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FOTO'S  AFC, ANEFO, ARCHIEF WIM CROUWEL EN MARJAN STOOP

PIM VAN DE MEENT
DE MARKANTE  
TROUBLE SHOOTER & 
TEAM BUILDER VAN AFC 

AFC heeft in haar 127-jarige geschiedenis veel succestrainers gehad. Tot 

deze categorie behoort zeker Pim van de Meent, die al op vroege leeftijd 

furore maakt als trainer in het betaalde voetbal. Daarna heeft hij AFC 

menigmaal behoed voor degradatie. In lengte van jaren kunnen de Reds altijd 

een beroep op hem doen. Als ervaren en geliefde trainer van het eerste elftal, 

maar ook voor de vervulling van andere belangrijke functies binnen de club.

1



HISTORIE

De geschiedenis van Pim van de Meent bij AFC begint in 

het seizoen 1988-1989. Doby Peters heeft als trainer 

van  het vlaggenschip  na 8 opeenvolgende seizoenen 

plaats gemaakt voor oud eerste elftalspeler Hans Vlietman, 

die zal worden geassisteerd door een andere oud eerste elftal-

speler Henny Kottmann. Er zijn dat seizoen heel wat mutaties 

in  de A-selectie.  Willem  Lenglet  verhuist bijvoorbeeld naar 

het noorden van het land, Eddy Meijer stopt met voetbal op 

dit niveau en Lloyd  Headley, Etienne Spee, Hannibal  Boskamp 

en  Orlando  Patrick vertrekken naar een andere club. Gelukkig 

keren Cees Thomas, Pol Houtkamp en Dimitri  Kiks  terug op 

het oude  nest en wordt de selectie versterkt met Philip uit 

den Bogaard. Bovendien is het tweede  elftal  een seizoen 

eerder algemeen reservekampioen van Nederland geworden. 

Veel jeugdig talent uit dit team zoals Mike van Eyk, Michel de 

Bruyn, Martin Verburg en Fred ten Nijenhuis, stroomt door naar 

de A-selectie. Het is door al deze veranderingen op voorhand 

geen eenvoudige klus, maar Hans Vlietman is optimistisch en 

weet zich gesteund door elftalleider Ton Disselkoen en door 

vice-voorzitter  Kees  Gehring, die binnen het bestuur belast 

is met de portefeuille Technische zaken.  Toch gaat het snel 

mis als AFC zeven keer op rij verliest. De elftalcommissie 

onder leiding van Sal van Gelder en de trainer kunnen het niet 

eens worden over de  te varen koers en Hans Vlietman  stapt 

in november  teleurgesteld op. Gelukkig beschikt Henny  Kott-

mann  over een trainerslicentie  en er loopt regelmatig een 

ervaren voetbaltrainer rond op AFC die in het betaald voetbal 

furore heeft gemaakt. Het gaat om Pim van de Meent, die in 

1988 vertrokken is bij ADO Den Haag en nu even  geen werk 

heeft.  De 50-jarige trainer is goed bekend op AFC want zijn 

zonen Marcel en Ronald spelen al jaren  bij de oudste club 

van  Amsterdam. Als Kees Gehring  namens het bestuur Van 

de Meent benadert of hij met assistentie van Henny  Kott-

mann trainer-coach van AFC’s eerste elftal zou willen worden 

reageert Van de Meent positief en wordt kort daarna ten huize 

van penningmeester Dick van der Klaauw een contract gete-

kend. Daarmee ontstaat er een band tussen AFC en Pim die tot 

op de dag van vandaag voortduurt. 

 

Na een moeizaam seizoen weet AFC zich toch te handhaven en 

wordt Pim van de Meent voor het seizoen 1989-1990 verlengd 

als trainer-coach van het eerste elftal en wordt hij geassis-

teerd door Dirk Spits, afkomstig van RKAVIC. Maar daar blijft 

het niet bij. Van de Meent wordt ook belast met de coördinatie 

van alle trainers. Kennelijk is het bestuur onder de indruk van 

de capaciteiten van de nieuwe trainer-coach. Omgekeerd is 

dat ook zo. In de Persmap 1989-1990 laat Van de Meent opte-

kenen: “AFC is in Amsterdam niet alleen de oudste club, maar 

heeft altijd, en ik heb dat zeer goed kunnen voelen als betrekke-

lijke buitenstaander, een speciale uitstraling gehad en dat moet 

zo blijven. Ik ben ervan overtuigd dat er de komende jaren veel zal 

veranderen in de Nederlandse voetbalorganisatie en ik prijs mij 

gelukkig dat het bestuur met mij van mening is, dat willen wij met 

AFC een belangrijke rol blijven spelen, wij moeten streven naar 

een professionele organisatie”. Van de Meent voegt hier nog aan 

toe: “In een professionele organisatie kun je namelijk ook van 

spelers die pure amateurs zijn meer eisen en ik ben ervan over-

tuigd dat, ook voor amateurs, hoe hoger de trainingsintensiteit 

is, hoe beter de prestaties zullen worden”. Geen speld tussen te 

krijgen. AFC moet de organisatie verder professionaliseren, het 

bestuur laat zich onder voorzitterschap van Rein Akkerman sr. 

overtuigen door de gepokt en gemazelde voetbalman Van de 

Meent, die op 20 november 1937 in Den Haag wordt geboren. 

