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Aan het einde van het seizoen 2021/22 verschijnt er weer een 

nieuwe editie van De AFC’er. Een afsluiting van een bijzonder 

voetbaljaar, deels onderbroken door covid, maar gelukkig 

sinds het einde van de winter is de club weer alive and kicking.

Het optimisme aan het begin van het voetbalseizoen was enorm. De 

voetballers konden hun honger naar de bal iedere week botvieren. 

Een nieuw clubhuis en een nieuw terras, dat moest wel lukken zo. En 

eerlijk gezegd zag het er prima uit. De openingstijden waren welis-

waar enigszins aangepast, maar alla, daar viel mee te leven.

Tot er in november donkere coronawolken aan de horizon 

opdoemden. Dat leidde tot een voetbalstop die maar liefst zo’n vier 

maanden zou duren. Oké, de jeugd kon nog wel doorspelen onderling 

en dagelijks trainen (grote klasse jeugdcommissie!) maar de clubac-

tiviteiten stonden ineens verder stil. Geen uitgebreide jeugdactivi-

teiten, geen kienen, geen klaverjassen, geen nieuwjaarsborrel, geen 

sixes, geen jaardiner, neen helemaal niets! En dat was wel heel erg 

weinig ineens. 

Gelukkig scheen er eind januari enig licht aan het einde van de tunnel. 

AFC ontwaakte uit zijn winterslaap. Beetje bij beetje kwamen de 

activiteiten op gang. Via onderlinge potjes terug naar de uitgestelde 

competitie. Soms midden in de week voetballen en dus werd er veel 

van onze flexibiliteit gevraagd. Na een paar weken was eigenlijk alles 

back to normal. 

In ons nieuwe clubhuis ontstond ineens weer de spontane en 

uitbundige sfeer na de donderdag-training, die we zo goed kenden 

van vroeger. En op de vrijdag de Heerencompetitie met haar eigen 

dynamiek. Woensdag een gevuld clubhuis waar alle senioren na de 

training genieten van een drankje en hapje op het terras én binnen. 

Op dinsdag wordt er weer serieus getraind door een groot deel van 

de club en daarna eindeloos over voetbal gepraat. Maandagavond 

trappen de biljarters af, zijn er vaak bestuurs- en commissievergade-

ringen en wordt het weekeinde geëvalueerd. In het weekend natuur-

lijk heel, heel veel wedstrijden. De hele dag vergaapt het publiek zich 

aan onze schitterende locatie.

Ja, wij zijn er niet weinig trots op! 

Na een wat lastige (covid-)start weten velen ons clubhuis te vinden. 

Gezien de vele zakelijke presentaties, borrels, vergaderingen 

en netwerkbijeenkomsten in ons gebouw, kun je vaststellen dat wij 

gelukkig steeds populairder zijn en dat is goed voor onze kas. Hierbij 

past een royaal compliment aan onze horeca onder de bezielende 

leiding van Danielle Timmerman. Met een succesvolle horeca en de 

aantrekkingskracht van onze mooie locatie, ziet ook de toekomst 

van AFC er florissant uit. De droom van de bedenkers en makers van 

het clubhuis was dat er zeer velen van kunnen genieten en dat lijkt 

goed te slagen!

 

Uit alle competities springt er één team duidelijk uit: Vrouwen 1 dat 

met een karrenvracht aan gemaakte doelpunten en een enorme 

overmacht als kampioen promoveert naar de Tweede Klasse! Een 

prestatie van formaat en hulde van alle AFC’ers daarvoor! Wij zien 

allen in spanning uit naar de verrichtingen van dit team in de komende 

competitie.

Ten slotte aandacht voor onze sponsoren, die naast alle vrijwilligers 

en betaalde krachten, de financiële backbone zijn van de club. Ook 

het afgelopen jaar is het aantal sponsoren weer fors toegenomen. 

In de onzekere tijd die achter ons ligt was het niet eenvoudig om 

nieuwe geldschieters aan de club te binden. De inspanningen van 

de commerciële commissie hebben tot die flinke toename geleid. 

Nieuwe initiatieven worden daarbij ontplooid, maar altijd zodanig dat 

de herkenbaarheid van AFC duidelijk zichtbaar blijft. Wij mogen blij zijn 

met al die vrijwilligers, die bijna letterlijk dagelijks de kar trekken en 

gezamenlijk dat fraaie resultaat bereiken.

Het is buitengewoon plezierig om te zien dat de club er goed voor 

staat. Met veel voldoening kijk ik terug op mijn tijd in het bestuur en 

in het bijzonder op de periode als voorzitter van onze schitterende 

club. AFC’ers, geniet van onze mooie club en van elkaar! Keep smiling!!

Ad Westerhof 

voorzitter AFC

FLORISSANTE 
TOEKOMST

VOORWOORD
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AFC heeft in zijn 127-jarige bestaan veel succestrainers gehad. Tot deze 

categorie behoort zeker Pim van de Meent (84), die al op vroege leeftijd 

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

menigmaal behoed voor degradatie. In lengte van jaren kunnen The 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. Een troubleshooter en teambuilder pur sang.

PIM VAN
DE MEENT
EEN MARKANTE AFC’ER

HISTORIE
TEKST  MACHIEL VAN DE WOUDE   FOTO  KAROLY EFFENBERGER
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FC Amsterdam. Hij roemt Van de Meent als 

sfeermaker. ‘Er was regelmatig gebak in 

de kleedkamer. En er was humor alom. Aan 

een eind van een uitgebreid betoog van Pim 

voor een wedstrijd vroeg Gerard van der Lem 

eens: “Gaat het nog lang duren trainer, ik moet 

vanavond nog met Margot naar de tweede 

voorstelling”.” 

Na de vroege successen gaat het lang-

zaam bergafwaarts met FC Amsterdam. 

Pim vertrekt naar De Graafschap en daarna 

naar NEC. Uiteindelijk wordt Van de Meent bij  

FC Den Haag weer herenigd met Dé Stoop. De 

komst van Pim is aanvankelijk een succes. De 

bekerfinale in 1987 tegen Ajax (met onder 

anderen Rijkaard, Bergkamp en Van Basten) 

wordt pas na verlenging verloren (4-2). Een 

seizoen later zijn de resultaten zeer teleurstel-

lend. Zes wedstrijden voor het eind stopt Pim 

van de Meent ermee. Hij is vooral het suppor-

tersgeweld meer dan zat. Op vijftigjarige leef-

tijd komt, zo zal later blijken, een eind aan zijn 

carrière als trainer in het betaalde voetbal.

De geschiedenis van Pim bij AFC begint in het 

seizoen 1988-1989. De net voor het eerste 

elftal aangestelde trainer Hans Vlietman stapt 

na een slechte reeks resultaten in november 

op. Van de Meent wordt namens het bestuur 

door Kees Gehring benaderd. Van de Meent 

zegt ja. Hij is goed bekend met AFC, want zijn 

zonen Marcel en Ronald spelen er al jaren. 

Daarmee ontstaat in1988 een unieke en 

warme band tussen AFC en Pim die tot op de 

dag van vandaag voortduurt. 

Pim van de Meent heeft zich tussen 1988  

en 2012 24 jaar achtereen in tal van func-

ties voor AFC ingezet op een manier die veel 

respect afdwingt. Als technisch manager, 

LINKS:

Gehandhaafd met  

FC Amsterdam in 

 Eredivisie 1976/77: 

Tjeerd Koopman,  

Pim van de Meent  

en Rob Bianchi.

ONDER:

FC Amsterdam met Pim 

in seizoen 1979/80.

LINKS:

Selectie AFC in seizoen 

1989/90.

Link naar documentaire Vak W-Pim.
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Pim van de Meent wordt op  

20 november 1937 in Den Haag 

geboren en groeit daar op. Hij voetbalt 

in de jeugd van Westerkwartier en Holland 

Sport. Na de middelbare school gaat Pim naar 

het CIOS, de eerste opleiding voor sport- 

leiders in Nederland. Hij haalt daar zijn  

trainersdiploma voetbal.

Rechtsback Van de Meent tekent zijn eerste 

profcontract bij Holland Sport in Scheve-

ningen, voetbalt vervolgens bij DOS en VUC 

en sluit zijn carrière als profspeler in 1965 af 

bij NEC. Pim is dan 28 jaar oud, rijkelijk jong om 

te stoppen. In dat jaar trouwt hij met volley-

balster Netty Ohrt. Ze krijgen drie kinderen: 

Marcel, Caroline en Ronald. Na een start als 

trainer bij DWV en SV Huizen, welke functies hij 

combineert met een baan als sportleraar, volgt 

in 1969 het eerste contract bij een profclub:  

PEC Zwolle. Na een jaar vertrekt Pim van de 

Meent naar Amsterdam, naar DWS. Het is de 

eerste kennismaking met Dé Stoop, eige-

naar van liftenfabriek Starlift en visionair 

bestuurder binnen het betaalde voetbal. Er is 

een klik tussen Dé en Pim en er ontwikkelt zich 

in de jaren erna een bijzondere vriendschap.

In 1972 fuseren DWS, Blauw-Wit en De  

Volewijckers. De profafdelingen van de drie 

clubs gaan voortaan als FC Amsterdam door 

het leven. Dé Stoop is voorzitter/eigenaar 

en Pim van de Meent wordt aangesteld als 

trainer. FC Amsterdam groeit in zijn korte 

bestaan (1972-1982) uit tot een cultclub, 

oer-Amsterdams. De Lieverdjes, zoals ze al 

snel worden genoemd, boeken aanvankelijk 

grote successen. In de Eredivisie, maar ook 

internationaal. Zelfs Internazionale moet er 

in het San Siro aan geloven.

Rob Bianchi, later als trainer van AFC 

actief, maakte deel uit van het succesvolle  

ONDER:

Met Netty en de klein-

dochters Puck en Floor.

BOVEN:

Poster van de westrijd 

Internazionale -  

FC Amsterdam.

LINKS:

Pim van de Meent en 

voormalig FC Amster-

dam-voorzitter Dé Stoop 

in het Olympisch Stadion.

Zie QR met Pim in kleedkamer 
FC Amsterdam: in  
scheurkalender 2021.

HISTORIE
FOTO'S  AFC, ANEFO, ARCHIEF WIM CROUWEL EN MARJAN STOOP
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De opeenvolgende besturen van de club 

konden altijd op Pim van de Meent rekenen. 

Liefst zes keer (!) kwamen ze bij hem terecht 

na een voortijdig vertrek van de trainer van  

het eerste elftal. Een ongeëvenaarde  

troubleshooter. Het respect was ook weder-

zijds. Op de vraag wat hij het allerbelang-

rijkste vindt als trainer noemt Pim opvallend 

genoeg “een goed bestuur. Als het bij het 

bestuur niet goed gaat rommelt het overal”. 

Bij AFC heeft Van de Meent, zo zegt hij, in dit 

opzicht weinig te klagen gehad.

Ook in de afgelopen jaren was Pim op doorde-

weekse dagen nog heel vaak in het oude club-

huis op Goed Genoeg te vinden. Omringd door 

zijn voetbalvrienden, onder wie 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!

BOVEN:

De AFC-selectie tijdens 

het trainingskamp op 

Gran Canaria in seizoen 

1990/91.

RECHTS:

Pim staand links, Benno 

Nihom zittend midden 

eerste rij, met de D1 in 

seizoen 2007/08.

LINKS:

Op ‘zijn’ Sportpark Goed 

Genoeg.

Bij het raam met de 

voormalige Lieverdjes 

Jan Jongbloed en Rob 

Bianchi.

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 FC Amsterdam en de 

website ADOfans.nl. Op de website van AFC, 

is de lange, meer omvattende versie van dit 

artikel te vinden. 

Machiel van de Woude was in de periode 

1990-2014 bestuurslid van AFC en tussen 

2003-2014 voorzitter.
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hoofdtrainer, trainer van het tweede 

elftal, scout, trainer/coach van zaterdag 1, 

jeugdcoördinator, trainer van de A1, B1, C1 en 

D1. Ook nog binnen de AFC-horeca fungeerde 

hij in een ondersteunende rol voor zijn vrouw 

Netty en tevens was hij een zeer gemoti-

veerde en altijd aanwezige sportparkmanager. 

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 werkte na het seizoen 1988/89 

gedurende een aantal jaren nauw samen 

met Pim als trainer van het eerste elftal, het 

tweede en de jeugd, en vormde tot tweemaal 

toe met hem een tandem. Henny roemt het 

realisme van Pim. “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 

warmte uit, hoewel hij duidelijk de baas was.”

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, 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 wist hij 

goed te 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 op Gran Canaria kneep 

hij ’s avonds laat een oogje toe.”

Ook de teamleiders zijn vol lof. Henk Bijlsma, 

die onder anderen dertien jaar teamleider 

was van het eerste elftal, heeft veel met 

Pim samengewerkt. Ook toen  Pim  het 

stokje overnam van de eerste elftaltrainers 

John  Kila  en Karel Bouwens, die voortijdig 

opstapten.  Henk typeert Pim vooral “als 

een peoplemanager 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 in een 

rotbui meegemaakt.” 

De betekenis van Pim voor de AFC-jeugd, en 

de groep mensen daaromheen (jeugdtrainers, 

teamleiders en commissieleden), was groot. 

Benno Nihom is één van de AFC’ers die veel 

van hem heeft geleerd als jeugdtrainer en 

speler. Het concept van Pim was, zo vertelt 

Benno, in principe simpel. “De boel dicht- 

timmeren, betrouwbare spelers achterin, een 

paar snelle jongens voorin.” Dat ging vaak 

goed. “De spelers liepen harder voor hem, je 

wilde Pim beslist niet teleurstellen.” 

Rinus van Leijenhorst was in allerlei functies 

betrokken bij de AFC-jeugd. Hij heeft met heel 

veel plezier met Pim samengewerkt, volgens 

hem een man met een erg klein hartje. Hij 

roemt onder andere het tactisch vernuft van 

Pim. “Hij kon via één wissel het team op een 

andere manier laten spelen.”

RECHTS:

AFC heeft zich weer  

eens gehandhaafd met 

Pim van de Meent..

ONDER:

Trainersstaf AFC voor 

seizoen 1997/98.
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Ontbijtplezier  
voor het hele  
gezin.

The Reds from Severin.  

AT 2217 / Broodrooster 

KA 4817 / Filterkoffiemachine

WK 3417 / Waterkoker

EK 3168 / Eierkoker 
SEVERIN Nederland  b.v. 
Witteweg 60 · 1431 GZ Aalsmeer · jeroen.brussee@severin.com  · severin.com

Ontbijt serie »Type«  
 Filterkoffiemachine, Broodrooster, Waterkoker en Eierkoker 

 in trendy zwart-rood-metallic
 Filterkoffiemachine met glazen, max. 10 kopjes   

 Broodrooster met broodcentrering 

 Waterkoker, capaciteit 1,0 l 

 Eierkoker, max. 6 eieren (S-XL)  
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SSSOPHIE LAMKIN
& STELLA MULDER

de lijn. Het is niet dat ik veel oude bekenden 

tegenkom, eerder ontstaan er nieuwe vriend-

schappen.” 

STELLA: “Ik ben zelf in Amstelveen opgegroeid 

dus kom uit de buurt. Ik ontmoet veel mensen 

met wie ik bijvoorbeeld op school heb gezeten 

en andere oude bekenden, die hun kids ook 

op de club hebben. Leuk om die bekende 

gezichten weer te zien.”

Sta je langs de lijn meer voor de 

gezelligheid of echt om je zoon te 

motiveren?

SOPHIE: “In eerste instantie voor Nev. Die ook 

graag mij of zijn vader, liefste allebei, langs 

de lijn heeft staan. Je ziet hem dan extra 

genieten. Maar met een zonnetje erbij en het 

gezelschap, is het ook zeker leuk.” 

STELLA: “Wolf vindt het belangrijk dat we komen 

kijken en hij vond het dan ook erg jammer toen 

het door de coronacrisis niet kon. Ik sta er dus 

in eerste instantie voor hem en het is natuurlijk 

extra leuk dat het ook gezellig is.”

Waar erger je je het meest aan als  je langs 

de lijn staat? 

SOPHIE: “Ik heb eerlijk gezegd geen ergernissen 

langs de lijn. Zolang ijverig enthousiasme niet 

overgaat in extreem fanatisme, blijft de sfeer 

goed. En bij AFC is dat het geval.” 

STELLA: “Ik erger me niet zo snel.”

Ben je een moeder die alleen langs de lijn 

staat als de zon schijnt? Wat doe je als 

het koud is of regent? 

SOPHIE: “Tja, scheen de zon maar altijd. Maar 

helaas. Dus ja, ook met kou en regen langs de 

lijn. Dan met de paraplu!”

STELLA: “Ik moet eerlijk zijn, haha. Ik sta er met 

name als het lekker weer is. Dat komt ook 

omdat we nog een jongere dochter hebben 

die ook liever niet in de kou en regen staat. 

Dus bij slecht weer zitten de dames thuis en 

mag mijn man de honneurs waarnemen. Die 

staat er bij weer en wind.”

Op welke manier motiveer je je zoon 

voordat hij de deur uitgaat naar de 

wedstrijd of training?  

SOPHIE: “Doelpunt maken voor mama! Ik weet 

het, dit klinkt heel slecht.” 

STELLA: “Ik vraag steeds of hij er weer zin in 

heeft en dat is eigenlijk altijd het geval; dus 

die motivatie zit er wel in. Daar hoeven we niet 

zo veel voor te doen.”

Als jij advies mag geven aan andere 

ouders die ook langs de lijn staan, wat zou 

je dan zeggen? 

SOPHIE: “Onze ideale zaterdag is eerst in de 

ochtend een thuiswedstrijd van Nev, daarna 

van zijn vader, om tot slot te blijven hangen 

met een biertje en broodje kroket voor een 

wedstrijd van het eerste. Al kletsend met 

bekenden is dit het ultieme clubgevoel, voor 

mij, voor ons. Dat kan ik iedereen aanbevelen. 

Dus blijf vooral lekker hangen op de club en 

maak je niet meteen uit de voeten.” 

STELLA: “Lastige vraag. Ik zou het niet goed 

weten. Ik denk al snel iets in de zin van als je 

aanmoedigt, hou het positief. Maar ik moet 

zeggen dat ik eigenlijk geen negativisme 

meemaak langs de lijn. Misschien komt dat 

nog als ze groter zijn...” 

Sophie is moeder van Nev 

Beroep: salesdirector

Stella is moeder van Wolf 

Beroep: freelance recruitment consultant

Nev en Wolf spelen samen in AFC JO8-6

Kun je een korte omschrijving geven van 

de indruk die je van AFC hebt? 

SOPHIE: “Ik kom al een aantal jaar bij AFC omdat 

mijn vriend, tevens vader van Nev, bij AFC voet-

balt. Ik voelde mij er al snel thuis. AFC heeft 

echt dat clubgevoel.” 

STELLA: “Een fijne voetbalclub waar de dingen 

goed geregeld zijn.”

Waarom heb  je gekozen om je zoon bij 

AFC te laten voetballen?

SOPHIE: “Omdat mijn vriend nauw betrokken is 

bij de club.”

STELLA: “Wolf kende wat jongens die al lid waren 

van AFC en hij wilde ook graag voetballen. We 

hoorden van de ouders goede verhalen en 

daarom hebben wij Wolf bij AFC aangemeld.”

Je staat regelmatig langs de lijn, wat 

maakt dit leuk om hier te staan? 

SOPHIE: “Heerlijk om Nev te zien genieten van 

het spel. Dat fanatieke slaat over op ons aan 

de zijlijn. Tijdens de training hou ik me stil, maar 

bij een wedstrijd wint het enthousiasme!”

STELLA: “Ik vind het een feest om de jongens 

te zien voetballen en te zien hoeveel plezier 

ze samen hebben. Daarnaast is het ook altijd 

gezellig met de ouders van het team.”

We horen dat ouders langs de lijn veel 

oude bekenden van vroeger tegenkomen, 

wat is jullie ervaring hiermee?

SOPHIE: “Het is altijd wel heel gezellig langs 
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Je wordt niet er zomaar lid van. Het bezitten van AFC-

DNA is een van de belangrijke voorwaarden die de 

ballotage stelt van de Vrienden Biljart Club (VBC) die 

al sinds 1941 bestaat. Tom Poederbach verhaalt over 

zijn ervaringen met deze unieke loot van een unieke 

voetbalvereniging.

EEN STRENGE, 
OERGEZELLIGE 
BILJARTCLUB

Mooie bal…zie je wel Ab, je moet 

je niet gek laten maken.” Dit zou 

zomaar een commentaar langs 

de lijn van een voetbalveld kunnen zijn. Het 

vervolg laat echter iets horen wat daar niet 

thuishoort. “Als je minder aan de keu trekt 

wordt het meteen een betere stoot.” 

Wanneer je op een willekeurige maandagavond 
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vele AFC-teams. Van hoog tot laag komen ze 

nu bij elkaar om gezellig een avond te biljarten. 

Welke voetbalclub heeft een biljart in z’n club-

huis staan, laat staan drie stuks? AFC!

Zomaar meedoen of lid worden van de 

Vrienden Biljart Club (VBC), zoals de naam luidt, 

is onmogelijk. De enige manier om bij de club te 

komen en mee te doen is om te worden uitge-

nodigd, vertelt Hans Honsdrecht, de voorzitter 

van de VBC. “Het zijn niet allemaal heel oude 

mannen, er zitten ook zeventigers tussen.

De oudste leden zijn Ben Heesen (88) en  

Ab Springer (87), beiden nog zeer actief. 

Als je lid wilt worden moeten alle leden 

voor stemmen.” Mijn eigen lidmaatschap 

ging niet zonder slag of stoot. Piet Nauta 

vroeg mij of ik lid wilde worden. En dat 

wilde ik wel. Maar toen ik in de bestuurs-

kamer kwam zeiden een paar leden: ‘Wat 

doet die snotjongen hier?’ Ik reageerde:  

Sorry, maar ik ben gevraagd. ‘Ja, kan wel  

zijn maar je bent helemaal nog niet door de 

ballotage’. 

Teleurgesteld zat ik aan de bar bij Netty van 

de Meent en ze vroeg me wat er gebeurd was. 

Ik keek kennelijk nogal beteuterd. Ik vertelde 

haar het verhaal. Vijf minuten later werd ik 

DE OUDSTE LEDEN ZIJN 
BEN HEESEN (88) EN AB 
SPRINGER (87)
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biljarten waren”, herinnert hij. “Paul Meijer, de 

toenmalige wedstrijdsecretaris, stelde me 

voor en ik ben het jaar erop lid geworden. Ik 

was geen biljarter, het enthousiasme is hier 

geboren. Ze speelden toen op donderdag-

middag en die gezelligheid trok me wel. Er 

waren vroeger eigenlijk twee biljartclubs. 

Die van de notabelen, de ex-voorzitters en 

bestuursleden, en zeg maar, de club van de 

gewone lui. De laatste stond onder leiding van 

Chris Schreuder, een bekende AFC’er. Later is 

dat één geworden.”

“De voorwaarden om lid te worden zijn dat 

je AFC-DNA hebt en het liefst dat je iets 

voor de club hebt betekend. Negenenne-

gentig procent heeft ook in een AFC-team 

gespeeld. Het biljart-niveau doet er niet toe. 

Bij het spelen van de competitie telt alleen 

het gemiddelde. Dat wordt via een formule 

van wedstrijd- en spelleider George Wijnberg 

bepaald. Zo heeft iedereen gelijke kansen. 

Er is altijd eigenlijk wel belangstelling voor 

de biljarters als ze aan het spelen zijn. In het 

oude clubhuis speelden we naast de ingang 

en hadden we echt bekijks, ook van de jeugd. 

Hier in het nieuwe clubhuis is dat anders. De 

tafels staan meer uit de loop. Elk jaar wordt 

er een uitgaansdag georganiseerd. Meestal 

is dat een activiteit, een borrel en een hapje. 

Maar vooral gezelligheid.”

De VBC heeft een unieke plek binnen AFC. De 

heren die elke maandagavond om 20.00 uur 

aftikken verdienen eigenlijk wel een publiek. 

Gedurende zo’n avond gaat het vaak niet over 

hoe je een stoot moet doen maar over voetbal. 

Dat is toch meestal het belangrijkste gesprek-

sonderwerp, dat wat de mannen bindt. En echt, 

het is er soms oergezellig. “Laat je niet gek 

maken Ab, rustig bekijken… aaaggh. Veel te 

dik, Ab! Jammer, nul schrijven.”

‘TOEN IK IN DE BESTUURS-
KAMER KWAM ZEIDEN 
EEN PAAR LEDEN:
‘‘WAT DOET DIE  
SNOTJONGEN HIER?’’’

Namen foto VBC leden v.l.n.r.; Peter v.d. Heijdt, Edwin Geluk, Henk v.d. Jagt, Huib v.d. Heijde, Hans Honsdrecht 

(voorzitter), Ben Heesen, Wouter Amesz, Henk v.d. Jagt, George Wijnberg (wedstrijdleider), Guus Tenniglo, 

Jacques v.d. Glas, Ger Smit, Ab Springer, Frans Jüch (secretaris/penningmeester), Peter Brans.  

Op de foto ontbreken; Ronald Koster en Machiel v.d. Woude.
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naar binnen geroepen en wat bleek? Niemand 

stemde tegen mij. Meestal werd iemand 

van tevoren al in de week gelegd. Het is wel 

gebeurd dat er iemand werd voorgesteld en er 

een lid tegen was. Dan ging het lidmaatschap 

van die persoon niet door. 

 

De VBC werd opgericht in tijden van nood, op 

13 november 1941. Dat is dus ruim tachtig 

jaar geleden. We hebben een wisselbeker, de 

Henk Tienstra beker, en die wordt sinds 1947 

uitgereikt. Er werd toen gebiljart op vrijdag- 

middag in het Parkhotel en daarna gingen  

ze de stad in. De jaarfeesten werden  

destijds georganiseerd in het Americain  

of de Poort van Cleef. Momenteel hebben  

we zestien spelende leden. En buiten onze 

eigen competitie spelen we vriendschappelijk 

tegen de Koninklijke HFC in Haarlem en HBS in 

Den Haag.

Henk Bijlsma is één van de jongste leden. Hij 

vertelt: “Met Ronald Koster ben ik er dit jaar 

als laatste bijgekomen. Ik stond weleens op 

maandagavond met de heren te praten en 

toen zeiden ze: ‘Waarom kom jij ook niet bij 

de biljartclub’. Ik ken bijna iedereen daar. Met 

sommigen van de biljarters heb ik nog samen 

gevoetbald of in een andere functie binnen de 

club samengewerkt. Toen heb ik ja gezegd en 

ik heb er geen spijt van. Het is vooral gezellig, 

want ik kan niet goed biljarten. Ik ben blij als ik 

een carambole maak. Het is gedeeltelijk een 

club in de club en het zijn allemaal AFC’ers, 

allemaal mensen die al heel lang lid zijn van 

de club. Er wordt niet gekeken of je goed kunt 

biljarten. Ik denk dat ze mij hebben gekozen 

omdat ze een beetje wilden verjongen. Maar 

ik ben niet de jongste.”

“Ze leren je niet biljarten, dat moet je in grote 

lijnen zelf doen. Vijftig jaar geleden heb ik 

weleens gebiljart in een café en daarna nooit 

meer. George Wijnberg geeft je wel aanwij-

zingen zodat je een klein beetje wat leert. 

Ik vind het leuk en na een paar weken ga je 

langzaamaan beter biljarten. Er wordt ook 

een competitie gespeeld. Dat wordt redelijk 

serieus gedaan en goed bijgehouden. Ik houd 

wel van competitie. Dat vind ik altijd leuk, 

dan doe je altijd je best. Het is voor mij pure 

ontspanning.” 

