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Nog 1 wedstrijd van AFC 1 in de Topklasse en
dan is het einde competitie:
zondag 15 mei 14.00 uur
Baronie - AFC
Op welke plaats gaat AFC 1 eindigen???

Nu nog op plaats 4, maar 3, 5, 6 en 7 is ook nog mogelijk
Finales Districtsbeker West 1 op terreinen van Legmeervogels in Uithoorn
waarbij AFC teams betrokken zijn:
donderdag 13 mei:
19.00 uur EDO 3 - AFC zon 3

vrijdag 14 mei:
11.30 uur Volendam D1 - AFC D1
13.00 uur Houten C3 - AFC C3
15.00 uur Volendam B2 - AFC zon B2

woensdag 18 mei terrein EDO in Haarlem:
19.30 uur AFC zat. A1 - Vitesse ’22 A1
Be Friends Cup toernooi op woensdagavond 18 mei 2011, zie pagina 8
De volgende Schakel verschijnt medio juni 2011

En . . . volg dagelijks onze berichten op www.afc-amsterdam.nl
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Jeugdcoördinatoren
Bert Rijmers: selectieteams
Martin Verburg: overige teams A, B en C
Jan Verhagen: overige teams D, E en F
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John de Lange : keepers

06-53434533
06-52017206
06-51071908
06-41509893
06-16304189

Commissie Sociale Zaken Johan de Bie

0297-582372

Veteranencommissie André Wijnand
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4 mei Dodenherdenking. Ook op AFC. De indrukwekkende toespraak door Machiel
van der Woude heeft u op de website kunnen lezen, maar nu ook integraal afgedrukt
in deze Schakel. Dodenherdenking blijft noodzakelijk, maar mag het monument naar
een prominente plaats op ons sportpark geplaatst worden? Staat nu wel heel erg
verscholen.
Ook bij Pickelaer ( vind ik beter passen dan Pickelaar) komt de Tweede Wereldoorlog ter sprake. Hij memoreert in een Mixed Pickles over de lotgevallen van enkele
spelers.

Contributies t.n.v. AFC, ING 241002

Clubstatisticus Chris Schröder

De Generaal zei het al: Voetbal is oorlog. Je tegenstander uitschakelen. Zijn alle
middelen geoorloofd? Heiligt het doel de middelen? Daar zullen de meningen over
verschillen.
Stel dat Hitler in plaats van Heydrich in 1942 bij een aanslag om het leven gekomen
was. Hoe zou men dan in de bezette gebieden gereageerd hebben? Of stel dat ‘9-11’
in Nederland had plaats gevonden?
De actualiteit in relatie tot voetbal wordt weer duidelijk in deze Schakel naar voren
gebracht door Laurens Samsom. Ik ben nu al benieuwd naar zijn komende bijdragen
vanuit Israel. In ieder geval zet Laurens je aan het denken. Trouwens hij speelde
afgelopen zondag zijn laatste thuiswedstrijd : als aanvoerder. Mooi gebaar.

6152751
06-12088165
06-10892823
06-52017206
06-22146418

Pickelaers ‘reisverhalen’ over het bezoeken van de uitwedstrijden kunnen trouwens
zo gebundeld worden. Maar dan ook een culinaire bundel door de schoonouders van
onze vaste verslaggever Maurice Loonstijn. Wordt volgend jaar weer smullen…toch?
Het eerste is bezig met de laatste loodjes. Zondag in stijl de wedstrijd afgesloten.
Nog een te gaan. Zoals elk jaar is het weer een komen en gaan van spelers. Maar
sommige spelers zal je meer missen dan andere vertrekkende spelers. Spelers die
meer voor AFC betekenen dan voetbal alleen. Zoals Laurens Samsom, drijvende
kracht op het middenveld, een speler die de gaten dicht loopt en zoals Said Moumane. Na afloop ging Said op de schouders van zijn medespelers. Said neemt afscheid
als actief speler van het eerste. Een linkervleugel verdediger die het van inzicht
moest hebben en niet van brute kracht. Dat was zijn middel om een tegenstander uit
te schakelen en altijd met een glimlach. Gelukkig en terecht blijven beide heren voor
AFC behouden!
Verder in de Schakel verhaalt Frank Reddering over een historische overwinning.
Mooi verhaal. Toen was …….weet u wel.
In de schijnwerper bij de jeugd is de 18-jarige Wessel Westerhof uit de zaterdag A1.
Hij geeft vele antwoorden op de hem gestelde vragen.
Ook een dankwoord van Zondag 7, die inclusief vrouwen, in de officiële spelersbus
van AFC als kienprijs naar een uitwedstrijd konden.
Het seizoen loopt ten einde. Wil niet zeggen dat het rustiger wordt op AFC.
Zoals De Gouden Ballenwedstrijd op 17 mei en het Be Friends Cup toernooi op 18
mei, zie de mededeling in deze Schakel.
En dan kunnen wij nog een aantal jeugdkampioenen vermelden. Welke? Deze staan
vermeld in de Schakel.
Maar eerlijk gezegd in mei ga ik toch zo langzamerhand meer aan cricket denken.
Dus werd ik afgelopen zondag gedurende de wedstrijd van AFC op de hoogte gehouden hoe de stand was tussen ACC en de regerend landskampioen en stadsgenoot
VRA. ACC op winst en na de gemiste penalty dacht ik : kom ik ga naar het Loopveld.
Overigens het missen van de penalty werd op de dijk voorspeld door …. Nee, ik
noem zijn naam maar niet, hij heeft er wel kijk op, een keeper, nee ik was het niet,
maar dacht hetzelfde. Overigens een echte penaltykiller was ik nou ook weer niet.
Oh ja ik wilde de overwinning van ACC meemaken. Dus voortijdig vertrokken. Bel
ik Frank Keijzer: ’ En?’ In gedachte gezien het spelbeeld: het zal wel 0-1 gebleven
zijn. Antwoord ‘3-1’. ‘Ja kom, je neemt me in de maling’ Dus of ik ga bij een achterstand eerder weg of ik blijf, zoals het eigenlijk hoort. Zeg het maar.
En het bleef nog lang gezellig op ACC. Waar heb ik dat meer gehoord?

André Wijnand
2

11 mei 2011 89e jaargang nr. 10

Bestuursmededeling

In Memoriam

Rescue Security Control
Het bestuur maakt langs deze weg bekend dat zondag j.l. voorafgaand
aan de thuiswedstrijd van Ons Eerste tegen JVC Cuijk door onze
vicevoorzitter Ad Westerhof een overeenkomst is getekend met de
directie van het beveiligingsbedrijf Rescue Security Control.

Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden op
27 april 2011 op de leeftijd van 75 jaar van de heer
Hans Rooze
lid van onze vereniging, AFC-Ridder en Lid van de Zilveren Ploeg.
Namens de vereniging betuigen wij onze oprechte deelneming aan
de naaste familie.
Machiel van der Woude - voorzitter
Ronald Koster
- secretaris

In Memoriam

Rescue Security Control zal de komende drie seizoenen tijdens de
thuiswedstrijden van ons eerste elftal 2 gecertificeerde beveiligingsbeambten/gastheren gaan leveren, die zullen gaan toezien op naleving
van het door de KNVB opgelegde veiligheidsprotocol tijdens wedstrijden in de Topklasse.
In de laatste drie thuiswedstrijden van dit seizoen heeft dit bedrijf bij
wijze van proef reeds bij iedere wedstrijd 2 beveiligers geleverd en
dit is beide partijen zo goed bevallen dat dit heeft geleid tot de zondag j.l. getekende overeenkomst. Het bestuur wenst Rescue Security
Control (www.rescuesecuritycontrol.nl) de komende drie seizoenen
veel succes met haar werkzaamheden bij AFC.
Bestuur AFC.

Op 26 april 2011 overleed op de leeftijd van 75 jaar onze AFCRidder Hans Rooze. In onze jeugdjaren hebben wij nog wel eens
samen gespeeld omdat wij even oud zijn, maar Hans ging in de hogere elftallen spelen en ik eindigde later in het 10e elftal op de zondag
omdat er geen 11e elftal was.
Hans werd dus lid in 1948 en ging van de toenmalige Aspiranten
over naar de hoogste elftallen in de B-junioren en later A-junioren.
Na de stap naar de Senioren was Hans een vaste keus voor de topelftallen en kwam uit in het 1e, 2e en 3e elftal. Later volgden er nog
wedstrijden in het Zaterdagvoetbal en wel in het 1e elftal, om daarna
zijn voetbalcarrière af te sluiten bij de Veteranen. Hans heeft zijn
goals in al die jaren altijd bijgehouden en heeft aan zijn kinderen
doorgegeven, dat hij totaal 653 keer heeft gescoord.
Ook in diverse commissies was hij actief. Hij heeft zitting gehad in de
Clubavondcommissie, samen met ons helaas te vroeg overleden lid
Martin Duinker, in de Jeugdcommissie en de Pers-en Propagandacommissie.
Samen met zijn echtgenote Marijke behoorde hij tot de initiatiefnemers voor het oprichten, naast het jaarlijkse herendiner, van een
jaarlijks damesdiner, en Marijke behoorde jarenlang tot de organisatoren. Tevens heeft Hans een rol gespeeld samen met ons overleden
erelid en oud-voorzitter Nico Holtzappel bij het vervaardigen van een
clubarchief.
Samen hadden Marijke en Hans veel vrienden in onze vereniging en
dat was vanzelfsprekend ook de reden dat eerst zoon Rogier en later
de kleinzoons Victor en Thom bij AFC gingen voetballen.
Zo lang het in verband met zijn gezondheid mogelijk was bezocht
Hans de wedstrijden van ons 1e elftal en was blij met elke overwinning. Hans was een trouw bezoeker van het Herenjaardiner, de bijeenkomst van de Zilveren Ploeg en de jaarlijkse AFC-Ridderlunch.
Ik herinner mij dat één van de eerste bijeenkomsten van de AFCRidderlunch werd gehouden op Hans zijn verjaardag 4 april, dat wij
als aanwezigen het “Lang zal hij leven” hebben gezongen en Hans,
als jarige het dessert in de vorm van ijs aanbood. AFC was voor
Hans, na zijn familie, zijn leven.

