
  



Het AFC Dick Van der Klaauw-jeugdtoernooi 

 

 
 
Dick van der Klaauw, werd in het jaar 1973 gelijk met zijn zoons Guido en Brennus lid van AFC. Dick 
werd via zijn boezemvriend, de bekende sportverslaggever Hugo Walker als lid voorgedragen. Van 
der Klaauw was in die jaren een befaamd internationaal honkbalscheidsrechter. In 1981 werd Dick 
van der Klaauw in het AFC-bestuur gekozen als voorzitter van de jeugdcommissie. Vijf seizoenen nam 
hij deze belangrijke taak voor zijn rekening tot hij van 1986 tot 1994 tot 1e penningmeester en van 
1995 tot 2003 tot voorzitter van AFC werd gekozen. Bij het 100-jarig bestaan in 1995 werd hij 
benoemd tot Erelid en in 2003 ontving hij bij zijn afscheid als bestuurder de mr. Henne Boskamp 
Nobelprijs.  
Op vijf november 2010 vierde Dick van der Klaauw zijn tachtigste verjaardag met een groot feest in 
het Okura Hotel in Amsterdam, waar veel bevriende AFC’ers bij aanwezig waren. Dick werd die 
avond geroemd om zijn immer (kwa)jongensachtige uitstraling, maar ruim een half jaar later kwam 
hij op 10 juni 2011 te overlijden. AFC zal Dick van der Klaauw nooit vergeten. 
 
De jeugdopleiding van AFC staat bekend om haar hoge kwaliteit. Dat is in het jaar 2006 bevestigd 
met het winnen van de Rinus Michels Award. Voor de beste opleiding bij amateurclubs is AFC in de 
seizoenen 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 en 2014-2015 uitgeroepen tot de amateurclub met de 
hoogst gekwalificeerde jeugd van Nederland. Daarnaast is AFC in 2017-2018, door het vakblad ‘ de 
voetbaltrainer’, voor de 5e opeenvolgende keer uitgeroepen tot beste amateurclub van Nederland, 
iets waar we uiteraard enorm trots op zijn. 
 
Met het “Dick van der Klaauw Toernooi” voor O9 en O10 pupillen werd medio 2014 een oude 
traditie nieuw leven ingeblazen. Jarenlang was AFC het decor voor vele mooie (inter)nationale 
jeugdtoernooien.  
 
Na 2 jaar noodgedwongen afwezigheid door Corona zijn we blij dat we het toernooi weer kunnen 
organiseren en is AFC deze jaargang, wederom ontzettend trots op het deelnemersveld van vandaag. 
Ruim 1400 jaar voetbalgeschiedenis zal vandaag acte de préséance geven op ons sportpark Goed 
Genoeg: Koninklijke HFC (1879), HVV (1883), Victoria (1893), AFC (1895), HBS (1898), Ajax (1900), 
AVV Swift (1910), BFC (1920), RKSV Pancratius (1930), AFC’34 (1934), de Graafschap (1954), Roda JC 
(1962) en onze jongste deelnemer van vandaag; FC Utrecht (1970). 
 
We wensen alle jonge spelers, hun begeleiders en de supporters een onvergetelijke en sportief zeer 
geslaagde dag. 
 
BE FRIENDS & KEEP SMILING! 
 
Alphons Peters en Emiel Neter 
Organisatie comité  
 



Veldindeling 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kleedkamerindeling 

 

 
 
 
 
 
 
 

AFC 1 HBS      16 

Ajax 2 HVV 17 

AFC’34 3 Pancratius 18 

BFC 12 Victoria 19 

De Graafschap 13 Roda JC 20 

FC Utrecht 14 Swift 24 

KHFC 15 Scheidsrechters 21+22 
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    Clubhuis AFC 
(onder het clubhuis bevinden     
       zich de kleedkamers) 



Poulewedstrijden en Finalerondes O9 

                 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Teamfoto AFC O9-1 



Poulewedstrijden en Finalerondes O10 

                     
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Teamfoto AFC O10-1 



Uitslagen en standen live volgen via Tournify 

                     
 

U kunt de poule indelingen, wedstrijd-overzichten en uitslagen 
bekijken met uw mobiele telefoon.  Na de poulefases worden de 
knock-outs fases zichtbaar. 
 
