AFC Schakel 7 November 2003

18-11-2003

16:58

Pagina 1

Dit is de Schakel die komt binden.
De oude club aan d’oude vrinden.
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Autobedrijf
De Jong

Zondag 23 november om 14.30 uur

AFC - AFC’34
Gaat AFC zijn eerste thuisoverwinning behalen?
Steun ‘ons eerste’ in deze zeer belangrijke strijd!

Welke wedstrijden van de standaardteams staan o.m. op het programma:
zaterdag 22 november
14.30 uur AFC A1 - Cambuur A1
12.00 uur AFC A2 - Haarlem A1
12.00 uur AFC B1 - FC Volendam B1

zondag 23 november
11.30 uur AFC 2 - Quick 1890 2
4.45 uur AFC 3 - Roda’23 2

zaterdag 29 november
12.00 uur AFC A2 - Blauw Wit A2
12.00 uur AFC C1 - Amstelveen/H C1

zondag 30 november
11.30 uur AFC B2 - Blauw Wit B2
09.00 uur AFC C2 - Hoofddorp C2
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Wordt AFC kampioen? Deze vraag spookte zondag jl. niet direct door mijn hoofd na
afloop van de verloren thuiswedstrijd tegen ADO’20. Bij de ploeg uit Heemskerk
misschien een beetje wel, want door de 0-1 winst werd de ploeg van Rob Witschge
de trotse koploper van de hoofdklasse A. Maar het kan verkeren, zoals wij de laatste
3 weken gemerkt hebben. De verschillen tussen de teams zijn bijzonder klein, dat
tonen de uitslagen steeds weer aan. Met een pietsie geluk en af en toe een doelpunt
op het goede moment kom je al een heel eind. In de wedstrijden tegen Nieuwenhoorn, Elinkwijk en ADO’20 scoorde AFC niet ondanks een redelijk aantal kansen.
Vrouwe Fortuna bleek op vakantie en de ziekenboeg was (wederom) overbevolkt.
Omstandigheden die vragen om verandering, te beginnen aanstaande zondag tegen
AFC’34. Uit werd de formatie uit Alkmaar onlangs op een zaterdagavond met 0-1
geklopt. Op 23 november de kans op een tweede zege, de eerste thuisoverwinning
van het seizoen. Wij hebben er alle vertrouwen in, want ons eerste heeft echt het
nodige in huis. Het is jammer voor Edwin Mellink, maar zondag begint in
Amsterdam de victorie. U bent er toch ook getuige van?
Niet alleen ons eerste heeft een dipje, ook onze andere topteams lijden aan dit euvel.
Zondag 2 ging na winst in Almere tegen Omniworld de afgelopen weken onderuit
tegen Blauw Wit Amsterdam en Elinkwijk. De A 1, het vlaggenschip van de jeugd
en naar wij hopen hofleverancier van talent voor zondag 1 en 2, verloor 3 keer op rij
en bevindt zich inmiddels onder de streep. Veel werk aan de winkel dus voor de
technische leiding en de spelers, maar ook hier verwachten wij op basis van het
aanwezige potentieel binnenkort weer een reeks mooie resultaten, voor zondag 2
aanstaande zondag thuis te beginnen tegen Quick 1890 (aanvang: 11.30 uur) en voor
de A 1 aanstaande zaterdag thuis tegen Cambuur Leeuwarden. (aanvang: 14.30 uur).
Succes! Zondag vier liet afgelopen zondag zien hoe het wel moest en zette de opmars
naar de top voort door in Kudelstaart koploper RKDES met 2-1 te kloppen. De
noeste trainingsarbeid onder regie van Dick Bakker werpt zijn vruchten duidelijk af.
Positief is ook het optreden van de B 1, welk elftal (ook) moeite had met scoren. Na
een nipte nederlaag tegen Ajax (2-1) werd thuis met 3-1 gewonnen van Veendam en
uit gelijkgespeeld tegen De Graafschap. Prima resultaten, die het door Kenneth van
Coblijn getrainde team in veiliger wateren hebben gebracht. Bij de pupillen werden
weer heel wat wedstrijden gespeeld. Soms werd dik verloren (Pancratius D4-AFC D9
14-5), soms dik gewonnen Roda ’23 E 14 – AFC E 12 0-14), het enthousiasme was,
zo kunnen wij afleiden uit de vele jeugdverslagen achter in deze Schakel, in ieder
geval onverdeeld groot.
Een van de jaarlijkse hoogtepunten is de Zilveren Ploeg. Op vrijdag 7 november jl.
waren circa 130 oer-AFC’ers bijeen in het Clubhuis. Onder regie van Johan de Bie,
Hans Honsdrecht en Hans de Wijs was het naar ik van velen heb begrepen (helaas
niet waargenomen, want ik ben jammer genoeg nog geen 25 jaar lid) een bijzonder
geslaagde avond. De pachters Frans Ris en Joris de Wijs doorstonden deze vuurproef
met glans. Minder glans heeft nog steeds de aanblik van ons clubhuis. Hoewel de
ingrijpende werkzaamheden onder en boven de grond gestaag vorderen is het nog
steeds, ondanks de afronding van de parkeerterreinen, een rommelige situatie. Maar
er is perspectief! In de eerste week van het nieuwe jaar wordt de ingang tot ons
sportpark voorzien van fraaie tegels en wordt een begin gemaakt met de infrastructuur van het kunstgrasveld. Naar verwachting kunnen we medio 2004 het
nieuwe veld feestelijk inwijden. Wel maken we ons thans zorgen over de conditie
van ons WeTra-veld. Als gevolg van de overvloedige regenval van de laatste dagen
stond dit veld letterlijk “blank”. Wij vermoeden dat als gevolg van de
werkzaamheden bij de ingang van het sportpark rondom het te realiseren
kunstgrasveld de drainage onder het WeTra-veld niet meer naar behoren functioneert.
Een groot probleem voor een voetbalclub met 99 trainende teams waarover het
bestuur onmiddellijk met de stadsdeelraad in contact is getreden.
Wat betreft de plannen met betrekking tot de rest van ons complex breekt thans een
belangrijke tijd aan, omdat de nogal abstracte ‘concepten’ nu steeds meer inhoud
gaan krijgen. U zult begrijpen dat het bestuur deze voor AFC o zo belangrijke
ontwikkelingen op de voet volgt en participeert waar te participeren valt. Wij houden
u natuurlijk via de Schakel en de website op de hoogte.
Tenslotte vraag ik uw aandacht voor de evenementen die rond de jaarwisseling
plaatsvinden. Te beginnen natuurlijk met de Sinterklaasviering op woensdag 3
december voor de F-pupillen en de talentjes van de World- en Champions league.
Met zoveel zoete kinderen zal Sinterklaas Goed Genoeg zeker niet links laten liggen.
In december kan er traditiegetrouw door de iets oudere AFC’ers ook gekiend en
geklaverjast worden. Berichten over deze evenementen zijn te vinden in deze
Schakel. En dan is het al weer 1 januari met de Sixes en de Nieuwjaarsreceptie. Maar
daarover later veel meer.
Nu eerst het voetbal, met een mooie tussensprint om het oude jaar goed af te sluiten.
Wordt AFC kampioen? Zeg nooit nooit.
Machiel van der Woude

Sportpark Goed Genoeg, De Boelelaan 50, 1082 LR A’dam
clubhuis 6445575, informatie, tennispark 6441211
afgelastingen 0800-0235373 (gratis)
Administratie
Jaap Draisma, Postbus 71793, 1008 DG A’dam, tel.
6611513, fax 6611959, e-mail: afc@hetnet.nl
Contributies t.n.v. 2e penningmeester AFC, postgiro 241002
Secretariaat AFC
Postbus 302, 1180 AH Amstelveen, 6410557
AFC bestuur
Voorzitter Machiel van der Woude
6623867
Secretaris Kees Gehring
6410557
Penningmeester Bob Neseker
035-5311903
Vice-voorzitterAd Westerhof
6444217
2e Secretaris Ronald Koster
4977917
2e Penningmeester Edwin Geluk
6433722
Commissaris sociale zaken Johan de Bie
0297-582372
Commissaris Jeugdzaken Rinus van Leijenhorst
6980008
Commissaris materiaal Fred ten Nijenhuis
06-53487485
Commissaris Pers, Publiciteit Nick van Ommeren 4411027
Commissaris clubhuis zaken Amel Vroege
6458693
Commissies en contactpersonen
Elftalcommissie zondag A Henk Bijlsma
Elftalcommissie zondag B Frans Jüch
Elftalcommissie zaterdag Sebo Woldringh

6194875
6415902
023-5492900

Jeugdcommissie:
Voorzitter Rinus van Leijenhorst
Secretaris Yvonne Steeman
Penningmeester Michael Tugendhaft
Comm. A-B-C junioren Bas Polling
Comm. D-E-F pupillen Peggy van Wijnen
Commissaris Technische zaken John Parsser

036-5300489
6673431
6794911
6796288
6754890
6440029

Jeugdcoördinator
Jan Verhagen

6951656

Contactpersonen
Junioren A Roeland Teerink
Junioren B Thea Verhoeven
Junioren C Quintus Abeln
Pupillen D Frits Stoffels
Pupillen E + F Dennis Bijlsma
’Junior Board’

4961106
4961106
6275400
6640758
06-22245977
6793148

Veteranencommissie Karel van Osch
Archiefcommissie Pim Adriaansz
Clubstatisticus Chris Schröder

0252-232391
0251-650948
6152751

Trainers senioren
Stanley Menzo
Dirk Spits
Martin Verburg
Dick Bakker

06-51055710
6901932
06-52017206
035-5269995

Trainers junioren/pupillen/coördinatie
Uli Landvreugd
6328107/06-24506471
Kenneth van Coblijn
0294-286384
Casimir Westerveld
6769969
Michael Sporkslede
6434248
David Westerhof
6444217
Roy Dekker
6449119
Joris de Wijs
06-30449023
Dochterverenigingen
ACC Jeroen van der Linden
ATC Ronald Koster

6225562
4977917
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Bestuursmededeling

AFC’s “Bie”-zonderheden

B-commissie.
Het bestuur stelt voor in de vacature van de elftalcommissie B te benoemen ons lid Max Flam.
Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 1 december 2003 schriftelijk
gesteld worden aan het secretariaat AFC, postbus 302, 1180 AH
Amstelveen.

Op zaterdag 8 november jl. zijn op een afgeladen Dam de straatvoetbalkampioenschappen van Amsterdam gehouden. De Wielewaalschool mocht na een met 3-1 gewonnen finale de beker in ontvangst
nemen uit handen van Ajax-coach Ronald Koeman. De AFC
jeugdleden Youri Bolsius (aanvoerder D1), Jonathan Allick (D5),
Flip Ladiges (D5) en Rogier van Leeuwen (D10) waren spelers van
het team van de winnende school. Namens de AFC onze hartelijke
felicitaties aan de school en onze jeugdspelers.
Nogmaals wil ik u wijzen op het leuke initiatief, dat de jeugdleden (in
alfabetische volgorde) Sam Bakker, Koen Bos, Benno Niham,
Michael Parsser en Milan de Wijs hebben genomen door het
oprichten van de AFC-Junior Board. Al in diverse Schakels heeft u
over hun activiteiten kunnen lezen. Namens de AFC wensen wij hen
veel succes en hebben kunnen constateren, dat ook in de toekomst het
vinden van functionarissen wel goed zit. Elders in deze Schakel vindt
u nadere informatie over de activiteiten.
Ons lid van verdienste en Zilveren Ploeglid Rik de Boer, nog altijd
zeer actief met de Archiefcommissie, dient een operatie te ondergaan.
Afgelopen zondag bij de thuiswedstrijd tegen ADO ’20 was hij
gelukkig aanwezig en vertelde hij mij, dat hij op een oproep zit te
wachten. Namens de AFC wensen wij hem sterkte en een spoedig
herstel.
Ons ondersteunend lid Mevrouw Len de Zwart-Jonsson is opgenomen in het ziekenhuis in Hilversum voor het ondergaan van een
medische behandeling. Namens de AFC zenden wij haar onze groeten
en wensen wij haar een spoedig herstel.
Bij de wedstrijden van ons eerste elftal in het thans lopende seizoen
hebben wij niet te klagen over wedstrijdverslagen. Zowel de sportbijlage van de Telegraaf “de Metropool”, alsmede het Parool schrijven regelmatig over onze wedstrijden en dat wil ik ondanks mijn vaak
geuite kritiek richting beide kranten hierbij wel eens memoreren
In de wekelijkse stand van de actie Dreamteam in het dagblad Het
Parool neemt onze trainer Stanley Menzo nog steeds een topplaats in
bij de VIP’s. U ziet het beste lezers, waar kom je AFC’ers niet tegen.
In de rubriek Stan Huygens Journaal in de Telegraaf van 1 november jl. was een artikel opgenomen over een koopavond in het Amsterdam Diamond Center. Ons Zilveren Ploeglid Benno Leeser wordt
geciteerd en bij het artikel is een foto geplaatst van een viertal dames,
die werkzaam zijn in de wereld van de juwelen. Op deze foto staan
Mireille Bijlsma en Gytha Bijlsma, de echtgenotes van onze leden
Dennis Bijlsma en David Bijlsma. U ziet het weer beste lezers,
AFC’ers kom je overal tegen.
De jaarlijkse bijeenkomst van de leden van de Zilveren Ploeg vond
op vrijdag 7 november jl. plaats. Liefst 124 leden van de 226 leden
van de vereniging, die langer dan 25 jaar lid zijn van de AFC, gaven
op deze eerste vrijdag in de maand november acte de présence.
Tijdens deze avond werd een zestal leden die langer dan 50 jaar lid
zijn, benoemd tot AFC-Ridder. Ik noem in alfabetische volgorde
Rob de Jong (al 57 jaar lid), Willem van Oort, Gerard van
Poorten (ook al langer lid, zie foto in 50 jarenboek), Ger Smit, Tom
Swart en Cas Tromp.

Van de redactie
In deze Schakel treft men een zeer groot aantal wedstrijdverslagen
aan, als wij goed geteld hebben alleen bij de jeugd al 44! Meer dan
12 pagina’s zijn met verslagen van jeugd en senioren gevuld. De
redactie is bijzonder verheugd, dat zoveel mensen de pen (lees de
computer) ter hand nemen om over hun favoriete team te schrijven.
Dat was vroeger wel anders. Wel valt het op, dat jeugdspelers zelf
niet zoveel schrijven, maar dat overlaten aan hun leider of familielid.
Spelers mogen ook best zelf een verslag inleveren.
Maar, zoals Johan Cruyff altijd zegt, “ieder voordeel heeft zijn
nadeel”. En dat is helaas bij onze verslagen ook het geval. Het verslag
is niet het probleem, maar de kosten van al deze extra pagina’s lopen
uit de hand.
Deze Schakel bevat 28 pagina’s en dat is teveel. De Schakel is één
van de grotere kostenposten van AFC. De redactie is aan een (vooraf
afgesproken) budget gebonden en dat wordt op deze manier overschreden. De penningmeester heeft ons hierop al aangesproken. De
redactie zal met het bestuur in overleg gaan om binnen de begroting
te kunnen blijven. Gedacht wordt aan het nog meer beperken van het
aantal woorden per team of verslag. Verslagen op de website van
AFC mogen zo lang zijn als men wenst. Hier zijn geen beperkingen
voor.
U hoort nader van ons.

Ledenlijst
Kandidaat Lid/Donateur:
Marto S. Mangoensoemarto, Jun., 26-02-1989, Herman Hoebehof 6,
1187 TG Amstelveen, 020-6433636, Lidnr. 7218, KNVB nr.:
GJGN50G.
Robert M. de Queljoe, Sen., 14-11-1969, Bullmannstrasse 35, 47355
Kleve, Duitsland, 06-28660730, Lidnr. 7221, KNVB nr. GJNB38V.
Amahl K. Vanenburg, Pup., 19-01-1991, Suze Groenplantsoen 22,
1067 DB Amsterdam, 06-51016232, Lidnr. 7222, KNVB nr.
GJNB43T.
Klaas Nauta, Sen., 20-10-1971, Van Rappaertstraat 6 ’’, 1051 HZ
Amsterdam, 020-6860562, Lidnr. 7223, KNVB nr. GJNB37U.
Bedankt als lid/donateur:
Brice de Groot (6455), Mark van den Boogaard (6349), J. Human
(6543).
Van W.L. naar Donateur:
W.J. Drenkelford (was 0206) wordt 9835.

foto AFC Ridders

Adreswijziging:
Rob Dukker, Bolestein 80 A, 1081 CW Amsterdam, Lidnr. 0213.
Jarik van Zeijst, De Klenke 111, Kamer P442, 1083 HH, Amsterdam,
06-14790363, Lidnr. 7055.
M.J.M. van Dooren, Top Naeflaan 11, 1403 EV Bussum, Lidnr.
6119.
D.A. Sars, Van Speykstraat 37111, 1057 GK Amsterdam, Lidnr. 6428.
Zoré Badiali, Diezestraat 4011, 1078 JS Amsterdam, 020-6722494,
Lidnr. 6942.
A. van Teunenbroek, 6-3-8 Mori Kitamachi, Higashinada-ku, Kobe
658-0001, 090-6973-2626, Lidnr. 9634.
Afgevoerd:
B. Endstra (7150), J. Cohen (7188).

De nieuwe AFC Ridders v.l.n.r.: Tom Swart, Ger Smit, Gerard van
Poorten, Rob de Jong, Cas Tromp en Willem van Oort.
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was van onze vereniging – hij speelde hockey bij Pinoké en cricket
bij ACC – was hij door zijn bedrijf (Drukkerij Meijer) jarenlang
vanaf de zijlijn betrokken bij onze vereniging. Ons clubblad de Schakel werd jarenlang verzorgd door het bedrijf van vader en zoon. Namens de vereniging betuigen wij onze oprechte deelneming aan de
naaste familie.
Begin november jl. overleed Mevrouw Will Michels, echtgenote van
Rinus. Gedurende een groot aantal jaren mochten wij Will bij
evenementen bij onze vereniging ontvangen en de AFC bewaart dan
ook zeer aangename herinneringen aan haar. Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan de naaste familie.
En dan nu de verjaardagen van de leden van de Zilveren Ploeg:
Allereerst weer een correctie mijnerzijds. Tijdens de bijeenkomst van
de Zilveren Ploeg maakte oud-eerste-elftalspeler Nico van Til mij er
op attent, dat ik zijn verjaardag niet in mijn column in de vorige
Schakel had vermeld. Nico vierde op 5 november jl. zijn 66e verjaardag, waarmee wij hem alsnog van harte feliciteren. Nico is een
trouwe bezoeker van het herenjaardiner, evenals van de bijeenkomst
van de Zilveren Ploeg en volgt nauwkeurig de prestaties van het
eerste elftal.
Onze administrateur Jaap Draisma heeft mij toegezegd een nieuwe
lijst uit te draaien, waarop de verjaardagen van de leden van de
Zilveren Ploeg staan vermeld, waarvoor ik gaarne mijn dank uitspreek. Volgens mijn huidige gegevens vieren de volgende leden in
de komende twee weken hun verjaardag: Henny Cruyff (22/11) –
Steve Bierman (22/11) – Frits van Klinken (24/11) – Cockey van
Duyvenbode (26/11) – Raoul Krak (30/11) – Frans Bogaers (30/11) –
John Parsser (2/12) – Jip Vogel (2/12) – Henry Bierman (2/12) –
Henk van Weelde (6/12). Aan al deze jarigen onze welgemeende
gelukwensen. Ik hoop dat ik dit keer niemand vergeten heb!
Johan de Bie

Tot nieuwe leden van de Zilveren Ploeg werden geïnstalleerd: André
van den Bor, John Dear, Peter v.d. Dungen, Ruud Janssen, Theo
Janssen, Willem de Jong, Daan Kappelhoff (reeds 42 jaar lid), Jaap
Pluim en Joop Turfkruier.

foto Zilveren Ploeg

De nieuwe Zilverenploegers: voorste rij v.l.n.r.: Rudi Jansen, Joop
Turfkruier, Peter van de Dungen, John Dear;
achterste rij v.l.n.r.: Daan Kappelhoff, André van de Bor, Willem de
Jong, Jaap Pluim, Theo Janssen.
Als voorzitter van de Zilveren Ploeg gaat mijn dank uit naar mijn
mede commissieleden Hans Honsdrecht en Hans de Wijs. Voorts
aan de leden Jacques v.d. Glas en Chris Schröder voor de altijd
weer gegeven medewerking op administratief gebied bij de aanvang
van deze avond, evenals aan de pachters Frans Ris en Joris de Wijs
en hun medewerkers. Naar mijn idee was het weer een geweldige
avond, een avond die niet weg te denken is als traditie bij onze bijna
109-jarige vereniging en oudste club van Amsterdam. Leden van de
Zilveren Ploeg: noteer vast de datum van vrijdag 5 november 2004.
Op maandag 3 november jl. werd op Goed Genoeg een thema-avond
gehouden over trainen van jeugdspelers en het aanbieden van oefenstof. Ervaren voetbaltrainers als Hennie Schipper, Pim van de
Meent en onze eigen jeugdcoördinator Jan Verhagen waren de
sprekers. Onze eigen jeugdcommissie kan terugzien op een zeer
geslaagde avond.
Ondersteunend lid Mevrouw Tootje van Nigtevegt-Zuidhoek hoopt
op 26 november a.s. haar 99e verjaardag te vieren. Tootje is de
weduwe van ons al lang ontvallen erelid Gerard van Nigtevegt, die
in de geschiedenis van onze vereniging zo’n belangrijke rol heeft
gespeeld. Ik noem o.a. de activiteiten rondom de verhuizing in 1962
van de Zuidelijke Wandelweg naar de De Boelelaan. De jarige wordt
via haar neef Cor en nicht Nancy Wijdogen op de hoogte gehouden
over het wel en wee van de AFC. Namens de vereniging feliciteren
wij mevrouw Tootje van Nigetvegt van harte met haar verjaardag.
Jeugdspeler Sander Havermans van de C 2 was zo ongelukkig om
tijdens de wedstrijd tegen FC.Blauw Wit-Amsterdam zijn enkel te
breken. Namens de AFC wensen wij hem sterkte en een spoedig
herstel.
Zoals bij velen al bekend is ons elftal van de D 1 gevraagd om mee te
werken aan een nieuwe Nederlandse speelfilm “In oranje”met in de
hoofdrollen Thomas Acda, Wendy van Dijk, Peter Blok, Yannick
van de Velde en Dio Muskiet. In de film worden 7 wedstrijden en
twee trainingen in beeld gebracht. De film gaat over voetbal, maar het
blijft een speelfilm. Inmiddels zijn de eerste opnamen geweest en
moesten spelers van de D 1 met heel koud weer in het Olympisch
Stadion aanwezig zijn. Zeer benieuwd zijn wij naar de resultaten.
Over verder nieuws met betrekking tot deze film zullen wij u op de
hoogte houden.
De VBC (Vrienden Biljart Club) hield donderdag 13 november jl.
haar jaarvergadering. De zitting hebbende bestuursleden Willem de
Jong (voorzitter) en Ben Heesen (sekretaris) werden herkozen. Penningmeester Hans Honsdrecht trad na 12 jaar af, waarvan hij 5 jaar
als secretaris en 7 jaar als penningmeester heeft vervuld.
Ook deze keer moet ik mijn column besluiten met verdrietig nieuws.
Op 5 november jl. overleed op veel te jonge leeftijd de zoon van ons
lid van verdienste Jan Meijer: Honan Meijer. Hoewel hij geen lid

Uit de Oude Doos
Beste Lezers en Lezertjes.
Verbeeld ik me dat nou, of is het echt zo dat ik de onheilengel op
Goed Genoeg ben ondanks het kopen van een opgewekt programma
aan de poort bij een thuiswedstrijd.
Als ik naar het 1e team thuis ga kijken en dat was i.v.m. allerlei andere
besognes pas 2 maal dit seizoen verliezen wij. Zal ik maar niet meer
gaan? Maar het dilemma is, stel dat ze winnen dan ben ik daar ook
niet bij en dat doet ook pijn.
Ik weet het niet meer. Zou ik op kosten van de club een mental-coach
mogen consulteren voor hulp en oplossing van dit probleem?
Tegen Nieuwenhoorn had de wedstrijd nog 1½ uur kunnen duren
maar ook dan hadden wij tegen deze stugge langehalen en maar
lopenploeg nog geen deuk in een pakkie boter geschopt. Wat tegenwoordig zo koddig is, is dat als de keeper een blunder maakt (komt
overal voor) er daarna vaak naar een medespeler gebaard wordt dat
die dat eigenlijk had moeten voorkomen of dat het eigenlijk diens
schuld is.
En verbeeld ik mij het volgende of is het inderdaad zo dat als ik de
spelers het veld zie opgaan, zij stijf staan van de zenuwen en een
vreemde blik in de ogen hebben? Voetbal is toch een spel? Ook valt
mij op dat men (de conditie is goed) zich zelf met of zonder bal
voorbij holt en er zo onrustig en gehaast gespeeld wordt nog afgezien
van al het geblèr en gevloek waar meestal de tegenstander zich aan
schuldig maakt. Niet dat er slecht gevoetbald wordt maar zou het een
idee zijn om een 2e assistent- trainer met Yoga kwalificaties bijv.
opgedaan bij de Brahma Kumaris Spirituele Akademie te contracteren
voor de broodnodige rust, concentratie en spirituele aanpak van het
voetbal spel?
Het is maar een idee voor een ploeg met 11 doelpunten voor en 14
tegen uit 12 wedstrijden en 14 punten.
Maar goed, wat was de stand van zaken op AFC zo’n 50 jaar geleden.
Weer eens gedoken in mijn collectie oude geschriften om te zoeken
naar wetenswaardigheden in de periode okt./nov 1953 toen er nog
druk geëmigreerd werd en onze adverteerder Reiman, Stok &
Kerskens inboedels over zee verhuisde.
4
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De ouders van een voetbalkameraad van destijds hadden plannen om
naar Australië te gaan.Hij mocht van zijn moeder na schooltijd niet
meer met ons op straat voetballen want hij moest naar Engelse les.
Als hij dat niet beheerste kwamen zij dat land niet in.
Van woede hebben wij vergeten om het zelfde te eisen van mensen
die veel later ons land in wilden om er te wonen.
Een schakeladverteerder Otto Nieuwenhuizen, een destijds
gerenommeerd adres voor Verfspullen en een begrip in Amsterdam, is
inmiddels ook niet meer. Onlangs zijn deuren gesloten omdat door de
te lange sloop, breek en bouwwoede op de Overtoom de klanten
wegbleven en zij die nog binnen kwamen moesten nog eens extra
kosten maken voor schoonmaakmiddelen om de modder, prut en
andere rotzooi van de kleren en schoeisel te halen.
Maar mijn beste Ack nu verder over voetbal en geen negatieve
praatjes meer over onze polder.
Er waren toen grote zorgen over het wispelturige 1e elftal. Met 4
punten uit 4 wedstrijden (doelpunten 7-7). De oorzaak werd verklaard
dat het toenmalige 60 jaar lang streven en strijden van de Vereniging,
alsmede de zwaarte van de alledaagse zorgen erg op de schouders van
11 knapen drukten. Als voorbeeld diende de wedstrijd tegen HVC.
Voor de rust zelfbeheersing, rustig overleg (onmisbare grondslag voor
het spel volgens de scribent van toen) alsmede fris en degelijk
voetbal. Wat wilde een mens toen nog meer vraag je je af.
Maar…….. na de rust werd het bewijs van de stelling geleverd. Bij
diverse spelers alles eensklaps verdwenen. Onbeheerst, wild en dom
deden zij. En vervolgens las ik de volgende prangende vragen:
1. was hun voorraad zelfbeheersing opgebruikt?
2. liet hun verstand hen in de steek?
3. hoe kon men zulke domme dingen doen?
Kortom het fundament, de kern was weg en gelijk een aardbeving was
het gebouw AFC ingestort. De Gijsbrecht destijds 1 x per jaar op 1
januari in de Stadsschouwburg was qua drama daarbij vergeleken
niks. Hoe nu verder in de 2e klasse toen? Het antwoord is inmiddels
ook daar. Gewoon doorgaan en thans Hoofdklasser.
Het erelid A.J.F. de Vilder werd toen 60 jaar en er werd steen en been
geklaagd over de slechte opkomst op de jaarvergadering van nog net
geen 40 man. Daar zijn wij nu best tevreden mee met een 3 maal, ja
schat wel 4 maal, zo groot aantal leden als toen.
Op de TV was een kraker te zien. Een Europese selectie tegen
Barcelona. De match tussen beroepsvoetballers van toen stak volgens
de Schakel mijlen ver uit boven hetgeen het Nederlandse publiek
gemeenlijk voor z’n harde guldentjes op onze amateurvelden te
verwerken kreeg en tevens de armzaligheid van ons eigen voetbal en
ook van het Nederlands Elftal blootlegde. Enige namen voor de
ouderen onder ons Posipal (was een Tsjech naar ik meen) Kubala
(Spanjaard?) en Rik Coppens uit België destijds van Beerschot.
Verder vroeg de voorzitter of wij onze zakdoek (wie heeft er nu nog
een?) gereed wilde houden als punt 6 van de Alg.Verg.aan de orde
kwam n.l. de begroting die een zwaar tekort vertoonde. Er waren vele
suggesties voor verhoging van de inkomsten w.o. onderverhuur,
reclame aanbrengen en gesproken reclame introduceren alsmede
toeschouwers trekkende gezellige muziek.
Maar op verzoek van ene Dick Been geen hot jazz graag want die
bezorgen bezoekers van boven de 40 de gilzenuwen.
Er werd een commissie benoemd de Groep-Nigtevecht die zich over
dit onderwerp zou buigen en het Bestuur adviseren.
Er was een simpel lid, die naar mijn mening te weinig aandacht kreeg
met de volgende geniale suggestie. ”Mijnheer de Voorzitter mag ik
even, Karel Knal is mijn naam”. “Ik dacht zo, ja het is maar een
ideetje, zou een kampioenschapje en een lief promotietje naar de 1e
klasse niet wat meer recette kunnen opleveren?” De schat, hij bleek
een nieuw lid te zijn en een roepende in de woestijn want wat wist hij
nou van wat een voetbalclub ambieerde, laat staan AFC destijds.
Tot den volgende keer.
B. Ack ( vroeger liefst rechts)