Algemene Vergadering
Dit is de voorlaatste Schakel van het seizoen 2010-2011.
De Algemene Vergadering seizoen 2010-2011 is (voorlopig) gepland op woensdag 6 juli 2011.
De laatste Schakel van dit seizoen verschijnt medio juni. Daarin o.a.
de Agenda van de Algemene Vergadering en het Jaarverslag van de
secretaris.
Beëindiging/opzeggen AFC lidmaatschap en aanvragen overschrijving naar andere club
Aan het einde van ieder seizoen heeft iedere voetbalclub, zo ook
AFC, te maken met leden en donateurs die hun lidmaatschap bij de
club willen opzeggen, omdat zij of stoppen met voetbal of overschrijving aanvragen naar een andere voetbalvereniging.
Het bestuur wil deze groep attenderen op het volgende.
OPZEGGEN dient uitsluitend plaats te vinden door middel van een
schriftelijk schrijven:
- bij voorkeur via de website per mail, zie button "opzeggen als lid"
of
- per post naar AFC-administratie, Postbus 71793, 1008 DG Amsterdam.
- en volgens de statuten van AFC dient opgezegd te worden voor 1
mei 2011 (!!).
Dus niet opzeggen bij: de trainer, leider, bestuur- of commissieleden of andere functionarissen!!
OVERSCHRIJVEN naar een andere vereniging is mogelijk:
- op 2 overschrijvingsavonden, te weten 24 en 26 mei van 18.00 tot
20.00 uur
- op afspraak op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur
op de AFC-administratie
3

Sportspecialisten
In 2007 bekroond tot beste ‘voetbalzaak’ van Amsterdam.

Adidas - Nike - Vedette - Puma - Cruyff
Mizuno - Pantofola d’Oro - Lotto

www.hergo.nl
ELANDSGRACHT 98 1016 VA AMSTERDAM
Tel. 020-6231735 E-mail: smitcruyff@planet.nl
www.smit-cruyff.nl
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In Arnhem stokte de opmars (de mislukte operatie ‘Market Garden')
en Nederland boven de grote rivieren moest nog een barre tijd door
tot aan de bevrijding.
In Groesbeek is een erebegraafplaats voor gevallen Canadezen en het
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945. In dit museum vond onlangs de expositie Geen Kinderspel plaats, met speelgoed uit de
Tweede Wereldoorlog. De expositie toont een klein popje met een
Jodenster op haar bloesje. Zij werd geproduceerd door een Belgische,
Joodse poppenfabrikant, die vanwege zijn Joodse achtergrond slechts
mocht blijven produceren onder de voorwaarde dat alle poppen die
zijn fabriek verlieten een ster droegen, en exclusief aan Joden werden
verkocht. Zo duivels, je wordt er stil van.

Bij de oudere leden van AFC zal nog vele keren bij het ophalen van
voetbalherinneringen de naam van Hans genoemd worden. Namens
de AFC wens ik de familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Johan de Bie

Van Harte
Gehuwd
Michel de Hond en Daisy Durlacher

Op 12 april jl. werden in het bevrijdingsmuseum in Groesbeek namens de staat Israël Yad Vashem onderscheidingen postuum uitgereikt aan 3 Rechtvaardigen onder de Volkeren, mensen, die met inzet
van eigen leven en dat van hun huisgenoten probeerden Joodse medeburgers te redden. Eén van deze Rechtvaardigen was Anna Schroff,
een Duitse, die als huishoudster bij de Joodse familie Katz woonde in
de Amsterdamse Uiterwaardenstraat. Nadat de familie in 1942 was
weggehaald bleef zij in dit huis wonen en heeft tot aan de bevrijding
onderdak verleend aan Joodse en niet-Joodse onderduikers. Politie en
SD werden aan de deur door haar afgeblaft: ‘hoe ze het lef hadden
een Duitse lastig te vallen'.
Een heldin dus, die nooit vergeten mag worden. In haar essay ‘Waar
zijn de Nederlandse verzetshelden' stelt Marjan Swegman in 2008
vast dat bij de laatste 10 kandidaten van het televisieprogramma ‘De
Grootste Nederlander' geen verzetsheld zat. Hadden Hanny Schaft of
Gerrit van der Veen hier niet een plaats verdiend?

Namens de AFC onze welgemeende gelukwensen aan het bruidspaar.

Ledenlijst

Adreswijzigingen:
Mick van der Ley, Wolvenstraat 15, 1016 EM Amsterdam, lidnr.
8049.
Peter, Dino en Roy van Essen, Dillenburg 1, 1165 HM Halfweg,
lidnrs. 3620, 7519, 7433.
Jan Schnitzler, Cornelis Trooststraat 58111, 1072 JH Amsterdam,
lidnr. 8650.
Nigel Olvira, Kouwenoordweg 11, 1104 HL Amsterdam, lidnr. 8071.
Dennis en Maxwell Purperhart, Gerard Terborgstraat 611, 1071 TM
Amsterdam, lidnrs. 9992, 100005.
Van W.L. naar Donateur:
Mark Bouwman was 8209 wordt 100039,
Anton van Broeckhuijsen was 3245 wordt 100038,
Jerry Bouterse was 4292 wordt 100037,
Harry Boschen was 7124 wordt 100036,
Stanley Menzo was 7031 wordt 9975,

Terug naar de sport.
In de oorlog groeide en bloeide de sport, het voetbal voorop. Dit
ondanks het feit dat de joodse bevolking vanaf 15 september 1941
geen sportinrichtingen meer mocht betreden, geen openbare sportverrichtingen mocht bijwonen en niet meer in het openbaar mocht
sporten. Dus ook niet meer bij AFC en ACC.
5, grotendeels Joodse clubs in Amsterdam, moesten direct stoppen.
Allen Een Doel (AED) en Overwinning Door Eenheid (ODE) hebben
nooit meer een wedstrijd gespeeld.

Van Donateur naar W.L.:
Steye Kaersenhout was 99994 wordt 7187,
Afvoeren als lid:
Derek Ennington 8498.

AFC en ACC ging het ogenschijnlijk goed. Een ongekende ledengroei, vooral bij de junioren en aspiranten maakte AFC met 26 elftallen tot de grootste club van Amsterdam en de successen regen zich in
deze periode aaneen. Voor dochter ACC gold hetzelfde: met spelers
als Wally van Weelde, Charles Lungen en Henny Immig aan bat en
Piet Sanders jr. als bowler werd in 1943 het Nederlands kampioenschap behaald. De sport was een uitlaatklep, die veel mensen afleiding bezorgde in barre tijden.

4 mei herdenking

Toespraak voorzitter Machiel van der Woude
bij AFC monument

Achter de sportieve successen en het vertier ging de oorlog ook bij
AFC en ACC gepaard met veel persoonlijk oorlogsdrama. Gerard
Scheepens, Gerrit Struijs jr. en Henri Lindner sneuvelen als militair in
de meidagen van 1940, Elias van Praag, Rolf Salm, Rudi Hartogs en
G. Nieuwkamp sterven in concentratiekampen. J. Ph. Hatzman en
Joop v.d. Heul overlijden tijdens hun gedwongen tewerkstelling in
Duitsland. De saamhorigheid binnen onze club, was in deze oorlogstijd extra groot getuige het Mobilisatie Comité AFC aan het begin van
de oorlog, dat onze leden in militaire dienst voorzag van aandacht en
allerlei lekkers, de Contact-commissie, die uitvoerige correspondentie
onderhield met de in Duitsland tewerkgestelden en de voedselcommissie die veel goed werk verrichtte tijdens de hongerwinter. AFC
was toen heel veel meer dan voetbal alleen. Voorzitter Dick Bessem,
zijn echtgenote en vele anderen hielden de club op koers.
Verschillende AFC'ers en ACC'ers hebben zich in het verzet tegen de
onderdrukkers onderscheiden. Vier nog erg jonge clubgenoten hebben
dat in 1945 met de dood moeten bekopen. De al genoemde Henny
Immig (27), Rob Cijfer (25), Ko van Eijk (22) en Ab Scheepstra (20
jaar oud) werden voor het verspreiden van illegale bladen dan wel het
smokkelen van wapens pal voor de bevrijding gefusilleerd.
Hun namen sieren met enkele eerder genoemde clubgenoten ons
monument.

Afgelopen zondag speelden wij tegen de Treffers in Groesbeek. Na
afloop van de wedstrijd sprak ik met een oud-wethouder van Groesbeek, Gerrit Nillessen, over de bijzondere relatie van zijn dorp met de
tweede wereldoorlog. Groesbeek lag en ligt aan de grens met Duitsland en in 1944 aan het front van de oprukkende geallieerden.
5

Heeren Makelaars is gespecialiseerd
in de aan- en verkoop van woningen
en bedrijfsonroerend goed in de regio
Amsterdam.
Wij zijn gevestigd in Amsterdam
Oud-Zuid aan het Minervaplein. Ook
voor hypotheken, taxaties & huur en
verhuur bent u bij ons aan het juiste
adres.
Voor info: Eran Hausel AFC 3 (zat.)

Roemer Visscherstraat 41 - 1054 EW Amsterdam
T 020 6722109 - F 020 4706446
info@trifium - www.trifium.nl

De pensioen, hypotheek en arbeidsongeschiktheidsspecialist
voor zelfstandig ondernemers en particulieren.
Uw financiële planning in de toekomst
vormt een basis van onze advisering.
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Het zijn onze helden, die ons door hun onverschrokken strijd tegen
het kwade iedere dag de spiegel der waarachtigheid voorhouden. De
keuze tussen goed en kwaad, hoe moeilijk die soms ook is. Wij blijven deze clubgenoten herinneren bij ons monument, als iconen van
onze gemeenschap en als moreel kompas voor de toekomst.

Onze trainer Cor ten Bosch is genomineerd voor de Rinus Michels
Award. De verkiezing zal plaatsvinden op zaterdag 28 mei a.s. tijdens het jaarlijks congres van de VVON (Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland) in Tilburg.
Vorige week, op woensdag 4 mei, werd traditie getrouw in verband
met de 4 mei Herdenking om 18.00 uur door de voorzitters van AFC
en ACC, Machiel van der Woude en Guido Dukker een krans
gelegd bij ons monument op ons sportpark. Door Machiel werd een
korte toespraak gehouden, waarvan u de tekst elders in deze uitgave
van De Schakel alsmede op onze website kunt lezen. Circa 30 trouwe
leden waren aanwezig bij deze plechtigheid. Ik besef dat de jongere
leden van AFC, die na de 2e Wereldoorlog zijn geboren wellicht wat
minder bij deze herdenking stil staan, doch een opkomst van zo
weinig leden is naar mijn mening wat teleurstellend. Laten die leden
hier eens over na denken en volgend jaar op 4 mei 2012 wat meer
aandacht aan deze traditie schenken.