 

Pim van de Meent groeit op in Den Haag. Zijn vader is manager 

van het bekende hotel Hof van Holland in het centrum van 

de Hofstad, later runt zijn vader een eigen horecazaak in de 

kelders van Paleis Noordeinde. Inmiddels heeft Pim het voetbal 

ontdekt en speelt in de jeugd bij Westerkwartier en Holland 

Sport. Na de middelbare school gaat Pim naar het CIOS, gehuis-

vest op het schitterende landgoed Duinlust in Overveen, de 

eerste opleiding voor sportleiders in Nederland. Hij haalt daar 

het trainersdiploma voetbal en ontmoet vrienden voor het 

leven. Met o.a. Bert Jacobs, Henk Wullems en Cees Smit staat 

hij op het CIOS aan de basis voor de verdere professionali-

sering van het Nederlandse voetbal. Op het CIOS leert Pim 

ook Cees Tukker kennen, die keept in het eerste van DOS uit 

Pim en Netty met de kleindochters Puck en Floor.

2



HISTORIE

3

Utrecht. Daarnaast traint Cees ook nog de volleybaldames van 

Athlon. Via Cees leert Pim Netty Orth kennen, één van de 

speelsters van dit team. In 1965 trouwen Netty en Pim en 

worden vervolgens Marcel, Caroline en Ronald geboren. Na 57 

jaar vormen ze nog steeds een gelukkig stel met een hecht 

gezin.

 Pim van de Meent voetbalt in de jeugd bij Holland Sport, dat in 

1955 fuseert met SVV Scheveningen. Van SHS (voluit Sche-

veningen Holland Sport) krijgt Pim in 1958 zijn eerste contract 

als profvoetballer  en speelt  vooral in de achterhoede, als 

rechtsback. SHS debuteert dat jaar in de Eredivisie. In 1961 

tekent Pim een contract bij DOS, in 1957 de trotste kampioen 

van Nederland.  Hij  speelt  bij DOS  in de Eredivisie o.a. met 

de legendarische spits Tonny van der Linden en met vriend 

Cees Tukker onder de lat. Daarna volgt in 1962 een seizoen 

bij tweede klasser VUC, met wie Van de Meent naar de eerste 

klasse promoveert. Zijn profloopbaan als voetballer sluit hij in 

1965 af bij NEC in Nijmegen. Pim is dan 28 jaar oud, rijkelijk vroeg 

om te stoppen. Toch doet hij dat want er moet in het gezin Van 

de Meent brood op de plank. Eerder begonnen als trainer van de 

HBS-jeugd begint hij bij de senioren als trainer bij DWV, daarna 

bij de amateurvereniging SV Huizen, dit gecombineerd met een 

baan als sportleraar bij een revalidatiecentrum. In 1969 volgt 

het eerste contract bij een profclub: PEC Zwolle. Na een jaar 

vertrekt Pim naar Amsterdam, naar de volksclub DWS die in 

1964 kampioen van Nederland is geworden en in 1969 nog 

steeds in het Olympisch Stadion in de Eredivisie speelt. Dé 

Stoop zwaait vanaf 1968 de scepter bij DWS. Hij is eigenaar 

van liftenfabriek Starlift en ook al jarenlang actief als visio-

nair bestuurder binnen het betaalde voetbal. Er is een klik tussen 

Stoop en Van de Meent en er ontwikkelt zich in de volgende 

jaren een bijzondere vriendschap. Volgens Marjan Stoop, de 

dochter van Dé heeft dat te maken met de warme band die 

haar vader had met de familie Van de Meent. De beide mannen 

waardeerden elkaar zoals ze waren, self-made men, zonder 

opsmuk. ‘Voor mijn vader was Pim een open boek, een man 

zonder verborgen agenda.’

Rinus van Leijenhorst, die binnen AFC heel wat functies heeft 

vervuld, kent Pim ook uit zijn tijd bij DWS. Als 17-jarige krijgt hij 

bij deze club een contract en debuteert hij in het eerste. Hij 

bewaart goede herinneringen aan deze tijd, ondanks het feit 

dat Pim je wel eens goed kon aanpakken. ‘Hij hamerde op je 

instelling, niet zozeer op je technische kwaliteiten.’ Rinus komt 

nog wel eens spelers uit die tijd tegen. ‘ Ze vragen altijd nog 

naar Pim. Ze zijn allemaal zeer op hem gesteld, ook de spelers 

die hij flink de les kon lezen’. 

 FC AMSTERDAM 

In 1972 fuseren DWS, Blauw-Wit en De Volewijckers en gaan 

voortaan als FC Amsterdam door het leven. Dé Stoop wordt 

voorzitter/eigenaar van deze fusieclub en Pim wordt aangesteld 

als trainer. FC Amsterdam groeit in haar korte bestaan (1972-

1982) uit tot een cultclub, oer-Amsterdams. De Lieverdjes, 

zoals ze al snel genoemd worden, boeken aanvankelijk grote 

successen en hebben met Gerard van der Lem, Geert Meijer en 

Nico Jansen een droomvoorhoede. In de Meer wordt Ajax met 

4-2 verslagen en in het San Siro ging zelfs het grote Inter in de 

Europa Cup kopje onder.