Koninklijk Kienen
Op vrijdag 19 december a.s. vindt op AFC weer het traditionele
kienen plaats en wel ten zevende male onder de bezielende leiding
van het ‘kien dream team’ bestaande uit Ron van Doesburg, Ronald
Koster, Lou Hekster, Roy van Dijk en Hans Hulst.
En zoals bekend is AFC's kienavond royaal gedoteerd, dankzij een
aantal vaste gulle gevers. Elk van de zes ronden kent hoofdprijzen,
extra prijzen en verrassingsprijzen. In het verleden gingen al parfumerie, horloges, een gitaar, een fiets, kaartjes voor een wedstrijd
van Ajax, een op maat gemaakte blazer, wijnen, wild, textiel, grif over
de tafels. Zoals u weet is de absolute kraker telkens de hoofdprijs van
de 6de en tevens laatste ronde, doorgaans een reis voor twee
personen. .
Elk jaar treft de kiencommissie ook weer vele nieuwe en onbekende
gezichten aan, terwijl toch altijd duidelijk gesteld wordt dat het
evenement bedoeld is voor en door AFC-ers en niet voor een aangetrouwde tante Trees en de voogd van de minderjarige ex-vriendin
van wijlen ome Piet. Daarom zal de commissie dit jaar als vanouds
strenge toegangscontroles gaan hanteren. Hoe zit dat nu? De drie
gouden kienregels:
1. De kien(st)er is minstens 18 jaar.
2. De kien(st)er is lid of donateur/donatrice van AFC
3. De kien(st)er is wederhelft, levenspartner, ouder of
voogd van een lid of donateur/donatrice van AFC.
In alle gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist de
commissie. Voorts zal steekproefsgewijs op AFC-lidmaatschapskaart
gecontroleerd worden of iemand lid dan wel donateur is. Dit houdt in
dat als u uw contributie of donatie nog niet voldaan heeft, u geen
recht heeft om aan het kienen deel te nemen. Neemt u de kaart dus
mee!
In ieder geval, wordt het dit jaar vrijdag 19 december, aanvang
20.00 uur supergezellig. Net als vorig jaar zal er weer koninklijk
gekiend worden (er is weer veel gebeurd ten huize van de
Oranjes…..!) en zal de prijzentafel weer rijkelijk gevuld zijn, tot en
met de paperclips, portemonnaietjes, sleutelhangers en puntenslijpers
aan toe. Op die dag kunt u zich overigens te AFC vanaf 18.00 tot
19.30 uur te goed doen aan een buffet nieuwe stijl met de keuze uit
een uitgebreide kipsaté of boerenkool met worst voor € 8,50 per
gerecht. Meldt u dat wel even van te voren aan onze nieuwe sociëteituitbaters (020-6445575). Er is ook een inschrijflijst bij de bar.
Wij zien u graag dit jaar vlak voor Kerst weer terug.
Namens de Kiencommissie,
Lou Hekster

Medische commissie
Kopzorg
“Scheids, waarom een gele kaart? Een lullig kopstootje, hij is toch
zeker geen watje!?”
Blessures aan het hoofd hebben soms akelige gevolgen, zoals hersenletsel. De grootste oorzaak hiervan is niet zozeer het koppen van de
bal, als wel de kopduels. Maar ook hoofd-knie contact en zéér zeker
de elleboogstoot baart ons kopzorgen.
De K.N.V.B. is reeds een jaar geleden begonnen met de campagne:
“Stop de elleboogstoot.” De medische commissie van A.F.C. sluit
zich hier gaarne bij aan.
Een grootschalig onderzoek op dit gebied heeft neuropsycholoog
Erik Matser deze maand afgerond en de uitslag geeft aan dat hersenletsel in de sport in het algemeen, maar bij voetbal in het bijzonder
zwaar wordt onderschat.
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surebehandelingen, 6 keer de bal in de tribunes of struikgewas geramd) maar blijft onder leiding van hun uitstekende doelman overeind
en AFC kan geen vuist meer maken.
Toch heb ik een ECHTE wedstrijd gezien tegen een stugge,
hardwerkende en gedisciplineerd spelende ploeg die niet onverdiend
maar wel onnodig verloren werd. En ondanks dit puntverlies en de
eerder gemorste punten tegen bijv. TEC, Westlandia en ADO’20 sta
je maar 4 punten achter op de onverwachte koploper TONEGIDO in
deze spannende en daardoor aantrekkelijke competitie.
Daarmede komt een einde aan mijn verslaggeving. Onze redacteur
had gevraagd de pen bij een nederlaag voor de volgende wedstrijd
door te geven aan een oud-eerste elftalspeler. Maar ik zag er maar
weinig en degenen die ik het vroeg waren nou niet wat je noemt erg
enthousiast …….. Jammer.
Nou was er wel een supporter (die is er trouwens altijd) die nooit in
het eerste heeft gespeeld, maar dat wel altijd graag had gewild, de
secretaris van onze supportersclub “the Reds” Hans Brouwer. Hans
speelde vele jaren als linksback in AFC zaterdag 5, omdat er geen 6e
team was, doch is ondanks dat een alom erkend voetbalkenner. Hij
schrijft het verslag van de wedstrijd tegen onze vrienden van
Elinkwijk en ik hoop van nog vele wedstrijden daarna.
Kees Gehring
Opstelling AFC: Van Holten, Esionye, Zaoudi, Sander en Akhamrane, Stuut, Robert Gehring en Landvreugd (Purperhart), Bentohami
(Ascension), Turpijn (Daal) en Bobby Gehring.

Hersenschudding in het voetbal is doorgaans van lichte aard. Een
goede inschatting van de verzorger of jeugdleider maar ook die van
een ervaren scheidsrechter is zeker gewenst.
Signalen welke je na een kopstoot(hoofdcontusie) kan waarnemen
zijn: de speler is duizelig en maakt een versufte indruk. Hij is soms
verward, of is de gebeurtenis rondom het trauma geheel vergeten.
Verschijnselen als hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid of
dubbelzien geeft de speler al snel zelf aan. Bij vragen ter oriëntatie op
de omgeving zoals: hoe is de stand, wie is de tegenstander en welke
dag is het vandaag, zal bij afwijkende antwoorden de speler het verder
spelen verboden moeten worden. In tegenstelling met vroeger waar
enkele dagen platliggen en rust werd voorgeschreven is dit
tegenwoordig niet meer relevant.
Wanneer mag de speler weer de wei in? Als hij zich ten minste vijf
tot zeven dagen geheel fit heeft gevoeld en zonder hoofdpijn is.
Bij enige twijfel omtrent dit fenomeen is het altijd raadzaam een
huisarts of specialist te raadplegen. Neem hierin nooit enig risico!
Voor A.F.C.ers bestaat het maandagavond-inloopspreekuur van
19.00-20.00 uur in de fysiopraktijk van Nijenrodeweg 914, tevens bij
A.F.C. op vrijdagen van 17.00-19.00 uur
De medische commissie:
Lex Swaan (arts), 020- 6731337
Fysiotherapeuten: Wim Crouwel/Frank Tilmans 020- 6440070,
Reinier van Dantzig 020-6627244
Verzorger A-selectie: Ko Grosze Nipper 06-44352970 of 0365375516

9 november: Elinkwijk - AFC 1 - 0
Het is zondagavond 2 november, een uur of half zeven. Het
teleurstellende resultaat van de wedstrijd tegen Nieuwenhoorn is bijna
weggedronken.
Aan de bar wordt een serieuze discussie gevoerd over de verdere
verfraaiing van de inrichting van ons clubhuis. De dames, die bij ons
dan wel niet mogen voetballen, stevenen hier af op een regelrechte
‘periodetitel’ en dus komen de kristallen lampen en de rooie stoeltjes
ook in de voorzaal. Een fraai resultaat!!
Kees Gehring, haast moedeloos en ook vergeefs op zoek naar
gewillige oren die net als hij een andere wedstrijd hebben gezien,
vraagt me of ik een Corenwijntje wil. U weet, ik ben geen drinker,
dus sla ik het aanbod beleefd af, ook al omdat ik bang ben dat er wat
achter steekt. Ik ken Kees immers al een paar jaar!!
“Hans” zegt Kees, “jij was vroeger een lekker backie”, daarmee
doelende op die keer, een jaar of twintig geleden, dat ik hem tijdens
een vriendschappelijke wedstrijd met de legendarische basketball
club ‘The Reds’ bekant de overdekte tribune op schopte. Nostalgisch
aangelegd als ik ben springen de tranen van ontroering me in de ogen
bij zo veel eer en op dat moment, ik had het moeten weten, slaat Kees
meedogenloos toe.
Kees legt mij uit dat, omdat AFC verloren heeft, hij de estafette-pen
voor het schijven van het verslag moet overdragen. Eigenlijk moet dat
aan een oud-eerste elftal speler “maar de enigen die ik kon vinden zijn
Jos Kemna en Ernst Seunke en die schrijven beroepshalve dubbel,
dus daar komt niets van terecht”, zegt Kees.
Op zo een dag als deze heeft Kees, met twee zoons in het eerste ( is
dat ooit eerder gebeurd? ik kan het me niet herinneren) het altijd
moeilijk en je kan er niet om heen om mededogen met hem te hebben.
“Zou jij me uit de brand willen helpen?” komt er wat weifelend uit
zijn mond . “Geef me dan toch maar dat Corenwijntje” zeg ik tegen
Kees, want ik begrijp waar hij heen wil.
Wat Kees niet weet is, dat ik al een tijdje met de spelers van ‘ons
eerste’ heb staan praten, met name Robert en Bobby en die zouden
het toch wel erg prettig vinden als er eindelijk eens iemand met
verstand van voetbal over het ‘eerste’ gaat schrijven.
Ik zeg dus “JA” tegen Kees die me om de hals valt en me nog een
Corenwijntje aanbiedt . Robert vertelt het tegen de spelersgroep die
op het punt staat om te vertrekken naar de Rosereijn, het etablissement van Wouter Amesz aan de Haarlemmerdijk 52, alwaar je zo
uitstekend en gezellig kunt eten. Ik hoor gejuich, dat blijkt voor mij te
zijn en onze jongens verlaten het clubhuis met de yel “wij tillen Hans
over de winterstop”.
Helaas, het ”geen woorden maar daden”, blijkt in deze fase van de
competitie niet van toepassing op ‘ons eerste’. In de slechtste wedstrijd van dit seizoen werden volledig onnodig en onverdiend de

Ons Eerste
2 november: AFC-Nieuwenhoorn 0-2
Erelid Rob Duis stelde het al in de laatste Schakel: “AFC heeft een
thuisprobleem”.
Dit seizoen zijn er inmiddels 10 wedstrijden gespeeld, 6 uit en 4
thuis. Uit werd 4 keer gewonnen en thuis tot nu toe nog niet één keer.
“Het was slecht”, hoorde ik van diverse kanten na afloop van de
wedstrijd tegen Nieuwenhoorn in het sfeervol opgeknapte clubhuis
van Frans Ris en Joris de Wijs. Daar was en ben ik (dit verslag schrijf
ik zondagavond om 9 uur, 5 uur na afloop van de wedstrijd) het niet
mee eens. Zonder de geblesseerde Pierre Tosch, Ken Watanabe, Hans
Geerlings en Daniel van Meer (die wel een halve wedstrijd met het
tweede speelde, dat met 1-2 bij Omniworld won) opent AFC onder
niet gemakkelijke omstandigheden (wind en regen tegen) met aanvallend voetbal (bijv. een mooie combinatie tussen Uli Landvreugd
en Rody Turpijn brengt Uli alleen voor de keeper, maar hij komt net
een half metertje te kort) doch na 10 minuten valt er zomaar een
tegengoal uit de lucht, 0-1.
Nou moet je tegen een ploeg als Nieuwenhoorn één ding niet doen en
dat is met 0-1 achterkomen. Zij spelen “kort op de man”, vanuit een
gesloten verdediging en houden de ruimtes klein. Daar is veel
loopwerk voor nodig en normaal gesproken kan een ploeg dat geen 90
minuten vol houden. AFC probeert opnieuw de wedstrijd op te
pakken, maar dan na 20 minuten is er een misverstand tussen doelman
Edwin van Holten en rechtsback Joey Esiony en staat het 0-2.
Volkomen onnodig maar ook het maken van foute keuzes hoort bij
voetbal. Natuurlijk kost het dan tijd om je te herstellen. Toch noteer
ik 4 corners, 3 vrije schoppen rand strafschopgebied en 2 of 3
kansjes/mogelijkheden (een kopbal bij de 2e paal 10 centimeter naast,
schot op het laatste moment geblokt door een verdediger terwijl de
keeper op zijn “verkeerde” been staat, schot in het zijnet), maar het
blijft de eerste helft 0-2, terwijl Nieuwenhoorn bij een aantal counters
op een nog grotere voorsprong had kunnen komen.
Het is duidelijk. Na rust met de wind in de rug moet er iets geforceerd
worden.. Dat gebeurt dan ook. In de eerste 10 minuten creëert AFC
twee 100% kansen die er echter niet ingaan en scoort Dennis Purperhart, maar zijn goal wordt (onterecht, ik stond exact op één lijn)
afgekeurd wegens buitenspel. En dan voetbal je niet alleen meer tegen
Nieuwenhoorn, maar ook tegen de klok. Het spel van AFC wordt
gehaaster, niet alle spelers brengen vandaag wat we eerder dit seizoen
wel van hen hebben gezien en de factor geluk (in het voetbal een
onderschat maar zeer belangrijk onderdeel) wordt groter.
De bal moet een keer goed vallen, maar helaas dat gebeurde niet.
Nieuwenhoorn zit er weliswaar helemaal doorheen (5 langdurige bles6
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Hopelijk zal de wedstrijd Schotland – Nederland mij voldoende
inspiratie schenken.. Helaas niet, maar we hebben goed gespeeld maar
pech gehad. Waar hoorde ik dat eerder?
Zondagochtend toch nog redelijk wakker geworden. Echter, de regen
komt met bakken naar beneden. Nee he ? Gatverdamme, ook dat nog!
’t Zou toch niet afgelast zijn?? Even de afgelastingenlijn gebeld. Pim
zegt dat alles afgekeurd is behalve `”ons eerste “. Eerst de lieslaarzen
aangetrokken en dan op naar Goed Genoeg.
Eerst even naar boven om sfeer te proeven. Daar staat “ons eerste”
gewoon in hun burgerkloffie. Ik begrijp er niks van totdat ik ontdek
dat het de afdeling blessures is. Het zijn er wel veel trouwens en ik
vraag mij af waarom er toch zoveel geblesseerden zijn, zowel bij
zondag 1, zondag 2 en zat 1???
Dan naar beneden, positie kiezen, even afwachten hoe het met de toss
gaat en dan op de dijk achter het doel van de tegenpartij. Doen we al
jaren en dus ook vandaag. We spelen eerst van het clubhuis af, dus
dat wordt lopen… en we staan nog niet of ja hoor, hij ligt er al in.
Helaas voor ons is het wel ADO´´20 dat scoort. Voorzet van links,
lang onderweg, twee AFC verdedigers eronder door en we staan
achter. Niet bij de pakken neerzitten, ‘power of positive thinking’ erin
en aanpakken die hap. ADO zakt geheel terug terwijl AFC het initiatief pakt. Negen soms tien man achter de bal, speelruimte wordt beperkt maar door onze individuele klasse krijgen we toch kansen.
Kopbal van Tahir wordt van de doellijn gehaald. Dennis glijdt een bal
net voorlangs. Goed uitkomen van de keeper en weer een kans weg…
ADO komt er gewoonweg niet meer aan te pas. AFC is (veel) beter.
Nu de goals nog…
Scheidsrechter van Loen krijgt genoeg van al die overtredinkjes van
ADO, Hij kiest duidelijk voor ‘t voetbal en niet zoals veel collega´s,
tegen het praten ! AFC krijgt veel mee, maar doet niets met de vrije
trappen…
Dan is het rust… even een broodje bij het stalletje buiten. Boven is
overvol namelijk!
Na de rust hetzelfde beeld. AFC valt driftig aan en ik moet zeggen:
we spelen inderdaad goed en zijn beter, maar nauwelijks kansen.
Even opwinding als we ons afvragen of de keeper van ADO een
kopbal van Tahir achter de doellijn stopt of niet. De grensrechter was
nog onderweg naar de achterlijn, dus die heeft niets gezien. Geen
doelpunt dus… en “ons eerste“ blijft aanvallen. Maar helaas de bal
gaat er niet in…en weer verliezen we een wedstrijd die we niet
hoeven te verliezen!
Met de pest in mijn lijf naar huis. Op Radio Noord-Holland hoor ik
onze trainer zeggen dat we goed speelden en beter waren dan de
tegenpartij. Ik ben het volledig met hem eens. Ook de trainer van
ADO’ 20 trouwens, maar ja, die neemt 3 punten mee naar huis en
wij???
Waar ligt het toch aan? Ik laat het over aan de kenners en die zijn er
in overvloed op Goed Genoeg… Dat geeft de burger (lees AFC-er)
moed. Zondag a.s. dan maar eindelijk winnen – thuis tegen AFC’ 34!
(die net met 1-0 van Elinkwijk winnen vandaag trouwens)
Eerst woensdag a.s. de Schotten en dan zondag AFC’34… ! Met de
‘power of positive thinking’ moet het toch een keertje gaan lukken ??
Ik ga eerst maar eens wat rondbellen om een slachtoffer te vinden
voor ’t verslag.. Zal wel lukken!

punten bij Elinkwijk gelaten. Hoewel de stoomboot met de Goedheiligman aan boord, nog niet eens in de buurt van ons land is speelt
onze verdediging zoals ook al in eerdere wedstrijden voor Sinterklaas.
Een afgrijselijk misverstand bij een terugspeelbal werd door Elinkwijk, in dank, omgezet in een 1-0 voorsprong die de ploeg van Du
Chatinier niet meer uit handen gaf.
De aan mij toegewezen schrijftijd zit er door dit resultaat helaas op.
Gelukkig heb ik minder moeite dan Kees met het vinden van een
opvolger. Mijn goede vriend en collega-bestuurder van de s.c. “the
Reds”, voorzitter Tim Timmerman was onmiddellijk bereid het verslag van de wedstrijd tegen ADO’20 op zich te nemen. Tim is in het
grijze verleden ook eens een keer 7 minuten ingevallen bij ‘het eerste’
en is bovendien nog 2 seizoenen succesvol leider geweest. Hierdoor
krijgt ook de oorspronkelijk opzet van de verslaggeving weer een
legitiem karakter
Hopelijk haalt Tim de kerst.
Rest mij nog te melden dat er 282 toeschouwers waren, waarvan de
helft van AFC en dat Ad Westerhof de ‘live’ reportage verzorgde
voor Radio Noord Holland.
De gehaktballen waren prima en scoorden een dikke 7,5 op de schaal
van Nieuwenhoorn.
Hans Brouwer
(ingezonden mail naar aanleiding ban bovenstaande verslag)
Mijne Heren,
In het verslag van Hans Brouwer m.b.t. de wedstrijd Elinkwijk- AFC
op zondag 9 november jl, dat ik op de website van AFC heb gelezen,
heb ik bemerkt, dat de schrijver weinig over het verleden van de club
weet. Reeds eerder hebben "twee zonen van een vader" in het eerste
elftal van AFC gespeeld.
Ik memoreer Dick en Jaap Disselkoen(1943/47), Gerrie en Karel ter
Horst (1943-1949), Wally en Henny van Weelde (1947/1949), de gebroeders van der Hurk en niet te vergeten de broers Paul en Robbie
Meijer. Paul Meijer wordt soms nog steeds bij AFC gesignaleerd.
De vriendelijke groeten,
oud lid Henk Mulder (1947/1953)
16 november: AFC - ADO'20 0 – 1
Vorige week zondag was het opvallend stil in onze (volle) auto (carpooling is fun). We reden terug uit Utrecht bij Elinkwijk. Van de
achterbank hoorde ik iemand mompelen: “tjonge, tjonge, wat een
afgang”.
Ik zeg “dat je niet eens van zo’n ballenploeg kan winnen, Ik denk dat
ik zondag a.s. maar eens een baaldag opneem en niet ga kijken”.
Mijn vriend, collega, manager en chauffeur Hans Brouwer deelt mij
echter vriendelijk mee dat dat niet zal gaan, want ik moet het verslag
schrijven ! Ik??? Ja, zegt Hans – ze hebben verloren en dan moet ik
het stokje overgeven en ik vind dat jij het dan maar moet doen. Dat is
even schrikken… maar goed het is nog een week weg, denk ik.
Op maandag kan ik in de krant lezen dat onze trainer vindt, dat we
(weer) goed gespeeld hebben, maar (weer) pech hadden. Waar heb ik
dan naar gekeken vraag ik mij af?? Waarschijnlijk gebruikt onze
trainer “the power of positive thinking”, een oud gebruik in onze
club!
In de loop van de week word ik gebeld. De webmaster zelf: Zeg Tim,
jouw verslag gaat toch wel over de wedstrijd hè?? Het is tenslotte en
wedstrijdverslag en het komt op de website voor iedereen te lezen.
Natuurlijk schrijf ik over de wedstrijd…!