Frans Jüch is secretaris/penningmeester en 

de archivaris van de VBC. “Ik toonde indertijd 

belangstelling voor de mannen die aan het 

‘ZE LEREN JE NIET  
BILJARTEN, DAT  
MOET JE IN GROTE  
LIJNEN ZELF DOEN’

DE BILJART SOCIËTEIT



DE AFC'ER  |  21

biljarten waren”, herinnert hij. “Paul Meijer, de 

toenmalige wedstrijdsecretaris, stelde me 

voor en ik ben het jaar erop lid geworden. Ik 

was geen biljarter, het enthousiasme is hier 

geboren. Ze speelden toen op donderdag-

middag en die gezelligheid trok me wel. Er 

waren vroeger eigenlijk twee biljartclubs. 

Die van de notabelen, de ex-voorzitters en 

bestuursleden, en zeg maar, de club van de 

gewone lui. De laatste stond onder leiding van 

Chris Schreuder, een bekende AFC’er. Later is 

dat één geworden.”

“De voorwaarden om lid te worden zijn dat 

je AFC-DNA hebt en het liefst dat je iets 

voor de club hebt betekend. Negenenne-

gentig procent heeft ook in een AFC-team 

gespeeld. Het biljart-niveau doet er niet toe. 

Bij het spelen van de competitie telt alleen 

het gemiddelde. Dat wordt via een formule 

van wedstrijd- en spelleider George Wijnberg 

bepaald. Zo heeft iedereen gelijke kansen. 

Er is altijd eigenlijk wel belangstelling voor 

de biljarters als ze aan het spelen zijn. In het 

oude clubhuis speelden we naast de ingang 

en hadden we echt bekijks, ook van de jeugd. 

Hier in het nieuwe clubhuis is dat anders. De 

tafels staan meer uit de loop. Elk jaar wordt 

er een uitgaansdag georganiseerd. Meestal 

is dat een activiteit, een borrel en een hapje. 

Maar vooral gezelligheid.”

De VBC heeft een unieke plek binnen AFC. De 

heren die elke maandagavond om 20.00 uur 

aftikken verdienen eigenlijk wel een publiek. 

Gedurende zo’n avond gaat het vaak niet over 

hoe je een stoot moet doen maar over voetbal. 

Dat is toch meestal het belangrijkste gesprek-

sonderwerp, dat wat de mannen bindt. En echt, 

het is er soms oergezellig. “Laat je niet gek 

maken Ab, rustig bekijken… aaaggh. Veel te 

dik, Ab! Jammer, nul schrijven.”

‘TOEN IK IN DE BESTUURS-
KAMER KWAM ZEIDEN 
EEN PAAR LEDEN:
‘‘WAT DOET DIE  
SNOTJONGEN HIER?’’’

Namen foto VBC leden v.l.n.r.; Peter v.d. Heijdt, Edwin Geluk, Henk v.d. Jagt, Huib v.d. Heijde, Hans Honsdrecht 

(voorzitter), Ben Heesen, Wouter Amesz, Henk v.d. Jagt, George Wijnberg (wedstrijdleider), Guus Tenniglo, 

Jacques v.d. Glas, Ger Smit, Ab Springer, Frans Jüch (secretaris/penningmeester), Peter Brans.  

Op de foto ontbreken; Ronald Koster en Machiel v.d. Woude.

20  |  DE AFC'ER

naar binnen geroepen en wat bleek? Niemand 

stemde tegen mij. Meestal werd iemand 

van tevoren al in de week gelegd. Het is wel 

gebeurd dat er iemand werd voorgesteld en er 

een lid tegen was. Dan ging het lidmaatschap 

van die persoon niet door. 

 

De VBC werd opgericht in tijden van nood, op 

13 november 1941. Dat is dus ruim tachtig 

jaar geleden. We hebben een wisselbeker, de 

Henk Tienstra beker, en die wordt sinds 1947 

uitgereikt. Er werd toen gebiljart op vrijdag- 

middag in het Parkhotel en daarna gingen  

ze de stad in. De jaarfeesten werden  

destijds georganiseerd in het Americain  

of de Poort van Cleef. Momenteel hebben  

we zestien spelende leden. En buiten onze 

eigen competitie spelen we vriendschappelijk 

tegen de Koninklijke HFC in Haarlem en HBS in 

Den Haag.

Henk Bijlsma is één van de jongste leden. Hij 

vertelt: “Met Ronald Koster ben ik er dit jaar 

als laatste bijgekomen. Ik stond weleens op 

maandagavond met de heren te praten en 

toen zeiden ze: ‘Waarom kom jij ook niet bij 

de biljartclub’. Ik ken bijna iedereen daar. Met 

sommigen van de biljarters heb ik nog samen 

gevoetbald of in een andere functie binnen de 

club samengewerkt. Toen heb ik ja gezegd en 

ik heb er geen spijt van. Het is vooral gezellig, 

want ik kan niet goed biljarten. Ik ben blij als ik 

een carambole maak. Het is gedeeltelijk een 

club in de club en het zijn allemaal AFC’ers, 

allemaal mensen die al heel lang lid zijn van 

de club. Er wordt niet gekeken of je goed kunt 

biljarten. Ik denk dat ze mij hebben gekozen 

omdat ze een beetje wilden verjongen. Maar 

ik ben niet de jongste.”

“Ze leren je niet biljarten, dat moet je in grote 

lijnen zelf doen. Vijftig jaar geleden heb ik 

weleens gebiljart in een café en daarna nooit 

meer. George Wijnberg geeft je wel aanwij-

zingen zodat je een klein beetje wat leert. 

Ik vind het leuk en na een paar weken ga je 

langzaamaan beter biljarten. Er wordt ook 

een competitie gespeeld. Dat wordt redelijk 

serieus gedaan en goed bijgehouden. Ik houd 

wel van competitie. Dat vind ik altijd leuk, 

dan doe je altijd je best. Het is voor mij pure 

ontspanning.” 

Frans Jüch is secretaris/penningmeester en 

de archivaris van de VBC. “Ik toonde indertijd 

belangstelling voor de mannen die aan het 

‘ZE LEREN JE NIET  
BILJARTEN, DAT  
MOET JE IN GROTE  
LIJNEN ZELF DOEN’

DE BILJART SOCIËTEIT



EVENEMENTENCOMMISSIE: 

VEEL ENERGIE
EN PLANNEN

INTERVIEW
TEKST  MICHAEL PARSSER   FOTO'S  TOM POEDERBACH

22  |  DE AFC'ER



Natascha Pinto-Parsser zit samen met Kelly 

Groenteman, Karin Duivenvoorden en Joanie 

Bosman in de evenementencommissie.  

Wij vroegen Natascha wat de plannen zijn.
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AFC is opgericht op 18 januari 1895 en is de oudste voetbalvereniging van Amsterdam.

AFC is een van de meest succesvolle voetbalclubs in de Tweede Divisie van Nederland. 

Werken voor AFC betekent werken in een dynamische organisatie die altijd vol in de 

schijnwerpers staat en waarbij elke week met beleving wordt toegeleefd naar de wedstrijd. 

GEZOCHT:
REDACTEUR

JE FUNCTIE

Het magazine de AFC’er zoekt een gedreven 

redacteur, iemand die weet wat er speelt 

binnen en om de club heen. Jij zorgt ervoor 

dat onze verhalen in het magazine zo goed 

mogelijk gepresenteerd worden. Als redacteur 

zorg je voor de juiste mix in het magazine, 

houd je regelmatig in de gaten wat er bij 

de club gebeurt. Je bent een uitmuntende 

koppenmaker en weet als geen ander hoe je 

een aantrekkelijk artikel schrijft. 

VERDER GA JE:

  Deel uitmaken van een leuk team wat 

bestaat uit allemaal vrijwilligers.

   Met creatieve en goede ideeën komen en 

er uitvoering aan geven.

   Verhalen en interviews redigeren.

JIJ

   Hebt een nieuwsgierig en opgewekt 

karakter.

   Ziet vooral oplossingen en mogelijkheden.

   Weet de lezer te boeien met leuke 

verhalen.

   Komt met leuke ideeën en je bent kritisch 

en opbouwend.

   Houdt van experimenteren.

   Kunt foutloos schrijven.

   Bent een expert in koppen maken.

   Beginnend of ervaren redacteur? Maakt 

ons niet uit als je maar passie voor 

schrijven hebt

   Hebt tijd in de periode (januari/februari en 

periode juli/augustus? 

3 uur per week.

WIJ BIEDEN

   Een dynamische werkplek met volop kans 

om je te ontwikkelen.

INTERESSE?

Voor meer informatie over de functie kun je 

contact opnemen met:  

John Hazel john-hazel@hotmail.com

De AFC’er behoort tot de 

businessclub van AFC. Als 

de grootste voetbalclub van 

Amsterdam staan we open voor 

alle talent in de maatschappij. 

Wij roepen kandidaten met 

een diverse achtergrond in de 

breedste zin van het woord dan 

ook op om te solliciteren op deze 

functie. Juist door de verschillen 

tussen collega’s ontstaan 

verrassende inzichten en inno-

vatieve oplossingen. En dat past 

dan weer heel erg goed bij ons 

als organisatie. We zijn benieuwd 

wie jij bent en welke kwaliteiten, 

kennis en ervaring jij meebrengt.

VACATURE
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Kun je vertellen wat de 

evenementencommissie precies doet?

“Wij organiseren evenementen voor de jeugd 

van AFC. Vooral voor de onderbouw en de 

middenbouw, de jongste jeugd dus. Wij zorgen 

ervoor dat de evenementen goed georgani-

seerd worden.”

Welke evenementen zijn dit?

“Nou, de bekende evenementen zoals het MINI 

WK, de Herfst 2-daagse en het kerstdiner.” 

Wie zitten er allemaal in de commissie?

“Allemaal toppers zijn het! Kelly Groenteman, 

Karin Duivenvoorden, Joanie Bosman en ik. 

Kelly en ik zijn er iets later bijgekomen, de rest 

was al langer actief. We helpen elkaar goed, we 

weten ook goed onze taak. Dit gaat eigenlijk 

vanzelf, heel grappig. We proberen tijdens de 

evenementen zelf ook altijd met z’n vieren 

aanwezig te zijn en dat gaat allemaal in goede 

harmonie.”

Hoe vaak komen jullie bijeen?

“Eigenlijk alleen voordat er een evenement 

is komen we een paar keer bij elkaar. Maar er 

gaat ook heel veel via WhatsApp. En met de  

jeugdcommissie hebben we altijd een maand 

voor een evenement een vergadering en 

nemen we alles door.”

Wat zijn de meest succesvolle evene-

menten die jullie hebben georganiseerd?

“We hadden super veel plannen, maar toen 

kwam corona natuurlijk. Dus die hebben we 

uitgesteld tot volgend seizoen. We hebben 

door corona een beetje een standaardjaar 

gehad, maar voor volgend jaar hebben we 

leuke plannen. We willen een seizoenopening 

doen. De vorm is nog niet echt bekend. We 

zijn daar nog over aan het sparren, ook met 

de jeugdcommissie. Een ander idee is het 

Junior Jaardiner. Dit willen we gelijktijdig met 

het échte AFC Jaardiner organiseren om zo de 

jongste jeugd het AFC-gevoel mee te geven.”

“De huidige evenementen willen wij ook iets 

veranderen, omdat van een aantal het concept 

gewoon een beetje klaar is. Sommige mensen 

moeten nog een beetje wennen aan bepaalde 

veranderingen, dus het verloopt soms lastiger 

dan we willen. Maar uiteindelijk komen we er 

altijd wel uit.”

Er spelen steeds meer meisjes bij AFC. 

Komt er daardoor ook ruimte voor andere 

evenementen? 

“Jazeker, er komt een meisjestoernooi bijvoor-

beeld, maar er ligt ook een plan om een feest 

te geven voor de oudere jeugd. Dan moet je 

denken aan een TD, zoals bekend vanuit het 

hockey, of een écht feest. Dat wilden we al 

in juni doen, maar dat wordt misschien begin 

volgend jaar. We hebben nog niet genoeg 

meisjes bij de club, dus dan mag er wellicht 

ook een introducé komen.”

Mooi, er staan dus een hoop leuke dingen 

te gebeuren.

“Ja, laat dat maar aan ons over. We hebben 

veel energie en zin om mooie evenementen 

te organiseren!”

Van links naar rechts:

Karin Duivenvoorden, 

Kelly Groenteman, 

Natascha Pinto-Parsser 

en Joanie Bosman.

INTERVIEW
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Van links naar rechts:

Karin Duivenvoorden, 

Kelly Groenteman, 

Natascha Pinto-Parsser 

en Joanie Bosman.

INTERVIEW

24  |  DE AFC'ER



DE AFC'ER  |  27

BBETTINA NESEKER

Beroep: Oprichter Citymom en interieur- 

stylist Studio Vacay 

Moeder van Fitz van der Minne (AFC ere- 

divise/champions league, in het team AZ) 

Je komt uit een echte AFC-familie kun je 

hier iets meer over vertellen? 

“Mijn opa Nico Neseker voetbalde vroeger 

in het eerste elftal van AFC. Mijn vader Bob 

Neseker is in 1947 lid geworden, toen hij 

tien jaar was. Hij is nu bijna 85 en nog steeds 

lid (en inmiddels AFC-ridder, erelid en lid van 

verdienste). Volgens mij heeft mijn vader zelf 

niet heel lang gevoetbald, want hij ging op zijn 

achttiende in Thailand wonen en werken. Maar 

toen hij terugkwam uit het buitenland is hij 

twintig jaar penningmeester van AFC geweest 

en ging hij iedere zondag naar het eerste elftal 

kijken als dat thuis speelde. Ik ben dus altijd 

opgevoed met AFC en ging als klein kind ook 

weleens mee om te kijken. Ik kan mij ook nog 

een wedstrijd AFC-Barcelona herinneren eind 

jaren negentig. Later – toen ik in Amsterdam 

woonde – vond ik het gezellig om mijn vader 

te zien en ging ik even langs bij AFC als hij daar 

dan was. Dat mijn zoon alléén bij deze club 

mocht voetballen, dat is wel duidelijk! En ook 

heel leuk dat hij als derde generatie AFC’er nu 

op het veld in AFC-tenue rondrent en ik hier 

niet meer als klein kind, maar met mijn eigen 

kind langs de lijn sta.”

Hoe merkt fitz dat jij als moeder langs de 

lijn staat te kijken?

“Hij vindt het heel gezellig als ik er ben en 

komt altijd vertellen wanneer hij een goal 

heeft gemaakt. Dat heb ik dan natuurlijk ook 

gezien, maar het is heel schattig! Ik maak 

iedere zondag een filmpje voor zijn opa die 

ik door app met de stand van de wedstrijd!” 

Hoe was de reactie van je vader toen fitz 

hier ging voetballen?

“Enorm trots! Hij heeft meteen het hele 

AFC-tenue voor Fitz gekocht, plus rugzak 

en bidon, zo blij was hij! Het was natuurlijk 

afwachten of Fitz wel op voetbal wilde… maar 

dat wilde hij gelukkig heel graag.” 

Welk advies over voetbal krijgt je zoon 

mee van een echte AFC-familie?

“Hij heeft vooral meegekregen dat er maar een 

voetbalclub in Amsterdam is, en dat is AFC.” 

Veel ouders langs de lijn hebben de droom 

dat hun  kind profvoetballer wordt. In 

hoeverre heb jij dit?

“Nou, dat zou een leuk pensioen zijn voor mij… 

Nee, eerlijk gezegd denk ik dat de weg naar het 

bestaan van profvoetballer een heel inten-

sief leven is, zonder veel ruimte voor andere 

dingen. Dus die droom heb ik niet per se voor 

hem. Tenzij hij het zelf graag wil, dan droom ik 

met hem mee.” 

Hoe ervaar jij de sfeer langs de lijn 

met andere ouders die ook hun kind 

aanmoedigen?

“Wij hebben een heel gezellig team waar veel 

wordt gelachen lang de lijn!” 

Kun je een voorbeeld geven wat je een 

keer hebt meegemaakt waaraan je je 

ergerde toen je langs de lijn stond? 

“Behalve regen, niks!” 

Hoe ziet de voorbereiding eruit voor fitz 

en jou voordat jullie de deur uitgaan naar 

de wedstrijd? 

“Ik maak lekkere koffie om mee te nemen en 

Fitz kleedt zich dan aan. Daarnaast doen we 

altijd samen zijn sokken aan. Om de een of 

andere reden gaat dat altijd moeilijk en doen 

we daar steeds vijf minuten over zodat het 

haasten is richting AFC.” 

Langs de lijn bij AFC komen mensen 

veel vrienden tegen en er ontstaan veel 

nieuwe vriendschappen. Wat is jouw 

ervaring hiermee?

“Dit is Fitz zijn eerste seizoen, dus daar heb ik 

nog niet zoveel over te zeggen. Maar ik weet 

dat mijn vader enorm veel vrienden bij AFC 

heeft, en heeft gehad, dus ik heb wel altijd 

gezien dat AFC een band schept.” 

Wat kun jij als moeder andere ouders 

adviseren die ook langs de lijn de kinderen 

aanmoedigen? 

“Heel eerlijk gezegd heb ik nooit het gevoel 

dat kinderen horen wat hun ouders allemaal 

naar ze roepen vanaf de zijlijn, dus ik laat alle 

aanwijzingen aan de coach over en geniet zelf 

lekker van het spel.”
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‘ VOETBAL 
MAAKT 
MIJN DAG’

AFC is altijd een kweekvijver geweest voor het betaalde voetbal 

en ook dit jaar barst het van de talentvolle en ambitieuze 

voetballers. We spraken met Mar Estala Vermaire over haar 

verleden in het buitenland, de verbeterpunten op het veld, haar 

AFC-gevoel en blik op de toekomst. 

MAR ESTELA VERMAIRE
16 JAAR

SPEELT BIJ MO17-1

MIJN TIJD KOMT NOG WEL
TEKST  JOHN HAZEL   FOTO'S  TOM POEDERBACH
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bij doen. Na een seizoen ATA kreeg ik een vast 

team dat ik nu train, de MO10-1.” 

Wat kunnen zij extra van jou leren?

“Naast mijn balvaardigheden, en de trucjes die 

ik kan, ben ikzelf een heel enthousiast speel-

ster en dit wil ook graag doorgeven. Voor mij 

is het super belangrijk dat de meiden genieten 

van elke minuut die ze op het veld staan. Hier-

door probeer ik een goede sfeer te creëren. En 

een goede band tussen hen en mij en vooral 

de passie voor voetbal te behouden.” 

Kijk je zelf veel voetbal? Heb je dan de 

voorkeur voor het vrouwenvoetbal of 

mannenvoetbal?

“Van jongs af aan kijk ik bijna elke wedstrijd 

van Barcelona met mijn familie, maar nooit 

echt vrouwenvoetbal. Ik heb wel naar de finale 

gekeken van het WK voor vrouwen, maar 

daarna niks meer.”   

Wie zijn de belangrijkste personen in jouw 

voetbalomgeving?

“Mijn familie. Meestal mijn ouders die komen 

kijken en soms mijn broertje. Zij zijn mijn 

‘HIER HEB IK GELEERD OM SPORT 
SERIEUS NEMEN, NIEUWE VRIENDEN 
TE MAKEN’

betrouwbaarste supporters sinds ik ben gaan 

voetballen. Ook mijn teamgenoten zorgen dat 

ik het altijd leuk heb en verder kijk ik naar de 

rolmodellen.” 

Wat zijn je doelen met voetballen?

“Naast fit blijven en een goede routine 

opbouwen, wil ik met voetbal mijn dag verrijken. 

Dan denk ik aan niks anders dan voetballen, 

geen gestress over school of iets anders maar 

echt alleen focussen op wat ik doe op het 

veld. Profspeelster worden is iets wat ik als 

heel ver weg zie. Het lijkt me leuk, maar dat is 

nu niet mijn doel.” 

Wat vind jij het meest lastig?

“Qua voetballen vind ik het altijd lastig om kalm 

te blijven als ik de bal heb. In Mexico speelden 

we voetbal op een heel andere manier. Mijn 

taak als centrale verdediger was de bal zo snel 

en zo hard mogelijk naar voren te rammen, niet 

echt opbouwen. Nu heb ik het nog steeds dat 

ik dit soms doe, waardoor ik zorg voor balver-

lies terwijl ik tijd had om rust te bewaren en 

goed te kijken.”

Wat kun je tegen andere vrouwen en 

meiden zeggen die misschien ook heel 

graag door jou getraind willen worden?

“Ik zou zeggen: ga ervoor! Maakt niet uit of het 

met mij of met iemand anders is, je bent nooit 

te oud om te voetballen. Er zijn veel vaders die 

nog spelen bij AFC. Er kan zeker iets geregeld 

worden voor alle vrouwen en moeders die ook 

nog willen voetballen.” 
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Je bent Spaans van afkomst, hoelang 

woon je nu in Nederland?

“Ik ben in Spanje geboren en woon in 

Amsterdam sinds augustus 2019.” 

Waar uit Spanje kom je?

“Ik ben op Mallorca geboren, hier woont de 

familie van mijn vader ook.” 

Hoe ben je vanuit het heerlijke Spanje in 

het koude Nederland beland?

“Toen ik zeven jaar oud was, in 2012, zijn we 

van Mallorca naar Cancún in Mexico verhuisd. 

Dit kwam door de baan van mijn vader, hij werkt 

in hotels. Ik heb in Cancún zeven jaar gewoond, 

dus tot mijn veertiende.” 

Hoe vind je dat?

“Ik ben al gewend om vaak te verhuizen en 

weer opnieuw te wennen aan een stad, de 

mensen en nieuwe vrienden te maken. Ik mis 

natuurlijk mijn oude vrienden maar ik heb er 

geen spijt van. Ik ben blij dat ik overal ben opge-

groeid want ik heb heel veel kunnen zien en 

leren van verschillende landen. Ik ga sowieso 

na school weer verhuizen en in een helemaal 

nieuw land wonen.” 

Waar ben je begonnen met voetballen en 

hoe oud was je toen?

“Ik ben begonnen met voetballen in Mexico 

toen ik negen jaar oud was op de basisschool. 

Ik had daarvoor heel veel andere bezigheden 

zoals ballet, tennis, zelfs windsurfen, maar bij 

geen had ik zoveel plezier als voetballen met 

mijn vrienden.” 

Hoe ben je bij AFC terecht gekomen?

“Nadat ik naar Nederland ben verhuisd heb 

ik met mijn ouders, zus en broertje verschil-

lende clubs bekeken. Ik speelde een tijdje bij 

Swift maar een jongen van mijn klas vond dat 

ik lid moest worden van AFC. Hij en zijn familie 

hebben een goede band met AFC en door hen 

ben ik in het team van MO15-1 gekomen.” 

Welke meerwaarde heeft AFC jou 

gebracht in tegenstelling tot andere 

clubs?

“In Mexico, bijvoorbeeld, was voetballen alleen 

een hobby om na school te doen. Hier heb ik 

geleerd om sport serieus te nemen, nieuwe 

vrienden te maken. Het heeft zelfs geholpen 

voor mijn Nederlands. Ik heb geleerd hoe ik 

moet omgaan met de drukte en een goede 

balans te vinden tussen voetbal en school.” 

Aan welke punten zou je nog willen werken 

als voetballer?

“Ik zou graag werken aan mijn aanwezigheid 

op het veld. Soms wordt de mentaliteit van 

het team minder na een slechte wedstrijd of 

een moeilijke week. Ik coach zelf niet zoveel in 

de wedstrijd en dat zou ik graag willen veran-

deren. Ik wil wel een positieve indruk maken op 

mijn team. Ik heb zeker nog verbeterpunten, 

technisch en taktisch, maar ik zou ook meer 

zelfvertrouwen willen hebben aan de bal en 

‘MIJN TAAK IN MEXICO ALS CENTRALE 
VERDEDIGER WAS DE BAL ZO SNEL EN  
ZO HARD MOGELIJK NAAR VOREN TE 
RAMMEN’

me minder zorgen willen maken over mijn 

faalangst, iets waarmee denk ik veel spelers 

moeite hebben.” 

Je speelt nu in het eerste selectieteam 

van meisjes onder de zeventien jaar. Wat 

gaat je volgende stap worden?

“Ik wil graag zo lang mogelijk blijven voetballen, 

dus voor mij is de volgende stap met dit team 

doorgaan in het komende seizoen. We blijven 

dan Vierde Divisie landelijk spelen, maar in 

plaats van MO17-1 worden we MO20.” 

Naast voetballen geef je ook trainingen 

aan het selectieteam voor meisjes. Hoe is 

dit ontstaan?

“Ik begon met trainingen geven als een hulpje 

van een goede vriendin en teamgenoot van mij. 

Zij trainde twee teams bij ATA-trainingen en om 

haar te helpen nam ik elke week het andere 

teampje onder mijn hoede. Na een tijdje werd 

dit mijn vaste ploeg en mocht ik er een paar 
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‘MIJN TAAK IN MEXICO ALS CENTRALE 
VERDEDIGER WAS DE BAL ZO SNEL EN  
ZO HARD MOGELIJK NAAR VOREN TE 
RAMMEN’

me minder zorgen willen maken over mijn 
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Zij trainde twee teams bij ATA-trainingen en om 

haar te helpen nam ik elke week het andere 

teampje onder mijn hoede. Na een tijdje werd 
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Vader van tweelingdochters Annael 

(MO13-1) en Chiara (MO14-1) 

Hoe lang komen jullie al bij AFC? 

“Sinds 2000 toen ik met een bestaand 

vriendenteam zelf lid mocht worden.”  

Wat is de indruk die je van AFC hebt?

“AFC is naast een goed georganiseerde en 

ambitieuze vereniging ook een ontzettend 

gezellige en warme club met een lange 

historie, waardoor er meerdere generaties 

van verschillende families lid zijn of waren. 

Daar zijn wij met twee generaties nog niets 

bij, maar wat niet is kan nog komen.”

Je dochters zijn lid van de mooiste club 

van nederland. Waarom heb je gekozen 

hier te komen voetballen? 

“Ik zou zeggen dat met een vader, oom en 

broer die bij AFC hebben gespeeld er natuur-

lijk geen andere mogelijkheid was! Maar voor 

mijn dochters was het heel belangrijk dat bijna 

alle klas- en schoolgenootjes die voetballen 

lid zijn van AFC, waardoor het ook voor hen een 

warm bad was.”

Sta je langs de lijn als een aanwezige 

vader of hebben je dochters totaal niet in 

de gaten dat je er bent?

“Ik kan het niet laten om aan te moedigen 

en aanwijzingen te geven, en af en toe denk 

ik dat ze liever hadden dat ik niet bij de 

wedstrijd was…Maar ik probeer ze positief 

te stimuleren en eventuele, opbouwende, 

kritiek te bewaren voor na de wedstrijd, 

wanneer we onder vier ogen zijn.”

JURGEN MOREL

In hoeverre speelt AFC een rol binnen de 

familie morel?

“Volgens mijn vrouw een veel te grote rol, 

haha. Met twee dochters in verschillende 

teams gaat er bijna geen dag van de week 

voorbij zonder dat minstens een van ons op 

de club is. Dat zegt denk ik wel genoeg…” 

Wat is je ervaring langs de lijn met slecht 

weer?

“Daar kan ik kort over zijn; weer of geen 

weer, ik ben er graag. Alhoewel het natuurlijk 

een stuk aantrekkelijker is als het voorjaar 

is aangebroken. Wat mij betreft mag het 

seizoen dus wel wat langer duren.”

