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

Deze Schakel is bestemd voor de komende 3 weken
Bewaar hem dus goed!!
zondag 2 mei: aanvang 14.00 uur

FC Kranenburg - AFC
(zie routebeschrijving op pagina 6)

De laatste competitiewedstrijd van ‘Ons eerste’
en een zeer belangrijke want:
een tweede plaats in de eindrangschikking geeft recht op deelname aan de Amstel Cup

en voor onze A1 heel veel succes bij FC Cambuur in Leeuwarden want:
een overwinning zal handhaving in de 1e divisie kunnen betekenen
En verder:
Party time: vrijdag 14 mei
Anonymous Flashback Club ABC-cup: woensdagavond
(zie pagina 10)
(zie pagina 12)

19 meiToernooi-agenda jeugd in mei
(vanaf pagina 14)
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“Turning back time”, of in gewoon Nederlands, de tijd terugzetten. Soms wou ik dat
ik het kon. Drie weken geleden kon het bijna niet op met de speelwijze en resultaten
van Ons Eerste. Alleen een misstapje van Turkiyemspor hoefde slechts plaats te
vinden en wij konden voor het eerst in ons bestaan kampioen van de Hoofdklasse A
worden. Nu met nog één wedstrijd te gaan is de strijd ruimschoots gestreden. Turkiyemspor heeft in de beslissende fase geen punten verspeeld. AFC 1 daarentegen
wist tegen concurrent Argon nog overtuigend te winnen, maar tegen Hollandia en
afgelopen zondag tegen Tonegido ging het na een voorsprong, in beide gevallen in
de slotfase alsnog mis en kwamen de gasten langszij. Het spelpeil was ook beduidend
minder dan het hoge niveau van de voorafgaande weken, maar vervelender was het
kostbare puntverlies. In de laatste wedstrijd tegen Kranenburg (uit), moet er gewonnen worden om Elinkwijk voor te blijven (op doelsaldo) in de strijd om de tweede
plaats en Argon om de strijd om de 3e periodetitel, die recht geeft op deelname aan
de Amstel-cup. Turkiyemspor is voor het tweede achtereenvolgende jaar kampioen
van de Hoofdklasse A geworden in slechts twee jaar dat ze in de Hoofdklasse spelen.
Een prestatie van formaat waarmee we de mannen van trainer Kila van harte feliciteren. Maar ook de spelers van Ons Eerste verdienen een groot compliment, want wie
had voor de jaarwisseling durven dromen dat we zo dichtbij het kampioenschap
zouden komen, met bovendien regelmatig zeer attractief voetbal. Als er volgende
seizoen ook in het eerste deel van de competitie punten worden gepakt, wacht ons
nog een mooi lustrumjaar.
Aan het eind van het seizoen is het niet ongebruikelijk dat er spelers komen en spelers gaan. Twee spelers wil ik er uitlichten omdat zij hebben aangegeven te stoppen
met hun voetbalcarrière op het hoogste amateur niveau, aanvoerder Daniel van Meer
en topscorer Dennis Puperhart. Daniel is 4 jaar voor Ons Eerste uitgekomen en Dennis 5 jaar. In die periode zijn zij vaak gezichtsbepalend geweest voor het team en
hebben wij kunnen genieten van hun bijzondere voetbalkwaliteiten. Wij hopen Dennis en Daniel nog vaak te mogen begroeten op AFC en wensen hun veel succes en
plezier voor de toekomst.
Er zou ook een keerzijde zitten aan het terugdraaien van de klok. Nu leven we in de
wetenschap dat AFC 2 zich veilig heeft gespeeld in de reserve Hoofdklasse en dat de
junioren A1 zijn fantastische zegereeks heeft voortgezet en er alles aan doet om in de
Landelijke 1e divisie te blijven. En natuurlijk weten we nu dat de A3 kampioen is
geworden en promoveert naar de Hoofdklasse. De kampioenswedstrijd werd afgetekend gewonnen van ZRC/Herenmarkt A1 met 11-2 (!). Gefeliciteerd jongens.
De B1 junioren blijven leverancier van talent aan AFC 2 en A1 en blijven het als B1
ook heel verdienstelijk doen met een plaats in de middenmoot. Dat is ook de plaats
waar de C1 junioren staan, die met een mooie eindspurt misschien nog wel 4e kunnen
worden. Afgelopen zaterdag zorgde de D1 voor een geweldige prestatie door in een
uitwedstrijd met 2-1 te winnen van Ajax D1, dat nog zonder enig puntverlies was.
Grote klasse.
Voordat de toernooien weer beginnen, moet er in veel gevallen nog één of twee
competitiewedstrijden worden gespeeld, behoudens eventuele nacompetitie en beker
wedstrijden. Voor veel teams is het nog heel spannend of ze kampioen worden of
zullen degraderen. Ik blijf van die klok af, want het is straks toch niet nodig iets terug
te draaien?
De maand mei is een drukke toernooi maand voor met name de jeugdafdeling. In alle
categorieën zal worden gestreden om (internationale) bekers, met veelal een sterk
deelnemersveld. Hoewel nog niet alle toernooidata bekend zijn, is al een uitgebreid
overzicht van de diverse toernooien in de jeugdrubriek opgenomen. De senioren
teams staat hun traditionele onderlinge ABC-cup toernooi te wachten op woensdag
19 mei. Na afloop zal de UEFA-cup finale op het scherm in het clubhuis te zien zijn.
Ook de wedstrijden van het Nederlandselftal (15, 19 en 23 juni) op het EK in Portugal zullen op het grote scherm in het clubhuis te zien zijn. Een heel leuk initiatief van
onze pachters.
Naast alle voetbalactiviteiten is het ook tijd voor een feestje. Als het goed is heeft
iedereen het al in zijn agenda staan, het Anonymous Flashback Club feest op vrijdag
14 mei in het clubhuis (zie de aankondiging in deze Schakel). En kom je niet om te
dansen dan misschien toch wel voor de geweldige show en 70-er jaren sfeer, of uiteindelijk voor de mooie prijzen die er te winnen zijn.
Nick van Ommeren

Sportpark Goed Genoeg, De Boelelaan 50, 1082 LR A’dam
clubhuis 6445575, 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 Leijenhorst036-5300489
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
3670302
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

6225562

Wist u dat …
… op de ‘krantenpagina’ van onze website al de nieuwe en vertrekkende spelers van
de clubs in de Hoofdklasse A vermeld staan?
Lees eens de rubriek ‘Transfers en Transfergeruchten'. Welke spelers veranderen van
club en gaan waarheen en wat horen wij fluisteren? … op maandag 5 april de
200.000e bezoeker de AFC website heeft bezocht?
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Bestuursmededeling

AFC’s “Bie”- zonderheden

Op dinsdag 4 mei a.s. zullen de voorzitters van de AFC en ACC om
18.00 uur een krans leggen bij het monument op ons Sportpark Goed
Genoeg.
In verband met de Nationale Herdenking zal ons clubhuis evenals het
sportpark vanaf 18.00 uur gesloten zijn.