Ik wil tot slot, voor we 2 minuten stilte in acht nemen, het gedicht
Twee minuten voorlezen van Hagar Peeters, op 4 mei 2005 uitgesproken tijdens de Nationale Herdenking op de Dam.
Twee minuten
Met prikkeldraad kan je niet schrijven
maar een omheining kan je ook oprichten
door samen op een plein stil te staan en te zwijgen.
Door de stilte twee minuten lang
met duizenden lichamen te vullen
die hun verzet in één adem boven de Dam laten hangen
wordt gezegd dat nooit weer betekent altijd
in het geweer komen tegen.

Ons ondersteunend lid en trouw bezoeker van de wedstrijden van ons
1e elftal Ruud Don Griot is op de recent gehouden algemene ledenvergadering van de ACC (Amsterdamsche Cricket Club) onderscheiden met de Jan Prent-prijs naar aanleiding van de door hem
voor de club verrichte activiteiten. Namens de AFC feliciteren ons lid
Ruud met deze welverdiende onderscheiding.

Twee minuten - de vonk van verliefdheid
heeft minder nodig om over te springen,
nog korter vloog de kogel
en in veel minder tijd trekt de uitwaaierende
parade van je laatste adem heel je leven langs je.

Van AFC-Ridder Jaap Wildschut, aan het eind van de veertiger- en
de vijftiger jaren speler in AFC ontving ik een ansichtkaart uit 1955
met een foto van de toenmalige rechtsbuiten van ons 1e elftal en dat
was onze Jaap. Deze kaart werd als verrassing verzonden door zijn
toenmalige medespelers keeper Hubert Briede en ons (overleden) lid
van verdienste Jan Steensma.

Wanneer het waar is dat voor je doodgaat
de essentie van je leven als een zwijgende film
aan je voorbijflitst, dan ontvouwt zich
in die twee minuten stilte
aan de zwijgenden op het plein
de kern van de geschiedenis.
Twee minuten om de doden te vragen
welk verleden zij
ons ter overweging laten.
Twee minuten om onszelf die vraag te stellen
De rest van de tijd die we hebben
geeft misschien antwoord.

AFC’s “Bie”- zonderheden
De sportkranten van de Telegraaf en van Het Parool gaven afgelopen maandag veel aandacht aan het beëindigen van de sportcarrière
van Said Moumane, die 10 seizoenen heeft gevoetbald in ons 1e
elftal. Er waren leuke foto’s waarvan ik persoonlijk de leukste foto
vind, die waarop Said met zijn zoontje en zijn dochtertje staat afgebeeld. Op de komende wedstrijd van ons 1e elftal tegen de Gouden
Ballen zal er officieel afscheid genomen worden van Said en nog
andere selectiespelers, waarover ik u uiteraard zal informeren. Oudcaptain Robert Gehring zal het elftal samenstellen van de Gouden
Ballen, welk elftal zal spelen tegen het huidige 1e elftal.
De competitie in de Topklasse op zondag nadert zijn einde. Afgelopen zondag werd de laatste thuiswedstrijd in het seizoen tegen JVC
Cuyk gespeeld, welke wedstrijd eindigde in een 3-1 overwinning
voor ons 1e elftal. Voor een verslag van de wedstrijden verwijs ik u
naar de bijdragen van onze vaste medewerker Maurice Loonstijn
elders in deze Schakel.

In de sportbijlage van Het Parool d.d. 7 mei was een groot artikel
opgenomen over de start van de cricketcompetitie in de Topklasse in
het afgelopen weekend. Ons lid Guido Dukker, ook lid van de AFC,
wordt als voorzitter van de ACC uitvoerig aan het woord gelaten.
Guido vertelt over het verleden van de club en memoreert met trots
dat de club momenteel zeer gezond is en tevens een zeer actieve
jeugdafdeling heeft. Het afgelopen weekend werd er twee keer gespeeld. Op zaterdag werd de eerste uitwedstrijd tegen Quick (den
Haag) gewonnen en afgelopen zondag werd ACC de winnaar in de
Amsterdamse derby tegen VRA. Namens de AFC wensen wij onze
dochterclub veel succes in de komende competitie.

Zondag 15 mei a.s. spelen wij in Breda de laatste competitiewedstrijd tegen het reeds gedegradeerde Baronie. Bij winst is het mogelijk om op de derde plaats te eindigen.
Op dit moment met nog één competitieronde te gaan is bekend dat
Almere City is gedegradeerd uit de Jupiler League naar de Topklasse en dat UNA uit Veldhoven is gepromoveerd uit de Hoofdklasse. In het komende seizoen onze nieuwe tegenstanders.

Tijdens de jaarlijkse in december jl. gehouden Kienavond won één
van de spelers van het Zondag 7-elftal een door onze vaste busonderneming Oostenrijk Tours (ons 1e elftal reist ook met deze bus)
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Drukkerij Palteam BV
Rozenburglaan 12
1115 BS Duivendrecht

Voor onderzoek, behandeling van leerlingen van de
basisschool en het voortgezet onderwijs en begeleiding van
studenten in het hoger onderwijs.
GESPECIALISEERD IN DYSLEXIE
Kennismaking is kosteloos
www.buroleerhulp.nl
Secretariaat
Postbus 95205 - 1090 HE Amsterdam (Rivierenbuurt) - 020-6427542

Tel.
020 - 495 04 35
Fax 020 - 495 04 39
drukkerij@palteam.nl
www.palteam.nl

D R U K K E R I J

Sterk van één- tot vierkleurendruk,
van visitekaartje tot brochure . . .

Creatief

&

Modern

Nu ook digitaal drukken, speciaal voor
kleinere oplagen en personaliseren.

COFFEE CORNER
Willemsparkweg 1
Tel. 6620029

‘een sfeervol rustpunt’

Open
8.00 - 19.00 uur
Zondag 11.00 - 18.00 uur
Heerlijke broodjes
ontbijt en lunch

EATINGHOUSE

van Baerlestraat 52
Tel. 6714864

Open 11.00 - 21.30 uur
Zondag 11.00 - 18.00 uur

tegenover het Stedelijk Museum, een blok van het Concertgebouw
tevens Traiteur voor thuisdiners – tel. (020) 679 47 41

Specialiteit:
Gebakken Tong
Tournedos

Vakbekwaamheid gekoppeld aan creativiteit!

Belastingadviesbureau Rogge
Overdam 33 – 1081 CG Amsterdam – tel.: 020 - 675 08 89
fax: 020 - 470 52 80 – e-mail: info@roggeadvies.nl
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AFC's Referees Dinner

geschonken prijs, die bestond uit een busreis voor één van de lagere
recreatie-elftallen. Zo reisde ons Zondag 7 elftal met leider Eric
Schiering en aanvoerder Seth van Straten afgelopen zondag vanaf
ons Sportpark Goed Genoeg naar het terrein van ZRC-Herenmarkt 4
om daar een competitiewedstrijd te spelen, welke wedstrijd eindigde
in 2-2 gelijkspel. Na afloop weer terug met de bus naar AFC om daar
nog gezellig bijeen te zijn.

Vrijdag 15 april 2011 waren alle AFC clubscheidsrechters bijeen voor
het jaarlijkse traditionele 'Referees Dinner'.
In café/restaurant Silversant te Bovenkerk verzamelden zich vijftien
(!) fluitisten op een zonnig en vol terras. Tijdens het etentje werd
tussen de speeches voorzitter Frans Juch, tot zijn verbazing, door
commissielid Peter Brans omhangen met de 'gouden fluit' voor zijn
bijzondere verdiensten.

AFC-Ridder Wouter Amesz wordt 15 mei a.s. 65 jaar Wouter was
in de afgelopen jaren actief in het bestuur en in verschillende commissies. Een zeer leuke bijkomstigheid is dat de vader van Wouter,
en de vader van mijn tweelingbroer Hans en mij aan het eind van
de veertiger begin vijftiger jaren in de Veteranen van Blauw Wit
speelde. Deze wedstrijden werden gespeeld in het Olympisch Stadion, als voorwedstrijd bij de toen door deze club in de Eerste klasse te
spelen wedstrijden. Namens de AFC onze gelukwensen aan Wouter.
De Telegraaf besteedde in de krant van 4 mei uitgebreid aandacht
aan het onderwerp Promotie van Topklasse naar Jupiler League,
met als kop Geslaagde Mislukking. Slechts 3 van de 31 Topklassers
zien een overgang naar het betaalde voetbal wel zitten. Naast Peter
van Diermen, voorzitter van de kampioen van de Zaterdag Topklassers IJsselmeervogels, wordt ook onze voorzitter Machiel van
der Woude aan het woord gelaten. Machiel heeft de zelfde mening
over het promoveren bij een eventueel kampioenschap in de Topklasse zoals verwoordt door de voorzitter van IJsselmeervogels.
De voorzitter van FC Oss wil gaarne weer terug naar de Jupiler League, dus er maar op hopen dat zijn club in de laatste wedstrijd tegen
Achilles ’29 de kampioenstitel zal behalen.
Van Zilveren Ploeger Jørgen Seunke kreeg ik het bericht dat de F
11, waarin zijn zoon Melle speelt, recent kampioen is geworden. Hij
noemt met trots dat de volgende generatie kampioen is geworden en
dat oom Ernst Seunke (oud captain van het 1e elftal met 17 seizoenen speler in ons vlaggenschip) bij de wedstrijd aanwezig was.

Frans Juch (l) met de ‘gouden fluit’ en Peter Brans (r)

Zilveren Ploeger Bert Witteveen is recent weer geopereerd aan zijn
rechter heup. De operatie is gelukkig geslaagd en hij revalideert
momenteel in de Buitenhof. Namens de vereniging zenden wij hem
onze AFC-groeten, vergezeld met onze wensen voor een spoedig
herstel.
Ook dit keer weer moet ik mijn bijdrage weer beëindigen met verdrietig nieuws. Op 26 april overleed onze AFC-Ridder Hans Rooze op
de leeftijd van 75 jaar. Elders in deze uitgave van ons clubblad de
Schakel leest u een in memoriam over de overledene.
AFC-Ridder Karel van Stuyvenberg viert op 18 mei a.s. zijn 80e
verjaardag. Karel woont al een kleine 50 jaar in Carácas in Venezuela. Karel volgt vanuit Carácas alle resultaten van AFC en is, als hij in
Nederland is, aanwezig bij de wedstrijden van het 1e elftal, het Herenjaardiner en de bijeenkomst van de Zilveren Ploeg. Namens de
AFC wensen wij Karel nog een groot aantal gezonde en gelukkige
jaren.

