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Allereerst willen wij u namens AFC bedanken dat u bereid bent om het leiderschap van een 
team op u te nemen. Het is een zeer belangrijke functie; de rol en taken van de leider worden 
nog wel eens onderschat. Als leider heeft u een voorbeeldfunctie naar de kinderen, 
ouders/begeleiders, tegenpartij en scheidsrechter. U bent het visitekaartje van de club.  
Onderstaand een overzicht van een aantal AFC ‘spelregels’ die essentieel zijn, zodat het 
voornaamste doel voor de kinderen bereikt wordt en dat is PLEZIER hebben. 
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Teamleiders 
De meeste leiders van een team zijn ouder van een speler/speelster van AFC waar de trainer 
zich gedurende de week toelegt op het beter maken van de spelers/speelsters, komt de leider 
in het weekend aan de beurt. Bij de niet-selectieteams kan de trainer meestal niet aanwezig 
zijn bij de wedstrijden. Dit omdat hij meer dan één team traint. De leider houdt om die reden 
wel contact met de trainer en vice versa.  
 

Taken teamleider 

De leider maakt bij de wedstrijden de opstelling en coacht het team. Hij is ook verantwoordelijk 
voor een goede communicatie naar de spelers/speelsters en de ouders. Hij regelt de 
verzameltijd en vult via de app de wedstrijdformulieren in. 
 
Bij selectieteams en teams met een eigen trainer heeft de leider naar de ouders en de 
spelers/speelsters toe een beperktere rol. De trainer is hier verantwoordelijk voor het gehele 
voetbalgedeelte en de leider ondersteunt hem bij alle overige zaken en neemt de logistieke 
zaken op zich. Een goed contact tussen leider en trainer is overigens onontbeerlijk voor een 
probleemloos seizoen.  

Aanvang seizoen: Inventariseren team 

Voor aanvang en tijdens het seizoen is het van belang de namen van de spelers/speelsters te 
controleren. De telefoonnummers en e-mailadressen kunnen worden opgevraagd bij de 
administratie van AFC (ledenadministratie@afc.nl). Dit is noodzakelijk voor een goede 
communicatie ten aanzien van tijdwijzigingen, afgelastingen etc. Ook is dit van belang om op 
tijd te informeren of iedereen wel aanwezig is bij de wedstrijd, zodat het team over voldoende 
spelers/speelsters beschikt. Een gemakkelijk hulpmiddel hiervoor is het aanmaken van een 
groepsapp.  

Wedstrijddagen 

De KNVB houdt het programma, de stand en uitslagen van alle teams bij op de website 
voetbal.nl. Deze website is ook als app beschikbaar. Zorg ervoor dat u tijdig inventariseert 
welke spelers tijdens de wedstrijd aanwezig zijn en spreek een verzameltijd af.  

Onvoldoende spelers / invallers 

Als blijkt dat het team niet volledig is, moet u hierover direct contact opnemen met de 
desbetreffende coördinator. De selectieteams overleggen dit met de trainers onderling.  Het 
gebruik van een groepsapp binnen het team, geeft al snel een goed overzicht over de 
aanwezigheid voor de komende wedstrijd(en). Wacht niet tot op de dag van de wedstrijd, maar 
zorg ervoor dat u op tijd weet hoeveel spelers/speelsters er beschikbaar zijn. Spelers/speelsters 
die geen lid zijn mogen NIET spelen. Een speler/speelster kan alleen tussentijds door de 
coördinator aan de selectie worden toegevoegd. Zonder toestemming van de coördinator mag 
een “nieuwe” speler/speelster niet mee spelen. Vooral in de vakantieperiode zijn veel kinderen 
afwezig en daarom is het ook zaak om in een vroegtijdig stadium te informeren bij de 
ouders/kinderen of de speler/speelster met vakantie gaat. 
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Gastheer 

Zoals al eerder vermeld is de leider ook vaak de coach tijdens de wedstrijd. Dit brengt een 
aantal organiserende taken met zich mee. Voorafgaand aan de wedstrijd, uit of thuis, meldt de 
leider zich bij de wedstrijdtafel. Indien nodig is de wedstrijdbal en scheidsrechters fluit te 
verkrijgen in het ballenhok. De leider is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de 
kleedkamer en zorgt er dus ook voor dat deze na afloop van de wedstrijd netjes is. In de rust is 
het gebruikelijk dat er iets te drinken wordt aangeboden door de thuisspelende vereniging. Bij 
AFC staat het drinken klaar in de gang bij de kleedkamers. Vergeet dus vooral de tegenstander 
niet als je zelf thuis speelt.  