Via ons lid Ruud van de Ruit, die zeer goede contacten heeft met de
voetbalclub Rot Weiss Essen en met oud-international Willy Lippens, waren de spelers van onze Pupillen F3 op zaterdag 10 april jl.
uitgenodigd voor de wedstrijd van deze club tegen Wuppertal. Bij de
aanvang van deze belangrijke wedstrijd heeft het elftal van de F 3
mogen oplopen met de spelers van de bovengenoemde elftallen. Op
de dag daarna, dus eerste paasdag, werd door bovengenoemde oudinternational een training voor de F3 gegeven. Volgens door mij
ingewonnen informatie is het een zeer geslaagd feest geweest. Namens de AFC onze welgemeende dank aan het adres van Willy Lippens en natuurlijk ook aan Ruud v.d. Ruit.
Op dinsdag 4 mei a.s. zullen de voorzitters van AFC en ACC om
18.00 uur een krans leggen bij het monument op ons Sportpark Goed
Genoeg. Deze jaarlijkse kranslegging dateert al vanaf het einde van de
2e Wereldoorlog. Gaarne roep ik u vanaf deze plaats op om deze
middag acte de présence te geven bij deze jaarlijkse traditionele bijeenkomst.
In Metropool, de sportbijlage van de Telegraaf van 13 april jl. was
een paginagroot interview opgenomen met ons lid en Zilveren Ploeger Maurice de Hond. In genoemd artikel noemt Maurice uiteraard
AFC en verhaalt hij over de periode, dat hij twintig jaar geleden een
coming man was als scheidsrechter in het betaalde voetbal. Dit jaar
maakte hij zijn comeback als scheidsrechter in de vierde klasse van
het amateurvoetbal. Tevens geeft Maurice in genoemd artikel zijn
mening over de reacties van spelers in het betaald voetbal en amateurvoetbal ten opzichte van de scheidsrechter.
Ik vertelde u eerder over de fietstocht, die ons lid Wim Crouwel
samen met Theo Driessen naar Rome maakt ten behoeve van het
Indiase Trustproject. Op weg naar de Italiaanse hoofdstad kwamen
zij natuurlijk AFC leden tegen. In Basel ontmoetten zij op de internationale horlogebeurs Erelid Marcel Koster en zoon Edgar, die met
Breitling één van de sponsors zijn van de fietstocht. Verder ons
bestuurslid Ronald Koster en Zilveren Ploeger Benno Leeser. Dit
resulteerde in een gezellige ontmoeting met een smakelijke maaltijd.
Natuurlijk ging het gesprek over de successen van ons eerste elftal.
Hierdoor gesterkt trokken Wim en Theo weer verder richting Rome.
Op 13 mei a.s. viert ons oudste Erelid Cor Kerker zijn 88e verjaardag. Cor is nog steeds een trouw supporter bij de wedstrijden van ons
eerste elftal en daarnaast een vaste gast bij het herenjaardiner en de
bijeenkomst van de Zilveren Ploeg. Namens de AFC wensen wij Cor
nog een aantal gezonden en gelukkige jaren.
Ik heb u in mijn column in het verleden al verteld over het feit, dat
ons ondersteunend lid Herman Houtman voor de thuiswedstrijden
van ons eerste elftal al vele jaren in de week voor de thuiswedstrijd
affiches in Amsterdam-Buitenveldert rond brengt, waarin de wedstrijd wordt aangekondigd. Met ingang van het seizoen 2003-2004
heeft Herman een collega er bij gekregen, want ons ondersteunend lid
Wen van de Muysenberg (al bijna 50 jaar donateur) verzorgt op
nieuwe adressen in Amstelveen de verspreiding van deze affiches. Op
diverse plekken in Amstelveen zie ik de aankondiging van de wedstrijden van het eerste elftal de laatste maanden hangen. Vanaf deze
plaats namens de AFC onze hartelijke dank aan deze leden voor deze
activiteiten.
Op 2 mei a.s. viert ons Lid van Verdienste Pim Adriaansz zijn 80e
verjaardag. Pim heeft vele activiteiten op zijn naam staan in onze
vereniging. Zo was hij de schrijver en regisseur van vele Nieuwjaarsshows, evenals van diverse musicals ter gelegenheid van jubilea van
onze vereniging. Daarnaast is Pim vele jaren lid geweest van de
toenmalige Commissie Pers en Propaganda en was hij vele jaren
redacteur van ons clubblad. Voor het Honderdjaren-boek in 1995
verzorgde hij een belangrijk deel van de geschiedschrijving van onze
club. Nog steeds functioneert Pim als archivaris van AFC en is hij bij
de thuiswedstrijden van het eerste elftal aanwezig om de pers te ontvangen. Daarnaast verzorgt Pim al een reeks van jaren zijn column
met de naam Mixed Pickles in ons clubblad de Schakel. Namens de
AFC wensen wij hem nog een groot aantal gelukkige en gezonde
jaren samen met zijn Olga.
Zilveren Ploeger Donald Speelman vertelde mij over een te verschijnen boek met de titel De Tas van Eva, welk boek de journalist

Trainer-coach AFC 2
Het bestuur maakt bekend dat heden in overleg met de elftalcommissie A en hoofdtrainer Stanley Menzo overeenstemming is bereikt met
de heer Wessel Colijn over zijn benoeming tot trainer-coach van AFC
2 voor het seizoen 2004-2005.
Colijn (40 jaar) is thans trainer-coach van v.v. Nieuw Vennep dat
uitkomt in de 4e klasse KNVB zondag. Hij is in het bezit van het
diploma trainer-coach II en volgde in de zomer van 2003 nog de
cursus van René Meulensteen bij Manchester United.
Zijn actieve voetbalcarrière heeft zich voornamelijk afgespeeld bij
zondag Hoofdklasser v.v. Aalsmeer, waar hij van 1984 tot 1993 in het
eerste elftal speelde en in 1993 het kampioenschap in de eerste klasse
KNVB behaalde.
Wessel Colijn, in het dagelijks leven actief binnen het gevangeniswezen, is bijzonder enthousiast over zijn benoeming en toekomstige
samenwerking met Stanley Menzo en assistent Roy Tular en de overige leden van de technische begeleiding van AFC 1 en 2.
Trainer-coach AFC zaterdag 1
Het bestuur maakt tevens bekend dat in overleg met de elftalcommissie C overeenstemming is bereikt met oud-eerste elftalspeler Martin
Verburg over zijn benoeming tot trainer-coach van AFC zaterdag 1
voor het seizoen 2004-2005.
Martin Verburg (41) functioneert gedurende het huidige seizoen als
trainer-coach van AFC zondag 3 en de junioren B-2. Hij maakte van
1987 tot 1994 deel uit van AFC’s A-selectie en speelde ook enige
jaren in de zaterdag 1, waar hij thans voor het komend seizoen tot
trainer-coach is benoemd.
Wij feliciteren Martin Verburg met zijn benoeming.
Bestuur AFC.