Kun je omschrijven hoe gemotiveerd jullie 

de deur uit gaan naar de wedstrijd of 

trainingen?

“Af en toe moet je als ouder streng zijn en 

schoolwerk voorrang geven, maar normaliter 

slaan de meiden geen wedstrijd of training 

over en doen ze als het even kan ook nog 

met een ander team mee.”

We horen dat jij betrokken bent bij het 

team  waarin je dochter speelt. Kun je hier 

iets meer over vertellen? 

“Dat is begonnen toen ik leider werd van 

het team van onze oudste zoon, indertijd in 

de Champions League en World Cup op de 

zaterdagochtend. Wanneer vervolgens alle 

jongere kinderen daarna ook met voetbal 

beginnen kun je niet achterblijven en ben 

ik van al hun teams leider geworden. Op dit 

moment dus van twee teams tegelijk, maar 

wel met de hulp van heel goede trainers en 

een collega-leider.”

Ben jezelf ook nog actief in voetbal?

“Helaas niet, enkele jaren geleden kreeg ik last 

van de meniscus in beide knieën en ben met 

competitievoetbal gestopt. Ik heb het nog wel 

kortstondig in de Heeren Divisie op vrijdag-

avond geprobeerd, maar om veertien dagen 

mank te lopen tussen twee speelrondes in 

ging me iets te ver. Sindsdien kijk ik voorna-

melijk op hoog niveau voetbal, haha.”

Langs de lijn komen ouders veel 

vrienden tegen en ontstaan nieuwe 

vriendschappen. Wat is jouw ervaring 

hiermee?

“Dat herken ik helemaal, zeker bij AFC is dat 

het geval. Met een vaste groep ouders hebben 

we een tijdje een gezellige, wekelijkse Vrijmibo 

op AFC gedaan. Totdat tot onze grote spijt 

de meiden niet meer op vrijdag hoefden te 

trainen… Afgezien van bekenden, buurtge-

noten en mede-ouders is het natuurlijk ook 

heel leuk om onverwacht vrienden, relaties 

en kennissen tegen te komen die een uitwed-

strijd op AFC komen spelen.”

Als jij advies mag geven aan andere 

ouders die ook langs de lijn staan, wat zou 

je dan zeggen? 

“Ik zou zeggen, ga zo door; kom gezellig 

kijken, steun het team, pak af en toe de vlag 

of fluit op en haal vooral een kopje koffie 

voor leiders en trainers!”
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‘ IK HEB EEN 
WINNAARSMENTALITEIT’

Benno, kun je iets vertellen over hoe je bij AFC bent 

terechtgekomen?

“Bij AFC wisten ze dat niet helemaal meer, want ik ben onlangs geridderd. 

Dat is als je vijftig jaar lid bent. Maar volgens mij ben ik al meer dan zestig 

jaar lid, want mijn vader heeft mij lid gemaakt toen ik werd geboren. 

Henny Kottman heeft dat nagekeken en ook bevestigd.”

Je vader voetbalde toen al in het eerste toch?

“Jazeker, die heeft jarenlang bij AFC gevoetbald. Daarna is hij keepers-

trainer geweest en elftalleider. In het begin kwam het eerste ook bij 

ons thuis ontbijten voor een wedstrijd. Dat vond ik als jong jongetje 

natuurlijk geweldig.” 

Zelf heb je ook de hele jeugdopleiding van AFC doorlopen. Hoe 

ging dat in die tijd?

“Ik ben begonnen in De Dromedarissen, want toen was het bij de pupillen 

zo dat het elftal de naam droeg van een dier dat overeenkwam met de 

eerste letter van de trainer. Dat was bij ons meneer Van Dijken. Daarna 

ging ik naar de C3-junioren en ik ben eigenlijk vanaf de B1 altijd in de 

hoogste jeugdteams blijven spelen.” 

Wat was de mooiste tijd als jeugdspeler?

“Dat was natuurlijk in de A1, waarmee we kampioen werden. Onder 

anderen met jouw vader (John Parsser, red.), met Gé van Dijk als trainer 

en Karel Baarschers als leider. En in dat jaar wonnen we drie keer van 

Ajax, dat vond ik natuurlijk heerlijk.”

Jullie hebben toen ook in De Meer gespeeld toch?

“Maar ook op de twee velden die vóór het Ajax-stadion lagen. Dan 

speelden we bijvoorbeeld tegen Henk Wisman, de huidige trainer van 

Rijnsburgse Boys. Robby Kok voetbalde in de spits daar, maar onze A1 

was echt een geweldig elftal. Als we een vrij weekend hadden, gingen 

we bijvoorbeeld bij de concurrent kijken. Of wanneer we om half drie 

voetbalden en sterke teams in onze competitie als Zeeburgia en De 

Spartaan speelden eerder, gingen we daar kijken. Het was een en al 

saamhorigheid in ons team.” 

Vanaf welke leeftijd ging je in het eerste spelen?

“Toen was ik 22. Ik heb tot mijn 26ste in het eerste gevoetbald, 93 

wedstrijden in totaal.”

Was de tijd in de A1 leuker dan de tijd in het eerste?

“Nou, ik vond het een eer om in AFC 1 te spelen, dat was ook een heel 

leuke tijd. Maar de A1 was een ongekend fijne ploeg. Ook op voetbal-

gebied top. Thomas Rongen was een goede speler, die is later naar 

Amerika gegaan. Gerry Schouwenaar ging via AZ en Cambuur naar het 

betaalde voetbal. Maar we hadden bijvoorbeeld ook Simon Cohen, die 

heel goed kon voetballen.” 

Welke speler heeft in die tijd de meeste indruk op je gemaakt?

“Thomas Rongen was echt goed. Maar als aanvoerder had ik het soms 

heel druk om de licht ontvlambare Thomas in het gareel te houden. 

Later in het eerste waren jongens als Ernst Seunke, Kees Gehring, 

Benno Leeser is al meer dan een halve eeuw lid van AFC. 

Aanvankelijk als speler, daarna was hij verbonden aan de club als 

supporter en sponsor met zijn bedrijf GASSAN Diamonds. Wij 

spraken hem in onze zoektocht naar mooie verhalen en we waren 

benieuwd naar de connectie tussen GASSAN Diamonds en AFC.

ADVERTORIAL
TEKST  MICHAEL PARSSER   FOTO  TOM POEDERBACH
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Edwin Geluk, Henk Bijlsma de echte legendes. Maar met Edwin Geluk en 

Ernst Seunke heb ik een speciale band, dat zijn heel bijzondere mensen.”

Als ik het zo hoor, dan hadden jullie echt een vriendenteam. Dat 

zal mooie momenten hebben opgeleverd. Maar is er één anekdote 

waar je direct aan denkt?

“Ja, iedereen uit dat team kan dat zeker nog herinneren. We speelden 

op een bijveld tegen Zeeburgia, de beslissingswedstrijd om het kam- 

pioenschap. We wonnen met 4-0. Ik speelde zelf in de mandekking op 

hun spelmaker, Martin Wiggemansen. We hadden Robbie Hompes in de 

ploeg. Dat was een geweldige speler, maar snapte iets minder van het 

spelletje. We stonden voor, dus deden er alles aan om te winnen. Op 

een gegeven moment ging een bal over de zijlijn. Onze trainer Gé van 

Dijk deed zijn benen wijd om de bal te laten lopen. De bal gleed daar-

door de sloot in, maar op de een of andere manier deed Robbie er alles 

aan die bal niet de sloot in te laten verdwijnen, terwijl wij dat allemaal  

lekker vonden want het leverde tijdwinst op. Uiteindelijk gleed Robbie 

samen met bal en al de sloot in en heeft vervolgens de resterende 

wedstrijd gestonken. Dat was legendarisch!”

Haha, schitterend. Vervolgens ben je gestopt in het eerste op je 

zesentwintigste. Ben je wel nog blijven voetballen?

“Nee, omdat ik al vol aan het werk was ging dat niet. Wij waren met 

GASSAN op dat moment heel sterk op de Spaanse en Italiaanse markt. 

En daar moest ik vaak naartoe in die tijd. Ik moest het bovendien van 

veel trainen en inzet hebben, niet echt van mijn techniek dus. Op een 

gegeven moment ging het niet meer.”

Heb je echt nooit meer gevoetbald sinds die tijd?

“Nog weleens. Maar ik was gewoon niet goed op een laag niveau, veel 

te fanatiek. We hebben met GASSAN ooit eens in de zaal gevoetbald. 

Het stond 2-2 en in de laatste minuut vond onze goudsmid het nodig 

om een balletje voor de goal langs te spelen, waardoor we met  3-2 

verloren. Toen heb ik die jongen behoorlijk uitgescholden, waarna Kitty, 

mijn vrouw, mij heeft uitgelegd dat ik dat beter niet kon doen. Dus toen 

ben ik gestopt, want het lagere niveau is niks voor mij.”

Hoe ben je daarna wel verbonden gebleven aan AFC?

“Mijn kleinkinderen spelen bij AFC, dus daar ga ik af en toe kijken. En als 

Feyenoord niet speelt, ga ik altijd naar het eerste kijken. Ik heb direct 

nadat ik gestopt ben met voetballen een seizoenkaart bij Feyenoord 

genomen. Dat was een prachtig jaar, het seizoen 1983/84 dat Johan 

Cruijff bij ons kwam spelen. We werden direct kampioen. Ik vind het 

trouwens gewoon heerlijk om in een voetbalstadion te zitten, want 

dan vergeet ik alles.” 

Met GASSAN zijn jullie ook verbonden aan AFC, kun je daar iets 

meer over vertellen?

“Ja, wij mogen bijvoorbeeld altijd de Gouden Ballen leveren. Dat is wel 

mooi, want dat is een traditie die door mijn grootvader en mijn vader 

is ingezet. Verder mogen we de Mont Blanc pennen leveren, die ze af 

en toe nodig hebben. We doen ook alles voor de AFC-ridders en de 

Zilveren Ploeg. De samenwerking tussen AFC en GASSAN is gewoon 

top eigenlijk.”

Jij kent AFC door en door, kun je uitleggen wat er in die jaren 

veranderd is binnen de club?

“AFC is zeker veranderd, maar ik begrijp heel goed welke kant ze op 

willen met het eerste elftal. Ik vind namelijk dat je moet sporten om het 

hoogste te behalen. Ik heb een winnaarsmentaliteit. Dus AFC moet zo 

hoog mogelijk voetballen en zo vaak mogelijk kampioen worden, want dat 

is de enige manier om het spelletje te beleven in mijn optiek. Kijk, als je 

op de tribune zit en het blijft 0-0 dan wordt er gezegd dat de kroketten 

koud zijn. Maar als je in de laatste minuut met 1-0 wint, dan smaken de 

kroketten heerlijk. Eigenlijk vind ik dat AFC nog groter moet worden 

dan Ajax, maar dat zeg ik natuurlijk met een knipoog als Feyenoorder.”

Kun je tot slot vertellen wat AFC jou heeft gebracht?

“Ik ben met AFC opgevoed en ik heb daar een enorme vriendenkring 

door opgebouwd. AFC heeft mij zoveel gebracht, want zelfs mijn bedrijf 

leiden tracht ik te doen op dezelfde manier als dat ik vroeger in AFC 1 

speelde. Ik denk ook vaak als trainer of manager, want eigenlijk heb ik 

geen verstand van horloges of diamanten. Maar ik weet wel hoe ik de 

boel moet organiseren. En of je het nou over privé, zakelijk of voetballen 

hebt, alles begint bij een goede organisatie.”

‘IK TRACHT MIJN 
BEDRIJF TE LEIDEN 
ZOALS IK VROEGER 
IN AFC 1 SPEELDE’

ADVERTORIAL
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“Nog weleens. Maar ik was gewoon niet goed op een laag niveau, veel 

te fanatiek. We hebben met GASSAN ooit eens in de zaal gevoetbald. 

Het stond 2-2 en in de laatste minuut vond onze goudsmid het nodig 

om een balletje voor de goal langs te spelen, waardoor we met  3-2 

verloren. Toen heb ik die jongen behoorlijk uitgescholden, waarna Kitty, 

mijn vrouw, mij heeft uitgelegd dat ik dat beter niet kon doen. Dus toen 

ben ik gestopt, want het lagere niveau is niks voor mij.”
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Zilveren Ploeg. De samenwerking tussen AFC en GASSAN is gewoon 
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Jij kent AFC door en door, kun je uitleggen wat er in die jaren 

veranderd is binnen de club?

“AFC is zeker veranderd, maar ik begrijp heel goed welke kant ze op 

willen met het eerste elftal. Ik vind namelijk dat je moet sporten om het 

hoogste te behalen. Ik heb een winnaarsmentaliteit. Dus AFC moet zo 
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op de tribune zit en het blijft 0-0 dan wordt er gezegd dat de kroketten 
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kroketten heerlijk. Eigenlijk vind ik dat AFC nog groter moet worden 

dan Ajax, maar dat zeg ik natuurlijk met een knipoog als Feyenoorder.”

Kun je tot slot vertellen wat AFC jou heeft gebracht?

“Ik ben met AFC opgevoed en ik heb daar een enorme vriendenkring 

door opgebouwd. AFC heeft mij zoveel gebracht, want zelfs mijn bedrijf 

leiden tracht ik te doen op dezelfde manier als dat ik vroeger in AFC 1 

speelde. Ik denk ook vaak als trainer of manager, want eigenlijk heb ik 

geen verstand van horloges of diamanten. Maar ik weet wel hoe ik de 

boel moet organiseren. En of je het nou over privé, zakelijk of voetballen 

hebt, alles begint bij een goede organisatie.”

‘IK TRACHT MIJN 
BEDRIJF TE LEIDEN 
ZOALS IK VROEGER 
IN AFC 1 SPEELDE’

ADVERTORIAL
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Wat is de stand van zaken op dit moment 

met Ajax?

DENNIS: “Tijn heeft na de stage twee keer met 

het huidige Ajax-team van zijn leeftijd getraind 

en een wedstrijd gespeeld. Hij deed het heel 

goed! Helaas heeft Tijn gehoord dat hij, net als 

alle andere stagelopers, niet aangenomen is. 

Volgens de ouders van de spelers uit het Ajax-

team, stak Tijn met kop en schouders boven 

de andere stagiaires uit. Maar Ajax heeft toch 

besloten om Tijn niet aan te nemen.” 

“Tijn is een speler die, door onervarenheid, 

intuïtief voetbalt. Hij had prachtige acties 

met veel rendement. Door zijn kwaliteit, inzet 

en talent lukte er heel veel. Toch was Tijn niet 

vaak in staat om onder de grote druk van de 

goede spelertjes van Ajax de controle en rust 

te pakken voor zichzelf om echt bepalend te 

zijn. Even een speler uitkappen en dan kijken 

wat je moet doen. Dat kon hij nog niet. De 

meeste spelers van Ajax, die al een klein jaar 

samen trainen, deden dat wel. Wij hadden 

gehoopt dat hij zich dit in die groep snel eigen 

kon maken, maar hij heeft helaas die kans niet 

gehad. Maar we hebben er vertrouwen in dat 

Tijn nog een mooie voetbalcarrière tegemoet 

gaat als hij het leuk blijft vinden. ‘Mijn tijd kom 

nog wel,’ zegt Tijn zelf. En daar hebben we alle 

vertrouwen in. Tijn pakte het zelf heel stoer, 

rustig en cool op.” 

Sepp en Tijn, vanaf welk moment wist je 

dat je meer wilde met voetballen? 

SEPP: “Omdat voetbal kijken bij ons thuis 

normaal was, heb ik direct voor voetbal 

gekozen toen ik een sport mocht kiezen. Op 

zes jarige leeftijd kwam terecht in de Cham-

pions League met Robina en Nikia. Dat was 

superleuk! Toen ik naar de Onder-8 ging, is het 

echt gaan leven. Toen wist ik dat ik goed in 

voetbal wilde worden.”

TIJN: “Ik ging al mee kijken toen Sepp in de 

Champions League op zondag speelde, maar 

ik voetbalde langs de lijn meer dan ik keek. 

Vanaf toen wist ik het zeker. Voetballen is heel 

leuk! Ik wil ook op voetbal.” 

DE AFC'ER  |  41

‘ INTERESSE VAN 

TOPCLUB’ 
AFC is altijd een kweekvijver geweest voor het betaalde voetbal. En 

ook dit jaar barst het van de talentvolle en ambitieuze voetballers. We 

spraken met Sepp, Tijn, en trotse ouders Dennis en Mascha Nuijens.

Sepp en Tijn, hoe zijn jullie voor het eerst 

met voetbal in aanraking gekomen? 

SAMEN: “Bij ons thuis stond er vaak voetbal aan 

op de televisie en dan met name Ajax. Toen we 

een sport mochten kiezen, was de meest voor 

de hand liggende natuurlijk voetbal.” 

Op welke posities  spelen jullie het liefst 

en waarom?

SEPP: “Ik ben goed in verdedigen en in aanvallen. 

Daarom word ik vaak op het middenveld gezet 

zodat ik zowel aanvallend als verdedigend 

belangrijk kan zijn. Ik vind aanvallen toch wel 

het leukst. De laatste tijd vind ik keepen eigen-

lijk ook heel leuk.” 

TIJN: “In ons team spelen we nog niet op vaste 

posities. Onze trainer Taco laat ons op iedere 

plek spelen, van keeper tot spits en alles daar-

tussen. Wat ik het leukst vind, is scoren. De 

laatste tijd merk ik dat ik linksvoor wel het 

leukste vind.” 

Kunnen jullie omschrijven aan welke 

punten je nog zou willen werken, en waar 

ben je juist heel goed in?

SEPP: “Ik zou nog meer trucjes willen doen en 

meer gebruik maken van mijn harde schot. Ik 

ben sterk, een goede spelverdeler en kan heel 

hard en gericht schieten.”

TIJN: “Ik ben snel en fel, kan ook goed schieten 

en heb een goede en snelle balbehandeling. Ik 

wil graag mijn linkerbeen verbeteren en meer 

succesvolle Akka Panna’s maken.”  

We horen dat Ajax interesse heeft voor Tijn, 

hoe ga je als broer en vader hiermee om? 

VADER DENNIS EN SEPP SAMEN: “We zijn natuurlijk 

heel trots dat Tijn is gescout door Ajax. Dat is 

best bijzonder want we zien nu hoe goed die 

jongens zijn en dat is echt niet normaal. We 

hebben gezien dat je daar met talent alleen, 

of hard werken alleen, niet komt. Het moet een 

combinatie van beide zijn. 

AFC KWEEKVIJVER
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Dennis, je bent als vader zeer actief 

betrokken bij AFC. Je bent ook een 

toegewijde sponsor van de club. Kun je 

uitleggen hoe dit tot stand is gekomen? 

“Dat is een leuk verhaal. Er was rondom 

november 2019 een openingsavond voor 

de businessclub van AFC en ik werd meege-

vraagd door Daniël van den Bergh. Ik had toen 

geen intentie om lid te worden. De gastheer 

en moderator die avond was Jort Kelder. Er 

werd gevraagd aan alle gasten of ze lid wilden 

worden. Toen een andere gast en plein pubic 

met microfoon in de hand vertelde over zijn 

business dacht ik:  Dat wil ik ook wel, hier en nu. 

Vervolgens vroeg ik de microfoon aan Jort en 

zei ik dat ik lid zou worden als mensen die een 

uitdaging zien op het gebied van cyber security 

mij zouden benaderen. En zo geschiedde. Dus 

ik werd lid van de businessclub. Later besloot 

ik ook een bord langs het veld te plaatsen.”

Waarom heb je ervoor gekozen om je 

zonen bij AFC te laten voetballen? 

“We hadden ten eerste veel positieve verhalen 

gehoord over AFC en ten tweede waren er wat 

kindjes van de school van Sepp die ook naar 

AFC gingen. Toen was het alleen nog de uitda-

ging hoe wij tussen de vele aanmeldingen uit 

konden springen en een plekje zouden kunnen 

bemachtigen als lid van de club. Ron van Does-

burg, ridder van AFC en ook een goede kennis 

van ons, heeft daarbij geholpen. 

Sepp en Tijn, kijken jullie zelf veel voetbal? 

En wie zijn jullie favoriete spelers? 

SAMEN: “Zoals we al zeiden kijken we veel 

voetbal op tv, maar ook naar elkaars partijen 

en natuurlijk naar het eerste van AFC. Wat we 

ook regelmatig doen is naar een wedstrijd van 

Ajax. Tijdens de wedstrijd zitten we aan het 

veld op de eerste rij, waar we de spelers bijna 

kunnen aanraken. Dat is echt heel cool. We 

vinden Antony en Tadic echt heel goed. Maar 

internationaal zijn Messi, Mbappé en Ronaldo 

natuurlijk geweldig!”

Dennis, kun je omschrijven hoe je langs de 

lijn staat om je zonen te motiveren? 

“Meestal met veel energie. Veel aanmoe-

digen en aanwijzingen geven. Altijd luidkeels 

en uitsluitend positief. Dat laatste vind ik heel 

belangrijk. Ik houd van humor en doe af en toe 

een beetje gek.” 

Wat vinden jullie, Sepp en Tijn, ervan als 

jullie vader langs de lijn staat te kijken?

SAMEN: “Soms vinden we het leuk en soms niet 

omdat pappa dan irritant is.”

Mascha, hoe is het voor jou als vrouw 

en moeder om samen te leven met drie 

mannelijke voetballiefhebbers?

“Ik kom zelf uit een meidengezin met een zus, 

dus het mannengehalte en daarbij alle drukte 

is even wennen. Maar de liefde wint altijd en 

ik heb er ook veel plezier in. Ik kom graag bij 

AFC maar wel meestal functioneel. Bijvoor-

beeld voor brengen en/of halen. Als zij met zijn 

drietjes bij AFC, een uitclub, of naar Ajax zijn, 

dan ga ik ook wat leuks doen. Iedereen blij!”

Wat zijn kenmerken die Sepp en Tijn van 

jullie hebben overgenomen en zichtbaar 

zijn in het voetballen?

“Nou, dat is een leuke vraag. Sepp lijkt qua 

uiterlijk maar ook als mens heel erg op Dennis. 

Altijd uitgesproken en expressief. Als hij blij is, 

dan weet iedereen dat. Als hij verdrietig is zie 

je dat ook heel duidelijk aan Sepp. Tijn daaren-

tegen lijkt veel meer op mij. Ik verwerk zowel 

blije als verdrietige dingen meer zelf. Dat zien 

we nu ook aan het traject met hem bij Ajax. Hij 

praat nergens over, maar als hij er moet zijn op 

het veld, dan is hij er. Ik herken dat heel sterk.” 

Dennis en mascha, zijn jullie zelf eigenlijk 

sportief?

MASCHA: “Ik heb vroeger schoonzwemmen op 

top niveau gedaan. Ik ben voor internationale 

wedstrijden op veel plekken op de wereld 

geweest. Omdat ik er nog meer voor moest 

laten dan ik al deed en ook wilde studeren, 

ben ik uiteindelijk gestopt. Nu doe ben ik aan 

het hardlopen en wat fitness om fit en gezond 

te blijven, maar echt op amateurniveau. Ik kan 

mijzelf wel goed motiveren om te sporten.” 

DENNIS: “Ik heb vanaf mijn vijfde jaar gevoet-

bald. Eerst bij FC Lisse en vervolgens, vanaf 

mijn tiende, bij Voorschoten 97. Ik speelde 

altijd in de B1, C1 en E1. Na veel last van mijn 

enkels te hebben gehad, ben ik gestopt. 

Vanaf mijn vijftiende heb ik  ruim dertien jaar 

op thaiboksen gezeten. Nu doe ik hardlopen 

en fitness om gezond te blijven.” 

SEPP NUIJENS 9 jaar
SPEELT BIJ JO10-3

TIJN NUIJENS 7 jaar
SPEELT BIJ JO8-1
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ben ik uiteindelijk gestopt. Nu doe ben ik aan 
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mijn tiende, bij Voorschoten 97. Ik speelde 
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Vanaf mijn vijftiende heb ik  ruim dertien jaar 
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en fitness om gezond te blijven.” 

SEPP NUIJENS 9 jaar
SPEELT BIJ JO10-3

TIJN NUIJENS 7 jaar
SPEELT BIJ JO8-1
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LIZANNE
POUW

WAT ZIT ER IN DE 
VOETBALTAS VAN

DE TAS VAN...
TEKST EN FOTO'S  TOM POEDERBACH
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Lizanne Pouw (21) is de spits van AFC Vrouwen 1. Haar team werd in mei kampioen van de 

Derde Klasse.  Lizanne trof 37 keer doel, is ook topscorer en maakte vijf hattricks. Pikant 

detail: ze speelt pas sinds 6 maart volledige wedstrijden als spits. Het seizoen 2021/22 

was haar eerste bij AFC. Hiervoor was ze lid van Buitenveldert. 

Ze heeft het reuze naar haar zin bij AFC, de club voelt vertrouwd. “Vrouwen 1 is een heel gezellig 

team. Het bestaat uit harde werkers, dus ik zit hier wel op m’n plek”, zegt ze daarover. Lizanne 

hoopt nog veel te winnen en in de toekomst op het hoogste niveau te spelen.

DE AFC'ER  |  45



DE AFC'ER  |  47

‘  JE MOET ALTIJD 
BIJ JE EIGEN 
VISIE BLIJVEN’

Na vier seizoenen als hoofdtrainer van AFC 1 kan Uli Landvreugd 

terugkijken op een mooie en succesvolle periode, waarin veel 

gebeurde. Wij waren benieuwd naar die periode. Michael Parsser 

zocht Uli op voor een terugblik.

Uli, we gaan zo helemaal terugblikken op 

je vier jaar als hoofdtrainer van AFC. Maar 

eerst wil ik het hebben over het recente 

seizoen. Hoe kijk je daarop terug?

“Het was een beetje wisselvallig. Dat heeft 

vooral te maken met corona eigenlijk. Iedereen 

heeft daar last van gehad, maar het had heel 

veel invloed op ons elftal.”

Doel je dan vooral op de fitheid van de 

spelers?

“Ja, in de voorbereiding was ik al twaalf jongens 

kwijt met corona. Toen moest ik weer wachten 

tot ze terugkwamen. De één had er meer last 

van dan de andere en sommige spelers hebben 

het wel drie keer gehad. Dat hakt er gewoon 

in. De jongens begonnen trouwens ook minder 

fit aan de voorbereiding als dat eigenlijk zou 

moeten. Nou, als je dan ook nog corona erover-

heen krijgt, dan snap je wel wat dat doet met 

een voetballer.” 

Heeft dat ook invloed op het groeps-

proces gehad omdat andere jongens meer 

aan spelen toekwamen dan normaal?

“Jazeker, dat heb ik wel gemerkt. Ik merkte ook 

dat je zo sterk bent als je zwakste schakel. 

Daar moet je gewoon rekening mee houden. 

We hebben ook erg gelet op de belastbaarheid. 

AFC heeft ervoor gekozen om ons twee weken 

uit het trainingsritme te halen omdat een aantal 

jongens corona had. Sommige clubs konden 

gewoon doortrainen, die hebben alleen de coro-

nagevallen uit de groep gehaald. Wij moesten 

als team stoppen, dat was een keuze van de 

club. Maar dat hebben we wel echt gemerkt.”

Als je daar dan rekening mee houdt en 

alles analyseert, kun je dan wel tevreden 

zijn over het seizoen? Is het maximale 

eruit gehaald?