Tim Timmerman

Uitslagen
zaterdag 1 november 2003
AFC 1 - IJ-BOYS 1
AFC 2 - HFC Kon. 2
AFC 4 - TABA 2
AFC 5 - WV-HEDW 9
AFC 7 - Kennemerland 4
AFC VE1 - Dijk De VE2
AFC C1 - GVVV C1
AFC C2 - Argon C1
AFC D3 - Fortius D1

1-2
2-1
2-1
2-2
0-3
6-0
2-0
2-1
1-1

AFC D5 - Chabab D1
AFC D8 - Sporting Martin D3
AFC D9 - Blauw Wit Amste D6
AFC D10 - Pancratius D5
AFC E2 - Legmeervogels E2
AFC E3 - Roda '23 E3
AFC E5 - Roda '23 E5
AFC E7 - Legmeervogels E7
AFC E9 - Pancratius E7
AFC E10 - RKAVIC E2
7

3-1
2-5
3-13
1-2
2-6
2-1
3-2
2-2
5-0
1-3

AFC E11 - RKAV E3
AFC F2 - SDZ F1
AFC F4 - DWS F2
AFC F6 - AGB F1
AFC F8 - DCG F3

1-1
7-0
1-2
2-5
0-9

DVVA 6 - AFC 3
afgelast
TABA 3 - AFC 6
3-3
Volewijckers VE1 - AFC VE2 5-1
Omniworld A1 - AFC A1
2-0
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IJsselmeervogel A1 - AFC A2
Ajax B2 - AFC B1
DCG B1 - AFC B2
Almere B1 - AFC B3

4-4
2-1
2-1
1-2

Legmeervogels D1 - AFC D2
Swift D3 - AFC D4
Roda '23 D3 - AFC D6
Legmeervogels D4 - AFC D7
Amstelveen H E1 - AFC E1
Blauw Wit Amste E4 - AFC E4
Buitenveldert E3 - AFC E6
Amstelveen H E4 - AFC E8
Roda '23 E14 - AFC E12
Zeeburgia F1 - AFC F1
Turkiyemspor F2 - AFC F3
Pancratius F4 - AFC F5
NFC F2 - AFC F7

3-2
1-1
4-1
4-0
5-0
3-6
3-0
2-5
0-14
2-1
0-3
4-1
1-5

zondag 2 november 2003
AFC 1 - Nieuwenhoorn 1
AFC 5 - Chabab 2
AFC 8 - RKAVIC 4
AFC 9 - A'dam Seref Spor 4
AFC A3 - Chabab A1
AFC A4 - Abcoude A3
AFC A5 - VVZ A2
AFC A6 - AS'80 A2
AFC B4 - VSV B1
AFC B5 - DIOS B1
AFC C4 - Sporting Maroc C1
AFC C5 - Roda '23 C1
AFC C6 - Almere C4
AFC C8 - Muiden C1
AFC C9 - Pancratius C5

0-2
1-3
2-2
0-0
3-0
0-12
4-2
3-0
4-3
7-1
5-0
0-7
3-1
1-1
0-2

Omniworld 2 - AFC 2
Abcoude 2 - AFC 3
DCG 3 - AFC 4
Gold star/SNA 3 - AFC 6
Diemen 3 - AFC 7
Ouderkerk 3 - AFC 10
RAP 6 - AFC 11
KDO 6 - AFC 12
Sloten/Rivalen B1 – AFC B6
Ouderkerk B2 - AFC B7
AS'80 C1 - AFC C3
ZSGO/WMS C1 - AFC C7

1-2
2-4
2-5
3-2
5-1
6-3
0-3
1-3
8-2
4-1
2-3
2-2

zaterdag 8 november 2003
AFC VET – Quick VET
afgelast
AFC 3 - AMVJ 3
2-4
AFC 6 - Aalsmeer 4
4-3
AFC 7 - Ouderkerk 4
0-1
AFC VE2 - Weesp FC VE3
3-3
AFC A1 - De Graafschap A1
1-2
AFC A2 - Feyenoord AV A1
4-2
AFC B1 - BV Veendam B1
3-1
AFC D2 - Sporting Maroc D1 2-1
AFC D4 - Legmeervogels D2
1-4
AFC D6 - RKAV D1
0-4
AFC D7 - Roda '23 D3
1-1
AFC D11 - Blauw Wit D8
2-3
AFC E1 - RKDES E1
0-1
AFC E4 - Roda '23 E4
0-1
AFC E6 - Aalsmeer E2
1-1

AFC E8 - RKAV E2
AFC E12 - Ouderkerk E9
AFC F1 - Ajax F1
AFC F3 - Sloten /Rivalen F1
AFC F5 - Blauw Wit F4
AFC F7 - Arsenal ASV F1

2-1
8-2
0-3
5-1
1-3
0-0

HBOK 1 - AFC 1
4-2
HBOK 2 - AFC 2
3-1
GeuzenM'meer 2 - AFC 4
0-5
VEW 3 - AFC 5
5-3
Real Sranang VE4 - AFC VE1 1-8
Houten B1 - AFC B3
4-1
Haarlem D1 - AFC D1
1-2
Voorland D1 - AFC D3
3-0
Amstelveen H D2 - AFC D5
2-6
Ouderkerk D2 - AFC D8
1-2
Pancratius D4 - AFC D9
14-5
Swift D5 - AFC D10
11-1
Swift E2 - AFC E2
4-5
RKAV E1 - AFC E3
0-1
RKDES E2 - AFC E5
2-5
Aalsmeer E3 - AFC E7
12-0
RKDES E5 - AFC E9
0-6
Amstelveen H E5 - AFC E10
2-6
OSV E8 - AFC E11
1-5
Pancratius F3 - AFC F2
2-6
DCG F2 - AFC F4
8-0
RKDES MF1 - AFC F6
1-1
Sporting Martin F5 - AFC F8
3-5

zondag 9 november 2003
AFC 2 - Blauw Wit Amste 2
0-3
AFC 3 - Argon 3
1-0
AFC 6 - A'dam Seref Spo 3 S.S. n.o.
AFC 7 - Blauw Wit Amste 8
0-1
AFC 10 - Buitenveldert 9
10-1
AFC 11 - JOS/W'graafsmeer 5 0-2
AFC 12 - Buitenveldert 11
4-1
AFC A5 - Tos Actief A1
1-2
AFC B2 - Zeeburgia B1
4-2
AFC B7 - Almere B4
2-8
AFC C3 - Buitenboys C1
1-1
AFC C7 – Legmeervogels C5
1-1
Elinkwijk 1 - AFC 1
ZSGO/WMS 2 - AFC 5
Fortius 3 - AFC 8
DWG/Rombout 5 - AFC 9
OSV A1 - AFC A3
Ouderkerk A2 - AFC A4
Arsenal ASV A1 - AFC A6
Blauw Wit Amste B3 - AFC B4
RKAV B1 - AFC B5
Sporting Martin B2 - AFC B6
Zeeburgia C1 - AFC C1
Blauw Wit Amste C2 - AFC C2
Sloten /Rivalen C1 - AFC C4
Almere C2 - AFC C5
Buitenveldert C2 - AFC C6
AS'80 C6 - AFC C8
SDW C4 - AFC C9

1-0
5-1
1-5
4-1
2-3
7-1
3-0
0-0
3-2
3-6
2-1
1-4
3-8
2-1
1-6
4-1
2-6

dinsdag 11 november 2003
AFC D1 - AZ D1

1-2
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zaterdag 15 november 2003
AFC 1 – Argon 1
1-2
AFC 2 – Volendam rkav 4
4-2
AFC 4 – Sporting Noord 2
5-0
AFC 5 – Amstelveen H. 6
2-4
AFC VE1 – Sloterpark/AGS VE3 4-5
AFC B3 – Geinoord N’gein B1 1-1
AFC C1 – Bblauw Wit C1
0-2
AFC D1 – Ajax D1
2-6
AFC D3 – Ajax D3
0-4
AFC D4 – Roda’23 D2
1-2
AFC D8 – Legmeervogels D5 1-1
AFC D9 – SCW D2
3-1
AFC D11 – Ajax D5
2-2
AFC E2 – NFC E1
0-3
AFC E3 – Ouderkerk E2
1-2
AFC E5 – Blauw Wit E5
2-3
AFC E6 – Roda’23 E6
1-2
AFC E9 – Arsenal ASV E3
4-1
AFC E10 – SDZ E5
3-2
AFC E11 – NFC E3
9-1
AFC F2 – Legmeervogels F2
2-2
AFC F6 – Pancratius F5
2-1
AFC F8 – Roda’23 F7
1-9
Victoria Vet. – AFC Vet.
1-6
SIZO 2 – AFC 3
3-4
Geuzen M’meer 3 – AFC 6
4-3
Amstelveen H. 8 – AFC 7
???
Argon A1 – AFC A1
1-0
Hollandia A1 – AFC A2
2-1
De Graafschap B1 – AFC B1
1-1
Sporting Martinus D1 – AFC D2 0-5
RKDES D2 – AFC D5
4-0
Pancratius D3 – AFC D6
3-2
RKAV D1 – AFC D7
3-1
Legmeervogels D8 – AFC D10 2-6
Legmeervogels E1 – AFC E1
1-0
Ouderkerk E3 – AFC E4
2-10
Amstelveen H. E3 – AFC E7
6-0
Legmeervogels E8 – AFC E8
1-5
Pancratius ME2 – AFC E12
1-4
DWS F1 – AFC F1
0-4
Sporting Martinus F3 – AFC F3 0-10
KDO F2 – AFC F5
1-3
RKAV F2 – AFC F7
4-0

zondag 16 november 2003
AFC 1 – ADO’20 1
AFC C2 – Purmersteyn C1
AFC C8 – Buitenboys C6
AFC C9 – RKDES C3
overige wedstrijden afgelast

0-1
3-1
4-0
11-0

Elinkwijk 2 – AFC 2
3-1
DWS 2 – AFC 3
7-0
RKDES 2 – AFC 4
1-2
Sloten/Rivalen 3 – AFC 6
2-1
Buitenveldert 8 – AFC 7 afgelast
RKAVIC 6 – AFC 10
afgelast
WV-HEDW 4 – AFC 11
2-2
Arsenal ASV 5 – AFC 12
???
NFC A2 – AFC A5
0-6
DCG C2 – AFC C3
Weesp C2 – AFC C6
2-4
DWS C4 – AFC C7
5-0
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In Amerika is de aanwezigheid van een fitnessgelegenheid meer gewoon dan uitzondering. Bewezen
is dat deze faciliteit een toegevoegde waarde heeft op de gezondheid en de werksfeer binnen het
bedrijf. Tevens kan een goed opgezet fitnessconcept een bindende factor zijn voor werknemers.
Company Fitness Service is hier in gespecialiseerd. Wij kunnen het volgende voor u betekenen:
••Wij ontwerpen voor u een fitnessruimte die op de specifieke situatie van Uw bedrijf is toegesneden
••Wij zorgen voor de apparatuur die past bij Uw wensen en uw budget.
••Wij maken een businessplan voor een gezonde en verantwoorde exploitatie van de fitnessruimte
••Wij kunnen Uw ruimte voorzien van gediplomeerd personeel voor verantwoorde begeleiding.
Tevens kan Company Fitness Service u adviseren over:
••Werkplek onderzoek ter voorkoming van werkgerelateerde klachten
••Stoelmassages op de werkplek ter ondersteuning van optimale werkprestaties
••Optimale samenwerking tussen Uw bedrijfsarts en onze fysiotherapeuten in het kader van arbeids••revalidatie en reïntegratie.
Meer informatie: Company Fitness Service
Simon van Collemstraat 194
1325 RR Almere
tel. 036 5311929

In onze zeer luxueuze en moderne 800 m2 grote sportclub kunt U in een uitermate gezellige en sfeervolle
ambiance werken aan Uw gezondheid op afspraak.
In groepjes van maximaal 7 mensen kunt u deelnemen aan:
☛ fitnesslessen
☛ aerobics/step
☛ spinning (max 12 )
☛ skate cursussen
☛ loopscholing
Dit alles onder professionele begeleiding van gediplomeerde instructeurs.
Daarnaast kunt U gebruik maken van:
☛ ricochetbaan (variant op squash)
☛ sauna, turksbad
☛ fysiotherapie
☛ massage
☛ bar
Als service kunt u tijdens de training en na het douchen gebruik maken van onze handdoeken.
Wij zijn 7 dagen per week geopend. Wij nodigen U uit voor een rondleiding en maken graag een
afspraak met U voor een proefles. Niet alleen als particulier maar ook als bedrijf kunt U lid worden
(fiscaal aftrekbaar).
Voor meer informatie: Personal Health Club, Breitnerstraat 4, 020 4702067
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M I X E D

P I C K L E S
ingelegd door Willem Adriaansz
w.adriaansz@zonnet.nl

EEN LOCATIE
AFC-vrienden, opgelet. Deze MP-aflevering heeft een historisch karakter en mag dus gezien worden als een les in geschiedenis. Wie meent dat
AFC slechts nu en hier bestaat en dat alles – ook buiten AFC – uit voorgaande jaren van nul en generlei waarde is geweest kan zich verder lezen
besparen. Wie daarentegen enig besef heeft van – of interesse heeft voor – het verleden van AFC wordt aangeraden er nog even bij te blijven.
Pickelaar nodigt de volhouders uit terug te gaan naar een voorbije tijd en tenslotte naar het kalenderjaar 1946.
Sportpark 'Goed Genoeg' was een onbekende verre toekomst en de AFC-terreinen lagen nog aan de Zuidelijke Wandelweg, die van de
Amstelveenseweg lommerrijk doorliep tot de Amstel. Een klein stukje van die weg bestaat nog (terzijde van de begraafplaats Zorgvlied). De rest
sneuvelde op de tekentafel voor stadsuitbreiding. Aan de westzijde van die Wandelweg sloten de 3 AFC-velden aan op de begraafplaats
Buitenveldert. Het middelste veld was het hoofdveld, waarlangs de overdekte houten tribune (later afgebrand) stond, die heden ten dage nog
wordt afgebeeld op pagina 1 van de AFC-Schakel. Op die velden en in het – eveneens houten – clubhuis speelde het AFC-clubleven zich af van
1921 tot 1962. AFC 1 kwam er met uitzondering van de eerste twee seizoenen (tweemaal degradatie) uit in de 2-de klasse. Een hoofdklasse was
nog niet uitgevonden. Op die toenmalige Zuidelijke Wandelweg is bestuurlijk en organisatorisch de basis gelegd voor het AFC van vandaag de
dag.
CITAAT
“In ’t voorleden ligt het heden; in het nu wat worden zal”.
(Willem Bilderdijk,
Nederlands dichter en geleerde, 1756-1831).
EEN GEBEURTENIS
Terug naar het jaar 1946 en – concreter – terug naar de tweede helft van seizoen 1945/1946. AFC was in 2A ingedeeld met Alcmaria Victrix,
Alkmaarse Boys, DWV, KFC, OSV, Volendam, West-Frisia, WFC, ZVV en ZFC. Hoewel AFC als titelfavoriet was gestart leek KFC fluitend
op weg naar het kampioenschap; getuige de tussenstand KFC 9-15 en AFC 9-8. Maar KFC raakte de weg kwijt en AFC herstelde zich. Op 26
mei was de stand KFC 19-30 en AFC 18-26. Voor AFC nog 2 thuiswedstrijden: KFC (!) en WFC. Op die laatste zondag in mei had KFC voor
de titel genoeg aan een gelijkspel. Zou AFC winnen van KFC (en vervolgens van WFC) dan zouden KFC en AFC gelijk eindigen en nog een
beslissingswedstrijd moeten spelen.
AFC-KFC was compleet uitverkocht en op de Wandelweg bracht een 'overdekte' zwart 25 gulden op! Voor KFC leek het na 0-2 rust en vervolgens 0-3 20 minuten voor tijd kat in bakkie. Toen tekende Henk Sonnevelt 1-3 aan en 9 minuten voor het einde scoorde Chris Geluk (vader
van Edwin) 2-3. Dick Disselkoen (vader van wijlen Ton) maakte er 4 minuten later zowaar nog 3-3 van, maar nog altijd zat KFC op fluweel en
de Koogse horeca lachte. Twee minuten voor tijd kreeg kanon Henk Sonnevelt op 30 meter afstand de bal voor zijn vrije voeten. Hij loste een
verschrikkelijk hard schot dat in de kruising eindigde: 4-3 eindstand! Vervolgens won AFC met 4-0 van WFC en eindigde zo alsnog gelijk met
KFC.
De beslissingswedstrijd werd gespeeld in het Olympisch Stadion voor – hallo bent u daar nog – 43.000 toeschouwers, die AFC na 4-2 winst
alsnog kampioen zagen worden! De AFC-gladiatoren waren Dodo Bothe Geisler, Johnny Claus, Wim Pogge, Gerry ter Horst, Gerrie Stallmann
(captain), Cor ter Horst, Chris Geluk, Karel ter Horst, Dick Disselkoen, Henk Sonnevelt en Jaap Disselkoen.
Automatische promotie bestond nog niet, maar in de nacompetitie redde AFC het niet meer (AFC-’t Gooi 2-4 en TOG-AFC 5-0). Eén ding bleef
echter recht overeind: de lel van Sonnevelt op de Zuidelijke Wandelweg had AFC na grote financiële zorgen in één klap boven Jan gebracht.
EEN MENS
Woensdag 29 oktober 2003: na voorafgaande telefonische afspraak krijgt Pickelaar bezoek van de hem niet persoonlijk bekende Henk
Sonnevelt; inmiddels 80 jaar en wonende in Krommenie. Eerder had hij contact gezocht met AFC. Hij beschikte over foto’s en documenten
waarvan hij meende dat AFC wellicht interesse had. Dat had Pickelaar, die schielijk zijn AFC-archiefpet over de oren trok.
Vooraf had Pickelaar er rekening mee gehouden een killer te ontvangen. Trefzekere schutters van allure behoren immers een onaangenaam
karaktertrekje te tonen. Maar Pickelaar had zich deerlijk vergist. Henk Sonnevelt bleek een sympathieke en bescheiden man te zijn. Af en toe
zelfs op het verlegene af. Ooit begon hij als geboren Krommeniër in KVV te voetballen. Maar omdat zijn moeder – onderwijzeres en weduwe –
in het onderwijs zat en werd overgeplaatst naar Amsterdam kwam ook Henk in 1940 in het Amsterdamse terecht. AFC was hem als nette club
aanbevolen. Hij begon in de junioren A1 en speelde daarna aanvankelijk in de senioren 4 waarmee hij kampioen werd. Na één seizoen in het
tweede elftal kwam hij tot 1949/1950 in de hoofdmacht. Als 'provinciaaltje' had hij het niet altijd gemakkelijk gehad tussen al die goedgebekte
Amsterdamse AFC-ers. Toen zijn elftal uiteen viel had hij het wel gezien bij AFC en hij meldde zich bij Ajax, waar hij kort in het eerste elftal
speelde, zich niet thuis voelde, al gauw bedankte en terugkeerde naar zijn KVV-bron waar hij afbouwde tot in de veteranen. KVV heet
tegenwoordig overigens Sporting Krommenie.
Dat hij AFC ooit financieel uit de zorgen schoot had hij zich nooit gerealiseerd en waarom hij later overstapte naar Ajax begrijpt hij nu nog niet
helemaal.
Zijn bijzonder waardevolle aanvullende AFC-documenten – keurig geordend en gedateerd – heeft Pickelaar voor ons clubarchief in ontvangst
genomen. Met dank aan Henk Sonnevelt, een integere en bijzonder aardige man. Pickelaar vond het een voorrecht met hem in gesprek te
kunnen zijn.
EPILOOGJE
Twee uitspraken uit de dynamische en moderne tijd. Pickelaar noteerde voor u: “Het weer wordt mogelijk gemaakt door Beemsterkaas” (Sterreclame) en “Daar komt toch even een elleboog om de hoek kijken” (TV-voetbalverslaggever).
Pickelaar stak zijn elleboog uit het venster, die zag dat het weer ook vandaag weer mogelijk was gemaakt.
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2003

AFC Evenementenkalender

2004

In de maand december van dit jaar en de maand januari van het nieuwe jaar vinden er traditiegetrouw allerlei evenementen plaats op AFC.
Nog niet alle evenementen zijn op dit moment van een datum voorzien of worden nog gepland.
In een volgende Schakel leest u er meer over.

woensdag 3 december
SINTERKLAAS zal ook dit jaar weer op ons sportpark langskomen en wordt het een groot feest met de Pieten en de zoete kinderen
van de F-pupillen, World- en Champions league

woensdag 17 december
Voor de C-junioren wordt op Goed Genoeg een heerlijk Kerstdiner geserveerd en……

vrijdag 19 december
Kienen
De “traditional” onder de evenementen met de ongekend mooie prijzen en vlotte Kien-masters. Met veel succes en enthousiasme
wordt deze heerlijke avond al jaren georganiseerd door het kwintet Ron van Doesburg, Ronald Koster, Lou Hekster,
Roy van Dijk en Hans Hulst.

maandag 29 december
Het Goed Genoeg Klaverjastoernooi, dat onder leiding van Elly Coorengel zal worden gespeeld

donderdag 1 januari
Sixes
Wat is er lekkerder dan voetballen op nieuwjaars ochtend?
Fred ten Nijenhuis organiseert dit verkwikkende evenement in het nieuwe jaar en daarna …..

17.00 uur Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur van AFC ontvangt u in het rijkelijk versierde clubhuis met een welkomstdrankje
en zorgt voor een feestelijk en muzikaal begin van het nieuwe jaar

zondag 4 januari
Het indoortoernooi voor A-en B-junioren

zondag 8 januari
Het traditionele zaalvoetbal toernooi voor alle senioren van AFC in de Emergo Sporthal in Amstelveen

zondag 18 januari
Het jaardiner voor genodigden ter gelegenheid van de 109e jaardag van AFC

zondag 18 januari
Het dames jaardiner in Hilton Hotel

zaterdag 7 februari
In de sporthal van Amstelborgh Borchland wordt voor de World en Champions league spelers een groot festijn georganiseerd

Programma
14:30
12:00
12:00
10:30
10:30
12:00
09:00
09:00
10:30
10:30
10:30
12:00
10:30
09:00

Eventuele wijzigingen in het wedstrijdprogramma worden vermeld op
AT5 pagina 515. Ook via de AFC website bereikbaar.
Wij verzoeken de leiders van teams die uit spelen de uitslag van de
wedstrijd door te bellen naar AFC Niet doorgebelde uitslagen kunnen
niet worden opgenomen bij de te publiceren uitslagen.
Bel bij slecht weer de gratis AFC afgelastingenlijn: 0800-0235373.
Thuiswedstrijden zaterdag 22 november 2003
15.00
AFC VET – Black Devils VET
14:45 36126 AFC 3 - WV-HEDW 6
Kamphuis H.H.
14:45 37089 AFC 6 - VVGA 2
12.00 37218 AFC 7 - DVVA 9
14:45 97944 AFC VE2 - Amstelland VE1
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2813 AFC A1 - Cambuur L. A1
44597 AFC A2 - Haarlem A1
3237 AFC B1 - FC Volendam B1
62656 AFC D2 - Roda '23 D1
65123 AFC D5 - Sporting Martin D2
65178 AFC D6 - Aalsmeer D2
65177 AFC D7 - Pancratius D3
68894 AFC D10 - RKAV D2
71890 AFC E1 - Sporting Martin E1
74409 AFC E4 - RKAVIC E1
79885 AFC E7 - Roda '23 E7
80108 AFC E8 - Roda '23 E9
80542 AFC E12 – Legmeervogels E11
153943 AFC F1 - HBC F1

Diks M
Dambrink A.
Ende L.K.
Michael Parsser
Danny Bekker
Jonathan Tugendhaft
Sam Cohen
Danny Bekker
Jonathan Tugendhaft
Robert Molenaar
Peter Verhagen
Steven Bos
Joost Huismanels
Sam Cohen
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09:00 86085 AFC F3 - RKDES F2
09:00 142102 AFC F5 - Graveland 's F1
09:00 88564 AFC F7 - Swift F5

10:30 74420
10:30 74590
12:00 80119
10:30 80553
09:00 86043
09:00 86096
09:00 88575

Dirk De Meijer
Robert Molenaar
Peter Verhagen

Uitwedstrijden zaterdag 22 november 2003
14:30 32700 KSJB 1 - AFC 1
Dijkers C.E.
14:30 35150 Amstelveen H 3 - AFC 2
Reuver J.A. de
12:30 36822 Beursbengels 3 - AFC 4
10:30 36954 DVVA 8 - AFC 5
12:00 97677 Abcoude VE2 - AFC VE1
11:00 47482 Hoofddorp B1 - AFC B2
Janssen L.W.
12:30 47756 VVIJ B1 - AFC B3
Roest J.W. v.d.
12:00 52823 Omniworld C1 - AFC C1
Sirach J.
12:00 61597 DWS D1 - AFC D1
Wattingen B.G. van
11:00 62785 Bijlmer D1 - AFC D3
10:00 65009 Aalsmeer D1 - AFC D4
13:00 68625 Blauw Wit Amste D5 - AFC D8
11:15 148387 Swift D4 - AFC D9
11:30 63383 Almere D12 - AFC D11
09:30 71947 Blauw Wit Amste E2 - AFC E2
09:00 74299 Aalsmeer E1 - AFC E3
09:30 74522 Legmeervogels E5 - AFC E5
10:00 74577 Ouderkerk E5 - AFC E6
10:00 80221 Ouderkerk E7 - AFC E9
10:30 80333 AMVJ E2 - AFC E10
10:15 80445 Pancratius E10 - AFC E11
09:30 86028 Roda '23 F3 - AFC F2
09:00 88397 Amstelveen H F2 - AFC F4
10:00 88506 SDW F1 - AFC F6
14:00 92823 Buitenveldert F4 - AFC F8

AFC E4 - Arsenal ASV E1
AFC E6 - RKDES E3
AFC E8 - RKDES E4
AFC E12 - Sporting Martin E8
AFC F2 - Swift F2
AFC F3 - OSC F1
AFC F7 - ZSGO/WMS F1

Robert Molenaar
Peter Verhagen
Dirk De Meijer
Joost Huisman
Steven Bos
Robert Molenaar
Joost Huisman

Uitwedstrijden zaterdag 29 november 2003
14:30 134929 IJmuiden 4 - AFC 3
Zuylen C. van
14:30 97902 Real Sranang VE5 - AFC VE2
09:30 65133 Legmeervogels D3 - AFC D5
11:00 68636 NFC D1 - AFC D8
09:00 71958 Buitenveldert E2 - AFC E2
11:00 74310 Blauw Wit Amste E3 - AFC E3
11:15 74535 Ouderkerk E4 - AFC E5
09:30 79895 Sporting Martin E3 - AFC E7
11:00 80232 Sporting Martin E6 - AFC E9
11:15 144205 OSV E7 - AFC E10
09:00 80456 Amstelveen H E6 - AFC E11
11:00 84542 Legmeervogels F1 - AFC F1
11:30 88408 RKAVIC F1 - AFC F4
10:00 88462 Ouderkerk F2 - AFC F5
10:45 92834 Sloten /Rivalen F3 - AFC F8
Thuiswedstrijden zondag 30 november 2003
Bel bij slecht weer de gratis AFC afgelastingenlijn: 0800-0235373.
11:30 102848 AFC 4 - HBC 2
Boer W.A.M. de
14:45 137992 AFC 7 - Geinburgia 4
H. Elias
11:30 110318 AFC 11 - Arsenal ASV 3
A. Springer
14:45 114470 AFC 12 - WV-HEDW 8
F. Jüch
11:30 5613 AFC B2 - Blauw Wit Amste B2
14:45 124078 AFC B6 - Buitenboys B3
09:00 124832 AFC B7 - NFC B2
09:00 5778 AFC C2 - Hoofddorp C2
09:00 126758 AFC C7 - Almere C10

Thuiswedstrijden zondag 23 november 2003
Bel bij slecht weer de gratis AFC afgelastingenlijn: 0800-0235373.
14:30 1138 AFC 1 - AFC 34 1
Drewel K
11:30 102224 AFC 2 - Quick 1890 AFC 2 ter Beek T.
14:45 102488 AFC 3 - Roda '23 2
Hesse M. van
11:30 102884 AFC 4 - DCO 2
Zijp, O
14:45 107086 AFC 6 - DWG/Rombout 4 F. Jüch
14:45 107208 AFC 7 - KDO 3
H. Elias
14:45 110222 AFC 10 - KLM 2
H. Fritzsche
11:30 110354 AFC 11 - FIT 3
A. Springer
11:30 114500 AFC 12 - KLM 3
S. van Loggem
11:30 121896 AFC A5 - Purmerend A2
Diallo M.
09:00 124734 AFC B7 - Weesp FC B3
09:00 125170 AFC C3 - Omniworld C3
09:00 126788 AFC C7 - Weesp FC C4

Uitwedstrijden zondag 30 november 2003
14:30 107302 Swift 4 - AFC 8
10:00 153340 Sporting Martin C1 - AFC C5
10:00 156297 Dijk De C1 - AFC C6
10:00 142858 DWS C5 - AFC C9
14:30 155885 Muiderberg Zo1 - AFC Zo2 Huyboom M.A.M.

