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Maar AFC is meer dan het Eerste alleen. De club heeft levens-
lustige seniorenafdelingen op zaterdag en zondag. En wat dacht 
u van onze jeugdafdeling? Het ambitieuze jeugd beleid wordt in 
dit blad minutieus uit de doeken gedaan.
 
AFC telt dit seizoen niet minder dan 108 teams en zo’n 1800 
leden en spelen alle teams nog altijd in de klassieke outfit zonder 
shirtreclame! Bij de club zijn 47 trainers actief. 
Er zijn 25 AFC-vriendelijke bedrijven, 36 adverteerders en 54 
bordsponsors.

Ook heeft AFC de meest geraadpleegde website van het hele 
amateurvoetbal. De bestuurlijke organisatie ‘zit verdomd goed in 
elkaar’, zijn de woorden van Erelid en oud-voorzitter Jan van Dijk. 

De club leeft dus als nooit te voren. Maar waar verhuist AFC 
naartoe als de economische ambities van gemeente en bedrijfs-
leven een vaste locatie in de Zuidas niet langer mogelijk maken? 
Ook daarover kunt u in deze Persmap lezen. 

De samenstellers hebben met veel genoegen deze Persmap 
gemaakt. Echter zonder de steun van vele medewerkers (zie het 
colofon) was dit niet mogelijk geweest. 

Onze bewondering gaat uit naar het vakmanschap van Jan 
Otsen, die garant stond voor de foto’s. Dank ook gaat aan 
Valentijn Jorritsma van drukkerij Palteam, die alle teksten, 
 cijfers, foto’s en correcties verwerkte. 

Wij hopen dat u een en ander met genoegen zult lezen en dan 
denkt: ‘AFC, wat een club!’

Wij zien elkaar op en rond de velden.

“Be Friends en Keep Smiling!”

De samenstellers.
Jan van Galen & André Wijnand

Voorwoord
AFC staat dit seizoen voor grote uitdagingen.
Komend seizoen wordt AFC 115 jaar en staat er veel te gebeuren. Ons “vlaggenschip” moet zich zien te plaatsen voor de Topklasse, die 
in het seizoen 2010/2011 van start gaat. In deze Persmap kunt u lezen hoe die plaatsing zou moeten verlopen. 
Voorzitter Machiel van der Woude zet zijn bezwaren tegen de komst van de Topklasse uiteen, maar concludeert ook dat mopperen geen zin 
meer heeft. AFC 1 moet er tegen aan. Trainer Cor ten Bosch stelt dat niet promoveren naar de hoogste amateurklasse in feite degradatie 
betekent. Maar Ten Bosch is optimistisch. Zijn selectie is jong, sterk en ambitieus, stelt hij niet zonder trots vast.

De allerjongste AFC-jeugd staat klaar voor het seizoen 2009-2010.



AFC op weg naar de Topklasse 
Het is er dan toch van gekomen. De jarenlange discussie ten spijt gaat de Topklasse met ingang van het seizoen 2010-2011 toch van start. 
En dan is er sprake van 2 landelijke Topklassen: een voor het zaterdagvoetbal en een voor de zondagclubs. Met ieder 16 verenigingen. 
In het komende, ongetwijfeld zenuwslopende seizoen wordt bepaald wie van de Hoofdklassers promoveren en wie niet. En wat betekent 
het als AFC zich kwalificeert? Of niet? Voorzitter Machiel van der Woude geeft de antwoorden.

Het AFC-bestuur heeft zich de afgelopen jaren krachtig verzet tegen 
de komst van de Topklasse. Hoe groot is de teleurstelling nu de KNVB 
toch haar zin heeft gekregen? 

“De bestaande Hoofdklassenstructuur heeft zich in de  afgelopen 
35 jaar bewezen. Daar is weinig mis mee. Het is dan ook 
 ontzettend jammer dat de Algemene Vergadering van de bond 
op 6 juni jl. met de Topklasse akkoord is gegaan. De aan houder 
heeft gewonnen, maar niet door de kracht van de  gehanteerde 
argumenten. De grote voordelen die aan de Topklasse  worden 
toegedicht, zoals de verbetering van de kwaliteit van het 
 amateurvoetbal, worden overdreven. De nadelen, zoals de 
financiële risico’s die de clubs gaan lopen, worden helaas ver-
onachtzaamd. Maar goed de Topklasse is inmiddels een feit en 
wij blijven niet langer zitten mokken.” 

Gekozen is voor 2 landelijke Topklassen. De scheiding tussen het 
zaterdag- en zondagvoetbal blijft dus in stand. Een gelukkige 
 ontwikkeling?

“Gelukkig is in dit verband een erg groot woord. Wel is het zo 
dat het dictaat van de zaterdagverenigingen om hun wedstrijden 
op religieuze gronden altijd op de zaterdag af te werken hiermee 
van tafel is. Voor AFC had dat grote organisatorische  problemen 
met zich meegebracht. Op de zaterdag wordt ons complex op 
dit moment maximaal benut door de jeugd en de grote zaterdag-
afdeling bij de senioren. Een druk bezochte thuiswedstrijd van 
het eerste valt hiermee niet te combineren.”

“Belangrijk bezwaar tegen de landelijke opzet is dat de reistijden 
erg lang kunnen zijn. Uitwedstrijden tegen Meerssen in Limburg 
of WKE in Emmen zijn belastend.”

“Bovendien is het maar de vraag of het publiek zit te wachten 
op dit soort wedstrijden. De regionale opzet met stads- en 
streekderby’s is aantrekkelijker en trekt waarschijnlijk veel meer 
toeschouwers.” 

AFC-voorzitter Machiel van der Woude.
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en naar een nieuw sportcomplex
Zet AFC alles op alles om te promoveren naar de Topklasse? 
Of wordt hieraan niet zwaar getild?

“Wij gaan natuurlijk niet tegen de spelers zeggen: doe maar 
rustig aan. Dat zouden ze ook niet pikken. En met Cor ten 
Bosch hebben wij een ambitieuze trainer in huis. Iedereen gaat 
er dus voor. En met de prima eindstanden van de laatste jaren 
in het achterhoofd moet het ook lukken. Onze achterban is er 
ook duidelijk over. Want onlangs werd via de AFC-website een 
enquête gehouden met dezelfde vraag. 90% van de AFC’ers die 
 reageerden vond dat AFC in de Topklasse behoort te spelen.”

Wat gaat er voor AFC echt veranderen door de Topklasse?

“De KNVB is nog aan het broeden op een aantal voorwaarden. 
Maar wij verwachten wel dat een aantal problemen door de bond 
wordt aangepakt. Die problemen vloeien vooral voort uit de  scheve 
verhouding tussen het betaald voetbal en het amateurvoetbal voor 
wat betreft de transfers van spelers. BVO’s kunnen tot 15 juli 
spelers aantrekken, terwijl bij de amateurs overschrijving slechts 
mogelijk is tot 1 juni. Zo werd op 14 juli Malcolm Esajas nog even 
door MVV bij ons weggeplukt. Door de onlosmakelijkheid die er 
nu ontstaat tussen de Topklasse en de Jupiler League wordt het 
noodzakelijk de overschrijvingsdata te uniformeren.”

“Daarnaast is het te verwachten dat de ongebreidelde overgang 
van jeugdspelers naar het betaalde voetbal aan banden wordt

gelegd. Door de vermenging van het amateurvoetbal met de 
profs ligt het voor de hand dat de opleidingsvergoeding die BVO’s 
onderling moeten betalen ook voor de Topklasse gaat gelden.” 

Bij de discussie over de Topklasse heeft AFC gewaarschuwd voor de 
financiële risico’s die er ontstaan voor clubs die nu op hun tenen 
moeten gaan lopen. Staat die visie nog?

“Clubs moeten natuurlijk nooit verder willen springen dan hun 
financiële polsstok lang is. En die is bij veel clubs niet zo lang. 
Maar de verleiding is groot om koste wat kost bij de top te willen 
horen en als het even kan ook nog succes te hebben. 

Qua organisatie en geld komt daar zo ongelooflijk veel bij kijken. 
Denk maar eens aan een club als Türkiyemspor, dat in no time 
de top bereikte door enorme geldinjecties en het halen van top-
spelers. Maar de droom spatte uiteen toen het mismanagement 
en een enorme belastingschuld aan het licht kwamen. Nu bestaat 
de club niet meer. In triest.”

“AFC kiest er bewust voor een amateurclub te zijn. Die filosofie 
staat als een huis. Maar wij dienen onze ogen niet te sluiten voor 
de grote veranderingen die er in de voetbalwereld plaatsvinden. 

Wij moeten dus met onze tijd mee. Maar het uitgangspunt blijft 
dat wij in alle geledingen gewoon lekker kunnen blijven voet-
ballen.” 

Lees verder op pagina 4
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Vervolg van pagina 3

Over de toekomst gesproken. In het “Honderdjarenboek” van 
AFC schetste opiniepeiler en clubgenoot Maurice de Hond in 
1995 een interessant toekomstbeeld van de club in het jaar 
2045. Toegesneden op de behoeften van die tijd, met grote 
buiten- en binnenactiviteiten, maar ook ruimte voor het individu. 
Gedurende de gehele week van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 
laat gonst het er van de acti viteiten. Die visie is nu heel actueel. 
Ons complex is verouderd en misschien moeten wij weg. 

Deelt het bestuur deze visionaire gedachte? 

“Het AFC-bestuur denkt intensief na over de  toekomst van ons 
complex. Alleen maar een voetbalclub zijn, is niet meer voldoende. 
De moderne mens stelt zeer hoge eisen. Wat sport en recreatie 
betreft valt er tegenwoordig veel te kiezen en de concurrentie-
strijd tussen allerlei soorten clubaanbiedingen is groot. Straks 
bieden wij waarschijnlijk ook fitness, een huiswerkklas, kinder-
opvang, noem maar op. Alleen geloven wij niet dat wij in 2045 
25.000 leden hebben, zoals Maurice voorspelt, dat lijkt ons wel 
heel erg veel!”

“Hamvraag is natuurlijk waar je een dergelijk multifunctioneel com-
plex localiseert. Is het mogelijk om dat te realiseren aan de Zuidas, 
als groen onderdeel van een kantoor- en woongebied van bijzondere 
allure? Zo niet, is er een andere locatie in onze vertrouwde buurt waar 
AFC met dit ‘behoeftepakket’ terecht kan? 

“In het afgelopen half jaar is die discussie goed op gang gekomen. 
Twee ontwikkelingen zijn daarbij relevant. Allereerst het vastlopen 
van het Dokmodel in de Zuidas. 

In plaats van de infrastructuur (spoor en snelweg) in te graven 
(dit blijkt financieel onhaalbaar) wordt thans gezocht naar een 
alternatief concept. Met een minder diepe ligging van tunnels 
(‘Dokmodel boven water’) en gebouwen die onafhankelijk(er) van 
de infrastructuur gerealiseerd dienen te worden. 
In de tweede plaats de goedkeuring door de gemeenteraad van 
het uitvoeringsbesluit “Ravel”, het plangebied waarin 4 velden 
en het clubhuis van AFC liggen. Fasegewijs wordt het gebied 
volgebouwd.” 

“De gevolgen van het niet doorgaan van het diepe Dok en de 
bouwplannen voor Ravel zijn van grote betekenis voor AFC. Met 
de gemeente was immers in 2006 overeenstemming bereikt om 
AFC, via het diepe dok, definitief te verankeren in de Zuidas door 
een sportpark aan te leggen over de A 10, met aansluiting op 
het Beatrixpark. Nu dit plan van de baan is, wordt AFC in volle 
omvang geconfronteerd met de bouwplannen voor “Ravel”, die 
nog maar ruimte bieden aan 3 velden. Dat is niet bepaald het 
 visionaire beeld van een supercomplex dat gemeente en AFC voor 
ogen hadden.” 

AFC zal dus nog behoorlijk moeten knokken voor een adequaat complex?!

“Dat valt waarschijnlijk wel mee, want ook de Gemeente heeft 
belang bij een mooi Sportpark, waar de vele jeugd- en senioren-
teams die AFC rijk is, volop kunnen sporten. In de komende tijd 
wordt alles weer grondig bekeken.
Gezocht wordt naar een passende locatie in de Zuidas of in een 
ander zuidelijk deel van Amsterdam. Te denken valt eventueel aan 
het Amsterdamse Bos of Het Loopveld. 
Geen eenvoudige opdracht, het kan nog alle kanten op. Maar met 
een beetje goede wil en het kompas van Maurice de Hond moet 
het kunnen lukken.” 
Jan van Galen
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Bestuurlijke organisatie staat er weer

Binnen het AFC-bestuur voor het seizoen 2009-2010 een aantal 
wijzigingen. Drie bestuursleden beëindigden om verschillende 
redenen hun activiteiten, één nieuw lid debuteert.
Nicolaas van Ommeren, de laatste drie seizoenen 1e penning-
meester, gaf reeds vroeg in het afgelopen seizoen aan, dat zijn 
werk voor AFC, tot zijn spijt, niet langer meer is te combineren 
met gezin en werk. Henk Bijlsma vorig seizoen actief als commis-
saris materiaal, maakte bekend dat hij uit het bestuurlijk werk 
minder voldoening haalde dan uit zijn vroegere bemoeienissen 
rondom het 1e en 2e elftal. Henk gaat zijn oude rol weer  invullen. 
Rinus van Leijenhorst deelde mede dat zijn nieuwe werkkring hem 
helaas noodzaakt om na 6 bestuursjaren te stoppen. Afgelopen 
seizoen was hij commissaris TOPamateurs, daarvoor succesvol 
voorzitter van de jeugdcommissie. Edwin Geluk en Kees Gehring 
hadden vorig jaar aangekondigd dat dit het laatste seizoen 
voor hen zou worden als bestuurslid. Op verzoek van de ove-
rige bestuurs leden prolongeren zij hun werkzaamheden nog één 
seizoen. Het bestuur voor het seizoen 2009-2010 is hiermee 
terug gebracht van 11 tot 9 man.
Machiel van der Woude (60) begint aan zijn 7e seizoen als voor-
zitter en zijn 20e jaar als bestuurslid. Secretaris Kees Gehring 
(62) is met 25 bestuursjaren de langst zittende bestuurder.
Penningmeester Benno Honsdrecht (40) is de nieuweling in het 
gezelschap. Zijn zoon Sam is 4e generatie AFC’er. 
Vice-voorzitter Ad Westerhof (57) zal voor het 7e jaar in deze 
 functie acteren, zijn 12e als bestuurslid. 

2e Secretaris Ruud Mantel (52) is in deze functie voor het 3e 
jaar actief en 2e penningmeester Edwin Geluk (57) gaat zijn 20e 
seizoen in. Brian Speelman (41) is voor het 2e seizoen voor-
zitter van de jeugdafdeling. Ronald Koster (46) begint aan zijn 
9e bestuursjaar en is  ver antwoordelijk voor het seniorenvoetbal 
en Bob Duis (41) begint aan zijn 3e bestuursjaar en zal komend 
seizoen debuteren als commissaris TOPamateurs.
Het bestuur wordt bijgestaan door ± 40 commissieleden, ± 100 
vrijwilligers, de technische – en medische staf en de “profes-
sionals”, die iedere dag actief zijn op sportpark Goed Genoeg. 
Pachter Frans Ris en zijn collega Joop Kenter nemen de horeca 
in en rond het clubhuis voor hun rekening. Pim van de Meent is 
7 dagen van de week als sportparkmanager aanwezig. Yvonne 
Steeman verzorgt de ledenadministratie en ondersteunt de 
 commissie commerciële zaken. Theo Janssen is verantwoordelijk 
voor het wedstrijdsecretariaat.
Per 1 augustus j.l. is Henny Kottmann (53) toegevoegd aan het 
team “professionals” en zal daar (voorlopig) circa 20 uur per 
week actief zijn als verenigingsmanager. In zijn nieuwe rol zal 
hij het bestuur met de dagelijkse werkzaamheden operationeel 
ondersteunen. 
Henny is zowel speler als trainer van het eerste geweest. Nog 
één keer Erelid Jan van Dijk, nadat hij bovenstaand overzicht had 
gelezen: “Dat is nou wat ik bedoelde, het zit organisatorisch 
verdomd goed in elkaar en onze bijna 115 jaar oude club kan het 
nieuwe seizoen met vertrouwen tegemoet zien!”

“Is AFC met circa 1800 leden en donateurs en maar liefst 108 verschillende teams aan de start van het seizoen 2009-2010 niet te groot 
geworden?’’ Deze vraag stelden wij aan Erelid en oud-voorzitter Jan van Dijk. “De club is niet meer te vergelijken met de club waar wij in 
de 60en 70er jaren leiding aan gaven. Maar het bestuur heeft de tradities binnen AFC en de eigen stijl die de club altijd heeft gekenmerkt 
weten te behouden. Chapeau!’’.

Bovenste rij v.l.n.r.: Benno Honsdrecht, Bob Duis, Ronald Koster, Ruud Mantel en Brian Speelman. Onderste rij v.l.n.r.: Ad Westerhof, Kees Gehring, Machiel van der Woude en Edwin Geluk.
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ABN AMRO
AFC staat voor kwaliteit, discipline en resultaat. 
Eigenschappen van een organisatie waar ABN 

AMRO zich graag bij aansluit. Wij vinden AFC een fantastische vereniging 
en daarom willen wij deze “community” graag ondersteunen. Als sponsor 
van AFC zijn wij ervan overtuigd dat dit een succesvol jaar zal worden. 
Onze zakelijke dienstverlening richt zich ook op succes, maar dan dat van 
de ondernemer. Dit doen wij door onze kennis van de financiële diensten 
en markten optimaal ter beschikking te stellen aan het midden- en groot-
bedrijf, zowel nationaal als internationaal. Onze persoonlijke benadering 
zorgt er uiteindelijk voor dat iedere ondernemer zich thuis kan voelen bij 
ABN AMRO. De Entree 99-197, 1000 AB Amsterdam, 020-6289528 
www.abnamro.nl

Central Point Europe
Central Point is een online aanbieder van 
computerproducten. Het bedrijf biedt  consu-
 menten, overheid en bedrijven meer dan

230.000 artikelen van bijna 1.000 merkfabrikanten. 
Klanten vinden op www.centralpoint.nl niet alleen de nieuwste,  populaire 
types van een product, maar ook de minder bekende. 
Naast de snelheid en het gemak van kopen via het internet kenmerkt 
Central Point zich door zijn persoonlijke contact met de klant. 
Door een uniek geautomatiseerd systeem zorgt Central Point voor levering 
binnen 24 uur tegen scherpe prijzen. 
De Wi-Fi verbinding in de sociëteit van AFC wordt u aangeboden door 
Central Point. 
Meer informatie vind u op: www.centralpoint.nl

Kottmann & Co B.V. 
Persoonlijk contact, wederzijds vertrouwen en 
directe lijnen zijn de uitgangs punten van Kott-
mann & Co Accountancy en belasting adviseurs. 

Als zelfstandig ondernemer kent Arno Kottmann de prak tische vraagstukken 
en zeker ook de onzekerheden die verbonden zijn aan het ondernemerschap. 
Vanaf de start van onze onderneming in 2001 is onze  cliëntenkring voortdu-
rend gegroeid met ondernemers uit de meest  uiteenlopende bedrijfs takken. 
Wij streven er dan ook naar om u zo breed mogelijk van dienst te zijn, zodat 
u met al uw administratieve, financiële en bedrijfstechnische  vragen bij ons 
terecht kunt. En indien nodig maken wij gebruik van ons relatie netwerk van 
specialisten, op zowel juridisch en fiscaal gebied, om u zo optimaal mogelijk 
van dienst te kunnen zijn. Ook als  particulier kunt u bij ons terecht voor het 
verzorgen van uw  aangifte inkomstenbelasting. Voor een vrijblijvend gesprek 
of informatie kunt u contact  op nemen met ons  kantoor. Amsterdamseweg 
508-a, 1181 BX Amstelveen, 020-3455855
www.Kottmann-co.nl

NIKE Teamsport NL
Nike werkt samen met topvoetballers als 
Cristiano Ronaldo en Wesley Sneijder, met 
clubs als Barcelona en Arsenal en landen teams 

zoals Brazilië en Oranje. Zij zijn nauw betrokken bij het ont wikkelen van 
nieuwe voetbalschoenen, ballen en kleding. 
De spelers en clubs testen schoenen en ballen en delen hun bevin dingen 
met Nike. Die feedback wordt gebruikt om de Nikefootball  collectie te ver-
beteren. En wie kan je betere feedback geven dan de beste voetballers ter 
wereld? Nike’s drang naar innoveren en verbeteren is makkelijk te verklaren: 
betere voetbalschoenen, ballen en kleding helpen voetballers op elk niveau 
beter presteren.
Plesmanstraat 1, 3833 LA Leusden, 033-4343100, www.nike.com

Heeren Makelaars
Gevestigd in Oud Zuid, is gespecialiseerd in de 
aan- en verkoop van woningen, appartementen 
en bedrijfsonroerend goed in de regio Amster-

dam. Ook voor hypotheken, taxaties en huur/verhuur bent u bij ons aan het 
juiste adres. Ons kantoor is aangesloten bij NVM, MVA, Funda en Fiabci 
wat kennis en kwaliteit waarborgt. Heeren Makelaars B.V., Stadionweg 
75, Hoek Minervaplein, 1077 SE Amsterdam, 020-4702255, www.hee-
renmakelaars.nl

Trifium Financiële Raadgevers
Is een gespecialiseerd advies bureau op het 
gebied van hypothecaire geldleningen, pen sioen 
vraagstukken en arbeidsongeschiktheidsverzeke-

ringen voor zowel de zakelijke als particuliere markt. 
Roemer Visscherstraat 41, 1054 EW Amsterdam, 020-6722109
www.trifium.nl

BP Tank- en Wascentrum Zwart
Voor al uw motorbrandstoffen inclusief LPG. 
Grote shop (120 m2) met een Petit Bistro waar 
u terecht kunt voor heerlijk vers ge bakken brood-

jes. Uw auto als nieuw in onze hypermoderne wasstraat van ruim dertig 
meter lang. Ook kunt u met uw auto terecht in één van onze vijf “doe het 
zelf” wasboxen.
Ookmeerweeg 501, 1067 MP Amsterdam, 020-6104494, www.bp.nl

Intersport/Duo Sports 
Intersport/Duo Sports is een filiaalbedrijf met 
vijf sportspeciaalzaken in de regio Amster dam.