“Nee, ik denk niet dat we het maximale eruit 

INTERVIEW MET ULI LANDVREUGD
TEKST  MICHAEL PARSSER   FOTO'S  TOM POEDERBACH

46  |  DE AFC'ER



DE AFC'ER  |  47

‘  JE MOET ALTIJD 
BIJ JE EIGEN 
VISIE BLIJVEN’

Na vier seizoenen als hoofdtrainer van AFC 1 kan Uli Landvreugd 

terugkijken op een mooie en succesvolle periode, waarin veel 

gebeurde. Wij waren benieuwd naar die periode. Michael Parsser 

zocht Uli op voor een terugblik.

Uli, we gaan zo helemaal terugblikken op 

je vier jaar als hoofdtrainer van AFC. Maar 

eerst wil ik het hebben over het recente 

seizoen. Hoe kijk je daarop terug?

“Het was een beetje wisselvallig. Dat heeft 

vooral te maken met corona eigenlijk. Iedereen 

heeft daar last van gehad, maar het had heel 

veel invloed op ons elftal.”

Doel je dan vooral op de fitheid van de 

spelers?

“Ja, in de voorbereiding was ik al twaalf jongens 

kwijt met corona. Toen moest ik weer wachten 

tot ze terugkwamen. De één had er meer last 

van dan de andere en sommige spelers hebben 

het wel drie keer gehad. Dat hakt er gewoon 

in. De jongens begonnen trouwens ook minder 

fit aan de voorbereiding als dat eigenlijk zou 

moeten. Nou, als je dan ook nog corona erover-

heen krijgt, dan snap je wel wat dat doet met 

een voetballer.” 

Heeft dat ook invloed op het groeps-

proces gehad omdat andere jongens meer 

aan spelen toekwamen dan normaal?

“Jazeker, dat heb ik wel gemerkt. Ik merkte ook 

dat je zo sterk bent als je zwakste schakel. 

Daar moet je gewoon rekening mee houden. 

We hebben ook erg gelet op de belastbaarheid. 

AFC heeft ervoor gekozen om ons twee weken 

uit het trainingsritme te halen omdat een aantal 

jongens corona had. Sommige clubs konden 

gewoon doortrainen, die hebben alleen de coro-

nagevallen uit de groep gehaald. Wij moesten 

als team stoppen, dat was een keuze van de 

club. Maar dat hebben we wel echt gemerkt.”

Als je daar dan rekening mee houdt en 

alles analyseert, kun je dan wel tevreden 

zijn over het seizoen? Is het maximale 

eruit gehaald?

“Nee, ik denk niet dat we het maximale eruit 

INTERVIEW MET ULI LANDVREUGD
TEKST  MICHAEL PARSSER   FOTO'S  TOM POEDERBACH

46  |  DE AFC'ER



Heb je de club daarin zien veranderen in 

die vier jaar?

“Alles gaat met stapjes. Maar wij hebben de 

voeding aangepast, we hebben de manier van 

trainen aangepast. We hebben ook afscheid 

genomen van spelers. Dat gebeurde nooit bij 

AFC, dus daar zie je ook een transformatie in. 

Het wordt gewoon allemaal professioneler. De 

grootste verandering is natuurlijk het clubhuis 

en het sportpark. Het is super mooi om daar 

te mogen werken. Maar ook wel gek. Als je 24 

jaar het andere clubhuis gewend bent, is het 

steeds wennen.”

Jij hebt volgens mij echt bijgedragen aan 

het professionaliseren van het eerste 

elftal. Wat was het belangrijkste dat je 

moest veranderen?

“Dat gaat niet vanzelf, maar ik probeerde de 

spelers te laten focussen op het feit dat ze 

wel voor hun sport moeten leven. De club geeft 

ons ook de middelen daarvoor, bijvoorbeeld 

door de sportschool die we hebben. Ook in de 

staf zijn we geprofessionaliseerd. Ik heb twee 

assistenten in plaats van één.  We hebben 

een performance trainer en een videoanalist. 

We hebben bovendien de voeding aangepast, 

voor de wedstrijd altijd pasta in plaats van wit 

brood. House of Nutrition sponsort ons voor 

de eiwitshakes na de wedstrijd. In z’n totaliteit 

is het gewoon professioneler geworden.”

Ik kijk van een grote afstand naar jou. 

Maar als ik het zo zie ben jij de baas, 

maar sta je ook tussen de spelers. Zijn er 

bepaalde spelers met wie je een speciale 

band hebt opgebouwd?

“Voorheen stond ik veel meer tussen de 

jongens, maar sinds ik bij AFC zit sta ik meer 

op afstand. Ik spreek niet privé met de 

jongens af. Maar Djuric Ascension is speciaal 

voor mij. Ik ben zijn jeugdtrainer geweest en 

hij is nu veertig en speelt nog steeds. Afge-

lopen zomer kwam ik trouwens Riley tegen 

op vakantie, daar trek je dan wel mee op. Dat 

was mooi. Ik moet een klik hebben om met 

iemand goed te kunnen werken.”

Als je terugkijkt op die vier jaar, wat is dan 

het mooiste moment geweest?

“Natuurlijk het kampioenschap, maar vooral dat 

ik dat kon delen met mijn familie en vrienden. Ik 

ben zo trots dat mijn moeder dat mee mocht 

maken en ik ben nog steeds trots op haar, want 

ze komt elke thuiswedstrijd kijken op 85-jarige 

leeftijd. Echt fantastisch. Als ze niet met de 

auto kan, pakt ze de vouwfiets en gaat ze met 

de Noord/Zuidlijn. Dat koester ik! Maar ook met 

jullie, daar heb ik een goede band mee, mijn 

echte AFC-vrienden. Zoals Laurens Bianchi, 

David Westerhof, de gebroeders Gehring, AFC 

is voor mij echt thuiskomen.”

Je zal dus altijd blijven terugkomen bij 

AFC?

“Jazeker, ik heb veel te danken aan de club. Ik 

heb bijvoorbeeld werk gekregen via AFC. Het 

blijft gewoon in mijn DNA.”

Jouw opvolger is Benno Nihom, heb je een 

advies voor hem?

“Gewoon je eigen koers varen, dicht bij jezelf 

blijven. Dat is met alles zo natuurlijk.” 

Je kent AFC door en door, heb je een 

advies voor de hele club?

“Als je naar het eerste kijkt: daar moet je niet 

afhankelijk zijn van één persoon. De clubs 

die ten onder zijn gegaan, zijn clubs die één 

hoofdsponsor hadden. En als die ermee stopt, 

klapt de hele boel in elkaar. Het moet breed 

gedragen worden, maar volgens mij zit dat 

wel goed bij AFC. Dat is mijn advies, hou het 

zo en draag het breed. Wees niet afhankelijk 

van een individu.”

Hoop je ooit nog terug te komen als 

trainer van AFC 1?

“Anytime. Ze kunnen altijd bellen.”

‘IN Z’N TOTALITEIT IS HET GEWOON 
PROFESSIONELER GEWORDEN’
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Merkte je gedurende het seizoen dat de 

connectie minder was?

“Nee, de connectie was er wel. Maar als je 

jongens op een gegeven moment naar een 

next level wil brengen, moet het nog wel over-

komen. Ik denk dat het goed is dat er een ander 

voor de groep komt.”

Dus je hebt er wel vrede mee dat het nu 

stopt?

“Jazeker, dit is het juiste moment om uit elkaar 

te gaan. Het is goed zo.”

Wat heb je in die vier jaar het meest 

geleerd?

“Nou, bijvoorbeeld de groepsdynamiek. En het 

allerbelangrijkste is vertrouwen van de spelers 

en de staf. Dat had ik de eerste drie jaar zeker 

wel, maar dat was het laatste seizoen minder.”

Wat bedoel je precies met vertrouwen?

“De harmonie in de groep. Dat alles wat in de 

kleedkamer speelt, gewoon vertrouwelijk is. 

Dingen horen intern te blijven, maar er werd 

te veel gesproken en gelekt. We hebben huis-

regels opgesteld en het is belangrijk dat die 

nageleefd worden. Ik merkte gewoon vaak dat 

die weg niet werd bewandeld.”

Is dat het belangrijkste wat je uit die vier 

seizoenen pakt, vertrouwen?

“Ja, maar zeker ook plezier. En je moet altijd 

bij je eigen visie blijven, je eigen manier van 

werken. En gaandeweg ontwikkel je je als mens 

en als trainer natuurlijk ook. Ik wil ook graag 

zeggen dat het me gegund is om trainer van 

AFC te worden.”

Jij kent AFC natuurlijk als geen ander, 

maar je hebt ook andere clubs getraind. 

Heb je gemerkt dat AFC anders is?

“Ja, daarom zeg ik: je moet echt dicht bij jezelf 

blijven. Zeker bij een club als AFC. Alle beslis-

singen die je neemt moeten van jezelf komen, 

recht uit het hart. Niet omdat iemand anders 

het fijn vindt als een andere speler wordt 

opgesteld.”

Oh ja, wordt er dan veel op dat gebied op 

je ingepraat?

“Dat gebeurde weleens. Dan moet je sterk in 

je schoenen staan. Je hebt zelf iets voor ogen, 

je eigen visie en of een jongen nou achttien is 

of vierendertig, dat maakt voor mij niet uit.”

‘MIJN MOEDER KOMT 
OP 85-JARIGE LEEFTIJD 
ELKE THUISWEDSTRIJD 
KIJKEN’

hebben gehaald. We hebben het wel gepro-

beerd, maar als we in de spiegel kijken en 

eerlijk zijn moeten we concluderen dat er zeker 

wat meer in had gezeten.”

Waar heeft dat dan nog meer aan 

gelegen?

“Aan het individu. Ik kan niet voor iedereen 

spreken, maar de beleving van de sport was 

niet bij iedereen optimaal. Het leek of ze nog 

in de coronamaanden zaten. De omschakeling 

naar echt fit zijn voor de sport, dat was er niet. 

Het is geven en nemen, de échte bereidheid 

heb ik gemist.”

Als je nu terugkijkt op je totale periode als 

trainer van het eerste elftal, hoe heb je 

dat beleefd?

“Als ik kijk naar het eerste jaar, was het heel 

spannend. Ik wist niet waar ikzelf stond, ik 

was vol in ontwikkeling. Door onze manier van 

werken werden we direct kampioen. Dat was 

natuurlijk prachtig. Het tweede jaar gingen 

we op dezelfde voet verder. We hebben wel 

wat aanpassingen gedaan. Dat moet je ook 

altijd proberen te doen, het team ontwikkelen. 

Uiteindelijk werd het seizoen gestaakt op drie-

kwart, toen stonden we tweede.”

“In het derde jaar waren we het best. Alles 

klopte, we waren fit, de harmonie, de manier 

van spelen, het was top. Maar ja, na zes 

wedstrijden moesten we alweer stoppen 

terwijl we bovenaan stonden met vier punten 

los. Ik moet eerlijk zeggen dat dit vierde 

seizoen de rek er wel uit was voor mij. Ik had 

het maximale eruit gehaald.”

INTERVIEW MET ULI LANDVREUGD
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Beroep: pr-manager GASSAN Diamonds

Moeder van Sara en Matteo (JO13-5)

Kun je een korte omschrijving geven van 

de indruk die je van AFC hebt? 

“Het is een heel goede en gezellige club.’’  

Waarom heb je ervoor gekozen om je zoon 

bij AFC te laten voetballen? 

“Toen ik op mijn werk vertelde dat mijn zoon 

op voetbal wilde, zei mijn baas Benno Leeser: 

‘Als jouw zoontje op voetbal wil, is er maar één 

club waar die mag spelen en dat is AFC.’ En ik 

moet wel toegeven dat hij helemaal gelijk had. 

AFC is voor ons de beste club van Nederland.”

Hoe lang ben jij actief langs de lijn bij AFC? 

“Vanaf het moment dat ik Matteo voor 

de eerste keer het veld op zag gaan kon ik 

mijn ogen niet meer van hem afhouden en 

sindsdien probeer ik zoveel mogelijk naar de 

trainingen en wedstrijden te komen om te 

genieten van alle blijdschap van mijn zoon.’’ 

Als jij de sfeer langs de lijn mag 

omschrijven… 

“De sfeer is heel ontspannen en het is er heel 

gezellig. Het voelt als een grote familie. Ik kom 

heel vaak bekenden tegen die ik zakelijk of 

privé al ken. Het voelt er heel erg fijn.” 

Sta je vaak alleen langs de lijn of in 

gezelschap? 

“Ik sta nooit alleen, omdat de overige ouders 

van het team net zo fanatiek zijn als ik. We zijn 

altijd met z’n allen aanwezig. Het is ook heel 

leuk dat ik een aantal ouders al ken vanaf de 

eerste basisschooldag van Matteo. Ik ben nu 

aan het schrijven en krijg gelijk een lach op 

mijn gezicht… Tijdens corona was er een tijd 

dat ouders niet toegestaan waren langs de 

lijn. Echter, we zijn een keertje stiekem toch 

naar binnen gegaan naar onze jongens. Toen 

kwam er iemand langs en hij zei: ‘Zo, wat zijn 

jullie fanatieke moeders zeg!’” 

Ben je ook veel aanwezig als het koud is of 

als het regent? 

“Het maakt niet uit of er wind, storm, regen, 

hagel of hitte is. Ik ben er altijd bij om mijn zoon 

aan te moedigen.” 

Hoe hoort jouw zoon dat jij als moeder ook 

langs de lijn staat? 

“Ik roep vaak zijn naam of ik zeg forza, forza, 

dai Matteo! in het Italiaans. Hij weet natuurlijk 

dat ik er ben. Wat ik ook erg leuk vind is dat hij 

toch soms naar mij kijkt om zeker te zijn dat 

ik hem zie spelen.”

Wat is je grootste ergernis als je langs de 

lijn staat? 

“Dat sommige ouders en/of kinderen van 

andere clubs zich niet op een sportieve manier 

gedragen en als er geen fatsoenlijke taal wordt 

gesproken. Ook wordt er soms veel druk op 

de kinderen gezet. Ik vind het echt onnodig. 

Natuurlijk is het helemaal leuk als ze winnen, 

maar het is een sport en ze spelen op een 

amateuristisch niveau.” 

Op welke manier motiveer je je zoon voor 

hij de deur uitgaat naar de wedstrijd of 

training? 

“Ik hoef geen moeite te doen! Matteo vindt 

de training fantastisch, al helemaal de laatste 

paar jaren. En hij zoekt in de Voetbal.nl-app 

alvast het programma op van de komende 

wedstrijden. Hij kijkt altijd uit naar de 

wedstrijden op zaterdag.”

Kom je na de wedstrijd of trainingen graag 

in het clubhuis of ga je linea recta naar 

huis? 

“Het is wisselend. Heel vaak zitten we lang te 

kletsen met ouders en de jongens trappen 

soms nog een balletje. Andere keren drinken 

we een kop koffie en eet Matteo een broodje 

kroket of kipcorn.” 

Langs de lijn komen mensen veel vrienden 

tegen en er ontstaan vaak nieuwe 

vriendschappen. Wat is jouw ervaring 

hiermee? 

“Absoluut! Ik kende veel ouders al, een aantal 

jongens zat met elkaar in de klas op de lagere 

school. Toen we drie jaar geleden hoorden 

dat er een paar kinderen naar een ander team 

zouden gaan en er een paar nieuwe bij zouden 

komen, vonden we het niet leuk. Meer in de zin 

van dat wij het als ouders zo leuk met elkaar 

hadden. Maar het is meteen goed gekomen! 

We hadden het daarna gelijk weer zo leuk. 

De jongens onderling en wij als ouders. We 

hebben een WhatsApp-groep waarin wij niet 

alleen alles over AFC bespreken, maar ook 

delen we andere leuke berichten. Dat zegt 

genoeg.” 

Als jij advies mag geven aan andere 

ouders die ook langs de lijn staan, wat zou 

je dan zeggen? 

“Wees enthousiast, stimuleer je kind en de 

medespelers. Laat het coachen over aan 

de trainers of coaches. Winnen, maar ook 

verliezen hoort er natuurlijk bij. Blijf altijd posi-

tief en word niet boos. Geen schaamteloze 

gedragingen rondom een amateurvoetbal-

team van onze kinderen.” 
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Beroep: pr-manager GASSAN Diamonds

Moeder van Sara en Matteo (JO13-5)

Kun je een korte omschrijving geven van 

de indruk die je van AFC hebt? 

“Het is een heel goede en gezellige club.’’  

Waarom heb je ervoor gekozen om je zoon 

bij AFC te laten voetballen? 

“Toen ik op mijn werk vertelde dat mijn zoon 

op voetbal wilde, zei mijn baas Benno Leeser: 

‘Als jouw zoontje op voetbal wil, is er maar één 

club waar die mag spelen en dat is AFC.’ En ik 

moet wel toegeven dat hij helemaal gelijk had. 

AFC is voor ons de beste club van Nederland.”

Hoe lang ben jij actief langs de lijn bij AFC? 

“Vanaf het moment dat ik Matteo voor 

de eerste keer het veld op zag gaan kon ik 

mijn ogen niet meer van hem afhouden en 

sindsdien probeer ik zoveel mogelijk naar de 

trainingen en wedstrijden te komen om te 

genieten van alle blijdschap van mijn zoon.’’ 

Als jij de sfeer langs de lijn mag 

omschrijven… 

“De sfeer is heel ontspannen en het is er heel 

gezellig. Het voelt als een grote familie. Ik kom 

heel vaak bekenden tegen die ik zakelijk of 

privé al ken. Het voelt er heel erg fijn.” 

Sta je vaak alleen langs de lijn of in 

gezelschap? 

“Ik sta nooit alleen, omdat de overige ouders 

van het team net zo fanatiek zijn als ik. We zijn 

altijd met z’n allen aanwezig. Het is ook heel 

leuk dat ik een aantal ouders al ken vanaf de 

eerste basisschooldag van Matteo. Ik ben nu 

aan het schrijven en krijg gelijk een lach op 

mijn gezicht… Tijdens corona was er een tijd 

dat ouders niet toegestaan waren langs de 

lijn. Echter, we zijn een keertje stiekem toch 

naar binnen gegaan naar onze jongens. Toen 

kwam er iemand langs en hij zei: ‘Zo, wat zijn 

jullie fanatieke moeders zeg!’” 

Ben je ook veel aanwezig als het koud is of 

als het regent? 

“Het maakt niet uit of er wind, storm, regen, 

hagel of hitte is. Ik ben er altijd bij om mijn zoon 

aan te moedigen.” 

Hoe hoort jouw zoon dat jij als moeder ook 

langs de lijn staat? 

“Ik roep vaak zijn naam of ik zeg forza, forza, 

dai Matteo! in het Italiaans. Hij weet natuurlijk 

dat ik er ben. Wat ik ook erg leuk vind is dat hij 

toch soms naar mij kijkt om zeker te zijn dat 

ik hem zie spelen.”

Wat is je grootste ergernis als je langs de 

lijn staat? 

“Dat sommige ouders en/of kinderen van 

andere clubs zich niet op een sportieve manier 

gedragen en als er geen fatsoenlijke taal wordt 

gesproken. Ook wordt er soms veel druk op 

de kinderen gezet. Ik vind het echt onnodig. 

Natuurlijk is het helemaal leuk als ze winnen, 

maar het is een sport en ze spelen op een 

amateuristisch niveau.” 

Op welke manier motiveer je je zoon voor 

hij de deur uitgaat naar de wedstrijd of 

training? 

“Ik hoef geen moeite te doen! Matteo vindt 

de training fantastisch, al helemaal de laatste 

paar jaren. En hij zoekt in de Voetbal.nl-app 

alvast het programma op van de komende 

wedstrijden. Hij kijkt altijd uit naar de 

wedstrijden op zaterdag.”

Kom je na de wedstrijd of trainingen graag 

in het clubhuis of ga je linea recta naar 

huis? 

“Het is wisselend. Heel vaak zitten we lang te 

kletsen met ouders en de jongens trappen 

soms nog een balletje. Andere keren drinken 

we een kop koffie en eet Matteo een broodje 

kroket of kipcorn.” 

Langs de lijn komen mensen veel vrienden 

tegen en er ontstaan vaak nieuwe 

vriendschappen. Wat is jouw ervaring 

hiermee? 

“Absoluut! Ik kende veel ouders al, een aantal 

jongens zat met elkaar in de klas op de lagere 

school. Toen we drie jaar geleden hoorden 

dat er een paar kinderen naar een ander team 

zouden gaan en er een paar nieuwe bij zouden 

komen, vonden we het niet leuk. Meer in de zin 

van dat wij het als ouders zo leuk met elkaar 

hadden. Maar het is meteen goed gekomen! 

We hadden het daarna gelijk weer zo leuk. 

De jongens onderling en wij als ouders. We 

hebben een WhatsApp-groep waarin wij niet 

alleen alles over AFC bespreken, maar ook 

delen we andere leuke berichten. Dat zegt 

genoeg.” 

Als jij advies mag geven aan andere 

ouders die ook langs de lijn staan, wat zou 

je dan zeggen? 

“Wees enthousiast, stimuleer je kind en de 

medespelers. Laat het coachen over aan 

de trainers of coaches. Winnen, maar ook 

verliezen hoort er natuurlijk bij. Blijf altijd posi-

tief en word niet boos. Geen schaamteloze 

gedragingen rondom een amateurvoetbal-

team van onze kinderen.” 
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Ad, Ik heb zo veel vragen, want ik ben erg 

benieuwd naar jouw jaren als voorzitter. 

Maar ik wil eerst terug in de tijd. Hoe ben 

jij ooit bij AFC terechtgekomen?

“Oh, dat is heel lang geleden. Dat was onge-

veer gelijktijdig met de geboorte van mijn zoon 

David. Hij is nu 39 dus rekening maar uit. Ik 

werd gevraagd door Johan de Bie, die kende 

ik via de verzekeringen. Ik zat toentertijd 

bij Wol ’33, een zaterdagclub. Het was een 

vereniging met twee elftallen. Ik was daar ook 

bestuurslid. Daarvoor speelde ik wat serieuzer 

bij De Geuzen, toentertijd een grote Zater-

dagclub.” 

Heb je bij AFC ook nog gevoetbald? 

“Nou en of! Ik begon in de Zaterdag 3, daarna 

de Zaterdag 5, Zaterdag 7, veteranen en de 

Klassieke Veteranen.”

Ah, dus je hebt wel een aardige carrière 

erop zitten.

“Ja zeker, want ik vergeet nog dat ik af en toe 

in de Zaterdag 1 heb gespeeld.”

Dat is niet slecht Ad! Ik ken jou trouwens 

niet anders dan dat je bij AFC altijd een 

functie hebt bekleed.  

“In het begin heb ik niks gedaan. Pas toen mijn 

zoon David ging voetballen rond 1989 werd 

ik leider. En ik moet zeggen: dat was een heel 

succesvol leiderschap. Ik deed dat samen met 

Joop Jansen, de vader van Magid. We hadden 

een fantastisch team toen, met veel goede 

voetballers. Daniël de Ridder speelde in dat 

team, Magid was natuurlijk geweldig, echt een 

loopwonder, en er waren er nog een paar die 

wel aardig konden voetballen. Na dat leider-

schap kwam ik in de jeugdcommissie en dat 

was mooi om te doen. Ik ben even gestopt, 

maar in 1997 werd ik door Kees Gehring ineens 

gevraagd om jeugdvoorzitter te worden.”

Was dat een enorme verrassing of had het 

weleens door je hoofd gespookt dat je dat 

zou willen doen?

“Zeker een grote verrassing en nee, daarover 

had ik helemaal niet nagedacht. Er was een 

aantal personen dat het toen niet wilde doen. 

Kees kwam bij mij en ik dacht: Als niemand 

anders het doet, doe ik het wel. En ik heb 

dat met zoveel plezier gedaan. Samen met 

jouw vader (John Parsser, red.) en Michael 

Tugendhaft heb ik dat toen opgepakt. We 

hadden een topploeg verder met Marjan 

Stoop, Jan Verhagen, Mario Singels, Jan 

Benoni, Jan Koomen en Gerard de Winter. Ik 

besefte toen: Wij zijn de jeugdcommissie, 

maar eigenlijk zijn wij de helft van de club. En 

dat was bloedgeestig, want daardoor kwam 

ik in de bestuursvergadering met Dick van der 

Klaauw en Johan de Bie. Allemaal mannen met 

een bepaalde statuur.”

“Ik was toen al een beetje rebels en kwam dan 

om acht uur de vergadering binnen. Nou, dat 

was blijkbaar niet de bedoeling, want jeugd-

voorzitters kwamen zo’n beetje aan het einde 

van de vergadering aan de beurt. Ik vond dat 

onzin, want het gaat vaak over geld, dus ik 

moest er eerder bij zijn. Bij één van de eerste 

vergaderingen zei ik: De helft van de club, 

dat zijn wij. Dat houdt in dat ik de helft van de 

spreektijd krijg en de helft van het geld. Daar 

schrokken ze wel van en vanaf die tijd heb ik 

mij overal behoorlijk mee bemoeid. Ik heb dat 

vijf jaar gedaan.”

Kun je één ding vertellen waaraan je direct 

denkt over die tijd? 

“Ik ben met de B3 naar een toernooi in Parijs 

geweest. We gingen met de bus en dit hadden 

we zelf georganiseerd. Dan gingen we met al 

die jongetjes van veertien  jaar naar Disneyland 

Parijs, of hoe heet dat daar, je kent het wel. 

Dat was een gouden tijd. Allemaal brutale 

jongetjes waren dat, échte Amsterdammers. 

Ik weet nog goed dat we dachten dat we ze 

een avond kwijt waren. Niemand had nog een 

mobiele telefoon, dus wij hebben ons rot 

gezocht. Keken we om, stonden ze naar ons 

te kijken hoe wij in paniek waren. Weet je, dat 

was gewoon geweldig.”

En heb je toen afstand genomen of ben je 

direct doorgegaan in het bestuur?

“Ik bleef in het bestuur. Er was toen ook kort 

even sprake van of ik misschien de opvolger 

van Dick moest worden, maar ik wilde dat 

op dat moment echt niet. Ik was compleet 

gesloopt na vijf jaar jeugdvoorzitter en veel te 

druk met werk. Bovendien vond ik dat Machiel 

dat zou moeten doen en hij wilde dat ook 

gelukkig. Ik wilde wel graag vicevoorzitter zijn. 

Dat gaf een mooie betrokkenheid zoals later 

Ad Westerhof, een man met flair, heeft jarenlang 

gestreden voor AFC. Nu zwaait hij af als voorzitter. 

Michael Parsser zocht hem op om terug te blikken op 

deze periode. Wat volgde was een boeiend gesprek 

waarin alles aan bod kwam. 

‘JEUGDVOORZITTERS KWAMEN 
ZO’N BEETJE AAN HET EINDE VAN DE 
VERGADERING. IK VOND DAT ONZIN’
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Ad, Ik heb zo veel vragen, want ik ben erg 

benieuwd naar jouw jaren als voorzitter. 

Maar ik wil eerst terug in de tijd. Hoe ben 

jij ooit bij AFC terechtgekomen?

“Oh, dat is heel lang geleden. Dat was onge-

veer gelijktijdig met de geboorte van mijn zoon 

David. Hij is nu 39 dus rekening maar uit. Ik 

werd gevraagd door Johan de Bie, die kende 

ik via de verzekeringen. Ik zat toentertijd 

bij Wol ’33, een zaterdagclub. Het was een 

vereniging met twee elftallen. Ik was daar ook 

bestuurslid. Daarvoor speelde ik wat serieuzer 

bij De Geuzen, toentertijd een grote Zater-

dagclub.” 

Heb je bij AFC ook nog gevoetbald? 