Pim van de Meent en Dé Stoop in het Olympisch Stadion.
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Volgens trainer Van de Meent was niet alleen de kwaliteit van 

de spelers bepalend voor de successen, maar ook de hiërarchie 

in het elftal. Jan Jongbloed, Jan Fransz en Frits Flinkevleugel 

waren de baas.  (Zie QR met Pim in kleedkamer FC Amsterdam: 

in scheurkalender 2021). Rob Bianchi, later als trainer van AFC 

actief, maakte ook deel uit van het succesvolle team van FC 

Amsterdam. Net als Theo Husers. 

Bianchi roemt Pim van de Meent als sfeermaker. ‘ Er was regel-

matig gebak in de kleedkamer. En er was humor alom.  Aan het 

eind van een uitgebreid betoog van Pim voor een wedstrijd 

vroeg Gerard van der Lem: ‘gaat het nog lang duren trainer, ik 

moet vanavond nog met Margot naar de tweede voorstelling’. 

Wim Crouwel zat bij DWS en FC Amsterdam meer dan tien jaar op 

de bank als fysiotherapeut. Ook dus toen Van de Meent trainer 

was. Crouwel was onder de indruk van Pim: ‘Hij floot vaak op 

zijn vingers en had daarmee alle aandacht van de spelers. Pim 

luisterde goed naar zijn medische staf, ook naar dr. Jimmy van 

Rompu, die later ook bij AFC actief was.’

Na de successen ging het langzaam bergafwaarts met FC 

Amsterdam. De beste spelers werden verkocht en in 1978 

volgt degradatie naar de Eerste Divisie. Van de Meent vertrekt 

naar De Graafschap en twee seizoenen later naar NEC waar 

hij in de periode 1981-1985 weer succesvol is. De wedstrijd 

op 19 oktober 1983 tegen FC Barcelona in een volgepakt 

stadion De Goffert is een hoogtepunt. Maar het kan verkeren, 

want even later koppen de kranten dat de positie van Pim van 

de Meent wankel is. Voorzitter Henk Bergamin wil, zo laat hij 

via de pers weten, de 45-jarige trainer ontslaan na een reeks 

nederlagen. Van de Meent legt zich er niet bij neer en blijft aan 

als trainer, de voorzitter vertrekt. Na vier jaar NEC doet Van de 

Meent dat ook na goed onderling overleg en wordt opgevolgd 

door Sándor Popovics. Ook Guus Hiddink was in de markt voor 

deze functie. Na één seizoen in Maastricht wordt hij herenigd 

met Dé Stoop die FC Den Haag onder zijn financiële hoede 

heeft genomen. De club is in het seizoen 1985-1986 onge-

slagen kampioen geworden in de eerste divisie onder Rob Baan. 

Desondanks moet Baan plaatsmaken voor Van de Meent, de 

oogappel van Stoop. De samenwerking verloopt weer goed, 

Gehandhaafd in Eredivisie 1976-1977: Tjeerd Koopman, Pim van de Meent en 

Rob Bianchi.

FC Amsterdam 1980 met Pim van de Meent in het midden eerste rij, Wim Crouwel  staand helemaal rechts, Rob Bianchi derde rij helemaal links.
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zeker als in 1987 de bekerfinale tegen Ajax wordt bereikt. Ajax 

(met o.a. Menzo, Winter, Rijkaard, Wouters, Bergkamp en Van 

Basten) wint na verlenging met 2-4 in het Zuiderpark voor 9000 

toeschouwers. Vanwege het supportersgeweld eerder dat jaar 

tussen beide clubs wil geen enkel ander stadion deze finale 

organiseren. Marco van Basten scoort de laatste twee goals in 

de verlenging. FC Den Haag, met o.a. Dick Jol, Heini Otto en Karel 

Bouwens, staat tot de 83e minuut met 2-1 voor. Een seizoen 

later vallen de resultaten bij FC Den Haag echter zwaar tegen en 

net als bij NEC bekritiseert de voorzitter openlijk het te verde-

digende concept van zijn trainer. Het loopt hoog op tussen Dé 

Stoop en Pim van de Meent. Uiteindelijk geven de spelers de 

doorslag en blijven ze achter hun trainer staan. Zes wedstrijden 

voor het eind stopt Van de Meent er toch mee. Hij heeft er geen 

zin meer in, is vooral de rellen op de tribunes zat. Op 50-jarige 

leeftijd komt, zo zal later blijken, een eind aan zijn carrière als 

trainer in het betaalde voetbal. (Verwijzing naar documentaire 

Vak W – Pim van de Meent Westonline.nl)

 NETTY VAN DE MEENT 
Als Pim van de Meent in 1988 met het bestuur van AFC in 

gesprek raakt over een technische functie wordt ook naar 

wegen gezocht om hem te kunnen betalen. De pacht van de 

horeca op Goed Genoeg komt hierbij ter sprake, want AFC 

is  op zoek naar een nieuwe pachter. Het bestuur ziet het 

wel zitten met de familie Van de Meent en omgekeerd is dat 

ook het geval. Spil in dit verhaal is Netty, de vrouw van Pim, 

die AFC kent via haar voetballende zonen Marcel en Ronald. 

Netty beschikt over veel energie en flair en maakt een gastvrije 

indruk.  De pachtovereenkomst wordt ondertekend en Pim is 

naast zijn taken op voetbalgebied nu ook verantwoordelijk 

voor de inkoop van drank en etenswaar. Netty richt zich op de 

verkoop, de organisatie en het personeel. En hoe! In het Honder-

jarenboek van 1995 wordt Netty geroemd onder de kop ‘De hand 

van de meesteres in de sociëteit van AFC’. (Foto in Honderd-

jarenboek, p. 115) Het is gezellig in het clubhuis, er zijn veel 

feesten en partijen en de dames komen graag mee naar AFC 

 AFC-1 seizoen 1989-1990.

