2003 en is nog altijd 
nauw betrokken bij AFC, onder andere als gastheer aan de bestuurstafel bij wedstrijden van 
ons Eerste. De volgende in rij is Bob Neseker (83), benoemd tot erelid in 2007. Bob Neseker, 
gelijk aan alle hiervoor genoemde ereleden heeft een indrukwekkende staat van dienst als 
schatbewaarder van de penningen. Helaas laat zijn gezondheid het op dit moment niet toe op 
naar de wedstrijden van het Eerste te komen kijken. We wensen Bob van deze plaats veel 
sterkte en ook hem zijn we zeker niet vergeten. Edwin Geluk (68), benoemd tot erelid in 2008   
en eveneens langdurig actief geweest als vaste kracht van ons Eerste. Edwin Geluk heeft gelijk 
aan voornoemde ereleden een lange staat van dienst binnen AFC en is als voetbaldier bij alle 
wedstrijden van het eerste aanwezig. Machiel van de Woude (71), benoemd tot erelid in 2013. 
Onze vorige voorzitter en dat voor langer dan 10 jaar, zondermeer een prominent lid van onze 
vereniging die zich nog altijd inzet en ook nauw betrokken is bij het wel en wee van ons Eerste. 
In 2017 werd Hans Elias (83) benoemd tot erelid. In tegenstelling tot nagenoeg al onze 
ereleden is Hans geen bestuurslid geweest. Wel is hij al meer dan 20 jaar onze webmaster en 
daarmee van grote waarde voor de club. Hans de Wijs Sr. (87), benoemd tot erelid in 2018 
heeft naast zijn bestuurlijke periode enorm veel commissiewerk gedaan en is nog altijd, samen 
met onder andere Edwin Geluk, een belangrijke kracht in onze Archiefcommissie. Henk 
Bijlsma (72), benoemd tot erelid in 2019 en net als Robbie Duis, Edwin Geluk en Kees Gehring 
een zeer succesvol oud-Eerste elftalspeler, met een enorm scorend vermogen. Henk is altijd 
zeer nauw betrokken gebleven bij het Eerste elftal en heeft jarenlang onderdeel uitgemaakt van 
de Commissie TOPamateurs. Tot slot ons jongste erelid, Ronald Koster (54), benoemd tot 
erelid tijdens het Jaardiner eerder dit jaar. 
 
Bovenstaande is slechts een korte schets van het AFC-curriculum van onze ereleden. Zij zijn 
bepalend (geweest) voor wat AFC nu is en verdienen daarvoor vel respect. AFC is trots op haar 
ereleden en dat mag iedereen weten. 
 

- De AFC-commissies 
AFC beschikt over een groot aantal commissies die gedurende het seizoen geregeld 
bijeenkomen. De één uiteraard wat vaker dan de ander. Sommige van deze commissies 
worden al jarenlang gerund door dezelfde personen en dat verdient een pluim. Het toont de 
ware clubliefde om zoveel tijd op vrijwillige basis in AFC te steken. En zo gebeurt het dat er af 
en toe commissieleden zijn die kenbaar maken na jarenlange zitting te hebben gehad ruimte te 
willen maken voor een ander. Zo nam de scheidsrechterscommissie afscheid van hun zeer 
gewaardeerde voorzitter Frans Jüch en deed Co Grosze Nipper na 30 jaar afscheid van de 
Medische Commissie. Hun tomeloze inzet voor AFC werd breed gedragen door de club zeer 
gewaardeerd. 
 

- In Memoriam 
Ook in het afgelopen seizoen moesten wij helaas weer afscheid nemen van een aantal AFC-
vrienden die ons ontvielen. Zo is het alweer een jaar geleden dat op 23 september 2019 onze 
‘dokter’ Lex Swaan (79) plots overleed. Een dag voor zijn overlijden was hij tijdens de wedstrijd 
tegen de Koninklijke HFC nog actief op het veld na een botsing tussen Yordi Teijsse en een 
verdediger van de Koninklijke. 
 
Op 23 januari 2020 overleed Hans de Bie (83), tweelingbroer van ons erelid Johan de Bie (83). 
Hans de Bie was onder andere erelid van het ter ziele gegane ABC (honkbal), 
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Nobelprijswinnaar (1985), Lid van Verdienste (1996) en AFC Ridder (2004) en heeft zijn sporen 
binnen onze vereniging meer dan verdiend. Een mooi en respectvol ‘in memoriam’ van de hand 
van ons erelid Kees Gehring werd op onze site gepubliceerd. 
 