Ligging terreinen
Aalsmeer, Aalsmeer, Sportpark Hornmeer, Dreef, 0297-326380
Abcoude, Abcoude, Sportpark Hollandse Kade, Nieuwe Amsterdamseweg, 0294-283984
Almere, Almere, Sportpark De Marken, Hofmark, 036-5310005
Amstelveen/Heemraad, Amstelveen, Sportlaan, 020-6452443
AMVJ, Amsterdam, Sportpark 't Loopveld, Kalfjeslaan, 0206457248
Beursbengels De, Amstelveen, Sportlaan, (terrein NFC), 0206412696
Bijlmer, Sportpark De Toekomst, Borchlandweg 6-16, 020-6966365
Blauw Wit Amsterdam, Amsterdam, Sportpark Sloten, Sloterweg,
020-6171944
Buitenveldert, Amsterdam-Zuid, Sportpark Buitenveldert, De Boelelaan, 020-6445577
DCO, Haarlem, Schalkwijk, Sportpark DCO, Tennispad, 0235366432 of 5361266
De Dijk, Amsterdam-Schellingwoude, Schellingwouderdijk 220, 0204904560
DVVA, Amsterdam, Sportpark Drieburg, Kruislaan bij Weesperzijde,
020-6949626
DWS, Amsterdam-West, Sportpark Spieringhorn, Seineweg, 0206881627
Eendracht '82, Amsterdam-West, Sportpark De Eendracht II, Bok de
Korverweg, 020-6131829

Uitwedstrijden zondag 23 november 2003
12:00 103549 WV-HEDW 2 - AFC 5
Zandstra C.J.A.
11:30 107322 RKAV 4 - AFC 8
12:00 110067 Eendracht'82 3 - AFC 9
14:00 149026 Almere A3 - AFC A4
12:00 122165 Halfweg A1 - AFC A6
12:00 123231 HYS B1 - AFC B4
14:30 139098 DCO B2 - AFC B5
12:00 124111 A'dam Seref Spo B1 - AFC B6
10:00 125043 DCO C1 - AFC C2
10:00 125435 DWS C3 - AFC C4
09:30 153349 KDO C1 - AFC C5
10:00 144167 Turkiyemspor C2 - AFC C6
09:00 142835 Almere C10 - AFC C8
10:00 142857 Blauw Wit Amste C8 - AFC C9
Thuiswedstrijden zaterdag 29 november 2003
12:00 5505 AFC A2 - Blauw Wit Amste A2 Roos S.A.
12:00 2754 AFC C1 - Amstelveen H C1
Zijlstra H.
10:30 65022 AFC D4 - Pancratius D2
Danny Bekker
12:00 65189 AFC D6 - Legmeervogels D4
Sam Cohen
09:00 65188 AFC D7 - Blauw Wit Amste D4 Sam Cohen
09:00 68881 AFC D10 - Roda '23 D6
Danny Bekker
10:30 63397 AFC D11 - Victoria D7
Michael Parsser
10:30 71901 AFC E1 - Buitenveldert E1
Jonathan Tugendhaft
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sfeer was bij aanvang van deze match dan ook weer geladen. Met de
nodige lokale Feyenoord-sympathisanten (lees: geen voetballiefhebbers) aan de zijlijn stapelden we de eerste helft kans op kans. De
rust werd bereikt met slechts een magere 1-0 voorsprong door een
knappe actie van Totti. Vlak na rust liepen we uit naar 4-0 door goals
van de Beer van de Bospurus, de TV-dokter en Robberto El Driessi.
Deze grote achterstand werd nogal matig verwerkt door de thuisploeg
gezien het agressieve spel dat ze vervolgens op de mat legden. Eerst
werd de maagwand van goalie Cas gebruikt als trappelzak voor gefrustreerde volwassen baby’s en daarna werd Robberto El Driessi
gevloerd in de zestien. Het gevolg van deze laatste actie was een
gebroken pols bij onze topscorer, waarop in gezamenlijk overleg maar
werd besloten om de wedstrijd te beëindigen.

Halfweg, Zwanenburg, Gem. Sportpark Zwanenburg, Populierenlaan,
020-4975888
Hoofddorp, Hoofddorp, Sportcomplex Leenderbos (wijk Overbos),
023-5637961
HYS, Haarlem, Sportpark Boerhavelaan Oost, 06-21486758
IJmuiden, IJmuiden, Sportpark Schoonenberg, V.L.van Themaatlaan,
0255-517170
KDO, De Kwakel, Sportpark KDO, Vuurlijn 51, 0297-564538
KSJB, Sportpark De Toekomst, Borchlandweg, 06-28473475
Legmeervogels, Uithoorn, Sportpark Randhoorn, Legmeer, Randhoornweg 0297-563681
Muiderberg, Muiderberg, Complex De Negen Morgen, Dijkweg,
0294-263781
NFC, Amstelveen-Zuid, Sportlaan, 020-6412696
Omniworld FC, Almere-Stad, Sportpark Fanny Blankers Koen,
Competitieweg 22, 06-20602316
OSV, Amsterdam-Oostzaan, Sportpark Oostzanerwerf, Oostzanerdijk,
020-6311476
Ouderkerk, Ouderkerk a/d Amstel, complex NEA, Jan Persijnstraat,
020-4963502
Pancratius, Badhoevedorp, Sportpark Schuilhoeve, Wijnmalenstraat/
Lindberghlaan, 020-6593507
Real Sranang, Sportpark Middenmeer, Radioweg/Kruislaan, 0206332935
RKAV, Aalsmeer, Sportpark RKAV, Beethovenlaan 120, 0297321587
RKAVIC, Amstelveen, Sportpark Escapade, Escapade 5, 0204961737
Roda '23, Amstelveen, Sportpark Bovenkerk, Noorddammerweg,
020-6451835
SDW, Amsterdam-West, Sportpark Spieringhorn, Seineweg, 0206882127
Sloten/Rivalen, Sportpark Sloten, Sloterweg, 020-6153213
Sporting Martinus, Amstelveen, Sportpark Overburg, Amsterdamseweg 251, 020-6413882
Swift, Amsterdam-Zuid, Olympiaplein, 020-6764074
Turkiyemspor, Amsterdam, Sportpark Spieringhorn, Seineweg, tel.
6869040
VVY, IJsselstein, Sportpark Groenvliet, Heemradenlaan, 0306887646
WVHEDW, A’dam-O., Sportpark Middenmeer, Radioweg bij Kruislaan, 020-6926188

Met een spits minder, maar met de eerste winstpartij op zak stonden
we aan de aftrap van wedstrijd vier tegen WV-HEDW GFDSXZCVB.
Kilo had een verrassing meegenomen in de vorm van een Hongaarse
gastspeler luisterend naar de naam Boldiszar Boldor. Deze geïnviteerde wordt geacht zich op dagbasis bezig te houden met de voetbalsport en wordt overeenkomstig ook voor deze inspanningen betaald
door Germinal Beerschot Antwerp. Aangezien hij het nodig vond om
eerst een rondje of 10 om een tweetal velden te lopen als warming-up,
was hij te laat om de eerste helft mee te maken. De tweede helft viel
hij in en op dat moment stonden we reeds met 1-0 voor. De eindstand
was uiteindelijk 2-0, waarbij deze Hongaarse international ons trakteerde op een aantal solo’s dat zijn weerga niet kent. Hij was in staat
om zo lang de bal bij zich te houden dat de rest van het elftal belastingformulieren in kon vullen, koffie kon zetten en vakanties naar
tropische oorden kon boeken. Uiteindelijk hebben we hem toch moeten aftesten omdat wij in de persoon van Poulie O. reeds beschikken
over een eersteklas linksback en iedereen weet dat je niet moet fokken
met Oldenziel!
Het kunstgras van SWIFT aan het Olympiaplein was het strijddomein
voor onze vijfde ontmoeting. Het had trouwens niet veel gescheeld of
de volledige AFC- equipe had in Adamskostuum aan de wedstrijd
moeten beginnen a.g.v. een foutje in de logistiek. De wedstrijd stond
onder leiding van het jongere broertje van Tygo G. Het jeugdige
voorkomen van deze scheids en de mogelijk daarmee verbandhoudende onzekerheid werden met name getest door de grote broer
van Kilo. Opmerkingen over borstvoeding en brommerrijbewijzen
kwamen veelvuldig over de lippen van onze enige Bewust Onbeschonken Bestuurder. Careca (ook wel bekend onder de naam Beer
van de Bosperus), 2x,en de TV-dokter maakten de goals aan onze
kant en omdat wij slechts twee keer hoefden te vissen, wonnen we
onze derde pot op rij.

Zaterdag
3 november
7 wedstrijden beschreven door Victor de Vries
Na een desastreus seizoen, een succesvol trainingskamp op Mallorca
en een wisselende voorbereiding, trapten we het seizoen af in en tegen
Aalsmeer. Zoals zo vaak demonstreerden we beter veldspel zonder dat
dit punten opleverde. Mede dankzij een complete offday van onze
goalie, we zijn wel wat gewend, maar drie giga-fouten is zelfs voor
Cas aan de hoge kant, stonden we na negentig minuten wederom met
lege handen. Robberto El Driessi deed waar hij vorig seizoen mee
geëindigd was, namelijk scoren en redde de spreekwoordelijke eer.
Zoals te doen gebruikelijk veranderde AFC7 na deze teleurstellende
ouverture in een debatingclub en wonnen we verbaal wel van onze
tegenstander.

Partijtje zes was wederom thuis tegen een ploeg waarvan ik van tevoren dacht dat het enkel en alleen een volleybalclub was: A.M.V.J. El
Salvador was ingevlogen en Peer de Penningmeester haakte voor het
begin af door een spierblessure. Zonder echt geweldig te spelen, hobbelden we door naar een 6-0 eindstand. M.a.w. deze tegenstander was
wel heel erg matig. Toch was dit de vierde overwinning op rij en
mochten wij eindelijk weer eens genieten van de tussenstand in de
competitie: tweede!
Match zeven speelden wij op verplaatsing ergens in Osdorp bij Vlug
en Vaardig. Onze voormalige topscorer had als voorbereiding een
avondje stappen afgesloten met het gezellig pitten in zijn perfect daarvoor uitgeruste auto. Een blik in zijn ogen maakte duidelijk dat zijn
bijdrage aan ons voetbalspel van deze middag zeer gering zou zijn.
Nadat Totti 5 minuten na de aftrap ook afhaakte, hadden we de tweede tegenslag van de dag te pakken. De 1-0 voorsprong die we kregen,
werd binnen de minuut weer tenietgedaan en met 1-1 haalden we de
rust. We kwamen op achterstand door een iets te gemakkelijk gegeven
penalty en moesten praten als Brugman om zo’n 10 minuten later een
tweede pingel tegen te voorkomen. Scheidsrechter 1 vond het toen
prima voor die middag en besloot zijn fluit over te dragen aan een
willekeurige voorbijganger. Onder diens bezielende leiding haalden
alle 22 acteurs de slotscène en was het Poulie O. die een punt voor
ons redde. In het clubhuis van V&V werden vervolgens de vredesverdragen weer getekend en was het nog erg lang gezellig.

De tweede pot vond plaats op onze thuisbasis en de oppositie bestond
deze keer uit de stadgenoten van Geuzenveld/Middenmeer. Deze
heren hadden hun huiswerk gedaan en het plan getrokken om het met
10 man tegen ons te proberen. In een zeer slechte, edoch doelpuntrijke wedstrijd slaagden we er toch in om meerdere keren een achterstand goed te maken en tegen uiteindelijk 9 opponenten een 4-4 uit
het vuur te slepen. De ban was gebroken, de akelige nul van het scorebord; we stonden op de kaart.
Wedstrijd drie vond plaats in het weinig aantrekkelijke Nieuw Vennep: S.M.S. Vorig jaar waren we daar bestolen door een thuisfluiter
met extreme antipathieën voor alles wat uit de hoofdstad komt en de
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Mededelingen
Mede op verzoek van de AFC-administratie en Chris Schröder (voor
de statistieken) worden de heren aanvoerders verzocht de wedstrijdformulieren van de uitwedstrijden in de groene bus in het clubhuis te
deponeren opdat de juiste uitslagen vermeld kunnen worden in de
Schakel alsmede gelieve de uitslagen op de wedstrijddag zelf even
door te bellen naar het wedstrijdsecretariaat op 020-6445575.

Zondag A
Zondag 1
23 november: AFC 1 – AFC’34 1, 14.30 uur. Scheids: K Drewel,
Ass. Scheids: H J Lemstra en R Wuite.
30 november: vrij.
Trainer: Stanley Menzo, Ass. Trainer: Roy Tular. Leider: Peter Brans.
Verzorger: Ko Grosze Nipper, Fysio: Frank Tillmans.

Competitie
In deze Schakel staat het wedstrijdprogramma vermeld voor de komende drie weken.
Let op 15 november: Aanvangstijdstip van de middagwedstrijden
uiterlijk om 13.30 uur in verband met de kwalificatiewedstrijd Schotland-Nederland.
Mochten er bij wedstrijden directe rode kaarten zijn gevallen, dan
dient op de maandagavond een verklaring te worden ingevuld door de
betrokkene speler. Dit is overigens ook van toepassing als de tegenstander een directe rode kaart heeft ontvangen. Verzuim van een
verklaring betekent ook weer de onnodige boetes.

Zondag 2
november: AFC 2 – Quick 1890 2, 11.30 uur. Scheids: D van Dijk.
30 november: Muiderberg Zon 1 – AFC Zon 2 (beker), 14:30 uur.
Scheids: M A M Huyboom.
Trainer-Coach: Dirk Spits, Leider: Hans Erik Muller, Vlaggenist:
Theo Janssen.

Zondag B
2 november: AFC 9 – Amsterdam Seref Spor 4 0-0
Guur weer, al vroeg in de ochtend. Kon niet goed slapen want vandaag spelen we de wedstrijd tegen de koploper. Hebben we wel genoeg man? Verdomme, het regent nu nog harder en zelfs de keutels
op het troittoir zijn niet opgewassen tegen de beukende wind. Ze
rollen als herfst bladeren in alle richtingen. Ik wordt gelukkig opgehaald. Op de fiets naar AFC? Dan was mijn wedstrijd al gespeeld
voordat de bal in beweging was gekomen. Eenmaal in de kleedkamer
heerst er een goede spanning. Ik begin de koppen te tellen en hoef
niet te stoppen bij 11. Het zijn er veel meer en ik ken ze allemaal.
Geen collega’s van het werk of broeders uit de stamkroeg gevraagd.
Gewoon vertrouwde koppen met bekende kwaliteiten. De tegenstander was al gewaarschuwd zonder dat we ons hadden omgekleed. De
tegenstander is Seref Spor. Turks. Altijd lekker voetballen tegen deze
spelers uit het Ottomaanse Rijk. Technisch goed, sportief en, als ik
het goed door mijn duikbril zie, enigszins op leeftijd. Onze leeftijd. In
ieder geval geen Turkse pubers die zich kleden als Amerikaanse
Gangsters in een Hollandse oude kaascultuur. Het spel was begonnen.
Zij in het rood en wij in het wit, Duits wit. Met van die zwarte camouflage motieven, u kent het wel. Het had wel invloed op enkele spelers
van ons maar misschien wel meer op de Turken. Een beetje te geconditioneerd en zenuwachtig speelden zij de bal naar elkaar en wanhopig werd elke aanval afgesloten met een voortdurend kansloos schot
op de keeper van AFC. Technisch waren zij beter maar het karakter
van AFC, met name die van de verdediging, hield de koploper Seref
Spor op een terechte 0-0. De Turken beukten en beukten en beukten
zichzelf murw tegen ‘de Heg’ van AFC 9. Seref Spor gaat na de
wedstrijd traditiegetrouw naar het Turkse badhuis waar de ‘pellaks’
de vermoeide Ottomanen schrobben naar de volgende overwinning.
Deze keer kan de pellak schrobben wat hij wil. Kan Seref ook verliezen? Ik denk het wel.
Man van de wedstrijd: de Keep
EJ

Zaterdagcommissie
De zaterdagcommissie bestaat uit:
Roy van Dijk - voorzitter (023-5248924/06-53288696)
Sebo Woldringh - secretaris (023-5492900/06-14672961)
Benno Honsdrecht - commissaris (020-6701850/06-21262621)
Camiel Huisman - commissaris (020-4004305/06-22978733)
Voor vragen en of opmerkingen, gelieve contact op te nemen met een
van de commissieleden.
Sebo Woldringh, Secretaris zat-cie
Programma (zie elders in deze Schakel)
Opstellingen
Zaterdag 1 (opstelling bekend)
Trainer-coach Dirk Spits (06-11491554); Assistent: Hans Coorengel
(06-54656918)
Elftalleider: Ger Smit; Verzorger: Robin Massier (06-41370295)
Zaterdag 2
Afschrijven Sebo Woldringh 06-14672961 of 023-5492900 of
6666656.
Zaterdag 3
Afschrijven Anton van Broeckhuysen 06-53214371
Zaterdag 4
Afschrijven bij Hans Dekkers 06-51545649.
Zaterdag 5
Afschrijven bij Lou Hekster 06-53304374 of Alphons Peters 0653133914.
Scheidsrechter: Peter Brans

2 november: KDO 8-AFC12
AFC behaalt een nuttige overwinning
AFC speelde uit tegen KDO in DE Kwakel gehinderd door een straffe
overdwarse wind en slagregen een degelijke wedstrijd. Aangevuld
met Lucien Mosseau van Zaterdag Veteranen 1 kwam AFC sterk uit
de startblokken.Vooral de rots in de branding Marc van Dooren stond
verdedigend zijn mannetje.Dit ondanks een scheidsrechter die net iets
teveel voor de thuisspelende club floot.AFC miste een aantal opgelegde kansen waarna KDO tot aanvallen kwam maar niet echt gevaarlijk voor het doel werd.AFC kwam voor de rust op 1-0 door een
mooie goal van Maarten van Driest en al snel op 2-0 door Alex Griede. In de tweede helft zou het een kwestie van uitspelen worden.
Ware het niet dat de scheidsrechter KDO aan een strafschop hielp
voor een aangeschoten handsbal. KDO benutte de penalty en rook het
gelijkspel. Maar opnieuw waren de aanvallen niet echt gevaarlijk en
mondden niet uit tot echt uitgespeelde kansen. Het was aan het karakter van het team te danken dat de voorsprong behouden bleef en zelfs
werd uitgebouwd. Verder blonk met name een speler van KDO uit in
het hier en daar maken van al dan niet grove overtredingen (elleboog
en knietje Max Flam en behoorlijke tackle op Leen Meijaard) waar de

Zaterdag 6
Afschrijven bij Eric Euwes 06-55326235.
Zaterdag 7
Afschrijven bij Camiel Huisman 4004305 of 06-22978733
Veteranen 1
Afschrijven bij Ruud de Bruyn 06-55195650 of Boudewijn Zomer
06-27013999 of 020-6001918.
Veteranen 2
Coach: Cocky van Duyvenbode
Afschrijven bij Marcel Koster 06-53134078
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scheidsrechter vaak niet voor floot. AFC kreeg weer grip op de wedstrijd.In de stromende regen maakte Maarten van Driest zijn tweede
en het voor AFC bevrijdende doelpunt. Met nog twee assists was
Maarten samen met Marc van Dooren de uitblinker van de wedstrijd.
De drie punten waren wederom binnen en werden gevierd in de te
krappe edoch gezellige kleedkamer.
Max Flam

AFC 3: leider Hesdey Sanches tel. 020 6116410 / 06 12268777
AFC 4: leider Frans Jüch tel. 020 6415902 / 06 23622214
AFC 5: leider Chris Bruystens 020 6121626 / 06 53372569
AFC 6: aanvoerders Patrick Reddering 020 6452841 / Evert Steenbergen 020 6850704
AFC 7: aanvoerder Tijs de Bont 06 50978451
AFC 8: aanvoerder Dennis Bijlsma 020 6402879
AFC 9: aanvoerder Onno van Grondelle 020 4004429 / 06 53698414
AFC10: aanvoerder Jos Willems 020 6158020 / 06 21585924
AFC11: aanvoerder Efraim Bloch 020 6429020
AFC12: aanvoerder Leen Meijaard 020 4232548 / 06 55753030

9 november: AFC 12-Buitenveldert 11
AFC wint in "Boelelaanderby" van de nummer twee
Door de goed bestudeerde statistieken was AFC vooraf ervan doordrongen zijn ongeslagen status van de afgelopen weken tegen de
nummer twee Buitenveldert (zeven gespeeld,zes gewonnen) te moeten
behouden. Gehandicapt door de grieperige Leen Meijaard, de van een
gebroken middenhandsbeentje(Maarten bedankt voor het redigeren)
revaliderende Harold Ebing en de nog altijd geblesseerde Kelly Zentveld maar aangevuld met Michel de Hond,Evert Steenbergen en Haki
Elias begon AFC met goed combinatiespel zeer goed en voortvarend
aan deze wedstrijd. Dit resulteerde in een behoorlijk aantal kansen.Michel de Hond leverde een weergaloze prestatie met twee doelpunten waarvan een weer een beauty.Hij had namelijk het weekend al
twee wedstrijden en een squashtoernooi gespeeld (dit komt zeker in
aanmerking voor opgave in het Guiness Book of Records) maar dat
belette hem niet zijn "ouderwetse" doelpunt in dit elftal te maken.Na
de keeper van DEVO'58 met "raketballen"(twee keer zelfs) gepasseerd te hebben deed hij het tegen Buitenveldert weer dunnetjes
over.De eerste goal was er weer een om in te lijsten en gaf de keeper
van Buitenveldert het nakijken.De van ver geschoten hoge bal plofte
weer als een raket in het doel en had de keeper geen schijn van kans.
Zijn voorstel is dan ook om vijf minuten met dit elftal mee te spelen"eventjes" een of meerdere doelpunten te maken en het dan voor
gezien te houden.Graag zelfs, wij houden hem hieraan.AFC kreeg
vleugels in een wedstrijd waar de scheidsrechter Frans Juch geen
centje pijn had met beide teams.Na een doelpunt van Alex Griede,
weer Michel de Hond van dichtbij een doelpunt tussendoor van Buitenveldert en de na rust ingevallen Eric Hoeghee won AFC verrassend met 4-1 van deze nummer twee.Daarbij werd een mooi lobdoelpunt van Michel op aangeven van de grensrechter nog afgekeurd.Ondertussen werd aanvoerder Leen Meijaard via sms voortdurend door Frans Dankaart op de hoogte gehouden.Een compliment
aan het team met deze prachtige overwinning in de beste wedstrijd tot
nu toe van het seizoen met bij vlagen wervelend combinatiespel
waarvan de uitslag zelfs nog hoger had kunnen uitvallen.Dankzij deze
overwinning heeft AFC weer zicht op de bovenste plaatsen en is de
ongeslagen status van de afgelopen weken behouden gebleven.
Max Flam

De jonge AFC’ers
Mededelingen

Sinterklaas en de Voetbal Pieten komen 3 december naar AFC
Sinterklaas is een echte voetballiefhebber. Regelmatig is hij bij wedstrijden van Real Madrid te zien. Woensdag 3 december komt hij naar
AFC om de voetbalvaardigheden van de AFC spelers te bekijken.
Van 14.00-15.00 uur is er een Pepernoten toernooi voor de spelers
van de Champions League, World Cup en de F1 t/m F8 pupillen.
Laat je voetbalkunsten zien en dan zullen de Voetbal Pieten je er voor
belonen met vers gebakken pepernoten.
Van 15.00-15.30 is er een feestelijke afsluiting van het toernooi.
Sinterklaas en de Pieten hebben dan nog een verrassing en voor alle
deelnemers is er nog een lekkere attentie.
Bij slecht weer is er een binnenprogramma in het clubhuis van 14.30
tot 15.30.
Komt allen!
Sint en Voetbal Pieten

Finale wedstrijden van de najaarscompetitie in de
Sporthallen-Zuid
Op zaterdag 13 december sluiten de spelers van de Champions League en de World Cup hun competitie af in de Sporthallen-Zuid. Alle
Champions League en World Cup spelers verzamelen om 9.00 uur in
de Sporthallen-zuid aan de Burgerweeshuispad 54 in Amsterdam-zuid
(naast het Olympisch Stadion).
Van 9.30-11.00 uur wordt in hal 2 en hal 3 de wedstrijden gehouden.
Van 11.00-11.30 uur wordt in hal 3 de feestelijke prijsuitreiking
gehouden. Alle ouders, grootouders en andere voetballiefhebbers van
de jongste spelers van AFC zijn uiteraard van harte welkom.

B-commissie
Maandagavond 10 november verzamelden zich 55(!) spelers voor de
training. Groot was weer de animo voor zowel de conditietraining als
het bekende afsluitende partijtje. Na afloop werd alom gesproken over
‘een lekkere training’. Laat dat maar aan Dick Bakker over!
Afgelopen weekeinde werd gekenmerkt door teleurstelling. Oranje
overtuigde wederom niet. Ons eigen vlaggenschip kwam weer niet op
stoom en er werden tal van wedstrijden afgelast.
Zondag 3 kreeg een flinke tik van koploper DWS2. Het vierde versloeg koploper RKDES2 en klimt naar een derde plaats. AFC6 verloor nipt en het elfde sprokkelde een puntje bij elkaar bij WVHEDW.
De rest van onze teams kwam niet in de wei.

Jaarplanning bijeenkomsten trainers en leiders
Maandag 24 nov.19.00-20.00 uur:
Leidersbijeenkomst D-, E- , F- pup.C.L. en W.C.
Maandag 24 nov.20.30-22.00 uur:
Trainersbijeenkomst D-, E- , F- pup.C.L. en W.C.
Maandag 1 dec.19.00-20.00 uur:
Leidersbijeenkomst A-, B- , C- junioren
Maandag 1 dec.20.30-22.00 uur:
Trainersbijeenkomst A-, B- , C- junioren

Programma
Zie elders in deze Schakel.
Let op: zondag 30 november 2003 zijn AFC3, 5, 6, 9 en 10 VRIJ!
Voetbal rond de feestdagen
Geen winterstop wel aangepaste agenda. De laatste volledige speeldag
is op 13 en 14 december 2003. Het weekeinde 20-21 december 2003
wordt besteed aan inhaalwedstrijden. De competitie wordt onderbroken voor de weekeinden rond de feestdagen 27-28 december 2003 en
3-4 januari 2004. Vanaf 10 januari 2004 wordt de competitie hervat
met inhaal- en bekerwedstrijden.

Gehele maand december individuele gesprekken met alle trainers
Maandag 12 jan. 19.30-22.00 uur:
Thema avond voor alle leiders en trainers
Maandag 26 jan. 19.00-20.30 uur:
Leidersbijeenkomst E- , F- pup.C.L. en W.C.
Maandag 26 jan. 21.00-22.30 uur:
Leidersbijeenkomst A- , B-, C- en D-jun.
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Maandag 2 febr. 20.00-22.00 uur:
Trainersbijeenkomst voor alle trainers
Maandag 23 febr.19.30-22.00 uur:
Thema avond voor alle leiders en trainers

A1Trainer/coach: Ulrich Landvreugd tel.: 06-24506471, Teammanager Dick Visser 06-55348716, 020-6417712
A2 Trainer/coach: Dennis Puperhart tel.: 06-22232606, Teammanager
Roy Dekker tel.: 06-54790215 e-mail: s.dekkerbamberger@chello.nl
A3 Trainer/coach: Arni Brands tel.: 020-6186392, Teammanager
Klaas de Leth, 020-6629585.
A4Teammanager: Wim Meuleman tel.: 020-6732030/06-14809261 email: B_and_W@wxs.nl
A5 Teammanager: Erik Schiering E-mail: e.schiering@xs4all.nl 0653405191
A6Teammanager Bas Polling tel.: 020-6796288/06-23752328 e-mail:
b.w.m.polling@planet.nl

Maandag 8 maart19.00-20.30 uur:
Leidersbijeenkomst E- , F- pup.C.L. en W.C.
Maandag 8 maart:
21.00-22.30 uur Leidersbijeenkomst A- , B-, C- en D-jun.
Maandag 19 april 19.30-22.00 uur:
Thema avond voor alle leiders en trainers
Maandag 10 mei 19.00-20.30 uur:
Leidersbijeenkomst E- , F- pup.C.L. en W.C.
Maandag 10 mei 21.00-22.30 uur:
Leidersbijeenkomst A- , B-, C- en D-jun.