Dat elke week opnieuw de vele wedstrijden op ons complex gespeeld
kunnen worden met eigen clubscheidsrechters is te danken aan het
vele werk van Frans voor en, niet minder, achter de schermen.
Een knap organisator, een gentleman en een groot diplomaat. Dat
laatste is misschien nog wel het belangrijkste, gezien het stuwmeer
aan ego's in onze (ondanks alles) prachtige vereniging.
De dit seizoen nieuw ingestroomde gediplomeerde AFC scheidsrechters Wim Ringe, Rutger Koopmans en George Wijnberg werden
aangemoedigd om hun kunsten nog jaren lang voor onze AFC vol te
houden.
Ook werd AFC B-commissie lid, keeper van AFC 7(zon) en clubscheidsrechter Seth van Straten voorgedragen om in het seizoen
2011/2012 te taken van commissielid Peter Brans over te nemen.
Alle aanwezigen danken het AFC Bestuur en de elftalcommissies
voor de bijdrage aan dit 'Referees Dinner'.
Namens de AFC scheidsrechterscommissie,
Erik Bos, Peter Brans en Leo de Nobel

En dan nu de komende verjaardagen van de leden van de Zilveren
Ploeg: bestuurslid Benno Honsdrecht (13/5) - AFC-Ridder Peter
v.d. Heydt (14/5) - bestuurslid Ruud Mantel (14/5) - AFC-Ridder
Wouter Amesz (15/5 - 65 jaar) - Nobelprijswinnaar Ab Springer
(15/5) - AFC-Ridder Karel van Stuyvenberg (18/5 - 80 jaar) - Ron
van Doesburg (21/5) - AFC-Ridder en Nobelprijswinnaar Herman
Fritzsche (21/5) - Nobelprijswinnaar Mannes Kinsbergen (22/5) Cees den Braven (24/5) - Lid van Verdienste Amel Vroege (24/5) Roy van Straten (24/5) - AFC-Ridder en Erelid Ger van Caspel
(29/5) - Ivo Niehe (31/5) - Karel van Osch (1/6) - Hans Brouwer (3/6)
- Voorzitter en Lid van Verdienste Machiel van der Woude (4/6) AFC-Ridder Rolf Leeser (4/6) - AFC-Ridder en Nobelprijswinnaar Ernst Seunke (5/6) - Ron Bohne (6/6) - Hans de Wijs Jr. (11/6) Theo van Broekhuizen (14/6) - AFC-Ridder en Lid van Verdienste
Hans de Wijs Sr. (14/6) - Jan van Broekhuizen (16/6) - Benno Leeser
(22/6) - Hans Geusebroek (24/6) - AFC-Ridder Dick Moesbergen
(25/6 - 83 jaar jong) - Nobelprijswinnaar Wim Crouwel (30/6) AFC-Ridder Guus Graanboom (30/6) en Nobelprijswinnaar Ko
Groszenipper (30/6). Aan al deze jarigen onze welgemeende gelukwensen.
Johan de Bie

Be Friends Cup toernooi
Voor alle senioren teams zal op woensdag 18 mei vanaf 18.15 uur
tot ca. 20.30 uur weer het grote voetbaltoernooi om de Be Friends
Cup worden georganiseerd op de velden van ons onvolprezen sportpark Goed Genoeg. Aanwezig 17.30 uur.
Deelnemende teams: zondag 3 t/m 11 en zaterdag 1 t/m 11 + de
veteranen 1, 2, 3 en de klassieke veteranen.
Na afloop zal er een uitgebreid buffet gereedstaan en kunnen wij
gezamenlijk naar de finale van de Europa League kijken.
Wij rekenen op een grote opkomst van spelers, begeleiders en supporters.
En het wordt ongetwijfeld weer een gezellige avond ter afsluiting van
het seizoen, georganiseerd door de B en C commissie i.s.m. het Bestuurslid seniorenvoetbal Lou Hekster.
Het toernooi wordt gespeeld met zes spelers incl. keeper met continu
doorwisselen.
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AFC’s supportersclub “The Reds”
is op 5 mei 1993 opgericht ter ondersteuning van de positie die het eerste
elftal van AFC vanaf 1961 inneemt
in de hoogste klasse van het Nederlandse amateurvoetbal.

www.soundshop.nl
Elanor Rooseveltlaan 106-108 – 1183 CL Amstelveen
Telefoon: 020-6409111 – e-mail: info@soundshop.nl
In Amstelveen zijn wij makkelijk te bereiken met tram 5 of sneltram 51 (halte
Zonnestein). Parkeergelegenheid: Direct voor de winkel gratis parkeren.
Openingstijden:
Maandag van 12.00 tot 18.00 uur
Dinsdag t/m Vrijdag 10.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Koopavond (Donderdag) 19.00 tot 21.00 uur

“The Reds” telt anno 2009 circa 95 leden, die tevens
lid zijn van AFC en ieder seizoen aan s.c. “The Reds”
een financiële bijdrage leveren. De totaalbijdrage
wordt aan het bestuur van AFC beschikbaar gesteld
om bij de begeleiding van het eerste elftal extra
faciliteiten te financieren.
Wanneer u bereid bent via een notariële akte uw
bijdrage voor 5 jaar vast te leggen, is deze bijdrage
100% fiscaal aftrekbaar.

Bent u op zoek
naar een instrument?
Kom dan gerust langs
voor een professioneel en
geheel vrijblijvend advies.
Ook kunt u bij ons terecht voor vakkundige en
snelle reparaties, het onderhoud van uw instrument,
onderdelen en voor occasions.

Wilt u nadere informatie, dan kunt u zich wenden tot
één van de hieronder vermelde bestuursleden van
supportersclub “The Reds”.
Lou Hekster - 06-53304374 (voorzitter) en/of
Peter van den Dungen jr. - 06-27090830
Bob Duis - 06-46160111
N.B. Wat te denken, wanneer “s.c. The Reds” bij het
aankomend 115-jarig bestaan van AFC op 18-1-2010,
115 leden zou registreren?

Stichting de Lieverdjes van AFC, misschien iets voor U?
Sinds geruime tijd bestaat binnen onze vereniging een fonds voor de jeugd: Stichting de Lieverdjes van AFC.
Het ontleent zijn naam aan een man die op deze wijze de jeugd van AFC extra financieel ondersteunde,
Dé Stoop. Deze oud-voorzitter van FC Amsterdam (de Lieverdjes), overleed in 2007.
Stichting de Lieverdjes van AFC ondersteunt een groot aantal projecten binnen de jeugd die niet door de normale
begroting gedekt worden. Veelal betreft dit de evenementen, maar ook zijn extra – niet geplande – voetbalmogelijkheden hierdoor in de seizoenen mogelijk gemaakt.
Omdat AFC van tijd tot tijd het aanbod krijgt van leden of ouders van leden, om iets extra’s te doen voor de
vereniging – en dan met name de jeugd – brengen wij dit fonds graag onder uw aandacht.
De doelstelling blijkt al uit de invulling hierboven.
Het fonds is louter bestemd voor de jeugdafdeling van AFC en wordt beheerd door enkele leden van de jeugdcommissie onder toezicht van de penningmeester van AFC.
Een bijdrage in dit fonds is uiteraard vrijwillig en AFC geeft ook geen ruchtbaarheid aan de sponsors in dit fonds.
Bijdragen van iedere omvang zijn welkom, maar wij kunnen ons voorstellen dat u wellicht iets meer informatie
daarover wilt hebben. Want uw bijdrage kan onder bepaalde voorwaarden ook fiscaal interessant zijn.
Brian Speelman, voorzitter van de jeugdcommissie, is graag bereid u verder hierover te informeren.
Hoewel het fonds al zijn gelden aan de jeugd ter beschikking stelt is er nog wel één voordeel voor
de sponsors in dit fonds te noemen.
Bij een jaarlijkse bijdrage van E 500,00 of meer zal een parkeerkaart voor weekdagen op het
parkeerterrein van AFC ter beschikking worden gesteld.
AFC is ambitieus en wil graag het aanbod van voetbal en plezier op een nog hoger nivo brengen.
En ondanks alle vrijwillige inspanningen is geld daarbij onontbeerlijk.
Als u dit streven deelt en in de gelegenheid bent iets extra’s te doen is dit een prima mogelijkheid.
Het Lieverdjesfonds van de Amsterdamsche Football Club, rekeningnummer: 52.92.45.868.
Voor meer informatie hierover: Brian Speelman (06-53139933).
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Vergelding!

Een AFC’er vertelt …..

door Laurens Samsom

Een bijzondere overwinning
Een standaard jeugd elftal van AFC, dat wint van een standaard jeugd
elftal van Ajax. Nu niet meer voor te stellen, maar vroeger is het toch
gebeurd. We schrijven het jaar 1959 en de B1 van AFC speelt thuis
op de Zuidelijke Wandelweg tegen de ongeslagen B1 van Ajax.
In het team van Ajax Johan Cruijff, wiens talenten bij ons bekend
waren. De “technische staf” van de B1 van AFC (leider Chris Geluk
en trainer Ben Bonkink) hadden bedacht, dat de enige mogelijkheid
om het Ajax moeilijk te maken, was om te proberen Johan Cruijff
(toen 13) uit te schakelen door hem een stringente mandekking te
geven. Voor de spelers van de beide teams was dit iets totaal nieuws.