Op 16 maart 2020 overleed Donateur en lid van de Zilveren Ploeg Henk Potengen (70). 
 
Op 20 maart 2020 overleed AFC Ridder Herman Fritzsche (81) aan de gevolgen van het 
COVID-19. Hij was 61 jaar lid van onze vereniging en maakte deel uit van het binnen AFC 
bekende genootschap ‘Twee voor Twaalf’. Nadat Herman Fritzsche met voetbal stopte, ging hij 
over tot ‘fluiten’ als clubscheidsrechter bij AFC. 
 
Op 1 april 2020 overleed AFC Ridder Rob Reddering (81). Hij was 63 jaar lid van AFC. 
 
Op 18 mei 2020 overleed Hans Tier (73), jarenlang ‘groundsman’ van Sportpark Goed Genoeg 
en voormalig speler van de Klassieke Veteranen. 
 
Op 3 juni 2020 overleed Zilveren Ploeg-lid Marc de Hond (42). Hij werd 18 jaar geleden 
getroffen door een dwarslaesie en werd daardoor veroordeeld tot een leven in een rolstoel. Hij 
stortte zich vol overgave op het rolstoelbasketbal en schopte het tot ‘international’ en was met 
Oranje actief op het Europees Kampioenschap. 
 
Op 23 juli overleed AFC Ridder Theo van Broekhuizen (70), hij was 60 jaar lang lid van onze 
vereniging en voorheen eigenaar van de bekende Wijnhandel B.J de Logie uit de 
Beethovenstraat, waarmee hij jarenlang AFC met advertenties heeft ondersteund 
 
Op 29 juli overleed AFC Ridder Ron Prins (75). Hij was 66 jaar lid van AFC. In het zeer 
lezenswaardige ‘in memoriam, geschreven door Kees Gehring en Jos Kemna valt te lezen dat 
Ron Prins als veel scorende spits in AFC 2 halverwege het seizoen 1966/67 bij de selectie van 
het Eerste werd gehaald en in de kampioenswedstrijd tegen Hillegom het winnende doelpunt 
maakte, waardoor AFC Kampioen van de Eerste Klasse werd. 
 
Op 22 augustus 2020 overleed mevrouw Jogriet Endel (72), ondersteunend lid van AFC. 
 
Zij zullen in onze herinneringen blijven voortleven. 
 
- 4 Mei Herdenking 2020 
De 4 Mei Herdenking kon vanwege het COVID-19 pandemie dit jaar niet op AFC gehouden 
worden. Daarnaast was in verband met de verbouwing van ons sportcomplex het ook niet 
mogelijk om dit op de gebruikelijke plaats te doen. AFC heeft ondanks deze beperkingen via de 
website en met een gedicht wel stilgestaan bij de 4 Mei Herdenking en zal dit tot in de lengte 
van jaren blijven doen. Op ons nieuwe sportpark zal een prominente plaats voor ons 
oorlogsmonument worden ingericht. 
 

- Dochtervereniging ACC  
AFC’s nog enige bestaande dochtervereniging, ACC, komt uit in de Topklasse van de 
vaderlandse cricketcompetitie en dat is nog altijd een knappe prestatie. Ook de cricketers waren 
afgelopen seizoen onderworpen aan de restricties vanwege het COVID-19 en konden slechts 
een halve competitie spelen. Een competitie zonder kampioen of degradant derhalve. ACC 
eindigde zonder de inbreng van buitenlandse pro’s in de middenmoot en met een jong team 
was dat een prima prestatie.  
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In 2021 viert ACC haar 100-jarig bestaan dat zeker gevierd zal worden met onder andere een 
AFC-ACC-Pinoké dag. Ook de jeugd binnen ACC doet het naar behoren. In combinatie met 
VRA werd de O17 kampioen van Nederland en moest de O15 (dat eveneens in combinatie met 
VRA uitkwam) in de finale het onderspit delven, Voorburg ging er met de schaal van door en 
bleek net iets te sterk.  Afgelopen seizoen kende ACC veel aanwas, zowel bij de Jeugd als bij 
de Senioren, hetgeen een positieve ontwikkeling is. 
 
- AFC en de Zuidas 
Midden jaren negentig van de vorige eeuw, zo rond het 100-jarig bestaan van AFC, 
was er een eerste contact tussen de Gemeente Amsterdam en onze voetbalclub over de 
mogelijke verplaatsing van ons sportpark en de bouw van een nieuw clubhuis. 
De Gemeente Amsterdamse had de ambitie om de nieuw te bouwen Zuidas, gelegen aan de 
rand van de zuidelijke A10, te ontwikkelen tot een toonaangevend kantoren/zakencentrum met 
internationale uitstraling. 
   