Achterste rij v.l.n.r.: Martin Verburg, Patrick Steenkist, Gert Jan Wiegman, Dave Markus, Sep van Zweeden, Orlando Patrick, Michel de Bruyn en Jacco Ypma. 

Middelste rij v.l.n.r.: René Plantinga, Michel Troost, Jeffrey Forrée, Marcel va de Meent, Cees Thomas, Marc van Drieberge, Mike van Eijk en Harry Reuvekamp. Voorste 

rij v.l.n.r.: Johan Dol, Dirk Spits (trainer), Pim van de Meent (technisch manager en hoofdtrainer), Rein Akkerman (voorzitter), Theo van Seggelen (elftalleider), Piet 

Ouderland (trainer), Co Grosze Nipper (verzorger) en Rokus Hoogendoorn (captain). 

https://youtu.be/58LtCfQWpuc
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als het eerste een thuiswedstrijd speelt. De sfeer die Netty met 

haar brigade creëert is gemoedelijk en dat spreekt de AFC’ers in 

die tijd zeer aan. Wat belangrijk is, Netty kent AFC en AFC kent 

Netty. Desgevraagd zei ze hierover: ‘Ik vind het noodzakelijk dat 

ik in mijn functie de mensen ken en over de gang van zaken kan 

meepraten, telefoontjes kan beantwoorden met verantwoorde 

informatie, zoals over de ligging van diverse terreinen. Ik houd 

van sport, heb zelf vrij hoog volleybal gespeeld en ging altijd 

met Pim mee, waar hij ook werkte als trainer. En wat ik bij AFC 

zo goed vind, de mensen van bezoekende clubs passen zich bij 

ons aan en gedragen zich zoals wij dat graag zien. Daarom ga ik 

met plezier naar mijn werk. Naar het clubhuis van AFC, waar ik 

graag voor iedereen klaar wil staan.’ In 2003 vindt het bestuur de 

tijd rijp voor een nieuwe pachter. Frans Ris, in het begin samen 

met Joris de Wijs, maakt zijn entree met een half dozijn statige 

AFC-poppen en een aantal kroonluchters. Netty’s werk zit erop 

na circa 5000 intensieve dagen, waarbij zij ondersteund door Pim 

en haar personeel met haar hele ziel en zaligheid een belangrijke 

bijdrage heeft geleverd aan het rijke clubleven van AFC. 

PIM ALS TRAINER/COACH

In seizoen 1989-1990 zit Pim van de Meent dus voor het eerst 

vanaf de start van de competitie op de bank. Op elftalfoto 

(pagina 5) staat ook Marcel van de Meent, de oudste zoon van 

Pim. Hij is de reserve-keeper achter Cees Thomas. Het wordt 

een mooi seizoen waarin met Elinkwijk en DWV gestreden wordt 

voor het kampioenschap. AFC wordt op een banddikte derde. In 

dat jaar vindt ook de bekerwedstrijd tegen eredivisionist Vitesse 

plaats die nadat het ook gelijk was in de verlenging (3-3) pas na 

strafschoppen wordt verloren door AFC op een volgepakt Goed 

Genoeg. Een mooi seizoen dus voor Pim van de Meent, die ook 

het volgend seizoen als trainer/coach op de bank zit. Hoewel de 

selectie geen grote veranderingen kent verloopt het seizoen 

1990-1991 echter stroever en speelt AFC zich pas op de 

laatste dag veilig. Het is reden voor het bestuur om het contract 

met Pim van de Meent niet te verlengen. Het seizoen 1991-

1992 is er één met grote veranderingen: Jan van Dijk neemt 

de voorzittershamer over van Rein Akkerman. Henny Schipper, 

die met DWV grote successen boekte als trainer, wordt de 

nieuwe hoofdtrainer en Henk Bijlsma, de goaltjesdief van AFC 

met honderd doelpunten in het eerste en 100 goals in Zaterdag 

1 wordt elftalleider. De carrière van Henny Schipper bij AFC 

stopt echter voortijdig in het seizoen 1992-1993. Zes weken 

voor het einde neemt Pim van de Meent het roer van hem over. 

AFC is op dat moment verwikkeld in een degradatiestrijd met 

een groot aantal clubs, maar eindigt tenslotte op een keurige 

vierde plaats. 

Knap gedaan zal het bestuur hebben gedacht en het volgende 

seizoen staat Pim van de Meent ‘gewoon’ weer op de elftal-

foto van het eerste als trainer/coach en is Dirk Spits weer zijn 

assistent. In de selectie zit ook Ronald van de Meent, de jongste 

zoon van Pim, die in de periode tussen 1990 en 2003 186 

wedstrijden speelde voor AFC 1. Ronald trainde in die periode 

ook onder Hennie Schipper, Rob Bianchi, Henny Kottmann en 

Ton du Chatinier. Was, zo werd Ronald gevraagd, de training van 

je vader een makkie vergeleken met deze trainers? ‘Ik moest 

er bij hem juist keihard voor werken. Misschien wel harder dan 

de andere jongens. Ik heb nooit het gevoel gehad dat mijn vader 

mij voortrok. In mijn ogen stelde hij altijd de beste elf op. Thuis 

werd er nauwelijks over voetbal gesproken, niet toen hij trainer 

was in het betaalde voetbal en ook niet bij AFC’.