Digitaal wedstrijdformulier 

De wedstijdformulieren en spelerspassen zijn digitaal op te vragen via de app 
“Wedstrijdzaken”. 
Als teamleider bent u in deze app geregistreerd als “teammanager”. Mocht dit niet zo zijn, 
meldt u dat dan bij wedstrijdzaken@afc.nl.  
Bij de O11 tot en met de O19 categorie is het verplicht dat het wedstrijdformulier voor aanvang 
van de wedstrijd volledig digitaal wordt ingevuld. Meld u op tijd bij de wedstrijdleiding, dat 
voorkomt irritatie.  

Melden van de uitslag 

Het is belangrijk dat de uitslag na afloop van een thuiswedstrijd gemeld wordt bij de 
wedstrijdtafel van AFC Bij een uitwedstrijd verzoeken wij u de uitslag zo spoedig mogelijk 
telefonisch (020-6445575. Optie 4) aan de wedstrijdtafel te melden.  
 
Mocht een uitslag niet correct zijn ingestuurd, neem dan binnen 1 week na de wedstrijd contact 
op met wedstrijdzaken@afc.nl. 

Oefenwedstrijden 

Het is de verantwoordelijkheid van de teamleider om een oefenwedstrijd voor aanvang van het 
seizoen, tijdens een vrij weekend of door-de-weeks te initiëren.  
 
Volgorde van handelen: 
- Coördinator vooraf informeren; 
- Informeren bij wedstrijdzaken of er ruimte is op AFC i.v.m. veldcapaciteit; 
- Indien het regelen van een oefenwedstrijd niet lukt, dan kun je ook contact     
   opnemen met coördinator. 

Toernooien 

AFC vindt het belangrijk dat ieder team minimaal 1 maal per jaar deelneemt aan een toernooi. 
Het is de verantwoordelijkheid van de leider om het team aan te melden voor een toernooi. 
Zodra u uw team heeft ingeschreven voor een toernooi, meld u dit bij de toernooi coördinator, 
Joost van Dolen. Zodat wij altijd weten welk team aan welke toernooien deelneemt. AFC krijgt 
zelf ook veel verzoeken tot deelname aan toernooien. Indien er een mogelijk toernooi voor uw 
team, dan zal Joost dit met u delen. 
De toernooiagenda treft u aan op de AFC website. 

mailto:wedstrijdzaken@afc.nl
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Evenementen 

Ieder jaar organiseert de evenementencommissie van AFC een aantal evenementen voor de 
jeugd. Hierbij is ook de hulp van de leider vereist. Bijvoorbeeld bij het tijdig inventariseren van 
het aantal aanwezige spelers/speelsters, het begeleiden van het team of andere zaken.  
 

Leidersbijeenkomst 

De jeugdcommissie organiseert periodiek een vergadering. Wij stellen het op prijs dat de leider 
hierbij aanwezig is. Ook hier geldt dat de leider bij afwezigheid voor een vervanger moet 
zorgen. 
 

AFC Website 

De website van AFC is een veelbekeken site. Via de site kun je ook het wedstrijdprogramma 
bekijken en de eventuele wijzigingen. Voor de spelers/speelsters – en de niet altijd aanwezige 
ouders – is het leuk als zij de verslagen van hun wedstrijd terug kunnen vinden op de site. 
 
Elk team heeft een eigen pagina op de website van AFC De leider van een team kan, via de 
website, bij de webmaster een wachtwoord aanvragen waarmee hij zelf de verslagen kan 
plaatsen. Ook foto’s kunnen hierbij geplaatst worden. Spreekt voor zich dat deze taak natuurlijk 
ook door een ouder kan worden overgenomen. Aan het begin van een seizoen moet zo snel 
mogelijk een teamfoto worden gemaakt met de bijbehorende namen van de spelers/speelsters. 
Deze kan gemaild worden aan de webmaster voor plaatsing (webmaster@afc.nl). 
 

mailto:webmaster@afc-amsterdam.nl
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Wedstrijden 

Spelplezier  

Plezier in het voetbal moet altijd voorop staan. Als een speler/speelster zijn plezier in voetbal 
verliest, dan zijn de andere doelstellingen niet meer haalbaar.  
 
AFC gelooft sterk in bovengenoemde stelling en verwacht van al haar functionarissen binnen de 
vereniging: 
 

• Een kindvriendelijke en persoonlijke benadering 
Een positieve en stimulerende benadering die past bij leeftijd en voetbalkwaliteit. 
Iedere speler/speelster heeft recht op een correcte behandeling. Ook minder prettige 
 maatregelen worden voor een jeugdspeler/speelster en ouders aanvaardbaar als de 
juiste  argumenten naar voren worden gebracht.  