U vindt de filialen in: Uithoorn, Amstelveen (2x), Mijdrecht en Amster dam-
Buiten veldert. In deze ves ti gingen vindt men naast een enorm assortiment sport-
kleding en -artikelen een ruime keuze in trendy vrijetijdskleding en -schoenen.
Alle topmerken zijn in de winkels van Duo Sports vertegenwoordigd. Zowel 
de actieve als passieve sporter zijn bij Duo Sports aan het juiste adres. Al 
ruim 20 jaar staan persoonlijke aandacht en het geven van een optimaal 
advies door goede productkennis centraal. 
Ongeveer 100 goed opgeleide medewerkers staan voor u klaar om u te
adviseren bij uw aankopen. Ervaar deze  service en bezoek één van onze
filialen voor een  vrijblijvend advies. Duo Sports ook uw sportspecialist!
Gelderlandplein 44, 1082 LB Amsterdam-Buitenveldert, 020-6442442
www.duosports.nl

Mitsubishi De Jong BV 
Hartelijk welkom bij Mitsubishi De Jong, uw 
Mitsubishi dealer voor Amsterdam en omstreken. 
Alle autorijders wensen een betrouwbare auto 

en willen een beroep kunnen doen op een net zo betrouwbaar autobedrijf. 
Bij ons bent u aan het goede adres, want wij garanderen de zekerheid die u 
wenst. Onze missie is ons te onderscheiden in het voorzien van de wensen 
en behoeften van de klant. 
Wij besteden daarom veel aandacht aan het opleiden en trainen van onze 
medewerkers. De kennis en de talenten die we in huis hebben worden 
benut om onze relaties optimaal van dienst te zijn. Wij willen uw ideale 
mobiliteitspartner zijn om u de continuïteit en betrouwbaarheid te bieden 
die u wenst. Als geen ander zijn wij er ons van bewust hoe waardevol tijd is 
in deze razend snelle maatschappij. Maar evenzeer realiseren we ons hoe 
belangrijk kwaliteit is, belangrijker nog dan kwantiteit. 
Bij alles wat we ondernemen is ons uitgangspunt dan ook: onze Service is 
uw (Bedrijfs) Zekerheid!
Mitsubishi De Jong BV, 020-3123170, www.mitsubishi-dejong.nl

De AFC Vriendelijke Bedrijven in 
het voetbalseizoen 2009-2010
In september 1986 ging AFC van start met de zogenoemde AFC Vriendelijke Bedrijven. Dat zijn er inmiddels 25. Zij zorgen voor een 
gezonde financiële basis, waarop AFC volop topamateurvoetbal en recreatievoetbal kan bedrijven. AFC heeft landelijk een positieve 
naamsbekendheid. Daarom is het voor deze bedrijven aantrekkelijk zich met onze club te afficheren. AFC voelt zich vereerd en verheugd 
dat de AFC Vriendelijke Bedrijven, ondanks de crisis, toch doorgaan AFC te ondersteunen. 
Bovendien mogen we sinds kort een nieuw AFC Vriendelijke Bedrijf verwelkomen: Mitsubishi, de Jong. 

Wij stellen de AFC Vriendelijke Bedrijven graag aan u voor.
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Sterel c.s.
Ondernemers met vragen op juridisch gebied 
vinden de antwoorden bij de ervaren medewer-

kers van Sterel c.s. Door een pro-actieve aanpak te combineren met een 
grondige kennis van ondernemerschap, biedt het hoogopgeleide team een 
bewezen alternatief voor de grote multidisciplinaire kantoren. Onze trans-
parante en eigentijdse werk wijze kenmerkt zich door kennis, ambitie en 
efficiëntie. Uw uitdaging wordt onze uitdaging en door met u mee te denken 
komen we tot de  passende oplossing van uw probleem. “Denken in maat-
werk” is dan ook onze lijfspreuk. Sterel c.s. is op 1 februari 2004 opgericht 
door Frank Sterel, tot op dat moment partner Ondernemingsrecht bij een 
van de grootste multidisciplinaire kantoren in Nederland. Sterel c.s. heeft 
in middels vestigingen in Amsterdam, Abcoude (Sterel c.s. Van Donkers-
goed) en Hoofddorp (Schoemakers, Reijnen & Takken). Het kantoor in 
Hoofddorp (Haarlemmermeer) heeft bovendien als eerste notaris kantoor 
in Neder land een vestiging op Schiphol en vormt daarmee voor de buiten-
landse ondernemer een toegangspoort naar Holland. 
Daarmee is de organi satie uitgegroeid tot de huidige omvang van ruim 
zestig medewerkers, waaronder (kandidaat-) notarissen, juristen en onder-
steunende medewerkers. Velen van hen deden ervaring op bij de grote 
multidisciplinaire kantoren. Sterel c.s. werkt vanuit drie secties: 

Het zwaartepunt van onze praktijk ligt op Ondernemingsrecht en 
Commercieel Vastgoed. Onze snel groeiende sectie Estate Planning 
richt zich behalve op de ondernemer ook op de vermogende particulier. 
We werken nauw samen met kantoren op het gebied van de (inter-
nationale) advocatuur, fiscaliteit en accountancy. Hoewel veel van onze 
cliënten zich in het nationale en internationale midden- en grootbedrijf 
bevinden, zijn clienten van elk type of omvang welkom bij Sterel c.s.
Paasheuvelweg 16, 1105 BH Amsterdam ZO, 020-5646121
www.sterelcs.nl 

Bouwfonds Ontwikkeling
Bouwfonds Ontwikkeling is al meer dan 60 jaar
actief en is één van de grootste gebieds-

  ontwikkelaars van Europa. In Nederland verkoopt de organisatie gemiddeld 
7.000 nieuwe woningen per jaar. In de loop der jaren hebben we  inmiddels 
meer dan 250.000 woningen gerealiseerd. Bouwfonds richt zich op de 
ontwikkeling van integrale woongebieden en kleinschalig commercieel 
vastgoed. We zetten hierbij in op nauwe samenwerking en slimme coalities 
met kopers, overheden, maatschappelijke organisaties en andere markt-
partijen. Dankzij die geïntegreerde aanpak opereren we vanuit draagvlak 
en betrokkenheid. Met onze concepten en gebiedsontwikkelingen streeft 
Bouwfonds Ontwikkeling naar een optimaal rendement op het gebied van 
wonen, comfort en duurzaamheid. Op die manier creëren we vooruitgang 
voor alle betrokken partijen.
Bouwfonds Ontwikkeling is onderdeel van Rabo Vastgoedgroep. 
Schipholpoort 64, 2034 MB Haarlem, 023-5306603
www.bouwfonds.nl

POUW
Pouw is één van de grotere Peugeot  dealers 
in Nederland. Met vestigingen in groot 
Amsterdam (Zuidoost, Noord en West), 

Amstelveen, Hoofddorp, Lisse, Leiderdorp en Noordwijk hebben we 
een naam hoog te houden. Van onszelf en van het merk dat we ver-
tegenwoordigen. Dat vraagt om serieuze inzet. Om brede kennis. 
En de energie om het elke dag opnieuw weer te bewijzen. Maar laat dat nou 
nét zijn waar we ons lekker bij voelen.
Bij Pouw werken we volgens de mobiliteitscirkel. Een breed palet aan com-
plementaire diensten. Naast de verkoop van nieuwe Peugeot’s is Pouw ook 
specialist op het gebied van Lease, verzekeringen en financiering, verhuur, 
autoschade en occasions. Pouw is een bedrijf waar u terecht kunt voor alles 
dat met comfortabel autorijden te maken heeft. Een pro-actieve, professi-
onele organisatie met aandacht voor persoonlijke wensen en met verstand 
van zaken, zodat u compleet zorgeloos de weg op kunt. En daarbij zorgen 
onze medewerkers voor een uiterst persoonlijke benadering.
Kijk voor al onze diensten op www.pouwpeugeot.nl
Pouw. Trots op Peugeot!

Abeln Advocaten
Abeln is met 15 advocaten groot genoeg voor 
de groten en klein genoeg om voldoende efficiënt 
en daadkrachtig te zijn. Abeln kiest voor een 

oplossingsgerichte aanpak. 
Abeln werkt voor ondernemingen en particulieren op gebied van 
 contracten, commerciële afspraken, incasso’s, onroerend goed, schade 
en  verzeke ringen en human resources. Samengewerkt wordt onder meer 
met MKB-Amsterdam.

Het kantoor is gevestigd in het centrum van Amsterdam (naast het 
Concertgebouw). Daarnaast is er dit jaar een vestiging in Parijs: voor de 
Nederlandse ondernemer die naar Frankrijk gaat en voor Franse bedrijven 
die in Nederland zaken doen.
Abeln heeft specifieke ervaring met het  werken met een vaste prijs-
afspraak; u weet van tevoren wat u gaat betalen. 
Postbus 75800, 1070 AV Amsterdam, 020-4712345, www.abeln.nl

ING
De ING is met ruim 8,9 miljoen rekening -
 houders een van de grootste en meest toon -

 aan gevende financiële dienstverleners van Neder land. ING biedt  klanten 
gemak, waar voor hun geld en persoonlijk advies. Particuliere en  zakelijke 
klanten kunnen bij de ING terecht voor  financiële  producten op het vlak
van betalen, sparen, lenen, hypotheken en beleggen. 
Daarnaast bemiddelt de ING in verzekeringen en pensioenen. 
Uw eigen persoonlijke adviseur
Kiest u bij ING Private Banking voor VermogensBeheer of Vermogens 
Advies, dan heeft u uw eigen persoonlijke adviseur. De adviseur helpt u om 
uw doel helder te formuleren en vertaalt de ING beleggingsvisie naar uw 
beleggingsstrategie. Elk kwartaal ontvangt u een overzichtelijke  rapportage 
van de ontwikkelingen van uw vermogen en bepaalt uw  adviseur samen 
met u of er wijzigingen nodig zijn. Uw persoonlijke adviseur monitort uw 
portefeuille, voert orders en wijzigingen voor u uit en is altijd  beschikbaar 
voor uw vragen. Voor beleggingsadvies kunt u een afspraak maken 
met de  persoonlijk adviseur, maar u kunt ook direct bellen met de ING 
Beleggingslijn op 0900-0664.
Rembrandt Tower, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, 0900-0933
www.ing.nl

Kappé International
Kappé International is een in 1950 opgericht 
familiebedrijf en is uitgegroeid tot één van
’s werelds grootste retailers in parfum, cos-

metica, zonnebrillen en drogisterij-artikelen. In Nederland worden  winkels 
op de luchthaven Schiphol geëxploiteerd en tevens vormen groothandels-
activiteiten een deel van de activiteiten. Op Schiphol zijn 16 winkels 
 waarvan het merendeel zich in het See Buy Fly shopping center bevinden. 
In de luxe parfumerieën bestaat het assortiment uit alle bekende en 
gerenommeerde parfum- & cosmeticamerken. Daarnaast vindt men een 
drogisterij en meerdere zonnebrillenwinkels. 
Kappé bestaat voor en door mensen. Men werkt professioneel met eigen-
tijdse technieken, maar bij alles blijft de mens voorop staan. Haar missie 
is: ‘Professionalism with a human face’.
Postbus 3065, 2130 KB Hoofddorp, 020 4058400, www.kappe.nl

Meeùs - verzekeringen, pensioenen, hypotheken
“Het sieraad van een huis zijn de vrienden die 
er verkeren”, is te lezen op de website van AFC. 

Als oudste sponsor is Meeùs (en rechtsvoorgangers) als vriend al ruim 
20 jaar betrokken bij het wel en wee van de AFC. 
Niet alleen waar het sponsoring betreft, streeft Meeùs naar langdurige 
relaties. We doen dit dagelijks als toonaangevend, onafhankelijk inter-
mediair bij ons advies aan relaties op het gebied van verzekeringen, 
 pensioenen en hypotheken.
Als professionele partner zoeken wij naar transparante oplossingen, 
 optimaal toegesneden op de specifieke situatie van onze klanten. 
Deskundig, klantgericht en betrokken. 
Meeùs beschikt, als één van de grootste intermediairs, over een grote 
inkoopkracht en landelijke spreiding via een groot kantorennetwerk waarbij 
het accent ligt op de locale aanwezigheid: de grootste dichtbij. 
Meeùs is onderdeel van AEGON.
Gelderlandplein 75 E, 1082 LV Amsterdam, 020-3011200. 
Voor meer informatie kijk op www.meeus.com of mail naar 
info.amsterdam@meeus.com.

OTX Logistics BV
OTX Logistics (voorheen Unique Logistics) is een
internationaal expeditiebedrijf met  faciliteiten in 
o.a. Amsterdam, Schiphol, Rotterdam, Moerdijk 

en Enschede. De dienstverlening van OTX richt zich voor een groot deel op 
de fashion- en retailbranche en bestaat uit: afhandeling van lucht- en zee-
vracht, douanezaken, warehousing,  wegtransport en supply chain manage-
ment. Op Schiphol biedt OTX Logistics naast luchtvrachtexpeditie ook zeer 
complete faciliteiten voor Sample Warehousing. OTX Logistics is trots op 
de samenwerking met verschillende AFC Vriendelijke Bedrijven. 
Zandsteen 28-30, 2132 MR Hoofddorp, 020-6550010
www.uniquelogistics.com



Oger Fashion
Sinds 1989 heeft Oger een droom verwezenlijkt 
door Nederland het mooiste op het gebied 
van herenmode aan te bieden met de daarbij 

 behorende service op internationaal niveau. Zijn wens was en is nog steeds 
om de Nederlandse man bewuster te maken van zijn uiterlijk en hem 
 daarmee ook aansluiting te laten vinden met zijn innerlijk. Hij noemt dat ook 
wel het kleden van de ziel.
‘Oger’ staat synoniem voor succes. Klanten krijgen het winnaarsgevoel 
 wanneer ze met de juiste adviezen hun garderobe hebben aangeschaft die 
hun persoonlijkheid onderstreept. Oger neemt de klant een zorg uit handen. 
De missie ‘de beste zijn in persoonlijke dienstverlening naar klanten bij het 
aankoopproces’ vormt de basis hiervoor. Oger maakt klanten ‘Latijnser’, 
meer bewust van hun uiterlijk en daarmee ook de aansluiting met hun 
 innerlijk. Klanten ervaren in toenemende mate dat aankopen doen leuker 
wordt wanneer je beseft hoe groot de impact is van de juiste kleding voor 
de juiste man.
Naast de eigen ‘Dressed for Success’ lijn, verkoopt Oger vooral Italiaanse 
topmerken zoals Attolini, Borrelli, Brioni, Brunello Cucinelli, Caruso, 
Corneliani, Etro, Maffeis, Santoni, Tom Ford en Zegna. Boven de winkel 
bevindt zich de ‘Boardroom’; een exclusieve ruimte waar klanten op afspraak 
ontvangen worden om zich in alle rust en privacy te laten adviseren. 
Behalve pakken en colberts kunt u bij Oger ook terecht voor shirts, dassen, 
informal wear, schoenen en accessoires zoals manchetknopen en geuren.
PC Hooftstraat 75-81, 1071 BP Amsterdam, 020-6768695, www.oger.nl 

Search
Search is een internationaal opererend in-
ge nieursbureau, laboratorium en opleidings-
in stituut. Tot onze opdrachtgevers behoren 

woningcorporaties, industrie, vastgoedondernemingen, aannemers en 
overheden. Wij zijn hen 24 uur per dag, 7 dagen in de week van dienst. 
Onafhankelijk, efficiënt en pragmatisch.
Tot de uitgesproken specialismen van Search behoort de complete directie-
voering over complexe bouw-, sloop- en saneringsprojecten. Maar ook 
voor bouwkundige inspecties, asbest-, bodem- en luchtkwaliteitonderzoek 
weten opdrachtgevers ons te vinden. Daarnaast is Search dé koploper op 
het gebied van duurzaamheid. We worden ingeschakeld voor advisering op 
diverse duurzaamheidstrajecten en delen onze kennis via duurzaamheids-
trainingen en workshops. Tot slot verzorgen we als kennisinstituut een 
breed scala aan praktische trainingen op het gebied van veiligheid, BHV, 
asbest, milieu en EPA. Klassikaal én digitaal.
Contact: Petroleumhavenweg 8, 1041 AC Amsterdam, Tel. 020-5061616,
Fax 020-5061617 – Meerstraat 7, Postbus 83, 5473 ZH Heeswijk (N.Br.),
Tel. 0413-292982, Fax 0413-292983 – Stavangerweg 21-23, 9723 JC 
Groningen, Tel. 050-5712490, Fax 050-3116646
search@searchbv.nl - www.searchbv.nl - www.duurzaamheid.nl

Sudtours
Sudtours Vliegvakanties is een in 1981 op -
gerichte reisorganisatie.
Inmiddels is Sudtours Vliegvakanties uitgegroeid 

tot één van Nederlands grootste reismerken, die kwaliteitsvakanties 
 verzorgt naar de populaire vakantiebestemmingen rond de Middel-
landse Zee.
Sudtours Vliegvakanties is sinds augustus 2008 onderdeel van de Sundio 
Group, gevestigd te Rotterdam.
Kwaliteit en dienstverlening staan bij Sudtours hoog in het vaandel.
Zo wordt er uitsluitend gevlogen met gerenommeerde luchtvaartmaat-
schappijen, staat de Sudtours Reisleiding 24 uur per dag klaar op de 
bestemmingen en contracteren wij alleen goede accommodaties. 
Sudtours beschikt over een breed netwerk aan erkende ANVR reisagenten 
in Nederland. De reizen van Sudtours zijn te boeken via één van de vele 
ANVR-aangesloten reisbureaus of via de website www.sudtours.nl

Troostwijk Groep
Troostwijk is in Nederland marktleider op het
gebied van waardebepalingen en contra-

expertises. De activiteiten van de Troostwijk Groep om vatten ver-
zekeringstaxaties, bedrijfs economische taxaties (OG en RG), kunst-
taxaties (Apresa), contra-expertise bij brand- en bedrijfsschade en 
bouwkundige opnamen (bbci Frijwijk). De diverse werkmaatschappijen 
werken wel iswaar zelfstandig, maar in het belang van de klant en de 
opdracht vindt ook vaak samen werking plaats. Deze samenwerking biedt 
de mogelijkheid om alle aanwezige kennis zoveel mogelijk aan te wenden. 