Ledenlijst
Adreswijziging:
Fam Bottse, junioren, Gerrit van der Veenstraat 179 hs, 1077 EB –
A’dam, lidnrs 4680, 5469en 6673.
Fam Wilhelm, junioren, Deltastraat 13 hs, 1078 PB – Amsterdam,
lidnrs. 6600, 6990 en 7232.
Quincy Wekker, jun, IJburglaan 770, 1087 EM – Amsterdam, lidnr.
6737.
Danny ten Neijenhuis, jun, v Heuven Goedhartlaan 451, 1181 KS –
Amsterdam, lidnr. 6016.
Van Werkend lid naar Donateur:
Remco Verbruggen, was lidnr. 6479, wordt lidnr. 9844.

Van Harte
Geboren
Faas Plonius Louis
Zoon van Frans en Celeste Dankaart.
Namens de AFC onze hartelijke gelukwensen aan de trotse ouders.
-----------------------------------------------------------------------------------Huwelijk op 22 mei:
Marcel Eggenkamp en Ingrid Kremers
Namens de AFC onze hartelijke gelukwensen aan het bruidspaar en
een fantastische dag gewenst
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Kerker (13/5 – 88 jaar) – Benno Honsdrecht (13/5) – Peter v.d. Heydt
(14/5) – Ab Springer (15/5). Namens de AFC onze welgemeende
gelukwensen aan de jarigen.
Johan de Bie

Dick Schaap samen met hem heeft geschreven. Het boek is een zeldzaam document humain, gebaseerd op de briefwisseling tussen de
jonge Joodse vrouw Eva Kat (de moeder van Donald) in Zwitserland en haar familie in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Eva schrijft Alex (de vader van Donald) brieven, die ze niet kan
verzenden, maar koestert in een slangenleren tas “voor na de terugkeer”. Zij schreef deze brieven ook aan haar ouders in het getto van
Amsterdam en later uit Westerbork en Theresiastadt. Donald erft de
tas van zijn moeder Eva met de brieven, waarover thans het boek is
verschenen. Op maandag 3 mei a.s. is dit boek als documentaire om
18.15 uur op Nederland 2 in Twee Vandaag. Zelf heb ik het boek al
gelezen, welk boek op mij een ontroerende indruk maakte. Voor
eventuele informatie verwijs ik naar de website: www.detasvaneva.nl.
U moet beslist hiervan kennis nemen.
Lies de Bruin, echtgenote van AFC-Ridder en ACC-Erevoorzitter
Max, heeft recent in het ziekenhuis een operatie ondergaan. Volgens
de laatste informatie is zij inmiddels weer thuis. Namens de AFC
wensen wij haar een spoedig herstel en zenden wij haar onze groeten.
Dochtervereniging ACC (Amsterdamsche Cricket Club) hield op
20 april jl. haar jaarlijkse algemene vergadering. Er werden belangrijke beslissingen genomen voor het komende seizoen 2004, waarin het
eerste elftal weer zal spelen in de hoogste klasse van de KNCB (Koninklijke Nederlandsche Cricket Bond). Namens de AFC wensen wij
onze cricketers veel succes in de komende competitie. Daarnaast zal
op vrijdag 14 mei a.s. om 17.00 uur het nieuwe clubhuis van ACC
officieel worden geopend. Aan de totstandkoming van dit clubhuis is
door vele leden in de afgelopen maanden veel werk verricht.
Op dinsdag 16 april jl. passeerde de 200.000e bezoeker de AFC
website. Volgens een mededeling van onze webmaster Hans Elias is
het bezoekersaantal de laatste tijd enorm toegenomen, mede door de
introductie van de ‘krantenpagina’, en noemt hij als voorbeeld, dat
vanaf 5 april t/m 15 april jl. (11 dagen) meer dan 5000 mensen de
website bezochten. Vanaf deze plaats wil ik namens de AFC onze
waardering uitspreken aan het adres van Hans voor al zijn activiteiten
voor de club.
Ons lid Frank de Munnik, actief als jeugdleider en daarnaast vaste
medewerker voor jeugdverslagen in de Schakel, is in het ziekenhuis
opgenomen voor het ondergaan van een aantal onderzoeken. Namens
de AFC wensen wij hem van harte een spoedig herstel.
Jeugdlid Wim Ostendorf, speler van de Junioren B 5 was zo ongelukkig om bij de laatste wedstrijd zijn pols te breken. Namens de AFC
wensen wij hem een spoedig herstel.
Voorafgaande aan de thuiswedstrijd van ons eerste elftal tegen
Elinkwijk werden er door RTL 4 opnames gemaakt van ons lid Hugo
Walker. Op korte termijn start op de televisie een nieuw programma
met de naam De Tien, welk programma gepresenteerd gaat worden
door Peter v.d. Vorst, o.a. bekend van het programma Boulevard. In
dit programma wordt aandacht gegeven aan tien bekende persoonlijkheden over de hele wereld, die bekend zijn geworden door een bepaalde uitspraak. Van Hugo is natuurlijk bekend: daar komt dat
schot en van Johan Cruyff is bekend: elk voordeel heb z’n nadeel.
Hugo bevindt zich in goed gezelschap van Martin Luther King (I
had a dream) en van Paul Bremer (we got ‘m). Let goed op de
televisiegids en u ziet het weer, dat je AFC’ers in alle geledingen van
de maatschappij tegen komt.
Lid van Verdienste en AFC-Ridder Jan Meijer, evenals AFCRidder Lou van Kranendonk zijn dit jaar 70 jaar lid van onze
vereniging. Beiden zijn altijd aanwezig bij de biljartavonden van de
VBC (Vrienden Biljart Club) en bij thuiswedstrijden van het eerste
elftal. Namens de AFC wensen wij hen beiden nog een aantal gelukkige en gezonde jaren en zullen wij ze gaarne op ons Sportpark Goed
Genoeg ontmoeten.
Clubstatisticus Chris Schröder informeerde mij, dat de wedstrijd
van ons eerste elftal tegen Hollandia de 700e wedstrijd van AFC in
de Hoofdklasse was. De hoofdklasse werd in het jaar 1974 ingesteld.
Alleen de vereniging de Treffers uit Groesbeek overtreft ons.
En dan nu de verjaardagen van de leden van de Zilveren Ploeg te
weten: Dennis Bijlsma (30/4)- Karel Baarschers (30/4) – Pim Adriaansz (2/5 – 80 jaar) – Dennis de Wit (4/5) – Rein Minor (5/5) –
Freek van Doesburg (6/5) – Ronald Gans (9/5) – Piet van Ruyven
(10/5 – 85 jaar) – Ron Susan (10/5) – Jeroen Walker (10/5) – Cor

E.K. Portugoaal bij A.F.C.
Komt allen kijken op het grote scherm ( 2,5 x 2,5 mtr.) naar de wedstrijden van het Nederlands elftal.
Dinsdag 15 juni: Duitsland – Nederland 18.00 uur.
Zaterdag 19 juni: Nederland – Tsjechië 20.45 uur.
Woensdag 23 juni: Nederland – Letland 20.45 uur.
Met de verduisteringsgordijnen zijn de wedstrijden beter te zien dan
ooit.
De zaal is open vanaf 17.00 uur, bij voldoende belangstelling zorgen
we ook voor eten.
Toegangskaart a € 2,00 (tevens goed voor een consumptie) is verkrijgbaar achter de bar.
Een pass partout voor de drie wedstrijden kost € 5,00 (drie consumpties).
Iedereen is welkom, wees er snel bij want op is op!
Komt het Nederlands elftal verder dan zijn die wedstrijden natuurlijk
ook bij ons te zien.
De pachters.