 

• Fair play en discipline 
AFC stelt goede omgangsvormen binnen en buiten het veld zeer op prijs. Sportiviteit 
 en respect voor de tegenstander, scheidsrechter en medespelers/speelsters staan hoog 
in het vaandel. De speldiscipline moet groot zijn bij de spelers/speelsters. Van de 
teamleider en de coach dient een positieve invloed uit te gaan. AFC moet een vereniging 
blijven waar met waardering over wordt gesproken. Het plezier in het voetbalspel is 
zoveel groter als de sfeer in en rond het veld goed is.  

  

Spelstijl 

Bij AFC wordt naar een verzorgde en aanvallende spelstijl gestreefd. Dit is een stijl waar ruimte 
is voor individuele acties en creatief handelen. Het belang van een individuele ontwikkeling 
wordt door AFC onderschreven, maar tegelijkertijd kent deze ook een grens. Namelijk in die 
gevallen waar het teambelang wordt geschaad.  
Hoewel AFC aan haar vertrouwde kenmerkende stijl vasthoudt, is in het huidige voetbal 
aandacht voor verdedigende aspecten ook van groot belang. Een aanvallende spelstijl mag niet 
verward worden met roekeloos aanvallen. AFC wil ook aan de verdedigende vereisten 
voldoende aandacht geven. 
 

Verzamelen 

Dit wordt bij selectieteams bepaald door de trainer. Daarbij wordt de volgende maximale tijd in 
acht genomen dat men op de speellocatie aanwezig is.   
 
O8 t/m O10:               45 minuten 
O11/m O13:               60 minuten 
O14 t/m O16:             75 minuten 
O17 t/m O18:             90 minuten 
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Voor de niet selectieteams is de  maximale verzameltijd: 
O8 t/m O12:              30 minuten  
O13 t/m O19:            1 uur 
 
Belangrijk is om van te voren te inventariseren of er voldoende vervoer is voor de 
spelers/speelsters. Indien ouders/begeleiders rechtstreeks naar de uitwedstrijd gaan, omdat 
het terrein dichtbij huis is, moet de leider door de ouders/begeleiders hierover vooraf wel 
worden geïnformeerd. 

Speeltijden spelers 

50% regeling voor selectieteams: 

Alle veldspelers/speelsters in een selectieteam spelen minimaal 50% van de totale speeltijd in 
een seizoen. Het wordt gemeten over de competitiewedstrijden, bekerwedstrijden en 
oefenwedstrijden tegen sterke tegenstanders. 
 
Aanvullende regels: 
• O17 en O18: 50 % over het gehele hele seizoen, spelers/speelsters die twee wedstrijden 

niet gespeeld hebben, spelen de volgende wedstrijd wel of spelen de volgende wedstrijd 
in het 2e team. De speeltijd in deze teams telt dan mee in de statistiek;  

• O13 t/m O16: 50 % over het gehele hele seizoen, maximaal 1 wedstrijd niet spelen; 
• O8 t/m O12: minimaal 50% per wedstrijd speeltijd. 
 
Bovenstaande geldt niet indien een speler/speelster niet getraind heeft, dan kan de trainer 
besluiten dat de speler/speelster minder speelt. De tijd die hij om die reden niet speelt telt niet 
mee in de statistiek. Ook dagen dat de speler/speelster ziek is tellen niet mee in de statistiek. 
In overleg met de coördinator mag van bovenstaande afgeweken worden indien hier een 
specifieke reden voor is.  

Speeltijd  voor niet-selectieteams: 

Alle spelers/speelsters dienen evenveel speeltijd te krijgen. Omdat dit niet altijd mogelijk is 
geldt een minimale speeltijd per seizoen per speler. 
• Niet selectieteams O8 t/m O12: minimale speeltijd over twee op elkaar volgende 
wedstrijden is 50% van de speeltijd over die twee wedstrijden. Een speler/speelster mag niet 
een hele wedstrijd reserve staan. 
• Niet selectieteams O13 t/m O19: minimale speeltijd over het gehele hele seizoen 
bedraagt 50%, spelers/speelsters mogen niet een hele wedstrijd reserve staan. 
 
Bovenstaande geldt niet indien een speler/speelster alle trainingen in een week gemist heeft, 
dan kan de trainer besluiten dat de speler/speelster minder of niet speelt.  De tijd die hij om die 
reden niet speelt telt niet mee in de statistiek. Ook dagen dat de speler/speelster met vakantie 
is of ziek is en om die reden niet speelt, tellen niet mee in de statistiek. 