Na de mislukte poging om eerder op de IJ-oevers ter hoogte van het Centraal Station een 
soortgelijke ambitie te realiseren, werden de plannen nu geprojecteerd op de ontwikkeling van 
de zogenaamde Zuidas. Daartoe werd ruim baan gemaakt door de Gemeenteraad. Het bureau 
Zuidas werd opgericht om een en ander gestalte te geven. Middels verregaande bevoegdheden 
van bureau Zuidas moest deze kernambitie van de Gemeente Amsterdam worden gerealiseerd. 
De zaken werden zeer voortvarend aangepakt en de economische groei bleek lange tijd een 
enorme steun in de rug. Internationale bedrijven en grote financiële instellingen verhuisden hun 
hoofdkantoren steeds meer naar de Zuidas. Daardoor werd ook de uitstraling als internationaal 
zakencentrum meer en meer gevestigd. 
 
AFC met haar sportpark Goed Genoeg dreigde in de verdrukking te komen tussen zoveel “bouw 
geweld“. Het sportpark waar de voetbalclub sinds 1961 is gevestigd, had de zusterclub ABC 
(honkbal) al zien verdwijnen en ook de cricketclub ACC was inmiddels naar het Amsterdamse 
Bos verhuisd. Later zou ook ATC (tennis) verdwijnen naar het Bos en fuseren, zodat uiteindelijk 
alleen de voetbalclub AFC de terreinen bleef bespelen.  
                                            
Bij het begin van de plannenmakerij, midden jaren 90 van de vorige eeuw, namen 
gemeenteambtenaren contact op met het AFC-bestuur. Voorzitter Jan van Dijk stond aan de 
basis van al deze plannen. Samen met Dick van de Klaauw, die van Dijk als voorzitter opvolgde 
en Bob Neseker (zeer vele jaren penningmeester van AFC en de Stichting Goed Genoeg (waar 
de opstallen waren ondergebracht) werd in toenemende mate gesproken met de Gemeente 
Amsterdam. Het plan kwam in het kort hierop neer dat de Gemeente het clubhuis van AFC zou 
kopen om vervolgens binnen een jaar of twee een nieuw clubhuis en sportpark te realiseren 
ongeveer op dezelfde plek als waar het clubhuis en sportpark al sinds 1961 lag.  
 
De waarde van het clubhuis werd middels een herbouwwaarde taxatie bepaald door een 
internationaal taxatie bureau. De Gemeente kocht in 2001 het clubhuis van de Stichting Goed 
Genoeg en zou een jaar later met de bouw en inrichting van het sportpark beginnen. Betaling 
van twee derde van de koopsom volgde en het laatste deel zou worden betaald aan Goed 
Genoeg bij de verhuizing als het oude clubhuis werd opgeleverd. In die periode werd ook hard 
afscheid genomen door AFC van een adviserend onroerend goed bedrijf ons toebedeeld door 
de gemeente. Het bleek ons tijdens een vergadering dat de “adviseur“ zelf belangen had op de 
Zuidas .... (zie ook Vastgoedfraude Trimp en van Tartwijk NRC en de Volkskrant)Er volgde 
daarna vele jaren van onzekerheid en wijzigingen van de plannen. In een boekje genaamd: 
“Kado aan de Zuidas” staan de plannen schitterend weergegeven. 



11 
 

 
AFC zou worden gesitueerd in een lommerrijke omgeving omgeven door veel groen met 
wandelgebied. De velden kwamen als terrassen verhoogd over de A10 in aansluiting op het 
Beatrixpark. Om een begin te maken moest de tennisclub wijken voor een nieuw kunstgrasveld 
en het hoofdveld verplaatst direct naast het clubgebouw. Het AFC-bestuur heeft hiervoor vele 
jaren heel hard gewerkt en er heel veel energie in gestoken. Bestuurders als Machiel van der 
Woude, Kees Gehring, Nicolaas van Ommeren, Ad Westerhof en Quintus Abeln, Ronald Koster 
en uiteraard Bob Neseker overlegden eindeloos met de Zuidas en steeds nieuwe 
gemeenteambtenaren over de aangepaste plannen.  
 