B1 Trainer/coach Kenneth van Coblijn tel.: 06-53296266, Teammanager
Jan Portengen e-mail: jan.shivani@wanadoo.nl 0235571707/06-25521773
B2 Trainer/coach: Martin Verburg 06-52017206, Leider: Gerard
Cornelissen e-mail: gerard@olbe 06-53694443, Teammanager: Marjan Stoop e-mail: stoopm@xs4all.nl 06-21218281
B3 Trainer/coach Jan Pelsma tel.: 020-6233264, Teammanager: Carolus Bleker tel.: 020-6091230 e-mail: c.pieters@patrimonium.nl
B4 Teammanagers: Fred Huiman tel. 06-18110132 e-mail:
sh353423@12move.nl, John Parsser
B5 Teammanagers: Ferdinand Grapperhaus tel.: 06-53231013 e-mail:
ferdinand.grapperhaus@allenovery.com, heer Rotstein tel.: 0206460964
B6 Trainer/coach/teammanager: Enrico Bartens tel.: 020-6157338 email: enrico@hot-dna.com, Ton Pullens 020-6769759
B7 Teammanager: Jenny de Leeuw tel.: 020-6445462 e-mail: jenny.deleeuw@hetnet.nl

AFC JUNIOR BOARD
Mededelingen
Wij van het Junior Board zijn hard aan het werk om weer nieuwe
grote en minder grote activiteiten te organiseren.
In elke schakel komen onze mededelingen aan bod, zo ook in deze:
9
Wij hebben er een nieuw bestuurslid bij: Olivier Poederbach,
hij zal onze secretaris worden!
9
Wij hebben 36 leden een brief gestuurd of ze lid wilden worden
van het Junior Board.Op de meeste brieven is positief gereageerd. Binnen nu en een maand zal er hoogst waarschijnlijk een
zaalvoetbal toernooi worden georganiseerd voor deze leden Wil
jij nou ook lid worden bel dan Michael (06 21 25 33 36) of
Benno (06 22 62 16 00).
9
Woensdag 3 december a.s. is er voor de E-pupillen van 15.00
uur tot 16.00 uur een pepernoten toernooi en op dezelfde dag
is er voor de D-pupillen een Sinterklaasdag van 16.00 uur tot
18.00 uur.
9
In de kerstvakantie, om precies te zijn 4 januari 2004(!)
is er een groot biljart toernooi voor jong en oud! Nader
informatie volgt…
9
De laatste mededeling zal voor de meeste leiders van de jongste
jeugd de interessantste zijn, want wij hebben voor elke thuiswedstrijd van de D-E-F pupillen een jeugdscheidsrechter!
Mocht je nog vragen hebben over bovenstaande punten, kun je ons
natuurlijk altijd bellen, ook vergaderen wij (bijna) iedere dinsdag.
Wij hopen dat wij nog veel aanmeldingen krijgen van toekomstige
Junior Board leden.
AFC Junior Board:
Benno Nihom (voorzitter), Michael Parsser (Vice- oorzitter, scheidsrechterszaken), Sam Bakker (penningmeester), Koen Bos(veranwoordelijke schakel), Milan de Wijs (clubhuiszaken), Olivier Poederbach
(secretaris)

C1 Trainer/coach: Casimir Westerveld tel.: 06-29308818, Teammanager: Raymond Nolte 020-6969352 e-mail: r.nolte@planet.nl
C2 Trainer/coach: Michael Sporkslede tel.: 06-23977456, Teammanager: Bernard Koopmans 06-51507191 e-mail: bkoopmans@xs4all.nl
C3 Trainer/coach: Magid Jansen tel.: 06-20035077, Teammanager:
Ton Hoogland 020-6907699, e-mail: thoogland@xs4all.nl
C4 Trainer/coach: Rijk Lam tel.: 06-26012638, Teammanager: Ed de
Leau tel.: 020-6266694, e-mail: e.f.deleau@chello.nl
C5 Trainer/coach: Eddy Meyer tel.: 020-6412133 e-mail: eddy.meijer@canon-europe.com, Edouard Buning
020-4163320 e-mail: e.buning@randm.nl
C6 Trainer/coach: Robert Vromans tel.: 06-51455020 e-mail: robert.vromans@planet.nl
C7 Trainer/coach: Meindert Huisman tel.: 020-6433703 e-mail:
meindert.huisman@wanadoo.nl
C8 Teammanager: Willem Massar tel.: 06-54972336, e-mail: massar@laundryind.com.
C9 Teammanager: Loudy Böhne tel.: 020-6435280 e-mail: lbohne@wxs.nl

Kerstdiner C junioren
Woensdag 17 december heeft de evenementencommssie weer een
kerstdiner voor de C-junioren gepland.
We hopen op een zeker zo grote opkomst als vorig jaar, want er staat
weer het nodige op het “menu”.
Behalve een goede maaltijd hopen we weer op een mystery-guest,
wordt de best geklede speler van de avond gekozen en is er natuurlijk
weer een diner-quiz met de nodige sportvragen en de befaamde “Roy
van Straten wetenschapsvragen, welk team kent het clublied en wat
wordt het winnende team” ?
Eind van deze maand zul je een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Deze avond mag je niet verstek laten gaan, dus zet 17 december vast
in je agenda of op de kalender!!! Tot ziens.

D1 Trainer/coach: Pim van de Meent tel.: 020-6422283, Teammanager: Alex Bottse 06-52072666.
D2 Trainer/coach: Tom Verhagen tel.: 06-14373310, Teammanager:
Frits Stoffels 020-6640758, e-mail: j.stoffels4@chello.nl
D3 Trainers/coaches: Marc en Robbert Stuut tel.: 06-50657920/0627380046, Teammanager: Hans ter Burg, 020-6261433 e-mail:
wmihtb@xs4all.nl
D4 Trainer/coach: Rene Wilhelm tel.: 06-10554588, Teammanager
Alberto Marchi 020-6894256 e-mail: albertomarchi@wanadoo.nl
D5 Trainers/coaches: Marc en Robbert Stuut tel.: 06-50657920/0627380046, Teammanager: Mark Allick e-mail: mallick@xs4all.nl,
020-6629335 Wiebe Westerhof e-mail: wiebe.westerhof@wxs.nl 0204826825
D6 Trainer/coach: Frans Ris tel.: 020-6612855 e-mail: FransRis@zonnet.nl
D7 Teammanager: Jan Fred van Wijnen tel.: 020-6754890 e-mail:
jfvw99@freeler.nl
D8 Trainer/coach: Hans Rettich, Teammanager: Jan Piek tel.: 0206611000.
D9Teammanager: Gerrit Key 020-6209115.

Teams, Teammanagers/leiders:
Onderstaand de bij de betreffende teams behorende contactadressen.
Mochten er nog gewijzigde mutaties zijn wilt u deze dan mailen aan
ysteeman@hotmail.com of schrijven naar Administratie AFC (zie
schakel) of bellen met 06-10893742/6673431,
Yvonne Steeman, s Secretaris Jeugd.
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Speelschema week 10 22 november 2003
Veld 1: Mexico - Nederland
Veld 2: Italië - Nigeria
Veld 3: Frankrijk - Peru
Veld 4: Engeland - Portugal
Veld 5: Brazilië - Argentinië
Veld 6: België - Uruguay

D10 Teammanager: Rob van der Velden tel.: 036-5353933, Rob Voet
tel. 020-6626375.
D11 Trainer/coach: David Westerhof tel.: 06-21566344, Teammanager: Hans Zurburg 020-6855141.
E1 Trainer/coach: Louis Stam tel.: 06-14991422.
E2 Trainer/coach: Casimir Westerveld tel.: 06-29308818, Teammanager: Hans Kok 020-6817060
E3 Teammanager Ron Kuyt 06-24648939 e-mail: letbut@hetnet.nl
E4 Teammanagers Lou Hekster / Guus v.d. Meer 06-53304374/ 0654714805 e-mail: lhekster@euronet.nl
E5 Teammanager Fred ten Nijenhuis e-mail: basicw@tiscali.nl 0653487485
E6 Teammanagers Elkan van der Reis / Ron van Doesburg 0651501810 / 06-53244217e-mail: vanderreis@zonnet.nl
E7 Teammanager Tinus van Teunenbroek 020-6949322 e-mail:
tinusvt@planet.nl
E8 Teammanager Dick Pesschar e-mail: dwp@content-factory.nl
06-53840374
E9 Teammanagers Carlos Teixeira 06-51338631 / 020–4635109 email: diegoteixeira72@hotmail.com, Henk Noorland 020-6814390
E10 Teammanager Rieks Hadders 020– 6383837 e-mail: agnesdoek@planet.nl
E11 Teammanager Tom Espinosa 020-6708766 06-53680709 email: espinosa@xs4all.nl
E12 Teammanager Martin Lassally 06-53312276 e-mail: mlassally@cte.nl

Speelschema week 11 29 november 2003
Veld 1: Uruguay - Mexico
Veld 2: Nederland - Italië
Veld 3: Nigeria - Frankrijk
Veld 4: Peru - Engeland
Veld 5: Portugal - Brazilië
Veld 6: Argentinië – België
Opstellingen:
Argentinië: Branco Bolsius, Willem Clumpkes, Jim Heeresma, Luca
Piantanida, Hanne Rijkschroeff.
Leider: Wouter Bolsius tel 0653- 109687
België: Lucas Brouwer, Senna Bottse, Mick Hellenberg Hubar, Kees
Noomen, Nicolas Quarles van Ufford.
Leider: Edwin Hellenberg Hubar tel. 020-4235534
Brazilië: Harly Collé, Dan Huijser, Rikke Jelier, Steye van Kaersenhout, Roy Paulus, Ditmer de Vries.
Leider Henk de Vries tel. 020-6648518

F1 Trainer/coach: Casimir Westerveld tel.: 06-29308818, Teammanager Gerard Spanjaard, e-mail: gerardsp@njaard.com
0654230530
F2 Teammanager Roel van Dalen e-mail: roel@vandalen.tv 0651092092
F3 Teammanager Olov de Lange e-mail: maartjelle@zonnet.nl 0206755343
F4 Teammanager Rutger Koopmans e-mail: rutgerkoopmans@wxs.nl
020-6621790
F5 Teammanager Wietse Slort, e-mail: wietseslort@zonnet.nl 0206793104
F6 Teammanager Maarten van Dunné e-mail: famvandunne
@hetnet.nl 06-50250248
F7 Teammanager Rene Toonen e-mail: r.toonen@wxs.nl
0652044823
F8 Teammanager Tom Pasterkamp e-mail: t.pasterkamp@tkb.nl
020-6153710

Engeland: Philip Ackermans, Duco Stoffer, Quincy Wekker, Krystian Zwaga.
Leider: Steven Stoffer tel. 06-53166323
Frankrijk: Alexander Blomjouis, Daniel Ham, Ohad Levy, Floris
Sombeek-Eigenbrood, Derek Uleman.
Leider: Eric Uleman, tel. 020-5132940
e-mail: Eric.Uleman@EnjoyHolland.com
Italië: Jamie Hijmans, Gilles Marwijk van Kooy, Jelle de Lange,
Hamish Leyer, Ruben Vink.
Leider John Hijmans tel. 020-6462363
Mexico: Sam Alexander, Matthijs de Gooijer, Frederik Lodijzen,
Boris Polderman, Delivio Schmeltz.
Leider: Michel Polderman tel. 0629048680
Nederland: Dillon Bijlsma, Just Grapperhaus, Danny Staats, Sjoerd
Woudstra, Sergi Wilhelm.
Leider Bob Woudstra tel .020-4535373.

Pupil van de week op zondag 23 november bij AFC - AFC’34 is:
Branco Bolsius

Nigeria: Bo de Groot, Rogier Lap, Zino Meijer, Cas Teeuwen, Sem
Witteveen.
Leider: Arnold Meijer, 020-6990150
e-mail: arnold@visionbeeldvormers.nl

World Cup
Verzamelen om 9.15 uur op AFC, wij spelen op het Wetra veld aan
de rechterzijde van de ingang. Afschrijven op vrijdagavond tussen
19.00 en 20.00 uur bij de leider. De leider van het eerstgenoemde
team is scheidsrechter. Graag meteen na de wedstrijd de uitslag komen opgeven bij de wedstrijdtafel, boven in het clubhuis aan de
rechterzijde, door de leider van het eerstgenoemde team.

Peru: Daan van Dinther, Tom van Ierland, Max Koetsier, Renzo
Macknack, Thomas Pluim.
Leider: Hans van Ierland tel. 020-6798988
Portugal: Tom van den Berg, Levy Huijsen, Daan Kottmann, Jonathan van Oostveen, Michael Sonneborn.
Leider: Onno Sonneborn tel. 020-4420932

Bel bij slecht weer de gratis AFC afgelastingen lijn: 08000235373.
Mededelingen:
Op woensdag 3 december is er gewoon trainen en komt Sinterklaas
langs.
Op zaterdag 6 december is er geen programma. De finale wordt gespeeld op zaterdag 13 december in de Sporthallen Zuid.

Uruguay: Youri Berentsen, Roel van de Burght, Thomas Hall, Roy
Lansdorf, Marten Visser.
Leider: Michiel van de Burght tel. 0622-487103

Kontaktadressen World Cup en Champions League:
Jean Bollen 06-53878379 e-mail: jbollen@nebig.nl
Joris de Wijs 06-30449023 e-mail: jorisdewijs@chello.nl
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Inter Milan: Yaron Frambach-Boeken, Flip Goosen, Armana Leilis,
Arnon Spanjaard, Jamil Tholen.
Leider Gérard Spanjaard tel. 0654-230530

Champions League
Verzamelen om 8.45 op AFC, wij spelen op het Wetra veld aan de
rechterzijde van de ingang. Afschrijven op vrijdagavond tussen 19.00
en 20.00 uur bij de leider. De leider van het eerstgenoemde team is
scheidsrechter. Graag meteen na de wedstrijd de uitslag komen opgeven bij de wedstrijdtafel, boven in het clubhuis aan de rechterzijde,
door de leider van het eerstgenoemde team.

Juventus: Hidde Floberg, Ido Prins, Diamo Vermeer, Bas de Vos.
Leider : Hans Floberg tel. 020-6702033
Manchester United : Tim Goudswaard, Stijn de Haan, Sacha Pardovitch, Ruben Roedema, Sam Verkerke.
Leider Jan Roedema tel. 020-6441457

Bel bij slecht weer de gratis AFC afgelastingen lijn: 08000235373.
Mededelingen:
Op woensdag 3 december is er gewoon trainen en komt Sinterklaas
langs.
Op zaterdag 6 december is er geen programma. De finale wordt gespeeld op zaterdag 13 december in de Sporthallen Zuid.

Real Madrid: Bas Bijholt, Arthur Bodenes, Bart Brandjes, Thomas
Lantman, Darko Nieuwenhuys.
Leider Jos Lantman tel. 0651520508

Wedstrijdverslagen

Kontaktadressen World Cup en Champions League:
Jean Bollen 06-53878379 e-mail: jbollen@nebig.nl
Joris de Wijs 06-30449023 e-mail: jorisdewijs@chello.nl

1 november: Ajax B2 - AFC B1 2-1
Op sportpark De Toekomst trapten we om 12.00 uur af op een uitstekende grasmat met lekker voetbalweer. We begonnen goed en drukte
Ajax volledig terug op eigen helft. Ajax werd overrompeld en raakte
als snel in paniek. Dit resulteerde uiteindelijk in een strafschop omdat
Ben in de zestien onderuit werd gehaald. Het was keeper Armando
die a la Neeskens de bal keihard binnen ramde. Lekker zo een scherp
begin en na twee minuten voor te komen.
Daarna was het Ajax dat een behoorlijk overwicht had, maar niet echt
kon uitdrukken in uitgespeelde kansen. Behalve dan die keer dat de
geweldige nummer 4 vrij voor Armando kwam nadat hij door onze
defensie heen sneed. Gelukkig gleed hij op het beslissende moment
uit. Tot de rust konden we behoorlijk stand houden en bleef het bij
een paar halve kansen van Ajax die niet werden uitgedrukt in doelpunten. Ruststand 0-1.
Na rust ging Ajax meer en sneller druk zetten waardoor we nog minder aan voetballen toekwamen. Na vijftien minuten ging de linkerspits
van Ajax goed door en kwam vrij voor Armando en scoorde beheerst
de 1-1. Daarna waren we een beetje de kluts kwijt en gaven teveel
ruimte weg, waardoor Ajax makkelijker ging voetballen. Het was
uiteindelijk een vrije trap vanaf 18 meter die de beslissing bracht in
het voordeel van Ajax. Deze vrije trap werd schitterend in de verre
hoek geknald. De laatste tien minuten hebben we op het tandvlees
getracht nog de gelijkmaker te forceren. Jammer genoeg is dit niet
gelukt, maar toch kregen we het voor elkaar dat er lichtelijk paniek
onstond in de defensie van Ajax. Het bleef uiteindelijk bij 2-1.
Vandaag speelden we toch wel tegen de tot nu toe sterkste tegenstander, die bij vlagen prachtig voetbal liet zien in een hoog tempo. Ondanks het verschil in kwaliteit hebben onze jongens met veel strijd het
tot het einde spannend weten te houden.
Indien volgende week tegen Veendam met dezelfde strijd en concentratie word gespeeld, heb ik vertrouwen in een goede afloop!!!!
Jan Portengen

Speelschema week 10 22 november 2003
Veld 1: Juventus – Manchester United
Veld 2: Glasgow Rangers – Real Madrid
Veld 3: Borussia Dortmund – Inter Milan
Veld 4: Bordeaux – F.C. Porto
Veld 5: Bayern Munchen - Ajax
Veld 6: Barcelona – Dynamo Kiev
Speelschema week 11 29 november 2003
Veld 1: Dynamo Kiev - Juventus
Veld 2: Manchester United – Glasgow Rangers
Veld 3: Real Madrid – Borussia Dortmund
Veld 4: Inter Milan - Bordeaux
Veld 5: F.C. Porto – Bayern Munchen
Veld 6: Ajax - Barcelona
Opstellingen:
Ajax: Phil Citroen, Chistiaan Gielen, Salomon Hogers, Nathan van
Kooperen, Yarden Ockhuijsen.
Leiders: Fulco van Kooperen tel. 020-6460497 en Danny Hogers
Barcelona: Jesse Bollen, Marius Ceulen, Joram Cohen, Navin Keizer,
Noah Stolte.
Leider Jean Bollen tel. 020-4044009
Bayern Munchen: Harry Bosschen, Rick Egbers, Kwakoe Etwi,
Brian Loman, Peter Vriens.
Leiders: Tom Egbers tel. 020-6799398
Bordeaux: Quinten van den Bergh, Danny Gyasi, Sam Jesse, Victor
Lam, Thymo Samson.
Leider Alex Lam tel. 020-6443398

8 november: AFC B1 - Veendam B1 3-1
Vandaag moesten we aantreden tegen Veendam. Veendam had tot
dusver geen enkel punt behaald. Om een grote marge te slaan (8
punten) was het daarom noodzakelijk om vandaag te winnen. Belangrijk was dan ook om vanaf het begin scherp te zijn en in een hoog
baltempo te spelen. Helaas bewezen we het tegendeel in de eerste
helft. Geen scherpte, beleving, concentratie en communicatie. Technisch was het ook dramatisch. Helaas hebben we een ploeg die zich
ook in negatieve zin kan aanpassen aan de tegenstander. Na twintig
minuten kwam Veendam op voorsprong uit een mooi uitgespeelde
aanval waarbij voorafgaand de uitstekende nummer 8 makkelijk door
ons middenveld slalomde en een medespeler vrij voor de goal zette
die makkelijk afrondde. Gelukkig kwamen we vlak voor rust op
gelijke hoogte door een goede kopbal van Nes uit een corner. Ruststand 1-1.
Na rust kwam gelukkig een ander AFC op het veld. Nu werd Veendam sneller onder druk gezet, werd er beter gecombineerd en gecommuniceerd. Het was wachten op de voorsprong. Na 10 minuten was

Borussia Dortmund: Sem Bergkamp, Nathan Bierman, Daniel de
Campos, Max Knap, Jelle de Lange.
Leiders: Barbara de Lange tel. 020-6755343 en Steve Bierman
Dynamo Kiev: Didier van de Horst, Alexander ter Kuile, Luca Molenaar, Sander Nieuwenhuis.
Leider heer ter Kuile tel. 020-4713442
F.C. Porto: Sam van Hees, Maxence Luneau, Max Massaut, Canni
Oguz, Tamir Thémans.
Leider Henk Jan van Hees tel. 020-6650979
Glasgow Rangers: Lawrence Allick, Hidde van den Brekel, Aart
Reijn, David Stegenga, Paul Stuijt.
Leider Mark Allick tel. 020-6629335
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koppen naar de kleedkamer. Man of the match werd natuurlijk Lamin,
maar als troost werd het hele team in klinkende (chocolade)munt
uitbetaald door Gerard.
Misschien meer als aanmoedigingspremie tegen Zeeburgia de volgende week??? Lamin sterkte en de rest veel succes tegen de koploper.
Thea. V.

het Nes die Gerson vrij voor de goal zag staan en de bal breed legde.
Helaas kwam Gerson een centimeter tekort om de bal binnen te tikken. Na 15 minuten dan wel de verdiende voorsprong. Een mooie
aanval over meerdere schijven waarbij de bal snel rond ging. Het
eindstation was Ben die kon aanleggen en de bal keihard inschoot. De
keeper toucheerde de bal nog wel, maar de bal verdween toch in het
netje. Na twintig minuten de definitieve knock-out. Het was Nessie
die zijn tweede goal aantekende met wederom een mooie en overtuigende kopbal. Na de 3-1 hebben we de wedstrijd gecontroleerd en
kregen we nog meer ruimte van Veendam. Uit de kansen die daaruit
ontstonden, scoorden we helaas niet meer. Veendam was in de tweede
helft helemaal niet meer gevaarlijk geweest en kon geen vuist meer
maken.
Voor de ploeg vandaag een leerzame dag. Gelukkig hebben we een
slechte start nog weten om te buigen in een overwinning.
Volgende week weer vanaf het begin af aan scherp spelen!!!
Jan Portengen

9 november: AFC B2 – Zeeburgia B1 4-2
Lekker weertje bij aanvang van de topper tegen Zeeburgia. Bij winst
zou er weer aansluiting bij de kop zijn. Veel spanning ook bij de
toeschouwers en bij de zo lijkt het altijd aanwezige Sportlust-coach.
Bij winst van ons zouden zij gedeeld eerste komen, een fel supporter
voor AFC dus op dat moment.
Al binnen tien minuten 1-0 voor AFC door Tony, maar een snelle
mooie aanval van Zeeburgia zorgt voor de gelijkmaker. Nog voor rust
een bal van Danny in de hoek en met een 2-1 voorsprong wordt de
rust ingegaan.
Vlak na rust een enorme blunder van de Zeeburgia-keeper, die niet
meer wist, waar de rand van de zestien was en de bal niet met de hand
durfde pakken en vergat weg te trappen. Patrick reageerde allert: 3-1.
Sieuwerd weet vlak daarna een bal onder de lat weg te tikken, maar
kan het onheil bij een vrije trap van Zeeburgia niet voorkomen, het
wordt 3-2. De spanning loopt op.
Veel coaches langs de kant, zeker als het bijna 3-3 wordt. De meeste
B2-spelers zijn echter niet van plan te verliezen en blijven ervoor
gaan. Als Danny in het strafschopgebied wordt onderuit gehaald,
wordt een penalty toegekend. Deze wordt zoals gewoonlijk heel cool
en beheerst door Wouter ingeschoten. Zijn moeder ziet van dit alles
niets, die kan van de spanning niet kijken, maar als de rest begint te
juichen, kan zij niet achterblijven.
Zeeburgia-supporters boos op de scheids en met na afloop een vriendelijk: ”Maar we krijgen jullie nog thuis…” gaan de partijen uit
elkaar. Voorlopig weer wat dichterbij, maar er staat onze boys nog
wat te wachten.
Man of the match dit keer Ronald, hij bleef recht overeind en met een
mooi pop als bonus (met dank aan Gerard) keert ook hij huiswaarts.
Thea. V.

15 november: De Graafschap B1 - AFC B1 1-1
Een zware uitwedstrijd vandaag op het programma na de bevrijdende
overwinning van vorige week tegen Veendam. De Graafschap had tot
nu tot 15 punten uit 8 wedstrijden. In de eerste helft was het een
gelijkopgaande strijd met een paar grote kansen voor AFC. Het was
Ben die vanaf links kon doorstomen en makkelijk twee man passeerde
en de bal breed legde op Martijn die volledig vrij kon intikken in een
leeg goal. Helaas schoot hij voorlangs. Daarna was het Nessie die,
toen nog met twee lenzen, uit een corner in kansrijke positie over
kopte. Vlak voor rust was het de Graafschap die wel scoorde met een
schot uit de tweede lijn. Onverdiend, maar wel de realiteit, een ruststand van 1-0. Na de rust speelden we ons beste voetbal. In elke linie
domineerde we, hadden we steeds de afvallende bal en konden makkelijk elkaar vinden via snel en gevarieerd positiespel met een snelle
balcirculatie. We speelden zeer goed, met name het middenveld met
Faysal, Gerson en Tyron domineerde en de achterste linie gaf niks
weg en belette de spitsen van de Graafschap in balbezit te komen. Dit
wervelende voetbal resulteerde in kansen voor Tyron, Ben, Nessie en
Danny. Toch werden deze kansen niet benut doordat de keeper van de
Graafschap een superdag had en wij ongelukkig waren met keuzes
voor de goal. Maar na 25 minuten viel dan eindelijk de meer dan
terechte gelijkmaker. Het was Nessie (inmiddels met 1 lens)die uit
een afgemeten voorzet van Gerson, prachtig raak kopte in de kruising.
Eindelijk loon naar werk voor de hele ploeg!!!!!!
Na deze gelijkmaker creëerden we niet meer zoveel kansen en bleef
het bij 1-1. Objectief gezien was dit resultaat eigenlijk nog twee
punten te weinig. Maar terecht zei Rinus van Leijenhorst vol trots na
afloop in de kleedkamer dat de wedstrijd een reclame voor AFC was.
Kenneth en ondergetekende (en waarschijnlijk alle meegereisde ouders) sluiten zich hierbij aan!!!
Volgende week tegen Volendam deze lijn maar doortrekken!!!
Jan Portengen

B7: de eerste helft…
Eind oktober was er nog een gesprek geweest met het team, om het
een en ander te verbeteren. Darius vond toen, dat je als team moet
spelen en niet negatief mag zijn. Afgesproken werd binnenkort met
zijn allen te gaan snookeren.
Zondag 2 november uit bij SV Ouderkerk konden de spelers laten
zien, wat er van het gesprek was blijven hangen. Ik was benieuwd.
AFC speelde een heel goede eerste helft en Ouderkerk speelde op de
counter. Een goede verdediging zorgde samen met de goed keepende
Thomas ervoor, dat de rust ingegaan werd met 0-0.
De tweede helft liet de B7 zich overdonderen door de vele lange
ballen van de uit de kluiten gewassen polderjongens en binnen notime stond het 3-0. Even was er nog een opleving, toen via een mooie
aanval Nittin de 3-1 wist aan te tekenen. Daarna was voor AFC de
pijp leeg en kon Ouderkerk nog scoren.
Na de wedstrijd vertelde de scheids mij, dat hij AFC mooi vond
voetballen, een leuk compliment.
Wat ik gezien heb, was een leuke eerste helft, veel strijd. Jammer
genoeg leek de energie in de tweede helft op en ook de koppies gingen hangen. Aan die energie kun je werken, door wat vaker te trainen
bouw je meer conditie op en kun je wat langer de strijd aangaan. En
wie er in gelooft komt verder!!!!!
Ook 7 november een redelijke eerste helft. Binnenkort hoop ik op
twee goede helften.
Veel plezier bij het snookeren met zijn allen en houd dat plezier ook
in de wedstrijden vast. Succes.
Thea. V.