Keepers 

Selectie Keepers: afspraken omtrent speeltijd en systeem worden bij aanvang van het seizoen 
door de trainer, de keeperstrainer en de coördinator gemaakt. In principe geldt ook hier een 
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minimale speeltijd over een heel seizoen van 50%.  Als betrokkenen het niet eens kunnen 
worden. beslist de leeftijdscoördinator. De afspraken worden aan de keeper bekend gemaakt 
bij aanvang van het seizoen. 
 

Wedstrijd kleding en andere huishoudelijke zaken 

AFC is trots op onze rood zwarte tenue! AFC teams spelen uit in het standaard rood zwarte 
tenue.  
Bij thuiswedstrijden waar reserveshirt moet worden gedragen is dit een wit shirt, tenzij door 
AFC zelf een andere kleur is verstrekt (bijvoorbeeld blauw).  
Bij trainingen van selectieteams wordt getraind in de kleding die verstrekt is door AFC. Niet 
selectie teams trainen in AFC wedstrijd- of trainingskleding.  
AFC kleding is te koop bij de Voetbalshop aan de Middenweg 261.  
 
Hoewel het soms koud kan zijn, is het niet toegestaan om met een lange broek te voetballen als 
daar geen medische gronden voor zijn. Daarbij draagt de speler/speelster het shirt in de broek 
en zijn scheenbeschermers door de KNVB verplicht. Kettingen en oorbellen zijn gevaarlijk en 
verboden. Het dragen van een bril is niet verboden, echter adviseren wij, i.v.m. de veiligheid, 
om een sportbril te dragen. Scheenbeschermers zijn bij trainen verplicht bij iedere partijvorm 
waarbij spelers/speelsters in duel kunnen gaan.  
Douchen is vanaf de O13 pupillen verplicht tenzij de trainer of leider beslist dat de 
accommodatie zo slecht is dat dit niet hygiënisch kan gebeuren. Slippers zijn verplicht bij het 
douchen.  
 
Petjes zijn niet toegestaan voor selectieteams als zij in AFC kleding zijn op wedstrijddagen. 
Petjes zijn niet toegestaan in het clubhuis, ook niet bij de kleedkamers. Wel zijn petjes 
toegestaan in vrije tijdskleding (voor en na de trainingen) op het sportpark. 
 

Scheidsrechters 

Bij de O8 t/m O10 regelt het thuisspelende team een spelbegeleider. De spelbegeleider is altijd 
een ouder.  
Voor de O11 en O12 doet AFC haar best om voor iedere wedstrijd een jeugdscheidsrechter aan 
te stellen. Mocht het toch een keer voorkomen dat er geen scheidsrechter vanuit de club kan 
worden aangesteld, dan zal één van de ouders deze taak op zich moeten nemen. Bij 
uitwedstrijden is dit de verantwoordelijkheid van de tegenpartij. 
 
Voor sommige teams in de O13 tot en met de O19 categorie wordt er voor de wedstrijden een 
scheidsrechter door de KNVB aangesteld. Indien er geen KNVB scheidsrechter is aangesteld, 
probeert AFC bij thuiswedstrijden voor een scheidsrechter te zorgen. 
Dit zijn veelal AFC-leden die vrijwillig fluiten. AFC biedt de mogelijkheid aan  
(jeugd)leden vanaf de O12 –categorie om een jeugdscheidsrechtercursus te volgen. Dit kan aan 
de jeugdcommissie worden gemeld. 
Alle O15 t/m O19 teams zullen 1 tot 2 keer per seizoen gevraagd worden om een aantal thuis 
wedstrijden voor de pupillen te fluiten. Dit wordt door wedstrijdzaken uitgevraagd via de 
trainer en leider. AFC verwacht dat junioren hieraan meewerken. 
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Wees zuinig op deze jeugdscheidsrechters en laat kritiek en op - en aanmerkingen tijdens de 
wedstrijd achterwege. Let hierbij ook op de ouders, begeleiders en supporters. 
Als iemand van AFC zich misdraagt wordt er van de leider verwacht dat hij hiervan melding 
maakt bij de coördinator. 
 

Rode kaarten en incidenten 

De regeling omtrent de directe rode kaart is als volgt: 
De scheidsrechter rapporteert alleen aan de KNVB en de uit het veld gezonden speler/speelster 
ontvangt thuis een schikkingsvoorstel.  
De tuchtcommissie biedt daarbij een lagere straf aan dan de straf die daarvoor staat volgens de 
richtlijnen, in ruil daarvoor legt de speler/speelster zich daar bij neer. Beroep is daarna niet 
meer mogelijk. 
 