De kwaliteit van de diensten wordt mede hierdoor op peil gehouden en infor-
matie kan voortdurend worden geactualiseerd. Troostwijk dankt haar inter-
nationale slagvaardigheid mede aan het uitgebreide wereldwijde kantoren-
netwerk dat opereert onder de naam Arca Laudis. (www.arcalaudis.com)
Anderlechtlaan 181, 1066 HM Amsterdam, 020-6666666, www.troostwijk.nl

Tommy Hilfiger
Als een van ’s werelds toonaangevende lifestyle-

merken levert Tommy Hilfiger consumenten over de gehele wereld fashion, 
stijl en kwaliteit. Het merk stelt ‘Classic American Cool’ centraal en geeft 
de klassieke Amerikaanse designs een updated touch. Het bedrijf heeft 
zich over de gehele wereld kunnen uitbreiden dankzij een select wereldwijd 
distributie netwerk voor de core brands, waaronder Tommy Hilfiger Mens 
en Womens  wear, Hilfiger Denim en Hilfiger Sport. 
Het merk is te vinden in toonaan gevende warenhuizen en  gespecialiseerde 
winkels, evenals in het wereld wijde netwerk van eigen winkels dat zich 
steeds verder uitbreidt. Op dit moment distribueert het bedrijf de 
 producten in meer dan 65 landen in Noord-Amerika, Europa, Midden- 
en Zuid-Amerika en Azië-Pacific en bezit het bijna 800 winkels over de 
 gehele wereld. Sinds Tommy Hilfiger in 1985 als menswear designer van 
start ging, heeft het merk zijn krachtige  ontwerpfilosofie uitgebreid met 
Womenswear, Hilfiger Denim, Tailored, Sport (Ski, Swim, Golf en Fitness 
& Training), Childrens wear, Underwear, Footwear, Eyewear, Fragrance, 
Bags, and Home. 
Tommy Hilfiger heeft in Nederland Freestanding stores in Amsterdam, 
Rotterdam, Maastricht, Den Haag, Groningen, Breda, Arnhem en Utrecht.
Hilfiger Denim heeft in Nederland Freestanding stores in Den Bosch, Sluis 
en Haarlem.
Stadhouderskade 6, 1054 ES Amsterdam, 020-5899888, www.tommy.com

BAM Vastgoed
Ontwikkelen in een maatschappelijke context, dat 
is wat we doen. Met maar één doel voor ogen: 

marktgerichte, ruimtelijke oplossingen bieden die mensen aangenaam ver-
rassen en waarderen. Multifunctionele gebiedsontwikkeling, winkels, kanto-
ren, woningen in alle soorten, musea, sportaccommodaties, uitgaanscentra 
en stedelijke herontwikkeling. BAM Vastgoed is actief in alle segmenten 
van de vastgoedmarkt met innovatieve projecten die een positieve bijdrage 
leveren aan de samenleving. Uiteraard in een goede samenwerking met onze 
opdrachtgevers en partners. Een samenwerking die wat ons betreft loopt 
van het eerste initiatief tot en met de exploi tatie. In verschillende ontwik-
kelingsfasen dragen wij vanuit onze expertise  oplossingen aan en investeren 
risicodragend. Creëren ontwerpvoorstellen en garanderen de haalbaarheid.
BAM Vastgoed is een zelfstandige werkmaatschappij van Koninklijke BAM 
Groep en voor 100 % actief in projectontwikkeling. BAM Vastgoed is een 
marktgerichte ontwikkelaar en vanuit die gedachte met 4 regioteams actief 
op de woningmarkt. Op de markt voor  commercieel vastgoed opereren 
wij met een project organisatie voor winkels, multi functionele projecten en 
 kantoren. Meer informatie vindt u op www.bamvastgoed.nl

Communicatie & Co
Communicatie & Co is een recruitment- en 
uitzendbureau voor vaste en tijdelijke banen in 
de (corporate) communicatie. Zusterbedrijven 

Marketing & Co en Redactie & Co doen hetzelfde voor respectievelijk 
marketeers en redacteuren annex tekstschrijvers. De specialisatie op 
functiegroepen maakt het mogelijk om sneller betere kandidaten voor te 
stellen dan algemene bureaus. Om dit te onderstrepen vragen we nooit om 
exclusiviteit – net als in het voetbal: ‘may the best man win’ – en werken 
we altijd op basis van ‘no cure no pay’. Uit principe wíllen we niet betaald 
worden als we geen goede oplossing kunnen leveren. De eerlijkheid gebiedt 
te zeggen dat dit laatste niet vaak het geval is: met zo’n 25.000 professio-
nals in onze bestanden hebben we veel grote en kleine organisaties kunnen 
helpen hun capaciteitsproblemen op te lossen.
Tesselschadestraat 11, 1054 ET Amsterdam, 020-5218700 
www.commco.nl

Duis Cycle Products BV 
Is al drie generaties lang actief in de rijwiel-
branche. De CST fietsbanden worden o.a. 
 geleverd aan Batavus, Gazelle & Koga-Miyata. 

Tevens zijn de banden te koop bij de erkende  dealers als  ver van gingsartikel. 
Met een marktaandeel van ruim 30% is het merk CST markt leider op 
het gebied van fietsbanden. De familie Duis is al  generaties lang AFC 
 supporter.
Noorddammerweg 1C, 1424 NV De Kwakel, 0297-569113
www.cst-eu.com
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Cor ten Bosch, trainer/coach van AFC 1, over de weg naar de Topklasse:

“Niet promoveren betekent dit 
seizoen eigenlijk degraderen.” 

Wat is het doel dit seizoen? Bij de eerste vier eindigen en plaatsen 
voor de Topklasse of kampioen worden?
“Simpel. Het doel is om bij de eerste vier te eindigen, dan ben 
je rechtstreeks geplaatst. Natuurlijk willen wij ook voor het 
 kampioenschap meedoen, maar vergeet niet: alle ploegen  hebben 
zich versterkt. Het wordt een loodzware competitie met zeker 
acht teams die zich mogelijk kunnen plaatsen. Sterker geworden 
zijn in ieder geval Argon, Haaglandia, Westlandia, VVSB, Chabab 
en Hilversum. Echt zwakke teams zitten er dit seizoen niet bij. Je 
moet sowieso elke week punten pakken. 
Zo spelen wij eigenlijk iedere week een finale, want niet promo-
veren betekent dit jaar degraderen, dan doe je niet meer mee 
op het hoogste niveau. Maar ik ben een positief mens; plaatsen 
voor de Topklasse moet dit AFC lukken.”

Hoe staan wij er aanvallend voor? Het vertrek van Esajas naar MVV en 
Kappel naar Volendam gaf te denken.
“Het ziet er goed uit. Misschien waren de resultaten in de 
 voorbereiding wisselend – soms heel aardig voetbal, soms echt 
minder – maar het is een jonge frisse groep, die graag  vooruit 
speelt en veel snelheid heeft. Zonder nou direct namen te 
 noemen durf ik te zeggen dat wij het verlies van Esajas en Kappel 
met de nieuwe aanvallers (zie pagina 14, red.) adequaat kunnen 
opvangen. Ik denk zelfs dat wij meer gaan scoren dan vorig jaar.”

Met het stoppen van spelers als Robert Gehring, Joey Esionye en 
Mendel Witzenhausen is AFC veel routine kwijtgeraakt.
“Wij hebben er geen routiniers voor teruggekregen, het is nu een 
mix van 20 tot 25 jaar met één oudgediende Said Moumane en 
dan zijn er een paar jongens van 28 jaar. 
Wij hebben 11 nieuwe spelers, dus valt er nog veel in te passen 
en op te bouwen, laten mensen dat niet even snel wegwuiven. 
Maar ik ben absoluut niet ontevreden, de ploeg is namelijk bij-
zonder gretig.”

We hebben veel eigen kweek in de selectie.
“Dat is heel apart ja, wij hebben maar een paar spelers hoeven 
halen. Met de eerste juniorenteams speelt AFC op het hoogste 
niveau en dat trekt ook weer andere talenten aan die zich maar 
wat graag bij AFC aanmelden. 
De jeugdopleiding staat als een huis. Daar plukt het eerste de 
vruchten van.”

Hoe zit het met de agressie in de ploeg? Niet het sterkste punt van AFC.”
“Afgelopen seizoen hebben wij al een behoorlijke progres-
sie gemaakt wat vechtlust betreft. Ook toen lieten wij ons 
niet zomaar van het veld afslaan. Wij speelden fysieker dan 
 voorheen, constateer ik. En dat gaat ook dit seizoen gebeuren. 

Lees verder op pagina 10

Coach Cor ten Bosch temidden van toekomstige AFC 1  spelers?

Cor ten Bosch staat met zijn nieuwe, jonge selectie aan het begin van een zware klus; plaatsing voor de Topklasse, die in het seizoen 
2010-2011 begint. Elke wedstrijd wordt haast een finale, voorspelt hij, maar optimistisch is hij wel degelijk.



Routinier Said Moumane ziet goedkeurend toe hoe Mike Ruijter een vrije schop verzilverd.
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Vervolg van pagina 9

Wij hebben twintig bijna gelijkwaardige concurrenten in de 
selectie en die moeten al knokkend laten zien dat ze in de basis 
horen.
Als je niet agressief bent in de goede betekenis van het woord, 
tja dan heb je niet zoveel te zoeken bij AFC op dit moment. 
Maar er zitten echt hele sterke jongens bij met kopkracht, duel-
kracht en met veel lengte.”

Welk spelsysteem ga je hanteren? 
“Wij willen altijd aanvallend spelen, wij gaan snel het heft in 
eigen handen nemen en de tegenstander onze wil opleggen. Daar 
 hebben wij de spelers voor; jong, snel en agressief. Maar wij 
gaan niet naïef met vier aanvallers een zware uitwedstrijd begin-
nen, het is ook zaak realistisch te blijven.”

Wat kan onze valkuil zijn?
“Misschien het ontbreken aan routine. Of dat spelers in deze 
brede, gelijkwaardige selectie het op den duur niet kunnen 
opbrengen hun reservebeurten te accepteren en het koppie laten 
hangen. Zoiets heeft zijn weerslag op de groep. Deze selectie 
heeft ook tijd nodig om aan elkaar te wennen.”

Wat bleek de valkuil vorig seizoen te zijn?
“Wij stonden twee punten los van alle andere clubs toen 
Türkiyemspor eruit vloog en wij op slag zes punten kwijtraakten 
en naar de vijfde plek tuimelden. Dat was een psychologische 
klap voor de groep. Maar het moet geen zeurverhaal worden. 
Wij hebben op essentiële momenten punten laten liggen, met 
name in de slotfase tegen Hollandia en Westlandia. 
Winst zat er toen in, maar het gebeurde niet, anders waren wij 
zomaar kampioen geworden. Ik vind toch dat wij naar  behoren 
hebben gepresteerd, ook al zijn wij zogenaamd maar vijfde 
geworden.“

Leeft de Topklasse al bij spelers?
“Het is niet zo dat wij het er elke dag over hebben, maar geloof 
mij: iedere speler is zich bewust van de missie. We gaan er alles 
aan doen om naar die Topklasse te promoveren, maar met elf 
nieuwe spelers is het onverstandig nu al veel druk op te leggen. 
Het gaat vanzelf steeds meer leven.”

Dit is je tweede seizoen bij AFC. Bevalt het?
“Elk huisje heeft zijn kruisje, maar ik heb het erg naar mijn zin. 
AFC is een uitstekend georganiseerde club, er is een prima 
jeugd opleiding en de sfeer vind ik heel prettig.”

Wat is je ultieme wens als coach: kampioen worden of een keer de 
aller-allerbeste wedstrijd spelen uit je hele carrière?
“Beide zou ik heel graag willen, maar als ik moet kiezen ga ik 
toch voor dat kampioenschap, vooral als dat met deze frisse, 
ambitieuze groep zou lukken. 
Ik droom er wel eens van om straks met die schaal te staan. 
Het zou de eerste keer zijn dat AFC kampioen wordt op het 
hoogst haalbare niveau. Een ultiem goede wedstrijd speel je 
eigenlijk nooit. 

Er zullen altijd allerlei dingen fout gaan, dat is inherent aan het 
voetbalspel. En wat heb je eraan een ultieme wedstrijd te spelen 
als de behaalde punten er niet veel toedoen. 

Lelijk winnen is vaak meer waard. Ik durf wel te beweren dat wij 
vorig seizoen een keer of vijf, zes op topniveau hebben gespeeld. 
Bijvoorbeeld tegen VVSB uit en Haaglandia uit en ook bij 
Hilversum uit. En de twee derby’s tegen Türkiyemspor natuurlijk. 
Dat waren geweldige gevechten die wij terecht gewonnen heb-
ben. Dat soort wedstrijden gaan wij zeker vaker spelen, daar ga 
ik zonder meer vanuit.”

Jan van Galen
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Henk Bijlsma, de nieuwe teammanager

Henk Bijlsma hoeft eigenlijk niet nader te worden geïntro-
duceerd, want hij is sinds 1991 betrokken bij het eerste. Twaalf 
jaar als elftalleider en de afgelopen jaren lid van de commissie 
Topamateurs, waarvan drie jaar als voorzitter. 
Henk Bijlsma: “Toen ik het bestuur mededeelde dat ik zou 
 stoppen als bestuurs lid, omdat ik toch te weinig voldoening 
haalde uit besturen op zich, kreeg ik enige tijd later het verzoek 
om weer tot het begeleidingsteam van het eerste toe te treden. 
Nou, daar hoefde ik niet lang over na te denken, want ik ben een 
voetbaldier en geen bestuurder.’ 
Samen met Cees Thomas, zo was het plan, zou hij de begelei-
ding van het eerste gaan doen, maar Cees heeft aangegeven te 
 stoppen als elftalbegeleider. Hetgeen Henk betreurt, maar begrip 
heeft hij er wel voor. Henk benadrukt dat Cees zowel als kee-
perstrainer en als elftalbegeleider veel voor AFC heeft betekend.

Michael Olivieira, de nieuwe verzorger

Michael Olivieira is de opvolger van Co Grosze Nipper, die na 
30 jaar (!) de spelers van het eerste te hebben verzorgd, het 
tijd vond om er maar eens mee te stoppen. Michael beseft dat 
het geen gemakkelijke opgave wordt om Co te doen vergeten. 
Niettemin ziet hij het met vertrouwen tegemoet, want helemaal 
onbekend bij AFC is hij niet. Drie jaar heeft hij de zaterdag 
1 verzorgd, vervolgens twee jaar de Junioren A1 en komend 
seizoen dus het eerste, maar daarnaast ook weer de A1. Wat 
hem tot nu toe vooral bij het eerste opviel is dat de spelers 
veeleisender zijn, maar zo zegt hij met een grote glimlach: ‘Dat 
komt door Co, die heeft ze nogal verwend!’ ‘De samenwerking 
met vaste fysio Frank Tilmans verloopt prima. Ik ben echt alleen 
de verzorger, maar ik kijk wel mee over de schouder van Frank, 
om die ervaring ook op te doen.’ Michael bezit een eigen bedrijf: 
Physicalfree.nl, verzorgt massages aan huis of op het werk.

Wedstrijden AFC 1 Hoofdklasse A 2009-2010
6 september Westlandia - AFC
13 september AFC - Elinkwijk
20 september AFC - Haaglandia
27 september VVSB - AFC
4 oktober  AFC - Argon
11 oktober ADO’20 - AFC
18 oktober AFC - FC Hilversum
25 oktober inhaal / beker
1 november Hollandia - AFC
8 november AFC - FC Chabab
15 november TONEGIDO - AFC

22 november  inhaal / beker
29 november AFC - SC Feyenoord
6 december FC Omniworld - AFC 
13 december AFC - HBS
20 december  inhaal / beker
17 januari inhaal / beker
24 januari AFC - Westlandia
31 januari Elinkwijk - AFC
7 februari Haaglandia - AFC
14 februari inhaal / beker
21 februari AFC - VVSB

28 februari Argon - AFC
7 maart AFC - ADO’20
14 maart FC Hilversum - AFC
21 maart inhaal / beker
28 maart AFC - Hollandia 
5 april  inhaal / beker
11 april FC Chabab - AFC
18 april AFC - TONEGIDO
25 april SC Feyenoord - AFC
2 mei AFC - FC Omniworld
8 mei HBS - AFC
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Een glunderende Sal van Gelder, elftalleider van 1975-1982, omhelst Kees Gehring en Edwin Geluk na behoud van het Hoofdklasseschap in 1976.

AFC plaatste zich al 35 jaar gele
Door op 18 mei 1974 met 1-2 te winnen bij Zilvermeeuwen wist AFC zich te plaatsen voor de nieuw opgerichte Hoofdklasse. 
Spelers die 35 jaar geleden deel uitmaakten van dat 1e elftal waren de veel te jong overleden Peter van der Valk en Tonny Disselkoen
en verder o.a. Michael Kahn, Jos Kemna, Bas Rachman, Frans van den Bor, Ernst Seunke, Edwin Geluk, Willem de Ridder, Kees Gehring, 
Jan Hein Lans, Fred Laarhoven en John Burke.

In 1998 degradeerde AFC, volkomen onverwacht en onvoorzien 
en het duurde drie jaar voordat, o.l.v. Ton du Chatinier en Henk 
Bijlsma, de terugkeer naar de Hoofdklasse werd gerealiseerd. 
Dit kampioenschap in de 1e klasse werd natuurlijk uitbundig 
gevierd. AFC’ers van dit kampioensteam waren o.a. Edwin van 
Holten, Hans Geerlings, Joey Esionye, Daniel van Meer, Dennis 
Purperhart, Ulli Landvreugd, Robert Gehring, Guido Smits, Erwin 
Smit, Mohad Zaoudi, Eschwin de Bruijn en Peter de Waal.
In totaal kwam AFC tot op heden 32 jaar uit in de Hoofdklasse 
zondagamateurs en op de zogenaamde ‘ranglijst aller tijden’ 
(Hoofdklasse 1974-2010) geeft de top 10 plus de huidige 
posities van de tegenstanders in het seizoen 2009-2010 het 
volgende overzicht:

 # Vereniging Duels Winst Gelijk Verlies Punten  Doelsaldo
 1 De Treffers 910 454 241 215 1602 1628-1015
 2 Elinkwijk 804 329 237 238 1224 1320-1098
 3 AFC 830 326 241 263 1218 1307-1088
 4 Geldrop 726 304 209 213 1121 1246-984
 5 TOP 674 276 191 207 1019 1044-901
 6 DWV 726 269 212 245 1019 1037-987
 7 HSC’21 624 278 170 176 1004 1183-862
 8 Rheden 650 256 217 177 985 1001-791
 9 Quick’20 676 251 201 224 954 1050-956
 10 Achilles’29 624 246 192 186 930  959-817

Van de huidige tegenstanders vinden wij ADO’20 terug op plaats 
18, Hollandia op 22, Argon op 32, Tonegido op 33, Omniworld 
op 44, Hilversum op 56, Westlandia op 75, Feijenoord op 81, 

VVSB op 88, Haaglandia op 89, HBS op 151. Chabab debuteert 
in het nieuwe seizoen in de Hoofdklasse en komt op deze lijst 
dus nog niet voor.

Na het seizoen 2009-2010 zal de Hoofdklasse niet langer de 
hoogste klasse in het amateurvoetbal zijn. Wanneer AFC dit 
seizoen meer dan zes punten boven onze vrienden van Elinkwijk 
zou eindigen (zie bovenstaand overzicht), schuift AFC op naar de 
tweede plaats in de eindrangschikking, een prestatie waar alle 
leden en supporters trots op kunnen zijn.

De KNVB heeft bepaald dat het komend seizoen de eerste 4 clubs 
in de eindstand van iedere Hoofdklasse zich rechtstreeks kwa-
lificeren voor de nieuwe Topklasse. De nummers 5 en 6 spelen 
daarvoor beslissingswedstrijden. Hoe liggen voor AFC de kansen?

Sinds de terugkeer in de Hoofdklasse in 2001 eindigde AFC 
gedurende 8 seizoenen altijd in het zogenaamde ‘linkerrijtje’ met 
de volgende resultaten: 

Seizoen Trainer Eindstand Punten Prijs
2001-2002 Ton du Chatinier 3e 43 pnt Plaatsing KNVB Beker
2002-2003  Ton du Chatinier 6e  33 pnt Plaatsing KNVB Beker
2003-2004 Stanley Menzo 3e  43 pnt Plaatsing KNVB Beker
2004-2005  Stanley Menzo 4e  40 pnt Plaatsing KNVB Beker
2005-2006 John Kila/v.d. Meent 5e  37 pnt  
2006-2007  Ton du Chatinier 5e  44 pnt Plaatsing KNVB Beker
2007-2008 Ton du Chatinier 5e 40 pnt  
2008-2009 Cor ten Bosch 5e  40 pnt Plaatsing KNVB Beker
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Het elftal dat in 1974 promotie naar de Hoofdklasse afdwong. Staand v.l.n.r.: Sal van Gelder (E.C), Piet Ouderland (trainer), Klaas Veen, Michael Kahn, Jan Hein Lans, 
Dirk-Jan Verhaal, Peter van der Valk, Henny Kottman, Thomas Rongen, Ernst Seunke, Fred Laarhoven. Zittend v.l.n.r.: Kees Gehring, Willem de Ridder, John Burke, Edwin Geluk, Jean Bollen, 
Theo Groeneveld, Tonny Disselkoen, Rob Duis (E.C).

Gemiddeld ongeveer een 4e plek, dat geeft de burger moed en 
gematigd optimisme is wellicht gerechtvaardigd. Echter dit jaar 
zijn er meer wisselingen in de selectie dan AFC gewend is.
Gijs Roodbeen kreeg reeds heel vroeg in het vorig seizoen een 
aanbieding van Zaterdaghoofdklasser Spakenburg die hij (volgens 
eigen zeggen) niet kon weigeren. Een aantal andere spelers koos 
na een korte periode bij AFC om uiteenlopende redenen voor een 
uitdaging bij een andere vereniging. Tussen 31 mei en 15 juni 
‘verloor’ AFC nog 2 spelers aan het betaalde voetbal, Leandro 
Kappel ging naar FC Volendam en Malcolm Esajas tekende een 
tweejarig contract bij MVV. De routiniers Mendel Witzenhausen 
en Murat Böke, die in hun lange voetballoopbaan voor diverse 
clubs uitkwamen, speelden hun laatste wedstrijd op dit niveau 
na resp. 3 en 4 seizoenen voor AFC. En de ras-AFC’ers Robert 
Gehring en Joey Esionye, goed voor resp. 245 en 247 wed-
strijden, waren 11 seizoenen mede gezichtsbepalend voor de 
prestaties van ons eerste elftal. AFC zal hen missen!

Daarnaast mag niet onvermeld blijven dat Co Grosze Nipper, 
Rinus van Leijenhorst, Johan Dol, Cees Thomas en Frank Keijzer 
het komend seizoen om uiteenlopende redenen geen deel meer 
uitmaken van de ‘begeleiding’. Co Grosze Nipper was maar liefst 
30 jaar (dat moet een record zijn) masseur/verzorger en Rinus 
van Leijenhorst was 6 jaar bestuurslid, waarvan het laatste jaar 
commissaris Topamateurs.

Bij de spelersgroep zijn 9 nieuwe gezichten. Maxime Singels 
en Mike Ruijter maken de grote stap van de junioren A-1 naar 
de A-Selectie, Mike’s oudere broer Raymon komt over van 
Pancratius. Topscorer Steve Kenepa komt van VUC,  verdediger 
Bertjan Wijers komt van DWV en middenvelder Tatchary 
Langguth van DWS.

Twee spelers keren terug bij AFC. Namelijk: Sjoerd Jens na 
één jaar bij WSV Apeldoorn en Magid Jansen, ooit jeugdspeler 
van AFC, komt van BVO Omniworld. Na het verstrijken van de 
overschrijvingstermijn (15 juli) ontving AFC nog 2 aanmeldingen. 