 

PIM ALS TROUBLE SHOOTER

Onder leiding van Van de Meent eindigt AFC het seizoen 1993-

1994 op een zesde plaats in de Hoofdklasse A. Het is een 

beetje stilte voor de jubileumstorm die het volgende seizoen 

gaat woeden. Op 18 januari 1995 bestaat AFC 100 jaar en 

dat wordt op een onvergetelijke manier gevierd, o.a. met een 

wedstrijd tegen FC Barcelona op een met 5000 toeschou-

wers volgepakt sportpark Goed Genoeg. Pim van de Meent 

is nog steeds trainer/coach en weet zich geflankeerd door 

assistent Henny Kottmann, elftalleider Henk Bijlsma, Rokus 

Hoogendoorn (captain) en Roy Tular (vice-captain). Met spelers 

als Roy Beukenkamp, Aschwin de Bruijn, Pascal Kouwenhoven en 

Ronald van de Meent beschikt AFC over een sterke selectie en 

het zo gewenste kampioenschap wordt op een haar na gemist. 

Met ingang van het seizoen 1995-96 wordt Henny Kottmann 

trainer van de A-selectie en vervult Van de Meent de functie 

van technisch manager. AFC komt dat seizoen slechts één 

puntje tekort voor het kampioenschap en gaat vol optimisme 

het volgende seizoen tegemoet. Kottmann is nog steeds de 

trainer/coach van het eerste. Van de Meent is naast de functie 

AFC heeft zich gehandhaafd: de spelers en trainer Van de Meent zijn dolge-

lukkig. V.l.n.r.: Orlando Patrick, Michel Troost, René Plantinga, Rocus Hoogen-

doorn (gedeeltelijk zichtbaar), Jos Gillebaart, Patrick Steenkist, Dirk Spits en 

Pim van de Meent.
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van technisch manager en trainer/coach van de Junioren A1 

dit seizoen ook de trainer/coach van het tweede elftal. Anders 

dan de voorafgaande seizoenen draait het eerste elftal in het 

seizoen 1996-1997 stroef. Het degradatiespook duikt op en 

Henny Kottmann stelt tegen het einde van het seizoen zijn 

functie ter beschikking om de selectie op scherp te zetten. 

Zeven wedstrijden voor het eind pakt Pim van de Meent voor 

de derde maal als ‘trouble-shooter’ het stokje over en loodst 

het vlaggenschip in veilige haven. 

PIM ALS TECHNISCH MANAGER

Het seizoen 1997-1998 dient zich aan en het AFC-bestuur 

buigt zich uitdrukkelijk over de ontwikkelingen in de top van 

het amateurvoetbal. Karel Bouwens, voormalig profspeler bij 

o.a. Feyenoord en FC Den Haag wordt aangesteld als trainer 

van het eerste elftal en onder leiding van technisch manager 

Van de Meent wordt de trainersstaf uitgebreid. 

 Pim heeft een duidelijk beeld over zijn functie: ‘In een grote 

vereniging als AFC, die op amateurniveau op verschillende 

fronten voorop wil lopen is er voor een technisch manager 

veel werk. De coördinatie van de trainers, het beheer van het 

materiaal en de interne scouting zijn arbeidsintensieve taken. 

Vroeger kwam ik daar lang niet allemaal aan toe. Ik ben blij dat 

daar nu meer ruimte voor is gecreëerd. Bijzondere aandacht 

wil ik besteden aan de ontwikkeling van de jeugd, want het is 

beslist nodig dat meer junioren doorstromen naar de A-selectie. 

Daar wil ik mij samen met de jeugdtrainers en de jeugdcom-

missie hard voor maken’. Maar het loopt dat seizoen toch weer 

anders dan verwacht, ook voor van de Meent zelf. De aanstel-

ling van Karel Bouwens blijkt al snel niet de juiste beslissing te 

zijn geweest en na twee competitiewedstrijden gaan AFC en 

Bouwens uit elkaar. Van de Meent wordt voor de vierde keer 

‘van stal gehaald’ door het bestuur om het eerste elftal door 

een moeilijke periode te loodsen. Het is een zware klus, de 

resultaten zijn matig en degradatie dreigt. Voor het seizoen 

1998-1999 heeft het bestuur inmiddels een nieuwe trainer/

coach gevonden in de persoon van Rob Bianchi die eerder met 

DWS en FC Amsterdam als speler en als hockeycoach op het 

hoogste niveau succesvol was. Vijf wedstrijden voor het eind 

van het seizoen is Bianchi bereid het roer van Van de Meent 

over te nemen in de hoop degradatie te ontlopen. Maar de 

aanstelling van een derde trainer in één seizoen werkt niet en 

AFC degradeert voor het eerst sinds 1922 !! Een traumatische 

ervaring. In de eerste klasse is er maar één doel, zo snel mogelijk 

weer terug naar de Hoofdklasse. Onder leiding van Rob Bianchi 

wordt die doelstelling bijna gehaald, maar in de nacompetitie 

verdwijnt een terugspeelbal van AFC’s rechtsback Joey Esionye 

In een leeg doel omdat onze keeper de bal op een andere plaats 

verwacht. In het seizoen 1999-2000 lukt het opnieuw niet om 

Trainersstaf seizoen 1997-1998. Bovenste rij v.l.n.r.: Ko Grosze Nipper, Otto Hoogendijk, Willem Telkamp, Wim Crouwel, Jan Pelsma, Ron Kloosterman, Maarten 