Als echter protest tegen de straf wordt ingediend worden alsnog verklaringen opgevraagd van 
de betrokken verenigingen. De tuchtcommissie van de KNVB doet uitspraak aan de hand van 
deze verklaringen. 
De KNVB regel dat bij een direct rode kaart de betrokken speler/speelster automatisch de 
volgende wedstrijd is uitgesloten van deelname blijft bestaan. 
 
Indien een jeugdspeler/speelster een directe rode kaart krijgt dient de leider of trainer van het 
team, de coördinator meteen hiervan op de hoogte te brengen en de toedracht toe te lichten. 
Dit mag ook per email via jeugd@afc.nl 
 
 Als sprake is van wangedrag door de speler/speelster kan de coördinator daarop besluiten of 
de speler/speelster op gesprek moet komen bij de coördinator en/of een lid van de 
Jeugdcommissie.  
 
Incidenten zoals opstootjes, diefstal etc. dienen direct gemeld te worden aan de coördinator 
 
Bij incidenten in of buiten het voetbalveld zal AFC met de desbetreffende speler/speelster of 
ouder in gesprek gaan. Het betreft hier incidenten als ongeoorloofd verbaal of fysiek gedrag. 
 
Indien een wedstrijd gestaakt is, dient de leider meteen (ook in het weekend) een mail te 
sturen naar wedstrijdzaken@afc.nl met de melding en de toedracht! SPOED=VEREIST….. anders 
volgt er een boete van de KNVB. 
 

Waardevolle spullen 

Het blijkt ieder jaar weer dat waardevolle spullen uit de kleedkamers worden ontvreemd. 
Ondanks cameratoezicht en afgesloten kleedkamers van AFC blijft dit een probleem. AFC kan 
niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze vermissingen. Het is verstandig dat de leider 
voor de wedstrijd de waardevolle spullen in bewaring neemt. Laat geen spelers/speelsters 
alléén in de kleedkamer toe. 
 

mailto:wedstrijdzaken@afc.nl
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Afwezigheid spelers 

Als een speler/speelster zonder af te bellen afwezig is bij de wedstrijd of training, moet dit 
worden gemeld bij de jeugdcoördinator. Er zal dan contact met de ouders/begeleiders worden 
opgenomen over de reden. Indien het herhaaldelijk voorkomt dat een speler/speelster niet 
aanwezig is, zal de coördinator de ouders/begeleiders benaderen. Selectie teams 
spelers/speelsters melden zich direct af bij hun trainer. 
 

Blessures of langdurige absenties 

Een langdurig geblesseerde speler/speelster ontvangt van AFC een attentie. De leiders/trainers 
geven dit door aan de jeugdcommissie.  
 
Geblesseerde selectiespelers/speelsters zijn – als hun gezondheid dat toelaat – bij de 
wedstrijden aanwezig. Voor niet selectiespelers/speelsters geldt die verplichting niet maar 
wordt het wel op prijs gesteld. 
 

Afgelastingen 

Afgelastingen komen bij kunstgrasvelden niet vaak meer voor. Als dat wel het geval is geldt een 
volgorde van spelen volgens objectieve criteria. Hier is een vaste procedure van kracht die 
verplicht is door de KNVB.  

Algehele afgelasting district West 1  

Bij onstuimige en hevige weersomstandigheden (o.a. sneeuw, vorst, storm) kan de KNVB een 
algehele afgelasting afkondigen per district. 
 
De meeste AFC jeugdteams komen uit in district West 1. Een aantal selectieteams speelt in de 
landelijke competitie. Algehele afgelastingen worden altijd op www.afc.nl en op NOS teletekst 
pagina 603 gecommuniceerd. 
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Organisatie  
De Jeugdafdeling van AFC neemt een belangrijke plaats in binnen de vereniging. Veel 
functionarissen zijn nodig om het grote aantal teams dat ieder weekend in het veld komt op 
een goede manier te begeleiden.  
Naast de voetbalactiviteiten wordt ook aandacht gegeven aan een aantal andere zaken. De 
jaarlijkse evenementen vragen een goede voorbereiding en veel AFC-leden zijn hier bij 
betrokken. 
Passend in de tijd en de doelstellingen van AFC wordt ook belang gehecht aan een adequate 
medische begeleiding en zelfs huiswerkbegeleiding.  
 
Het spreekt voor zich dat een heldere organisatiestructuur noodzakelijk is. De primair 
verantwoordelijke voor het reilen en zeilen van de jeugdafdeling is de jeugdcommissie. De 
jeugdcommissie wordt voor de operationele uitvoering ondersteund door een aantal 
jeugdcoördinatoren. Voor verschillende specifieke aandachtspunten w.o. evenementen en 
interne scouting zijn aparte werkgroepen.  
 