Schakel voor 3 weken
De volgende Schakel zal op donderdag 20 mei in uw brievenbus
liggen; dus over 3 weken. Maar op dinsdagavond 18 is deze al op
onze website te zien.
Er komen heel wat aanvullingen op wedstrijdprogramma’s en mededelingen in de tussenliggende tijd. Deze zullen vermeld worden op
onze website www.afc-amsterdam.nl en teletextpagina 515 van AT5.
Kijk dus regelmatig.

Ons Eerste
12 april: AFC - Argon 2 - 1
Voor, tijdens en na de wedstrijd tussen AFC en Argon was het op 2e
paasdag in alle opzichten ( minus één ) lente op ons sportpark Goed
Genoeg. Stralend weer én eindelijk het aantal toeschouwers (ca.
1.600), wat AFC al maanden verdient én een goede en spannende
wedstrijd met wederom individuele acties om van te watertanden én
een resultaat, waarmee AFC zich nadrukkelijk meldt als kampioenskandidaat.
Plots werd ons hoofdveld weer (misschien waren we dat door alle
Zuidas perikelen even vergeten ), dat wat het altijd al was nl. één van
de gezelligste amateurvoetbalvelden van Amsterdam en omstreken.
Met supporters en toeschouwers die elkaar perfect verdragen. Géén
extra politie inzet, (ik heb zelf geen enkele agent gezien) dus
géén verspilling van gemeenschapsgelden. Geen enkele wanklank in
of buiten het veld, ook niet van de verliezende club kortom alleen
maar positieve recreatie voor iedereen. Het leek wel op het sprookje
van de prinses en de erwt. Kikker wordt gekust door prinses en verandert in een prins etc. U herinnert zich dit sprookje vast nog wel.
Helaas kan dit niet gezegd worden over de toegang van ons sportpark.
(minus één ) Geachte gemeente: Que vadis?? Een zandvlakte voor de
deur t.b.v. van een kunstgrasveld waarbij al maanden geen voortgang
in de werkzaamheden wordt geconstateerd. Waarvoor niet alleen 20
bomen zijn gekapt, die mede zorgdroegen voor de natuurlijke drainage van het sportpark maar ook met een kaalslag die ons veel wateroverlast bezorgd, zodat er al 19 wedstrijddagen uitgevallen zijn door
aflastingen. Nogmaals geachte gemeente: wees toch eens zuinig op
dat mooie sportpark Goed Genoeg!!!!!
Terug naar de wedstrijd. AFC speelde vooral in de 1e helft goed en
Argon zeker niet slecht, maar weer was het de individuele klasse die
de doorslag gaf. Met de rust was het 2 - 0 voor AFC door Dennis
Purperhart. Bij de 2e goal kreeg Dennis alle toeschouwers op de
banken. Met een onnavolgbare solo en schijnbewegingen vanaf het
linkermiddenveld liet hij alle verdedigers incl. de uitgelopen keeper
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verdedigen bracht de bal via Vriend bij Ahrouch die van dichtbij
doelman Holten verschalkte: 1-1.
Na twintig minuten was het andermaal de thuisclub die op voorsprong
kwam. Landvreugd draaide met de bal aan de voet schitterend naar
binnen en speelde op tijd af op Turpijn die knap scoorde: 2-1. Vervolgens toonde Moumane de algehele verslapping in het team van
AFC. Tot twee keer toe verspeelde hij de bal. Slechts doordat Neuvel
en Owusu de juiste voortzetting misten, bleef de thuisclub van schade
gevrijwaard.
Een minuut voor het einde was het echter Cees Duijn - frappant genoeg juist de man die de gehele eerste helft alleen maar oorlog met de
bal had - die Hollandia naast AFC schoot. Hij reageerde attent toen
doelman Van Holten het leer uit een vrije trap van Mettivier Meijer
slecht verwerkte: 2-2.
Pas in de daarna aangebroken extra tijd stroopte men bij de thuisclub
de mouwen weer op. Maar het kwaad was geschied.
"Aan het eind van de rit zijn er geen gemakkelijke wedstrijden meer",
stelde AFC-trainer Menzo na afloop vast. "In deze klasse is bijna
iedereen nog betrokken bij het kampioenschap of de degradatie.
Wedstrijden als deze worden op een paar momenten beslist. Die
momenten waren in ons nadeel. We geven nog niets op. Allereerst in
ons eigenbelang, maar ook om onze sportieve plicht te doen." Maar
dat er op sportpark 'Goed Genoeg' feest zal worden gevierd, daar lijkt
AFC waarschijnlijk net niet goed genoeg voor.
AFC-Hollandia 2-2 (0-0). 1-0 Purperhart, 1-1 Ahrouch, 2-1 Turpijn,
2-2 Duijn.

achteloos achter zich. Eén verdediger van Argon ( ik zal zijn nummer
niet verraden ) kon het zelfs niet nalaten om ook te applaudisseren.
Ach, het wordt eentonig, maar wat kunnen (alfabetische volgorde)
Dennis, Djuric, Robert, Tahir en Ulli toch goed voetballen en wat
maken, zonder ook maar iemand te kort te doen, alle anderen er, door
hun geweldige inzet, een goed team van!!!
De 2e helft was iets minder, maar nog altijd van een goed niveau.
AFC speelde misschien iets te behoudend. Argon kreeg daardoor een
licht veldoverwicht maar had misschien toch ook iets eerder mogen
aandringen want nu scoorden zij pas in de 81e minuut met een fraaie
goal tegen. (2- 1) De enige kans voordien van Argon in de 69e minuut
werd door Edwin van Holten met een katachtige reactie onschadelijk
gemaakt. (Individuele klasse).
Dennis schoot een paar minuten voor tijd ook nog een keer op de
paal, zodat uiteindelijk de 2 -1 een terechte uitslag te noemen valt.
De beste man op het veld was Robert Gehring maar "the Men of the
Match" waren voor mij onze mensen aan de "poort ", die er toch maar
weer voor zorgdroegen, dat ondanks de grote aanloop, iedereen op
tijd binnen was en dat ook nog betalend. Na afloop was het nog lang
onrustig in ons gezellige clubhuis.
Volgende week 18 april om 14.30 uur thuis tegen Hollandia. Met nog
3 wedstrijden te gaan is elke wedstrijd vanaf nu een finale.
Tot volgende week.
P.S. Djuric weet je zeker dat je weg gaat? Volgend jaar bestaat AFC
nl. 110 jaar en wordt ook nog kampioen.
Opstelling: van Holten, Watanabe, Bobby Gehring, Geerlings, Moumane, Ascension, Robert Gehring, Turpijn, Landvreugd, Purperhart
van Meer), Akhamrane (Tosh)
Amel Vroege