Elk seizoen komt het een paar keer voor. Een speler van de ene partij
ligt geblesseerd op de grond, of hij doet alsof hij geblesseerd is. De
scheidsrechter legt het spel niet stil en de andere partij weigert de bal
uit te schieten. Wat zich dan afspeelt, is het best samen te vatten als
‘bloedwraak’. Het benadeelde tiental zint op revanche en vergeet
voor even alle spelregels: een levensgevaarlijke overtreding en het
bijbehorende opstootje is vaak het gevolg.
De achterliggende gedachte: ‘als zij zich niet aan de regels houden,
hoeven wij dat ook niet’. Maar niet alleen voetballers gebruiken deze
redenering. Als vliegtuigkapers drieduizend onschuldige Amerikanen
vermoorden, is het ‘logische’ antwoord een oorlog in Afghanistan.
Dat daarbij inmiddels meer dan drie keer zoveel Afghaanse burgers
zijn omgekomen, wordt afgedaan als collateral damage.
Zelfs bij de recente militaire actie om Osama te pakken te krijgen,
werden alle internationale afspraken opzijgezet. Natuurlijk is het een
schurk, maar een kogel door iemands hoofd jagen - zonder enige
vorm van proces - is en blijft moord, zelfs als het machtigste land ter
wereld zint op wraak. En het niet toestaan van een degelijke autopsie
is ook al onwettig. Dat zou Obama moeten weten als voormalig hoogleraar strafrecht. Het internationaal strafhof in Den Haag - de mondiale scheidsrechter - kan voor een dergelijke daad iemand terechtstellen, maar aangezien Amerika die rechtbank niet erkent, ontspringen
haar inwoners de dans.
Iedereen kan volgens de regels spelen als er niets op het spel staat. In
een vriendschappelijk voetbalpotje op een zomerse dinsdagavond zal
je niet snel een horrortackle zien. Die regels en wetten zijn er juist om
men in toom te houden op de meest heftige momenten, zelfs tijdens
oorlogen. Maar er is nog geen wet uitgevonden die nooit verbroken
is.
De grootste Nederlandse trainer aller tijden, Rinus Michels, gebruikte
het al: ‘voetbal is oorlog’. Want alleen in een oorlogssituatie kan je
zonder blikken of blozen het licht uit de ogen van de tegenstanders
schoppen en kom je onderling tot ongekende solidariteit. Ook Louis
van Gaal paste de tactiek toe. Door het uitroepen van een collectieve
tegenstander (in Louis’ geval de pers) trokken zijn teams altijd ongekend gemeenschappelijk ten strijde. José Mourinho doet hetzelfde (in
zijn geval is de hele wereld de tegenstander), met als gevolg dat het
koninklijke Real zich meer als een groep veldsoldaten gedraagt dan
als een voetbalelftal.
En toch is er hoop. Zijn naam: Paolo di Canio. De Italiaanse voetballer met extreem rechtse sympathieën? Ja, die ja. Juist vanwege zijn
verwerpelijke reputatie behoort zijn actie in de wedstrijd tussen West
Ham United en Everton tot een van de meest hoopvolle in de voetbalgeschiedenis. De wedstrijd is bijna voorbij, 1-1 is de stand. De
keeper van Everton komt buiten het strafschopgebied om de bal weg
te trappen, maar verstapt zich, valt op de grond en kan niet meer
opstaan. De rechtsback van West Ham ruikt zijn kans: hij rent om de
geblesseerde keeper heen en geeft een voorzet op Di Canio die voor
leeg doel de winst veilig kan stellen. Maar Paolo, juist hij, kiest ervoor om de bal in zijn handen te vangen, zodat de keeper verzorgd
kan worden. De spelers die al in de startblokken stonden om hem een
rotshop te geven, staken hun poging. Een ovationeel applaus volgt:
het gelijkspel is voor iedereen een overwinning.

De gelukkige om die taak uit te voeren, was Henk Dik (toen 14). Hij
kreeg de opdracht om bij Cruijff te blijven, zodat zijn medespelers
hem niet konden aanspelen en als dat wel lukte alleen naar de bal te
kijken en niet naar de onnavolgbare schijnbewegingen. Had Cruijff
toch de bal dan moest Henk proberen de bal weg te trappen, een
opbouwende actie was niet nodig. De tactiek lukte. Henk kweet zich
uitstekend van zijn taak. Johan kwam weinig aan de bal en ook de
andere goede spelers van Ajax (Gerrie Spliner, Eddy Fokke, Ernst
Bouman etc) hadden hun dag niet. AFC won met 3-1, een unieke
prestatie.
Voor twee spelers van AFC had deze wedstrijden belangrijke gevolgen. In de eerste plaats voor de spits van AFC Hans Rodenburg, die
de week na de wedstrijd bezoek kreeg van Ajax en het volgende
seizoen de overstap maakte. Overigens keerde hij later weer terug op
het oude nest en is inmiddels Ridder van AFC.
Ook voor Henk Dik (ook nog steeds lid van AFC) had de wedstrijd
gevolgen, zij het van andere aard. In 1971 speelde het grote Ajax de
halve finale Europacup I tegen Atletico Madrid. De coach van Atletico Madrid verklaarde in een interview, dat hij niet wist hoe Johan
Cruijff afgestopt kon worden. Zelf was ik toen redacteur van de Schakel, waarin ik een artikel schreef met de oplossing voor deze coach.
Met referte aan de wedstrijd in1958 adviseerde ik Atletico Madrid om
onmiddellijk Henk Dik te contracteren. Tot een contract kwam het
niet, maar het artikel werd opgepikt door o.a. De Telegraaf. Henk
Dik, werkte toen bij de ABN in het oosten van het land. Hij belde mij
om mij te bedanken, omdat hij door de publiciteit bij zijn collega´s en
anderen in zijn omgeving veel bewondering had geoogst en hij zich
geen beter PR had kunnen wensen.
Ajax won overigens dat jaar voor het eerst de Europacup door na in
de halve finale Atletico uitgeschakeld te hebben (0-1 en 3-0), de
finale in Londen van Panatinaikhos (2-0) te winnen. Van die wedstrijd waren we met een groot aantal AFCers getuige. Toen geen
hooligans, nauwelijks politie en reis, incl. kaartje kostte 25 gulden.
Wel staanplaatsen en met PET-tours, die hun naam waar maakte.
Honderden fans kwamen pas in de rust aan, maar alles bleef rustig.
Voor nu onvoorstelbaar.

De column van Laurens Samsom zal ook na de zomer gepubliceerd
worden. Dan schrijft hij vanuit Israël, waar hij voor onbepaalde tijd
naartoe gaat.

In dat Ajax van 1971 speelde naast Cruijff, Ruud Krol en Wim Suurbier een belangrijke rol. Deze twee spelers kwamen wij met de AFC
A1 in 1962 tegen in de Interregionale competitie. Een aantal spelers

Frank Reddering (links) en Henk Dik (rechts)
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Ons bloemwerk
is nooit “Goed Genoeg”
Altijd iets beter
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Amsterdam
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Met wereldwijd 66 kantoren
een sterke speler in logistiek.
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Verslagen Zondag 1

van de B1 uit 1959 (Henk Dik niet) deden toen weer mee en er werd
met 2-2 gelijkgespeeld, het enige punt wat Ajax die competitie weg
moest geven. Johan Cruijff had toen al zijn debuut voor Ajax 1 gemaakt. De return werd overigens met 5-1 door Ajax gewonnen.
AFC heeft altijd na Ajax de sterkste jeugd van Amsterdam gehad en
dat is nog zo. Het verschil is echter groter geworden, niet zo gek
natuurlijk. Ook is er niets veranderd in de scouting. De mannen in de
regenjassen staan nog altijd langs de kant, misschien wat anders
gekleed. Talenten worden benaderd en overgehaald om de overstap te
maken. En dat voor wat meer dan een nieuwe fiets, zoals in de jaren
´50 gebruikelijk was.
Frank Reddering

8 mei 2011: AFC – JVC Cuijk 3 - 1
Het was wederom een mooie dag! Prachtig weer en bestuurslid Bob
Duis had bewerkstelligd dat het veld tevoren besproeid werd.
Nog twee wedstrijden te spelen, maar dit was de laatste thuiswedstrijd. Vaste keeper Raymon van Emmerik 'gunde' de tweede keeper
Kerwin Hartman als beloning voor zijn superinzet dit hele seizoen, de
eer van voor de laatste twee wedstrijden.

Enfin, op Moederdag speelde AFC tegen het JVC Cuijk onder leiding
van oud-Feyenoorder Jan van Deinsen. AFC begon niet heel sterk. Je
merkte duidelijk dat JVC Cuijck er nog voor wilde strijden en AFC
het wel 'geloofde'.
En Frank Reddering nu

Mede daarom was het ook niet verwonderlijk dat Cuijk de score
opende na knullig balverlies aan AFC-zijde. Op zich een mooi doelpunt, echter wel na zwak verdedigend werk. We gingen ook rusten
met 0-1.

AFC zon. 7 met de AFC
spelersbus naar uitwedstrijd

Even na rust kreeg AFC een penalty toegekend na neerhalen van
topscorer Sjoerd Jens. Er bleek enige discussie omtrent wie deze bal
moest nemen. Na aarzeling was het Magid Jansen die de bal nam.
Magid scoorde uit alle penalties nog steeds de volle score. Tenminste,
tot vandaag.... De bal werd gestopt door de Cuijk-goalie.

Het was een fantastische (voetbal)dag: heerlijk weer, een goede ambiance, veel familie/vrienden/vriendinnen/publiek en om het feest
compleet te maken hadden wij, AFC zondag 7, de eer om met de
officiële AFC spelersbus naar onze uitwedstrijd te gaan.
Deze ludieke prijs hebben wij bij het KIENEN in december 2010 in
ontvangst mogen nemen van het 'kiendreamteam'.
De bus is ons vandaag ter beschikking gesteld door Oostenrijk bv,
waarvoor bij deze nogmaals veel dank!
We hebben er een mooi feest van gemaakt en hebben er een supporter
bij: buschauffeur Ger. Kortom: een topdag!
Namens de zondag 7
(S. van S.)

Niet veel later was het diezelfde Jansen die een vrije trap goed nam.
Toch was het het achterhoofd van de vertrekkende Chelton Linger die
het laatste zetje gaf. Hiermee werd de tussenstand op 1-1 bepaald.
Bepaald niet terecht, maar ach. Na die goal kreeg AFC wat meer
spirit. Even later was het diezelfde Chelton Linger die AFC de voorsprong bracht (2-1). Het feestje werd zelfs nog groter toen Magid
Jansen 3-1 scoorde, door de bal hoog in het bovennet te 'jensen'.
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Mooi weer vandaag, volle zon. Het was weliswaar gisteren Koninginnedag, maar dat gold evenzeer voor De Treffers, onze tegenstander van vandaag. Aangezien AFC een mooie serie had neergezet, zou
deze wedstrijd een belangrijke kunnen zijn om toch nog te eindigen in
de top-4 en misschien wel top-3.

Het was daarna nog gezellig bij AFC boven. Twente-Ajax werd nog
uitgezonden op een groot scherm na afloop; de eerste helft zag uw
scribent nog aldaar.
Niet veel later toog hij af voor..... Jawel, de maaltijd. Zelfs de trainer
van Cuijck gaf toe iedere week te lezen wat ik te eten kreeg. Enfin,
mede voor deze (mee-)lezer: ik kreeg Ajam Ketjap en Ajam Kerrie
voorgeschoteld. Als dessert; slagroomsoesjes, appeltaart, ijs met
warm fruit en......voor de kenners: chremschliesj (enigszins verlaat
maar wel heerlijk).