1 november: DCG B1 – AFC B2 2-1
Het grootste deel van de B2 was eerder vertrokken bij de door de B1
bij Ajax verloren wedstrijd. (het enige doelpunt door Armando middels een “Neeskens”-strafschop)
Dit niet uit teleurstelling, maar omdat iedereen op tijd wilde verzamelen voor de wedstrijd tegen de B1 van DCG. Alleen de door de coach
van de B1 opgeroepen spelers kwamen later. Inmiddels flink druilerig
weer en de teleurstelling werd nog groter toen we hoorden, dat de B2
1-0 achter stond. Niet lang daarna weer een rommelige verdediging en
de 2-0 voor DCG. Kan niet erger denk je dan en zo dacht Lamin er
ook over; met een katachtige sprong zorgde hij ervoor, dat de goal
schoon bleef en werd met een flinke tik tegen zijn hand door de tegenstander beloond. Het zat daar niet lekker en toen Lamin bij rust
zijn handschoen uittrok, bleek zijn vinger in drie hoeken te staan. Uit
de kom op twee plaatsen(???), moest hij naar het Lucas.
Wat een mazzel heb je dan als coach, dat je andere keeper met tas en
al aanwezig is en het over kan nemen.
Na rust een veel gevaarlijker AFC en er wordt tegen gescoord (David??). Dit gaan we toch nog winnen denk je, maar het zat al niet mee
en het bleef niet meezitten. Ook een bal op de lat wou er niet in. De
achterstand bleef. Geen tegengoals meer en met wat minder vrolijke

1 november: AFC C1 – GVVV C1 2-0
Voor de 2e keer weer op het hoofdveld, breder, dus de mogelijkheid
om tot goede combinaties te kunnen komen op deze druilerige zaterdag. AFC ging goed van start, vanachter uit voetballend in de opbouw
naar het middenveld om zo de voorhoede in stelling te brengen. De
eerste minuten was het nog een beetje zoeken, waar ligt de sterkte van
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Over de hele wedstrijd genomen was het spel van AFC absoluut niet
goed. Het leek alsof AFC plichtmatig speelde, de bezieling ontbrak,
kaatste slordig, ballen sprongen van de voet, kon elkaar niet vinden
voorin en was men vaak een stapje te laat, waardoor vele foute passen
te zien waren. AFC wist dat van deze tegenstander gewonnen moest
worden om kans hun 3e plaatst op de ranglijst te verstevigen te pakken. Blauw Wit bleek een matig voetballende tegenstander te zijn,
maar stond met veel inzet en strijd, om het beste resultaat uit deze
wedstrijd te krijgen, op het veld. Dit ging soms gepaard met stevige
overtredingen, die uiteindelijk een rode kaart zou opleveren (2e maal
geel) voor een van de Blauw Wit spelers. Over de 1e helft zijn geen
noemenswaardige hoogte punten te noemen, AFC kwam dicht bij de
goal van de tegenstander, maar slaagde niet tot goede kansen te komen. Echter onachtzaamheid van de achterhoede resulteerde in de 0-1
achterstand. Dat was een tegenslag! AFC probeerde wel, maar simpel
gezegd het liep niet. Buiten een schot op de paal na een goede combinatie, kreeg het team geen scoringsmogelijkheden. Met deze achterstand ging AFC de rust in. De 2e helft was beter. De combinaties
wilden echter nog steeds niet lukken, wat ook moeilijk is, als je de
simpele oplossing ook niet zoekt en maar gokt op een eigen solo
actie, die keer op keer in de kiem werd gesmoord door een kluwen
van Blauw Wit spelers, die uiteraard met man en macht deze voorsprong verdedigden. Tot overmaat van ramp, terwijl Blauw Wit amper op de helft van AFC was geweest, AFC met man en macht probeerde de gelijkmaker te forceren, zorgde een stevige overtreding
door AFC voor een vrije trap voor Blauw Wit, ruim buiten het strafschopgebied, die onwaarschijnlijk mooi werd genomen en in de bovenste linker hoek in het doel van AFC verdween. Dan ontbreekt
natuurlijk dat beetje geluk wat je nodig hebt in een dergelijke wedstrijd, maar geluk dwing je af en het spel van AFC deze zaterdag deed
dat dus niet. Met een 0-2 nederlaag verliet AFC het veld, aangeslagen
en teleurgesteld in deze uitslag. Het was de wedstrijd van de gemiste
kans om een stevige 3e positie op de ranglijst te krijgen, immers de
concurrenten GVVV en Hoofddorp verloren hun wedstrijden ook. De
spelers van AFC zullen de rug moeten rechten, het technische talent
waarover dit team beschikt is duidelijk, maar nu zal het moeten laten
zien, dat het kan knokken, niet alleen voor zichzelf, maar voor elkaar,
zoals dat reeds in meerdere wedstrijden te zien is geweest. Dus leer
van deze wedstrijd! Volgende week tegen de koploper (koppositie
gedeeld met DWS) Omniworld C1. AFC: Kop omhoog, rug recht en
ga ervoor!!
Mady

GVVV. Het bleek al snel, dat de AFC spelers meer voetballend
vermogen in huis hadden, uitmondend in de 1e goede kans voor
Erixon na een prima actie van Dave vanuit het middenveld, al snel
gevolgd door een goed schot van Tim, dat maar net naast ging.. De
toon was gezet, AFC zette GVVV goed onder druk, wat weer resulteerde in een prima kans van Damiano na een prachtige combinatie
tussen Erixon en Frank vanaf de linker kant opgezet. Nog geen 2
minuten later een schot van Dave, dat uiteenspatte op de lat. Marius,
spelend vanuit de centrale verdediging, moest al vroeg het veld verlaten met de naweeën van een ongelukje op school opgelopen aan 1 van
zijn ogen en werd vervangen door Robin, waardoor Ricky weer centraal kwam te spelen. Het jagen naar het 1e doelpunt door AFC nam
toe en met vlagen werd bijzonder goed gecombineerd. GVVV’s spel
beperkte zich tot 2 kansloze schoten en stevig verdedigen, waarbij
menige overtreding nodig bleek te zijn, resulterend in een strafschop,
voorafgaand door een prachtige aanval over links, waarbij Erixon
getackeld werd. De scheidsrechter wees op de stip, hoewel een aantal
AFC-ers achteraf eerlijk toegaven; de overtreding was buiten het
strafschopgebied... Helaas stopte de uitstekende keeper van GVVV de
ingeschoten penalty van Dave, waarna GVVV 2 minuten voor de rust
een dot van een kans kreeg, die door een magnifieke redding van
Maxime werd voorkomen (welke actie Maxime later in de 2e helft
nog eens zou herhalen). Dus de rust in met 0-0, hoewel AFC de meeste kansen creëerde, maar niet in de stand tot uitdrukking bracht. Het
begin van de 2e helft was min of meer een kopie van de 1e, ware het
niet, dat het gevoel je besloop, dat na zoveel kansen, hopelijk niet de
bekende voetbalwet zou gelden, een slemielig tegendoelpunt. Het spel
van AFC werd rommeliger, maar het elftal bleef aandringen, wat
uiteindelijk resulteerde in een buiteling van Robin na een pittige
schouderduw van de verdediging in het strafschopgebied, een strafschop, die door Ricky feilloos binnen werd geschoten. De ontlading
was enorm. Een welverdiende voorsprong, die uiteindelijk, na uitstekend doorzetten van de ingevallen Nigel, werd uitgebreid tot 2-0.
Natuurlijk, de scheidsrechter was “lief”, maar zag alles goed, daar kon
ook de schreeuwende en protesterende leiding van GVVV niets aan
doen. De 3 punten waren binnen, met bij vlagen goed spel, vnl in de
1e helft, het verder zoeken naar de 1e goal in de 2e helft, met als gevolg de uiteindelijke overwinning, waar ook Maxime een grote bijdrage aan heeft geleverd. De vele gemiste kansen gedurende de wedstrijd brachten de trouwe aanhang aardig tot wanhoop, maar zoals
Zlatan een aantal uren later tegen AZ zijn dot van een kans mistte,
dan heeft AFC het nog niet zo slecht gedaan, want scoren is en blijft
lastig onder elke omstandigheid, toch?? Zondag 9 november uit tegen
Zeeburgia C1, een wedstrijd die vol vertrouwen weer tegemoet gezien
kan worden.
Mady

“D1” Het is stil aan de overkant…
29 oktober: AFC D1 comb. – KNVB A’dam Selectie 4 – 0
Helemaal thuis hoort dit verslagje hier niet, of juist weer wel, want
alle D1’ s kwamen in actie vanavond. Maar niet in hetzelfde tenue.
Want 6 à 7 zijn er geselecteerd voor de KNVB en die moesten met
hun maatjes van m.n. DWS, Blauw-Wit en Zeeburgia een oefenwedstrijd spelen tegen AFC “D1”. Dat wil zeggen de overgebleven spelers aangevuld met de D2, D3 en o.k., toegegeven, twee C’tjes. Hoeveel meer motivatie wil je hebben, ongetwijfeld nog wel wat gevoed
door enkele opmerkingen van Pim vooraf.
De keuzeheren zullen wel even op hun hoofd hebben staan krabben,
want vanaf het begin werd het selectieteam klem gezet, met overtuiging, inzet, en soms ook goed combinatievoetbal. En zo kwamen
de doelpunten vanzelf, Edwin & Allon maakten een paar goede
mogelijkheden gedecideerd af. Stond qua kansen van het KNVB team
weinig tegenover. Eigenlijk hadden we geen moment het gevoel dat
zij ons echt in gevaar konden brengen. En wat doe je dan als
rechtgeaarde Amsterdammer met zoveel ouders om je heen die goede
bekenden zijn, juist; “ff zieken”, want dit was natuurlijk daar wel een
uitgelezen moment voor; “Leuk team, veel potentie, volgende keer
beter etc…” Alles goed bedoeld, net zoals de spelers afscheid van
elkaar namen, sommigen met een omhelzing. Heel wat anders dan de
“oorlog” van afgelopen zondag (PSV-Ajax). Natuurlijk is het leuk om
je vrienden te plagen met hun nederlaag, maar dat ging hier wel met
respect voor elkaars lichaam en kunnen! Leuke en goede oefening
dus! Maar in de kantine waren sommige ouders wat rustiger dan
anders nu…

9 november: Zeeburgia C1- AFC C1 2-1
Met de wetenschap dat bij winst we onze positie op de 3e plaats nog
steviger in handen zouden krijgen ( de overige uitslagen waren al
bekend) hadden de supporters een strijdlustig team verwacht.
Het was echter een tamme bedoening van AFC-zijde. De meeste
spelers hadden niet de wil om te winnen. Geen inzet geen strijd geen
scherpte niets van dat. We kregen wel kansen maar de eind pass was
steeds niet goed. En was die wel goed dan werd er knullig mee om
gesprongen. De rust was dam ook met 2-0 in het voordeel van Zeeburgia. Alleen maar door wel dat stapje extra te willen zetten.
De tweede helft werd er wel fel gestart. Zeeburgia moest zich toeleggen op verdedigen. Na een prachtige vrije trap van Darryl kwamen
we terug tot 2-1. Een 2-2 zat er in maar door het slordig omgaam met
de kansen verloren we 3 punten. Een kwaliteit is ook hard werken als
het even niet loopt. Volgende week wacht Blauw Wit. Voor de beker
hebben we daar ook door een slechte instelling van verloren. Laat het
jullie niet nog een keer gebeuren. Het was een incident zullen we
maar zeggen.
De vervanger van Mady

15 november: AFC C1 – Blauw Wit C1 0-2
De wedstrijd was vervroegd naar 12.00 uur i.v.m. de belangrijke
wedstrijd van het Nederlandse elftal om 16.00 uur tegen Schotland.
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ging hij met bal en al het doel in, volgende keer maar stompen… Dat
kan gebeuren en had ook geen gevolgen behoeven te hebben. Maar
had het wel…
In de tweede helft pakten we niet de draad op, we lieten AZ het initiatief, en kwamen zelf eigenlijk niet meer voor hun goal. Zij ook niet
veel bij het onze, maar opnieuw een vrije trap werd er prachtig ingedraaid. Weinig meer over te vertellen. Maar snel vergeten en het
vizier op Ajax voor a.s. zaterdag zetten ! En zo werd er in het veld en
daar buiten van teleurstelling wel wat gevloekt. Maar daar had de
scheids geen last van, die hoorde niets…
Frank de Munnik

D1 Oranje sterren
1 en 2 november: Nederlands elftal onder 14 jaar
De verslagjes worden steeds gekker. Nu niet eens meer over een
Amsterdamse KNVB selectie maar gewoonweg over Het Nederlands
Elftal waar al onze sterren in optraden. Voor het “echie”? Nee, voor
de film : In Oranje waarin o.m. Wendy van Dijk en Thomas Acda
een hoofdrol spelen. Het hele weekend was het team in de weer in het
Olympisch Stadion en op zondag mochten ouders, oma’s, opa’s etc
zich langs de lijn opstellen als figurant. Wel afzien bij de buitenopnames, want het het was nu echt herfstweer. Voor wie meer over de
film wil weten: www.inoranje.nl Hoe het straks allemaal op het witte
doek komt is afwachten tot ongeveer mei wanneer de première is
gepland. Dat hangt allemaal van de regisseur af. Hoeveel die van
voetbal weet is nog wel even de vraag gezien het feit dat sommige
KNVB-vlaggen eerst op z’n kop hingen en de opkomst van de teams
op het veld werd gefilmd terwijl het arbitrale trio binnen nog lekker
aan de koffie zat… Maar goed, het gaat om het idee en de entourage
was natuurlijk prachtig.
We zullen het zien. Misschien wel met alle jeugdleden, want dat lijkt
een leuk project voor de Junior Board om te organiseren. Onze sterren
liggen nu nog allemaal bij te komen, filmster zijn is een hard vak,
bijna net zo zwaar als onder Pim trainen!
Frank de Munnik

D1 Tweede is ook mooi
15 november: AFC D1- Ajax D1 2 – 6
De voorspelde zware week bleek inderdaad te zwaar. De uitslag is wat
overdreven, maar de winst van Ajax is wel ten volle verdiend. Toch
waren er momenten dat het er wel in zat, zoals het tweede gedeelte
van de eerste helft toen we via Justin S. op 1-2 kwamen. Even leek er
meer in te zitten tot toch de 1-3 vlak voor rust viel, pijnlijk moment.
En zo liepen we eigenlijk vanaf het begin steeds achter de feiten aan.
Waren we maar 3 minuutjes later begonnen, want toen stond het al 02. Tsja, en dan wordt een inhaalrace tegen zo’n sterk team wel moeilijk. Maar we probeerden het wel, en er waren ook best kansen. Waarschijnlijk de eerste keer deze competitie dat de Ajax keeper het zo
druk had. Laten we het positief zien : na vandaag hebben ze 50%
meer doelpunten tegen ! En druk op hem had ook bijna effect toen
Allon hem de bal wist af te nemen, maar helaas voor ons kon hij zich
herstellen. Wel kwamen we weer even in de wedstrijd toen dezelfde
keeper Allon in het strafschopgebied onderuit trok, via een keurig
ingeschoten penalty van Kay, maar de gok om daarna 1 op 1 te gaan
spelen pakte tegen dit team verkeerd uit. Tegen menige tegenstander
hadden we daarmee wellicht nog iets kunnen afdwingen, maar Ajax
bleek dat handig uit te weten spelen. Compliment voor Thierry uit de
D3 voor zijn invalbeurt vanwege de nare blessure van Carim. Het is
niet anders, maar we behoeven ons niet te schamen. Uit de eerste
berichten blijkt dat de nrs. 3 en 4 beide hebben verloren. En dat wij
dus nog steeds zeer stevig op de tweede plaats staan. Niet verkeerd als
amateurclub met vele BVO’s achter ons. Laten we ons daar dan ook
maar op richten, dat zou op zich al een fantastische prestatie zijn aan
het einde van het seizoen. “Second best” is helemaal niet erg, ook niet
als speler, want we doen het met z’n veertienen, en tsja er kunnen er
maar elf tegelijk in het veld, da’s wel eens ff slikken, maar ieders
bijdrage is even waardevol !
Frank de Munnik

D1 Koude Start
8 november: Haarlem D1 - AFC D1 1 – 2
Iedereen en alles kwam wat moeizaam op gang deze eerste echte
koude winterdag van het seizoen. David dreigde al geblesseerd te
raken in de warming (sic!)-up maar kon ingetapet wel spelen, de
scheidsrechter stond zonder vlaggetjes, de ouders leden in stilte het
gezicht verborgen in kraag of muts. En het team deed er aan mee door
de eerste twintig minuten toch wel de mindere te zijn van Haarlem,
dat met forse inzet en energie geen slow-starter bleek. Niet dat ze daar
nou veel kansen mee creëerden, maar wij kwamen al helemaal niet op
hun helft. Het liep ook allemaal stroef, veelal werd gegrepen naar de
lange bal naar voren die ook even zo veelvuldig weer tot te snel
balverlies leidde. Ons middenveld van Thomas, Kay en Maxim streed
er wel voor, vooral de eerste kwam nog wel eens op de koude grond
terecht na een stevig duel, maar het lukte niet echt om onze aanvallers
te lanceren. En zo kwam Haarlem via een snelle uitbraak op 1-0 nadat
een speler tot aan David mocht oprukken. Pas aan het einde van deze
helft kwam de kentering, langzaam maar zeker bleken we ontdooid en
werd het Haarlemse doel gevonden. Eerst was Rio al goed op weg,
maar die poging werd nog hardhandig verijdeld. Maar bij de tweede
verkregen corner was het raak toen Allon ongehinderd kon inkoppen.
Dat was toch wat prettiger rusten en vooral opwarmen. In de tweede
helft was het pleit plots snel beslecht. Al in de eerste minuut brak Rio
weer goed door en bracht Maxim vrij voor de keeper, die weliswaar
nog kon redden, maar dan is daar altijd weer…Allon ! Er volgden nu
veel meer mogelijkheden met de vrije trap van de sterk spelende
Mitchell, die net naast werd getikt, als grootste. De ingevallen Edwin
liet wat prachtige technische hoogstandjes zien, maar tot een hogere
score kwam het niet meer. Wel hielden we Haarlem zo lekker achterin
en kon de wedstrijd worden uitgespeeld met opnieuw drie punten op
zak. Een uiteindelijk goede start van een spannende week waarin heel
wat op het spel staat; doordeweek AZ en zaterdag alweer Ajax. En
natuurlijk de eerste stap om te voorkomen dat Pim en Alex een avond
van jullie zakgeld op stap gaan! Laat ze wat dat betreft maar van een
koude kermis thuiskomen. Zullen ze niet erg vinden…!

1 november: AFC D10 - Pancratius D5
Lichtelijk sterker, dat team van Pancratius, alhoewel de bal natuurlijk
raar kan rollen, dat weet iedereen. Volgens mij moeten we er voor
zorgen dat we nóg beter het machtige wapen van de buitenspelval
kunnen toepassen. Nu bleven er vaak nog één of twee verdedigers
achter hangen, waardoor de Pancratius-aanvallers niet in onze val
trapten. Oefen er op, jongens, dat scheelt doelpunten! De wedstrijd
gaat in ieder geval gelijk op. Zelfs de grootste voetbalonbenul kan
zien dat het steeds beter gaat met de D10 en dat is geweldig! Denk er
alleen nóg beter aan op welke positie jullie spelen. Soms zijn verdedigers of middenvelders niet eens in de buurt van hun positie, waardoor
er levensgevaarlijke situaties ontstaan, met name in ons doelgebied.
Toch is er na al die doodenge momenten ineens, als een duveltje in
een doosje, aanvaller Daniël die meedogenloos uithaalt: 1-0 voor
AFC! Vervelend genoeg scoort Pancratius vlak voor rust de gelijkmaker. Héél irritant, vond ik. In de tweede helft wordt Mees op een
vreselijke manier neergehaald, maar hij staat op, verbijt de pijn en
gaat keihard door. Ruben, Ruben, Thomas, Allon en Mischa werken
als beesten, maar het is zwaar, héél zwaar en de AFC-verdediging
staat onder grote druk. Toch houden we stand. Keeper Dylan staat supergeconcentreerd onder de lat, vastbesloten om geen bal meer door
te laten. Olivier krijgt de bal en slalomt langs enkele verdedigers. Hij
stopt, kijkt met de bal aan zijn voet even rond, dromend van de beslissende treffer, maar loopt zich daarna jammer genoeg vast.
Het is nu werkelijk verschrikkelijk spannend en het spel golft heen en
weer, het hele veld wordt gebruikt. Bijna scoort Thomas, bijna scoort
Daniël. Wat jammer dat-ie er maar niet in wil! En dan, vlak voor tijd,

D1 Kwartel
11 november: AFC D1- AZ D1 1 – 2
Dat er een keertje verloren zou worden was wel ingecalculeerd, maar
eigenlijk niet voor vanavond. En nodig was het ook niet geweest.
Maar o.k. zand er over, kost jullie alleen wel 2 weken zakgeld ! Het
begon nog best prima, snel AZ onder druk zetten en hun verdediging
leek kwetsbaar, Dat bleek uit het vrij vlotte doelpunt van Justin S. Er
leek geen vuiltje aan de lucht. Doorlopen naar 2 of 3 nul had gekund… Maar het liep anders. Wij zakten terug, AZ had bepaald geen
motivatieprobleem en ging er voor. Hadden ze beetje mazzel dat de
scheids een aanval van nauwkeurigheid had, door een uittrap van
David als buiten het strafschopgebied te beoordelen. En vervolgens
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slaat het noodlot toe. Een nare uitbraak van Pancratius, die ons de das
om doet. Wat een pech, maar wat hebben jullie goed gewerkt! De
D10 is de morele winnaar van deze grootse strijd!
Roel van Dalen

Toen Amstelveen op 2-4 was gekomen maakte Mulay z`n vierde en
tevens zijn mooiste met een schitterende lob van twintig meter verraste hij de Amstelveen keeper. 5-2!!
Coach

8 november: AFC D11 (E1) - Blauw Wit D8 2-3
Al vroeg in de wedstrijd opende Darren de score en vlak daarna wist
ook Mels met een fraai indraaiertje het net te vinden. Geen vuiltje aan
de lucht dus in de rust. Er werd een beetje lacherig gedaan en voornamelijk over de wedstrijd van volgende week gesproken tegen Ajax.
Om kort te gaan Blauw Wit liet in de 2e helft niets over van de verwachtingen. We hadden niets meer te vertellen, de voorhoede laat
staan de buitenkanten werden niet meer bereikt, alleen maar balverlies
en in no-time scoorde onze tegenstanders 3x achterelkaar.
Een hossende schare Blauw Witters incl. de supporters op het veld en
onze jongens gingen met hangende koppies richting kleedkamer.
O.K. we hebben verloren. Was achteraf misschien niet nodig geweest.
Hebben we ons best niet gedaan? Natuurlijk wel maar we moeten ook
leren verliezen en dat dan ook accepteren. Ook de ouders en zeker de
grootouders.
Hans Dukker

8 november: AFC E8 RKAV E2 2-1
Na de smadelijke nederlaag in de uitwedstrijd met maar liefst 6-1
stond vandaag de thuiswedstrijd op het programma, oftewel de nummer 1 (AFC) tegen de nummer 2 (RKAV) de stand vooraf:
AFC 8 6 0 2 18
RKAV 8 5 2 1 17
AFC wist wat het moest doen. Sammy van Gelder – de linkerspits –
was geblesseerd maar werd uitstekend vervangen door oud teammaatje Bob van de Driesschen .
AFC startte wederom voortvarend en weer was het superspits Mulay
Lamroui die Goed Genoeg op zijn grondvesten deed schudden. Na
een weergaloze solo - al in de eerste minuut - terwijl RKAV nog de
slaap uit de ogen stond te wrijven, was het al raak!
AFC speelde goed. Jasper Ham zelfs meer dan voortreffelijk, en ook
Tom van der Lande en Buwe Halbertsma zaten lekker in de wedstrijd;
tegen de wind in bleef het tot de rust 1 – 0 .
In de tweede helft zag de wedstrijd er niet zo goed uit, bij een corner
verliet Julien Peschar zijn defensie om er waarschijnlijk 2 – 0 van te
willen maken. De counter bracht de gelijkmaker. Het vervolg van de
wedstrijd leek wel een foutenfestival, – AFC miste twee kansen, maar
ook RKAV had zeker kunnen scoren. Het was uiteindelijk aan de
uitstekende keeper Steven Webbers te danken dat geen tegengoal
werd geïncasseerd. En toen was er weer Mulay Lamroui – Wie anders!!- die als een duveltje uit een doosje voor de verdiende winnende
treffer zorgde. Na een verre uittrap van Steven Webbers controleerde
hij de bal en met de punt van de schoen tikte hij de overwinning
binnen.
Wat een ontlading!!!
Coach

15 november: AFC D 11(E1) – Ajax D 5 2-2
Negen uur in de ochtend, een snerperende wind dwars over het veld
veroorzaakt tranen in de ogen. Veel publiek. Het blijft fascinerend om
te zien hoe professioneel Ajax naar buiten optreedt. Wij hebben ons
inmiddels ook “bewapend” met een geheel eigen AFC out-fit incl.
winterjacks. Ja, die kleinigheden zijn belangrijk.
Bij aanvang een wisselend spelbeeld, hoge balcirculatie met kansen
aan beide kanten. De traptechniek bij Ajax geeft de doorslag. We
spelen op het hoofdveld dus met grote goals en als een bal vlak onder
de lat inslaat kan ons keepertje er nu eenmaal niet bij. Met de rust 0-2
achter. Ik weet niet wat er gezegd is in de rust maar er komt een totaal
ander AFC te voorschijn uit de kleedkamer. Ineens is daar die vechtlust, het knokken voor iedere bal en wordt de strijd aangegaan. Met
name Darren neemt z’n jongens op sleeptouw en wordt heer en meester op het middenveld. Het is Darren zelf die van afstand de bal keihard in de touwen jaagt. Wanhopig probeert de coach van Ajax zijn
jongens naar voren te sturen maar onze verdediging met Sem aan het
hoofd geeft geen ruimte meer. Overtreding na overtreding aan beide
kanten, de scheidsrechter laat veel toe wat nogal wat irritatie veroorzaakt. Nog vijf minuten, een ongelooflijke scrimmage voor het Ajax
doel, via lat en paal stuitert de bal weer terug in het veld. Nu nog
maar één minuut te spelen, aanval over links, via Daniel komt de bal
bij Mels die weet Darren te bereiken en met zijn hele ziel en zaligheid
knalt hij de bal achter de keeper. Dit gelijkspel wordt gevierd als een
overwinning, de vele toeschouwers achter de goal kunnen hun geluk
niet op. Als een bolletje rood/zwarte wol rolt het team terug naar de
middenstip. Ik voel een traan in de ooghoek opkomen. Het zal de
wind wel wezen.
Hans Dukker

15 november: Legmeervogels E8 - AFC E8 1-5
Na de winst op nummer twee RKAV en het onverwachte verlies van
Swift tegen Amstelveen, was de voorsprong van AFC op beide op
beide belagers inmiddels 4 punten!!
Vandaag de altijd lastige uitwedstrijd tegen Legmeervogels. AFC
startte wederom uitstekend en identiek aan de thuiswedstrijd tegen
Martinus kopte Sammie van Gelder al naar 1 minuut raak uit een
puntgave voorzet van Robert Kuyper, tegen de wind in kregen we het
daarna toch moeilijk. Het klopte niet op het middenveld, en de achterhoede zag er niet goed uit. Stevan van Heije redde daarbij op de
doellijn, zodat we toch met de minimale voorsprong konden gaan
rusten.
Buwe Halberstma en Tom van der Lande ontpopte zich in de tweede
helft als ijzersterke backs, waardoor er meer rust in het AFC spel
kwam, en de vaste patronen weer zichtbaar werden. Dat gaf direct
resultaat. Eerst scoorde Mulay Lamroui zijn veertiende treffer en
bracht AFC op 2 - 0. Daarna schoot Robert Kuyper - uit een voorzet
van de opkomende Buwe Halbertsma - met een keiharde volley de 3 0 binnen. De wedstrijd was gespeeld en AFC kreeg vleugels. Spelverdeler Jasper Ham bekroonde zijn inzet met twee schitterende treffers,
0 - 4 werd het uit een inzwaaiende hoekschop en 0 - 5 uit en afstandschot van 20 meter in de kruising.
Jasper werd daarmee ook terecht Man of the Match.
Dat het 1 minuut voor tijd nog 1 - 5 werd deed niets af aan dit schitterende resultaat, behaald met een tomeloze inzet, goed positiespel en
vooral spelvreugde!!
Coach

1 november: Amstelveen / Heemraad E4 - AFC E8 2 - 5
Met veel vertrouwen werd deze uitwedstrijd tegemoet gezien.
Thuis was immers met 5-1 gewonnen en gezien de positie van Amstelveen op de ranglijst, hoefde de E8 zich geen echte zorgen te maken.
Het werd de wedstrijd Mulay Lamroui die met 4 (!) treffers – de èèn
nog mooier dan de andere – terecht the Man of the Match werd. AFC
startte deze keer overtuigend en Tom v/d Lande, Luca Vrijhoef en
Julien Peschar vergrendelde de weg naar ons doel en speelden alle
drie een zeer goede wedstrijd. Jasper Ham strooide met schitterende
passes en stond bij elke AFC – goal aan de bron. Ook zijn defensieve
taak kwam vandaag duidelijk aan het licht, en Jasper ontplooit zich
als als een van de beste middenvelders die een AFC E – team kent!
Binnen tien minuten stond vol trots de 3-0 op het bord nadat Buwe
Halbertsma de score had geopend en Mulay al twee keer had toegeslagen.
Na de thee was de concentratie even weg en incasseerden wij een
tegentreffer. Maar daar was weer Mulay die binnen drie minuten de
marge weer veilig maakte. Amstelveen kwam beter in de wedstrijd en
AFC had veel kracht geleverd waardoor het veldoverwicht verdween.