Aanvaller Sergio Parris (voorheen speler van AFC junioren A-1 en 
B-1) kan door werkzaamheden niet langer op zaterdag voetbal-
len en komt over van Zwaluwen uit Hoorn. Middenvelder Lutzen 
Brink beëindigde met goed gevolg zijn studie bedrijfskunde om 
per 1 september 2009 te starten bij een bedrijf in Amsterdam. 
Hij vroeg, via een relatie van Edwin Geluk, overschrijving aan van 
de studentenclub The Knickerbockers uit Groningen naar AFC. 

Overigens, hij is niet de eerste AFC’er die deze weg bewandelde. 
De eerste was ondergetekende, toen hij in 1977 van dezelfde 
club naar AFC kwam, heel heel lang geleden.

Ook binnen de begeleiding een aantal wijzigingen. Trainer-coach 
Cor ten Bosch begint aan zijn tweede seizoen, ondersteund door 
stagiair Murat Böke, keeperstrainer Edwin van Holten, fysio 
Frank Tilmans en (vervanger van Co) Michael Olivieira als verzor-
ger. Dr. Lex Swaan blijft actief als clubarts. Bob Duis debuteert 
als bestuurslid Topamateurs en zal in deze commissie worden 
ondersteund door Jack van Gelder en Klaas Molenaar. Henk 
Bijlsma is benoemd tot teammanager.

Zowel binnen als buiten de lijnen twee teams waar AFC trots op 
kan zijn en waar wij zeer goed voor de dag mee kunnen komen.

André Wijnand
Met dank aan Chris Schröder.

den voor de Hoofdklasse A
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Kerwin Hartman

Kerwin is, naast Maxime Singels, de nieuwe keeper in de 
selectie. Hij behoorde de laatste drie jaar tot de selectie van 
de zaterdaghoofdklasser Bennekom en speelde 45 wedstrijden 
in het eerste. De reden dat hij naar AFC is gekomen ligt in het 
feit dat hij na zijn studie sport management verder wil studeren 
aan de UVA, studierichting master business studies en hij geen 
zin meer heeft om steeds op en neer te reizen naar Bennekom, 
waar hij geboren en getogen is. Toen hij in het voorjaar kenbaar 
maakte dat hij bij Bennekom zou vertrekken, hetgeen gepubli-
ceerd werd in het dagblad ‘ De Gelderlander’, stond de telefoon 
niet stil. Er volgde een goed gesprek met bestuurslid Rinus van 
Leijenhorst en hij hoefde verder niet na te denken: “AFC wordt 
mijn nieuwe club”.

Lutzen Brink 

De eerste kennismaking met AFC was tijdens het trainings-
weekend in Maastricht. Als je dan van de min of meer (on)geor-
ganiseerde studentenclub The Knickerbockers uit Groningen 
(zaterdag 1e klas, promotiewedstrijd naar Hoofdklasse net 
 verloren, maar wereldberoemd in Stad en Ommelanden) komt, 
kijk je toch even je ogen uit. Alles wordt voor je geregeld, je 
hoeft niets zelf meer te doen, alleen zo goed mogelijk voetbal-
len. Zelf je shirtje wassen is er niet meer bij. Voor Lutzen, een 
spelbepalende middenvelder, is voetbal de belangrijkste bijzaak 
van het leven, maar hij wil dat wel op een hoog niveau doen. 
Zijn ouders  hebben hem altijd voorgehouden, dat door één 
schop alles ineens over kan zijn. Vandaar geen profcarrière bij 
Heerenveen, maar  studeren. Spakenburg had interesse, maar 
het werd voor deze bedrijfseconoom (natuurlijk) AFC. Een heel 
bewuste keuze.

Sergio Parris

Sergio heeft het gevoel weer “thuis” te zijn. Na zijn bekend-
making dat hij Zwaluwen’30 in Hoorn zou gaan verlaten, kon hij 
naar eigen zeggen wel uit 20 clubs kiezen, maar via Jack van 
Gelder vernam hij dat zijn oude club AFC een aanvaller zocht. 
Door verandering van werk, kan hij niet meer op zaterdag 
 voetballen. Hij speelde eerder vier jaar lang in de AFC jeugd. 
Dus de beslissing om weer naar AFC te gaan, was niet zo 
moeilijk. Het oude AFC gevoel heeft hij weer ervaren. Hij merkt 
dat ook in de selectie. Er worden geen subgroepjes gevormd, 
iedereen gaat met elkaar om. Heeft voor het komend seizoen 
maar één doelstelling: als we de Topklasse maar halen, maakt 
hem niet uit wie dan de assists of de goals maakt.

Tatchary Langguth

Tatchary komt van DWS op voorspraak van de trainer. Merkt nu 
al het verschil met zijn vorige club. De gehele benadering is pro-
fessioneler. Bovendien, je moet nu echt altijd op tijd komen, dat 
was bij DWS wel eens anders. Ook het niveau van de  training is 
hoger. Tatchary is van plan om meer dan 100 % inzet te geven, 
probeert als verdediger altijd een voetballende oplossing te 
vinden, dus zo min mogelijk op kracht. Voor hem is wederzijds 
respect heel erg belangrijk.

Mike Ruijter

Mike was de verrassing van vorig seizoen. Goed ingevallen 
tegen Hilversum, Haaglandia en Westlandia, toch niet de minste 
tegenstanders. Hij verdedigde, alsof hij al jaren in het eerste 
speelde, terwijl hij nog A junior was. Maar hij had wel sinds 
oktober met de A-selectie meegetraind, om sfeer te proeven. 
Dat smaakte blijkbaar naar meer. Dit jaar moet voor hem de 
doorbraak worden, want in zijn eerste jaar bij AFC mocht hij al 
meedoen met het tweede, vorig seizoen invaller bij het eerste, 
dus nu in zijn derde jaar moet het gaan gebeuren.

Raymon Ruijter

Raymon komt evenals zijn broer Mike oorspronkelijk van 
Pancratius. Toeval dat hij ook naar AFC komt als men bedenkt 
dat AFC Vriendelijk Bedrijf BP Zwart ook sponsor van Pancratius 
is? Raymon merkt nu aan den lijve dat voetballen op Hoofdklasse 
niveau een grotere handelingssnelheid vereist. Hij beseft dat het 
aanpoten wordt om de overstap succesvol te kunnen maken. 
Het is hem trouwens opgevallen hoe gastvrij je bij AFC en ook 
door de selectie ontvangen wordt. Overigens tegen zijn oude 
club scoorde hij twee keer.
‘Waren ze niet zo blij mee….’

Bertjan Wijers

Bertjan speelde de afgelopen twee jaar voor DWV, maar had al 
voor de degradatie van DWV besloten dat hij toe was aan een 
nieuwe uitdaging. Die uitdaging heeft hij gevonden. Niet alleen 
de organisatie is bij AFC op een hoger niveau, maar ook op het 
sportieve vlak is er meer kwaliteit. Zegt wel dat hij nog even 
aan de andere clubcultuur moet wennen. AFC is toch anders 
dan hoe de buitenwacht er tegenaan kijkt. Dat je als club je wilt 
onderscheiden vindt hij prima, maar je moet er wel voor waken, 
dat je niet als arrogant wordt gezien. Goudkleurige rugnummers 
is daar naar zijn mening niet het goede voorbeeld van. 

De nieuwe gezichten binnen de 
Opvallend is dat er onder de nieuwe gezichten vier spelers zijn met een AFC achtergrond. Tellen we daarbij Sjoerd Jens op, die na een 
jaar weer teruggekeerd is, zelfs 5. Maxime Singels en Mike Ruijter komen uit de A1. Sergio Parris en Magid Jansen komen op het 
vertouwde nest terug. Samen met Bobby Gehring, Benjamin Pinto, Darryl van Mieghem, Peter Post en Laurens Samsom liefst 9 spelers 
in de A-selectie, die ook in de jeugd van AFC hebben gespeeld. Tel daar de 7 spelers bij op die dit jaar van de A1 naar het tweede zijn 
gegaan, dan zou je kunnen zeggen dat het jeugdbeleid zijn vruchten begint af te werpen. Zie hieronder de introductie van de nieuwe 
A-selectiespelers voor het seizoen 2009-2010.
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Chelton Linger

Chelton speelde voor de BVO Omniworld en was van plan te 
stoppen met voetbal. Hij wilde weer naar school om een vervolg 
te geven aan zijn Havodiploma. Voetbal, school en werk, dat 
gaat volgens hem niet samen, het is school of het is voetbal, 
maar niet allebei tegelijk. Zijn vriend Magid Jansen was het 
absoluut niet met hem eens, met als gevolg dat Chelton met 
hem mee is gegaan naar AFC. Hij heeft gemerkt dat de sociale 
cultuur binnen een amateurclub toch anders is dan bij een BVO, 
dat is dus even wennen. Maar hij kan niet anders zeggen, hij is 
bij AFC geweldig ontvangen. Overigens, deze aanvaller is nog op 
zoek naar een leuke baan.

Steve Kenepa

Steve komt van een bekende oude club uit Den Haag, te weten 
VUC. Hij heeft vier seizoenen voor deze club gespeeld, maar 
besloot al voor het einde van het seizoen dat het tijd werd te 
verkassen. Vele clubs hadden belangstelling, maar zijn gevoel 
gaf aan, dat AFC zijn nieuwe club zou worden. Tot nu toe is hij 
heel tevreden, hij voelt zich echt welkom en bovendien is, tot zijn 
genoegen, de trainingsarbeid intensiever dan bij zijn vorige club. 
Vindt van zichzelf dat hij altijd nog beter kan. Verwacht mede 
door de hoge kwaliteit van de groep veel doelpunten te kunnen 
maken. Steve werkt momenteel bij T-mobile in Den Haag, maar 
wil gaan werken en wonen in Amsterdam. 

Magid Jansen

Magid is in feite kind aan huis bij AFC. Speelde in diverse jeugd-
elftallen en is ook jeugdtrainer geweest, kent vele mensen en 
heeft vrienden binnen AFC. Speelde de laatste jaren bij de BVO 
Omniworld, maar wilde zijn contract niet verlengen. Na vele jaren 
profvoetbal gespeeld te hebben, had hij er genoeg van. Het werd 
tijd om aan een maatschappelijke carrière te werken. Hij heeft, 
samen met een compagnon, een kledingzaak in het centrum van 
Amsterdam (in de 9 straatjes). AFC is 5 minuten van zijn huis. 
Dus andere clubs die belangstelling hadden, werden beleefd 
afgewimpeld. Hij vindt wel dat hij het aan zijn stand verplicht is 
om een hoog niveau naar de groep te brengen. Maar hij vindt 
de groep helemaal ok!

Maxime Singels

Maxime is dus de andere nieuwe keeper in de selectie. Afgelopen 
jaar speelde hij weliswaar bij de A junioren in het doel, maar 
mocht wel al meetrainen met de A-selectie. Een aantal spelers 
is hem dus niet helemaal onbekend. Overigens Maxime speelt al 
sinds de F’jes bij AFC, dus wat je noemt ‘eigen kweek’.
Wat een keeper, volgens hem, extra moet brengen, is vooral 
rust en zekerheid uitstralen en daarnaast ook nog goed mee 
kunnen voetballen. Hij beseft terdege dat de weg nog lang is, 
dat een vaste basisplaats nog niet aan de orde is. Maar hoopt 
wel de aansluiting te kunnen maken.

André Wijnand

A-selectie seizoen 2009-2010

Van links naar rechts: Kerwin Hartman, Mike Ruijter, Sergio Parris, Sjoerd Jens, Steve Kenepa, Magid Jansen, Tatchary Languth, Raymon Ruijter, Chelton Linger, 
Lutzen Brink, Bertjan Wijers. Niet op de foto Maxime Singels.
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Raymon van Emmerik
1. 11-06-1980
2. 2007
3. FC Kleve, Go Ahead Eagles, DWV, Ajax, NEC
4. Amsterdams elftal
5. Keeper
6. VBO Metaal 
7. -
8. Dennis Gentenaar
9. Afscheid van Maradona
10. Café 1890
11. UB 40
12. NEC

1

Said Moumane 

1. 08-11-1971
2. 2001
3. FC Utrecht, FC Hilversum
4. Ned. team futsal
5. Linksachter, linkshalf
6. MBO
7. Medewerker All In Logistics
8. Maradona
9. Wereldgoal van Basten tegen Rusland, Finale EK ’88
10. Leidseplein
11. André Hazes
12. Real Madrid

3

Willem Scheerens  

1. 24-04-1985
2. 2008 
3. Ajax, DWV
4. NL Amateurelftal
5. Verdediger, middenvelder
6. Bedrijfseconomie VU
7. Administratief Medewerker PWC
8. Redondo
9. Afscheid Marco van Basten in vol San Siro
10. Oude Spiegelgracht
11. Buena Vista Social Club
12. Italië

5

Laurens Samsom 

1. 30-03-1986 
2. 2000
3. Swift
4. KNVB Districtselftallen onder 13, 14 en 15
5. Middenvelder
6. Bachelor Geschiedenis UvA
7. Student MA Journalistiek UvA
8. Op dit moment Iniesta
9. OS ’68: Black Power Statement & 1e Fosbury Flop
10. Albert Cuyp Markt
11. John Legend
12. Portugal

7

Steve Kenepa  

1. 10-02-1981
2 2009
3. VUC, Scheveningen, UVS, Wilhelmus, ADO Den Haag
4. -
5. Spits
6. MEAO
7. Activator Number Portability T-Mobile
8. Christiano Ronaldo
9. Doelpunt Bergkamp tegen Argentinië op WK ’98
10. Vondelpark
11. R&B, Latinhouse & Club
12. AFC

9

Sjoerd Jens  

1. 31-07-1982
2. 2009
3. AFC, WSV Apeldoorn
4. -
5. Voorhoede
6. Geneeskunde, laatste jaar
7. Student
8. Fernando Torres
9. Krajicek wint Wimbledon
10. Leidseplein
11. Top 40
12. Barcelona

11

Benjamin Pinto  

1. 19-12-1980
2. 2008
3. AFC, Ajax, Haarlem, AZ, Hibernian, Telstar, FC Den Bosch
4. Nederlands Jeugdelftal onder 18
5. Rechtsachter, rechtshalf
6. Havo
7. Inkoper Textiel Bedrijf
8. Ben Arfa
9. Debuut in betaald voetbal
10. Ouborg 8
11. Alles behalve alternatieve rommel
12. Argentina 78

2

Bertjan Wijers
1. 20-02-1986
2. 2009
3. Go Ahead Eagles, FC Twente, DWV
4. KNVB t/m O/17 
5. Centrale verdediger
6. Johan Cruyff University
7. Product Operation Manager Teamsport bij PUMA
8. Bergkamp
9. Euro Toernooi Groningen met FC Twente A1
10. Paradiso
11. Neder-Hop
12. Kameroen

4

Peter Post
1. 12-03-1986
2. 2003
3. Amstelveen/Heemraad 
4. Nederlands Amateurelftal onder 23
5. Verdediger
6. BA Business Studies, UvA 
7. Student en Privé Chauffeur
8. Robert Schilder
9. Goal Bergkamp vs Argentinië (commentaar Jack van Gelder)
10. Rivierenbuurt
11. House
12. Argentinië

6

Bobby Gehring  

1. 06-11-1979
2. Vanaf 06-11-1979
3. Ajax, Wake Forest University
4. Nederlands Jeugdelftallen 14 t/m 16 jaar
5. Middenvelder
6. MA International Relations, Politics
7. Marketing Coordinator Asia bij Tommy Hilfiger
8. Dennis Bergkamp
9. Wereldrecord 100 meter Usain Bolt 9:58 !!
10. Artis
11. Red Hot Chilli Peppers
12. Celtic

8

Wout Meulemans 

1. 03-12-1986 
2. 2007
3. Theole, FC Den Bosch
4. -
5. Centrale middenvelder
6. Gedrag en Samenleving UvA
7. Student
8. Zidane
9. Panenka Penalty van Zidane WK finale ’06
10. Voetbalpleintje Jekerstraat
11. The Smiths
12. Brazilië

10

Tatchary Langguth 

1. 19-10-1983 
2. 2009
3. EDO, DWS
4. -
5. Linksachter, linkshalf
6. MBO Administratie
7. Zakenman
8. Ricardo Izecson Dos Santos Leite: Kaka
9. Beste Speler WK Amsterdam 2009
10. Home Sweet Home
11. Jan Smit & Damaru
12. AC Milan

12

 Wie maken deel uit 
 Achter de naam van de speler is het vaste rugnummer vermeld en daaronder de 

 4. vertegenwoordigende elftallen, 5. favoriete positie, 6. opleiding, 7. beroep, 8. favoriete voetballer,

 Spelers A-selectie 
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Sergio Vito Parris 

1. 06-08-1985
2. 2009
3. Zwaluwen ’30
4. -
5. Linker of rechter vleugelspits
6. Management & Design
7. Manager Modewinkel ‘Chasin’ Amsterdam
8. Christiano Ronaldo
9. Goal van Kluivert tegen AC Milan in CL finale ’95
10. Waterkant IJplein
11. Soul, Motown
12. Ajax

13

Magid Jansen  

1. 10-06-1983
2. 1989
3. Ajax, AZ, Telstar, Omniworld bvo
4. -
5. Middenvelder
6. Johan Cruyff University
7. Manager Modewinkel ‘Daniele Allesandrini’
8. Riquelme
9. Actie Redondo vs Manch. United, halve finale CL 2000
10. Heb ik niet
11. Soul, R&B, Jazz
12. Juventus

15

Lutzen Brink
1. 19-02-1985
2. 2009
3. SC Heerenveen, v.v. Sneek, GSVV Knickerbockers
4. -
5. Nr 10 of nr 11
6. Msc Finance - Risk & Portofolio Management 
7. Financieel analist
8. Lee Trundle
9. Duel tussen Contador en Rasmussen op de Peyresourde
10. Nog geen idee
11. Nederlandstalig
12. SC Heerenveen

17

Mike Ruijter  

1. 17-03-1990
2. 2006
3. Pancratius, FC Utrecht
4. KNVB District 0/12, 13, 14
5. Verdediger
6. MTS Bouwkunde
7. Projectbegeleider wegenbouw
8. Iniesta
9. Schoolvoetbal Finale Kampioenschap van Nederland
10. Nomads Rozengracht
11. Hip Hop
12. Barcelona

19

Maxime Singels 

1. 06-11-1990
2. 1995
3. Altijd AFC
4. KNVB O/15, FCNH
5. Keeper
6. Communicatiewetenschappen, VU
7. Student
8. Luca Toni
9. Zit er nog aan te komen
10. Mijn bed
11. Dance en Nederlandstalig
12. AS Roma

23

Raymon Ruijter
1. 29-06-1987
2. 2009
3. Pancratius
4. -
5. Aanvallende middenvelder
6. Economie, UvA
7. Student
8. Fernando Torres
9. Bergkamp’s pirouette-doelpunt tegen Newcastle 2002
10. Café de Heffer
11. PodCaz
12. Gele Trui Tour de France

14

Kevin Vermeij  
1. 01-05-1987
2. 2008
3 Omniworld, RKC Waalwijk, Zuidvogels
4. -
5. Laatste man
6. Johan Cruyff University, Marketing & Communicatie
7. Verkoper bij Telfort
8. Didier Deschamps
9. 1e Olympisch Goud Pieter van den Hoogenband
10. Suzy Wong
11. Electro
12. Manchester United

16

Kerwin Hartman  

1. 19-02-1987
2. 2009
3. KSV Fortissimo, Bennekom
4. -
5. Keeper
6. BA Business Studies, UvA
7. Student MA Business, UvA
8. Edwin van der Sar
9. Manchester United vs Bayern München CL Finale ’99
10. Rembrandtplein
11. Van alles
12. AFC

18

Chelton Linger
1. 14-04-1988
2. 2009 
3. DCG, Omniworld bvo
4. - 
5. Spits
6. Johan Cruyff University
7. Op zoek naar werk
8. Pipo Inzaghi
9. Champions League Finale AC Milan vs Liverpool 3-3
10. Osdorp! De Aker
11. Hip Hop
12. Het roze tenue van Juventus 03/04

20

Daryl van Mieghem  

1. 05-12-1989
2. 1995
3. FC Utrecht 
4. KNVB Amsterdam 0/13
5. Aanvaller
6. Havo
7. Scholier
8. Francesco Totti
9. Real Madrid vs Barca 2-6 mei 2009
10. Surprise Bar
11. Ne-Yo
12. AS Roma

21

van de A-selectie?
volgende gegevens: 1. geboortedatum, 2. AFC lid vanaf, 3. vorige verenigingen,
 9. favoriet sportmoment, 10. favoriete plek in Amsterdam. 11. favoriete muziek 12. mooiste shirt

seizoen 2009-2010

BE FRIENDS
KEEP SMILING
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Achterste rij van links naar rechts: Kevin Vermey, Steven Kenepa, Frank Tilmans (fysiotherapeut), Ker
Lutzen Brink, C

Middelste rij van links naar rechts: Mike Ruijter, Wout Meulemans, Sergio Parris, Henk Bijlsma (teambe
Voorste rij links naar rechts: Magid Jansen, Daryl van Mieghem, Laurens Samsom, Benjamin 

Niet op de foto: 



Football Club 2009-2010
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rwin Hartman, Edwin van Holten (keeperstrainer), Raymon van Emmerik, Michael Olivieira (verzorger), 
Chelton Linger.
egeleider), Bertjan Wijers, Murat Boke (stagiair), Tatchary Languth, Raymon Ruijter, Willem Scheerens.