Goed gemutst arriveerde uw scribent in Groesbeek en aanschouwde
hij het volledig nieuw gebouwde clubgebouw dat state-of-the-art was.
Het zou voor een BVO niet misstaan.
AFC begon zwak aan de wedstrijd. Veel balverlies, slordig in de
passing. Het was dan ook de thuisploeg die kansen kreeg. Onze doelman Van Emmerik moest al vroeg in de wedstrijd een speler 'vloeren'.
Aangezien het de laatste (dus doorgebroken) speler was, mocht hij
niet klagen toen hij met een gele kaart beboet werd.
Naderhand bracht diezelfde Van Emmerik meerdere keren redding en
hield hij AFC in de wedstrijd. AFC kreeg nog een behoorlijke kans;
op aangeven van Langguth miste Van Es. Wellicht had Langguth in
dit geval beter wat egoistischer moeten zijn en zelf richting goal te
gaan. De Treffers ging gewoon door met kansen afdwingen. Het was
dan ook meer dan terecht (en te verwachten gezien het spelbeeld) dat
zij de score zouden openen. En dat was het geval net voor rust (1-0).
In de rust was het de geblesseerde Daryl van Mieghem die zich populair maakte door zijn meegebrachte Ipad te gebruiken voor het ten
gehore brengen van de radio 1-uitzending van Langs de Lijn. Zoals u
weet is het knap spannend in de slotfase van de Eredivisie.
Even na rust werd topscorer Sjoerd Jens gevloerd in het strafschopgebied. De scheidsrechter wees resoluut naar de stip. Jens scoorde zelf
waarmee hij op 19 (!!) doelpunten kwam; een felicitatie waard.
De tweede helft was ook weer de helft van Van Emmerik. De ene
redding na de ander. Met bijna katachtige bewegingen was hij een
ware plaag voor de voorhoede van De Treffers.

Ik wil niet onopgemerkt laten dat Said Moumane nog voor slot werd
gewisseld als eerbetoon aan zijn jarenlange support (216 wedstrijden)
voor AFC-1. Toch was hij niet de enige die zijn laatste thuiswedstrijd
speelde. Maar tijdens de 'Gouden Ballen-wedstrijd' zal officieel afscheid worden genomen van alle vertrekkende spelers. Zeker ook is
het vertrek van Laurens Samsom noemenswaardig. Van de week zag
ik nog op archiefbeeld zijn eerste goal voor AFC 1.
Maurice Loonstijn

Als u denkt dat het gedaan was, heeft u het jammerlijk mis. Hoewel
het tot de 89e minuut 1-1 stond, eindigde de wedstrijd in 3-1. Door
een verdedigende blunder (ik kan er helaas niets anders van maken)
werd het 2-1 en niet veel later werd ook De Treffers een penalty
gegeven.

Opstelling AFC: Kerwin Hartman, Shane Arana Barrantes, Peter
Post (Mike Ruijter), Duncan van Moll, Said Moumane, Gideon de
Graaf (Patrick Krop), Laurens Samsom, Magid Jansen, Sjoerd Jens,
Lutzen Brink, Ronny van Es (Chelton Linger).
Voor de 'exacte' lezers; correct opgemerkt dat Moumane werd gewisseld als '4e', dus AFC eindigde -naar eigen wens- met 10 man.
Stand per 8 mei 2011
FC Oss
27
15
11
Achilles '29
27
15
8
Argon
27
13
5
27
12
6
AFC
De Treffers
27
12
6
JVC Cuijk
27
11
8
Haaglandia
27
11
6
EVV
27
10
7
Quick '20
27
10
6
FC Lienden
27
10
4
VVSB
28
9
5
FC Hilversum
27
7
10
Hollandia
27
7
9
Gemert *
27
6
7
Baronie *
27
3
6
Dijkse Boys
teruggetrokken
* Baronie en Gemert gedegradeerd

1
4
9
9
9
8
10
10
11
13
14
10
11
14
18

56
53
44
42
42
41
39
37
36
34
32
31
30
25
15

47
52
36
54
35
45
56
36
43
46
34
29
24
24
31

-

In 4 minuten van 1-1 naar 3-1. Tja. Uw scribent kon ook nog even
worden toegezongen door het Treffers-legioen met de toepasselijke
tekst: "Helemaal niets, helemaal niets voor Amsterdam". En gelijk
hadden ze.
Een lange en eenzame reis richting Amsterdam was mijn "toetje". Het
is jammer te zien dat AFC niet begon aan deze wedstrijd met de juiste
instelling, zo leek het. En dat allemaal op de Dag van de Arbeid......

23
23
34
44
37
44
41
32
43
57
48
39
32
40
55

Volgende week thuis (de laatste thuiswedstrijd) tegen JVC Cuijk, dat
vandaag won. Laat het seizoen niet als een nachtkaars uitgaan; we
moeten nog 2 wedstrijden een goed resultaat neerzetten. Let's hope
the best!
Thuis trof ik een Ossenhaas biefstuk, met champignons en sla. Geen
dessert; dat verdiende ik niet vandaag na deze toch wel deceptie.
Maurice Loonstijn
Opstelling AFC: Van Emmerik, Gefferie (Arana Barrantes), Post,
Van Moll, Langguth, Meulemans (Ruijter), Jansen, de Graaf, Linger,
Van Es (Arsenio Dihalu), Jens.
17 april 2011: Hollandia - AFC 1 - 2
Het was me het weekje wel. De nasleep van Alphen a/d Rijn en natuurlijk de zaak-Wilders, of was het de zaak-Moszkowicz?
Zondag stond de wedstrijd tegen Hollandia op het programma. Prachtig weer (volle zon) en een nagenoeg fitte en speelgerechtigde AFCselectie. Na 3 gewonnen partijen speelde AFC zich veilig. Toch zou
AFC -als ze nog een leuke serie neerzetten- zomaar in de top kunnen
eindigen.

1 mei 2011: De Treffers – AFC 3 - 1
En ja hoor. Weer stond Groesbeek op het programma; zo mooi gelegen tussen de bossen op een afstand van 135 km van Amsterdam.
15
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AFC begon sterk. Toch was het door een knullige fout in onze verdediging (sorry Willem) dat Hollandia in de 8e minuut de score kon
openen (1-0).
Niet lang na deze actie blesseerde Scheerens zich dat een wissel tot
gevolg had. Zijn plaats werd ingenomen door Duncan van Moll, die
voor het eerst acteerde in AFC 1. Zo zit je in Bangkok en Denpasar,
zo sta je op een zeer matige grasmat in Hoorn; het kan verkeren.....
Even later kreeg Peter Post een grote kopkans. Hij raakte de lat.....
Ook Magid Jansen schoot nog op het doel maar de bal ging rakelings
langs de paal. Wel was het topscorer Sjoerd Jens in de 44e minuut,
die nota bene met zijn hoofd, AFC op gelijke hoogte bracht (1-1).
Na rust kreeg Peter Post weer een wereldkans, andermaal met zijn
hoofd (weer de lat!). Daarna Ronny van Es: zijn schot ging huizenhoog over. Was dat alles? Neen; ook Sjoerd Jens kreeg een kans en
schoot over. Kansen te over, maar allemaal doelpuntloos. Dan weet je
dat je het lastig krijgt. Raymon van Emmerik moest tot twee instanties toe redding brengen na een balletje over de grond, dat verraderlijk kan vallen gezien de slechte staat van het veld.
Hollandia kreeg ook nog een kans, maar raakte de paal. Kalvin Robert (Hollandia) ging ook nog op de goal af maar ook daar wist Van
Emmerik raad mee.

Je bent 18, eindexamen?
Ja, ik zit op het St. Nicolaas Lyceum in Amsterdam, 6 VWO.
Maar je woont toch daar niet in de buurt?
Nee, ik woon in Landsmeer, maar deze school is lekker dicht bij
AFC.
Wanneer moet je eindexamen doen?
Half mei
Heb je dan geen toernooien?
We zitten met de A1 dan midden in de nacompetitie voor promotie
naar de 1e divisie en hebben dan net een bekerfinale achter de rug.
Moeilijke keuze: wedstrijd of voorbereiding examens?
Ik sla zeker geen wedstrijd over, zal wel wat minder kunnen trainen.
Maar ik ben al een tijdje bezig met de voorbereiding van mijn examens.
6 VWO, what’s next?
Ik ga voor een periode van vier jaar naar de Verenigde Staten , studeren en voetballen.

Extra tijd drie minuten; iedereen kon wel leven met 1-1. Toch was het
net voor het laatste fluitsignaal dat Chelton Linger (ingevallen voor
Van Es) met zijn hoofd AFC de drie punten bracht. Hollandia bleef
teleurgesteld achter. Ton Ojers zou zeggen: "Dit zijn de lekkerste".
Toch is Hollandia een bevriende club en wensen wij hen veel succes
bij de laatste wedstrijden.
Op de terugreis richting Amsterdam maakte uw scribent dit verslag
reeds. U houdt dus tegoed mijn diner, al zal met de voorbereidingen
voor Seider-avond morgen niet teveel verorberd worden.

Waar en wat?
In San Francisco, een mooie campus vlakbij het strand. Alle sporters
bij elkaar op 1 afdeling van de campus. Allerlei nationaliteiten. Een
Nederlandse voetbaltrainer, Erik Visser (ooit ook bij AFC gespeeld)
Het mooie is dat je begeleiding alles om je sport heen roostert. School
en sport moet ook goed samen kunnen gaan, en daar lukt dat goed.

Maurice Loonstijn
Opstelling AFC: Van Emmerik, Gefferie, Post, Scheerens (van Moll),
Langguth, Meulemans, Jansen, Samsom, Brink, Van Es (Linger), Jens

Welke positie speel je eigenlijk?
Eerst rechtsbuiten, nu linksbuiten

Foto’s (Ton Post) staan op onze website bij ‘AFC Fotoalbum’

Wat was je leukste seizoen bij AFC?
Toen ik met de B1 kampioen werd, ongeslagen! (alleen de bekerfinale verloren we)
En ik zat bij de eerste C1 die stand hield in de 1e divisie.
En wellicht dit seizoen als we promoveren naar de 1e divisie.

“Onze Toekomst”
Onder de titel “Onze Toekomst” wordt er maandelijks één van de
AFC Jeugdspelers “doorgelicht” met allerlei relevante en irrelevante
vragen.
De vijfde in deze reeks is de, sinds 10 november 2010, 18-jarige
Wessel Westerhof uit de zaterdag A1. Wessel is één van de jongens
met de langste AFC geschiedenis. Gelukkig kon ik hem te pakken
krijgen voordat hij voor lange tijd naar het buitenland vertrekt.