15 november Pancratius ME2 - AFC E12 1 – 4
De return van de door AFC thuis gewonnen wedstrijd tegen Pancratius meisjes E2 is een geladen wedstrijd. AFC won begin dit seizoen
de eerste wedstrijd verpletterend. Enkele van de ouders hadden moeite met dit verlies en haalden hun gram op de door AFC geleverde
scheidsrechter. Ze deden hiermee weinig eer aan de naamgever van de
club: de heilige St. Pancratius die als sportieve martelaar wel zwaardere afstraffingen gewend was voor ze hem aan de Via Ardeatina in
Rome begraven hebben. E12 stond dus wederom helemaal op scherp
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speeld van Stijn, Zenno rent, passt naar Max, Max terug naar Zenno,
die inmiddels was doorgelopen. Dan rent Max ook verder, krijgt de
bal weer terug. Een één-twee-één-tweetje! En tja, dan sta je als keeper
natuurlijk wel tegenover Max Coenen en dat is geen pretje! Een
prachtige 4-0! Nu neemt vooral Buck het team op sleeptouw. Aan de
rechterkant werkt hij keihard en geeft een messcherpe voorzet, die
Stijn direct slim doortikt naar Quincy: pattzzz!!! 5-0! De SDZ-ouders
laten nu moedeloos hun hoofd zakken. Straks is er veel werk aan de
winkel, want ze moeten hun zoons gaan troosten. Dat zal nog best
moeilijk worden! Ondertussen gaan wij door. Een harde corner van
Rutger, die weer enorme afstanden aflegt om overal op het veld bij
problemen op tijd in te grijpen. De bal komt bij Stijn, de baas van het
middenveld, die venijnig de 6-0 binnenschiet. Nog enkele SDZaanvalletjes, maar vooral Tyler staat steeds op de goede plaats. Intussen is Nicolas gaan keepen (wat deed je dat goed, Nicolas!) en Ludo
is linkerspits. Na een harde knal van Jordy op de keeper krijgt Ludo
de bal. Hij overziet het slagveld, zwaait zijn been omhoog en baffff!
7-0! Prima gewerkt, jongens!
Roel

toen we in Badhoevedorp in een snijdend koude wind aankwamen.
Het veld van Pancratius ligt pal naast de Buitenveldertbaan van
Schiphol dus met elk opstijgend vliegtuig was de kerosine te ruiken.
AFC opende de wedstrijd
direct zwaar aanvallend. De meisjes waren echter flink groter geworden in de afgelopen weken en boden stevig weerstand. Met wind in de
rug opende AFC na 10 minuten de score met een schot van afstand
van Koen. Vervolgens werd en flink gerommeld door AFC en veel te
weinig samengespeeld. Desalniettemin scoorde Yves het tweede
doelpunt tegen het einde van de eerste helft. De 2e helft werd er qua
spel niet beter op en een van de Pancriatius meisjes scoorde uit een
lange dribbel het eerste tegendoelpunt. AFC eindigde de wedstrijd
beter dan begonnen met een paar mooie lange afstand passes en nog
twee overtuigende doelpunten. "Man of the Match" was deze week
Jake van Mourik die met een prachtige kopbal op goal het publiek op
z'n hand kreeg.En een compliment voor gastkeeper Alexander van
Oostveen die met een paar mooie duiken in de hoek liet zien niet bang
te zijn. Met deze overwinning stevent AFC op herhaling van het
kampioenschap van vorig jaar af.
Berno Kleinherenbrink

8 november: Pancratius F3 – AFC F2 2-6
Zonder aarzeling rent hij uit zijn doel, zijn ogen alleen maar gericht
op de bal. Een moeilijk moment, want keeper Ludo staat oog in oog
met twee aanvallers van Pancratius, die vrij voor hem opduiken.
Gelukkig redt hij weergaloos en behoedt ons voor een snelle achterstand. Het is moeilijk voetballen tegen deze ploeg, want ze houden
steeds vier man achter. Misschien nog altijd bang nadat we hen de
eerste wedstrijd echt ingemaakt hebben! D’r zijn wel een paar kansjes, onder andere van Tyler, die weer eens in de voorhoede speelt.
Maar verder gebeurt er in de eerste helft niet veel. Oja, nog wél een
wereldredding van Ludo! Er is geen enkele kans voor Pancratius,
vooral omdat Nicolas en Jordy meesterlijk de deur op slot houden. In
de tweede helft gaan we iets anders spelen. Eén verdediger er uit en
een extra speler tussen de spits en de midmid. Zo hebben we iets meer
kracht in de aanval. Plotseling knalt Quincy ons eerste doelpunt binnen. En vlak daarna maakt Stijn met alle kracht van de wereld 0-2!
Een lekkere poeier, Stijn! Maar wat nu? Heel snel wordt het plotseling 1-2 en daarna zelfs 2-2! De vaders aan de rand van het veld
wrijven bezorgd door hun haar en roepen dat er nu iets moet gebeuren. Gelukkig zetten Zenno en Max daarna samen weer eens een
prachtige aanval op. De bal komt voor het doel en ja, dan staat Buck
precies goed en tikt met links 2-3 binnen! Zo kennen we je weer,
Buck! Een geweldige goal op een héél belangrijk moment! Nu gaan
we er weer in geloven! Het verzet van Pancratius is gebroken. Quincy
ramt op de lat en pegelt de bal vervolgens achter de doellijn, zonder
ook maar één keer met zijn ogen te knipperen. Zenno maakt een
minuut later 2-5, vanuit een prachtige corner van Rutger. Wat neem je
die corners toch goed, Rutger! Natuurlijk pakt ook Max weer zijn
goaltje mee. Uiteindelijk wordt het dus 2-6 voor de F2. Een onrustige
wedstrijd, maar alweer een overwinning!
Roel

1 november: Zeeburgia F1 – AFC F1 2-1
Onnodig verlies AFC
Na het teleurstellende verlies tegen Legmeervogels kon AFC laten
zien dat dit een onnodig incident was. AFC trof in Zeebrugia een
goed voetballend team en al snel ontspon zich een zeer aantrekkelijke
wedstrijd, waarbij met name AFC constant het initiatief nam. Ferinho
vocht zich keer op keer door de defensie van Zeeburgia heen, maar
stuitte steeds op de keeper van Zeeburgia. Thom schoot een vrije tap
tegen de buitenkant paal. Zeeburgia kwam er een aantal maal gevaarlijk uit, voornamelijk over de goede linkerkant. Prachtige duels werden hier door Michael en zijn tegenstander uitgevochten, waarbij
door Michael’s onverzettelijkheid het gevaar over links werd ingedamd. Een goede actie over links van Gijs stelde Ethan in staat de bal
knap net langs de keeper te tikken, 0-1.
De tweede helft probeerde Zeeburgia meer uit te komen en werd
geleidelijk aan gevaarlijker. Desondanks bleef AFC kansen creëren,
maar helaas zelfs situaties waarbij AFC spelers vrij voor het Zeeburgia doel werden gezet, leidden niet tot het tweede doelpunt. Toch
lukte het Zeeburgia onverwacht terug in de wedstrijd te komen. Geen
van beide ploegen wilde hierna genoegen nemen met een gelijkspel.
AFC bleef tomeloos aanvallen en kansen creëren; enkele harde afstandschoten van Thom wist de keeper van Zeeburgia op onvoorstelbare wijze uit zijn doel te houden. Knap was dat AFC achterin gedisciplineerd bleef spelen. Ook heeft het team in Cappie een solide
sluitpost die enkele keren met knappe reddingen wist in te grijpen.
Helaas was er een moment van onachtzaamheid bij AFC. De bal
raakte in een kluts en kwam bij een vrijstaande Zeeburgia speler die
van dichtbij Zeeburgia naar de overwinning schoot.
Als je je tegenstanders zo onder druk weet te zetten met werkelijk
prachtig voetbal, dan is 1 punt uit de laatste 3 wedstrijden zeker niet
verdiend en is de huidige positie op de ranglijst absoluut geen juiste
weerspiegeling van de werkelijkheid. Onvoorstelbaar, zeker als je ziet
hoe opgelucht en aangenaam verrast de tegenstanders naar huis gingen. Volgende week wacht Ajax. Ik denk dat het een mooie wedstrijd
gaat worden.
Robert Haye

1 november: Turkiyemspor F2 – AFC F3 0-3
“positiespel versus kluitjesvoetbal”
Met Glessandro op doel en Tom Waller weer terug in het elftal begon
de F3 aan de tweede competitiehelft. Het doel was net als vorige week
erg klein, goed je positie houden en samenspelen is dan nog belangrijker om te scoren. Dit bleek gedurende de hele wedstrijd een moeilijke opgave. Als snel werd duidelijk dat wij veel sterker waren dan
Turkiyemspor. De bal kwam nauwelijks op onze speelhelft. Die momenten dat de bal in de buurt kwam van ons doel greep Glessandro
prima in. Zijn uittrappen waren van een hoog op “de stropdas” gehalte. Onze tegenstander trok zich massaal terug voor het kleine doel.
Veel acties liepen dan ook vast in de verdediging van Turkiyemspor.
Van belang is dat iedereen op zijn plek blijft staan en door goed te
combineren de vrij staande man voor de goal weet te vinden. Dit, in
tegenstelling tot vorige wedstrijden, kwam vandaag onvoldoende uit
de verf. Halverwege de 1e helft werd het uiteindelijk 1-0 voor AFC.
Een prima pass van Maarten kwam bij Tommy terecht. Op snelheid
en techniek ging hij alleen op de keeper af en met veel gevoel tikte
hij de bal, zijn 20e goal, in de rechterhoek. Ruststand 1-0 voor AFC.

1 november: AFC F2 – SDZ F1 7-0
Pap in jullie benen! Zo leek het, die eerste tien minuten. Waren jullie
nog onder de indruk van het verlies tegen Swift? Plotseling speelt
Zenno naar Quincy, die met een slepende beweging twee tegenstanders passeert. Nonchalant werkt hij de bal hoog in het doel en
loopt daarna weg alsof het normaal is om zulke doelpunten te maken!
Dan gaat het beter. Vooral Jordy speelt sterk. Een één-tweetje met
Max, waarna hij droog zijn eerste doelpunt binnenramt. Wereldgoal,
Jordy! Zenno neemt één van zijn beroemde corners, waarna een arme
SDZ-verdediger in zijn angst de bal in zijn eigen goal wurmt: 3-0! Na
de rust komt de mooiste aanval van het seizoen. Is er iemand die dit
toevallig heeft gefilmd? Nee? Echt niemand? Wat een pech! Met zo’n
filmpje zouden we voetballers namelijk nog jarenlang kunnen laten
zien hoe je behoort aan te vallen! Zenno krijgt de bal scherp toege23
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hoek 3-0. Martinus kwam nauwelijks aan voetballen toe. Daniel, onze
keeper in de 1e helft, kreeg slechts enkele ballen. De 4e goal was van
Phillipe. Hij kreeg de bal op rechts en kapte zijn tegenstanders uit.
Vol verbazing keken de spelers van Martinus hoe deze balvirtuoos
alleen op de keeper afging en meedogenloos de bal in het doel schoot,
4-0. Benjamin was zeer gretig, liep goed vrij en wist in het drukke
strafschopgebied met een mooi schot de keeper te passeren. 5-0. Vlak
voor rust kregen wij een corner. Maarten plaatste de bal in de voeten
van Tommy, die in één keer hard op doel schoot. De bal raakte de
onderkant van de lat, jammer net geen doelpunt. De tweede helft was
nog geen minuut bezig toen Tom Waller, van links naar binnentrok en
met een droge knal de 6-0 inschoot. Wat opviel was dat er goed werd
samengespeeld. De ballen kwamen goed bij onze vleugelspelers en
deze wisten keer op keer de bal goed voor te geven. De keeper van
Martinus hield veel tegen. Wij kregen veel corners in deze helft. Uit
één van deze corners wist Benjamin te scoren. De bal bleef tussen de
spelers vlak voor de goal hangen, Benjamin zag dit en gleed de bal
prima tussen de palen. 7-0. Een actie van Tommy, hij passeerde drie
spelers, werd goed afgerond. 8-0. De laatste treffer kwam op naam
van Tom Waller, met de bal aan de voet kapte hij op links zijn tegenstander uit en kwam zo vrij voor het doel, poefff 9-0 en tevens de
eindstand. Otto, die de tweede helft op doel stond, was tijdens het
nemen van de penalty's onze absolute held, hij was nauwelijks te
passeren. Met 64 doelpunten voor en slechts 7 tegen (compliment
voor onze verdedigers, Glessandro, Nanne, Daniel en Otto) liggen wij
goed op koers voor het kampioenschap. Dappere strijders gaat zo
door.
Peter Dekkers

Olav heeft in de rust zijn jongens toegesproken dat er beter moet
worden samengespeeld en iedereen zijn positie in het veld moet houden. De tweede helft stond Tommy op doel. Met name de verdediging
bleef goed op zijn plek, Daniël en vooral Glessandro speelden een
prima tweede helft. Helaas werden de vele kansen in de 2e helft onvoldoende benut. Een prachtige actie van Tom werd door hem afgerond met een mooie goal, 2-0 voor AFC. Dit noemen wij een mooie
“comeback” goal. De derde treffer staat wij mij betreft op naam van
Philippe, een goed genomen hoekschop ging via een speler van Turiyemspor het doel in. 3-0 voor AFC en tevens de eindstand. Een
mooie goal van Benjamin werd helaas afgekeurd vanwege hands. De
overwinning is terecht, de uitslag te mager. Volgende week tegen
nummer 2 in de poule, Slotervaart-Rivalen die inmiddels met 5 punten verschil achter ons staat. Dappere strijders, ik reken op jullie.
Peter Dekkers
8 november: AFC F3 – Sloten-Rivalen F1 5-1 “De TOPPER”
(scheidsrechter Erik Tempels een 8)
Vandaag een zware en belangrijke wedstrijd tegen onze naaste concurrent. Phillippe, die de afgelopen dagen nog ziek was, is door een
uitstekende medische verzorging van zijn moeder Floor tijdig hersteld
voor de wedstrijd. Onze jongens gingen direct in de aanval en hielden
Sloten in de 1e helft onder druk. De balcirculatie was vaak zeer hoog.
Sloten wist niet waar zij het zoeken moest. De eerste goal viel uit een
corner. Maarten nam de corner op links. Hij schoot de bal zo hard
voor het doel dat de verdediging van Sloten schrok en de bal vervolgens via een been van een eigen verdediger in het doel rolde 1-0.
Combinatievoetbal van onze vleugelspitsen Benjamin en Tom W. gaf
de nodige kansen. De keeper van Sloten, stond steeds op de goede
plek en hield de ballen van Tommy goed tegen. Het tweede doelpunt
was er weer één van het niveau “hoge school voetbal”. Vanuit de
verdediging kwam de bal bij Tom, op volle snelheid passeerde hij
twee tegenstanders en gaf met links een strakke voorzet. Tommy nam
de bal aan en in één beweging knalde hij de bal langs de keeper in de
rechterhoek 2-0. Voor de rust kreeg Sloten een kans. De spits ging
alleen op onze keeper Philippe af, maar Phillipe kwam op tijd uit zijn
doel en schoot de bal op tijd weg. In de tweede helft stond Benjamin
op doel. Ook Sloten had een andere keeper, want de vorige keeper
Luke is tevens hun beste voetballer. Maarten had de opdracht van
Coach Olav om deze speler goed te dekken. Dit deed hij prima. De
aanvalsgolven gingen gewoon door. Een overtreding was nodig om
Maarten tegen te houden. De bal lag op circa 20 meter van het doel.
Maarten nam zijn aanloop en schoot de bal keihard in de touwen 3-0,
wat een poeier. Ook in de tweede helft kregen wij kansen. Halverwege deze helft werd het 4-0. Een prachtige solo van Maarten. Hij
passeerde op rechts vier spelers en schoot de bal toen met een snelheid van een raket in het doel. De keeper hoorde alleen maar Zoefffff.
Sloten probeerde nog wel wat terug te doen, maar onze sterke verdedigers Nanne, Daniel, Otto en Glessandro waren niet te passeren.
Benjamin, die een paar keer goed uit zijn doel kwam, voorkwam een
tegendoelpunt.Vijf minuten voor tijd snelde Daniël naar voren, hij
kreeg de bal van Otto en ging alleen op de keeper af. Met veel beheersing schoot hij raak. 5-0. Vlak voor tijd scoorde Sloten nog een
tegendoelpunt. Eindstand 5-1. Jongens jullie hebben weer ouderwets
gevoetbald, zijn goed in de posities gebleven met mooie combinaties
en heerlijke goals. De fans hebben genoten en Coach Olav is bijzonder trots. Ga zo door dappere strijders. Tot volgende week.
Peter Dekkers

1 november: AFC F6 – AGB F1 2-5
Op zaterdag 25 oktober 2003, werd er een fantastische training gegeven, dit alles onder leiding van Maarten. Er werd erg goed getraind.
Tijdens deze training werd er op positiespel, het kaatsen van de bal
naar de vrijstaande speler en felheid getraind. Ik denk dat ik de drie
dingen heb genoemd die ik vandaag miste. Felheid, positiespel en het
kaatsen van de bal naar de vrijstaande speler. Nee, jongens het is
niet de schuld van Joseph. Kijk eerst in de spiegel voor je een ander
de schuld geeft. Joseph zit nu in Zuid-Afrika en die komt echt niet
meer terug. Natuurlijk werd er niet op elkaar gescholden, natuurlijk is
dit nog een fantastisch team maar je verlies nemen is ook een kunst.
De wedstrijd, er werd vanaf het begin door AGB fel op de bal gejaagd. Er werd soms door AGB grove overtredingen gemaakt. Maar
wat ik vandaag bij AGB zag, miste ik bij AFC, namelijk de wil om te
winnen. De wil om dat ene schepje er bovenop te doen als het niet
gaat. Nee, vandaag liet AFC zich gewillig naar de slachtbank leiden.
AGB was telkens niet één maar twee tellen sneller dan AFC. AFC
komt dan wel onterecht op een 1-0 voorsprong. Maar in dezelfde
minuut maakt AGB middels een fantastisch genomen vrije trap gelijk.
In de tweede helft werd het nog een slag erger. AGB heeft er denk ik
een trainingskamp in Siberië op zitten want zij bleven maar lopen. En
naar mijn mening was het niet zo koud. En AFC dan, tja zij gingen op
dezelfde voet verder. AGB komt vervolgens op 1-2. Er werd snel 2-2
gemaakt en aan hun ogen zag ik dat de jongens er zelf niet in geloofde. AGB ging gewoon een tempo hoger spelen. Er werd 2-3 gemaakt
tot de stand van 2-5 werd bereikt. Is het dan het ritme van 2 weken
niet gevoetbald te hebben? Is het de onderschatting omdat wij bij
AGB met 1-3 hadden gewonnen? MIE NO SABIE, of te wel in het
Nederlands ik weet het niet. Maar wat ik nu wel zo fantastisch vond,
is dat de jongens bij elkaar gingen staan en elkaar voor de volgende
week beterschap beloofden, chapeau zo hoort het.
Jerry Reingoud

15 november : Sporting Martinus F3 – AFC F3 0-9
“Van onderschatting geen sprake”
Martinus staat onderaan in onze poule, de verleiding is daarom groot
om voor eigen succes te gaan. Voor de trouwe fans waren de 1e tien
minuten niet bij te houden. Een mooie actie van Tommy werd met de
punt van zijn schoen in de rechterhoek getikt 1-0. Direct na de aftrap
veroverde AFC de bal. Tom nam de bal mee op links en zijn voorzet
werd over de achterlijn gewerkt, corner. Tommy stond klaar om de
corner te nemen. Otto, onze kopspecialist, nam positie bij de 1e paal.
De bal werd door Tommy hard en op kophoogte voor het doel geschoten. Otto kopte de bal met een achterwaartse beweging langs de
keeper. Prachtig: 2-0. Het derde doelpunt was van een aparte klasse,
Maarten schoot de bal met een schitterende inswinger in de lange

8 november: RKDES M F1- AFC F6 1-1
Jongens weten jullie het nog? Felheid, positiespel en kaatsen! Fanatiek begint AFC aan zijn warming-up. Want wij zullen de mannen van
R.K.D.E.S. laten zien dat A.F.C. wel degelijk in bezit is van genoemde kwaliteiten. Wij kwamen één man te kort en dankzij Cappie die er
ook was werd dit probleem snel opgelost, onze dank hiervoor. Het is
dan ook even schrikken als je ziet dat de tegenstanders meisjes zijn.
Dames die echt wel verstand hadden van het spelletje. Dames die
verschrikkelijk fel voetbalden. Maar eerlijk is eerlijk A.F.C. was een
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voor AFC! 5 minuten later scoorde Julius over de keeper heen in het
doel, 2-0
Na 10 minuten, Julius pingelde heel mooi, maar verloor de bal aan
een NFC-er en deze kon uiteindelijk scoren. 1-2.
De 2 helft na de rust, maakte Jack 1-3. Daarna volgde Mees 1-4.
Tot slot op een prachtige voorzet van Ate kon Jack de eindstand op 15 zetten.
Geschreven door de F7’s Ate, Jack & Mees

maatje te groot voor ze al was dit niet aan de uitslag te zien. De wedstrijd: A.F.C. was fel maar op een gecontroleerde manier. A.F.C. hield
zich redelijk aan de posities die door Maarten vooraf waren bepaald.
A.F.C. kaatste de bal redelijk rond. A.F.C. was met dank aan de Godin van de wind, heer en meester in de eerste helft. Maar A.F.C.
moest rekening houden met een verschrikkelijk goede keeper en de
linkerspits. De keeper was een blok beton met ongelofelijke atletische
vermogens. Een keeper die alles pakte van de meest simpele tot de
meest onmogelijke ballen. De linksbuiten van R.K.D.E.S die behendig met de bal en daarbij ook nog verschrikkelijk snel was. A.F.C.
bleef aanvallen en trachtte met combinatiespel en schoten op het doel
te scoren. Maar ja, die keeper hè! De tweede helft hetzelfde verhaal
maar dan met de wind tegen. En dan komt na 5 minuten in de tweede
helft de counter van R.K.D.E.S. en hun linkerspits loopt iedereen
eruit en scoort 1-0 dit was echt even balen. A.F.C. gaf niet op maar
Doordat A.F.C. wat steken liet vallen kreeg R.K.D.E.S. nog een maar
mogelijkheden om de voorsprong te verdubbelen. Aschwin ziet dit en
zorgt samen met Misha dat R.K.D.E.S niet meer tot scoren komt. Met
nog twee minuten te gaan is het nog steeds 1-0. Dan krijgt Thom de
bal die hij kaatst naar Calvin. Calvin passeert twee speelsters van
R.K.D.E.S. en schiet de bal tegen de binnenzijde van de linkerpaal.
De bal verdwijnt vervolgens achter de doellijn maar wordt door de
wind weer het veld in geblazen. De scheidsrechter zag heel goed in
dat de bal achter de doellijn was verdwenen en keurde hem terecht
goed. Wat een vreugde (en verdriet voor de keepster). A.F.C. er had
meer ingezeten maar laten wij hopen dat dit een afsluiting van een
mindere periode is. Tot volgend week!
Jerry Reingoud

8 november: AFC F7 – Arsenal ASV F1 0-0
Arsenal kwam op het veld met het idee “deze wedstrijd gaan we even
winnen”. Die gedachte was niet zo gek, want de vorige keer hadden
ze met 7-0 gewonnen. Het was een van onze eerste wedstrijden, we
moesten nog allemaal even wennen aan elkaar en ook nog volgens het
3-1-3-systeem spelen. Toen lukte dat nog niet zo goed. Maar nu
waren we klaar voor Arsenal. Ze wilden wel, maar onze achterhoede,
Diederik, Jack en Jarmo, pakte vrijwel alle ballen af en vormden een
gesloten front. En als ze af en toe toch gevaarlijk werden deed keeper
Doeke zijn werk. Arsenal had zoveel tegenstand duidelijk niet verwacht en toen wij het initiatief namen en met snelle aanvallen over
links en rechts onze voorhoede in stelling brachten, schrokken ze toch
wel. We kregen zelfs enkele kansen, maar een prachtig schot van
Julius ging net over en het lukte Mees net niet om de keeper te passeren. In de tweede helft ging de strijd gelijk op. Erik, Tim, Jamey,
Diederik en Julius roken nog wel een kansje en waren bijzonder
strijdlustig, maar het lukte hen helaas niet de winnende treffer te
maken. Ook Arsenal kreeg het niet voor elkaar Doeke te passeren. 00, een mooie uitslag!
René Toonen

15 november: AFC F6 – PANCRATIUS F5 2 – 1
Pancratius is een van de zogenaamde ijsheiligen. Hij leefde van 290
tot 304 en is dus slechts 14 jaar oud geworden. Hij is geboren in
Klein–Azië en opgegroeid als wees. Later kwam hij in Rome terecht
en kwam tot het geloof. Oké genoeg geschiedenisles, nu de wedstrijd.
AFC heeft nog in het achterhoofd de 5 – 8 overwinning op de ijsheiligen. Het is Pancratius die het heft in handen neemt en zeer brutaal
speelt (soms over het randje). Pancratius komt binnen vijf minuten
door een inschattingsfout van onze keeper op een 0 –1 voorsprong.
AFC wordt vervolgens wakker en gaat gedreven op jacht naar de
gelijkmaker maar het is nog steeds Pancratius die het beste van het
spel heeft. In deze periode van de wedstrijd heeft Pancratius de mogelijk gehad de voorsprong te verdubbelen. Net op tijd gaat het lopen
bij AFC. De achterhoede met Thor op links, Misha in het midden en
Niek op rechts raakt na een minuut of 10 op elkaar ingespeeld. AFC
speelt met mooie combinaties ver van het eigen doel. Thor krijgt de
bal aangespeeld van Misha, die ziet Frank vrijstaan die vervolgens
naar Tom kaatst. Tom ziet Thom vrijstaan en speelt hem de bal toe,
die begint aan een mooie solo om vervolgens de bal beheerst in te
tikken. Mooie aanval het kaatsen begint er goed in te komen. AFC
speelt nu ver van het eigen doel. AFC houdt de zone goed bezet maar
mist toch een beetje de durf om voor 100% het duel aan te gaan. Het
lijkt wel of AFC af en toe bang is voor de tegenstander. Dit gebeurd
niet als AFC aan de bal is maar juist wanneer Pancratius aan de bal is.
AFC laat als het aan de bal is wel mooi voetbal zien. Met nog 5 minuten te spelen in de eerste helft wordt wederom na een mooie combinatie gescoord. Calvin schiet de bal mooi in de uiterste linkerhoek. De
keeper is echt kansloos. In de tweede helft blijft AFC het heft in eigen
handen houden. De spelers van Pancratius zijn echt de weg kwijt en
lopen van links naar rechts. Jongens dit noemt men het vastzetten van
de tegenstander, klasse hoor! Op het moment dat je de 3 – 1 verwacht
lijkt het of AFC verkrampt. De combinaties willen niet meer en het
zijn Aschwin, Niek, Misha en Thor (keeper in de 2e helft) die ervoor
zorgen dat AFC verdiend wint.
Jongens jullie kunnen nog beter als je maar niet bang bent voor de
tegenstander. Tot de volgende week.
Jerry Reingoud.