Bröring en Michael Aarts; Middelste Rij v.l.n.r.: Chris Verkaik, Frank Tilmans, Martin Verburg, Jan Verhagen, Karel Bouwens, Co Berkendam, Joris de Wijs en Ruud de 

Bruyn; Voorste rij v.l.n.r.: Efraim Bloch, Cees Thomas, Peter de Waart, Pim van de Meent, Rinus van Leyenhorst, Casimir Westerveld en Dennis Gebbink. 
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te promoveren en Rob Bianchi stopt voortijdig als trainer/coach 

van het eerste elftal. Hij wordt voor de laatste wedstrijden 

opgevolgd door wie anders dan Pim van de Meent, die dus voor 

de 5e keer het vlaggenschip onder zijn hoede neemt, samen 

met zijn vaste assistent Dirk Spits.

Seizoen 2000-2001 wordt door AFC met de op voordracht van 

Jack van Gelder nieuw aangestelde trainer Ton du Chatinier het 

zo gewenste kampioenschap wél behaald en keert AFC terug 

in de Hoofdklasse. Na drie seizoenen neemt Stanley Menzo 

het stokje over van Du Chatinier en beleeft AFC twee mooie 

seizoenen. Menzo wordt op zijn beurt opgevolgd door John Kila in 

seizoen 2005-2006. Maar de resultaten vallen niet mee en 

de samenwerking met de nieuwe trainer verloopt moeizaam. 

Kila vertrekt na de winterstop na veertien wedstrijden met drie 

keer winst, zeven keer gelijk en vier keer verlies. Van de Meent 

wordt voor de zesde keer en nu voor het laatst aangesteld als 

trainer/coach ad interim. Ongetwijfeld een unieke situatie in de 

Nederlandse voetballerij. AFC eindigt dat seizoen met spelers 

als Laurens Bianchi, Joey Esyone, Hans Geerlings, de broer-

tjes Gehring, Said Moumane, Lex Oosterling, Peter Post, Ken 

Watanabe, Enrique Zuschen, keeper Edwin van Holten e.a. onder 

leiding van Van de Meent uiteindelijk toch weer op een knappe 

5e plaats!

 

PIM EN DE JEUGD 

Pim van de Meent genoot grote bekendheid als trainer in het 

betaalde voetbal en was ook alom bekend als trainer/coach 

van AFC. Minder bekend is dat dat hij voor AFC ook van grote 

betekenis is geweest voor de jeugd en  de groep mensen 

daaromheen (jeugdtrainers, teamleiders en commissieleden). 

Niet alleen als technisch manager maar vooral ook als trainer/

coach van de A 1, B 1, C 1 en D 1 in de periode tussen 1995 

en 2008. Benno Nihom is één van de AFC’ers die veel geleerd 

heeft van Van de Meent als jeugdtrainer en als speler van de C1 

en C3. Dat komt goed uit want Benno is in seizoen 2022-2023 

de nieuwe trainer/coach van AFC’s eerste elftal. ‘Het concept 

van Pim’ zo vertelt Benno  ‘was in principe simpel. De boel 

dichttimmeren, betrouwbare spelers achterin, een paar snelle 

jongens voorin.’ Benno typeert Pim als een aardige, betrokken 

man, beslist niet de brombeer zoals hij weleens overkwam. ‘De 

spelers liepen harder voor hem, je wilde Pim niet teleurstellen. 

Spelers gingen voor hem door het vuur. Hij stond in het veld 

boven het team, daarbuiten was hij laagdrempelig. Schreeuwen 

en schelden hoorde er gewoon een beetje bij, dan vond Pim je 

belangrijk. Het was in feite een compliment! 

Junioren D 1 2007-2008. Achterste rij v.l.n.r.: Ogeomar Francisca, Djavan Burke, Youssri Krap, Joey Pouw, Maxim van Ingen, Idriss Nabil, Dillon Mertens; Middelste 

rij v.l.n.r.: Pim van de Meen (trainer/coach), Ferinho Moore, Michel Sandler, Timothy van der Berg, Mathijs Miserus, Mehdi Akachkach, Julius Goedhart, Anton Sandler 

(teammanager); Voorste rij: Gijs Bedet, Sem Witteveen, Benno Nihom (assistent trainer/coach), Chima Bosman, Marlon Amankwah.
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Benno vond Pim ook een echte gymnastiekleraar. Een rondje om 

de Rai was heel gewoon. Pim stond in de bosjes te kijken. Wie 

afsneed, kon nog een rondje rennen’.  Rinus van  Leijen-

horst was coördinator, trainer, teamleider en bestuurslid voor 

de AFC-jeugd. Hij kent Pim goed en heeft met veel plezier met 

hem samengewerkt. Rinus roemt het kleine hartje van Van de 

Meent. Spelers liepen met hem weg. Rinus’ zoon Joey, die ook 

actief was in de AFC-jeugd, belt Pim anno 2022 nog zeer regel-

matig op. Pim had ook aandacht voor spelers die minder goed in 

hun vel zaten, regelde bijvoorbeeld een verzekering voor spelers 

die niet verzekerd waren. Pim had volgens Rinus ook veel oog 

voor de doorstroming van spelers richting het eerste elftal. 