18 april: AFC _ Hollandia 2 – 2
25 april: AFC - Tonegido 1 – 1.
De dag na de wedstrijd(en) is / zijn altijd het leukste of het ergste. In
dit geval de afgelopen 2 zondagen dus het laatste.
Twee wedstrijden in één verslag. Eigenlijk “not done“ in deze tijden
van moderne communicatie. Vroeger met alléén “maar” de
SCHAKEL kon je nog wel eens een weekje respijt nemen, alvorens je
de tekst kon aanleveren. Nu belt de hoofdredacteur van diezelfde
SCHAKEL al op maandagmorgen (overigens terecht) waar de “copy“
blijft.
Vorige week dus effe niet. Laat ik maar zeggen dat de teleurstelling
van het gemiste kampioenschap een “writers block” bij mij gecreëerd
heeft, waar ik effe overheen moest komen. Liever had ik de victorie
gekraaid over mijn clubbie en geschreven dat wij nog vol in de race
waren maar helaas…..
In de beide laatste thuiswedstrijden eindigde AFC het seizoen (op één
uitwedstrijd na) zoals het begonnen was nl. met onnodig puntverlies.
Dit bracht het totaal van in thuiswedstrijden verloren punten op 23
!!!!
Tegen Hollandia (2 – 2) viel er na een matige 1e helft best nog wel
wat te genieten. Beide ploegen speelden toen voor de winst en AFC
had weer de mooie individuele acties. Djuric Ascension was bij tijd
en wijle ongrijpbaar en via een fraaie voorzet kopte Dennis Purperhart AFC naar 1 – 0. Nonchalant verdedigen van AFC bracht Hollandia weer op gelijke voet maar Rody Turpijn leek erger te voorkomen
en scoorde 2 – 1. AFC bleek weinig geleerd te hebben, niet alleen in
deze wedstrijd, maar eigenlijk van alle thuiswedstrijden, want 2 minuten voor tijd mocht Hollandia opnieuw de stand gelijk trekken. Het zij
de sympathieke Noordhollanders gegund, maar voor ons was het een
bittere pil.
Turkiyemspor deed wel wat nodig was voor het behalen van het
kampioenschap door te winnen van Argon en maakte hier een einde
aan onze droom.

18 april: AFC – Hollandia 2 - 2
Overgenomen uit De Telegraaf Metropoolsport
Mokerslag AFC; Hollandia ontsnapt via kattenluikje
AMSTERDAM - Oh, die arme Dennis Purperhart. De laatste weken
voor elke tegenstander een ware plaag. Vorige week kreeg hij met een
supergoal tegen Argon het publiek nog op de banken en zijn medespelers om zijn nek. Gisteren bij een stand van 2-1 voor zijn ploeg
tegen Hollandia werd hij door fantastisch werk van Ascension en Van
Meer in staat gesteld de partij te beslissen. Maar, Dennis droomde van
andermaal een wondergoal en bereidde te lang zijn circusact voor
waardoor de Hoornse sluitpost Feenstra met zijn beste redding van de
middag voorkwam dat Purperhart in AFC's 'Hall of Fame' kon worden
bijgezet. AFC verspeelde door het gelijke spel van 2-2 tegen het in
degradatienood verkerende Hollandia hoogstwaarschijnlijk de titel.
En dat uitgerekend in zijn 700e wedstrijd in de hoofdklasse.
Met nog twee rondes te gaan is de achterstand op het leidende Türkiyemspor opgelopen tot vier punten. De nederlaag trof de brigade
van oefenmeester Stanley Menzo als een mokerslag. Vooral ook
omdat men in de tweede helft de taaie Hoornse krijgers lange tijd bij
het nekvel had. Maar men ging te hautain met de tot tweemaal genomen voorsprong om en liet de gasten uiteindelijk via het kattenluikje
ontsnappen.
In de eerste helft was het verschil op de ranglijst totaal niet te zien. De
ploeg van coach Michel Lieshout heeft een verjongingskuur ondergaan en kent slechts één doelstelling: handhaven. Rond het 'monumentale pand' en tevens toonbeeld van onverzettelijkheid, de 37jarige Dick Knijn, doen yougsters als doelman Feenstra en aanvalsleider Ahrouch de noodzakelijke ervaring op. In het eerste bedrijf heiligden beide formaties het principe dat voorzichtigheid de moeder van
de porseleinkast is. Beide teams hielden veel mensen achter de bal en
dat zorgde voor weinig kansen. De thuisclub kreeg kansjes via Purperhart en een strakke kopbal van Hans Geerlings. De bezoekers
werden gevaarlijk nadat dezelfde Geerlings zich verslikte in Ahrouch.
Met een corrigerend duwtje wist Geerlings zijn slippertje zelf recht te
zetten.
De tweede helft was een stuk aantrekkelijker. Beide teams gingen vol
voor de winst en verlieten gaandeweg de verdedigende stellingen. Een
fraaie actie van de beste man in de voorhoede van de Amsterdammers
Ascension, die al na vijf minuten verdediger Meijer (een kwartier
voor tijd uitgevallen met een hoofdwond, red.) afschudde en de bal
hoog voor de pot zwiepte, werd door Purperhart strak ingekopt, 1-0.
Via een aanval uit het niets sloot Hollandia weer bij. Te nonchalant

Dat bleek ook wel in de thuiswedstrijd tegen TONEGIDO. Met nog 2
wedstrijden te gaan en 4 punten achterstand geloofde AFC niet meer
in een positieve afloop.
Afgezien van een fraaie en snelle goal van Rody Turpijn op aangeven
van Djuric (veel succes bij Turkiyemspor) viel er weinig te genieten.
Jaaaa……!!! TONEGIDO speelde op het randje, maar zij hadden de
punten dan ook hard nodig en maakten er een wedstrijd van en jawel… misschien had de arbiter ook iets strenger mogen fluiten, maar
wij / AFC hebben toch voldoende ervaring in huis om daar nou net
niét in te trappen. Bovendien staat er altijd nog een periode-
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kampioenschap op ons te wachten, maar dat was deze middag geen
motivatie voor onze ploeg.
A.s. zondag de laatste wedstrijd tegen Kranenburg in Den Haag.
Aanvang 14.00 uur. AFC dient hier aan zijn sportieve plicht te
voldoen dus “See you there “
Amel Vroege
P.S. De toekomst (tegenwoordig een beladen naam) ligt zeker bij
onze onvolprezen website, maar toch wil ik een lans breken voor onze
“ouderwetste“ SCHAKEL.
Ik vind het (nog) altijd een fijner en tastbaarder gevoel om de
SCHAKEL door mijn brievenbus te krijgen, als dat ik www. etc
opzoek. In de echte wereld beleeft de doodgewaande print trouwens
ook een comeback. Denk alleen al aan alle nieuwe bladen en de zondagseditie van de Telegraaf.
Laten wij zuinig zijn op onze SCHAKEL!!!! Maar dat ontslaat mij
natuurlijk niet van de verplichting om de “copy“ op tijd aan te leveren.
Overigens over de Toekomst gesproken. Na de ongeregeldheden op
dit sportpark tussen Ajax en Feijenoord werd een voormalig jeugdlid
van AFC Daniel de Ridder geroemd om zijn optreden ter bescherming
van de aangevallen spelers. Tevens is AFC voorgedragen voor de
Rinus Michels Award als club met de beste amateur jeugdopleiding in
Nederland. Zou dit verband hebben met het feit dat wij bij AFC normen en waarden (buiten de voetbalkwaliteiten) ook hoog in het vaandel hebben staan?
Stand per 25 april 2004
Turkiyemspor
25
AFC
25
Elinkwijk
25
Argon
25
ADO 20
25
Omniworld
25
Westlandia
25
AFC’34
25
Tonegido/Hgs. Bluf 25
SVVSMC
25
Kranenburg
25
Hollandia
25
Nieuwenhoorn
25
TEC
25