15 november: RKAV F2 - AFC F7 4 - 0
Tegen RKAV hadden we nog niet gespeeld. De eerste helft begonnen
we goed, speelden we goed samen en hielden we onze posities. Toch
konden we niet voorkomen, dat RKAV na een minuut of 8 met enig
geluk kon scoren. Het was erg druk voor de goal. Onze keeper, Erik,
zag de bal te laat. 1 – 0. Een paar minuten later kreeg RKAV een vrije
trap. Hoog over Erik heen. Onhoudbaar. En kort daarna 3 – 0 doordat
de bal van richting werd veranderd en Erik op het verkeerde been
werd gezet. Dikke pech. RKAV bleef komen en speelde goed samen.
Toch lukte het ze de eerste helft niet meer om een doelpunt te maken.
Dat kwam vooral door Ate, Doeke en Erik, die niets meer doorlieten.
De tweede helft verliep rommelig. RKAV ging massaal in de aanval,
waardoor wij in de verdediging werden gedrongen. Onze keeper in de
tweede helft, Mees, moest alles uit de kast halen om zijn doel leeg te
houden. Met enig geluk kon RKAV toch nog een keer scoren. 4 – 0.
Onze voorhoede kwam er niet meer aan te pas. Alleen Jamey liet zich
niet uit het veld slaan. Hij liet zich overal zien, probeerde elke aanval
in de kiem te smoren en kwam daardoor zelfs een keer in een kansrijke positie, maar helaas trof zijn schot geen doel. Volgende week
spelen we thuis tegen Swift. Daar hebben we goede herinneringen
aan..
René Toonen
1 november:Ajax - Borussia Dortmund 4 - 0
Degene onder u die deze wedstrijd niet heeft gezien (zijn er niet zo
veel) zou bij het lezen van de uitslag denken dat Ajax een makkie had
vandaag. Maar het tegendeel was waar; Borussia Dortmund stond niet
voor niets hoog op de ranglijst en beschikt over een aantal zeer goede
spelers! Het werd vandaag een heel leuk duel tussen buren en vrienden van elkaar waarbij de strijd af en toe best hard was maar meer dan
sportief! Hoe kan het ook anders, de wedstrijd stond namelijk onder
leiding van de toparbitster Barbara de Lange! Ze had veel gevoel voor
de wedstrijd en liet lekker doorspelen zodat de jongens weinig stil
stonden.
De eerste helft kwam Ajax op voorsprong door een mooi doelpunt
van Yarden. Dortmund probeerde via de gevaarlijke Jelle de Lange de
stand gelijk te trekken maar Ajax was messcherp in de verdediging en
met name Christiaan speelde vandaag als een ware Serie A verdediger; geen duel verloren, geen enkel risico genomen en als een soort
Baresi de boel op de plaats gezet!
Phil Citroen begint te wennen bij zijn nieuwe club en was dichtbij de
2-0 en tevens zijn 1e goal maar de Borussen verdedigde ijzersterk. De

1 november: NFC F2 tegen AFC F7
AFC won met 5-1.
Jack maakte het eerste doelpunt hij schoot tegen de keeper. De keeper
had hem en liet hem los toen schoot Jack hem er in. 0-1 stond het
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de twee ploegen, bijgestaan door hun trotse ouders, de “Arena” in.
Onder het toeziend oog van de uitstekende scheidsrechter reikte
Ajacied Nathan aan het begin van de wedstrijd een Ajax-vaantje uit
aan Victor. Een leuk en vriendelijk gebaar van de thuisploeg!
Na het eerste fluitsignaal zocht Bordeaux, zoals gewoonlijk, de aanval. Quinten en Thymo begonnen meteen flink te storen en te jagen.
Victor en Sam probeerden vanuit de achterlinies de vrije ruimte te
zoeken om zo het spel te controleren. En niet zonder succes, want de
opbouw van Ajax werd dermate verstoord dat de ploeg in de eerst
helft nauwelijks kon uitkomen. Toen de vijfde Ajacied arriveerde,
werd er 5 tegen 5 gespeeld. Het bleek dat de nieuwe aanwinst van
Bordeaux, Danny, het middenveld enorm heeft versterkt. Bordeaux
voerde intussen de druk zó hoog op, dat het uiterste werd gevergd van
de Ajax-verdediging. Na we een aantal goede kansen niet hadden
kunnen benutten, was het uiteindelijk topscorer Thymo die Bordeaux
na een fraaie actie op een voorsprong kon brengen.
In de tweede helft toonde Bordeaux opnieuw overwicht en wist de
ploeg bovendien de kansen beter te benutten dan in de eerste helft. In
een poging een aanval onder aanvoering van Sam af te slaan, maakte
een Ajax-verdediger een eigen doelpunt: 2-0. Victor vergrootte vervolgens de voorsprong met een schitterend afstandsschot in de bovenhoek, waarna Thymo en Sam de stand uiteindelijk op 5–0 in het
voordeel van Bordeaux brachten.
Na het vijfde doelpunt dachten de Bordeaux-spelers dat de wedstrijd
al gespeeld was, maar dat pakte anders uit! Ajax rook zijn kans en
zette onder leiding van Nathan de aanval in, die echter door Sam en
Victor knap werden tegengehouden. Ajax bleef echter komen en
Quinten, die overal te vinden was, moest samen met Sam en Danny
alles op alles zetten om de aanvallen van Ajax het hoofd te bieden.
Ajax kwam met twee doelpunten nog knap terug. Met een slotstand
van 5-2 is een schitterende wedstrijd beslist. Bravo jongens! Prima
samenwerking, ga zo door!
Alex Lam

ruststand van 1-0 was een goede afspiegeling van de wedstrijd. In de
2e helft kwam Ajax ook aanvallend beter in de wedstrijd. Yarden en
Nathan wisten voor veel gevaar te zorgen. De 2-0 kwam via een goed
getrainde inworp van Nathan op het been van een van de Borussen in
het goal, de 3-0 was een mooie solo van Nathan en Yarden tekende
uiteraard voor de 4-0 overwinning.
Opnieuw een overwinning, maar veel belangrijker was het plezier en
de instelling waarmee jullie vandaag hebben gespeeld. De coach,
ouders en vrienden zijn trots op jullie en kunnen niet wachten tot
volgende week. Dan wacht een club uit een zeer goede wijnstreek die
we deze week nog maar even niet drinken want anders staan jullie te
draaien op het veld.
Woensdag weer lekker allemaal trainen en zaterdag tegen de nummer
2 op de ranglijst; Bordeaux.
Groeten uit de Champions League van Yarden, Christiaan, Phil en
Nathan en wellicht weer Salomon!
8 november: Ajax - Bordeaux 2 - 5 (schrijvers Ajax)
Lieve Fans,
Wat een schitterende dag en lekker veld om te voetballen was het
vandaag. Daarbij ook nog eens voor het eerst met 5 spelers dus alles
aanwezig voor een mooie wedstrijd tegen Bordeaux!
Het spelen met 5 leverde ons echter meer problemen dan voordeel op;
we hebben minder ruimte en dus veel op een kluitje. Maar veel meer
invloed vandaag had het spel van Bordeaux op ons; ze speelden zeer
goed en fel en kwamen tercht op voorsprong. In de 2e helft liep Bordeaux zelfs uit naar een 0-5 voorsprong en hierop was niets aan te
merken. Gelukkig hebben jullie heel goed terug gevochten en werd
het nog 2-5 maar vandaag zat het eens niet mee en dat hoort er ook
bij. Bordeaux heeft heel goed gespeeld en verdient alle complimenten
maar Ajax komt terug want we gaan weer lekker trainen deze week en
de volgende wedstrijd er vol tegenaan.
We krijgen nog hele leuke wedstrijden en we kunnen niet wachten tot
de volgende om de fans te laten zien dat dit een vergissing was...
Groeten uit de Champions League; Christiaan, Yarden, Salomon, Phil
en Nathan

15 november: Dynamo Kiev – Bordeaux 1-7
Na de topper van afgelopen zaterdag ging Bordeaux dit keer op bezoek bij Dynamo Kiev. Ondanks de matige weeromstandigheden en
het feit dat we tegen een (op papier) veel zwakkere tegenstander
moesten voetballen, was het enthousiasme van de jongens volop
aanwezig. We zetten meteen de aanval in en Kiev beperkte zich gelijk
tot het verdedigen. Er stond gedurende de hele wedstrijd één verdediger constant voor de doellijn, met daarvoor twee à drie medespelers
rond de strafschopgebied. Het valt niet mee om tegen zo’n defensief
ingestelde ploeg te voetballen! Victor, Thymo, Sam en Quinten spelen echter al vanaf de allereerste wedstrijd samen en kennen elkaar
inmiddels door en door, zodat ze elkaar blindelings kunnen vinden bij
de opbouw van de combinaties. Ze zijn ook in elke positie inzetbaar.
Danny heeft, na drie wedstrijden, gelukkig ook z’n draai gevonden in
de ploeg en begint steeds beter te spelen. Na enkele instructies van
Michael liep hij tijdens de wedstrijd een paar keer heel goed vrij en
bevond hij zich een aantal malen in zeer kansrijke scoringsposities.
Uiteindelijk was het Victor die Kiev’s defensie wist te breken met een
fraai openingsdoelpunt. Dat was een hele opluchting voor de jongens
en het betekende ook het keerpunt van de wedstrijd. Bordeaux voerde
de druk op met de hardwerkende Thymo en Danny als de aanjagers,
terwijl Victor voor goede aanvoer zorgde met zijn passes. Het is
duidelijk: als de aanvalmachine eenmaal goed op gang komt, zijn
deze jongens niet meer te stoppen! Quinten en Sam waren ditmaal de
scherpschutters en wisten de score naar 7-0 te tillen.
De thuisploeg wist in de tweede helft nog iets terug te doen met een
doelpunt vanaf de middenlijn, maar het was al te laat om onze ploeg
werkelijk in gevaar te brengen.
Jongens, jullie ouders hebben weer volop genoten van jullie inzet en
speelvreugde. Jullie behoren nu tot de koplopers in de C.L., samen
met Ajax en Barcelona. Ervaar jullie positie niet als een extra druk,
maar als een waardering van jullie geweldige spel! Naast het behalen
van een prima resultaat hebben jullie samen een ongelofelijk goede
team-spirit en ontzettend veel speelplezier in het voetbal. Bravo, ga
zo door!
Alex Lam

Juventus – Ajax 3-3
Na de nederlaag tegen Bordeaux dachten we even rust te krijgen om
een aantal blessures en griep aanvallen te laten herstellen maar helaas
werd deze rust ons niet gegund. Juventus stond te wachten en dus
zonder een training in de benen toch een wedstrijd spelen. Al na 2
minuten bleek dat Nathan te veel last heeft van een hamstring blessure
en dus met 1 been verder moest. Phil was niet hersteld van een
griep maar Salomon was weer van de partij. Veel werd gevraagd van
Yarden en Christiaan want de jongens uit Turijn hebben een sterk
elftal. Toch kwamen we snel op 1-0 door Yarden en wist manke
Nelis/Nathan de 2-0 in de goal te lopen. Hierna kwamen de stormlopen van de Oude Dame en met name Hidde Floberg wist voor veel
gevaar te zorgen in de Ajax verdediging. Yarden en Chris kwamen
benen te kort en met veel kunst en vliegwerk bleef het 2-1. Vlak voor
rust counterde Ajax via Yarden en Nathan slim door de Juve verdediging, Nathan ging alleen door en werd gestopt door een Italiaanse
tackle maar de scheidsrechter maakte goed gebruik van de voordeelregel waardoor Yarden de 3-1 konnen binnen tikken. Dit was tevens
de ruststand.
In de 2e helft bleef Juve komen en kwam het op 3-2 en zelf in de
laatste minuut op 3-3. Dit gelijkspel werd met veel gejuich ontvangen
door Bordeaux aangezien zij, Barca en Ajax de koppositie nu delen.
We hebben de spanning teruggebracht. We zijn trots op jullie inzet
om ondanks de griepjes en blessures toch te spelen en deze week gaan
we lekker trainen en weer fit worden want volgende week wacht het
versterkte Bayern...
Maar één ding: wie het laatst lacht....
Groeten uit de Champions League van Chris, Yarden, Salomon, Phil
en Nathan
8 november: Ajax - Bordeaux 2 – 5 (schrijver Bordeaux)
Zaterdag was het zover, de topper tussen de best scorende ploegen
binnen de C.L.: Ajax en Bordeaux! Zonder hooligans en commercie,
maar mét pure liefde en passie voor het voetbal gingen de spelers van
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1 november: Borussia Dortmund – Ajax 0 – 4
We kregen bij het begin van de wedstrijd een mooi vaantje van Ajax
(de nummer 1) als aandenken. Dit keer had Max gelukkig de weg uit
Kiev naar Dortmund kunnen vinden en voor het eerst hadden we 5
spelers en moesten we wisselen. Dat was even wennen, maar Steve,
de papa van Nathan, regelde dat prima.
Ajax nam de aftrap. Het was al snel een felle strijd. Bij vrije trappen
en ingooien was het dan ook niet nodig om de mannen uit te leggen
dat ze een tegenstander moesten dekken; we moesten ze eerder uit
elkaar houden, en dat gold zeker voor Nathan van Ajax en Jelle. Onze
nieuwe speler Max hoefde helemaal niet te wennen en liep meteen
goed mee met zijn teamgenoten. (Onze) Nathan won een paar mooie
duels en nam goede corners. Daniel speelde zoals altijd goed in de
verdediging, maar liep als het nodig was heel mooi mee naar voren.
Sem en Jelle vlogen weer het hele veld over, beiden fel in het duel en
altijd loerend op een goaltje. Toch was het Ajax dat halverwege de
eerste helft 0-1 scoorde, mooi doelpunt.
De tweede helft voerde Ajax de druk op, en moest er stevig verdedigd
worden. Dat ging vaak goed, maar soms ook wel eens fout, waardoor
het tweede Ajax doelpunt viel. Daniel die vandaag in topvorm was
pegelde de bal nog keihard hoog richting de Ajax-goal, en het was dat
Yarden van Ajax de bal met zijn hoofd tegenhield (au!) anders was
het vast een doelpunt geweest. Max onderschepte nog een paar keer
goed de bal op middenveld. Jelle vond het best verwarrend om tegen
zijn (school)vriendjes van Ajax te spelen, en had zelfs geprobeerd om
een dealtje te sluiten met de Ajaxcieden (zullen we gelijk spelen?).
Sem haalde net als vorige week nog een bal van de doellijn af, met
een hele scherpe sliding. Ondanks alle inspanningen van Borussia
scoorde Ajax in het laatste deel van de wedstrijd nog twee keer,
waarvan één eigen doelpunt van ons. Volgende keer beter, mannen. Ik
heb weer staan genieten! Jullie ook? Doen jullie woensdag weer goed
je best bij Joris?
Barbara

1 november: Manchester United – Real Madrid 0-1
Om 9.00 uur waren we allemaal weer present voor de aftrap van deze
kraker tegen het Engelse team uit Manchester. Het was werkelijk een
wedstrijd waardig om gespeeld te worden op het 1e veld van de
Champions League. Jongens wat was het spannend!
Het was duidelijk te constateren dat Real Madrid van de 6 eerder
gespeelde wedstrijden geleerd heeft. Bas en Thomas hielden achter de
pot (het doel) goed dicht, en gaven de jongens van Manchester geen
kans tot scoren ondanks de enorme druk die de Manchester aanvallers
Real Madrid oplegden. Arthur en Bart bleven jagen op de bal bij de
tegenstander zodat ze nauwelijks goede kansen tot schieten kregen.
En het was schitterend om te zien hoe Sacha (van Manchester-United)
duelleerde om beurt met Darko en Bas. Even voor het einde van de
eerste helft werd door Darko de overwinning zekergesteld met 0-1
voor de Spaanse equipe.
In de 2e helft zagen we van beide kanten weer aanvallend spel, een
plezier voor alle toeschouwers om te zien, echter konden er geen
punten meer gemaakt worden.
Manchester-United en Real Madrid waren in deze partij duidelijk aan
elkaar gewaagd, beide partijen hadden evenveel balbezit en doelkansen gehad, maar Real Madrid had toch net dat beetje meer waardoor maar voor het zelfde geld was het een gelijkspel gebleven.
Manchester succes met jullie volgende wedstrijd. Real Madrid volgende week moeten we aan de bak tegen de topclub uit Italie
“Juventus”. Tot zaterdag!
Jos
8 november: Real Madrid – Juventus 4 - 5
Dit keer waren we met z’n vieren, zoals Arthur vorige week al had
aangegeven was hij lekker met vakantie. Onze tegenstander “Juventus” bleek om 9.00 uur maar met 3 man sterk aanwezig te zijn, op de
valreep kwam toch de vierde man meespelen. Hij was geblesseerd aan
zijn arm, dit toont wel karakter om door te zetten. Met enige
vertraging nam Juventus de aftrap.
Real Madrid speelde zoals we gewend zijn zeer aanvallend, zozeer
zelfs dat we af en toe vergaten dat we ook de bal terug konden
verwachten richting eigen doel! Het eerste doelpunt van Juventus
werd afgekeurd, omdat van eigen helft werd geschoten. Ballen van
Bas en Darko gingen meerdere keren tegen de paal of in het zijnet,
hier had Juventus wel ontzettend veel geluk.
Deze wedstrijd maakten we kennis met een hele andere speelwijze.
Juventus bleek een echte “Counter ploeg” te zijn. Dit betekent dat ze
de tegenstander laten aanvallen en wachten op het juiste moment
(onverwacht) snel de bal op het andere doel schieten. Als Real
Madrid dan geen eigen mannetje bij het doel hebben staan dan is het
een doelpunt.
Tot de rust stonden wij met 1-3 achter, na de rust kregen we de wind
mee en bleven we maar aanvallen om de achterstand goed te maken.
En…yes! Het lukte na enkele minuten spelen waren we langszij 3-3!
Vervolgens kwamen we op voorsprong 4-3, maar ons enthousiasme
om maar meer te blijven scoren heeft ons de das om gedaan. Door
goede counters van Juventus konden zij op de valreep toch de
overwinning binnenslepen met 4-5.
Na 3 overwinningen van Real Madrid op rij is een keer verliezen
natuurlijk helemaal geen schande, dat hoort bij het voetballen. De
toeschouwers waren de echte winnaars, zij hadden weer een zeer
aantrekkelijke pot voorgeschoteld gekregen. Ik ben ervan overtuigd
dat het de volgende keer vast weer beter gaat.
Groeten Jos

P.S. Nathan: we zullen je missen volgende week. Veel plezier in
“New Yorka”.

15 november: Borussia Dortmund – Bayern München 0 – 0
Een beetje regen, een beetje glad veld en een beetje modder…. Prima
omstandigheden voor een Duits onderonsje. De mannen van Borussia
hadden er zoals altijd veel zin in; zelfs voor de wedstrijd aanvangt, is
er ook nu al een voorwedstrijd gespeeld om er even in te komen.
De wedstrijd begon fel. Bij elke ingooi of doeltrap werd er door beide
partijen goed een ‘mannetje gepakt’ (soms ook wel eens vastgepakt
trouwens, maar ja in het heetst van de strijd zullen we dan maar zeggen..). Daniel speelde sterk achterin, en ging als het kon ook wel mee
naar voren. Op het middenveld stond Max zijn mannetje door zo nu
en dan handig een bal te pakken en door te spelen naar de buitenkanten. Nathan was veel voorin te zien, maar veroverde ook een keer
goed de bal op het middenveld en nam die helemaal mee tot vlak bij
de goal. Jelle liep overal en had een paar mooie doelkansen. Jammer
genoeg steeds op de paal, naast of gestopt door Bayern. Er waren nog
een paar mooie duels, bijvoorbeeld van Sem die zonder schroom de
duels – soms zelfs met een sliding – in gaat en ze meestal wint. In de
tweede helft gingen de mannen uit Dortmund door en schroefden de
druk soms hoog op. We konden merken dat Bayern versterking heeft
aangetrokken uit de world cup. Jammer genoeg kwam er geen doelpunt uit het mooie spel van Sem, Daniel, Max, Nathan en Jelle. De
mannen raken zo langzamerhand steeds beter op elkaar ingespeeld
(‘een echt team’), en ondanks het gelijk spel was het daarom een
spannende en leuke wedstrijd, met veel kijkplezier voor het publiek.
Zie ik jullie woensdag weer bij AFC bij de training?

15 november: Real Madrid – Inter Milan 4-3
Na een regenachtige nacht was het onduidelijk of er wel of niet gespeeld zou gaan worden. Gelukkig ging het dit keer weer door. Helaas
was Bart verkouden, beterschap Bart! We zijn het avontuur tegen
Inter met zijn vieren aangegaan.
Om 9.00 uur hadden we de aftrap tegen het 3-man sterke Inter Milan.
Inter Milan opende kort na de aftrap met het eerste doelpunt, waarna
Darko na enkele keren rakelings het net te hebben gemist uiteindelijk

Barbara
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de gelijkmaker scoorde. Thomas miste het doel maar rakelings, blijf
proberen jongen, volgende keer beter. Bart maakte met een schitterende knal een mooie treffer voor de rust voor Real Madrid waardoor we met een voorsprong van 2-1 aan de limonade gingen.
In de tweede heft gingen we weer aanvallend te werk en bouwden we
via Darko de voorsprong uit naar 3-1. Echter Inter Milan kon niet
alleen goed verdedigen maar ook goed “counteren”, ze hadden dan
wel 1 mannetje minder, maar konden zeker hun mannetje staan. Door
een foutje van de regie in de verdediging van Real kwamen ze weer
dichterbij op 3-2, en door een goede actie zelfs weer langszij op 3-3!
Real Madrid werd toen wel een beetje zenuwachtig, jongens we
moeten doorspelen tot het eindsignaal klinkt, dan pas is de wedstrijd
afgelopen. M.a.w. we moeten het hoofd koel houden tijdens de
wedstrijd. Gelukkig konden we dat dan ook en heeft Arthur ervoor
gezorgd dat de verdediging bij Real dicht bleef en er geen bal meer
langs kwam. Onze topscorer rondde vlak voor tijd de voorsprong af
naar 4-3 wat ook de einduitslag werd.
Jongens het samenspelen gaat ook steeds beter, deze wedstrijd hebben
jullie top gespeeld en volgende week gaan we er weer tegenaan!
Tegen Dortmund of Glasgow?

Thomas Pluim, pupil van de week bij AFC-Nieuwenhoorn op 2 november.

15 november: Glasgow Rangers-Barcelona 0-6
Net als het Nederlands elftal moest ook Barcelona vandaag naar het
koude Schotland. Barcelona besloot na de aftrap meteen in de aanval
te gaan. Joram stond als eerste wissel en Noah stond meteen al een
keer vrij voor de goal. Na twee minuten was het raak. Jesse scoorde
de bevrijdende 1-0. Het hele team van Barcelona raakte daarna goed
op dreef. Marius was een openbaring. Bij het inspelen leek het of hij
aan het dromen was, maar dat was pure concentratie, hij was daarna
scherper dan ooit. Verdedigend en versnellend als een hert
(wat een lange benen en ook nog een goed schot)
De Rangers werden sterker. Het bekende rush en go voetbal werd
toegepast. Een geweldige counter van Paul, net naast de goal.
Gelukkig voor Barcelona redde Joram een paar keer. Samen met
Newin stond hij als een blok in de verdediging. Ook Newin gaat zich
steeds meer wagen aan slaloms dwars over het veld en maakte een
paar keer een heel goede schijnbeweging. De bal ging er net niet in.
Na een lange spannende 1-0 maakte Jesse via een schot van de linker
zijkant 2-0. Niet te belopen door de Schotten.
Vlak daarna weer een actie van links van Jesse; de bal dreigt te
smoren voor de goal, maar dan is er het puntje van de schoen van
Noah en raak… 3-0.
In de tweede helft wilde Barcelona meteen doorgaan. Maar gelukkig
greep Lawrence goed in en tikte de bal corner. Toch kon hij niet
voorkomen, dat Jesse de 4-0 en de 5-0 scoorde. Marius gaf weer een
flink schot op de goal en de volgende keer wordt dit zeker een
doelpunt. Joram koppelde elegantie aan snelheid en veroverde
herhaaldelijk de bal. Door een gevaarlijke corner van Paul en een bal
tegen de paal van David kwam ook Glasgow nog dicht bij doelpunten.
Het duel eindigde in een 6-0 na het laatste doelpunt van Jesse.
Marian Toonstra

Bas de Vos, pupil van de week bij AFC-ADO ’20 op 16 november.
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D R U K K E R I J

Sterk van één- tot
vierkleurendrukwerk,
van visitekaart tot
bedrijfsprofielbrochure...

Creatief

Zondag 23 november om 14.30 uur

&

Modern

AFC - AFC’34
Gaat AFC zijn eerste thuisoverwinning
behalen?
Steun ‘ons eerste’ in deze
zeer belangrijke strijd!
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