Eindelijk werd in 2006 een overeenkomst getekend tussen. De Gemeente Amsterdam en AFC 
waarin alle plannen werden vastgelegd. Deze moeizaam tot stand gekomen overeenkomst 
werd bereikt door inspanning van een zogenaamde vertrouwenscommissie onder leiding van de 
heer Piet Kranenberg, de redder van het Olympisch Stadion. Vrijwel direct daarna komt de 
economie in een diepe crises met onder andere een heftige bankencrisis tot gevolg. Massale 
steun van de centrale overheid voorkomt het faillissement van ABN AMRO en ING. Het project 
Zuidas verdwijnt in de koelkast en zo ook alle plannen rondom het nieuwe sportpark.  
 
Met de komst van wethouder Eric van der Burg ontstaat er weer enige hoop voor AFC. De 
gesprekken met de Zuidas kregen een andere toon en positief kon weer naar de toekomst 
worden gekeken. De oude overeenkomst was om praktische reden niet uitvoerbaar meer en 
ook een mogelijke verhuizing stuitte uiteindelijk op vele bezwaren. Dus werd er vol ingezet op 
de realisatie van een sportpark op de Zuidas. De financiering van het hele gebied stond zodanig 
onder druk dat er geheel nieuwe plannen nodig waren. Onder leiding van de Zuidas directeur 
Klaas de Boer, een voorvechter met visie, kwam er een geheel nieuwe overeenkomst met AFC 
tot stand. Zijn opvolger David van Traa heeft vanuit de Zuidas de realisatie met verve 
uitgevoerd. Vele ambtenaren hebben daarbij geholpen en met name Anne Greet de Vries 
speelde daarbij zowel met het sportpark als de bouw van ons nieuwe clubhuis een hoofdrol.  
 
AFC verwierf het clubhuis, dat door de gemeente werd gebouwd in samenwerking met HSB 
bouw, in september 2020 in eigendom. Het sportpark, met 5 ‘state of the art’ kunstgrasvelden 
met verlichting werd door de Sallandse aangelegd in dezelfde periode en wordt door AFC 
gehuurd van de gemeente Amsterdam. In aanloop naar de bouw werd de aanbesteding een 
jaar uitgesteld omdat voor het budget dat in 2016 was vastgesteld er in 2018 geen aannemer 
bereid werd gevonden te bouwen. Na aanpassingen en opnieuw zoeken kon er in 2019 met de 
bouw van het clubhuis en aanleg van het sportpark worden begonnen.  
 
Sinds het najaar van 2019 is HSB/Gemeente doende ons fraaie clubhuis te realiseren. Met een 
fles champagne gelanceerd door een grote groep AFC-ers werd symbolisch de eerste paal 
geslagen. Een AFC-shirt werd onder het clubhuis in beton gegoten vergezeld van een 
spetterend vuurwerk. Tegelijkertijd met de bouw van het clubhuis werd door bouwbedrijf “de 
Sallandse” ons nieuwe sportpark vormgegeven. Velden verplaatst en van kunstgras en 
verlichting voorzien. Nieuwe tribunes gemaakt, waardoor er een stadionnetje is ontstaan en zo 
werden er nog een heleboel veranderingen doorgevoerd.  
 
De verbouwing van het AFC-sportpark sluit naadloos aan met alle bouwactiviteiten in de nabije 
omgeving (bijv. De Valley). In het late najaar van 2020 kunnen we ons nieuwe onderkomen 
betrekken en wij hopen van harte dat de AFC-gemeenschap zich ook daar thuis gaat 
voelen!  Het bouwteam dat intensief gewerkt heeft bij de voorbereiding en vanaf de realisatie op 
bijna dagelijkse basis betrokken is bij de bouw van het clubhuis en de aanleg van ons sportpark 
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bestaat in willekeurige volgorde uit: Remco Post, Wim Diepeveen, David Westerhof, Bob Duis, 
Nicolaas van Ommeren en Ad Westerhof.  
 

- Slotwoord 
En hiermee sluiten wij een uiterst merkwaardig verlopen seizoen 2019-2020 af, dat niet snel zal 
worden vergeten. Een historisch seizoen waarin AFC haar 125-jarig bestaan met diverse 
lustrumactiviteiten had willen vieren, waar zij nauwelijks aan toekwam. AFC vooralsnog de 
regerend kampioen van de Tweede Divisie. Het is te hopen dat er snel een vaccin tegen het 
COVID-19 wordt uitgevonden en het seizoen 2020-2021 niet verstoord gaat worden. Ik wens alle 
leden, sponsoren en donateurs, mede namens het bestuur, vooral een gezond en aangenaam 
seizoen. 
 
Namens het bestuur van AFC, 
Ernst-Pieter Knüpfer, secretaris 
 
Amsterdam,  
September 2020 