Je loopt echt lang mee bij AFC. Wat is het gekste dat je ooit hebt
meegemaakt?
(zonder lang na te denken) Bij de D1 speelden we een bekerwedstrijd
uit tegen AGB. Pim van der Meent was toen onze trainer en we bleken een echte thuisfluiter te hebben. Pim pikte het niet langer en liep
midden in de wedstrijd het veld op en heeft de scheidsrechter 2-3
minuten lang “toegesproken” en hem toch wel te kennen gegeven dat,
als het aan Pim lag, deze man nooit meer een wedstrijd in zijn leven
zou mogen fluiten….
Pim is altijd lekker duidelijk, verder nog verhalen?
Ja, in de C1. Jeroen was toen onze trainer. We waren zo’n slechte
wedstrijd aan het spelen dat hij tijdens een donderspeech in de rust zo
hard op de behandeltafel sloeg, dat deze van ellende in elkaar stortte.
Jeroen is verder een rustige trainer, maar deze actie maakte wel indruk.
Wat vind je leuk aan AFC?
Best moeilijk, omdat ik geen vergelijkingsmateriaal heb. De sfeer in
de ploeg bij de A1 vind ik fantastisch, maar ook met de jongens in de
lagere teams heb ik een goede band. Ik heb nooit een verschil tussen
“selectie” en “niet selectie” jeugdspelers ervaren.
Daarnaast heb ik de gelegenheid gehad om tegen veel BVO’s te
spelen, wat heel leuk is als je jong bent, en je dat tegen al je vriendjes
kunt vertellen.

Wessel Westerhof
Wanneer begon je bij AFC?
Ik loop er al rond vanaf mijn zesde, vanaf de World Cup en Champions League, al 12 jaar dus.
18
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zondag 17 april 2011
Hollandia

Wat kan beter bij AFC?
De douches zijn in de zomer heel warm en in de winter heel koud.
Andersom zou fijner zijn……

zaterdag 23 april 2011
DVVA 1
zondag 1 mei 2011
De Treffers
Jos/Watergraafsmeer 2

De vraag die nooit mag ontbreken: wat is je lievelingsgerecht bij
AFC?
(zonder enige twijfel) De tosti’s zijn erg lekker!
Ga je ooit nog terug komen?
Moeilijk om daar nu al over na te denken.

zaterdag 7 mei 2011
AFC 1
AFC 2
Young Boys A1
De Graafschap B1
zondag 8 mei 2011
AFC
AFC 2
AFC zat A2
AFC zat B2
AFC zat C2

Wat wil je later eigenlijk gaan doen?
Ik heb nog geen idee, maar ik wil in ieder geval zo veel mogelijk met
voetbal bezig zijn en daarnaast studeren.
Als je ooit nog terug komt, zien we je dan terug in het eerste?
Ik zou dat wel heel graag willen. Ik kom zeker terug bij AFC!
Wat is voor jou de mooiste wedstrijd?
De Champions League finale tussen Manchester en Barcelona.
Wie moet er dan winnen?
Ik ben een enorme fan van Manchester, het spel van Barcelona is wel
het mooiste om te zien, maar ik zie graag dat van der Sar deze finale
wint.

En met deze wijze woorden eindigt dit gesprek. Jammer dat Wessel
nog te jong is voor het algemeen directeurschap van Ajax. Een beetje
wijsheid op die plek kunnen ze daar wel gebruiken.
Succes in de VS!
Michiel Middendorf

Uitslagen
Alleen de uitslagen van de standaardteams worden vermeld.
Alle uitslagen van de afgelopen week zijn te zien op onze website
bij de subsite ‘senioren’ of ‘jeugd’ onder ‘uitslagen’.

1-7
1-3
0-6

zaterdag 16 april 2011
AFC 1
AFC zat A1
AFC zat B1
AFC D1
Hercules A1
Argon B1
Ajax C1
VSV C1

Aalsmeer 1
UVS A1
Ajax B2
Excelsior R. D1
AFC zat A2
AFC zat B2
AFC zat C1
AFC zat C2

1-1
3-0
0-1
2-1
1-1
3-0
11-1
1-0

AFC 1

2-1

AFC
AFC 2

3-1
2-5

Amstelveen 1
Zandvoort 2
AFC zat A1
AFC zat B1

0-1
7-4
3-1
2-0

JVC Cuijk
Hoofddorp 2
Argon A2
FC Volendam B2
DWV C1

3-1
3-4
2-0
0-2
7-3

Bij de D-, E- en F-pupillen spelen de teams het eerste gedeelte van
het seizoen de najaarscompetitie, na de winterstop worden de teams
opnieuw ingedeeld en is er een meer gelijkwaardige voorjaarscompetitie met vele spannende wedstrijden.
AFC mag er dan ook trots op zijn dat we dit voetbalseizoen maar
liefst 12 voorjaarskampioenen kunnen huldigen.
Dit zijn:
AFC C5
AFC D4
AFC D9
AFC E2
AFC E3
AFC E5
AFC E10
AFC E15
AFC F2
AFC F4
AFC F5
AFC F8
AFC F11

Tenslotte: wil je in de VS straks bekend staan als die goede Hollandse voetballer of die goede Hollandse student?
Het liefst wil ik bekend staan als een jongen die met iedereen goed
kan opschieten, kortom: het sociale aspect. Maar als ik dan toch
bekend moet staan, dan maar voor beide zaken: voetbal en studie!

AFC zo. B2 1/2 finale beker
AFC C3 1/2 finale beker
AFC D1 1/2 finale beker

1-2

Jeugdkampioenen

Wie moet de nieuwe algemeen directeur van Ajax worden?
Het liefst zie ik Louis van Gaal terugkeren naar Ajax, in welke
hoedanigheid dan ook.

woensdag 13 april 2011
CDW B2
de Zouaven C3
IJsselmeervogels D1

AFC
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Eigentijdse mode met deskundig advies.

Airfield
Basler

Mc Planet
Pianura studio
Save the Queen
Sportalm
NYDJeans
e.v.a

Cambio
Creenstone
Hale Bob
Isabel de Pedro

gelderlandplein 57 1082 kz amsterdam
020-6441460 www.bronwasserwoman.nl

The Fine Art of Framing
van stijlvaste lijsten tot chique encadrementen

Pouw Peugeot is officieel Peugeot
dealer voor Groot Amsterdam

P.C. Hooftstraat 27 - 1071 BL AMSTERDAM
Tel. (020) 662 81 46 - Fax (020) 664 31 42

Amsterdam Zuidoost
Klokkenbergweg 9
Telefoon (088) 0014 500

Amsterdam West
Anthony Fokkerweg 15
Telefoon (088) 0014 100

Amsterdam Noord
Johan van Hasseltweg 65
Telefoon (088) 0014 200

Amstelveen
Spinnerij 9-11
Telefoon (088) 0014 400

Tevens vestigingen in Hoofddorp, Leiderdorp, Lisse-Hillegom, Noordwijk-Katwijk

www.pouwpeugeot.nl
Pouw. Trots op Peugeot!

Ristorante Italiano
Dagelijks open van:
12.00-15.00 uur en
van 17.00-23.00 uur.
Zaterdag en zondag
van 17.00 - 23.00 uur.

Nederhoven 17
1083 AM Amsterdam-Buitenveldert
Tel. 020 - 6448390 – triolo@xs4all.nl – www.bellini.nl

,, Accuraat”
VERHUUR

Alles om uw evenement te laten slagen
Stoelen
Tafels
Linnen
Garderobe
Podium/dansvloer
Bar/koeling
Parasols/zeilen
Verlichting
Koffie/thee apparatuur
Bak/kookapparatuur
Keukenmateriaal
Warmhoudapparatuur
Opdien/buffetartikelen
Schalen RVS
Asbak etc.
Servies
Bestek
Glaswerk

Telefoon: 020 - 641 09 20
www.accuraatverhuur.nl
Wij verzorgen een verfijnde Italiaanse catering, zowel zakelijk als privé!

Legmeerdijk 134
1187 NH Amstelveen
Telefax: 020-643 01 90
E-mail: info@accuraatverhuur.nl

Geopend:
ma. t/m vrij. 8.00 - 17.00 uur
zaterdag 8.00 - 13.00 uur

Onze

KENNIS

van waarderen

Net als iedere dienstverlener zoeken wij een balans tussen de tijd die wij
aan een opdracht kunnen besteden en het geld dat wij voor de dienst
kunnen vragen. Daarnaast besteden wij ook tijd aan onszelf. Vreemd?
Toch niet. Door onderlinge uitwisseling van onze ervaringen op het
gebied van taxaties, schade-expertises en bouwkundige opnamen
AMSTERDAM
(020) 666 66 66

wordt de wereld van ons vakgebied een beetje groter. Met die extra

GRONINGEN
(050) 527 03 45

kennis kunnen wij de balans ook in het voordeel van AFC laten uitslaan.

ROTTERDAM
(010) 281 87 87

www.troostwijk.nl

L OUHE K ST E R
agenturen bv

dorpsstraat 11a - 1191 bg ouderkerk a/d amstel
tel. 020 664 23 61 - e-mail lhekster@euronet.nl

exclusief agent voor

dress & casual

kostuums & colberts

dassen & bretels

HAND MADE TAILOR JEANS

pantalons

jeans

shirts

riemen
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M I X E D P I C K L E S

ingelegd door Willem (Pim) Adriaansz (sinds 1976 nr. 344)
w.adriaansz@zonnet.nl en www.home.zonnet.nl/w.adriaansz

VOORJAAR
De opwarming van de aarde begon dit voorjaar onmiskenbaar op 17 april j.l. in Hoorn. Pickelaar zag op weg naar Hollandia, vrij van competitiezorgen door West-Friesland rijdend, alom bloeiende bollenvelden en ook veel (zeer veel) aandoenlijke lammetjes huppelen. De publieke
belangstelling voor Hollandia - AFC bleek evenwel aan de magere kant. In tegenstelling daartoe zaten alle terrasjes in het centrum van Hoorn
en aan de havenkant boordevol. Vooraf had Pickelaar alle tijd en ruimte in het clubhuis voor zijn broodje bal, waarna hij de Hollandia accommodatie buiten nog eens rustig op zich liet inwerken. Dat clubhuis ligt aan de zijlijn van het hoofdveld op – en aan – een smalle in steen gevatte
dijk met een steil talud. Daar moet je niet afkukelen. En op die dijk staat een simpele ladder tegen een luifeltje boven de ingang van het clubgebouw. Dat overhangende platje is het domein voor de televisie cameraman, die niet bang uitgevallen mag zijn met zijn laddertje op en laddertje
af , inclusief zijn professionele apparatuur.
Het kon niet uitblijven, dat Pickelaar AFC ridder Roel Ridderikhoff op dat dijkje tegen het lijf liep. Roel woont al jaren in Zwaag (volgens
Pickelaar omdat zijn boot in de Hoornse haven ligt). Roel wees Pickelaat er achteloos op, dat er achter het clubhuis om in het IJsselmeer een
getuigd 17-de eeuws schip passeerde. Er werd natuurlijk ook nog gevoetbald. Hollandia – nog niet veilig – zag het gelijke spel in de extra tijd
nog teloor gaan: 1-2. Het was wel even wennen AFC te herkennen in witte broeken en donkerblauwe shirts. Sjoerd Jens liet zijn zoveelste
competitiedoelpunt (in de 43-ste minuut) na lange tijd weer eens volgen door een salto, die de cameraman op zijn platje uiteraard oppikte. In
Pickelaars huiskamer herhaalde Sjoerd ’s avonds zijn kunstje nog enige malen als een dartel lammetje in de wei. Kortom: de lente was echt
uitgebroken.