Rinus roemt tot slot het tactische vernuft van Pim. ‘Hij kon via 

één wissel het team op een geheel andere manier laten spelen’. 

 

PIM ALS SPORTPARKMANAGER

Juni 1998 presenteert secretaris Kees Gehring in de “ AFC 

Schakel “ namens het bestuur een beleidsplan onder de noemer 

“ KEEP SMILING AFC, op weg naar de volgende eeuw “. Doel van 

dat plan is ‘de positie van de tot op heden hoogst gerangschikte 

amateur-voetbalclub van Amsterdam (tevens de oudste en 

grootste club) zo snel mogelijk te herwinnen met behoud van de 

in meer dan honderd jaar opgebouwde identiteit en tradities’. In 

het plan klinkt het besef door dat de vrijwilligers bij AFC een 

betere professionele ondersteuning verdienen. Eén van de 

maatregelen was de aanstelling van een Sportparkmanager: 

‘verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met betrek-

king tot de opstallen op sportpark Goed Genoeg, waaronder het 

onderhoud en de schoonmaak van de kleedkamers, het toezicht 

op het wedstrijd klaar maken van de velden, verantwoordelijk 

voor de ontvangst, distributie en beheer van wedstrijd- en trai-

ningskleding, verantwoordelijk voor de indeling van de trainingen 

en de wedstrijden, contactpersoon voor het parkpersoneel 

van de gemeente, de consul die de velden keurt en die ook 

toezicht houdt op het werk van de groundsman en de mensen 

met een zgn. Melkertbaan’. Voor deze veel omvattende baan 

wordt Pim van de Meent benaderd en die zegt direct en graag ja. 

Dertien jaar later kopt Metropool Sport (bijlage van de Telegraaf 

op maandag) “Liefhebber Pim van de Meent dagelijks onder de 

pannen en Thuis bij AFC”. 

De aanstelling in 1998 was een groot succes. Vroeg in de 

ochtend is Pim al te vinden op Goed Genoeg als hij met zijn 

hond Barry, een grote bouvier, dagelijks zijn rondje maakt over 

de velden. De ballen die ’s avonds bij de training zijn zoekgeraakt 

bezorgt hij terug bij de betreffende trainers, ongetwijfeld met 

het nodige commentaar. Om die reden is trainer Henny Kott-
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mann soms nog vroeger dan Pim aanwezig, om de ballen te 

zoeken die bij zijn training de vorige avond zoek waren geraakt. 

Geassisteerd door de groundsmen Hans Tier en Theo Janssen, 

het personeel van de gemeente en ondersteund in het weekend 

door Hesdy Sanchez en Hassan zorgde Pim van de Meent ervoor 

dat AFC kon beschikken over mooie velden, schone kleed- 

kamers en een uitstekende organisatie om al die trainingen en 

wedstrijden goed en op tijd te laten verlopen. Kees Gehring: ‘Ik 

denk te kunnen zeggen dat AFC toen over het mooiste Hoofd-

veld van Amsterdam beschikte, Pim verzorgde het alsof het zijn 

eigen tuin was! Heel wat spelers van het eerste uit die periode 

hebben het daar zo veel jaren later nog altijd over‘. En dit alles 

deed Pim van de Meent in combinatie met de training van teams 

bij de jeugd. En was óók nog enkele jaren als coach betrokken 

bij Zaterdag 1. Een geweldige prestatie. In 2012 wordt Pim 

helaas getroffen door een beroerte en moet hij vervolgens in 

dat jaar zijn functie als sportparkmanager beëindigen. Na een 

revalidatieperiode komt Pim gelukkig weer goed hersteld thuis 

bij echtgenote Netty. 

 

TOT SLOT

Na een rijk en enerverend leven als toptrainer in het betaalde 

voetbal heeft Pim van de Meent zich tussen 1988 en 2012 

24 jaar achtereen in tal van functies voor AFC ingezet, op een 

manier die veel respect afdwingt. Als technisch manager,  

hoofdtrainer, trainer van het tweede, scout, trainer/coach van 

zaterdag 1, jeugdcoördinator, trainer van A1, B 1, C 1 en D 1, 

binnen de horeca in een ondersteunende rol voor zijn vrouw 

Netty en als zeer gemotiveerde en altijd aanwezige sportpark-

manager. Per saldo een prestatie van jewelste. Nog steeds 

spreekt Pim met veel liefde over zijn fantastische tijd bij 

AFC. Het omgekeerde is zeker ook het geval. Trainers en spelers 

hebben veel van hem opgestoken. Henny Kottmann, maker van 

de beslissende goal tegen EDO in de laatste wedstrijd van het 

seizoen 1981-1982, werkte sinds het seizoen 1988-1989 

gedurende een aantal jaren nauw samen met Pim als trainer van 

het eerste, het tweede en de jeugd, en vormde tot tweemaal toe 

een tandem met Pim. Henny roemt het realisme van Pim. ‘Is een 

bekend prof-trainer geweest, heeft Europees voetbal gespeeld 

en kwam met die achtergrond bij AFC binnen. Hij hield bij AFC de 

spelers altijd voor wat de belangrijkste dingen van het leven zijn: 