n Pinto, Cor ten Bosch (trainer/coach), Bob Gehring, Said Moumane, Sjoerd Jens, Peter Post.
Maxime Singels.
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Informatie over de vereniging
Opgericht: 15 mei 1920
Aantal leden: 1100 (19 seniorenteams, 
63 jeugdteams, 19 damesteams)
Hoofdklasse sinds: 1988 met onderbreking van 
1996-1998 (19 seizoenen)
Trainer: Simon Kistemaker, ass. trainer: Imdat Ilguy,
keepers trainer: Willem van Leeuwen, 
leider: Gerrit van Hooff
Terrein: Sportpark De Vlotter, Oosterweg 4c, 
1968 KN Heemskerk, 0251 - 244534
Hoofdveld: kunstgras
Website: www.ado20.com

Opgericht: 18 januari 1895
Aantal leden: 1800 (26 senioren- en 82 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1974 met onderbreking van 
1998-2001 (32 seizoenen)
Trainer: Cor ten Bosch (2e seizoen), keepers-
trainer: Edwin van Holten, fysiotherapeut: Frank 
Tilmans, verzorger: Michael Olivieira,
teammanager: Henk Bijlsma 
Terrein: Sportpark Goed Genoeg, De Boelelaan 50, 
1082 LR Amsterdam, 020 - 6445575
Hoofdveld: gras
Website: www.afc-amsterdam.nl

Opgericht: 1 juli 1971
Aantal leden: 1150 (13 seniorenteams,
57 jeugdteams, 1 G-team)
Hoofdklasse sinds: 1997 (12 seizoenen)
Trainer: Marcel Keizer (3e seizoen), 
ass. trainer: Raymond de Jong, keepers-
trainer: René Ponk, herstel-/looptrainer: Paul 
Smelt, leiders: Gerard Cordes, Johan van 
Haastrecht en Jurriën Westera
Terrein: Sportpark Argon, Hoofdweg 85A,
3641 PR Mijdrecht, 0297 - 281886 
Hoofdveld: gras
Website: www.svargon.nl

Opgericht: 6 juli 1983
Aantal leden: 160 (2 seniorenteams en 
9 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 2009
Trainer: Simon Ouaali, ass. trainers: Dennis Purper-
hart, Bert Aipassa en Hamid Amrino, keepers-
trainer/leider: Luc Mols, verzorger: René Verdonk
Terrein: VVA/Spartaan, Laan van Spartaan 1, 
1061 MA Amsterdam, 020 - 6188766
Hoofdveld: kunstgras
Website: www.fc-chabab.nl

 

Opgericht: 20 juni 1919
Aantal leden: 680 (5 seniorenteams en
29 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1974 met onderbreking van 
1992-1996 (30 seizoenen)
Trainer: Peter Visee (2e seizoen), ass. trainer: Glenn 
Somer en Wouter Jansen, keeperstrainer: Peter 
Hofman, leider: Jan v.d. Hazel 
Terrein: Sportpark U.S.V. Elinkwijk, Amsterdamse-
straatweg 1015, 3555 HT Utrecht, 030-2440448 
Hoofdveld: gras
Website: www.elinkwijk.nl

Opgericht: 29 juli 1908
Aantal leden: 650 (7 seniorenteams en
7 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1995 met onderbreking van 
2000-2009 (5 seizoenen)
Trainer: Ron van den Berg (3e seizoen), 
ass. trainer: Ton van Bremen, keepers-
trainer: Pim Doesburg jr., leider: Ed Bourne 
Terrein: Sportcomplex Varkenoord, Olympiaweg 
74-76, 3078 HT Rotterdam, 010-2916999 
Hoofdveld: gras
Website: www.feyenoordav.nl

Opgericht: 1 juli 2005 (fusie FC Kranenburg/RVC Rijswijk)
Aantal leden: 750 (9 seniorenteams, 
35 jeugdteams)
Hoofdklasse na fusie sinds: 2005 (4 seizoenen)
Hoofdklasse als FC Kranenburg sinds: 2001 (4 seizoenen)
Trainer: Albert van der Dussen (2e seizoen), 
ass. trainer: Gerry Fens en Ronald van der Zalm, 
keepers trainer: Lemmy Stevens, hersteltrainer: 
Sjaak Brunt, leider: Marcel Rodenburg
Terrein: Sportpark Prinses Irene, Schaapweg 2, 
2285 SP Rijswijk, 070 - 3944133
Hoofdveld: kunstgras
Website: www.haaglandiavoetbal.nl

Opgericht: 7 oktober 1893
Aantal leden: 1600 incl. hockey en cricket 
(11 seniorenteams, 60 jeugdteams)
Hoofdklasse: 2008 (1 seizoen)
Trainer: Wim van Laar, ass. trainers: Dick Boereboom
en Erik Tammer, keepers trainer: Raymond Mulder, 
leider: Diederik Visee
Terrein: HBS-Craeyenhout, Evert Wijtemaweg 1,
2565 AA Den Haag, 070 - 3681960
Hoofdveld: gras
Website: www.hbs-craeyenhout.nl

Haaglandia – Rijswijk 

AFC – Amsterdam Feyenoord - Rotterdam 

HBS - Den Haag

Argon – Mijdrecht

FC Chabab – Amsterdam

ADO ’20 – Heemskerk Elinkwijk – Utrecht
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en in de Hoofdklasse A
Opgericht: 30 augustus 1906
Aantal leden: 550 (6 seniorenteams, 13 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1979 met onderbrekingen 1983-
1997, 2001-2002, 2003-2005, 2007-2008 
(11 seizoenen)
Trainer: Karel Bonsink (9e seizoen), ass. trainer: 
Kay Meeuwsse, keeperstrainer: Wout Postuma, 
fysio therapeut: Ricardo de Sanders, teammanager: 
Wout Postuma
Terrein: Sportpark Crailoo, Nwe Crailoseweg 28, 
1222 AB  Hilversum, 035 - 6913766
Hoofdveld: gras
Website: www.fchilversum.nl

Opgericht: 1 september 1898
Aantal leden: 640 (9 seniorenteams, 19 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 1991 met onderbreking van
2004-2005 (17 seizoenen)
Trainer: Ron van der Gracht (3e seizoen),
ass. trainer: Ton Jung, keeperstrainer: Rob Verduijn,
leider: Paul Schröder
Terrein: Sportpark Julianapark, Nieuwe Wal 2, 
1621 NB Hoorn, 0229 - 215090
Hoofdveld: gras
Website: www.hollandia-hoorn.nl

 Opgericht: 5 maart 1932 als Argonaut; dan 
Sporting Flevoland, dan Zwarte Schapen
in 2005 splitsing in BVO en amateurtak
 Aantal leden: 750 (3 seniorenteams, 40 jeugdteams)

Hoofdklasse sinds: 1994 met onderbreking 
1995-1996 (15 seizoenen)
Trainer: Lodewijk de Kruif, ass. trainer: Ruud 
Stuurman, keeperstrainer: Lenno van Dekken, 
leider: Linda Muller 
Terrein: Fanny Blankers-Koen Park, Competitieweg 22,
1318 EA Almere Stad-West, 036 - 5336665
Hoofdveld: kunstgras
Website: www.fcomniworldamateurvoetbal.nl

Opgericht: 1 februari 1924
Aantal leden: 400 (9 seniorenteams, 2 jeugdteams, 
4 damesteams)
Hoofdklasse sinds: 1982 met onderbreking 2007-
2009 (15 seizoenen)
Trainer: Carlos Roeleveld, ass. trainer: Harry de Haas,
keeperstrainer: Leo de Boer, teammanager: Aad Eerhard
Terrein: Voetbalpark ’t Loo, Prins Bernhardlaan 242, 
2273 BP Voorburg, 070 - 3864302
Hoofdveld: kunstgras
Website: www.tonegido.eu

Opgericht: 26 oktober 1931
Aantal leden: 1080 (14 seniorenteams, 
59 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 2005 (4 seizoenen)

Trainer: Tijs Schipper, ass. trainer: Marcel 
IJzendoorn, keeperstrainer: Jan Blankespoor, 
leider: Rober Marijnen
Terrein: Sportpark de Boekhorst, 
Dr. Schaepman laan 2, 2211 AV Noordwijkerhout, 
0252 - 373533
Hoofdveld: gras
Website: www.vvsb.nl

Opgericht: 14 november 1922
Aantal leden: 1150 (18 seniorenteams, 
45 jeugdteams)
Hoofdklasse sinds: 2001 met onderbreking van
2006-2007 (7 seizoenen)
Trainer: Wilfred van Leeuwen (4e seizoen), 
ass. trainer: Piet Boon, keeperstrainer: Dick Bos, 
leiders: Aad van Holsteijn en Marco van Koert 
Terrein: Sportpark De Hoge Bomen 4, 
2671 NZ Naaldwijk, 0174 - 626638 
Hoofdveld: kunstgras
Website: www.rkvv-westlandia.nl

FC Omniworld amateurs – Almere

Hollandia – Hoorn Westlandia – Naaldwijk

V.S.V. Tonegido - Voorburg

FC Hilversum – Hilversum VVSB – Noordwijkerhout

Mendel Witzenhausen is uitgeroepen tot Speler van het Jaar 2008-2009.

foto: Ton Post
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Winnaar ABC Cup 2009 Zondag 3. Achterste rij van links naar rechts: Rick Vermeulen, Jordi Been, Manus Polling, Hesdy Sanches (trainer), Daniel Dekhuijzen, Rogier de Boer, Essam Jansen.
Voorste rij van links naar rechts: Floris Kloes, Andres Verstappen, Nick Blokzijl.

De afgelopen jaren werd AFC 4 ook tot de prestatieteams 
 gerekend, maar mede door de degradatie van dit team in het 
afgelopen seizoen en de beperkte doorstroming van kwalitatief 
goede jeugdspelers zal dit team worden toegevoegd aan de 
grote groep ‘recreatieteams’ op de zondag. Deze recreatie-
teams of beter gezegd vriendenteams bestaan voor een groot 
deel uit AFC’ers die vaak al sinds hun jeugd bij AFC voetballen. 
Ook dit seizoen zal ‘oud topvoetballer’ Kees Bregman voor deze 
teams weer op woensdagavond de training verzorgen, waar-
naast hij tevens op de zondag ook de verschillende teams om 
toerbeurt zal coachen bij de wedstrijden. 

Bij AFC 3 is ‘oud eerste elftalspeler’ Martin Verburg weer terug 
als trainer/coach. Samen met elftalleiders Bas Polling en Cocky 
van Duyvenbode zal hij de begeleiding van dit team verzorgen. 
Martin volgt als  trainer Hesdy Sanches op, die in de loop van 
het afgelopen seizoen heeft aangegeven dat hij een jaar als 
seniorentrainer bij AFC wil stoppen. Na het behalen van een 
vierde plek in de eindklassering en een periodetitel is de doel-
stelling voor het nieuwe seizoen weer ambitieus: spelen om het 
kampioenschap in de reserve tweede klasse. De spelersgroep 
is bij elkaar gebleven en met vijf nieuwe spelers waaronder twee 
A-junioren is het team weer klaar voor het nieuwe seizoen.

Voor alle seniorenteams worden elk seizoen twee grote onderlin-
ge voetbaltoernooien georganiseerd. Deze organisatie is in han-
den van de B en C commissie en het bestuurslid seniorenvoetbal.

Maar omdat het ‘Gelukkig Nieuwjaar’ toernooi vanwege het 
slechte weer in januari niet op de kunstgrasvelden kon doorgaan 
hebben we dit toernooi samen met de traditionele ‘ABC Cup’ 
gecombineerd in een nieuw toernooi onder de naam ABC/The 
Reds Supercup. 

Het toernooi was mede dankzij het prachtige weer, de mooi 
gekleurde toernooi-shirts en de uitgebreide lunch een groot 
succes. Ook kon de organisatie weer rekenen op de inzet van 
onze eigen scheidsrechters. Als commissie zijn we er uitermate 
trots op, dat we behalve bij alle competitiewedstrijden, ook bij 
de onderlinge toernooien een beroep kunnen doen op ons eigen 
scheidsrechterskorps.

Ook in het nieuwe seizoen is het weer belangrijk om te kijken op 
welke wijze we de leden nog meer kunnen betrekken bij het club-
leven. Het jaarlijkse ‘Gelukkig Nieuwjaar’ toernooi en de ABC/The 
Reds Cup zijn hiervoor belangrijke instrumenten. Vanwege het 
115 jarig bestaan van AFC dit seizoen zullen deze evenementen 
een extra feestelijk tintje krijgen.

De B-commissie zal het komend seizoen worden uitgebreid met 
Seth van Straten. De andere leden van de commissie zijn: Max 
Flam, Rogier de Boer, Lars Boering en ondergetekende.

Patrick Reddering, voorzitter B-commisie

Plan om de spelers nog meer 
De B-commissie houdt zich, in nauwe samenwerking met het hoofdbestuur, bezig met de begeleiding en coördinatie van de zondagteams 
AFC 3 t/m AFC 11. Het nieuwe seizoen is AFC 3, dat speelt in de reserve tweede klasse, het enige prestatieteam van de B-commissie. 

foto: Hans Elias
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Zaterdag 2, kampioen seizoen 2008-2009. Staand van links naar rechts: Martin Verburg, Fred ten Nijenhuis, Bart v.d. Vlugt, Jerry Bouterse, Uli Landvreugd, John van Lottum, 
Pim Brekelmans, Dennis Purperhart, Carlos Benvindo, Brian Roy. Zittend van links naar rechts: Anton van Broeckhuijsen, John Ewbank, Laurens Bianchi, Hans Geerlings, 
Danny Muller, Ken Watanabe, Rob Groenteman, Carlos Haisselbank, Aron Winter, Richard Witschge. Op de foto ontbreken: Ruud Gullit, Stanley Menzo en Lex Oosterling.

En ook dit seizoen zullen wij weer twee nieuwe teams begroeten, 
waardoor dit seizoen 2009-2010 te bewonderen zullen zijn de 
Zaterdag 1 tot en met team 11 en de Veteranen 1, 2 en 3, 
alsmede de Klassieke Veteranen. 

Mede door de drie kunstgrasvelden naast de nog steeds 
beschikbare vier grasvelden kunnen er gelukkig op de zaterdag 
door jeugd en senioren vele wedstrijden worden gespeeld. Met 
daarbij de aantekening dat de laatste jaren het aanvangstijdstip 
voor een thuiswedstrijd van 17.00 uur eerder regel dan uitzon-
dering is geworden. We  spreken van een luxeprobleem maar 
ook van een optimale benutting van velden, accommodatie en 
gezellig clubhuis: Sociëteit Goed Genoeg voor de ‘oh zo belang-
rijke’ 3e helft!

Vlaggenschip Zaterdag 1 speelt in de 3e klasse en zal onder 
technische leiding van Jeroen Brussee en ambitieus leider Paul 
van ‘t Wout zeker willen mikken op een periodetitel en misschien 
wel meer!?
Zaterdag 2 is afgelopen seizoen overtuigend kampioen  geworden 
en gaat nu met de bekende namen zoals onder andere de 
 broertjes Witschge, Aron Winter, Brian Roy, Ruud Gullit, 
Michel Kreek, maar ook good-old AFC’ers als Fred ten Nijenhuis, 
Martin Verburg, Hans Geerlings, Robert Gehring, Laurens 
Bianchi en Ken Watanabe trachten hoge ogen te gooien in de 
reserve 1e klasse.

De overige zaterdagteams 3 tot en met 11, Veteranen 1, 2 
en 3, alsmede de Klassieke Veteranen spelen allemaal op hun 
eigen, verdienstelijke niveau in de diverse competities. 

Eigenlijk worden al deze teams gekenmerkt door een sinds jaar 
en dag zelfde samenstelling van spelers. ”Echte” vrienden elftallen 
met in sommige teams, zoals het voormalig Zami Cinque en 
komend seizoen de nieuwe veteranen 1, vele  commissie- en 
bestuursleden die zich op enig vlak inzetten voor AFC.

De Zat-cie bestaat ook dit seizoen weer uit Roy van Dijk, Sebo 
Woldringh en Jack Huiman. Zij zullen tezamen met sportpark-
manager Pim van de Meent, de nieuwe verenigingsmanager 
Henny Kottmann, de AFC-administratie, welke bestaat uit Theo 
Janssen en Yvonne Steeman, weer proberen een ieder het naar 
de zin te maken. 

50(!) Wedstrijden van jeugd en senioren op de zaterdag zullen 
ongetwijfeld weer een hoop gepuzzel, geschuif, gemekker en 
(on)begrip geven, maar bovenal staat toch het voetbalplezier bij 
dé Amsterdamsche Football Club – op de zaterdag – voorop. 
And so be it!

Met sportieve groet,
Sebo Woldringh, secretaris C-commissie

bij het clubleven te betrekken
De C-commissie, beter bekend als de Zat(erdag)-cie, heeft voor seizoen 2009-2010 de zorg voor maar liefst 15(!) seniorenteams op 
de steeds maar populairder wordende zaterdag. Ieder jaar krijgen wij weer vele, vele verzoeken om van buitenaf bij ons mooie AFC te 
‘mogen’ komen spelen. 

foto: Hans Elias
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De selectie voor komend seizoen is op vele plaatsen gewijzigd. 
Slechts 4 spelers van de selectie van vorig seizoen zijn er 
 gebleven. Uit de junioren A1 zijn er 7 spelers overgekomen. 

De rest van de selectie is opgevuld met spelers vanuit de 
Zaterdag 1, Zondag 3 en een tweetal spelers van buitenaf.
Al met al staat er ook dit jaar weer een jonge en talentvolle 
selectie, die zeker mee zal strijden voor de bovenste plaatsen.

Ook de begeleidingsstaf kent enkele nieuwe (maar bekende) 
gezichten. Dennis Purperhart en Barry van der Glas hebben na 
een aantal succesvolle jaren met AFC 2 plaatsgemaakt op de 
bank. Dennis zal komend seizoen actief zijn als assistent-trainer 
bij Zondag Hoofdklasser FC Chabab en is daarnaast nog te 
bewonderen bij AFC als jeugdtrainer.

Zijn functie van trainer/coach zal worden overgenomen door 
Wessel Colijn, die tijdens de seizoenen 2005-2006 en 2006-
2007 tevens eindverantwoordelijk was voor de Zondag 2 en 
gedurende deze periode mooie successen behaalde.

Ook kent de ploeg dit jaar voor het eerst een assistent-trainer. 

Ondergetekende zal deze functie tijdens de trainingen uitoefenen 
en zal eveneens fungeren als elftalleider.

Klaas Molenaar zal voor het eerst namens de Commissie 
Topamateurs betrokken zijn bij het Tweede.

Last but not least komen we terecht bij onze assistent scheids-
rechter, Ernst-Pieter Knüpfer. De afgelopen jaren was hij een 
belangrijke en onmisbare pion bij de Zondag 2 en ook dit jaar zal 
hij weer deel uitmaken van de begeleidingsstaf.

De doelstelling is om net als de voorgaande jaren spelers op te 
leiden voor de Zondag 1. Op de tweede plaats is het streven 
om ook dit jaar weer een periodetitel te veroveren en zo hoog 
mogelijk te eindigen in de competitie.

Kwaliteit is aanwezig in deze jonge groep; daarom heeft de 
begeleiding er het volste vertrouwen in dat de Zondag 2 
een goed resultaat neer zal zetten in de reserve Zondag 
Hoofdklasse A.

Joey van Leijenhorst

AFC 2
Reserve Hoofdklasse A

AFC 2

Reserve 

Hoofdklasse A

Elinkwijk 2

AFC 2   

Omniworld 2  

KFC 2   

De Zouaven 2

JOS/Watergr.mr 2

Argon 2

ADO 20 2

FC Hilversum 2

Blauw Wit A’dam 2

s.v. Hoofddorp 2

Hollandia 2

Het Tweede kende het afgelopen jaar een wisselvallig seizoen. Zeer goede wedstrijden werden afgewisseld met teleurstellende 
resultaten tegen de mindere goden. Het ontbrak de ploeg van trainer/coach Dennis Purperhart en teamleider Barry van der Glas, vooral 
aan scorend vermogen. Desondanks heeft de ploeg lange tijd mee gedaan voor de titel. Tevens werd er meegestreden in de districtsbeker 
voor standaardteams, waarin het in de 1/8 finale schlemielig werd uitgeschakeld door het eerste elftal van FC Breukelen

Bovenste rij: Romeo Forster, Michael Plas, Dwight Gefferie, Sander Havermans, Jendro Halman.
Middelste rij: David Faerber, Sonny de Jong, Joey van Leijenhorst (ass. trainer en teamleider), Maxime Singels, Dennis Schröder (fysiotherapeut), Joey Singels.
Onderste rij: Enrico Patrick, Robert Molenaar, Wessel Colijn (trainer/coach, Michael Malmberg, Essam Jansen, Nathano Wattimena.
Op de foto ontbreken: Elo Boschma, Sil Paddenburg, Ernst Pieter Knüpfer (ass. scheidsrechter).
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Al jaren meent Zaterdag 1 over een getalenteerde selectie 
te beschikken, maar de prestaties waren nooit navenant. 
Natuurlijk, tegen degradatie hoefde er nooit gevochten te 
worden. Daarvoor was de ploeg altijd simpelweg te goed. 
Maar meedoen om de bovenste plaatsen? Dat gebeurde nooit. 
Telkens als er een mooie serie wedstrijden werd neergezet, 
volgde weer een slechte periode. 