CITAAT
“Een nieuwe lente en een nieuw geluid:/ Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,/ Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht/ In een oud stadje
langs de watergracht”.
(Herman Gorter, Nederlands dichter en politicus, die als socialistische predikantenzoon
naar de geest van de tijd uit de cricketwereld werd verwijderd, 1864-1927).
WEDEROM DAGJE GROESBEEK
Pickelaar kreeg de smaak te pakken: hij maakte weer gebruik van het privilege om als gast met de speciale AFC spelersbus naar een ver oord te
rijden. Het werd (na eerder Achilles '29) andermaal Groesbeek (nu De Treffers). Waar hij na de strijd om het Nederlands amateur kampioenschap al in het vorige seizoen was geweest. Driemaal binnen een jaar naar Groesbeek (waarvan Pickelaar voorheen amper weet had)! Met AFC
kom je nog eens ergens.
Groesbeek ligt tegen de Duitse grens aan en dat is merkbaar. Het Treffers complex doet dan ook wat Duits aan. Het Ordnung muss sein en
Sauber machen straalt er vanaf. Opmerkelijk daarentegen is echter de afwezigheid van vlaggen. Er liepen veel (vriendelijke) beveiligers rond
met een gestileerde V (van Veiligheid) op het onberispelijke uniform. Pickelaar voelde zich desondanks daardoor toch enigszins een beschermde bedreigde. Onverwachts maakte hij kennis met collega scribent Maurice Loonstijn en dat werd een keer tijd!
AFC trad andermaal aan in witte broeken met blauwe shirts en kousen. Dat maakte het – vooral in de eerste speelhelft – voor Pickelaar moeilijk, omdat De Treffers in zwarte broeken met rode shirts en kousen aantrad. Te vaak volgde hij abusievelijk de rode kousen. Er liep nog een
12-de Treffer in het veld, maar dat was Sjoerd Jens, die voor AFC uit een penalty scoorde. De AFC nederlaag (het werd uiteindelijk 3-1) was
niet onverdiend maar wellicht wat geflatteerd.
De AFC spelersbus is huiselijk ingericht met o.a. tafeltjes en twee of vier stoelen daaromheen , halverwege een keukentje en achterin een gesloten kring voor de geselecteerden. En uiteraard – ook bij AFC – een paar kaarttafels. Op weg terug werd het vanaf Utrecht achterin opmerkelijk
stil. Een meerderheid van onze geselecteerden had de oogluiken inmiddels gesloten. Pickelaar had de vertederende aanblik van die lieve jongens ..... zelf ..... nog juist op tijd ..... in de gaten.....
TOEN EN THANS
Het is niet Pickelaars gewoonte in zijn verleden te blijven hangen, maar soms komt hij – bijna onvermijdelijk – iets uit zijn eigen AFC historie
tegen, dat wellicht de moeite waard is om weer terug te roepen. Onverhoeds kwam zijn eerst geschreven AFC Nieuwjaarswens (van 1 januari
1968) weer op zijn bureau terecht; een Thomasvaer (Jan Snelleman) en Pieternel (Ems à Cohen) samenspraak, waarin hij iets opmerkelijks
aantrof. Het ging over het twee dagen jonge vaderschap van Rob Duis, de destijds veel scorende AFC aanvaller. Zeg maar de Sjoerd Jens van
een dikke 40 jaar geleden. Pickelaar citeert:
“Thomasvaer: Rob Duis wist met één schot/ twee fraaie goals te scoren./ Pieternel: Een tweeling werd al vlot/ als Bob en Jack geboren!”
Sinds enige maanden hangt in de heringerichte sacrale hal van Pickelaars woonhuis de fraai ingelijste oorkonde van zijn AFC erelidmaatschap.
Ondertekend door alle bestuursleden; waaronder: Bob Duis! Geschiedenis bepaalt haar eigen onvoorspelbare loop.
BINNENTRIO
Recent werd, als jaarlijks, aandacht besteed aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Voorafgaand aan de nationale feestdag de herdenking
van de slachtoffers. In de oorlogstijd bestonden er slechts twee soorten mensen: men was goed dan wel fout, maar niet alles was van meet af aan
duidelijk. Ook niet bij AFC. Ons eerste elftal ging de oorlog in met drie voorhoedespelers: Koppens, Gerard Nieuwkamp en Jannie Hazewijer.
De eerste was jood, mocht geen lid meer zijn van de bezetter en is naar alle waarschijnlijkheid omgebracht in Duitsland. De tweede werd in
1942 als verzetstrijder te Amersfoort gefusilleerd. Enige maanden daarvoor sneuvelde de derde, die de kant van de vijand had gekozen, aan het
Russische oostfront.
George Wijnand, geschiedschrijver van de AFC periode 1920-1945 legde dat al vast in het Honderdjarenboek van AFC (1995).
REKENSCHAP
Als deze Schakel voor u ligt rest AFC 1 nog 1 competitiewedstrijd: uit bij het reeds gedegradeerde Baronie. Pickelaar zal er verstek moeten
laten gaan. Als erevoorzitter van de Amsterdamsche Honkbalclub Quick (98 jaar) mag hij niet ontbreken op de gelijktijdige jaarlijkse reünie.
Van de 28 (2x14) gespeelde competitiewedstrijden bezocht Pickelaar er 24. Hij liet verstek gaan bij 4 uitwedstrijden: Quick'20, FC Oss, FC
Lienden en Baronie.
Zijn laatste AFC competitiewedstrijd zal wellicht alsnog FC Castricum – AFC 1 (zat) zijn. En volgens zijn berekening zal er dit seizoen nog 1
Schakel uitkomen alvorens de zomer toeslaat. Tot alsdan.
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Programma

E pupillen geboren in 2000

Voor het wedstrijdprogramma verwijzen wij naar onze website.
Ga naar de site ‘senioren’ of ‘jeugd’ en klik aan bij ‘wedstrijdprogramma’. Deze 2 sites zijn aan elkaar gelijk.
Vanwege het feit dat bijna dagelijks wijzigingen in het wedstrijdprogramma door de KNVB of op verzoek van AFC aangebracht worden,
is het niet zinvol om hier een volledig programma te plaatsen.

Alle E pupillen geboren in het jaar 2000 dienen met spoed 1 pasfoto
in te leveren bij de administratie van AFC of in het clubhuis in de
groene brievenbus bij de wedstrijdtafel met op de achterkant naam en
geboorte datum van de speler.
Deze foto's zijn nodig om een spelerspas aan te laten maken bij de
KNVB, daar vanaf seizoen 2011-2012 de E pupillen dan D pupillen
worden en gaan spelen op een groot veld.

Zondag A

Pasfoto voor spelerspassen van A en B junioren

Onderstaande spelers dienen een pasfoto met spoed in te leveren
(voor 15 mei)!
Dus voor het einde van het seizoen daar er anders in 2011-2012 bij
het begin van de beker en/of competitie niet mag worden gespeeld

AFC 1:
15 mei 2011: 14.00 uur, Baronie 1 - AFC zon 1
scheidsrechter: J. Bleije
assistent scheidsrechters: A.J. Zoutendijk en J.H.H. Halsmans

Zat A1
M.Ouwehand

Zat A2
T.Bekkering
D.Thomas
J.Vet
N.el Youbari

Zon A1
A.Altena
J.de Boer
D.Erisman
I.Filali
N.Graves
T.v.Luin
L.v.Os
B.Tugendhaft
A.Voet
B.de Vries

Zon A2
D.ten Nijenhuis
T.Piso
M.v.d.Ploeg
D.Sandler
R.Sombeek
A.v.Wijnen
M.Doesburg

Zondag B
Contactpersonen zondag seniorenteams
AFC 3: trainer Martin Verburg tel. 06-52017206
AFC 4: Gianni Termaaten tel. 06-52017570
AFC 5: Patrick Reddering tel. 06-47806481 en Gijs Veerhoek tel. 0638743872
AFC 6: Teun Linthorst tel. 06-29248487
AFC 7: Seth van Straten tel. 06-30888444
AFC 8: Paul Bol tel. 06-47566443 en Marcel Schouten tel. 0614618744
AFC 9: Thomas van der Werff tel. 06-42531753
AFC 10: Jack Duis tel. 06-53662520
AFC 11: Leen Meijaard tel. 06-55753030
Samenstelling B-commissie
Patrick Reddering (06-47806481): coördinatie AFC 3 t/m AFC 5
Seth van Straten (06-30888444): coördinatie AFC 6, AFC 7, AFC 8
en AFC 10
Max Flam (06-25425231): coördinatie AFC 9 en AFC 11

Zaterdag C
Contactpersonen
Zat 1, Paul van ‘t Wout (06-53395840)
Zat 2, Fred ten Nijenhuis (06-53487485)
Zat 3, Eran Hausel (06-46119428)
Zat 4, Jelle Folmer (06-24995004)
Zat 5, Maarten Blokland (06-18887550)
Zat 6, Sebastian Brokman (06-44157465)
Zat 7, Jack Huiman (06-38541459)
Zat 8, Iain Thompson (06-55326583)
Zat 9, Jean-Paul Lo-ten-Foe (06-53892410)
Zat 10, Victor de Vries (06-13390145)
Zat 11, Alain Leons (06-20587800)
Vet 1, Lou Hekster (06-53304374)
Vet 2, Robby Lobatto (06-51987726)
Vet 3, Marcel Koster (06-53134078)
Zaterdagcommissie
De zaterdagcommissie bestaat uit:
Roy van Dijk - voorzitter (06-53288696)
Sebo Woldringh - secretaris (06-14672961)
Jack Huiman - commissaris (06-38541459)

Zat B1
D.Jacobus

Zat B2
P.Essenboom
J.Goedhart
K.Themen

Zondag B1
J.Malotaux
D.Mertens
T.Rinat
A.Rodjan

Zondag B3
G.Cohen
M.Goudsmit
G.Molenkamp
M.Molenkamp

Zondag B4
R.Espinosa
S.Gelder
B.Halbertsma
J.Hall
R.Hekster
R.v.d.Kroef
S.Stoffer
C.Teixeira
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Zondag B5
J.v.Asbeck
S.de Metz
A.Olie
N.Stoffels
F.Willaert