“Nou en of! Ik begon in de Zaterdag 3, daarna 

de Zaterdag 5, Zaterdag 7, veteranen en de 

Klassieke Veteranen.”

Ah, dus je hebt wel een aardige carrière 

erop zitten.

“Ja zeker, want ik vergeet nog dat ik af en toe 

in de Zaterdag 1 heb gespeeld.”

Dat is niet slecht Ad! Ik ken jou trouwens 

niet anders dan dat je bij AFC altijd een 

functie hebt bekleed.  

“In het begin heb ik niks gedaan. Pas toen mijn 

zoon David ging voetballen rond 1989 werd 

ik leider. En ik moet zeggen: dat was een heel 

succesvol leiderschap. Ik deed dat samen met 

Joop Jansen, de vader van Magid. We hadden 

een fantastisch team toen, met veel goede 

voetballers. Daniël de Ridder speelde in dat 

team, Magid was natuurlijk geweldig, echt een 

loopwonder, en er waren er nog een paar die 

wel aardig konden voetballen. Na dat leider-

schap kwam ik in de jeugdcommissie en dat 

was mooi om te doen. Ik ben even gestopt, 

maar in 1997 werd ik door Kees Gehring ineens 

gevraagd om jeugdvoorzitter te worden.”

Was dat een enorme verrassing of had het 

weleens door je hoofd gespookt dat je dat 

zou willen doen?

“Zeker een grote verrassing en nee, daarover 

had ik helemaal niet nagedacht. Er was een 

aantal personen dat het toen niet wilde doen. 

Kees kwam bij mij en ik dacht: Als niemand 

anders het doet, doe ik het wel. En ik heb 

dat met zoveel plezier gedaan. Samen met 

jouw vader (John Parsser, red.) en Michael 

Tugendhaft heb ik dat toen opgepakt. We 

hadden een topploeg verder met Marjan 

Stoop, Jan Verhagen, Mario Singels, Jan 

Benoni, Jan Koomen en Gerard de Winter. Ik 

besefte toen: Wij zijn de jeugdcommissie, 

maar eigenlijk zijn wij de helft van de club. En 

dat was bloedgeestig, want daardoor kwam 

ik in de bestuursvergadering met Dick van der 

Klaauw en Johan de Bie. Allemaal mannen met 

een bepaalde statuur.”

“Ik was toen al een beetje rebels en kwam dan 

om acht uur de vergadering binnen. Nou, dat 

was blijkbaar niet de bedoeling, want jeugd-

voorzitters kwamen zo’n beetje aan het einde 

van de vergadering aan de beurt. Ik vond dat 

onzin, want het gaat vaak over geld, dus ik 

moest er eerder bij zijn. Bij één van de eerste 

vergaderingen zei ik: De helft van de club, 

dat zijn wij. Dat houdt in dat ik de helft van de 

spreektijd krijg en de helft van het geld. Daar 

schrokken ze wel van en vanaf die tijd heb ik 

mij overal behoorlijk mee bemoeid. Ik heb dat 

vijf jaar gedaan.”

Kun je één ding vertellen waaraan je direct 

denkt over die tijd? 

“Ik ben met de B3 naar een toernooi in Parijs 

geweest. We gingen met de bus en dit hadden 

we zelf georganiseerd. Dan gingen we met al 

die jongetjes van veertien  jaar naar Disneyland 

Parijs, of hoe heet dat daar, je kent het wel. 

Dat was een gouden tijd. Allemaal brutale 

jongetjes waren dat, échte Amsterdammers. 

Ik weet nog goed dat we dachten dat we ze 

een avond kwijt waren. Niemand had nog een 

mobiele telefoon, dus wij hebben ons rot 

gezocht. Keken we om, stonden ze naar ons 

te kijken hoe wij in paniek waren. Weet je, dat 

was gewoon geweldig.”

En heb je toen afstand genomen of ben je 

direct doorgegaan in het bestuur?

“Ik bleef in het bestuur. Er was toen ook kort 

even sprake van of ik misschien de opvolger 

van Dick moest worden, maar ik wilde dat 

op dat moment echt niet. Ik was compleet 

gesloopt na vijf jaar jeugdvoorzitter en veel te 

druk met werk. Bovendien vond ik dat Machiel 

dat zou moeten doen en hij wilde dat ook 

gelukkig. Ik wilde wel graag vicevoorzitter zijn. 

Dat gaf een mooie betrokkenheid zoals later 

Ad Westerhof, een man met flair, heeft jarenlang 

gestreden voor AFC. Nu zwaait hij af als voorzitter. 

Michael Parsser zocht hem op om terug te blikken op 

deze periode. Wat volgde was een boeiend gesprek 

waarin alles aan bod kwam. 
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Ja, de invoering van het meisjes- en 

vrouwenvoetbal was een heel gedoe…

“Op sommige momenten was het heel heftig. 

Dat was echt een strijd. Maar de maatschappij 

is daarin ook anders geworden, discussies zijn 

veel heftiger. Dat merk je ook in het bestuur, 

maar eigenlijk in de hele club. Je wil niet weten 

hoe vaak ik gebeld ben door ouders als de 

teamindeling bekend werd gemaakt. Dan 

zeggen zij: ‘Zeg voorzitter, mijn zoon speelt in 

de JO9-7, maar ik vind dat hij in de JO9-5 hoort 

te voetballen’. En dan zeg ik altijd: Denkt u nou 

werkelijk dat de voorzitter daarover gaat? Of 

een vader die boos was en mij meenam naar 

een veld waar jongens van twaalf aan het voet-

ballen waren. Eenmaal bij het veld aangekomen 

zei hij: ‘Kijk dat middenveld, dat ziet er toch 

niet uit?’ Bleek natuurlijk dat zijn zoon op de 

bank zat. Ik denk dat het er wel bij hoort, maar 

zo’n discussie ga ik niet natuurlijk nooit aan.”

Ik denk wel dat je blij bent dat je daar 

vanaf bent?

“Nou ja, dat valt wel mee hoor. Vergeet niet 

dat er 1.300 kinderen lid zijn bij ons, dat is 

zeventig procent van de actieve voetballers 

in de club. Daarom is de jeugd, behalve voor 

de continuïteit, ook zo belangrijk.”

Sowieso denk ik dat AFC zich onder jouw 

voorzitterschap enorm ontwikkeld heeft. 

Een oude club die nooit stilstond de 

laatste jaren.

“Dat zie je heel goed, dat is niet mijn persoon-

lijke verdienste. Dat hebben vooral anderen 

gedaan. Ik moedig dat uiteraard wel aan. Kleine 

dingen zijn wel belangrijk voor de ontwikkeling, 

bijvoorbeeld het cashless afrekenen in het 

clubhuis. Nou, dat kon echt niet! Ik zei: ‘Het 

kan wel!’ Je moet het gewoon doen. Maar wat 

écht is veranderd in de club, is bijvoorbeeld het 

clubhuis. Daar had een aantal oudere AFC’ers 

eerst enige moeite mee. En dat geluid komt 

dan bij de voorzitter terecht. Eigenlijk logisch 

want tegen wie moeten ze het anders zeggen? 

Maar op een gegeven moment bleef het maar 

doorgaan, terwijl grote groepen er juist van 

genoten. Toen hebben wij hebben op een 

gegeven moment gesteld: Dat clubhuis is 

vooral gemaakt voor alle jonge leden, die gaan 

daar mooie herinneringen maken. Dat is niet 

altijd aardig om te zeggen, maar wel de reali-

teit. Natuurlijk vinden wij dat ook oudere leden 

zich vooral thuis moeten voelen in ons nieuwe 

onderkomen. Een thuis voor alle AFC’ers! Uiter-

aard houden we veel tradities in ere, maar je 

moet de jeugd de ruimte geven. We hebben 

helaas geen obers meer in jacquet.”

Volgens mij is dat de ondernemer in jou, 

klopt dat?

“Ja, dat kan wel. We moeten gewoon door 

als club, ik heb de ouderen altijd aangehoord. 

Maar ik dacht vaak aan oud-PvdA-minister 

Jan Schaeffer, die zei: “In geouwehoer kun 

je niet wonen.” Ik heb daarvan gemaakt: In 

plannen kun je niet voetballen. Dus na veel 

geouwehoer heb ik vaak knopen doorgehakt 

en gekeken naar waar we wél kunnen komen, 

denken in mogelijkheden. Dat was de houding. 

En natuurlijk hoor ik af en toe klachten, maar 

er is niemand die zegt dat het waardeloos is.”

Wat zijn verder de punten waar je met een 

goed gevoel op terugkijkt? 

“Ik ben vooral trots op de dingen die we 

samen hebben gedaan. Als ik twee dingen 

mag noemen: Keep Smiling en de totstand-

koming van het nieuwe clubhuis en het 

sportpark. Keep Smiling is aangepast met 

het oog op onze ambitie. De stevige basis 

die al jaren bestond door inspanningen van 

velen en vooral geregeld werd door erelid Kees 

Gehring vormt het fundament van de aange-

paste Stichting. Dat het uiteindelijk leidde tot 

het kampioenschap van de Tweede Divisie is 

daar het logische gevolg van. Voor mij was dat 

trouwens geen enkele verrassing. We stonden 

in de winterstop compleet onderaan en toen 

dachten we:  Als we zo doorgaan, gaan we 

degraderen. Toen zat het ook wel even mee, 

want Raily Ignacio was ineens beschikbaar. 

Daar hebben we afspraken mee gemaakt en 

die werken.  Met Raily heb ik onder andere 

daardoor een bijzondere band. Met iedereen 

in de selectie is er overigens een heel goed 

contact en dat is heel fijn hoor. Maar die extra 

klik is er niet met allemaal. Dat hij de ballen 

er bovendien inschoot en wij het jaar daarop 

kampioen werden was natuurlijk een prettige 

bijkomstigheid.”

Zeg ik het goed als ik stel dat er twee 

prestigieuze projecten onder jouw bewind 

zijn gerealiseerd? Het sportpark, zoals 

besproken, maar ook zeker het eerste 

elftal? 

“Dat klopt wel. Ik heb daar op de achtergrond 

aan mee geholpen, maar dat was wel een 

proces. De jongens verdienen natuurlijk nu 

wat, daar ben ik heel eerlijk in. Dat was nooit zo, 

maar ik wist dat de verdiensten van de spelers 

omhoog zouden moeten als we iets wilden 

bereiken. En op een gegeven moment zijn er 

mensen geweest die hebben mee geholpen 

de begroting omhoog te krijgen. Daar ben we 
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zou blijken en bovendien een uitlaatklep voor 

mijn energie. Dat heb ik tien jaar gedaan en al 

die tijd speelde het verhaal met de Zuidas al. 

Ik was niet leidend, de mannen die dat deden 

waren Bob Neseker, Jan van Dijk en Dick van 

der Klaauw.  Het was toen al geweldig interes-

sant, maar uiteindelijk ben ik in 2013 toch het 

bestuur uitgegaan, ook omdat het helemaal 

niet meer ging in combinatie met mijn werk. 

Maar na een jaar werd de aandrang te groot 

en kwam ik toch terug als voorzitter.”

Toen begon je klus als voorzitter. Begon je 

met een bepaald idee? Had je een doel?

“Oh ja, zeker. Mijn doel was om het nieuwe 

sportpark af te krijgen, om met de gemeente 

een oplossing te creëren. Vanaf dat moment is 

het een samenspel geweest tussen een aantal 

mensen. Volgens ons was de oplossing name-

lijk dat we allereerst zelf eigenaar werden van 

het clubhuis. Dat is gelukt en daar zijn we nog 

steeds ontzettend blij mee. Dat was het begin.”

Hoe gingen die gesprekken met de 

gemeente?

“Het was een strijd, maar tegelijkertijd erg 

leuk. Dit kwam ook omdat ik met bepaalde 

mensen erg goed kon opschieten, bijvoorbeeld 

wethouder Erik van der Burg. Wij begrepen 

hem, hij begreep ons. Wij dachten met hem 

mee en wilden te weten komen wat de 

gemeente echt wilde. Want wij wisten: als wij 

dat zouden weten en wij konden hem ter wille 

zijn, dan zou hij ons ook helpen. En zo is het 

precies gegaan.”

De jarenlange discussie met de 

gemeente, vond je dat niet soms 

vermoeiend?

‘Af en toe wel, maar ik heb er ook van genoten. 

Ik vond het bijvoorbeeld echt mooi om af 

en toe te acteren en te spelen dat ik iets 

schandalig vond. Wij hebben echt gestreden 

voor de meest onbenullige dingen zoals de 

breedte van de omvang van de stammen van 

de bomen. Kun je je dat voorstellen? Niet één 

keer, maar vele discussies. Ik vond dat zo 

lekker, die mensen van de gemeente waren 

bloedserieus en ik moest van binnen lachen. 

Wij genoten ervan. Ooit zeiden wij: Hebben 

jullie enig idee hoeveel parkeerkosten wij hier 

hebben gehad voor die honderden vergade-

ringen. Waar kunnen we die bonnetjes inle-

veren? Je had die gezichten moeten zien, daar 

wisten ze geen raad mee.” 

Dat is geweldig, daar had ik bij willen zijn. 

Het sportpark staat nu, ben je tevreden?

“Oh jawel, we hebben een aantal voorzieningen 

getroffen. We zijn nog met wat dingen bezig. 

Een aantal dingen is niet goed, vooral kleine 

zaken. Maar wel belangrijk. Beneden is het 

extreem mooi. De kleedkamers zijn herkenbaar 

en modern. Over het sportpark hebben wij veel 

minder te zeggen. Het is eigenlijk niet normaal 

zo mooi, misschien een beetje over de top.”

“Voor de rest zijn we heel tevreden, ook 

hoe het financieel is gegaan. Met name de 

mensen die daar bovenop zaten hebben dat 

goed gedaan. En dat is ook de reden dat ik 

klaar ben. De ideeën zijn of bereikt of gaan 

niet bereikt worden. Op de valreep hebben 

we de prijs voor duurzaamheid in de Zuidas 

in ontvangst mogen nemen voor ons clubge-

bouw. Alle grote namen van de Zuidas achter 

ons latend. Dat geeft een trots gevoel. Ook 

zijn we megatrots op het invoeren van het 

meisjes- en vrouwenvoetbal. Daar heb je trou-

wens zelf aan mee gewerkt, dus je weet hoe 

dat ging. Voorlopig heeft dat geresulteerd in 

het kampioenschap en de promotie naar de 

Tweede Klasse van onze Vrouwen 1. Dat is 

natuurlijk fantastisch voor de club.”
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Ja, de invoering van het meisjes- en 

vrouwenvoetbal was een heel gedoe…

“Op sommige momenten was het heel heftig. 

Dat was echt een strijd. Maar de maatschappij 

is daarin ook anders geworden, discussies zijn 

veel heftiger. Dat merk je ook in het bestuur, 

maar eigenlijk in de hele club. Je wil niet weten 

hoe vaak ik gebeld ben door ouders als de 

teamindeling bekend werd gemaakt. Dan 

zeggen zij: ‘Zeg voorzitter, mijn zoon speelt in 

de JO9-7, maar ik vind dat hij in de JO9-5 hoort 

te voetballen’. En dan zeg ik altijd: Denkt u nou 

werkelijk dat de voorzitter daarover gaat? Of 

een vader die boos was en mij meenam naar 

een veld waar jongens van twaalf aan het voet-

ballen waren. Eenmaal bij het veld aangekomen 

zei hij: ‘Kijk dat middenveld, dat ziet er toch 

niet uit?’ Bleek natuurlijk dat zijn zoon op de 

bank zat. Ik denk dat het er wel bij hoort, maar 

zo’n discussie ga ik niet natuurlijk nooit aan.”

Ik denk wel dat je blij bent dat je daar 

vanaf bent?

“Nou ja, dat valt wel mee hoor. Vergeet niet 

dat er 1.300 kinderen lid zijn bij ons, dat is 

zeventig procent van de actieve voetballers 

in de club. Daarom is de jeugd, behalve voor 

de continuïteit, ook zo belangrijk.”

Sowieso denk ik dat AFC zich onder jouw 

voorzitterschap enorm ontwikkeld heeft. 

Een oude club die nooit stilstond de 

laatste jaren.

“Dat zie je heel goed, dat is niet mijn persoon-

lijke verdienste. Dat hebben vooral anderen 

gedaan. Ik moedig dat uiteraard wel aan. Kleine 

dingen zijn wel belangrijk voor de ontwikkeling, 

bijvoorbeeld het cashless afrekenen in het 

clubhuis. Nou, dat kon echt niet! Ik zei: ‘Het 

kan wel!’ Je moet het gewoon doen. Maar wat 

écht is veranderd in de club, is bijvoorbeeld het 

clubhuis. Daar had een aantal oudere AFC’ers 

eerst enige moeite mee. En dat geluid komt 

dan bij de voorzitter terecht. Eigenlijk logisch 

want tegen wie moeten ze het anders zeggen? 

Maar op een gegeven moment bleef het maar 

doorgaan, terwijl grote groepen er juist van 

genoten. Toen hebben wij hebben op een 

gegeven moment gesteld: Dat clubhuis is 

vooral gemaakt voor alle jonge leden, die gaan 

daar mooie herinneringen maken. Dat is niet 

altijd aardig om te zeggen, maar wel de reali-

teit. Natuurlijk vinden wij dat ook oudere leden 

zich vooral thuis moeten voelen in ons nieuwe 

onderkomen. Een thuis voor alle AFC’ers! Uiter-

aard houden we veel tradities in ere, maar je 

moet de jeugd de ruimte geven. We hebben 

helaas geen obers meer in jacquet.”

Volgens mij is dat de ondernemer in jou, 

klopt dat?

“Ja, dat kan wel. We moeten gewoon door 

als club, ik heb de ouderen altijd aangehoord. 

Maar ik dacht vaak aan oud-PvdA-minister 

Jan Schaeffer, die zei: “In geouwehoer kun 

je niet wonen.” Ik heb daarvan gemaakt: In 

plannen kun je niet voetballen. Dus na veel 

geouwehoer heb ik vaak knopen doorgehakt 

en gekeken naar waar we wél kunnen komen, 

denken in mogelijkheden. Dat was de houding. 

En natuurlijk hoor ik af en toe klachten, maar 

er is niemand die zegt dat het waardeloos is.”

Wat zijn verder de punten waar je met een 

goed gevoel op terugkijkt? 

“Ik ben vooral trots op de dingen die we 

samen hebben gedaan. Als ik twee dingen 

mag noemen: Keep Smiling en de totstand-

koming van het nieuwe clubhuis en het 

sportpark. Keep Smiling is aangepast met 

het oog op onze ambitie. De stevige basis 

die al jaren bestond door inspanningen van 

velen en vooral geregeld werd door erelid Kees 

Gehring vormt het fundament van de aange-

paste Stichting. Dat het uiteindelijk leidde tot 

het kampioenschap van de Tweede Divisie is 

daar het logische gevolg van. Voor mij was dat 

trouwens geen enkele verrassing. We stonden 

in de winterstop compleet onderaan en toen 

dachten we:  Als we zo doorgaan, gaan we 

degraderen. Toen zat het ook wel even mee, 

want Raily Ignacio was ineens beschikbaar. 

Daar hebben we afspraken mee gemaakt en 

die werken.  Met Raily heb ik onder andere 

daardoor een bijzondere band. Met iedereen 

in de selectie is er overigens een heel goed 

contact en dat is heel fijn hoor. Maar die extra 

klik is er niet met allemaal. Dat hij de ballen 

er bovendien inschoot en wij het jaar daarop 

kampioen werden was natuurlijk een prettige 

bijkomstigheid.”

Zeg ik het goed als ik stel dat er twee 

prestigieuze projecten onder jouw bewind 

zijn gerealiseerd? Het sportpark, zoals 

besproken, maar ook zeker het eerste 

elftal? 

“Dat klopt wel. Ik heb daar op de achtergrond 

aan mee geholpen, maar dat was wel een 

proces. De jongens verdienen natuurlijk nu 

wat, daar ben ik heel eerlijk in. Dat was nooit zo, 

maar ik wist dat de verdiensten van de spelers 

omhoog zouden moeten als we iets wilden 

bereiken. En op een gegeven moment zijn er 

mensen geweest die hebben mee geholpen 

de begroting omhoog te krijgen. Daar ben we 
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zou blijken en bovendien een uitlaatklep voor 

mijn energie. Dat heb ik tien jaar gedaan en al 

die tijd speelde het verhaal met de Zuidas al. 

Ik was niet leidend, de mannen die dat deden 

waren Bob Neseker, Jan van Dijk en Dick van 

der Klaauw.  Het was toen al geweldig interes-

sant, maar uiteindelijk ben ik in 2013 toch het 

bestuur uitgegaan, ook omdat het helemaal 

niet meer ging in combinatie met mijn werk. 

Maar na een jaar werd de aandrang te groot 

en kwam ik toch terug als voorzitter.”

Toen begon je klus als voorzitter. Begon je 

met een bepaald idee? Had je een doel?

“Oh ja, zeker. Mijn doel was om het nieuwe 

sportpark af te krijgen, om met de gemeente 

een oplossing te creëren. Vanaf dat moment is 

het een samenspel geweest tussen een aantal 

mensen. Volgens ons was de oplossing name-

lijk dat we allereerst zelf eigenaar werden van 

het clubhuis. Dat is gelukt en daar zijn we nog 

steeds ontzettend blij mee. Dat was het begin.”

Hoe gingen die gesprekken met de 

gemeente?

“Het was een strijd, maar tegelijkertijd erg 

leuk. Dit kwam ook omdat ik met bepaalde 

mensen erg goed kon opschieten, bijvoorbeeld 

wethouder Erik van der Burg. Wij begrepen 

hem, hij begreep ons. Wij dachten met hem 

mee en wilden te weten komen wat de 

gemeente echt wilde. Want wij wisten: als wij 

dat zouden weten en wij konden hem ter wille 

zijn, dan zou hij ons ook helpen. En zo is het 

precies gegaan.”

De jarenlange discussie met de 

gemeente, vond je dat niet soms 

vermoeiend?

‘Af en toe wel, maar ik heb er ook van genoten. 

Ik vond het bijvoorbeeld echt mooi om af 

en toe te acteren en te spelen dat ik iets 

schandalig vond. Wij hebben echt gestreden 

voor de meest onbenullige dingen zoals de 

breedte van de omvang van de stammen van 

de bomen. Kun je je dat voorstellen? Niet één 

keer, maar vele discussies. Ik vond dat zo 

lekker, die mensen van de gemeente waren 

bloedserieus en ik moest van binnen lachen. 

Wij genoten ervan. Ooit zeiden wij: Hebben 

jullie enig idee hoeveel parkeerkosten wij hier 

hebben gehad voor die honderden vergade-

ringen. Waar kunnen we die bonnetjes inle-

veren? Je had die gezichten moeten zien, daar 

wisten ze geen raad mee.” 

Dat is geweldig, daar had ik bij willen zijn. 

Het sportpark staat nu, ben je tevreden?

“Oh jawel, we hebben een aantal voorzieningen 

getroffen. We zijn nog met wat dingen bezig. 

Een aantal dingen is niet goed, vooral kleine 

zaken. Maar wel belangrijk. Beneden is het 

extreem mooi. De kleedkamers zijn herkenbaar 

en modern. Over het sportpark hebben wij veel 

minder te zeggen. Het is eigenlijk niet normaal 

zo mooi, misschien een beetje over de top.”

“Voor de rest zijn we heel tevreden, ook 

hoe het financieel is gegaan. Met name de 

mensen die daar bovenop zaten hebben dat 

goed gedaan. En dat is ook de reden dat ik 

klaar ben. De ideeën zijn of bereikt of gaan 

niet bereikt worden. Op de valreep hebben 

we de prijs voor duurzaamheid in de Zuidas 

in ontvangst mogen nemen voor ons clubge-

bouw. Alle grote namen van de Zuidas achter 

ons latend. Dat geeft een trots gevoel. Ook 

zijn we megatrots op het invoeren van het 

meisjes- en vrouwenvoetbal. Daar heb je trou-

wens zelf aan mee gewerkt, dus je weet hoe 

dat ging. Voorlopig heeft dat geresulteerd in 

het kampioenschap en de promotie naar de 

Tweede Klasse van onze Vrouwen 1. Dat is 

natuurlijk fantastisch voor de club.”
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‘DE CONTINUÏTEIT VAN DE CLUB IS 
GEWAARBORGD’

kunnen. Wij vinden dat het niet helemaal goed 

is gelukt om voldoende parkeerplekken te 

hebben. Wij begrijpen het beleid daarin niet. 

Oud-wethouder in Amsterdam en huidig burge-

meester van Utrecht Sharon Dijksma was vol 

op weg om de parkeertarieven in Amsterdam 

naar een tientje per uur te krijgen. Onbegrij-

pelijk!  Je ontwikkelt ongeveer het mooiste 

sportpark van Nederland en dan denk je dat de 

bezoekers uit het land, veelal topsporters, met 

de Tienertoer komen of een andere vorm van 

OV. Vervoer van sporters per trein of regiobus 

komt heel weinig voor en daarvoor moet je 

volgens mij terug naar de jaren vijftig of zestig. 

Zo’n beleid is misschien bewonderingswaardig 

maar dat gaat niet ineens. Het is net als dat 

Nederland van het aardgas af moet en dan 

wel graag volgende week. Wat ook verkeerd 

gegaan is, is dat alle bomen ineens zijn wegge-

haald  bij de snelweg. Dat had niet gemoeten, 

dat was een vergissing van de gemeente. Maar 

het ergste is wel de mensen die een verkeerde 

afslag hebben genomen in het leven.” 

Kun je daar meer over vertellen? Zijn er 

dingen geweest die echt heftig waren in je 

periode als voorzitter?

“Ja, vooral dus met mensen. Ik begrijp dingen 

gewoon soms niet. Als iemand wordt gevraagd 

voor een commissie en hij of zij niet wil. Of 

als iemand weggaat bij de club. We werken 

met vrijwilligers, dus als iets ze niet zint dan 

stoppen ze ermee. Het is dan meestal de taak 

van de voorzitter om die mensen over te halen 

om toch door te gaan. In principe vernietigen 

ze hun eigen hobby waar ze zoveel plezier 

aan beleven. De club herstelt zich (Nobody is 

bigger than the club), maar je bent dan wel je 

hobby kwijt. Soms lukt het ze te overtuigen, 

soms niet en dat is moeilijk.”

Ondanks die voor jou heftige dingen heb je 

wel genoten van je periode als voorzitter, 

zo lijkt het. Klopt dat? 

“Jazeker, Michael. Het ging mij nooit om enige 

vorm van bekendheid, haha. Dat was op mijn 

manier al geregeld. Het was een geweldige 

tijd! AFC is zo groot, daar moet je niet te klein 

over denken. En als voorzitter van AFC is het 

echt leuk, want iedereen kent de club. Buiten 

de deur hoor je vooral bewondering voor de 

mooiste club van ons land.  Dat is fantastisch 

en geeft iedere keer weer een kick. Je moet 

jezelf natuurlijk niet echt serieus nemen, maar 

genieten van ons aller AFC dat mag zeker wel. 

Ook de AFC’ers zouden veel meer moeten 

genieten van de club. Volgens mij doen we dat 

te weinig. Maar het is wel mooi dat ik voorzitter 

mocht zijn van zo’n club.”

Je stopt, je opvolger is bekend. Wat is de 

gouden tip?