Zaterdag 1 kon winnen van de nummer één – zoals vorig seizoen 
van Cobu Boys met later een knap 3-3 gelijkspel tegen koploper 
TOV – maar dan volgde weer dom puntverlies tegen een laag-
vlieger. Wisselvalligheid troef.
Het begon te knagen bij spelers en trainer. Ze staken in maart 
de koppen bij elkaar – in de bestuurskamer van AFC – en 
spraken met elkaar af het resultaat belangrijker te maken. 
Belangrijker dan het voorheen was, zonder de gezelligheid 
te verliezen. Prompt won Zaterdag 1 vijf van de laatste zes 
 wedstrijden. Zowaar een kentering. 

Hadden we dat maar eerder gedaan, knikte bijna iedereen eens-
gezind, en dus heerst er nu een nieuw elan bij het vlaggenschip 
van de zaterdagafdeling. Trainer Jeroen Brussee heeft met Paul 
van ’t Wout een leider aangesteld die nog strakker de randvoor-
waarden bewaakt; dat maakt het leven van de spelers en trainer 
een stuk makkelijker. Nils Adriaans zal als speler/assistent het 
lijntje zijn tussen de selectie en de technische staf.

Fysiotherapeute Mariëlle Marelis zal ook regelmatig op 
 trainingen aanwezig zijn om blessures te behandelen of in een 
vroeg  stadium te voorkomen. 

De nieuwe koers betekent ook het afscheid van enkele gewaar-
deerde krachten, die een stapje terug doen maar gelukkig wel 
binnen de club een nieuw team hebben gevonden. 
Coen Doolaard en Olivier Hendriks – samen goed voor zestien 
jaar Zaterdag 1 – zoeken hun heil (voorlopig) even in lagere 
 regionen, net als Martijn Vermeulen. Brian Koster verkast naar 
de Klassieke Veteranen. Talenten Joey Singels en Sonny de Jong 
wagen een kans bij Zondag 2. 

De spelers die zijn overgebleven – met aanvulling van vier 
nieuwe spelers: Richard Mombarg, Jorik Dopmeijer, Flip de 
Jong en Sander van Haarlem – zijn het met zijn allen eens over 
de ambities: er moet gepromoveerd worden. Daarvoor moet 
Zaterdag 1 als eerste of tweede eindigen. Ook periodewinst 
biedt nog kansen. 

Commissaris seniorenvoetbal Ronald Koster en Roy van Dijk, 
voorzitter van de elftalcommissie C zaterdag, die op de eerste 
trainingsdag de groep toespraken, reikten in ieder geval al de 
sleutel tot eventueel succes aan: “Jullie moeten minder wissel-
vallig spelen dan de jaren hiervoor.”

Thomas Rijsman

AFC zaterdag 1
3e klasse C
Door de komst van de Topklasse, volgend seizoen, promoveert in de derde klasse niet alleen de kampioen rechtstreeks, maar ook de 
nummer twee van de competitie. Voor AFC Zaterdag 1 reden om de ambities eens hardop uit te spreken: “We willen een klasse hoger 
gaan spelen.”

AFC

Zaterdag 1

3e klasse B

Aalsmeer 1

AFC 1

AMVJ 1

HBC 1

NFC/Brommer 1

RKAVIC 1

Roda ’23 1 

SCW 1

TOB 1

VEW 1

Vlug en Vaardig 1

VVC 1

Voorste rij van links naar rechts: Stefan Snijders, Frank Bakker, Paul van ’t Wout (teammanager), Jeroen Brussee (trainer), Nils Adriaans (ass.trainer), Thomas Rijsman & Kevin van ’t Wout.
Middelste rij van links naar rechts: Sandro Pique, Naud Bayens, Flip de Jong, Richard Mombarg, Pim van de Meent (trainer/coach), Olivier Poederbach, Jorik Dopmeijer, Jasper Blonk & 
Raymond Cuypers. Bovenste rij van links naar rechts: Dave Weinstein, Jeroen Bertens, Harro Kras, Martijn Stronks, Chris Uittenbosch, Sander van Haarlem, Louis Stam & Steffan van Slooten.
Niet afgebeeld: Marielle Marelis (fysiotherapeute), Thomas Heemskerk, Milan de Wijs.
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Vraag een jochie van negen wat hij later wil worden en grote kans dat hij antwoordt: profvoetballer! Sterker nog, als je de vraag zes jaar 
later aan dezelfde jongen stelt is er nog altijd een redelijke kans dat hij hetzelfde antwoord geeft. Van je hobby je werk maken is ook een 
aantrekkelijk idee. En als je dan later “verkocht” kunt worden voor 94 miljoen euro, lijkt het ook het grootste ideaal dat je kunt bereiken. 
Veel geld verdienen, beroemd zijn en dan ook nog de hele dag voetballen. Wat wil je nog meer? 

Dat is overigens niet nieuw, voetballer worden staat al jaren in 
de top tien, met ruime voorsprong op brandweerman en piloot. 
Dat de meesten onder ons dat ideaal niet halen is ook zeker. 
Maar we doen er met zijn allen wel steeds meer voor om het 
toch te realiseren. En daarmee verandert ongemerkt het voetbal 
langzamerhand van karakter.
De jeugdafdeling heet – ook bij amateurs – ineens jeugd opleiding 
en het niet halen van het hoogste team wordt snel gezien als 
een grote teleurstelling. 
Clubs die hier niet vol aan willen meedoen, worden toch frequent 
bezocht door de lange scoutsjassen van de BVO’s die ervoor 
zorgen dat de talenten vooral niet te lang wegkwijnen bij hun 
vriendjes in hun team. 
Alles gericht op rendement. Liefst al bij de F-jes.
Een proces dat jaar in jaar uit verder wordt uitgewerkt en 
doorgezet met als resultaat dat op Sportpark Goed Genoeg 
verzoeken binnen komen van profclubs ook van ver buiten de 
regio, die graag de door hen gescoute talenten opnemen in hun 
jeugdopleiding. 
En dus van school laten veranderen of zelfs in gastgezinnen 
 willen laten opnemen (de goede daargelaten).

Want, zo zegt de KNVB, deze clubs leiden op tot profvoetballer. 
Is dat waar?
Laten we er eens een eenvoudig rekensommetje op los laten. 
Ons land kent zo’n 30 jeugdopleidingen waar ieder jaar toch 

zeker 250 spelers worden “afgeleverd”. Die moeten dus eigen-
lijk allemaal het betaalde voetbal in. Maar zoveel ruimte is er 
natuurlijk niet. Deze spelers komen in hoge mate dus terecht in, 
u raadt het al, het amateurvoetbal. 
Behoudens het relatief kleine aantal dat wel de grote stap kan 
maken. En die laatsten worden dan het rendement genoemd van 
de succesvolle jeugdopleiding.
Dat lijkt dus van afstand een nogal omslachtige en dure manier 
om spelers voor het amateurvoetbal op te leiden. 

Een lange inleiding in deze Persmap om het jeugdbeleid van AFC 
aan te kaarten. Want ook wij worden meer en meer benaderd 
met de vraag: “Wat is het beleid voor onze jeugdafdeling”?
Leiden we op voor onze veteranen of voor de profclubs of 
 misschien voor ons eigen eerste team. Het antwoord kan niet 
anders zijn dan: wij proberen het alle drie. Simpelweg omdat de 
keuze wel lijkt te bestaan, maar in  werkelijkheid niet aanwezig is.
Verenigingen die besluiten het prestatievoetbal volledig af 
te zweren of zij die juist alleen maar voor het hoogste gaan, 
 vervreemden zich onmiddellijk van een deel van hun eigen leden. 
Dat zou bij AFC niet anders zijn.

Passend bij de ambitie van het eerste elftal om volgend seizoen 
de Topklasse te halen, spelen ook onze jeugdselectieteams 
volgend seizoen op het hoogste, of één na hoogste landelijke 
niveau. Een logische kweekvijver voor de toekomst dus.

Stelletje amateurs?

Dion Thomas B1
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Spelen we dan toch niet een beetje profclubje?
Is een vraag die wel eens klinkt. Nee, we onderscheiden ons 
minstens op één punt wezenlijk van een profclub. Niet alleen 
door het niveau, maar vooral omdat de individuele  ontwikkeling 
van een speler niet boven alles gaat. 
Waar de  professionals als ultiem doel het laten doorstromen 
van een individu naar het betaald voetbal hebben, richt de ama-
teur zijn energie op de continuïteit van de teams. 
En daarmee hopelijk ook op die van de vereniging zelf. 

Bij een amateurclub hoeven spelers – in tegenstelling tot een 
 profclub- ook niet weg als ze het hoogste team niet halen. 
Dat het af en toe toch gebeurt, heeft vaak een andere reden. 
Als de  erkenning namelijk niet bij de eigen club wordt gevonden, 
is de stap naar een andere vereniging snel gezet. 
De drang tot presteren en het hoogste te halen is nu eenmaal 
ook een gevolg van een ambitieuze jeugdopleiding.
Zo’n opleiding heeft een aantrekkingskracht op jonge spelers, 
maar kent ook zijn schaduwkanten natuurlijk.

Leiden we dan ook op voor een profclub? 
Niet bewust. 
Waar je eigen teams in steeds betere competities terecht 
komen, vestig je wel de aandacht op je. Daarbij is het opvallend 
dat er ieder jaar grote aantallen spelers worden aangetrokken 
en weggestuurd bij de professionele jeugdopleidingen. 
Of dat een bewijs is voor een matige scouting, een stuurloze 
opleiding of een warrig beleid laten we maar in het midden. 
De spelers gunnen we het altijd en feit is dat we af en toe dus 
opleiden voor een BVO. Zoals gezegd: niet bewust.

Tot zover nog geen probleem. Maar nu de derde doelstelling of 
in volgorde waarschijnlijk zelfs de eerste. 

Om de eerdergenoemde doelen te behalen zal AFC ook in de jeugd 
“hoog” moeten blijven spelen en dat houdt in dat ook  spelers van 
buitenaf een aanwinst kunnen zijn voor de  vereniging. 
Maar de aanwas van buitenaf – en ook het vertrek van spelers 
om uiteenlopende redenen – zorgt er wel voor dat teams in 
samenstelling veranderen.

En waar blijf je dan met je gedachte van vriendenteams die tot 
in de veteranen bij elkaar blijven?
Gelukkig zien we net als vorig seizoen ook komend jaar een 
vrijwel compleet team vanuit de A-junioren naar de senioren 
verhuizen. 
Het kan dus wel, al lijkt het soms een onverenigbare doel-
stelling. 
Trek je het iets breder dan vind je een deel van de oplossing. 
Te vaak wordt de kwaliteit van een jeugdafdeling afgemeten aan 
de hoogte van de competities waarin de teams voetballen. 
Belangrijk, maar het is maar een deel van het verhaal.

Kwaliteit is ook het laten genieten van alle spelers van de  faciliteiten 
van de vereniging.
Goede trainingsfaciliteiten bijvoorbeeld. 
AFC prijst zich gelukkig met een grote groep trainers (veel van 
hen blijven ons dit seizoen trouw) die enthousiast en met kennis 
van zaken de jongens begeleidt.

Zo plukken ook de (nog)  minder talentvolle spelers de vruchten 
van de goede trainersstaf. 
Dit seizoen zal voor het eerst sprake zijn van selectietrainers 
die ook training gaan geven aan niet-selectieteams. En als 
dit succesvol is, zal dat beleid volgende jaren zeker worden 
 doorgezet.

Lees verder op pagina 28

Ayrton Dol E1
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Vervolg van pagina 27

Ook de keeperstraining krijgt een nieuwe injectie. En wat te 
denken van de fysio die sinds een aantal maanden ’s middags 
voor iedere speler op het sportpark aanwezig is.

En als we toch bezig zijn.
Kwaliteit van het kader. Betroken jeugdcoördinatoren,  gedegen 
trainers, bewogen commissieleden, enthousiaste leiders, vaders 
die willen vlaggen of fluiten, ouders die willen meehelpen met de 
evenementen en nog veel meer vrijwilligers en betaalde krachten 
die AFC maken wat het is.

Oude en nieuwe AFC-ers die samen de groep echte AFC-ers 
van vandaag vormen. Een recept dat niet nieuw is, want AFC 
kent dit al jaren en het is de bouwsteen en basis van één van de 
succesvolste jeugdafdelingen in het Nederlandse voetbal. En dan 
hebben we het niet alleen over de voetbalresultaten.
Kwaliteit is ook het clubgevoel dat ieder jaar ruim gevoed wordt 
door de vele evenementen. 

Een herfsttweedaagse, het pepernotentoernooi, een C-junioren 
kerstdiner dat afgelopen seizoen met een aantal beroemde 
 rappers werd omlijst, het AFC All Stars spektakel in Borchland 
en de afsluitende Mini WK zijn daar mooie voorbeelden van.

Alles gericht op samen spelen en samen fun hebben met je 
vrienden van AFC. En daarmee misschien een basis leggen voor 
een veteranenteam in 2050!

Rest de vraag wat we nog zouden willen bereiken.
Naast het hierboven omschreven belangrijkste doel om  binnen 
AFC de soms bijna onverenigbare zaken toch te willen  realiseren, 

kijken we met enige zorg naar de ontwikkeling bij veel clubs in 
onze regio.
Door een gebrek aan geld, kader of beide zijn veel  verenigingen 
helaas niet meer in staat dat te leveren, wat past bij hun 
 reputatie.
Nostalgisch gezien jammer, maar vooral zorgelijk, want hier 
komt een algemeen belang om de hoek kijken. Wij allen 
 hebben behoefte aan volwaardige competities met voldoende 
 verenigingen die ieder op hun eigen ambitieniveau kunnen 
 spelen. Ook in onze vertrouwde regio. 

De samenwerking tussen de voetbalverenigingen onderling moet 
de komende jaren – in ieder geval op jeugdniveau – zodanig toe-
nemen dat de huidige gang van zaken een positievere wending 
kan krijgen. Strijd op het veld lukt alleen maar als buiten het veld 
samenwerking mogelijk is. 

Van macroniveau terug naar onszelf.
De jeugdcommissie speelt in een ongewijzigde opstelling, 
behoudens de penningmeester die naar het bestuur van AFC is 
getransfereerd. 

Het beleid blijft erop gericht om onze jeugdspelers te laten spe-
len op het niveau dat het best bij hen past, met alle uitdaging 
en plezier die erbij horen. Daarbij is de “foto” van de vereniging 
van vandaag onze leidraad. 

Op die foto zien wij 57 jeugdteams, 27 teams in de Champions 
League en World Cup en een groot aantal jeugdspelers in 
alle seniorenteams van AFC. Van de Zondag 1 tot en met de 
Veteranen!

Wiebe Westerhof, Jeugdcommissie

Winston Telgt A1
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Junioren AFC A1
Landelijke 1e Divisie A

Junioren A1

Landelijke

1e Divisie A

AFC A1    

Ajax A2    

Alphense Boys A1 

Argon A1   

Cambuur L. A1

DVS’33 A1 

Haarlem A1

FC Omniworld A1

PH Almelo A1   

Quick Boys A1   

Vitesse/AGOVV A1

FC Volendam A2   

FC Zwolle A1

Het team dat een mix was van eerstejaars talenten en tweede-
jaars ervaring, stond onder leiding van de nieuwe trainer Tristan 
Buchinhoren die hierbij werd geassisteerd door leider Joey van 
Leijenhorst.

Het eerste jaar terug op dit niveau bleek een succes te zijn. 
Uiteindelijk werd zelfs via de nacompetitie bijna promotie 
 afgedwongen, maar dit bleek toch iets te hoog gegrepen.

Niet alle spelers zien we terug in de A1 dit jaar. De oudsten 
stromen door naar de senioren en enkele spelers verlaten AFC 
voor een mogelijke carrière bij een profclub.

Maar de overige talenten van vorig jaar vormen ongetwijfeld een 
sterke basis in het nieuwe vlaggenschip van de jeugd. 
De selectie wordt grotendeels gecompleteerd door de spelers 
die vorig jaar in de A2 hebben geacteerd.

Het team kent ook een vernieuwde leiding. Aan het roer staat 
een trainer met méér dan voldoende voetbalervaring: oud- 
Ajacied en oud-international Wim Kieft. Hij wordt bij zijn werk 
voor AFC ondersteund door 1e elftalspeler Laurens Samsom,  
de trainer van de A2 van vorig seizoen.

Eenvoudig zal het ook dit jaar niet worden. Het verschil aan de 
top van het jeugdvoetbal wordt steeds kleiner, waardoor de 
competities steeds spannender worden.

Handhaving in deze prestigieuze klasse is de wens van AFC en 
de “opdracht” die trainers en spelers meekrijgen dit jaar. Als 
dat dan ook nog met herkenbaar voetbal plaatsvindt, is aan de 
doelstelling van AFC ruimschoots voldaan. 
Wij wensen het topteam van onze jeugdafdeling daar uiteraard 
alle succes bij.

AFC A2 zal dit seizoen net als vorig jaar optreden in de derde 
divisie A. Hoewel dit team grotendeels is samengesteld uit 
spelers van de oude B1 zien we hier ook een aantal nieuwe 
spelers. De selectie is voor het overgrote deel samengesteld 
uit eerstejaars A-junioren die onder leiding staan van de nieuwe 
AFC trainer Chris Constant. Dit tweede selectieteam bij de A 
junioren zal de thuiswedstrijden dit jaar op zondag gaan spelen. 

De tegenstand bestaat louter uit A1 teams, zodat het voor veel 
spelers een uitstekend opleidingsjaar kan zijn voor de stap naar 
het hoogste juniorenteam volgend jaar.

Brian Speelman

Dankzij de promotie in het voorgaande jaar mocht de A1 het afgelopen seizoen weer strijden tegen een serie aansprekende tegenstanders 
in de Landelijke 1e Divisie A.

Achterste rij van links naar rechts: Nick Meulenbroek, Saifeddine El Abid, Marco Kooijman, Jeff Rijnenberg, Chesron Esseboom, Furkan Sahin.
Middelste rij van links naar rechts: Ricardo Peeters, Youri Bolsius, John Sijes (assistent scheidsrechter), Michael Olivieira (verzorger), Alex Bottse (leider), Justin Swart, Henry Opoku.
Voorste rij links naar rechts: Thijs Gerritsen, Jonathan Richard, Daan Sutorius, Laurens Samsom (trainer), Wim Kieft (trainer/coach), Kay Bottse, Menno Schelling, Winston Telgt.
Afwezig: Kevin Sterling.
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Junioren AFC B1
Landelijke 1e Divisie A

Junioren B1

Landelijke

1e Divisie A

AFC B1    

Ajax B2   

Cambuur B1  

De Graafschap B1

Haarlem B1   

NEC (AV) B1

Quick ‘20 B1

Twente/Heracles B2

Vitesse/AGOVV B1 

FC Volendam B1

Zeeburgia B1

FC Zwolle B1

Slechts één doel stond de B1 afgelopen seizoen namelijk voor 
ogen: kampioen worden van de tweede divisie A. 

Met dat resultaat zou de B1 – net als de A1 en C1 – weer in 
de eerste divisie terecht komen. 

Dat de promotie uiteindelijk al eind maart een feit was, met een 
uiteindelijk 16 punten voorsprong en een ongeslagen status, 
had niemand tijdens die eerste training in augustus kunnen 
bevroeden. 

Voor trainers en spelers een goed en zeer overtuigend resul-
taat.

Dankzij de promotie van de B1 verhuist de B2 overigens dit 
seizoen weer naar de tweede divisie A, na een tweetal seizoenen 
in zuidelijker regionen gespeeld te hebben.

De B1 mag zich dit jaar dus weer meten met de grote ploegen 
die in de eerste divisie optreden.
Voor de spelers een uitdaging en een ervaring, maar ook voor 
trainer Maarten van der Schaaf (vorig jaar trainer van AFC B2) 
een bijzondere taak.

De selectie heeft voor een deel het voordeel dat zij vorig jaar ook 
al op hoog niveau heeft gespeeld. Echter, de selectie kent ook 
een aantal nieuwe aanwinsten. 
Het ziet er naar uit dat met deze mengeling van oud en nieuw, 
een gedegen team op de been kan worden gebracht. 

Gedegen en wellicht ook kansrijk, al moeten we wel blijven 
 beseffen dat handhaving in deze divisie voor dit team een 
 uitstekend resultaat zou zijn. 
Laten we hopen dat alle ingrediënten aanwezig zijn om dat doel 
waar te maken.

Dankzij de promotie van de B1 vorig jaar, zal AFC B2 na twee 
seizoen in West 2 weer in district West 1 te bewonderen zijn. 
Wederom in de tweede divisie. Hier zullen zij flinke tegenstand 
treffen, want ook zij moeten zich meten met voornamelijk B1 
teams. De selectie staat dit jaar onder leiding van twee trainers 
die hun historie als speler en trainer bij AFC hebben liggen. 

Benno Nihom en Donovan van Dam. Handhaving in deze divisie 
is het doel en het bereiken van dit resultaat staat borg voor een 
goede doorstroming naar de toekomstige B1. 

Brian Speelman

Trainer Jeroen Coersen kreeg van de spelers tijdens de eerste training een eensluidend antwoord op de vraag naar de ambitie voor
het komende seizoen in de Landelijke 1e Divisie A.

Achterste rij van links naar rechts: Tom Bekkering, Javier Vet, Djair Kuyt, Dion Thomas, Syrano Morrison, Shaquille Wilsterman, Donny van der Wal.
Middelste rij van links naar rechts: Renaldo Patrick, Yared Kassie, Dennis Schröder (verzorger), Roezbeh Naseri, Mallqui Cabezas, Dino van Essen.
Voorste rij links naar rechts: Sequoyah Koning, Darren van Mourik, Dennis Purperhart (trainer), Maarten van der Schaaf (trainer/coach), Djoi Mangalie (leider), Emile Everduim, 
Miquel van Zichem. Afwezig: Abdoulaye Sangare.
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Junioren AFC C1
Landelijke 1e Divisie A

Met tegenstanders die vrijwel allemaal uit het profvoetbal 
komen is de competitie voor spelers, begeleiding en supporters 
spannend en altijd inspirerend.