14 6 5
12 6 7
13 3 9
10 10 5
9 12 4
11 6 8
9 9 7
10 4 11
7 9 9
8 6 11
8 5 12
6 9 10
6 5 14
4 6 15

48
42
42
40
39
39
36
34
30
30
29
27
23
18

Medische commissie
Hygiëne
Waarschijnlijk valt het leden van AFC zelf niet eens meer op en is het
“normaal”, maar onder andere lopen op blote voeten is slecht voor de
persoonlijke hygiëne.
Leden van de medische staf zien meer dan regelmatig spelers zonder
slippers de doucheruimtes betreden. Lekker schoon gedoucht lopen
de spelers over de vieze vloer terug naar de kleedkamer. Zonde van al
het gebruikte water, want dan zijn de voeten weer vies.
Ondanks dat Hans, Hesdy en hun medewerkers er alles aan doen om
de gang en kleedkamers zo schoon mogelijk te houden is het niet
mogelijk het zo schoon te houden als de badkamer thuis.
Modder en gras maken de vloer letterlijk een voedingsbodem voor
bacteriën en andere levensvormen.
Daarom nogmaals aandacht voor de volgende regels:
•
Douche ALTIJD na het voetballen of trainen. Douche je om
één of andere reden niet: dan goed aankleden om afkoeling
te voorkomen.
•
Draag bij het douchen ALTIJD badslippers, zowel onder de
douche als in de kleedkamer. Zo voorkom je het ontstaan
van o.a. voetschimmels en eczeem. Voor kleine kinderen:
Ouders: Jong geleerd is oud gedaan…!!
•
Douche je met een onderbroek aan, wat steeds vaker voorkomt, was je zelf ook onder de onderbroek. Daar zit ook
vuil en zweet!!
•
Droog je goed af na het douchen, ook tussen de tenen.
•
Help Hans, Hesdy en hun collega’s met het schoonhouden
van de gang en kleedkamers, door je schoenen buiten
schoon te kloppen en rommel gelijk in de vuilnisbakken te
gooien.
•
Roken is in de gang en kleedkamers NIET toegestaan. Ook
niet voor de heren trainers.
Wanneer we ons allemaal aan deze regels houden is de kans om vieze
en soms gevaarlijke aandoeningen op te lopen een stuk minder groot.
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

51-26
42-27
37-30
35-24
36 24
44-38
39-29
34-41
26-31
36-44
37-52
29-39
29-47
28-53

Routebeschrijving Kranenburg
Kijkduin (Den Haag), tel. 070-3685964
Terrein Machiel Vrijenhoeklaan, ingang Schapenatjesduin.
Richting Den Haag Zuid (A44), richting Kijkduin, bij verkeerslichten
Michael Vrijenhoeklaan linksaf en na 400 meter aan de linkerkant ligt
de ingang van het terrein.

Uitslagen
Uitslagen
Woensdag 7 april 2004
Concordia C2 – AFC C2
Zaterdag 10 april 2004
AFC VET – VOC VET
AFC Zon 3 - Roda '23 2
AFC Zon 12 - Arsenal ASV 5
CSW 3 – AFC Zat 3
WV-HEDW 10 – AFC Zat 6
Buitenveldert 8 - AFC Zon 7
Arsenal ASV 3 – AFC Zon 11
Quick '20 B1 - AFC B1
IJsselmeervogels C1 – AFC C1

0-7

2-3
s.n.o.
7-0
1-5
1-0
afg.
2-3
0-2
3-2

Maandag 12 april 2004
AFC Zon 1 – Argon 1
AFC Zon. 12 – KLM 3
Hollandia 2 – AFC Zon 2
Almere 2 – AFC Zon 3
HBC 2 – AFC Zon 4
Geinburgia 4 – AFC Zon 7

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

Zaterdag 17 april 2004
AFC VET - Black Devils VET
AFC 6 - Vlug en Vaardig 4
AFC VE2 - Giram VE1
AFC A2 - Volendam (rkav) A1
AFC B2 - Lisse B1
AFC B3 - Huizen B1

3-0
1-0
1-5
0-2
2-5
0-4

6

AFC D2 - Buitenveldert D1
AFC D5 - Buitenveldert MD1
AFC D7 - KDO D1
AFC D8 - Swift D5
AFC D10 - Roda '23 D7
AFC D11 - Stormv./Telstar D5
AFC E4 - RKDES E2
AFC E6 - Blauw Wit Amste E5
AFC E7 - Germaan de E2
AFC E8 - Swift E4
AFC E9 - Amstelveen H E4
AFC E12 - Sporting Martin E7
AFC F2 - Roda '23 F2
AFC F3 - Buitenveldert F1
AFC F5 - DWS F2
AFC F8 - Blauw Wit Amste F9

6-0
6-4
2-5
3-1
3-3
4-2
7-2
2-2
3-1
5-1
5-1
4-5
3-0
0-2
1-2
7-1
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Louis St. 1 - AFC 1
AMVJ 2 - AFC 2
DWV 2 - AFC 4
SMS 4 - AFC 5
AMVJ 4 - AFC 7
TOB VE2 - AFC VE1
FC Volendam A1 - AFC A1
Cambuur L. B1 - AFC B1
Hoofddorp C2 - AFC C2
Omniworld D1 - AFC D1
AS'80 D1 - AFC D3
Legmeervogels D3 - AFC D4
Aalsmeer D2 - AFC D6
Legmeervogels D8 - AFC D9
Buitenveldert E1 - AFC E1
Legmeervogels E2 - AFC E2
Ouderkerk E2 - AFC E3
DCG E3 - AFC E5
ZRC/Herenmarkt E3 - AFC E10
RKAV E3 - AFC E11
Legmeervogels F1 - AFC F1
DWS F3 - AFC F4
SDZ F3 - AFC F6
KDO F2 - AFC F7

5-3
1-4
3-3
4-3
??
3-3
1-4
0-2
5-3
2-2
3-1
2-2
9-2
3-2
3-3
1-4
3-0
2-3
4-4
6-2
3-2
1-5
2-0
0-3

Zondag 18 april 2004
AFC 1 - Hollandia 1
AFC 3 - Soest SO 2
AFC 6 - Germaan de 2
AFC 7 - AGT 2
AFC 10 - Sporting Martin 4
AFC 12 - RKDES 7
AFC A4 - Roda '23 A2
AFC A5 - Purmerland A1
AFC B7 - Buitenveldert B2
AFC C3 - Waterwijk C1

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

AFC C5 - VVA/Spartaan C1
AFC C7 - Waterwijk C6
Weesp FC 2 - AFC 5
Roda '23 5 - AFC 8
AGB 6 - AFC 9
ZRC/Herenmarkt A1 - AFC A3
Waterwijk A2 - AFC A6
Hoofddorp B3 - AFC B4
Hoofddorp B4 - AFC B5
Buitenboys B3 - AFC B6
DSS C1 - AFC C4
KDO C3 - AFC C9