“Die is er niet. Het belangrijke is dat je ervan 

geniet, enjoy! Brian Speelman is een ervaren 

bestuurder, hij heeft als jeugdvoorzitter de 

beste opleiding gehad. Er zijn veel dingen die 

hij voor het eerst gaat doen, maar die man is 

fantastisch en heel prettig om mee samen te 

werken. Hij is niet de man die aan het einde van 

een bespreking naar huis gaat met tassen vol 

huiswerk en dat is fijn. Zijn stijl zal anders zijn 

dan de mijne, zoals mijn stijl weer verschilde 

met mijn voorganger Machiel. Overigens valt 

het op dat Brian jeugdvoorzitter is geweest 

net als zijn voorgangers Dick van der Klaauw, 

Machiel van der Woude en ik. Kennelijk een 

goede basis voor het voorzitterschap van AFC. 

Daarbij is het belangrijk dat hij vooral zichzelf 

blijft. En uiteindelijk relativeert en geniet.”

Ad, heb je tot slot een boodschap voor de 

AFC’ers? Wat zou jij ze aan het einde van 

jouw periode willen meegeven? 

“Dat ze trots blijven op de club en dat het fana-

tisme wel een beetje minder kan. Count your 

blessings, we hebben zo’n mooie club. Dat hoor 

ik vooral van anderen, maar niet van binnenuit. 

Dat vind ik soms jammer. We moeten trots zijn 

op AFC! We bestaan 127 jaar en dat gaat niet 

vanzelf. We staan allemaal op de schouders 

van onze voorgangers. De continuïteit van de 

club is gewaarborgd en dat is belangrijk. Dus 

mijn boodschap is: wees trots, geniet ervan, 

maar blijf wel kritisch. Samen word je oud. Dat 

is een heel waardevolle constatering. Niet 

alleen, maar vooral met elkaar en dat is de 

echte winst van AFC.”

Ik wil je bedanken voor jouw inzet voor de 

club. Je hebt gestreden voor AFC met een 

flair waar ik van houd, het ga je goed!

“Dank je wel! Ik vind het, nogmaals, fijn om 

gedaan te hebben, het was een eer en een 

genoegen.”
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ze eeuwig dankbaar voor. Wij kregen zelfs het 

verwijt van enkele clubs uit de Bollenstreek 

dat wij de standaard hebben verpest. Dat was 

zeker waar, maar dat hebben zij twintig jaar 

daarvoor gedaan. Dus de pot verwijt de ketel. 

Anderzijds is het kampioenschap van Katwijk 

een geweldige prestatie. AFC heeft een waar-

dige opvolger in de Jack’s League.”

Maar vind je niet dat het af en toe 

doorslaat? Ik hoor dat AFC naar de Eerste 

Divisie wil. Waarom?

“Wij heb steeds gezegd dat wij onder deze 

condities er niet voor zijn dat wij gaan voet-

ballen in Helmond of Dordrecht op maandag-

avond. Er moet eerst wat gebeuren bij de KNVB.

Ik zit in de CVTD-commissie (de belangenver-

eniging van Tweede en Derde Divisieclubs, 

red.). Daar houden wij ons bijvoorbeeld bezig 

met de promotie- en degradatieregeling 

in het amateurvoetbal. Wij kunnen nu niet 

promoveren. Dat komt omdat er clubs als  

FC Dordrecht en Helmond in de Keuken 

Kampioen Divisie spelen. Die werken hier niet 

graag aan mee, want als ze degraderen wordt 

hun  voortbestaan serieus bedreigd. Nou, dat 

is een strijd binnen de KNVB. Wij vinden Telstar, 

die dat ook aangaat, trouwens een geweldige 

club met een mooie voorzitter. Met hun inmid-

dels vertrokken trainer Andries Jonker zijn de 

contacten ook uitstekend. Ik ben heel blij dat 

onze eveneens vertrekkende trainer Uli Land-

vreugd de kans heeft gekregen verder te gaan 

bij Telstar. Ik ben fan van Uli. Ik heb hem zelf als 

jeugdvoorzitter gevraagd trainer te worden 

van de B1 en later weer van de A1-junioren.”

Nog even terug naar het eerste elftal 

en de ambities. Is het lastig om met die 

ambities de identiteit van de club de 

behouden?

“Het eerste elftal leeft niet binnen de club. 

AFC speelt in een competitie waarin we 

betaald voetbal spelen voor dorpen, maar 

wij spelen niet in een dorp. Dus het aantal 

bezoekers bij het eerste is echt te laag, we 

hebben niet eens een harde kern. We hadden 

één hooligan, maar die is aardig opgedroogd 

en nu onze stadionspeaker. Vroeger stond hij 

de scheidsrechter uit te schelden. Bovendien 

boeit het heel veel AFC’ers niet of het eerste 

nou Tweede Divisie speelt of Derde Klasse. 

Die meningen horen bij de club en natuurlijk 

moet je daar een beetje op letten. Wij vinden  

dat je het hoogste moet nastreven en daar 

horen bepaalde voorwaarden bij. Als wij een 

goede speler willen binnenhalen en tegen hem 

zeggen dat we de lekkerste gevulde koeken 

hebben, dan gaat hij toch even ergens anders 

kijken. Dat is de huidige tijd, daar moeten we 

in mee.”

“Wij denken dat we op de goede weg zijn en we 

gaan pas vol gas geven voor promotie naar de 

Eerste Divisie als we daarin ook echt kunnen 

meedoen, niet om onderaan te bungelen. 

Maar laten we eerst een paar jaar boven in de 

Tweede Divisie eindigen en de tijd zal leren 

of alle clubs in de Eerste Divisie voldoende 

levensvatbaar blijken. Mocht dat niet zo zijn 

dan is er ruimte voor promotie. Wellicht met 

een aantal tegelijk. Ook de verdeling van 

betaald voetbalclubs over het land is nogal 

scheef. Alleen in Brabant al zijn er acht zoge-

naamde bvo’s en dat lijkt wat te veel. Niets 

tegen die clubs natuurlijk, maar toch…”

Maar eigenlijk hopen jullie dus dat er een 

aantal teams wegvallen zodat jullie de 

stap kunnen maken?

“Nou ja, laten we zeggen dat we hopen en erop 

vertrouwen dat er ruimte komt, linksom of 

rechtsom. Er is nog een ander plan trouwens. 

Van de huidige Tweede Divisie kun je de Eerste 

Divisie A of B maken, dus twee Eerste Divi-

sies. Dan spelen de kampioenen van die twee 

divisies tegen elkaar voor promotie naar de 

Eredivisie. Dan heb je een goede doorstroom, 

waarin een gezonde promotie-degradatie- 

regeling is. Dan wordt het nog wat, dat zou voor 

ons een goede situatie zijn. Zover is het overi-

gens nog lang niet, vooral door tegengestelde 

belangen en over dit soort onderwerpen blijft 

men maar lang vergaderen. De KNVB wordt 

vooral geleid door bedrijfskundigen, best 

goede bestuurders maar ze staan ver af van 

de geur van de kleedkamer. Dat is jammer. Een 

stip op de horizon zou daarbij kunnen helpen.“

Je zei net tussen neus en lippen door 

dat er dingen ook niet gelukt zijn. 

Dat heb ik stiekem onthouden. Kun je 

vertellen wat er niet is gelukt onder jouw 

voorzitterschap?

“Bijvoorbeeld het parkeren. De Zuidas wil 

helemaal autoluw worden. Wij hebben een 

totaal ander beleid. Als onze tegenstanders 

komen, dan moeten ze gewoon de auto kwijt 
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kunnen. Wij vinden dat het niet helemaal goed 

is gelukt om voldoende parkeerplekken te 

hebben. Wij begrijpen het beleid daarin niet. 

Oud-wethouder in Amsterdam en huidig burge-

meester van Utrecht Sharon Dijksma was vol 

op weg om de parkeertarieven in Amsterdam 

naar een tientje per uur te krijgen. Onbegrij-

pelijk!  Je ontwikkelt ongeveer het mooiste 

sportpark van Nederland en dan denk je dat de 

bezoekers uit het land, veelal topsporters, met 

de Tienertoer komen of een andere vorm van 

OV. Vervoer van sporters per trein of regiobus 

komt heel weinig voor en daarvoor moet je 

volgens mij terug naar de jaren vijftig of zestig. 

Zo’n beleid is misschien bewonderingswaardig 

maar dat gaat niet ineens. Het is net als dat 

Nederland van het aardgas af moet en dan 

wel graag volgende week. Wat ook verkeerd 

gegaan is, is dat alle bomen ineens zijn wegge-

haald  bij de snelweg. Dat had niet gemoeten, 

dat was een vergissing van de gemeente. Maar 

het ergste is wel de mensen die een verkeerde 

afslag hebben genomen in het leven.” 

Kun je daar meer over vertellen? Zijn er 

dingen geweest die echt heftig waren in je 

periode als voorzitter?

“Ja, vooral dus met mensen. Ik begrijp dingen 

gewoon soms niet. Als iemand wordt gevraagd 

voor een commissie en hij of zij niet wil. Of 

als iemand weggaat bij de club. We werken 

met vrijwilligers, dus als iets ze niet zint dan 

stoppen ze ermee. Het is dan meestal de taak 

van de voorzitter om die mensen over te halen 

om toch door te gaan. In principe vernietigen 

ze hun eigen hobby waar ze zoveel plezier 

aan beleven. De club herstelt zich (Nobody is 

bigger than the club), maar je bent dan wel je 

hobby kwijt. Soms lukt het ze te overtuigen, 

soms niet en dat is moeilijk.”

Ondanks die voor jou heftige dingen heb je 

wel genoten van je periode als voorzitter, 

zo lijkt het. Klopt dat? 

“Jazeker, Michael. Het ging mij nooit om enige 

vorm van bekendheid, haha. Dat was op mijn 

manier al geregeld. Het was een geweldige 

tijd! AFC is zo groot, daar moet je niet te klein 

over denken. En als voorzitter van AFC is het 

echt leuk, want iedereen kent de club. Buiten 

de deur hoor je vooral bewondering voor de 

mooiste club van ons land.  Dat is fantastisch 

en geeft iedere keer weer een kick. Je moet 

jezelf natuurlijk niet echt serieus nemen, maar 

genieten van ons aller AFC dat mag zeker wel. 

Ook de AFC’ers zouden veel meer moeten 

genieten van de club. Volgens mij doen we dat 

te weinig. Maar het is wel mooi dat ik voorzitter 

mocht zijn van zo’n club.”

Je stopt, je opvolger is bekend. Wat is de 

gouden tip?

“Die is er niet. Het belangrijke is dat je ervan 

geniet, enjoy! Brian Speelman is een ervaren 

bestuurder, hij heeft als jeugdvoorzitter de 

beste opleiding gehad. Er zijn veel dingen die 

hij voor het eerst gaat doen, maar die man is 

fantastisch en heel prettig om mee samen te 

werken. Hij is niet de man die aan het einde van 

een bespreking naar huis gaat met tassen vol 

huiswerk en dat is fijn. Zijn stijl zal anders zijn 

dan de mijne, zoals mijn stijl weer verschilde 

met mijn voorganger Machiel. Overigens valt 

het op dat Brian jeugdvoorzitter is geweest 

net als zijn voorgangers Dick van der Klaauw, 

Machiel van der Woude en ik. Kennelijk een 

goede basis voor het voorzitterschap van AFC. 

Daarbij is het belangrijk dat hij vooral zichzelf 

blijft. En uiteindelijk relativeert en geniet.”

Ad, heb je tot slot een boodschap voor de 

AFC’ers? Wat zou jij ze aan het einde van 

jouw periode willen meegeven? 

“Dat ze trots blijven op de club en dat het fana-

tisme wel een beetje minder kan. Count your 

blessings, we hebben zo’n mooie club. Dat hoor 

ik vooral van anderen, maar niet van binnenuit. 

Dat vind ik soms jammer. We moeten trots zijn 

op AFC! We bestaan 127 jaar en dat gaat niet 

vanzelf. We staan allemaal op de schouders 

van onze voorgangers. De continuïteit van de 

club is gewaarborgd en dat is belangrijk. Dus 

mijn boodschap is: wees trots, geniet ervan, 

maar blijf wel kritisch. Samen word je oud. Dat 

is een heel waardevolle constatering. Niet 

alleen, maar vooral met elkaar en dat is de 

echte winst van AFC.”

Ik wil je bedanken voor jouw inzet voor de 

club. Je hebt gestreden voor AFC met een 

flair waar ik van houd, het ga je goed!

“Dank je wel! Ik vind het, nogmaals, fijn om 

gedaan te hebben, het was een eer en een 

genoegen.”
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ze eeuwig dankbaar voor. Wij kregen zelfs het 

verwijt van enkele clubs uit de Bollenstreek 

dat wij de standaard hebben verpest. Dat was 

zeker waar, maar dat hebben zij twintig jaar 

daarvoor gedaan. Dus de pot verwijt de ketel. 

Anderzijds is het kampioenschap van Katwijk 

een geweldige prestatie. AFC heeft een waar-

dige opvolger in de Jack’s League.”

Maar vind je niet dat het af en toe 

doorslaat? Ik hoor dat AFC naar de Eerste 

Divisie wil. Waarom?

“Wij heb steeds gezegd dat wij onder deze 

condities er niet voor zijn dat wij gaan voet-

ballen in Helmond of Dordrecht op maandag-

avond. Er moet eerst wat gebeuren bij de KNVB.

Ik zit in de CVTD-commissie (de belangenver-

eniging van Tweede en Derde Divisieclubs, 

red.). Daar houden wij ons bijvoorbeeld bezig 

met de promotie- en degradatieregeling 

in het amateurvoetbal. Wij kunnen nu niet 

promoveren. Dat komt omdat er clubs als  

FC Dordrecht en Helmond in de Keuken 

Kampioen Divisie spelen. Die werken hier niet 

graag aan mee, want als ze degraderen wordt 

hun  voortbestaan serieus bedreigd. Nou, dat 

is een strijd binnen de KNVB. Wij vinden Telstar, 

die dat ook aangaat, trouwens een geweldige 

club met een mooie voorzitter. Met hun inmid-

dels vertrokken trainer Andries Jonker zijn de 

contacten ook uitstekend. Ik ben heel blij dat 

onze eveneens vertrekkende trainer Uli Land-

vreugd de kans heeft gekregen verder te gaan 

bij Telstar. Ik ben fan van Uli. Ik heb hem zelf als 

jeugdvoorzitter gevraagd trainer te worden 

van de B1 en later weer van de A1-junioren.”

Nog even terug naar het eerste elftal 

en de ambities. Is het lastig om met die 
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vertrouwen dat er ruimte komt, linksom of 

rechtsom. Er is nog een ander plan trouwens. 

Van de huidige Tweede Divisie kun je de Eerste 
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Eredivisie. Dan heb je een goede doorstroom, 

waarin een gezonde promotie-degradatie- 

regeling is. Dan wordt het nog wat, dat zou voor 

ons een goede situatie zijn. Zover is het overi-

gens nog lang niet, vooral door tegengestelde 

belangen en over dit soort onderwerpen blijft 

men maar lang vergaderen. De KNVB wordt 

vooral geleid door bedrijfskundigen, best 

goede bestuurders maar ze staan ver af van 

de geur van de kleedkamer. Dat is jammer. Een 

stip op de horizon zou daarbij kunnen helpen.“

Je zei net tussen neus en lippen door 

dat er dingen ook niet gelukt zijn. 

Dat heb ik stiekem onthouden. Kun je 

vertellen wat er niet is gelukt onder jouw 

voorzitterschap?

“Bijvoorbeeld het parkeren. De Zuidas wil 

helemaal autoluw worden. Wij hebben een 

totaal ander beleid. Als onze tegenstanders 

komen, dan moeten ze gewoon de auto kwijt 
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Hoelang zijn jullie al verbonden aan AFC?

JOOST: “Thijs werd op zijn zesde lid van AFC en 

toen ben ik ook lid geworden en gaan spelen 

in de Veteranen 45+1. Daphne is lid sinds haar 

zesde, nu dus ook alweer zes jaar.”

Thijs en Daphne, in welk team en op welke 

positie spelen jullie? 

THIJS: “Ik speel links op het middenveld in de 

zondag O17-3.” 

DAPHNE: “Ik speel in de MO12-1 op het midden-

veld of voorin.”

Vrouwenvoetbal is bij AFC nog relatief 

jong. Hoe reageerden jullie toen dit werd 

geïntroduceerd? 

JOOST: “Enthousiast! Enerzijds omdat het 

een mooie aanvulling is en anderzijds omdat 

Daphne ook graag bij de club van haar broer 

wilde voetballen.”

Kun je omschrijven hoe de connectie met 

AFC tot stand is gekomen?

“Toen de vriendjes van Thijs lid werden bij AFC, 

ging Thijs ook mee. Omdat mijn toenmalige 

veteranenteam bij VVGA werd opgeheven, 

ben ik eveneens lid geworden.”

Wat geef jij als vader je kinderen mee 

zodat ze een nog completere speler 

worden? 

“Goed je best doen en luisteren naar de trainer. 

Maar bovenal plezier hebben in het spelletje.”

Veel leden hebben clubliefde voor 

AFC. Kun je jullie wijze van clubliefde 

omschrijven?  

“AFC is meer dan alleen voetbal. Klinkt 

misschien wat vreemd, maar AFC voelt ook 

als familie.”

‘ AFC VOELT 
ALS FAMILIE’
In deze rubriek laten wij AFC-ouders met 

hun kinderen aan het woord. Dit keer zijn 

het Joost van Dolen met z’n dochter 

Daphne (12) en zoon Thijs (17). Joost 

is binnen AFC coördinator Onderbouw 

Overige Teams, lid van de Commerciële 

Commissie en leider van het team 

MO12-1 .
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Jij voetbalt zelf ook binnen AFC op 

zaterdag in de Veteranen 45+1. Op welke 

positie sta je in het veld en wat zijn jouw 

sterkste skills?  

“De laatste jaren was ik het slot op de deur als 

laatste man. Ik moet het wel meer hebben van 

mijn inzet dan van mijn techniek. De laatste 

wedstrijden probeer ik als keeper het doel 

schoon te houden, omdat onze doelman Dick 

geblesseerd is. Met wisselend succes…”

Hoe vaak in de week trainen Daphne en 

Thijs? 

“Daphne traint drie keer in de week en op 

zaterdag heeft zij een wedstrijd. Thijs traint 

twee keer in de week en speelt zijn wedstrijd 

op zondag. Weekend is dus goed gevuld.”

Je bent leider van het team MO12-1. Dit 

is toch het team waar Daphne in speelt?  

Hoe verhoudt zich dat tussen vader en 

dochter? Als jullie thuis zijn hebben jullie 

het dan met z’n allen ook over voetbal? 

“Omdat wij voetbal allebei echt leuk vinden, 

hebben wij het er vaak over en kijken wij ook 

geregeld samen naar wedstrijden.” 

Daphne, vrouwenvoetbal is op dit moment 

de hardst groeiende sport in Nederland. 

Jij bent een van de vrouwen die hier deel 

van uitmaakt. Wat adviseer jij andere 

vrouwen die ook overwegen om te gaan 

voetballen?   

DAPHNE: “Gewoon doen! Voetbal is de leukste 

sport die er is.”

Door corona konden we helaas afgelopen 

jaar weinig tot niet naar het voetbal of er 

zelf niet aan deelnemen. Hoe was jullie 

ervaring tijdens de coronaperiode? 

JOOST: “Tijdens de coronaperiode bleek maar 

weer hoe goed AFC is georganiseerd. Trai-

ningen gingen gewoon door en ieder weekend 

was er een intern programma.” 

Joost, Daphne en Thijs, wat zijn jullie 

bezigheden buiten AFC? 

DAPHNE: “Afspreken met vrienden en ook wel 

spelen op mijn telefoon.”

THIJS: “Naar de sportschool, basketballen, 

gamen en chillen met vrienden. Ook vind ik 

het leuk om naar Ajax te gaan.”

JOOST: “De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik 

de meeste tijd doorbreng bij AFC, al moet er af 

en toe ook gewoon gewerkt worden.”

Binnen de club ontstaan er heel veel 

vriendschappen. Kunnen jullie iets 

vertellen over je ervaring met bijzondere 

vriendschappen die bij AFC zijn 

begonnen? 

DAPHNE: “Ik spreek na het voetbal veel af met 

mijn teamgenoten. Alle meisjes uit mijn team 

zijn mijn vriendinnen!”

THIJS: “Ik speel sinds de pupillen met Badu en 

Keano. We zitten zelfs bij elkaar op school. 

Gijs ken ik sinds de eerste klas van de lagere 

school en al een paar jaar spelen we in 

hetzelfde team.”

JOOST: “Via AFC heb ik heel veel nieuwe mensen 

leren kennen en heel mooie en leuke dingen 

meegemaakt.”

In hoeverre komen jullie regelmatig naar 

het eerste Zondagteam kijken? 

THIJS: “Nu alleen bij belangrijke wedstrijden, 

maar toen ik nog op zaterdag speelde veel 

vaker. Dan bleef je lekker hangen op de club.”

DAPHNE: “Best wel vaak, ben ook al een aantal 

keren ballenmeisje geweest. Dat is echt heel 

leuk.”

JOOST: “Als ik niet zelf moet spelen, dan ben ik 

er bij iedere thuiswedstrijd. Enerzijds omdat 

ik het leuk vind, anderzijds ook vanwege mijn 

betrokkenheid bij de Commerciële Commissie.”

Kun je aangeven waarom AFC de mooiste 

club van Nederland is en waarom iedereen 

vaker naar het vernieuwde clubhuis en de 

wedstrijden moet komen? 

JOOST: “Het clubhuis is echt ongekend mooi 

geworden. Alle tijd die daarin is gestoken, 

heeft zich zeker uitbetaald. Bij de wedstrijden 

van het eerste wordt het steeds drukker. En 

terecht! Er wordt goed gevoetbald en het zijn 

vaak spannende wedstrijden. Een dagje AFC, 

lekker voetbal kijken onder het genot van een 

hapje en een drankje. Wat wil je nog meer?!”
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Binnen Amsterdam is zijn winkel een 

begrip, maar ook buiten de stadsring weet 

hij steeds meer liefhebbers van interieur 

en design naar zijn zaak te krijgen. We 

interviewen Thomas Schuchard, eigenaar 

van Decor Amsterdam en tevens sponsor 

van AFC.

Hoe is Decor Amsterdam ontstaan? 

“In 2017 viel het me op dat er in de ‘home & living’ branche juist twee 

essentiële dingen ontbraken. Ten eerste dat thuisgevoel. Ik zag vooral 

pretentieuze en veel te dure winkels, die mij eigenlijk juist niet binnen 

leken te willen hebben. En als ik dan toch die drempel over was, dan 

was het onduidelijk wat men aanbood en hoe dat er dan precies bij mij 

thuis uit zou zien.”

“Daarnaast miste ik in die winkels het gevoel van echt leven. Het zag 

er strak uit, maar nooit zoals het er bij mij of bij mijn vrienden of familie 

uit zou kunnen zien. Ik miste boeken, mooie foto’s en gekke schatten 

van vakanties. Alsof het alleen maar ging over het zo minimalistisch 

mogelijk inrichten van showrooms, waarin dan sowieso nooit iemand 

echt zou gaan wonen.” 

“Met Decor Amsterdam wilde ik die twee dingen veranderen. Ik wilde 

een interieurwinkel creëren waarin leven voorop stond en waarin seri-

euze productkennis gewoon hand in hand zou gaan met een open en 

ongedwongen sfeer. Een winkel voor iedereen.”

Wat is de succesformule van Decor Amsterdam? 

“Succesformule klinkt alsof we altijd weten wat we moeten doen en we 

volgens een vast stramien werken. Dat eerste is zeker niet zo, helaas 

misschien, en een strakke lijn is bij ons ook ver te zoeken. Bijna alles 

gaat op gevoel.”  

“De groei van het bedrijf is, denk ik, een combinatie van ons assorti-

ment, de constant veranderende styling van de winkel en een team dat 

simpelweg heel hard werkt en ook die ‘extra mile’ wil gaan, voor elkaar 

en bovenal voor onze klanten.” 

Omschrijf jullie doelgroep.

“Wij worden gevonden door echt een heel breed publiek. De voetballers 

en BN-ers vallen natuurlijk het meest op, maar onze klanten komen uit 

alle richtingen, letterlijk en figuurlijk. Ons bezorgteam komt door heel 

Nederland, in de kleinste plaatsen en bij de grootste verrassingen.” 

“En in de winkel ontvangen we alle leeftijden, van poep-chique tot net 

student-af. Regelmatig kom ik trouwens ook nog excentrieke kennissen 
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constant aan gewerkt. Het begint dus vaak online, in de winkel is het 

natuurlijk het allerbelangrijkst, maar ook de levering van de goederen 

doen wij in eigen beheer en met veel aandacht.” 

“Het belangrijkste in ons team is dat we al onze (potentiële) klanten 

behandelen zoals we dat zelf ook prettig vinden. Daar we zelf onze eigen 

doelgroep zijn is dat een heel leuk proces.”

Jullie wisselen vaak van collectie. Hoe weet je wanneer iets gaat 

aanslaan in de markt? 

“Hahaha dat weet je natuurlijk nooit, maar we zitten gelukkig heel vaak 

erg goed. Het is combinatie van het bekende onderbuikgevoel en de 

input van experts intern en om ons heen. De merken, we werken niet met 

de minste, inspireren ons geregeld en we worden gevoed met inspiratie 

en feedback door de vele stylisten en interieurarchitecten die dagelijks 

langskomen en waarmee we nauw samenwerken.” 

Waar haal jij zelf je inspiraties vandaan? Waar kijk je dan naar om tot 

nieuwe producten of designs uit te komen? 

“Bij Decor Amsterdam vind je niet één specifieke design richting, maar 

vooral een mix van heel veel stijlen en stromingen, daarom blijft vooral 

reizen voor mij heel erg belangrijk; stedentrips en hotels op de gekste 

plaatsen in de wereld. De vernieuwing in de fashion branche is vaak sfeer 

bepalend. Daarnaast inspireren beurzen, soms ook om het juist anders 

te doen, en ik kijk altijd goed om me heen in de huizen van vrienden 

en creatieve kennissen. Het gevoel altijd tegen de stroom in te gaan 

overheerst bijna altijd.”

Jij schijnt een controlfreak te zijn, in hoeverre kun jij dingen toch 

loslaten en beslissingen aan anderen overlaten?

“Ai, dat is een gevoelig punt. Het is vooral een vaak onnatuurlijk en 

onhaalbaar perfectionisme dat in de weg zit. Momenteel ben ik me aan 

het verdiepen in Perfectionism versus Exellence en ik merk dat ik daar-

door iets meer kan loslaten. En sowieso kan ik steeds meer vertrouwen 

op een sterk team, dat helpt natuurlijk ook. Work in progress dus, maar 

ik ben me ervan bewust dat dit beter moet.”

Thomas, kan je iets vertellen over hoe je bij AFC terecht bent 

gekomen?

“Voetbal is een grote hobby van mij en AFC is simpelweg één van de 

allermooiste clubs van Nederland. Daarbij zijn veel van mijn vrienden en 

kennissen actief bij de club en zie ik een overlap in de uitstraling van 

AFC en het publiek met Decor Amsterdam.”

Op welke wijze is Decor betrokken bij AFC?

“Als sponsor, maar vooral als supporter: mijn dochter speelt hier al enkele 

jaren met veel plezier en mijn zoon van drieënhalf kan niet wachten tot 

hij eindelijk mag! En dit geldt niet alleen voor mij; ook andere mensen 

uit het Decor Amsterdam team staan regelmatig langs de lijn bij AFC.”

Decor Amsterdam over vijf jaar? 