Afgelopen seizoen stond een nieuwe trainer aan het roer van de 
C1. Nieuw voor de C1 dan, want Joost van Dam heeft al heel 
wat ervaring binnen AFC.

Zoals wel vaker het geval is geweest was met name de start 
in de competitie lastig. Het wennen aan het hogere niveau 
kost nu eenmaal tijd. Naarmate het seizoen vorderde bleef het 
succes niet uit. De punten werden in rap tempo verzameld en 
 uiteindelijk eindigde de C1 zelfs in het linkerrijtje. Een groot 
compliment waard. Om het seizoen nog meer glans te geven 
werd ook de bekerfinale nog gespeeld én gewonnen.

Groot sportief succes op het NIKE toernooi in België bleef 
uit, maar wat een enorme ervaring was het om daar tegen al 
die internationale toppers te spelen. Als enige Nederlandse 
 vertegenwoordiger was het een passend einde van een  uitstekend 
seizoen.

Dit jaar staat dezelfde trainer weer voor de taak om de C1 door 
het jaar heen te loodsen.

En hoewel we er bijna aan gaan wennen, moeten we ons blijven 
realiseren hoe zwaar de opgave is waar de C1 nu weer voor 
staat. Met het samengaan van jeugdopleidingen van BVO´s zal 
het niveau alleen maar hoger worden in deze divisie en dus de 
taak om ons te handhaven zwaarder.

Met de huidige selectie in het achterhoofd is er alle reden om 
met vertrouwen het seizoen tegemoet te zien. Kom af en toe 
eens kijken op de zaterdagmiddag. Het team kan uw steun zeker 
gebruiken en u bent verzekerd van een pot jeugdvoetbal op het 
allerhoogste niveau! 

Onder de vertrouwde leiding van trainer Ron Zoon treedt de 
eerstejaars C2 weer aan in de derde divisie A. De trainer krijgt 
dit jaar assistentie van jeugdtrainer Michael Lippens. 

De overstap van D pupillen naar het niveau van deze divisie is 
een flinke stap. En ondanks het succes van deze spelers in het 
vorige seizoen, zullen zij het niet makkelijk krijgen. 
De groep is echter zo samengesteld dat wij alle vertrouwen 
hebben in het verloop van het seizoen waarin zij veel ervaring 
kunnen opdoen.

Brian Speelman

Al weer voor het derde jaar in successie trad de C1 van AFC vorig seizoen aan in de hoogste landelijke divisie voor C junioren. 
Hiermee was de C1 wederom het hoogst spelende team van onze vereniging in de Landelijke 1e Divisie A.

Junioren C1

Landelijke 

1e Divisie A

AFC C1    

Ajax C1 

AZ C1    

Elinkwijk C1   

De Graafschap C1

Groningen C1

Heerenveen/Emmen

sv Houten C1   

FC Omniworld C1 

Stormvogels C1

Twente/Heracles C1

FC Volendam C1

FC Zwolle C1

Achterste rij van links naar rechts: Julius Goedhart, Kai Themen, Mathijs Miserus, Timothy van den Berg, Zakaria Bourik.
Middelste rij van links naar rechts: Adri Miserus (teammanager), Genridge Prijor, Djavan Burke, Joey Pouw, Bas Middelkoop, Jovi Hulshoff, Shaldon Muntslag.
Voorste rij links naar rechts: Michael Sandler, Nigel Castien, Joost van Dam (trainer/coach), Medhi Akachkach, Sefa Izmir.



En ondanks veel inspanningen was het tot vorig seizoen nog 
niet gelukt om weer terug te komen in de eerste divisie A, het 
hoogste landelijke niveau voor deze leeftijdsgroep. 
Onder leiding van trainer Benno Nihom lukte het dit jaar wel!

Via een fraaie tweede plek achter Ajax kwam de weg vrij naar 
de divisie.
Het was de slagroom op de taart, nadat eerder al de A1, B1 
en C1 zich verzekerd hadden van een plaats in de eerste divisie 
landelijk.

Dat de D1 van vorig seizoen sterk was bleek ook bij de tweede 
editie van het Volkswagen Masters toernooi. Net als hun voor-
gangers wisten zij dit sterk bezette toernooi te winnen, waar-
mee de hoofdprijs (een reis naar Zweden) een feit was.

Het komend seizoen staat de D1 onder leiding van trainer 
Jeroen Coersen die – na het kampioenschap van de B1 in het 
voorgaande jaar – de uitdaging aangaat om deze jonge spelers-
groep te laten groeien in de nieuwe competitie.
Aansprekende tegenstanders en verre reizen vallen nu ook onze 
D1 ten deel. 

Het jaar zal in het teken staan van leren, genieten en hopelijk ook 
af en toe punten pakken.

Want handhaving in deze klasse zou uitstekend passen in de 
gehele opbouw van de jeugdopleiding binnen AFC.

De groep spelers is er klaar voor en ook de begeleiding staat te 
trappelen om er een prima jaar van te maken.
Natuurlijk wenst de jeugdcommissie deze groep alle succes!

De D2 kent dit jaar een aantal nieuwe spelers en is verder 
gevormd door spelers die vorig jaar al als E-elftal hebben 
gestreden tegen overige E-top teams. 

Hun opgedane ervaring als tweedejaars E pupillen op een groot 
veld kan dit jaar een groot voordeel zijn.
De jonge spelers in dit team zitten nog midden in de opleiding 
en de nadruk ligt dan ook meer op hun ontwikkeling dan op het 
uiteindelijke resultaat.

Spelend in de hoofdklasse leert de ervaring ons inmiddels dat 
er ondanks de zware competitie zeker ook successen behaald 
kunnen worden.

Het team staat onder aanvoering van een nieuwe trainer bij 
AFC: Jorn Rakers.

Brian Speelman
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Pupillen AFC D1
Landelijke 1e Divisie A

Junioren D1

Landelijke

1e Divisie A

ADO Den Haag D1

AFC D1   

Ajax D1   

Alphense Boys D1 

AZ D1   

Feyenoord D1

Sparta R. D1  

Spartaan’20 D1

Spijkenisse D1

FC Utrecht D1

FC Volendam D2 

Zeeburgia D1

Jaren geleden besloot de KNVB om de competitie van de D1 opnieuw in te delen en door een beetje pech miste onze D1 destijds 
aansluiting bij het hoogste niveau.

Achterste rij van links naar rechts: Michael Breij, Tom Weemhoff, Oscar Vrijhoef, Rik Ravelli, Quincy Kluivert.
Middelste rij van links naar rechts: Arend Jan Kranenburg (ass. trainer), Alejandro da Silva Campuzano, Benaissa Benamar, Nigel Olvira, Steven Bunink, Armano Leilis, 
Bert van den Ende (teammanager).
Voorste rij links naar rechts: David Stegenga, Jaïr Oosterlen, Jeroen Coersen (trainer), Ibrahim Ouhdiba, Daan Post.
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Topscorers en assists 2008-2009
   goals assists

Malcolm Esajas 10 5
Leandro Kappel 6 9
Gijs Roodbeen 5 2
Robert Gehring 4 3
Laurens Samsom 4 1
Tristan Buchenhoren 4  
Steve Promes 3 3
Peter Post 2 1
Wout Meulemans 1 3
Mendel Witzenhausen 1 3
Bob Gehring  1 1
Benjamin Pinto 1 1
Daryl van Mieghem 1 1
Said Moumane   3
Willem Scheerens  2
Michiel Foppen   1
eigen doelpunt VUC 1

De 50 meest waardevolle spelers sinds 1984

  Wed-   Doel-
  strijden   punten Assists 

 1 251 * Rokus Hoogendoorn jr  10 5 
 2 247 * Joey Esionye  1 4 
 3 245 * Robert Gehring 47 58
 4 192 * Roy Tular 27 19 
 5 186 * Ronald van de Meent 22 48 
 6 181 * Laurens Bianchi  15 23 
 7 168 * Said Moumane  1 12 
 8 163 * Joey Zebeda  10 20 
 9 162 * Hans Geerlings  13 17 
 10 161 * Edwin van Holten  1 3 
 11 153 * Peter de Waal 8 9 
 12 148 * Erwin Smit  1 0 
 13 136 * Mohad Zaoudi  8 9 
 14 133 Eshwin de Bruijn 90 22 
 15 132 * Ulli Landvreugd 25 45 
 16 132 Dennis Gebbink 13 13 
 17 120 * Dennis Purperhart 67 36 
 18 105 Frank Aboikoni  24 18 
 19 102 * Peter Post  11 4 
 20 101 * Ken Watanabe  10 10 
 21 101 * Frank Keijzer  4 3 
 22 100 * Bobby Gehring  16 16 
 23 100 * Nils Adriaans  5 11 
 24 96 Orlando Patrick  35 6 
 25 93 Patrick Steenkist 40 33 
 26 84 Rene Franken 28 13 
 27 84 Edwin Mellink 0 1 
 28 83 * Guido Smits  17 10 
 29 82 Michel de Bruijn 3 3 
 30 78 Jos Gillebaard 14 12 
 31 78 * Gijs Roodbeen 10 6 
 32 78 Bernardo Brink 5 1 
 33 78 * Peter van Essen  0 0 
 34 74 * Roy Beukenkamp 1 3 
 35 73 * Murat Böke 6 3 
 36 70 Frank Mulder  8 13 
 37 69 Martin Wolfswinkel 2 1 
 38 68 Winston Douglas 2 4 
 39 66 * Mendel Witzenhausen  1 5 
 40 65 * Daniël van Meer  15 13 
 41 65 Marco van Galen  3 7 
 42 63 * Johan Dol  47 7 
 43 63 Pierre Tosch  3 0 
 44 61 Rene Plantinga  9 12 
 45 60 * Rody Turpijn 15 11 
 46 60 * Laurens Samsom  7 2 
 47 57 Jacco Ypma  7 7 
 48 56 Pascal Kamp 7 5 
 49 54 * Raymon van Emmerik 0 0 
 50 49 Ali Bentohami 12 7 
 
 * anno 2009 lid van AFC

Feiten en cijfers AFC 1 2008-2009
verzorgd door Chris Schröder

Assistklassement AFC 1 sinds 1989
 1 Robert Gehring 58  
 2 Ulli Landvreugd 45  
  Ronald van der Meent 45  
 4 Dennis Purperhart 36  
 5 Patrick Steenkist 33  
  Laurens Bianchi  23  
 7 Eshwin de Bruijn 22  
 8 Joey Zebeda 20  
 9 Roy Tular 19  
 10 Frank Aboikoni 18  
  Rene Franken  18

Topscorerklassement AFC 1 sinds 1984

 1 Eshwin de Bruijn  90
 2 Dennis Purperhart  67
 3 Robert Gehring  47
  Johan Dol  47
 5 Patrick Steenkist  40
 6 Orlando Patrick  35
 7 Rene Franken  28
 8 Roy Tular  27
 9 Ulli Landvreugd  25
 10 Frank Aboikoni  24

Minimaal 10 seizoenen in AFC 1
 Aantal 
 seizoenen Spelers Periode

 17 Ernst Seunke  1964-’67+’68-’82
 16 Kees Gehring 1966-1982
 13 Jos Kemna 1962-1975
  Frans van den Bor 1965-1978
  Cees Thomas Jr 1978-’87+’88-’92
 12 Edwin Geluk 1970-1982
  Bas Rachman 1970-1982
  Eddy Meijer 1976-1988
 11 Jaap Draisma 1962-1973
  Rokus Hoogendoorn Jr 1987-1998
  Willem de Ridder 1971-1982
  Joey Esionye 1998-2009
  Robert Gehring  1998-2009
 10 Nol Kulkens 1962-1972
  Hans van Dijk 1970-1980
  Henny Kottmann 1974-1984

Kampioenengalerij seizoen 2008-2009:
Senioren Zo 9, Za 2 en Za 8.
Junioren B1, C6 en C8.

Pupillen in de najaarscompetitie: D4, D6, D8, E2, E7, 
E8, E9, F4 en F5.

Pupillen in de voorjaarscompetitie: D4, D6, D8, D10, 
D11, E2, E3, E4, E7, E14 en F1.

Winnaar finale KNVB beker:

C1.

Eindstand Hoofdklasse A in 2008-2009      

Westlandia  24 15 3 6 48 42-24
Hilversum 24 14 4 6 46 43-32
Haaglandia 24 11 8 5 41 47-40
Argon 24 12 4 8 40 42-28
AFC  24 11 7 6 40 45-34
VVSB 24 11 3 10 36 37-30
Hollandia 24 10 6 8 36 36-33
ADO’20 24 8 7 9 31 35-34
Omniworld 24 8 4 12 28 40-38
HBS 24 7 7 10 28 28-46
Elinkwijk 24 7 6 11 27 33-42
VUC p/d  24 6 4 14 22 26-40
DWV d 24 2 5 17 11 13-46

Turkiyemspor  uit de competitie genomen.

Speler van het jaar

1975 Bas Rachman 
1976 Kees Gehring 
1977 Rob Mathijse 
1978 Frans van den Bor 
1979 Nico Leloux Jr 
1980 Edwin Geluk 
1981 Willem de Ridder

1982 Michael Berman
1983 Eddy Meijer 
1984 Ernst Seunke 
1985 Cees Thomas 
1986 Wim Lenglet 
1987 Fred ten Nijenhuis
1988 Rob Ouderland 
1989 Rokus Hoogendoorn Jr
1990 Fred Berrier 

1991 Peter van Essen
1992 Orlando Patrick 
1993 Renee Franken 
1994 Nick van Rossum
1995 Meindert Huisman
1996 Roy Beukenkamp
1997 Frank Keijzer 
1998 Mark Janssen 
1999 Joey Zebeda 

2000 Roy Tular 
2001 Erwin Smit  
2002 Robert Gehring
2003 Joey Esionye  
2004 Edwin van Holten
2005 Hans Geerlings
2006 Said Moumane
2007 Laurens Bianchi
2008 Sjoerd Jens
2009 Mendel Witzenhausen  
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De Zilveren Ploeg: een gesprek 
met voorzitter Johan de Bie

Wat is de geschiedenis van de Zilveren Ploeg?

In 1952 ontstond binnen de club een discussie om een soort 
van gilde op te richten om de band tussen de oudere leden van 
de Amsterdamsche Football Club te versterken. De discus-
sie ontstond op één van de bijeenkomsten van de toenmalige 
“maandagavondclub” in de bar van het Schiller Hotel aan het 
Rembrandtplein in Amsterdam. De initiatiefnemer was ons 
overleden Lid van Verdienste Max de Bruin sr., vader van AFC-
Ridder Max de Bruin. Het nieuwe gilde werd “ de Zilveren Ploeg” 
genoemd. De eerste voorzitter werd wijlen Erelid Arie Waaijer, 
en één keer per jaar zou deze “Ploeg” bij elkaar komen. In de 
eerste jaren was het aantal leden veel beperkter in vergelijking 
met het huidige aantal. Toen gebeurde het nog regelmatig 
dat een jarige of een nieuw lid aan alle aanwezigen het etentje 
 aanbood. Latere voorzitters waren Erelid Dio Hermens en Lid 
van Verdienste Jan Steensma, beiden reeds lange tijd niet meer 
in ons midden.

De Zilveren Ploeg is meer dan alleen een keertje gezellig bij elkaar 
komen?

Jazeker, want naast de jaarlijkse bijeenkomst zit er ook een  sterke 
sociale kant aan de Zilveren Ploeg. Tijdens deze  bijeenkomst 
komt de “bedelknaap”, sinds vele jaren Hans Honsdrecht, bij de 
leden langs, die om een royale aalmoes vraagt om de sociale 
kas van de Zilveren Ploeg te vullen. Vorige bedelknapen waren 
o.a. Rein Akkerman en mijn persoontje (noot Persmap: beiden 
zijn Erelid). Het sociale aspect is dat we op bezoek gaan bij club-
leden, die ziek zijn of te oud om AFC nog regelmatig te  kunnen 
bezoeken. Ook de leden die een kroon leeftijd hebben bereikt, 
vergeten we niet. Dus naast onze jaarlijkse bijeenkomst, staat 
vooral aandacht voor de Zilveren Ploegleden centraal.

Zijn er meerdere verenigingen die een dergelijke club binnen de club 
hebben als de Zilveren Ploeg?

Ik weet alleen dat oud AFC’er Wally van Weelde, toen hij naar 
Rotterdam verhuisde, het idee achter de Zilveren Ploeg bij VOC 
in Rotterdam heeft geïntroduceerd. Maar verder is mij niet 
bekend of andere verenigingen eenzelfde soort ‘ploeg’ hebben.

Is er ook een inauguratie indien men tot de Zilveren Ploeg mag 
 toetreden?

Elk nieuw lid dient zich tijdens het diner voor te stellen aan 
de aanwezige leden en vertellen wat zijn binding is met AFC. 
Na het opspelden van het Zilveren Ploegspeldje is men 
 toe getreden tot dit bijzondere gezelschap. Ik wil wel even 
opmerken dat ik het niet alleen doe. Lid van Verdienste Hans de 
Wijs is, naast bedelknaap Hans Honsdrecht en mij al jaren het 
derde lid van de Zilveren Ploegcommissie

Naast de ‘Zilveren Ploeg’- leden zijn er ook nog de ‘Ridder-leden’. 
Wat is het verschil?

In 2006 werd door George Wijnand het idee geopperd om 
een zelfde soort bijeenkomst als van de Zilveren Ploeg te 
 organiseren, maar dan voor leden die minimaal 50 jaar lid zijn. 
Een zeer select gezelschap, de leden worden al sinds vele jaren 
de Ridders genoemd. Dit voorstel is verder uitgewerkt door 
Max de Bruin. Op de eerste dinsdagmiddag in de maand april 
komen de Ridders (70 in aantal) bijeen voor de zogenaamde 
Ridderlunch in ons clubhuis, waarbij de eerder genoemde Max 
de Bruin aantreedt als tafelvoorzitter. De Zilveren Ploegavond 
en de Ridderlunch zijn, naast het traditionele Jaardiner, twee 
jaarlijkse hoogtepunten in ons clubleven en je mag wel zeggen de 
“ruggengraat” van AFC. Het verschil met het Jaardiner is, dat je 
voor dat diner door het bestuur wordt uitgenodigd en hoe lang 
je lid geweest bent niet ter zake doet, maar meer wat je voor 
de club doet of hebt gedaan.

André Wijnand

Zilveren Ploeg-voorzitter Johan de Bie.

Het aantal leden van de Zilveren Ploeg is anno 2009 218. Om tot deze ploeg te mogen behoren, dient men minstens 25 jaar lid van de 
AFC te zijn en de leeftijd van 35 te hebben bereikt. Eenmaal per jaar, op de eerste vrijdag van november, komt men voor een uitgebreide 
borrel plus diner in het clubhuis van AFC bijeen. Eén van de vele tradities binnen AFC. 
Onderstaand het verslag van het gesprek met de voorzitter van de Zilveren Ploeg.
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EREGALERIJ AFC 1895 - 2009
EREVOORZITTERS †

1926 G.N. Scheepens  1972 G.H.H. Kappelhoff

1904 J.Th. ter Veer
1905 H.A. Brass
1905 G.N. Scheepens
1907 B. Schrage
1909 W. van Amstel
1915 J.C.A. van Ooy
1915 A. van Seventer

1915 P.H. Vermeulen
1916 A.J.J.M. van Gessel
1921 W.G.M. Köhler
1924 J.F. Scheepens
1925 J.G.M. Bosch
1925 I.H. Galavazi
1929  A.P. Bos

1932  A.F. de Vilder
1935 D.J. Bessem
1938  J.J.C.M. Lungen
1945  N.A. Scheepens
1948  A. Mets
1950  A.P.J.H. Eysvogel
1950  J.F.R. Nestelroy

1953 Jb. van Nek
1955  J.N. Holtzappel
1957  G.Th. van Nigtevegt
1960  E.W. van Teunenbroek
1962 G.H.H. Kappelhoff 
1970 C. van Peperzeel
1970 H.O. van Rijn 

1970 W.G. Staats
1970  J.H. Wijnand 
1972 C. Kerker sr
1975 A. Waayer
1976  D.J.F. Hermens
1985 S. van Gelder

1952  G. H. Hauber
1953 G.Th. van Nigtevegt
1955 J. á Cohen
1955 J.H. Esser
1955  J.L. v.d. Voort
1955 J.H. Wijnand
1957  M. de Bruin Mzn.