1. Je familie, 2. Je werk en 3. Dan komt voetbal. Pim hamerde 

vooral op inzet en karakter. Ingewikkelde spelvormen waren 

niet zijn ding. Hij was een teambuilder, straalde ondanks dat 

hij duidelijk de baas was warmte uit.’ Roy Tular speelde na zijn 

profcarrière nog acht seizoenen (1992-2000) in het eerste 

elftal van AFC. Hij herinnert zich Pim als een markante man, 

Zaterdag 1 2009: voorste rij v.l.n.r.: Stefan Snijders, Frank Bakker, Paul van ’t Wout (teammanager), Jeroen Brussee (trainer), Nils Adriaans (ass.-trainer),  

Thomas Reisman en Kevin van ’t Wout; Middelste rij v.l.n.r.: Sandro Pique, Naud Bayens, Flip de Jong, Richard Mombarg, Pim van de Meent (trainer/coach),  

Olivier Poederbach,Jorik Dopmeijer, Jasper Blonk en Raymond Cuypers; Bovenste rij v.l.n.r.: Dave Weinstein, Jeroen Bertens, Harro kras, Martijn Stronks,  

Chris Uitenbosch, Sander van Haarlem, Louis Stam en Steffen van Slooten.  
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die de toon zette, een no nonsense trainer. Soms met veel 

geschreeuw, maar ook met veel wol. Pim maakte handig gebruik 

van de belangrijke spelers in de groep. Hij kon uitstekend omgaan 

met sterke persoonlijkheden. Met een goed team kon hij goed 

presteren. De nadruk lag bij hem niet op technisch inhoudelijke 

zaken. Hij schiep wel een sfeer van vertrouwen. Was ook van de 

gezelligheid. Altijd taart op donderdagavond. Als er gewonnen 

was betaalde hij, bij verlies de spelers. En ’on tour’ in Gran Canaria 

kneep hij ’s avonds laat een oogje toe’. 

Ook de teamleiders zijn vol lof. Henk Bijlsma, die (o.a.) dertien jaar 

teamleider was van het eerste elftal, heeft veel met Pim samen-

gewerkt, ook toen Pim het stokje overnam van John Kila en Karel 

Bouwens. Henk typeert Pim vooral ‘als een ‘people manager’ die 

altijd zichzelf bleef, zich niet anders voordeed dan hij was. Hij 

pakte de groep goed aan, had wat wij noemen kijk op voetbal. Je 

kon niet kwaad worden op die man. Hij was innemend, ik heb hem 

nooit met een rotbui meegemaakt’. De opeenvolgende besturen 

van de club kunnen altijd op Pim van de Meent rekenen. Zes 

keer komen ze bij hem terecht na het voortijdig vertrek van de 

trainer van het eerste elftal. Het respect was ook wederzijds. 

Op de vraag wat hij het allerbelangrijkste vindt als trainer noemt 

Pim opvallend genoeg ‘een goed bestuur. Als het bij het bestuur 

niet goed gaat rommelt het overal’. Bij AFC heeft Pim, zo zegt hij, 

in dit opzicht weinig te klagen gehad. Ook in de afgelopen jaren 

was Pim op doordeweekse dagen nog heel vaak in het oude 

clubhuis op Goed Genoeg te vinden. Omringd door zijn voet-

balvrienden als o.a. Jan Jongbloed, Rob Bianchi, Theo Cornwall, 

Wim Crouwel, Bep Thomas en Theo Husers werd dan de wereld 

en de voetballerij doorgenomen onder het genot van een kopje 

koffie met gebak. Gezelligheid troef. Pim was en bleef een team-

builder van betekenis!

Verantwoording

Voor dit artikel was ik tweemaal bij Pim en Netty van de Meent thuis op bezoek. 

Het was mij een groot genoegen. Verder sprak ik met Rob Bianchi, Henk 

Bijlsma, Wim Crouwel, Kees Gehring, Edwin Geluk, Henny Kottmann, Benno 

Nihom, Marjan Stoop, Roy Tular en Rinus van Leijenhorst. Voor wat betreft de 

foto’s kon ik rekenen op de expertise van Tom Poederbach. Veel informatie heb 

ik ook ontleend aan het digitale archief van AFC, aan de scheurkalender van 

F.C. Amsterdam en de website ADOfans.nl. In Magazine De AFC’er, juni 2022, 

verscheen een korte versie van dit artikel. 

 

*) Machiel van de Woude was van 1990-2014 bestuurslid van AFC,  

van 2003-2014 voorzitter.

De AFC-selectie op traningskamp op Gran Canaria seizoen 1990-1991. V.l.n.r. boven: Michel de Bruin, Orlando Patrick, Jacco Ypma, René Plantinga,  

Patrick Steenkist en Jos Gillebaard. Midden: Pim van de Meent, Rocus Hoogendoorn, Martin Verburg, Cees Thomas, Marcel van de Meent, Johan Dol,  

Dave Marcus, Sep van Zweeden en Ko Grosze Nipper. Onder: Dirk Spits, Tim Timmermans, Gerard Trebert, Rein Akkerman, Johan de Bie en Sal van Gelder.

 Bij het raam v.l.n.r.: Jan Jongbloed, Pim van de Meent en Rob Bianchi

https://www.adofans.nl/article/06123/Pim_van_de_Meent_op_de_Pijnbank__Hoe_ver_gaat_De_Stoop.htm