Er zijn verschillende opties om alles op uw mobiele telefoon 

te bekijken: 
 

• Ga naar de internetpagina: 
www.tournify.nl/live/dvdk2022 

 
• Scan de volgende QR Code 

 

                  
 

• Download de Tournify App, beschikbaar voor iOS en Android 
en vul bij ‘Zoek toernooi’ Dick van der Klaauw toernooi 2022 
in 

 
 

 
 

http://www.tournify.nl/live/dvdk2022


Praktische informatie 
 

 
• Sportpark Goed Genoeg (Maurice Ravellaan 4 in Amsterdam) is geopend vanaf 

08:30 uur. U wordt op 9 mei 2022 verwacht vanaf 09:00 uur. 
• Wij vragen alle teams om 9.30 uur in tenue of trainingspak plaats te nemen op de 

hoofdtribune alwaar het toernooi geopend zal worden door onze jeugdvoorzitter. 
• De begeleiders van de teams vragen wij om zich bij aankomst te melden bij de 

wedstrijdtafel. 
• AFC verzorgt door middel van lunchpakketten de lunch voor alle teams en hun 

begeleiders. Voor de begeleiding zijn ook enkele consumptiebonnen beschikbaar. 
• Een waterkraan bevindt zich op het sportpark en een jerrycan limonade zal 

aanwezig zijn in kleedkamers. 
• Iedere club krijgt zijn eigen kleedkamer Elk team kan, tegen het inleveren van 

borg, een sleuteltag ophalen bij de ingang in de gang van de kleedkamers. 
• Voor elke speler zal er een aandenken zijn aan ons toernooi. Deze zullen we na de 

prijsuitreiking aan de leider/trainer overhandigen. 
• Er zal alleen op kunstgras gespeeld worden. 
• Op het sportpark kan alleen met pin worden betaald. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



Plattegrond en parkeren 

 
 
U kunt ons goed bereiken via het parkeergebied Vivaldi aan de oostkant van ons 
sportpark.  Op zondag 29 mei 2022 is het vrij parkeren in de omgeving van het AFC-
sportpark m.u.v. de parkeergarage, waar een gereduceerd tarief geldt. U betaalt daar de 
eerste 4 uur € 1.50 per uur. Na deze 4 uur gaat het regulier geldende parkeertarief in !! 
Het speciale tarief is alleen beschikbaar via de aparte AFC-knop op de toegangszuil!! 
 

 
 

 
Om spelertjes, teams en/of bezoekers af te zetten kunt u het beste de navigatie instellen op:   
 

ANTONIO VIVALDISTRAAT 150, 1083 HP AMSTERDAM 
 

 
 



Wedstrijdreglement 

 
 

Aanwezigheid 

Elk team dient 5 minuten voor aanvang van wedstrijd aanwezig te zijn. 

 
Speelduur en Samenstelling 

De wedstrijden duren 1x15 minuten. De leiding van de wedstrijden is in handen van 
scheidsrechters van AFC en scheidsrechters die zich aan hebben gemeld en het leuk 
vinden om hun steentje aan deze dag bij te dragen. Het begin en einde van de 
wedstrijden zal centraal worden aangegeven. Als het eindsignaal klinkt, is de wedstrijd, 
ongeacht waar de bal is, afgelopen. Alleen voor het nemen van een gegeven strafschop 
mag deze tijd worden verlengd. Er zal 7x7 gespeeld worden op een half veld. Echter 
wanneer beide coaches akkoord zijn, mag men ook 8x8 spelen. Eerstgenoemde ploeg 
speelt richting clubhuis, trapt af en dient eventueel reserveshirts te dragen 
 

Resultaatbepalingen wedstrijden toernooi 
Als na de poulewedstrijden een gelijke stand in punten is ontstaan dan geldt: 
a. het doelsaldo 
b. hoogst aantal doelpunten voor 

c. het onderling resultaat 
d. 3 strafschoppen wanneer nog geen beslissing is gevallen voor ieder team 
 
Tijdens de kruisfinales en wedstrijden om de 3e t/m 12e  plaats zullen er bij gelijke stand 
3 strafschoppen genomen worden, Bij de finale zal er eerst een verlenging zijn van 5 
minuten en dan volgen er strafschoppen. 
 

Straftijdregeling 

Tijdens de wedstrijd kan een speler eenmaal 5 minuten straftijd krijgen. Bij de 2e keer 
dient de speler het veld te verlaten en mag niet vervangen worden. 
 

Aansprakelijkheid 

AFC is in generlei aansprakelijk voor het verlies, diefstal of beschadiging aan/van 
persoonlijke bezittingen zowel binnen het clubhuis als op het sportpark. 
 

Overige bepalingen 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Organisatie Dick van der Klaauwtoernooi: 
          Alphons Peters  : 0613223838 

Emiel Neter  : 0641509893 
     E-mail organisatie : jeugdtoernooi@afc.nl 
 

       Sportpark ‘Goed Genoeg’ 
                        Maurice Ravellaan 4 

          1082 LC Amsterdam 
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