“De ambities zijn groot en ik geloof de mogelijkheden ook, maar het 

moet stap voor stap. Het merk moet groeien en moet voor meer gaan 

staan dan een winkel op de Overtoom. #decorforlife is een hashtag 

die we vaak gebruiken en die lifestyle ambitie wordt langzaam maar 

zeker realiteit.” 

“Een belangrijke stap qua product is het uitbreiden van de eigen collectie 

in banken, maar ook in andere productgroepen. En ik ben al langer aan 

het praten met partijen in grote steden binnen en buiten Europa die daar 

graag het concept willen neerzetten. Dus als we de goede partners 

vinden, dan kan Decor Amsterdam over vijf jaar ook internationaal een 

begrip zijn.”

“Voor de Decor Amsterdam Group als geheel ligt de focus, naast de 

eigen winkel(s), vooral op de samenwerking met Eichholtz en natuurlijk 

de Flagship Store op de PC nummer 1.”
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uit het oude Amsterdamse nachtleven tegen op de Overtoom of 

bekenden uit Amstelveen en Buitenveldert, waar ik zelf ben opgegroeid. 

Één ding hebben onze klanten wel gemeen trouwens: ze weten heel 

goed wat er in de wereld te koop is. En dat vinden wij weer heel leuk!”

Het is opvallend dat je voorheen festivals organiseerde en nu 

verkoop je luxe interieur. Hoe is dit zo ontstaan?

“Het organiseren van festivals, zeker wereldwijd, is te gek, maar eigenlijk 

niet te combineren met een gezinsleven, dus ik moest keuzes maken… 

En toen ben ik er helemaal blanco ingegaan: wat wil ik dan? De liefde voor 

‘decor’, de snelheid van de branche, het gat dat ik zag in het aanbod én 

het mooie pand op de Overtoom gaven de doorslag: Decor Amsterdam 

moest er komen!”

Welke ervaring(en) hanteer je nu die je hebt meegenomen uit de 

entertainment branche? 

“Een open deur, maar waar ik nog steeds elke dag mee bezig ben is het 

neerzetten van een ‘eigen sfeer vol fun’, waarbij ik publiek probeer te 

verrassen met nieuwe, onverwachte dingen. Grote eye-catching instal-

laties zijn ondertussen vervangen door kleuren, prints en accessoires 

en de posters en flyers ter promotie zijn nu Instagram posts en stories, 

maar het idee en de drive blijven hetzelfde.” 

“En muziek speelt nog steeds een grote rol, weliswaar minder prominent 

dan in mijn vorige leven, maar ik vind het extreem belangrijk wat er op 

welk moment in de winkel gedraaid wordt en ook hoe hard bijvoorbeeld.”

Jullie hebben een store aan de Overtoom in Amsterdam. Onder 

het genot van een drankje kan iedereen de nieuwste items 

van Decor bekijken of uitproberen. Waarom heb je gekozen voor 

een fysieke winkel?

“Ik geloof in de beleving, zeker wanneer het interieur betreft. Je wilt 

het uiteindelijk toch voelen, of het bij je past en of je dat stofje wel 

lekker vindt om elke avond op te zitten. Daarnaast gaat het om grote 

uitgaven, dus dan vind ik dat het ook dat het de juiste, persoonlijke 

aandacht verdiend.” 

“En de fysieke winkel heeft ook een belangrijk zakelijk voordeel: wij 

kunnen in onze showroom heel makkelijk bijverkopen. Het gebeurt 

regelmatig dat mensen binnenkomen voor een bank en dat ze weggaan 

met een bank met kussens, een salontafel, misschien wel een mooi 

behang en/of gordijnen voor die hoek en een aantal fun accessoires. 

Dat is mensenwerk en dat zie ik online minder snel gebeuren.”

De retailbranche heeft afgelopen jaren steeds meer focus gekregen 

op online in plaats van off-line. Hoe spelen jullie hierop in? 

“Online is voor ons wel degelijk belangrijk, maar dan vooral in het voor-

traject. Via Instagram proberen we mensen te inspireren en vaak wordt 

op deze manier het eerste contact gelegd met klanten. Regelmatig 

verkopen we zo ook producten zonder dat de mensen in de winkel 

komen, maar dat betreft dan vaak kleinere items.” 

“En Instagram en onze website zijn voor ons belangrijk voor de grotere 

projecten, zowel particulier als zakelijk. Deze klanten benaderen ons 

veelal online en die nodigen we dan uit in onze Design Studio, enkele 

panden naast de winkel op de Overtoom.”

Jullie (potentiële) doelgroep zit door het hele land. Hoe zorgen jullie 

ervoor dat ze ook daadwerkelijk naar jullie winkel in Amsterdam 

komen? 

“Dit gebeurt voornamelijk in vier stappen: Instagram, DM, bellen, maar 

bovenal de oldskool mond-tot-mond reclame. En dan maken we bijna 

altijd een afspraak in de winkel, waardoor deze klanten zeker weten dat 

ze de aandacht krijgen wanneer ze de moeite nemen om in de auto te 

stappen richting Amsterdam.” 

Wat maakt jullie onderscheidend ten opzichte van andere  

interieurwinkels? 

“Ik denk dat het gaat om the total package: ons productaanbod, de 

styling en de sfeer. Dat moet goed zijn op elk touch point en daar wordt 
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could interior design be
more exclusive, 
more excessive, 
more expressive
and less expensive?
we wondered 
and founded decor amsterdam in 2017.

today, decor is here to stay. 
for better for worse, 
for richer for poorer.
for hangovers and happy endings.
for life.

so have a blast. eat, drink, talk loud and laugh. 
create a scene, for all we care.
make yourself at home.

overtoom 408 - 412
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MMARIO FAN

Beroep: eigenaar van V2FUTURE B.V. , 

 importeur en distributeur van Hi-tech  

Innovative en Smart Devices 

Vader van Yuzhe (JO8-2) en Puzhen (JO14-3, 

Zondag)

Wat is jouw indruk van AFC? 

“AFC is een geweldige club, voelt als een grote 

familie met een vriendelijke sfeer en een 

proactief ondernemende geest. Een club voor 

alle soorten voetballers, jongens en meisjes, 

jong en oud, iedereen lijkt blij en trots om lid 

te zijn van de club.”

Je zoons zijn lid van de mooiste club van 

nederland, waarom heb je ervoor gekozen 

om ze hier te laten voetballen? 

“AFC staat bekend als de beste amateurclub 

van Nederland. Ik ben zelf al acht jaar lid. De 

club heeft een uitstekende jeugdopleiding. En 

we wonen dichtbij, erg handig. Veel schoolge-

noten van mijn zonen, buurtkinderen, spelen 

hier ook. Ik denk dat er geen betere keuze is 

dan AFC voor mijn zonen.”

In hoeverre speelt AFC een rol binnen de 

fan-familie? 

“De club betekent veel voor onze familie. 

Puzhen, Yuzhe en ik gaan in totaal meer dan 

tien keer per week naar AFC, brengen er dus 

een flink deel van onze vrije tijd door.  We 

houden ervan om naar de club te gaan omdat 

we elkaar daar kunnen ontmoeten en vrienden 

maken, terwijl we tegelijkertijd voetballen.”

Sta je langs de lijn als een aanwezige 

vader of hebben je zoons totaal niet in de 

gaten dat je er bent? 

“Ik kijk graag hoe mijn jongens spelen, dus 

ik probeer soms zoveel mogelijk naar de 

wedstrijd of training van mijn beide zoons te 

gaan, zelfs tijdens de covid-periode toen we 

echt ver van het veld stonden. Ze weten niet 

altijd dat ik er ben, maar meestal wel.”

Wat is je ervaring langs de lijn met slecht 

weer? 

“Soms bij koud, winderig of nat weer is langs 

de lijn staan geen erg aangename ervaring. Ik 

vergeet dan niet om warme kleding te dragen, 

het droog te houden en wat warme koffie te 

pakken.”

In hoeverre ben je zelf ook betrokken bij 

de teams waar je zoons momenteel in 

spelen? 

“Voor Yuzhe probeer ik alleen maar een rustige 

toeschouwer te zijn. Voor Puzhen ben ik 

normaal gesproken grensrechter, soms zelfs 

scheidsrechter als dat nodig is.” 

Kun je omschrijven hoe gemotiveerd jullie 

de deur uit gaan richting de wedstrijd of 

trainingen? 

“Yuzhe is altijd enthousiast over de compe-

titieduels en de training. De avond ervoor 

bereiden we de wedstrijd voor, stelt hij 

vragen over de tegenstander en hoe laat we 

er moeten zijn. Alleen als de uitwedstrijd ver 

weg is en heel vroeg op de zaterdagochtend, 

is opstaan soms wat moeilijk.” 

Hoe ervaren je zoons het als je langs de 

lijn staat? 

“Ze zijn blij als ik voor hen langs de lijn sta te 

kijken, juichen en te applaudiseren. Maar ze 

kunnen ook ontstemd of boos worden als ik 

te veel tegen ze zeg.  Ze praten graag over hun 

prestaties, vooral over de doelpunten met mij 

na de wedstrijd.” 

Waar erger je je het meest aan als je langs 

de lijn staat te kijken? 

“Als ik zie dat mijn zoons niet presteren of 

gewoon opgeven tijdens de wedstrijd, word 

ik een beetje vervelend.”

Ben jezelf ook nog actief in voetbal? 

“Ja, ik speel in AFC 45+ en ook Herendivisie. 

Dus twee tot drie keer per week is het goed 

om te trainen en wedstrijden te spelen en 

daarna wat biertjes te drinken met de team-

genoten.”

Langs de lijn komen ouders veel 

vrienden tegen en ontstaan nieuwe 

vriendschappen. Wat is jouw ervaring 

hiermee? 

“Zoals gezegd, het is geweldig dat ik andere 

ouders leer kennen en met ze praat tijdens de 

wedstrijden van de jongens. En veel vrienden 

van mij zijn ook vaak bij de club aanwezig, dus 

we spreken af voor een kopje koffie of biertje 

in het prachtige nieuwe clubhuis.”

Als jij advies mag geven aan andere 

ouders die ook langs de lijn staan, wat zou 

je dan zeggen? 

“Uit eigen ervaring zou ik zeggen: probeer niet 

te veel te praten, schreeuw vooral niet tegen 

je kinderen. Wees juist een fatsoenlijk en  

rationeel publiek tijdens de wedstrijd. Zoek 

een goed moment om de prestatie van je 

kind te bespreken en hoe hij of zij zich kan 

verbeteren.”
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AFC JAARDINER
Het AFC Jaardiner is al sinds jaar en dag één van de waardevolle 

tradities van de club. Normaal wordt de verjaardag van AFC gevierd  

op de oprichtingsdatum, 18 januari. Twee jaar lang kon deze mooie 

avond helaas geen doorgang vinden. Daarom mochten de mannen  

zich eenmalig op 27 mei jl. in een smoking hijsen om aan tafel te gaan 

in het nieuwe clubhuis. Het werd een mooie avond, vol waardevolle 

speeches en goede gesprekken

TRADITIE
TEKST  MICHAEL PARSSER   FOTO'S  TOM POEDERBACH

74  |  DE AFC'ER



AFC JAARDINER

DE AFC'ER  |  75

AFC JAARDINER
Het AFC Jaardiner is al sinds jaar en dag één van de waardevolle 

tradities van de club. Normaal wordt de verjaardag van AFC gevierd  

op de oprichtingsdatum, 18 januari. Twee jaar lang kon deze mooie 

avond helaas geen doorgang vinden. Daarom mochten de mannen  

zich eenmalig op 27 mei jl. in een smoking hijsen om aan tafel te gaan 

in het nieuwe clubhuis. Het werd een mooie avond, vol waardevolle 

speeches en goede gesprekken

TRADITIE
TEKST  MICHAEL PARSSER   FOTO'S  TOM POEDERBACH

74  |  DE AFC'ER



DE AFC'ER  |  77

TRADITIE

76  |  DE AFC'ER



DE AFC'ER  |  77

TRADITIE

76  |  DE AFC'ER



SANDER LANTINGASSSANDER LANTINGASSANDER LANTINGA

Beroep: Programmamaker, presentator, 

radio-dj  

Vader van Klaas (JO8-7) 

Als je de club AFC mag omschrijven, wat 

zeg je dan?

“Mijn vrouw Tessel en ik vinden AFC een zeer 

leuke en prettige club! Met natuurlijk de nodige 

historie. Klaas ging eerst naar de AFS en is nu 

lid van de club zelf en dat vindt hij geweldig. 

Uiteindelijk wil hij graag wedstrijden spelen. 

Verder vinden we de club zeer professioneel 

en bovenal gezellig met zeer veel prettige 

mensen. We voelen ons echt thuis...” 

Hoe is de keuze ontstaan om Klaas bij AFC 

aan te melden?

“Dat is eigenlijk via Wim, het beste vriendje 

van Klaas, gegaan! Hij zat al bij de AFS en vroeg 

herhaaldelijk of Klaas ook lid wilde worden. 

Gezien de historie en ambiance van de club 

was dat eigenlijk zeer snel beklonken.” 

Hoe aanwezig ben je als ouder langs de 

lijn?

“Ik probeer altijd zo vaak mogelijk naar de 

trainingen te kijken en sowieso bekijk ik alle 

wedstrijden. Daar laat ik me niet echt gelden, 

hoor. Ik moedig natuurlijk wel aan, ik juich en 

klap en sporadisch geef ik een aanwijzing, 

maar ik vind vooral dat speelplezier en fair-

play voorop moeten staan en dat begint vaak 

bij de ouders. Ik haal wel vaak koffie voor de 

andere ouders.”

Als je de sfeer langs de lijn mag 

omschrijven…?

“Die vind ik echt heel gemoedelijk en gezellig. 

Hoe vroeg het ook is op zaterdagochtend en 

hoe laat het ook is geworden op vrijdagavond, 

het is meteen vertrouwd en vermakelijk op 

zaterdag. Inmiddels dus vaste prik. Ik sprak 

er laatst met mijn neef over dat de zaterdag-

ochtenden welhaast iets magisch hebben en 

dat we dat voor altijd moeten koesteren want 

de tijd vliegt helaas...”  

Hoe reageer je op gillende en 

schreeuwende ouders langs de lijn?

“Daar stoor ik me oprecht aan want het gaat 

ten koste van het spel, het vermaak maar 

belangrijker nog: het plezier van onze kinderen. 

In principe zeg ik er niet veel van want het 

laatste wat je wilt is dat het gaat escaleren. 

Maar mocht het niet anders kunnen dan meld 

ik me. Ik ben in thuiswedstrijden vaak spelbe-

geleider en dan zeg ik er wel wat van.” 

Kunnen je iets opnoemen wat je ooit hebt 

gedaan of gezegd toen je langs de lijn 

stond en waar je achteraf spijt van had?

“Nee, gelukkig niet, behalve een keer een kop 

koffie laten vallen.” 

Welk tactisch advies geef je Klaas mee 

voor een wedstrijd of training?

“Ik zeg vooral dat hij moet genieten en plezier 

maken. Dan komt de rest vanzelf wel. Verder 

natuurlijk ook dat hij moet overspelen en niet 

opgeven. En meeverdedigen…”  

Langs de lijn ontstaan veel 

vriendschappen, wat is je ervaring 

hiermee?

“Ik kan me dat heel goed voorstellen. Wij zitten 

met alle ouders van JO8-7 in een appgroep 

en dat is altijd heel vrolijk en gezellig. Daar-

naast is onze coach Remco een heel vrolijke 

snuiter, dus daar heb ik ook weleens contact 

mee. En aan het eind van het seizoen gaan we 

barbecueën, hopelijk om het kampioenschap 

te vieren...” 

Kom je na de wedstrijd of training graag in 

het clubhuis of ga je linea recta naar huis?

“Wij gaan snel naar huis omdat we nog drie 

kinderen hebben, dus rijden we meteen door 

naar hockey en zwemles.” 

Welk advies zou je geven aan andere 

ouders die ook langs de lijn staan?

“Geniet!!! Maar echt… ondanks de kou, de 

regen, de 9-2 achterstand, de thuis fluitende 

scheidsrechter, de fietstochten en slappe 

koffie, geniet want voor je het weet is het 

voorbij! Dus geniet met volle teugen.”  
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‘HEEL VAAK LIEP 
HET UIT DE HAND OP 
ZONDAGAVOND’

Dat was een goede ploeg en ook wel gezellig, geloof ik?

“Zeker, we hadden een team van jongens die heel goed konden voet-

ballen en die het buiten het veld ook nog eens heel goed met elkaar 

konden vinden. Heel vaak liep het uit de hand op zondagavond. Eerst 

enorme gekkigheid in het clubhuis en daarna uiteten in de stad. Veel 

jongens waren maatschappelijk succesvol of kwamen terug uit het 

betaalde voetbal en wilden graag mooi voetbal spelen. Dat was een 

verschil met Argon. Daar werden we kampioen met een kwalitatief 

minder team, maar die jongens gingen alleen voor de winst.”

Was dat een groot verschil met AFC?

“Bij AFC was het erg professioneel en het niveau op de trainingen lag 

heel hoog. Bij Argon werd alles gedaan om te winnen, bij AFC was dat 

anders. Daar moest niet alleen gewonnen worden maar het voetbal ook 

nog eens heel mooi zijn. Ik heb helaas maar twee seizoenen in het eerste 

gespeeld. Eerst dus onder Stanley Menzo. Het tweede seizoen startten 

wij met John Kila en later werd de leiding overgenomen door Pim van de 

Meent. Dat was zo’n geweldige man. Hij voelde het groepsproces heel 

goed aan en onder hem hebben we nog veel punten gepakt. Na twee 

seizoenen kon ik het niet meer combineren met mijn baan als advocaat. 

Ik werkte toen al bij DLA Piper, dus ik ben op mijn zesentwintigste 

gestopt. Daarna heb ik een jaar niet gevoetbald, maar na dat seizoen ben 

ik in Zaterdag 2 gaan spelen. Dat was een leuk team met mijn vrienden 

uit het eerste elftal, jongens met wie ik nu in de Klassieke Veteranen 

speel. Maar ook spelers als Rob en Richard Witschge, Aron Winter, John 

Ewbank, Michel Kreek en Ruud Gullit. Later werd het iets minder, toen 

kwamen types als Michael Parsser erbij, haha...”

Haha, ja, dat waren mooie tijden! Kun je iets vertellen over DLA 

Piper en je huidige rol binnen het bedrijf?

“DLA Piper kan onze cliënten op alle rechtsgebieden bijstaan, waar 

ook ter wereld. Met vestigingen in meer dan veertig landen behoren 

wij consequent tot de topvijf van advocatenkantoren wereldwijd. 

Onze cliënten komen bij ons voor een volledig aanbod van juridische 

dienstverlening. Zoals fusies, overnames, maar ook banking en finance, 

arbeidsrecht, vastgoed en intellectueel eigendom. Cliënten vertrouwen 

op onze advocaten en teams van professionals. We combineren deze 

sterke internationale achtergrond met een solide lokale aanwezigheid 

en karakter. Het kantoor voelt zich enorm thuis in Amsterdam. Mede 

daarom voelen wij ons ook zo verbonden met AFC.”

“Ik ben al meer dan tien jaar partner bij het kantoor. Tijdens mijn carrière 

bij DLA Piper heb ik mij voornamelijk gericht op het adviseren van cliënten 

bij grotere overname- en vastgoedfinancieringen. Het is een geweldige 

ervaring geweest tot nu toe. In november vorig jaar ben ik benoemd tot 

country managing partner (CMP) van het Amsterdamse kantoor. Naast 

het dagelijkse cliëntcontact en het doen van financieringstransacties, is 

dit een prachtige rol die mij dagelijks uitdaagt en de mogelijkheid biedt een 

aantal initiatieven die mij na aan het hart liggen in de praktijk te brengen.” 

Wat is de link tussen DLA Piper en AFC?

“Er zijn best veel DLA Piper-collega’s die bij AFC hebben gevoetbald 

of dat nog steeds doen. Uiteraard zijn ook onze kinderen lid geworden 

van de club. Daarnaast zijn er veel van onze cliënten lid van AFC. Sport 

is altijd een essentieel onderdeel geweest van onze kantoorcultuur. 

Het is een van de betere manieren om een gevoel van verbinding te 

scheppen met collega’s, cliënten en vrienden.”

“Tegelijkertijd is ook het competitieve aspect van waarde in ons werk. 

Aangezien veel van onze collega’s afkomstig zijn uit Amsterdam en 

omgeving, lag het voor de hand om samenwerking te zoeken met AFC. 

Een ander voordeel is dat we gebruik mogen maken van het AFC-com-

plex om sportevenementen te organiseren voor onze cliënten en colle-

ga’s. Bovendien verhuizen we eind volgend jaar naar een nieuwe locatie, 

het Strawinskyhuis aan de Zuidas, dus nog dichter bij de velden van AFC.”

Kun je bepaalde aspecten uit je voetbalcarrière nu goed 

gebruiken als managing partner van zo’n groot kantoor?

“Zeker, de lessen en de waarden die ik heb opgedaan in de sport heb ik 

absoluut ook kunnen overbrengen naar de werkplek. Samenwerken en 

elkaar ondersteunen zijn kernwaarden van ons kantoor. En onderdeel 

van mijn rol als CMP is om te zorgen dat we deze waarden echt tot leven   

laten komen in het hele kantoor. Sport heeft me geleerd dat we zoveel 

meer kunnen bereiken als we samenwerken. Als CMP zie ik mijn rol ook 

als die van een coach. Ik probeer mijn collega’s het beste uit zichzelf 

te laten halen op een wijze waarbij ze zich betrokken, gewaardeerd en 

geëngageerd voelen zodat ze hun volledige potentieel kunnen bereiken. 

Voor zichzelf en voor onze cliënten.”

Dat klinkt mooi, ik hoop je snel te zien bij AFC.

“Oh, we komen elkaar zeker nog genoeg tegen, want mijn zoontje speelt 

inmiddels ook bij AFC. Dus ik ben voorlopig veel bij de club te vinden. 

Zo is de cirkel toch mooi rond, hè? Drie generaties Oosterling bij AFC! 

Mijn vader, ik en nu ook onze zoon Julius. AFC leidt immers op voor de 

(Klassieke) Veteranen. Dat is heel waardevol!”
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Lex, ik ben benieuwd hoe je ooit bij AFC terecht bent gekomen.

“Ik speelde bij SV Argon in Mijdrecht op het hoogste amateurniveau 

dat nu Tweede Divisie is. Ik had mijn studie afgerond en woonde in 

Amsterdam. Ik wilde ook graag in Amsterdam voetballen. Ik ben toen 

bij AFC terechtgekomen via mijn vriend Ken Watanabe, die heeft een 

balletje opgegooid bij Kees Gehring. Ik heb AFC altijd een schitterende 

club gevonden, mede omdat mijn vader vroeger ook in de Klassieke Vete-

ranen heeft gespeeld. Bij ons thuis lag dan ook ergens een AFC-shirt, 

dus dat was wel grappig. In Mijdrecht was het niet vanzelfsprekend 

om AFC een mooie club te vinden, dus toen ik hiernaartoe ging zijn er 

wel wat opmerkingen gemaakt die in deze tijd als grensoverschrijdend 

zouden worden ervaren.”

Interview met Lex Oosterling

Lex Oosterling, manager 

partner bij DLA Piper, 

speelde twee seizoenen in 

het eerste elftal van AFC. 

Hij voelt zich al sinds zijn 

jeugd verbonden met de 

club en dat zal ook altijd 

zo blijven. In gesprek met 

Michael Parsser vertelt hij 

over zijn verleden bij AFC 

en de connectie tussen 

DLA Piper en de club.

Je hebt nooit in de jeugd bij AFC gespeeld toch? Je kwam direct in 

het eerste elftal.

“Klopt, ik kwam in 2004 bij AFC. Ze vonden het bij AFC fantastisch dat 

ik het mooi vond dat mijn vader hier ook had gespeeld. Je weet hoe 

dat gaat. Daarnaast had ik al zeven seizoenen in het eerste van Argon 

gevoetbald, dus dit was voor mij een logische stap.”

Met wie speelde je toen in het eerste?

“Dat was onder leiding van Stanley Menzo en we hadden een leuk team 

met Uli Landvreugd, Dennis Purperphart, Rody Turpijn, de gebroeders 

Gehring. Eigenlijk allemaal vrienden, want Ken Watanabe en Hans Geer-

lings speelden ook in dat team.”

‘ DE CIRKEL IS MOOI ROND, HÈ?’

ADVERTORIAL
TEKST  MICHAEL PARSSER   FOTO'S  TOM POEDERBACH
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‘HEEL VAAK LIEP 
HET UIT DE HAND OP 
ZONDAGAVOND’

Dat was een goede ploeg en ook wel gezellig, geloof ik?

“Zeker, we hadden een team van jongens die heel goed konden voet-
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betaalde voetbal en wilden graag mooi voetbal spelen. Dat was een 

verschil met Argon. Daar werden we kampioen met een kwalitatief 
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1  In de wedstrijd direct omschakelen of 

terugwandelen? En waarom?

Direct omschakelen, want als het terugwan-

delen wordt, dan stop ik. 

2  Meteen na de wedstrijd eerst douchen 

of aansluiten voor de derde helft? En 

waarom?

Altijd eerst douchen. Omdat we vaak winnen 

kunnen we ook nog lachen zonder de tegen-

stander erbij. En zeker als Mendel erbij is, 

hoewel dat ook geldt voor de wedstrijd. Boven-

dien duurt de derde helft bij ons langer dan de 

wedstrijd.

3  Goeie warming-up oefeningen of direct 

het veld op? En waarom?

Ik doe altijd een warming up. Maar ik sport 

sowieso gedurende de week. De warming-up 

doen we onder leiding van Jeroen ook altijd op 

woensdag. En op onze leeftijd is dat nog meer 

nodig dan wanneer je jong bent.

4  Echt gras of kunstgras? En waarom?

Echt gras, maar ik begrijp ook wel dat kunst-

gras de standaard is geworden. Zeker met het 

aantal leden van AFC. NEC krijgt trouwens een 

hybride grasveld. Dat zou AFC ook moeten 

krijgen voor het hoofdveld.

5  Helft vlaggen of helft keepen? En 

waarom?

Een helft vlaggen. Ik heb een helft gekeept bij 

Kampong uit. Dat is alles wat ik hoef te zeggen. 

‘ DUIVELSE 
DILEMMA’S’

Mijn zoon is keeper. Dat talent heeft hij zeker 

niet van mij.

6  Schaaltje warm of schaaltje koud 

tijdens de derde helft? En Waarom?

Beide zijn goed. Soms worden we weleens 

verrast. Zoals laatst bij VOC. De keuken was 

gesloten, maar de gastheren kwamen met een 

warme maaltijd van de Italiaan.

7  Biertje of sterke drank na de wedstrijd? 

En waarom?

Bier heb ik nog nooit gedronken. Geef mij maar 

een limoncello. Dat is inmiddels bij ons traditie 

geworden. Zelfs de tegenstander blijft langer 

tijdens de derde helft, wachtend op de limon-

cello. Gelukkig heeft Danielle, die onderdeel 

uitmaakt van het barpersoneel, ons laatst 

gevraagd dat bij haar aan te geven wanneer 

we thuisspelen. Kan ze het vast inkopen én 

invriezen.