Om een inzicht te geven in taken van de functionarissen volgt hieronder een uiteenzetting van 
de organisatie. 

Jeugdcommissie 

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de jeugdafdeling. In 
feite valt alles dus onder deze commissie, maar zij voert natuurlijk niet alles zelf uit.  
De leden van de jeugdcommissie hebben ieder een eigen aandachtsgebied.  
 
Benno Nihom houdt als voorzitter toezicht op het totaal en heeft tevens zitting in het bestuur 
van AFC.  
 
Onderstaand treft u de namen en e-mailadressen aan van functionarissen van de jeugdafdeling.  
De meeste van hen zijn overdag gewoon werkzaam en wij verzoeken u dan ook het telefonische 
contact in eerste instantie zoveel mogelijk te beperken. Een e-mail is vaak veel efficiënter. Weet 
u niet wie u voor een vraag moet benaderen? Gebruik dan de button op de website "email AFC 
jeugdcommissie", dan zorgen wij dat de vraag op de goede plek komt. 
 
Voorzitter Benno Nihom jeugdvoorzitter@afc.nl 

Vicevoorzitter Wiebe Westerhof wiebe.westerhof@wxs.nl 
Secretaris en middenbouw  Rob Genot rg@ibpro.nl 
Bovenbouw  Sander Bieleveldt sbieleveldt@yahoo.com 

Onderbouw Jaïr Junge Jairjunge1@gmail.com 
Meisjes voetbal en evenementen Kirsten Slisser kirstenslisser@gmail.com 

Technische zaken  en selectievoetbal Alphons Peters alfiep@planet.nl 

mailto:peterdekkers55@gmail.com
mailto:peterdekkers55@gmail.com
mailto:wiebe.westerhof@wxs.nl
mailto:wiebe.westerhof@wxs.nl
mailto:michiel.middendorf@worldforum.nl
mailto:frank.mol@thomsonreuters.com
mailto:sbieleveldt@yahoo.com
mailto:hans.veldkamp@klm.com
mailto:afcmeisjesvoetbal@gmail.com
mailto:kirstenslisser@gmail.com
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Jeugdcoördinatoren 

De jeugdcoördinator vervult bij AFC een belangrijke rol. Hij is de eerst verantwoordelijke voor 
de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast heeft hij een adviserende rol bij veranderingen en 
aanpassingen in het beleid. Hij is het verlengstuk van de jeugdcommissie met daarbij een eigen 
verantwoordelijkheid. Gezien de omvang van de jeugdafdelingen heeft AFC een aantal  
coördinatoren met ieder een eigen aandachtsgebied.  
 

Trainers 

Iedere speler/speelster die bij AFC speelt, wil ook graag iets leren. De trainers bij AFC vormen 
bij dit leerproces een belangrijke schakel. Voor ieder niveau tracht AFC trainers aan te stellen 
die hier een bijdrage kunnen leveren. AFC heeft een groot aantal gediplomeerde trainers maar 
maakt ook dankbaar gebruik van de hulp van een aantal oudere jeugdleden bij met name de 
jongste jeugd. 
 

Evenementencommissie 

Tijdens het seizoen worden er diverse evenementen en door AFC georganiseerd. De 
evenementen commissie verzorgt de voorbereiding en uitvoering van deze evenementen. Alle 
evenementen worden in samenspraak met de jeugdcommissie voorbereid. 
 Natascha Pinto-Parsser natascha@kisch.nl 06-46199911 

  Marije Soetendorp Marijegijzel@hotmail.com  06-17520135 

  Louise Paulussen louisepaulussen@yahoo.com  06-23978994 

 Joannie Bosman joanzeen@hotmai.com 06-31684184 

 Karin Barendse karin@cafesportpark.nl 06-28228385 

 Kelly Groenteman kelly@homeworkcompany.nl 06-22547557 

 
 

Contact met AFC 

De administratie van AFC is dagelijks van 9:00 tot 15:30 uur aanwezig in het kantoor op het 
sportpark. Voor ledenadministratie zijn zij bereikbaar op : ledenadministratie@afc.nl. 
Voor wedstrijd aangelegenheden zijn zij bereikbaar op: wedstrijdzaken@afc.nl. 