1-6
5-2
1-2
7-2
5-1
2-11
1-6
3-2
2-3
1-1
0-2
0-14

Dinsdag 20 april
AFC 2 - AFC 34 2
AFC 4 - HFC Kon. 3
AFC B1 – Blauw Wit B1 (beker)
AFC B2 – DCG B2
AFC D2 – Roda’23 D1
AFC F1 – Fortius F1 (beker)

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

Woensdag 21 april
AFC 9 – Buitenboys 4
AFC A2 – Zeeburgia A2 (beker)
AFC C2 – EDO C2 (beker)
Pancratius C1 – AFC C5

1-2
4-0
2-1
5-0

Zaterdag 24 april 2004
AFC 3 – DVVA 6
AFC 6 – Geuzen/Middenmeer 3
AFC 7 – A’veen/Heemraad 8
AFC A1 – Argon A1
AFC A2 – Hollandia A1
AFC B1 – De Graafschap B1
AFC B3 – Almere B1
AFC D2 – Sp.Martinus D1

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

Pupil van de week bij AFC-Argon: Daan Kottmann

AFC D11 – K.HFC D9
Argon 1 – AFC 1
Volendam 4 – AFC 2
Sp.Noord 2 – AFC 4
A’veen/Heemraad 6 – AFC 5
Sloterpark/AGS VE3 – AFC VE1
BlauwWit/A’dam C1 – AFC C1
Ajax D1 – AFC D1
Ajax D3 – AFC D3

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

Zondag 25 april 2004
AFC 1 – Tonegido/Hgs Bluf 1
AFC 2 – Elinkwijk 2
AFC 4 – RKDES 2
AFC 6 – Sloten/Rivalen 3
AFC 7 – Buitenveldert 8
AFC 11 – WV-HEDW 4
AFC A4 – Almere A3
AFC A5 – NFC A2

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

AFC B5 – DWS B3
AFC B7 – Ouderkerk B2
AFC C3 – DCG C2
AFC C6 – Weesp C2
AFC C7 – DWS C4
Almere 3 – AFC 5
Pancratius 6 – AFC 8
A’dam Seref Sport 4 – AFC 9
Weesp A2 – AFC A6
DWS B2 – AFC B2
SDW B3 – AFC B6
Purmersteijn C1 – AFC C2
BlauwWit/A’dam C3 – AFC C4
Swift C1 – AFC C5
Buitenboys C6 – AFC C8
RKDES C3 – AFC C9

Pupil van de week bij AFC-Holandia: Sem Witteveen

Pupil van de week bij AFC-Tonegido/HB: Senna Bottse
7

1-5
2-2
0-2
1-0
2-3
2-3
4-1
3-1
0-4
2-1
3-5
0-0
3-3
3-0
1-5
1-5
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M I X E D

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

OVER EN SLUITEN
Het had zo mooi kunnen zijn op zondag 18 april j.l. na AFC-Hollandia en Turkiyemspor-Argon: AFC 3 winstpunten toe te voegen en Turkiyemspor slechts 1 punt erbij, waarmee AFC medekoploper zou zijn en dus de kans op het kampioenschap in eigen hand had. Maar de werkelijkheid was weerbarstiger, want Hollandia schopte kort voor tijd de gelijkmaker in ons net (2-2) en Argon kon de 0-1 voorsprong bij onze
concurrent niet vasthouden (eindstand 2-1). Met nog 2 competitieronden te gaan staat AFC wel fraai tweede maar op 4 punten afstand. Over en
sluiten derhalve.
Het wonderbaarlijke herstel van AFC na de winterstop werd toegeschreven aan de toegenomen gewenning van onze geselecteerden aan elkaar.
Eén terloopse opmerking in die richting haalde de pers en vervolgens kakelt iedereen dat klakkeloos na. Pickelaar keek daar in zijn simpelheid
toch iets anders tegenaan. Met alle respect voor de aanvankelijk ingezette vervangers van geblesseerden als Ulli Landvreugd en Dennis Purperhart: na hun rentree kwam de doelpuntenproductie op gang en mede door hun creativiteit presteerden anderen – waaronder Robert Gehring en
Rody Turpijn - aanmerkelijk beter. Plaatsing van Bob Gehring in het hart van de defensie bleek bovendien de rust achterin te bevorderen. Maar
tegen Hollandia, dat overigens beter bleek dan de 12-de plaats op de ranglijst deed vermoeden, liep het anders. Legio AFC-kansen bleven onbenut en defensief werd er bij tijd en wijle vreemd geschoffeld.
En daar betrapt Pickelaar zichzelf erop zowaar een ruime Pickel te vullen met voetbalcommentaar. Dat moet maar niet te vaak voorkomen. Hij
belooft zich voortaan weer uitsluitend – of nagenoeg uitsluitend – te wentelen in de marge van het clubleven.
CITAAT
“Begeer niet alles te weten, opdat gij niet in alles onwetend blijft”.
(Democritus, Grieks wijsgeer, circa 460 voor Chr. tot 370 voor Chr.).
WEERZIEN
Vice-voorzitter Ad Westerhof, tevens AFC-radiokamerheer, deed wat Pickelaar hem voor de aanvang van AFC-Hollandia had gevraagd: een
boodschap van algemeen nut uitspreken.
“Achtenvijftig jaar geleden speelde AFC een thuiswedstrijd tegen KFC, waarbij de Koogse club voor het kampioenschap voldoende had aan een
gelijkspel.
Twintig minuten voor tijd leidde KFC met 0-3, maar door doelpunten van Henk Sonnevelt, Chris Geluk en Dick Disselkoen kwam de stand op
3-3; voor KFC nog altijd voldoende. Maar twee minuten voor tijd bepaalde Henk Sonnevelt met een schot van 30 meter de eindstand op 4-3 in
het voordeel van AFC. De Zuidelijke Wandelweg zinderde!
AFC en KFC maakten daarna in de nog resterende wedstrijden geen fouten meer en eindigden tenslotte gelijk bovenaan, zodat een beslissingswedstrijd noodzakelijk was.
In het Olympisch Stadion won AFC met 4-2 voor 43.000 toeschouwers en daarmee werd AFC onverwacht alsnog kampioen.
Onder de nu aanwezige toeschouwers bevinden zich twee spelers van dat toenmalige AFC-elftal: Koen Colijn én Henk Sonnevelt!
Beloont u de oude AFC-makkers met een hartelijk applaus”!
Het was zover: na meer dan een halve eeuw had Henk Sonnevelt – de man van dat legendarische schot uit 1946 – de weg naar AFC hervonden.
Nog altijd woonachtig in Krommenie was hij op voorstel van zijn toenmalige elftalmakker Koen Colijn (Castricumse dorpsgenoot van Pickleraar) naar Goed Genoeg gelokt. Pickelaar was slechts dienstbaar als chauffeur en deed er als nonvaleur in gezelschap van voormalige voetbalgrootheden voornamelijk het zwijgen toe. Henk Sonnevelt werd in Wormerveer opgepikt voor het NS-station. Twee oude voetbalmakkers hervonden elkaar na 58 jaar. Pickelaar werd er nog stiller van.
AFC-minister van Sociale Zaken Johan de Bie wist vervolgens wel wat hem te doen stond in het clubhuis: Henk Sonnevelt én Koen Colijn zich
gast te doen voelen in het clubleven anno 2004.
Maar dat welkomstwoord van microfonist Ad Westerhof hadden ze nipt gemist: boven nog net iets te lang (laten wij zeggen) opgehouden.
Behalve de uitslag van AFC-Hollandia was het voor Henk Sonnevelt (en Koen Colijn) een dag van emotionele waarde. Pickelaar sluit zich
daarbij aan.
SCHIJNWERPER
“AFC-thuis”, het door makker Wim Ringe geredigeerde programmablad, kent steeds als laatste tekstbijdrage het rubriekje “In de schijnwerper”.
Op 12 april j.l. was het licht gericht op Rody Turpijn (nummer 11, zondag a.s. 26 jaar). Pickelaar pikt enige krenten uit de pap van dat miniinterviewtje.
“Wat zeg je als je gevraagd wordt waarom je bij AFC speelt”?
“Omdat het een club is die bij me past. Hij heeft uitstraling en traditie en vooral met dat laatste heb ik iets”.
“Hoe zie je jezelf wat betreft de sport over15 jaar”?
“Dan loop ik nog wel bij AFC rond maar onduidelijk is in welke functie. Wellicht speel ik dan bij de veteranen in een vriendenelftal”.
“Welke maatschappelijke ambities heb je en wanneer zijn die gerealiseerd”?
“Op dit moment studeer ik (Europese studies), mede om er achter te komen wat ik wil. Ik zit in het eerste jaar. Dat is normaal voor iemand van
20 jaar, maar ik heb al die tijd gevoetbald. Ik studeer omdat ik veel wil weten en Europa en vooral de culturele kant daarvan interesseert me”.
Met Rody Turpijn wil Pickelaar wel eens nader in gesprek komen. Vanwege die culturele kant natuurlijk.
NABERICHT
Omdat Pickelaar de laatste week van april even weg is heeft hij deze Mixed Pickles vóór het weekend ingelegd. Dat laat onverlet, dat hij nog
net aanwezig geweest hoopt te zijn bij AFC-Tonegido. Hij zal benieuwd zijn naar de actualiteit, maar kon daar uiteraard geen letter meer aan
wijden. Wie weet wat hij achteraf allemaal had kunnen opschrijven...
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10:00 173386 Ouderkerk F1 - AFC F1
09:30 176155 KDO F2 - AFC F4
11:00 176067 AGB F1 - AFC F6
10:15 176156 NFC F2 - AFC F7