RON VAN OIJEN
De geboren en getogen Nijmegenaar Ron van Oijen (61) is al zijn hele 
leven een fervent voetballiefhebber, maar ook…voorzitter van de raad 
van commissarissen van NEC. Op dit moment voetbalt hij samen met 
zijn vrienden die de basisgroep vormen van AFC Klassieke Veteranen, 
een gezellig en sportief team. Van Oijen, actuaris van beroep, is een 
pure linksback die, zoals het hoort tegenwoordig, de hele linkerflank 
bestrijkt. Maar ook de ballen zo snel mogelijk inlevert bij bijvoorbeeld 
Hans, Ken, Mendel, Laurens en Sylvan. De derde helft, ja die derde helft, 
en soms zelfs de vierde en vijfde helft, is voor Ron heel belangrijk.

DUIVELSE DILEMMA’S
TEKST  JOHN HAZEL   FOTO'S  TOM POEDERBACH
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8  Blij met de nieuwe accommodatie of 

verlangen naar het oude clubhuis? En 

waarom?

De nieuwe accommodatie is TOP, maar ik 

begrijp de sentimenten van de leden die al 

veel langer bij AFC zitten. En de nóg oudere 

leden kennen nog het sportpark van daarvoor. 

Dat zijn toch mooie herinneringen. Alle nieuwe 

leden kennen het oude sportpark niet meer. 

Dus op den duur is iedereen vertrouwd met het 

nieuwe clubhuis en heeft iedereen zijn plekje.

9  Maximaal een uurtje doorzakken na de 

training of no limit? En waarom?

Na de training ga ik altijd meteen naar huis. Er 

is maar een derde helft.

10  Shirt in broekje dragen of shirt uit 

broekje? En waarom? 

Shirt in het broekje natuurlijk. Dat toont disci-

pline. 

11  Met het team de Klassieke Veteranen 

naar Ibiza of in dezelfde periode met het 

gezin op vakantie naar Frankrijk? 

Ibiza is de laatste wedstrijd van het seizoen 

die we spelen. Dat wil ik voor geen goud 

missen, alleen het boekje van Erwin Smit is al 

de moeite waard om te gaan. Bovendien, naar 

Frankrijk ga ik al bijna elke maand. Andere Klas-

sieke Veteranenteams gaan ook op winter-

sport. Dat zou ik met ons team ook wel willen. 

Hierbij een oproep voor 2023.

12  Kun je in een zin de club AFC 

omschrijven? 

AFC is niet alleen een voetbalclub op het 

hoogste amateurniveau, maar het is ook een 

club die iedereen omarmt en waar iedereen 

zich thuis voelt. Mannen en vrouwen, jongens 

en meisjes, spelers en toeschouwers. Mijn 

dank aan Bob Gehring, want door hem ben ik 

bij AFC gekomen.
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AFC
DOOR EEN 
REGENPIJP
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Was getekend Tom Poederbach. Hij wordt 

bij AFC vaak herkend, mensen slaan hem 

op de schouder en roepen dat hij weer 

mooie foto’s heeft gemaakt. Tom bedankt 

ze dan vriendelijk en realiseert zich dat hij 

de meesten niet kent. Maar omgekeerd is 

dat eigenlijk hetzelfde. Dus tijd voor een 

nadere kennismaking met de man die zegt 

verslaafd te zijn aan AFC.

AFC
DOOR EEN 
REGENPIJP

PORTRET TOM POEDERBACH

DE AFC HUISFOTOGRAAF
TEKST  RUUD TER WEIJDEN   FOTO'S  ARCHIEF TOM POEDERBACH
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Hij werkte voor onder andere de toenmalige 

spraakmakende rubrieken als Brandpunt, 

Achter het Nieuws en leerde het belang-

rijkste element van film maken: de kunst van 

het weggooien.

In 1976 kocht hij zijn eigen filmcamera. Nu 

kon hij twee disciplines combineren: filmen 

en monteren. Sindsdien heeft hij niet meer 

achterom gekeken. Het doel was bereikt. 

Nu kon hij alles. Tom werkte wereldwijd voor 

Studio Sport. Was als freelancer belangrijk 

met grote producties in Amerika, met Rob de 

Nijs in Dublin, werkte met Sonja Barend, bevoer 

de wereldzeeën met Pim Korver voor spraak-

makende documentaires over booreilanden, 

zeeslepers en wat deed hij niet…

Hij reisde met een ploeg van Studio Sport 

wekenlang door Amerika waar hij Tommie Smith 

filmde, de man van de opgeheven zwarte vuist 

als Black Power-groet tijdens de Olympische 

Spelen in Mexico (1968). Maar ook Bruce 

Jenner, die nu als mevrouw Caitlyn Jenner door 

het leven gaat. Hij maakte een reportage over 

de Amerikaanse boycot van de Olympische 

Spelen in Moskou (1980) tijdens het bewind 

van president Jimmy Carter. Was in El Paso, 

New Mexico (VS), voor een portret van Neder-

lands beste hordeloper van dat moment, Harry 

Schulting. Werkte met Willy van Hemert aan 

grote dramaproducties met onder anderen 

topacteur Ko van Dijk. En als je dan vraagt naar 

zijn grootste passie, luidt het antwoord: AFC!

HOEVEEL FOTO’S HIJ PER 
WEDSTRIJD MAAKT? HET 
ANTWOORD IS VERBIJSTEREND, 
TUSSEN DE 1.500 EN 1.700
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Dat begon allemaal met het foto- 

graferen van zijn twee zoons die in 

1992 en 1995 als jeugdspelers lid 

werden van AFC. Hij was de trotse vader die 

actiefoto’s maakte van zijn kinderen. Een 

aardige hobby die ten slotte uitgroeide tot 

wie hij nu is: clubfotograaf en soms video-

maker van Amsterdams mooiste club, zoals 

hij het zelf zegt, AFC.

Zijn vader was fotograaf en bestierde een 

fotowinkel met atelier op de Overtoom. Daar 

kwam Tom ook terecht na een mislukt avon-

tuur op de hbs waar hij,  met zijn creatieve 

dromerige natuur, weinig meekreeg van alle 

wijsheden die hem werden aangedragen. Toch 

was het op die school waar in een aparte, 

verplichte, les cultuur en ontspanning het 

zaadje werd geplant dat uitgroeide tot de 

fotograaf, film- annex video-editor, came-

raman en regisseur Tom Poederbach. Want 

naast de vakken spreken in het openbaar en 

balletdansen kon je ook lessen volgen in film. 

En dat was wat de jonge Tom graag wilde.

Dan is het op z’n zachtst gezegd opmerkelijk 

dat zijn eerste camera-ervaring werd opge-

daan in militaire dienst. Daar mocht hij tijdens 

een vrolijk avondje voor de militairen een 

aangepaste CCTV-camera bedienen. Sergeant 

Poederbach stond daar glunderend en trots 

als een pauw zijn eerste bewegende beelden 

te registreren. Ja, er is een foto van!

Dat gaf het zetje om te solliciteren voor 

cameraman bij de toenmalige NTS, die later 

werd omgedoopt tot de NOS. De cursus 

daarvoor zat vol en er werd hem een ander 

voorstel gedaan om, gelet op zijn kennis van 

het fotovak, filmeditor te worden. Dit was 

dé mogelijkheid om bij de televisie binnen 

te komen. Uit tweehonderd aanmeldingen 

werden er vier gekozen, onder wie Tom.

DE AFC HUISFOTOGRAAF
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Nu kon hij alles. Tom werkte wereldwijd voor 

Studio Sport. Was als freelancer belangrijk 

met grote producties in Amerika, met Rob de 

Nijs in Dublin, werkte met Sonja Barend, bevoer 

de wereldzeeën met Pim Korver voor spraak-

makende documentaires over booreilanden, 

zeeslepers en wat deed hij niet…

Hij reisde met een ploeg van Studio Sport 

wekenlang door Amerika waar hij Tommie Smith 

filmde, de man van de opgeheven zwarte vuist 

als Black Power-groet tijdens de Olympische 

Spelen in Mexico (1968). Maar ook Bruce 

Jenner, die nu als mevrouw Caitlyn Jenner door 

het leven gaat. Hij maakte een reportage over 

de Amerikaanse boycot van de Olympische 

Spelen in Moskou (1980) tijdens het bewind 

van president Jimmy Carter. Was in El Paso, 

New Mexico (VS), voor een portret van Neder-

lands beste hordeloper van dat moment, Harry 

Schulting. Werkte met Willy van Hemert aan 

grote dramaproducties met onder anderen 

topacteur Ko van Dijk. En als je dan vraagt naar 

zijn grootste passie, luidt het antwoord: AFC!

HOEVEEL FOTO’S HIJ PER 
WEDSTRIJD MAAKT? HET 
ANTWOORD IS VERBIJSTEREND, 
TUSSEN DE 1.500 EN 1.700
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Dat begon allemaal met het foto- 

graferen van zijn twee zoons die in 

1992 en 1995 als jeugdspelers lid 

werden van AFC. Hij was de trotse vader die 

actiefoto’s maakte van zijn kinderen. Een 

aardige hobby die ten slotte uitgroeide tot 

wie hij nu is: clubfotograaf en soms video-

maker van Amsterdams mooiste club, zoals 

hij het zelf zegt, AFC.

Zijn vader was fotograaf en bestierde een 

fotowinkel met atelier op de Overtoom. Daar 

kwam Tom ook terecht na een mislukt avon-

tuur op de hbs waar hij,  met zijn creatieve 

dromerige natuur, weinig meekreeg van alle 

wijsheden die hem werden aangedragen. Toch 

was het op die school waar in een aparte, 

verplichte, les cultuur en ontspanning het 

zaadje werd geplant dat uitgroeide tot de 

fotograaf, film- annex video-editor, came-

raman en regisseur Tom Poederbach. Want 

naast de vakken spreken in het openbaar en 

balletdansen kon je ook lessen volgen in film. 

En dat was wat de jonge Tom graag wilde.

Dan is het op z’n zachtst gezegd opmerkelijk 

dat zijn eerste camera-ervaring werd opge-

daan in militaire dienst. Daar mocht hij tijdens 

een vrolijk avondje voor de militairen een 

aangepaste CCTV-camera bedienen. Sergeant 

Poederbach stond daar glunderend en trots 

als een pauw zijn eerste bewegende beelden 

te registreren. Ja, er is een foto van!

Dat gaf het zetje om te solliciteren voor 

cameraman bij de toenmalige NTS, die later 

werd omgedoopt tot de NOS. De cursus 

daarvoor zat vol en er werd hem een ander 

voorstel gedaan om, gelet op zijn kennis van 

het fotovak, filmeditor te worden. Dit was 

dé mogelijkheid om bij de televisie binnen 

te komen. Uit tweehonderd aanmeldingen 

werden er vier gekozen, onder wie Tom.
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Tien jaar lang fotografeerde hij het eerste 

Zaterdagelftal. Gewoon exclusief voor dat 

team, niet zozeer voor AFC. Vervolgens vroeg 

de club hem om het eerste Zondagelftal te 

fotograferen, want iedereen vond zijn foto’s 

wel erg mooi. Sindsdien is hij niet meer weg te 

denken bij AFC. Mede door de serie portretten, 

als interactieve documentaire, die hij maakte 

ter gelegenheid van de sloop van het oude 

clubhuis. Dat werd een groot succes. Er waren 

mensen die bij het zien van die beelden en 

verhalen het niet droog hielden. Bij het maken 

hiervan ging hij uit van zijn filosofie dat film een 

tijdmachine is, waarin je lang terug kunt kijken 

in iemands leven. Dat kan niet met foto’s of 

schilderijen. Alleen film heeft dat, vindt Tom.

Voor een man die nooit heeft gevoetbald, is 

het opmerkelijk dat hij zegt ‘verslaafd’ te zijn 

aan de weekenden bij AFC. De perioden tijdens 

de winterstop en zomervakantie vindt Tom 

eigenlijk maar niks…Dan mist hij zijn club.

“Kijk, het zijn allemaal vriendschappen die je 

daar opbouwt. En het grappige is dat mensen 

mij eigenlijk alleen maar kennen als Tom de 

fotograaf of Tom de filmer. en dat is prima zo”, 

aldus Poederbach. Wel krijgt hij regelmatig de 

vraag hoeveel foto’s hij eigenlijk maakt. Het 

antwoord is even simpel als verbijsterend: 

tussen de 1.500 en 1.700 per wedstrijd. Wat 

hem dan in de uiteindelijke keuze wel van pas 

komt, want Tom leerde immers als filmeditor 

de kunst van het weggooien. ten slotte  blijven 

er maar 30 tot 45 foto’s over die hij goed 

genoeg vindt om te tonen. En dat allemaal door 

geconcentreerd gluren door een ‘regenpijp’ 

zoals hij de telelens noemt die ervoor zorgt 

dat niets hem ontgaat.

Tom Poederbach is een bijzondere man met 

veel interesses. Hij heeft veel gedaan in zijn 

leven en kan boeiend vertellen. De ruimte 

ontbreekt, anders kon er ook nog wel een apart 

stukje bij van zijn capaciteiten als cabaretier. 

In die hoedanigheid stond hij in 1969 met zijn 

kompaan Dick drie weken op de eerste plaats 

in de hitparade. Het nummer? BLOODY MARY… 

te vinden op Apple Music en Spotify. 

AFC wees zuinig op hem!

ALS CABARETIER 
SCOORDE HIJ EEN 
NUMMER 1-HIT MET 
BLOODY MARY
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MEDEWERKERS
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Bovenste rij (vanaf links):
DANIELLE TIMMERMAN
ASTRID VAN GROENIGEN
PETER DE RONDE
MICAH POST 
ISABELLA JAGDEW
ISIS ROBERTI 

Tweede rij (vanaf links):
DAVE BROUWERS
INDY TIMMERMANS
FLEUR KLOPPER

Derde rij (vanaf links):
GALIT SHABI
ESTELLE VAN GENNIP
MAREN GOEMAN
LUNA DE BRUIJNE
ASNE VAN ECHTELT

Onderste rij (vanaf links):
TOM PAULISSEN
FAYE JANSON
SANNE DEKKERS
ZENZI MATTHAEI
ISA TERNEDE

DE AFC'ER  |  93

DIT ZIJN ONZE  
HORECATOPPERS

MEDEWERKERS

92  |  DE AFC'ER



Bovenste rij (vanaf links):
DANIELLE TIMMERMAN
ASTRID VAN GROENIGEN
PETER DE RONDE
MICAH POST 
ISABELLA JAGDEW
ISIS ROBERTI 

Tweede rij (vanaf links):
DAVE BROUWERS
INDY TIMMERMANS
FLEUR KLOPPER

Derde rij (vanaf links):
GALIT SHABI
ESTELLE VAN GENNIP
MAREN GOEMAN
LUNA DE BRUIJNE
ASNE VAN ECHTELT

Onderste rij (vanaf links):
TOM PAULISSEN
FAYE JANSON
SANNE DEKKERS
ZENZI MATTHAEI
ISA TERNEDE

DE AFC'ER  |  93

DIT ZIJN ONZE  
HORECATOPPERS

MEDEWERKERS

92  |  DE AFC'ER



DE AFC'ER  |  95

LLORRAINE BIANCHI-DUTERLOO

Beroep: advocaat-partner bij The Legal Group

Moeder van Senna (AFC Champions League) 

en Giorgia (peutervoetbal, sinds geboorte 

ook donateur van AFC) 

Kun je een korte omschrijving geven van 

de indruk die je van AFC hebt?

“Een club met een lange en rijke historie, 

waarvan gezinsleden en families generatie 

op generatie lid worden, waar vriendschappen 

worden gesloten en vrienden, jong en oud,  

elkaar blijven ontmoeten. Een fijne en gezellige 

club, waar ik veel goede herinneringen aan heb, 

en nog steeds maak, én waaraan eenieder op 

zijn of haar manier een bijdrage levert.”

Waarom heb je ervoor gekozen om je zoon 

bij AFC te laten voetballen? 

“Om eerlijk te zijn, was er voor ons geen andere 

mogelijkheid; Laurens is sinds jaar en dag lid 

van AFC en wij komen er dan ook al jaren. Senna 

is zelfs al lid sinds zijn geboorte. Senna was 

bijna eerder lid van AFC dan als nieuwe Amster-

dammer aangegeven bij de gemeente.” 

Hoe lang ben jij actief langs de lijn bij AFC? 

“Sinds 2004. Laurens en ik hebben elkaar in 

juni 2004 leren kennen. Hij vertelde mij onder 

andere dat hij weer zou gaan voetballen bij 

AFC. Omdat voetbal mij met de paplepel is 

ingegoten, ben ik direct al naar de eerste 

wedstrijd van Laurens gegaan. Ik meen dat het 

AFC-Stormvogels Telstar was, een bekerduel.” 

“Daarna heb ik, als het kon, altijd met veel 

plezier elke thuis- en uitwedstrijd bezocht. 

Laurens speelt inmiddels een aantal 

seizoenen bij de Klassieke Veteranen. Ook 

nu vind ik het leuk om zo nu en dan met de 

kinderen te komen kijken.”

Als jij de sfeer langs de lijn mag 

omschrijven…? 

“Over het algemeen gemoedelijk en gezellig. 

Op de zondagochtend dan. Wat vaak begint 

met een koffietje, ‘goedemorgen, alles goed?’, 

en de noodzakelijke aanmoedigingen richting 

de kinderen, wordt het geroezemoes naarmate 

de wedstrijdjes en de tijd vorderen langzaam 

luider. Ik kan mij ook wedstrijden herinneren 

dat de sfeer om te snijden was. Die werden 

weliswaar op een ander niveau gespeeld.”

Ben je ook veel aanwezig als het koud 

weer is of als het regent? 

“De kou houdt ons niet tegen om naar Senna 

te komen kijken, daar kunnen we ons goed op 

kleden. Tot op heden hadden wij erg veel geluk 

met het weer, in de zin dat we nagenoeg geen 

regen hebben gehad. De enige keer dat Giorgia 

en ik hebben verzaakt, was toen er enorm veel 

regen en natte sneeuw was voorspeld en dat 

ook uit de hemel kwam.” 

Op welke manier motiveer je je zoon 

voordat hij de deur uitgaat naar de 

wedstrijd of training? 

“Wij geven hem mee dat hij veel plezier moet 

maken samen met zijn voetbalvriendjes.” 

Sta je vaak alleen langs de lijn of met 

gezelschap? 

“Ik sta altijd met anderen langs de lijn. Niet 

alleen de ouders van Senna’s teamgenoten 

zijn er bijna altijd allemaal, ook opa’s en oma’s 

komen vaak op zondagochtend kijken naar hun 

kleinkinderen. Dat geldt ook zeker voor die van 

Senna, met een shoot-out naar mijn schoon-

vader Rob Bianchi. Hij is één van Senna’s 

trouwste supporters.”

Kom je na de wedstrijd of trainingen graag 

in het clubhuis of ga je linea recta naar 

huis? 

“Ik weet niet beter dan dat het normaal is om 

boven even je gezicht te laten zien na een 

wedstrijd. Nu bij Senna, maar ook voorheen 

toen Laurens nog in het eerste en daarna in 

Zaterdag 2 speelde. Bij de Klassieke Vete-

ranen is het zelfs not done als je niet even 

naar boven komt.“

Langs de lijn ontstaan veel 

vriendschappen. Wat is jouw ervaring 

hiermee?

“Dat is ook zeker mijn ervaring. Ik kijk met een 

warm hart terug naar de tijd dat Laurens nog 

in het eerste speelde. Met een vaste groep 

vrouwen/vriendinnen keken we vrijwel elke 

thuis- en uitwedstrijd samen en deden daar-

naast ook leuke dingen met elkaar, met en 

zonder de mannen. Als ik kijk naar mijn huidige 

vriendengroep, heeft het overgrote deel op 

de een of andere manier affiniteit met AFC.”

Als jij advies mag geven aan andere 

ouders die ook langs de lijn staan, wat zou 

je dan zeggen? 

“Zorg ervoor dat je je kind meegeeft dat hij of 

zij plezier moet maken. Dat voetballen leuk is 

en, belangrijker nog, leuk moet zijn voor hem 

of haar. Dat je trots bent en dat je dat ook 

uitstraalt. Een kind ziet dat en handelt ernaar. 

Ik kan me voorstellen dat sommige ouders 

graag zien dat hun kind de nieuwe Cruijff, 

Messi of Cristiano Ronaldo is. Als het talent 

erin zit, komt het er vanzelf uit.”

94  |  DE AFC'ER
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Amsterdamsche Business Club (ABC)
De Amsterdamsche Business Club (ABC) is een initiatief van de Amsterdamsche Football Club (AFC).  
De ABC is opgezet om éénieders zakelijk netwerk te vergroten door middel van het ondernemen van  
activiteiten en bezoeken van evenementen in select gezelschap. Deze club is alleen toegankelijk voor 
beslissingsnemers (bedrijfseigenaren en CEO’s) en leden van het senior management binnen grote 
bedrijven. De deelnemende leden zijn: 

3WO Horeca Groep B.V.
A.W.H. Consultancy
Abeln Advocaten
Acibadem International Medical Center
Amsterdam Hair Institute
Atabix
Van Brienen Audiovisueel
Barlev InvestmentsBV
Beds & Bedding
Berdy Groep BV
BINK FIETSEN
Bonnit Benelux BV
Borek Parasols B.V.
Brasserie Keyzer en  Café Hoppe
Breevast BV
Brian Speelman Holding B.V.
Broers Vastgoed Amsterdam B.V.
Callme2cook /chefonwheels
CleverDisplay
Clubsportive Mahler Zuidas B.V.
Co van der Horst
Corporate Sports Events (ZC)
Cqure BV
D&R invest
D.R de Wit Beheer BV
DaLeLa BV
DCRT Stijlvol Leven en Wonen
De Jong Groep
De Vier Heemskinderen Wijnen B.V.
Dé Hurwits
Decor Amsterdam BV
DLA Piper Nederland NV
Dolmans Landscaping Group
Doppio
Elha Cosmetics
ENDYMION Amsterdam
Exploitatiemaatschappij Frankendael B.V.
EY ( Ernst & Young)
Famous Flavours Amsterdam
Fennek Advocaten

Flow Factoring B.V.
Frites uit Zuyd
Fysiotherapie Zwaansvliet
Gassan Diamonds B.V.
Goeiezaak.com
GTA Bouwbegeleiding
Harper Insurance & Benefits 
Headsprung 
Heeren Makelaars B.V.
Heineken Brouwerijen (Heineken 0.0)
Herman Peters Interiordesign
Holland Financial Network B.V. (HFN)
House of Nutrition
ING bank
Intersocks
Jack’s Casino
Jim Bouwmeester Vloeren
Joris Golf Business Events B.V.
Kalkhoven BV
Kappé Schiphol BV
Kolibrie Horeca Uitzendbureau N.V.
Kottmann & Co. Accountancy
Kroonenberg Groep BV ( Gelderlandplein)
Life After Football B.V.
Lou Hekster Agenturen B.V.
Lusus Media Group B.V.
LXRY Media Group
M.N. Léons B.V.
McGregor New York
Moyosa Media B.V.
NDI - ICT Solutions
Nestr Smart Finance
No Fear Energy
Nova Incasso B.V.
OGER Amsterdam
Oostenrijk Touringcars BV
OTX Solutions
OVG Real Estate (Valley)
Pact Advocaten
Paucitas B.V.

Pets Place
Pon Luxury Cars Amsterdam B.V.
Quore Capital 
Ralph's Investments & Consultancy
RJB Netherlands BV (the Valley)
Ruitenheer
Saddal Exclusive Jewellery
Sam Sign
Schoonmaakbedrijf G.J. te Paske B.V.
Schoonspoeler Nederland BV
Se7enfourteen B.V.
Senso vloeren 
SJB Group BV
Snippe Projecten B.V.
Sterel cs B.V
Studio Rublek
Tankstation Zwart
Taste of heaven bonbons
TCA Taxi
The Homework Company
The Legal Group Advocaten
The Padellers
The Trust Tailor
Touchdown Aviation BV
TravelXL@HomeAmelVroege
Troostwijk Groep BV
Uma Concepts
Van Dam Brasserie
Van Poelgeest BMW
Van Poelgeest MINI
VCK Logistics
VHC Jongens BV
Vino Túyyo
Voetbalshop Amsterdam
Wijnhandel B.J. De Logie, Wijnkopers sinds 
1848
Woodgate & Clark Netherlands B.V.
YNS Trading B.V
Yuan's Hot Pot
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DE AMSTERDAMSCHE BUSINESS CLUB

Eindelijk konden we als ABC werkelijk 

aan de slag dit seizoen met onze 

businessclub in het nieuwe clubhuis 

rondom de wedstrijden van ons 

vlaggenschip.

Na diverse ideeën over hoe de opzet werkelijk gestalte moest 

krijgen, hebben we ervoor gekozen de AFC-intimi lekker te 

laten socializen met onze AFC-businesspartners. Het grootse 

culinaire diner voorafgaand aan de bekerwedstrijd AFC-SC Heerenveen 

was een eerste hoogtepunt. Met ruim 140 couverts en een geweldige 

speech van ons aller Jack van Gelder was het meer dan een geslaagde 

avond en ondanks de nederlaag gingen de ABC-leden met een enthou-

siast gevoel naar huis. 

Tijdens de competitie in de Tweede Divisie zien we nog wisselend 

bezoek. Maar de wedstrijden tegen Katwijk, Quick Boys en Kozakken 

boys, die met hun eigen businessclubleden naar Goed Genoeg togen, 

zorgden voor een gezellige sfeer en hun bezoek is absoluut voor her- 

haling vatbaar

Uiteraard hopen we komend seizoen vele ABC-leden te verwel-

komen, want ons aller AFC heeft zeker support nodig om hoge 

ogen te gooien in het seizoen 2022/23. Onze nieuwe hoofd-

trainer Benno Nihom, AFC’er in hart en nieren, verdient namelijk 

alle steun van de hele club maar zeker ook van onze ABC-leden. 

Dus bij deze: komt allen ook naar ons eerste elftal, waarbij in de busi-

nessclub altijd een hapje en drankje klaar staan, geserveerd door 

hostess Daniëlle Timmerman en haar team!

GENIET VAN EEN 
HAPJE, DRANKJE
EN DE SFEER IN
DE BUSINESSCLUB! 
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BLAD COÖRDINATOR 

•  John Hazel

ART DIRECTION/ 

VORMGEVING

•  Ingmar Vane 

(ingmarvane.nl)

REDACTIE

•  Dennis Bijlsma

•  John Hazel

•  Sophie Lamkin

•  Michael Parsser

•  Ruud ter Weijden

•  Machiel van der 

Woude

EIND REDACTIE

•  Erik Oudshoorn

MEDEWERKERS

•  AFC Commerciële 

Commissie 

•  Soufian Asafiati

•  Joost van Dolen

•  Philippe Hes

•  Tom Huisman

•  Jair Koekoek

•  Nino Ockhuysen

•  Joost Ringeling

•  Danielle Timmerman

•  David Westerhof

FOTOGRAFIE 

•  AFC Archief

•  Tom Poederbach

DRUKKER

SENEFELDER MISSET

EXTRA 

Vragen, complimenten, 

klachten of foutje 

gezien?  

Mail: comcie@afc.nl

SUGGESTIES VOOR 

HET MAGAZINE? 

Mail: comcie@afc.nl

ADVERTEREN?

Adverteerders kunnen 

contact opnemen met 

Joost van Dolen

Mail: comcie@afc.nl

De AFC’er is een initiatief en geproduceerd door de AFC Commerciële Commissie.

COLOFON
FOTO  CHAOS SOCCER GEAR
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Team Heeren Makelaars wenst iedereen 
een fantastisch nieuw seizoen 2022-2023.

Hopelijk tot snel op ons 
nieuwe sportpark Goed Genoeg!

Team Heeren Makelaars en Eran Hausel (AFCvet)
www.heerenmakelaars.nl
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