                      Hoofd jeugdafdeling  Donovan van Dam donovanvandam88@hotmail.com 

                      Coördinator bovenbouw selecties Donovan van Dam donovanvandam88@hotmail.com 

                      Coördinator bovenbouw niet-selecties  Dennis Bijlsma dennisbijlsma@mylanious.nl 

                      Coördinator middenbouw selecties Mitchell Harig mitchellharig@gmail.com 

                      Coördinator middenbouw niet-selecties  Xander Kristel xander.afc@gmail.com 

                      Coördinator onderbouw selecties Dillon Bijlsma Dillon.afc@outlook.com 

                      Coördinator onderbouw niet-selecties  Dillon Bijlsma Dillon.afc@outlook.com 

                      Coördinator onderbouw niet-selecties  Joost van Dolen  Joost.van.dolen@gmail.com 

                      Coördinator Interne competitie Xander Kristel xander.afc@gmail.com 

                      Coördinator AFC trainers Academy (ATA) Ulrich Landvreugd ulrich.landvreugd@gmail.com 

        Coördinator Toernooien Joost van Dolen Joost.van.dolen@gmail.com 

 
 

mailto:natascha@kisch.nl
mailto:Marijegijzel@hotmail.com
mailto:louisepaulussen@yahoo.com
mailto:benno@afc.nl
mailto:benno@afc.nl
mailto:info@r-v-l.nl
mailto:internecompetities@afc.nl
mailto:internecompetities@afc.nl
mailto:jordivanduijn@hotmail.nl
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Overige zaken 

Inloop spreekuur medische commissie 

Iedere maandag van 17.00 uur tot 19.00 uur en woensdag van 16.00 uur tot 18:00 uur is er een 
inloopspreekuur voor de de  jeugd op AFC, in de fysioruimte onder het clubhuis. 
Fysiotherapeuten Wim Crouwel en Daan Hilhorst zijn dan aanwezig om bij geblesseerde 
spelers/speelsters een eerste diagnose te stellen 
 
 
De jeugdcoördinatoren van AFC zijn in het clubhuis voor ouders en spelers/speelsters 
beschikbaar om vragen te beantwoorden die te maken hebben met het voetballen bij AFC Je 
hoeft daarvoor geen afspraak te maken. Hoewel zij op veel vragen zelf actie zullen kunnen 
ondernemen, kan het ook zijn dat zij anderen moeten inschakelen voor een antwoord. In dat 
geval zullen zij aangeven wie de vraag verder zal behandelen.  

Teamindeling 

De samenstelling van de teams is ieder jaar – zoals bij iedere vereniging – een hectische 
gebeurtenis. Veel spelers/speelsters en ouders hebben een voorkeur die natuurlijk niet altijd 
uitkomt. Soms willen teams bij elkaar blijven, andere teams juist niet. Moeten 
spelers/speelsters hoger spelen of juist een niveau lager, allemaal vragen die gedurende de 
tweede helft van een seizoen al opkomen.  
 
AFC is ambitieus en laat spelers/speelsters graag op een hoger niveau spelen als dat kan. Maar 
het is net zo belangrijk om er voor te zorgen dat spelers/speelsters niet te hoog worden 
ingedeeld. Dit levert vaak teleurstellingen op gedurende het seizoen.  
 
De doelstelling is dus dat iedere speler/speelster moet spelen op het niveau dat past bij zijn 
kwaliteiten. Om dit te bereiken wordt tijdens het seizoen bijgehouden hoe de speler/speelster 
zich ontwikkelt. De trainer(s), de leider, de jeugdcoördinator geven hierbij hun oordeel. 
 
Voetbal is niet voor iedere speler/speelster voor altijd de juiste keuze. Als wij merken dat 
spelers/speelsters niet meer willen trainen en afzeggen voor wedstrijden gaan we met een 
speler/speelster en/of ouder in gesprek. Als dan blijkt dat de speler/speelster het voetbal bij 
AFC niet meer leuk vindt, adviseren wij om een andere sport of hobby te kiezen die beter past. 
Wij doen dit in het belang van de overige AFC -spelers/speelsters en waarschijnlijk uiteindelijk 
ook in het belang van de betreffende speler/speelster zelf. 
 

Opzeggingen en overschrijvingen 

De opzeggingen bij AFC dienen schriftelijk plaats te vinden vóór 1 mei 2021 bij de administratie 
van AFC Als een speler/speelster het volgende seizoen bij een andere club gaat spelen is 
overschrijving noodzakelijk. Het ‘verzoek tot overschrijving’ gaat digitaal via wedstrijdzaken. 
Meer informatie hierover is op  de website te lezen. Het verzoek wordt door AFC alleen in 
behandeling genomen als er geen contributieschuld is.  
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Spelregelbewijs 

Voor O16 spelers/speelsters is het verplicht om het spelregelbewijs te halen. De KNVB  stuurt 
via een brief een inlogcode en wachtwoord. 
 