1958  M. de Granje 
1958  G. Stallmann 
1963 S. de Boer 
1963  G.H. Elserman 
1963 C. Kerker sr
1963 J. Meyer
1963 C. van Peperzeel

1963  J. Prent
1963  J. Roodenburgh
1963 W.G. Staats
1963  C.F. de Vilder
1963  S. de Waal
1966  A. van der Valk
1967  J.T. Steensma

1970  J. Hurwits
1970  M. Gerrits 
1971  A. Waayer 
1972  W. Brusse 
1972  C.J.D. Sierhuis 
1975  T. ten Oosten
1975  C.A. Quint 

1981  J.L. Bonnet
1985 A.G. Glas
1990 A. Rimini
1990  B.J. Slaap sr
1992 C. Jochems
1992 G. Trebert
1995 H.W. van Teunenbroek

1948  J.C.A. van Ooy
1949  J.F. Scheepens
1958  P. Helmig
1959  I.H. Galazavi
1963  J.P. Hofstee
1963 S.L. Wit
1964 J.G. Börnemann
1967  A.J.J.M. van Gessel
1967  J.J.F. van Gessel
1969  C.E. Alandt
1969  A.G. Knopper
1969  Jb. van Nek
1969  J.C. Oost-Indië
1969  M.C. van Trigt sr
1969  J.H. Wijnand
1971 G.D. Breethoff
1971  W. Brusse
1971 G.H.H. Kappelhoff

1971  N. Neseker
1972  A. Mets
1974  D.J. Bessem
1974  G.J. Bosch
1974  J.H. Kuhlwilm
1974  J.A. Tacke
1975  R. van Nek
1975  W. Neseker
1975 H.O. van Rijn
1975  W.G. Staats
1976  W. van der Brink 
1976  H. van de Grampel
1976  J.F. Scheepens
1976  J. Snelleman
1977  D. Spits
1978  J. van Koperen
1978  H.J. Weverink
1980  W. van Dijkhuizen

1980  P. Nauta
1980  J.E. Stahl
1980  A. Waayer
1981  B. Bonkink
1982  D.J.F. Hermens
1982  A. de Jong
1982  Ch. Kleyn
1982  F. Nesvadba
1982  G.Th. van Nigtevegt
1982  Th. van Nigtevegt
1982  L. Nijdam
1982  C. van Peperzeel
1982  W.F. Stallmann
1982  J. Suurbeek
1982  C.P.W. Thonus
1982  A. van der Valk
1982  P.G. Verhaaf
1982  J.L. van der Voort

1983  N.J. Bijl
1983 G. Burger
1983 F.J. van Dijk
1983  B. Dorenbos
1983 F.W. Heineman
1983  P. Mieghout
1984  J.F. Bakker
1984  H. van de Bosch
1984  D. Cijfer
1984  J.H. Hannema
1984  L.N. Kalsbeek
1984 L. van Kranendonk
1984 J. Meijer
1984  J.J. Spelter
1985  G.T. Nijman
1987  O. Sterman
1988  M. Gerrits
1988  N. Leloux sr

1988  T. Wiggemansen
1989 A. Rimini
1990  A. Kraal
1991  C.A. Quint
1992  C. Geluk
1992  N. Kalsbeek
1992  J T. Steensma
1993  Th. van Emden
1993  P. van Ruyven
1993 H.W. van Teunenbroek
1993 L. Woudstra
1994  J.A. Vermeulen
1995  R.H. Molenaar
1995  J.A. Galavazi
1996  H.J. van Weelde
1997  D. Perton
1999 J. Hendriks
2003 C.G. Tromp
2004 G.W. Endel

1975  J.L. van Dijk
1975  A. van Soomeren

1990  M.L. Koster
1991  R. Akkerman sr

1995  Joh. de Bie
1995  K. Gehring

1995  D.L. van der Klaauw
1998  R.E. Duis
2003 G. van Caspel

2005  Chr. Schröder
2007 B. Neseker
2008 E. Geluk

1929  D.J. Bessem †
1930  J. Buijs †
1930  N. Neseker †
1931  F.C. van Dijk †
1931  W.C. Köhler †
1932 I.H. Galavazi † 
1932  J.J.C.M. Lungen †
1933  A P. Bos †
1933  W. Brusse †
1934  G. Kromschröder †
1934  E.J. Rood †
1935  J.H. Wijnand †
1936  W.C. Raamsdonk †
1937  A.P.J.J. Eijsvogel †
1938  J.J.C.M. Lungen †
1939  B.P. Bonkink †
1940  J.H. Esser †
1941  J.F. Nestelroy †
1942  J.M.H. Broeksmit †
1943  B. Dorlas †

1944  C. Emeis †
1945  D.J. Bessem †
1946  M.C. van Trigt sr. †
1947  H.F. van de Hurk sr. †
1948 niet uitgereikt
1949  S. de Waal †
1950  G.Th. van Nigtevegt †
1951  J.N. Holtzappel †
1952  J.P. Hofstee †
1953  J. á Cohen †
1953  W. van de Marel †
1954  E.W. v. Teunenbroek †
1955  W.G. Staats †
1956 J.D. Scheepstra †
1957  B.P. Bonkink †
1957  D.J. Disselkoen †
1958  C. Kerker sr. †
1959  M. Gerrits †
1959  P. v. Velden Erdbrink † 
1960  A.J. Bos †

1961  B.J. Slaap sr. †
1961  H.W. v. Teunenbroek †
1962  C. van Peperzeel sr. †
1963  H. Timmerman †
1964  R. Akkerman sr.
1965  W. Bückert †
1966  J.N. Holtzappel †
1967  B. Wildeboer
1968  C.J.D. Sierhuis †
1969  H.O. van Rijn †
1970  Chr. Schröder
1971  N. Leloux sr. †
1972  G. van Dijk †
1972  C. Kerker sr. †
1973  Th. van Emden †
1974  A. Kulkens
1975  F.H. Haubrich
1976  W. van Vliet †
1977  A. Rimini †
1978  P. van Ruyven †

1979 A.J. Brokmann †
1980  A.O. van Raalte
1980 P. Roosenschoon
1981  J. van Gelder
1982  K.A. Baarschers
1983  J W. Ridderikhoff †
1984  M.S. Kinsbergen
1985  J.L. van Dijk
1986  H. de Bie
1986  K.G. Prior †
1987  K. Gehring
1988  H.J. Boskamp †
1989  E.F. Seunke jr.
1990  N.S. Hekster
1991  mevr. J. Bonnet-Berk
1992 R.E. Duis
1993  J.L. Bonnet †
1993  H. van der Jagt
1994  W.J. Crouwel
1995  J. Beerman

1995  T. Boonstra
1996  R. Anderson
1996  E. Somers †
1997  F. Laarhoven
1998  H.G. Elias
1998  P. van de Meent
1999  J. Koomen
2000 J.F. Draisma
2001 R. Voskamp
2002 J.P.C. Verhagen
2003  D.L. van der Klaauw
2004 D. Bakker
2004 N.J. Grosze Nipper
2005 P. Brans
2006  D.A. Speelman
2007 Q. Abeln
2008 T. Timmerman
2009 H. Fritzsche
2009 A. Springer

ERELEDEN †

LEDEN VAN VERDIENSTE †

AFC RIDDERS †

ERELEDEN

LEDEN VAN VERDIENSTE

1986  W.F. Brommelcamp
1990 D. Moesbergen
1990  G.A. Graanboom
1992  G. Horn
1992 Jac. Mellegers 
1992  P. Meyer
1993  R. Akkerman sr
1993  F. van Klinken 
1993  A. van Soomeren sr
1993  K.J. van Stuyvenberg
1994  J.C. Vogel
1994  H.A. de Wijs sr
1995  M.M. de Bruin sr
1995  H. Woudstra

1997  H.P. van den Bergh
1997  M.L Koster
1997  B. Neseker
1997 P. Vaal
1998  H.L. Rooze 
1998  G.J.N. Wijnand
1999  R.E. Duis
1999  H. de Groot
1999 J. Wildschut
2000 Joh. de Bie
2000 C. Bouwens
2000 C.P.W. Colijn
2000 H. Honsdrecht
2000 A. Reddering 

2000 Chr. Schröder 
2000 B. Wildeboer
2001 B.J. van den Bergh
2001 J.L. van Dijk
2001 J. Mellegers
2002 W. Adriaansz
2003 R. de Jong
2003 W.A. van Oort
2003 G.J. van Poorten
2003 G. Smit
2003 T. Swart 
2004 H. de Bie
2004 J.F. Draisma
2004 E.L. Janus sr

2004 A. Kulkens
2004 J.H. Lans
2004 R. Leeser
2004 D.A. Speelman
2006 W. Amesz
2006 T. Balk
2006 R. Domhof
2006 J. Lonnee
2006 H. Loonstijn
2006 T. Nooij
2006 E.D. Ohm
2006 E. Pais
2006 R. Prins
2006 F. Reddering

2006 R. Ridderikhoff
2006 P. Roosenschoon
2006 B.J. Slaap
2007 W.F. de Boer
2007 G.A. van Caspel
2007 P. v.d. Heydt
2007 J.C. Kemna
2007 H.L. Rodenburg 
2007 J.L. Slaap
2008 R. Oud
2009 P. Eskes
2009 C. Onsman
2009 H. Fritzsche
2009 D. Kappelhoff

DE AFC NOBELPRIJS, VANAF 1989 DE MR. HENNE BOSKAMP NOBELPRIJS IS UITGEREIKT AAN:

1970 Joh. de Bie
1975  W. Adriaansz
1975 R.E. Duis
1975  B. Wildeboer
1977  F.H. Haubrich

1980 M.L. Koster
1981 Chr. Schröder
1985 K.A. Baarschers
1985 J. Benoni
1985  P. Roosenschoon

1986  H.A. de Wijs sr
1989  J.L. Slaap
1990  W.F. de Boer
1995 G.A. van Caspel
1995  H. van der Jagt

1995  J. Mulder
1996 H. de Bie 
1996  J. van Gelder
1997 E. Geluk
2000 M.A. van der Woude
2002 J.H. Bijlsma

2002 R.H. van Dijk 
2002 B. Neseker
2005 F. Jüch
2006 J. Draisma
2006 H.G. Elias
2008 A. Vroege

AFC RIDDERS
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Adverteerders in de Schakel en AFC-Thuis:
Accuraat Verhuur 020-6410920
All-In Logistics 020-3168668 
Anggrek Bloemsierkunst 020-6791372
Beds & Bedding 020-6434950
Bellini Ristorante Italiano 020-6448390
Bronwasser Collection 020-6441460
Buro Leerhulp 020-6427542
De Logie, Wijnkopers sinds 1848 020-6626208
DO-iT Real Estate 020-4411027
Façonnable 020-6642361
Fellows 020-6477067
Fritzsche Autoschade 020-6937399 

HB Alarmsystemen 020-6595559
Heeren Makelaars 020-4702255
Henk Burger Makelaardij 020-6403853
Hergo, de slager met een koksmuts 020-6304666
Incassobureau IPB 020-6937223
ING 020-5620334
I.W.I. Bert de Rooij 06-10940938
Kottmann en Co, Accountancy  020-3455855
Moorman Mannen Mode 020-6441162
OGER 0299-471151
OTX 020-6550010
Palteam Drukkerij 020-4950435

Paul Gehring Lijsten 020-6451566
Pouw Peugeot 020-5607000 
Rogge Belastingadviesbureau 020-6750889
Sama Sebo Indonesisch Restaurant 020-6628146
Small Talk, Coffee Corner/Eating House 020-6620029
Smit/Cruyff, de specialist in voetbal 020-6231735
Stadion Sport 020-6791734
Trifium Financiële Raadgevers 020-6722109
Troostwijk Group B.V. 020-6666666
Verhaal Trainingen & Ontspanning 020-4720224
De Verlichting 020-4045845
Wagenaar Poelier Traiteur 020-6415577

De bordsponsors zijn: 
25 AFC Vriendelijke Bedrijven (zie pagina 6, 7 en 8)
All Sports  020-6471323
All-In Logistics  020-3168668
Amstel Bier  020-4804100
Amstelborgh/Borchland  020-5633333
Andantino  020-6621311
Apresa  020-6666666
Arcalaudis  020-6666666
ASR Vastgoed Vermogensbeheer 020-2572746
Auto Bosma  020-4260360
Beds & Bedding  020-6434950
Black Rock  020-5495200
Bosman Letters  020-6629803
Bovo Tours 071-3319107
Breitling  020-6596453
Brõring Slaapcomfort B.V. 020-3013660
Henk Burger Makelaardij 020-6403853
Café 1890  020-6445906
CBA Printers  020-6421987

Central Point Europe B.V. 020-3472323
Dura Vermeer  020-4681361
Eefje Voogd Makelaardij 020-3050560
Fellows  020-6477067
Fortis Bank 023-5177273
Gassan Diamonds 020-6225333
Gatorade  030-2426753
Gielissen Interiors & Exhibitions 020-5811411
Gusto di Casto 020-6448903
Heeren Makelaars 020-4702255
v.d. Helm Transport & Opslag B.V. 015-2573340
Kaya Elite  020-6817188
De Kredieter 020-5753320
Lou Hekster Agenturen 020-6642361
Van Maarschalkerwaart Makelaardij 020-6714334
Meijers Registermakelaar in Assurantiën 020-6420524
Midreth Bouwbedrijf 0297-233733
New York Pizza 020-3473882

Nyenburgh Vermogensbeheer 020-6972066
Oostenrijk Touringcars B.V. 020-6952511
Oranjewoud  036-5308118
Peter Bruin Makelaardij  020-6768020
Pouw Peugeot 020-5607000
Primosite 033-4325344
Ruitenheer  020-6975560
Redactie & Co 020-4897078
Select Catering 020-6475888
SPIRIT Hosting and Promotions 020-6451145
Stedekroon Vastgoed 020-5679900
The School 020-6445575
Tommy Careca 06-25545887
Trifium Financiële Raadgevers 020-4702255
U M W Management B.V. 020-5754646
Van Keulen Hout en Bouwmaterialen 020-6650075
Verhaal Trainingen en Ontspanning 020-4720224
Wilgenhaege Vermogensbeheer B.V. 023-5542623

Onze adverteerders in 2009-2010
Naast de AFC Vriendelijke Bedrijven krijgt AFC al vele jaren steun van adverteerders, zowel in ons clubblad ‘de Schakel’ en in ons 
programmablad AFC-Thuis als met een reclamebord rondom onze velden.
Zonder deze extra inkomsten is het onmogelijk AFC te laten functioneren als een TOPclub in het Nederlandse amateurvoetbal. 
Wij bedanken alle AFC Vriendelijke Bedrijven, adverteerders en sponsors voor hun steun.

Trainersstaf AFC 2009-2010
Trainersstaf Senioren
AFC 1
Hoofdtrainer Cor ten Bosch
Keeperstrainer Edwin van Holten
Stagiair Murat Böke

AFC 2   
Trainer Wessel Colijn
Assistent-trainer Joey van Leijenhorst
AFC 3   Martin Verburg
AFC 4-11 Kees Bregman
AFC 1 zaterdag  Pim van de Meent 
  en Jeroen Brussee

Jeugd
Coördinatoren 

Selectieteams Bert Rijmers 
Overige A, B en C Martin Verburg 
Overige D, E en F Jan Verhagen 
Keepers John de Lange 
Scouting   Henny Schipper 

Trainers 

zat A1 Wim Kieft en Laurens Samsom 
zat A2 Chris Constant 
zon A1 Frans Ris 

zat B1 Maarten van der Schaaf 
zat B2 Benno Nihom en Donovan van Dam 

zon B1 Djoi Mangali 
zon B2 Fred ten Nijenhuis 
zon B3 en 4 Peter Post en Michael Koomen 
zon B5 en 6 Nol de Leeuw 

zat C1 Joost van Dam 
zat C2 Ron Zoon 

zon C1 en 2 Joost van Dam 
zon C3 Roy Dekker 
zon C4 Kai Bottse 
zon C5 en 7 Roy Dekker 
zon C6 André van het Hooft en John Yanni 

D1 Jeroen Coersen 
D2 Jorn Rakers 
D3 Philip Meijer en Richard Root 
D4 Jeremy Parsser 
D5 en 6 Cor ten Bosch 
D7 t/m 11 Jan Verhagen 

E1 Bep Thomas 
E2 Kees Koedood 
E3 en 4 Cor ten Bosch en Bep Thomas 
E5 t/15 Kees Koedood en Roy Dekker

F1 Nol de Leeuw en Nathan Wiener 
F2 Nol de Leeuw 
F3 t/m10 Kees Koedood en Roy Dekker

WC/CL diverse trainers
  o.l.v. Emiel Neter 



Seizoen 2005-2006Seizoen 2009-2010AFC

Algemene informatie AFC

37

Samenstelling
& redactie:  Jan van Galen en André Wijnand

Fotografie: jan@otsen.nl

Medewerkers: Johan de Bie, Hans Elias, Bobby Gehring, Kees Gehring,
 Joey van Leijenhorst, Patrick Reddering, 
 Thomas Rijsman, Brian Speelman, Tim Timmerman,
 Wiebe Westerhof, Sebo Woldringh en 
 Machiel van der Woude

Correcties:  Edwin Geluk

Statistieken:  Chris Schröder

Vormgeving: Valentijn Jorritsma (Palteam)

Druk:  Palteam Duivendrecht

Colofon

Sportpark Goed Genoeg De Boelelaan 50, 1082 LR Amsterdam 020-6445575
Secretariaat Postbus 302, 1180 AH Amstelveen 020-6416185
Administratie AFC Postbus 71793, 1008 DG Amsterdam 020-6611513
  administratie@afc-amsterdam.nl Fax 020-6611959
Internet www.afc-amsterdam.nl 0297-522299

Bestuur
Voorzitter Machiel van der Woude 020-6623867
Secretaris Kees Gehring 020-6416185
Penningmeester Benno Honsdrecht 06-15015894
Vice-voorzitter Ad Westerhof 020-6444217
2e Secretaris Ruud Mantel 020-6401900
2e Penningmeester Edwin Geluk 020-6433722
Commissaris jeugdzaken Brian Speelman 06-53139933
Commissaris seniorenvoetbal Ronald Koster 020-4977917
Commissaris TOPamateurs Bob Duis 06-46160111

Elftalcommissie A TOPamateurs
voorzitter  Bob Duis  06-46160111
 Henk Bijlsma  020-6194875
 Jack van Gelder  06-53130376
 Klaas Molenaar  06-51400751

Elftalcommissie B (zondag)
voorzitter  Patrick Reddering  06-47806481
secretaris  Max Flam  06-47806481
 Lars Boering  06-51147503
 Rogier de Boer  06-10897702
 Seth van Straten  06-30888444

Elftalcommissie C (zaterdag)
voorzitter  Roy van Dijk  023-5248924
secretaris  Sebo Woldringh  023-5492900
 Jack Huiman  06-38541459

Jeugdcommissie
voorzitter  Brian Speelman  06-53139933
 Wiebe Westerhof  06-54736036
 Peggy de Hond  06-48205116
 Floor Wellens  06-44236713
 René Toonen  06-52044823
 Dennis Bijlsma  06-22245977
ondersteuning  Anjo Vorstenbosch  06-55384042

Klassieke Veteranencommissie
voorzitter  André Wijnand  0297-522668
 Frank Keijzer  023-5643182
 Rob Ruis  020-6439042

Commissie Medische Zaken  Wim Crouwel  020-6440070
 Frank Tilmans  06-50605173
 Lex Swaan  020-6731337

Commissie Commerciele Zaken
voorzitter  Ad Westerhof  020-6444217
 Tim Timmerman  020-6415637
 Meindert Huisman  020-6433703
 Dennis de Wit  0297-566653
 Alderd van der Zwaard  06-12966455

Commissie Pers en Publiciteit
voorzitter  Kees Gehring  06-53797881
 Hans Elias  0297-522299
 André Wijnand  0297-522668

Commissie Sociale Zaken
voorzitter  Johan de Bie  0297-582372
 Ger van Caspel  020-6457230
 Jan van Dijk  020-644551
 Edwin Geluk  020-6433722

Strafcommissie
voorzitter  Ernst Seunke  023-5244230
 Ron Limburg  072-5899703
 Bas Rachman  020-6407793
(plv. lid)  Quintus Abeln  020-6275400

Commissie van Beroep 
voorzitter  Roy van Dijk  023-5248924
 Patrick Reddering  06-47806481
 Wiebe Westerhof 06-54736036

Archiefcommissie
voorzitter  Rik de Boer  023-5281970
 Hans de Wijs sr.  020-6442638
 Wim Ringe 020-6832081

Commissie van Materiaal
 Fred ten Nijenhuis  06-53487485
 Wiebe Westerhof 06-54736036

Scheidsrechterscommissie
 Frans Jüch  020-6415902
 Eric Bos  06-47252892
 Peter Brans  020-6937434
 Leo de Nobel  020-3452208

Kascommissie  Jos Lonnee  010-5215307
 Frank Keijzer  023-5643182
 Maarten Blokland  06-18887550
plaatsvervangend lid  Nicolaas van Ommeren  06-29552965
plaatsvervangend lid  Wim Ringe  020-6832081

Kennismakingscommissie
voorzitter  Ger van Caspel  020-6457230
 Steve Bierman  020-4044482
 Sebo Woldringh  023-5492900
 Dennis Bijlsma  020-6402879
 Brian Speelman  06-53139933
 Peggy de Hond  06-48205116
 Wiebe Westerhof  06-54736036
 Rene Toonen  06-52044823
 Floor Wellens  06-44236713
 Patrick Reddering  06-47806481

Clubstatistieken  Chris Schröder  020-6152751
Redactie Schakel Kees Gehring  020-6416185
Productie Schakel Hans Elias  0297-522299
Verenigingsmanager  Henny Kottmann  06-54946477
AFC Ledenadministratie  Yvonne Steeman 020-6611513
AFC Wedstrijdzaken  Theo Janssen  020-6611513
Wedstrijdtafel zaterdag  Marjan Janssen  020-6618316
Wedstrijdtafel zondag  Theo Janssen  020-6618316
Pachter clubhuis  Frans Ris  020-6445575
Supportersclub ‘The Reds’  Lou Hekster  020-6401303
Webmaster  Hans Elias  0297-522299
Zilveren Ploeg  Johan de Bie  0297-582372
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