Normen en waarden 

Wij zijn AFC. Een trotse Amsterdamse voetbalvereniging.  
Wij hechten veel belang aan goede prestaties. En laat het duidelijk zijn: zowel in het veld als 
buiten het veld, kunnen wij winnen en verliezen. 
 
Verliezen met voetballen hebben we niet altijd in de hand. Soms zit het mee. En soms zit het 
tegen. Maar voor ons gedrag zijn wij - spelers/speelsters, trainers, ouders en toeschouwers - 
zelf verantwoordelijk. Op ieder moment. Wij verwachten van onze mensen het beste. Opdat wij 
een trotse Amsterdamse voetbalvereniging kunnen blijven. Hieronder staan onze huisregels 
vermeld. De huisregels van een club van winnaars. Lees ze. En veel belangrijker nog: handel er 
naar. 

 
Zo winnen wij: 

 

• AFC  is een vereniging. Een vereniging heeft leden. En leden maken de vereniging. 
Zonder uw inzet geen AFC . Actief lidmaatschap is veel meer dan voetbal spelen alleen. 
We doen dus allemaal 'iets' voor de club. Vlaggen, autorijden en (incidenteel) 
scheidsrechter zijn.  Het hoort erbij. 

• We betalen onze contributie op tijd. Zonder inkomsten kan onze vereniging niet 
bestaan. 

• We behandelen een ieder met respect.  

• We staan voor 'fair play'.  En spelen volgens de afgesproken wedstrijdregels. 

• Onze spelers/speelsters, trainers, ouders en toeschouwers aanvaarden de beslissing van 
de scheidsrechter. 

• We spreken elkaar aan, wanneer we onsportief, ongedisciplineerd en onplezierig gedrag 
waarnemen. In het veld en buiten het veld. 

• Voetbal is een teamsport. We komen dus op tijd bij de training en bij de wedstrijden. Bij 
een wedstrijd drie kwartier van te voren aanwezig in verband met een goede warming-
up en een voorbespreking.  

• Training hoort bij voetbal. En is niet iets vrijblijvends, waar een speler/speelster zich 
incidenteel meldt. 

• We melden ons bij verhindering tijdig af. Voor wedstrijden: uiterlijk de donderdag voor 
de zondag dat er gevoetbald wordt. 

• We houden de (omgeving van de) velden en het clubhuis van onze vereniging netjes. 
(netheid is natuurlijk ook een verplichting, wanneer we een uitwedstrijd spelen). 

• Na de wedstrijd douchen de voetballers/voetbalsters. 

• We staan als toeschouwers achter de hekken. Langs de lijn staan alleen de leider en/of 
coach. 

• We volgen de aanwijzingen van mensen in functie op. Van barman tot hoofdtrainer.  

• We moedigen onze spelers/speelsters aan. Tot het maken van doelpunten. Maar zeker 
ook tot fatsoenlijk gedrag. 
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• We veroordelen iedere vorm van geweld. Fysiek en verbaal. 
 

Zo verliezen wij: 
 

• We nemen aan dat 'de mensen van de club' alles wel voor ons regelen. 

• We denken, dat de clubcontributie nog 'wel even'  kan wachten. 

• We vinden dat (fatsoen) regels er zijn om overtreden te worden. 

• We kijken de andere kant op, wanneer we verkeerd gedrag van anderen waarnemen. 
Dat moet toch iedereen voor zichzelf weten?! 

• We vinden racisme/ discriminatie een verschijnsel, dat bij de voetbalsport hoort. 

• We zien de scheidsrechter als iemand die je mag uitschelden bij 'verkeerde' 
beslissingen. 

• We jutten elkaar op, mopperen in en buiten het veld op alles en iedereen en wensen 
elkaar en/of onze tegenstanders verschrikkelijke ziektes toe.  

• We bepalen zelf wanneer we op de training en aan de aftrap verschijnen. 

• We melden ons niet af bij verhindering. 

• Douchen doen we wanneer we daar zin in of tijd voor hebben.  

• We hebben als toeschouwer het recht om overal te staan. 

• Vader en moeder, oom en tante: allemaal  bemoeien we ons met het technisch beleid 
en de opstelling.  

• We halen de schouders op, bij op/aanmerkingen van onze clubmensen en handelen er 
vooral niet naar. 

• Het resultaat is heilig. We vinden alles geoorloofd om te winnen. 

• We vinden schoppen, slaan en schelden de normaalste zaak van de wereld. 

• Het mag duidelijk zijn: we zullen nooit accepteren, dat AFC een vereniging van verliezers 
wordt!  Maar dat had u natuurlijk allang begrepen. 
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