Programma
Eventuele wijzigingen en aanvullingen in het wedstrijdprogramma
worden vermeld op op www.afc-amsterdam.nl en 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.

Thuiswedstrijden zondag 2 mei 2004
14:45 103615 AFC 5 - WV-HEDW 2
11:30 107377 AFC 8 - RKAV 4
14:45 110137 AFC 9 - DWG/Rombout 5
11:30 122231 AFC A6 - Halfweg A1
14:45 47548 AFC B2 - Hoofddorp B1
11:30 123297 AFC B4 - HYS B1
11:30 139109 AFC B5 - DCO B2
14:45 124177 AFC B6 - A'dam Seref Spo B1
11:30 125109 AFC C2 - DCO C1
09:00 125504 AFC C4 - DWS C3
09:00 153360 AFC C5 - KDO C1
09:00 144177 AFC C6 - Turkiyemspor C2
09:00 142846 AFC C8 - Almere C10
09:00 142868 AFC C9 - Blauw Wit Amste C8

Thuiswedstrijd dinsdag 27 april 2004
19:00 102548 AFC Zon 3 – DWS 2
Mahabali S
19:00 44616 AFC A2 - DOVO A1
Oldenburg D H
19:00 187803 AFC E2 – Omniworld E2
18:00 XXXX AFC E8 – AMVJ E1
19:00 187766 AFC F1 – Hellas Sport F1 (beker)
Thuiswedstrijden woensdag 28 april 2004
19:00 187844 AFC B1 – Purmersteijn B1 (beker) Hartsuiker A M
19:00 187850 AFC B2 – Overbos B2
19:00 123225 AFC B4 – DSS B1
Blankendal E
19:00 187859 AFC C2 – Volendam C2
19:00 153343 AFC C5 - ZRC/Herenmarkt C1
Hulst R.C. van der
19:00 166082 AFC E3 – KDO E1
Thuiswedstrijden donderdag 29 april 2004
19:00 187756 AFC Zon 3 – Roda’23 2 ??
19:00 52853 AFC C1 - DWS C1
19:00 159456 AFC D5 - VVA/Spartaan D1

Uitwedstrijden zondag 2 mei 2004
14:00 1152 Kranenburg 1 - AFC 1
11:00 102290 Quick 1890 AFC 2 - AFC 2
11:00 102554 Roda '23 2 - AFC 3
11:30 102950 DCO 2 - AFC 4
11:30 107152 DWG/Rombout 4 - AFC 6
14:00 107263 KDO 3 - AFC 7
14:30 110288 KLM 2 - AFC 10
11:30 110420 FIT 3 - AFC 11
10:30 114555 KLM 3 - AFC 12
11:30 122842 Weesp FC A3 - AFC A4
14:30 121962 Purmerend A2 - AFC A5
10:45 124813 Almere B4 - AFC B7
12:00 125236 Omniworld C3 - AFC C3
10:00 126843 Weesp FC C4 - AFC C7

Akkaya (Ferit) F.

Thuiswedstrijden zaterdag 1 mei 2004
15.00
AFC VET – HVV VET
14:30 32769 AFC 1 - KSJB 1
Bon H.T.G.
14:45 35219 AFC 2 - Amstelveen H 3
Felius F.
14:45 36891 AFC 4 - Beursbengels 3
14:45 37023 AFC 5 - DVVA 8
12:00 97746 AFC VE1 - Abcoude VE2
12:00 3263 AFC B1 - FC Groningen B1
Londema P
12:00 47833 AFC B3 - Houten B1
Loogman G.A.M.
12:00 52892 AFC C1 - Omniworld C1
Akkaya M.
10:30 62854 AFC D3 - Bijlmer D1
Michael Parsser
09:00 159517 AFC D7 - Sporting Martin D2
Steven Bos
10:30 162136 AFC D8 - Pancratius D4
Sam Cohen
09:00 162352 AFC D10 - Sporting Martin D5
Robert Molenaar
10:30 166167 AFC E4 - Pancratius E3
Jordy Inden
10:30 166257 AFC E6 - Ouderkerk E5
Peter Verhagen
10:30 170155 AFC E7 - Sloten /Rivalen E4
Dirk de Meijer
12:00 170096 AFC E8 - AMVJ E1
Jonathan Tugendhaft
12:00 170185 AFC E9 - SDZ E4
Joost Huisman
10:30 170366 AFC E12 - Roda '23 E12
Joost Huisman
09:00 174267 AFC F2 - Swift F2
Jordy Inden
09:00 174295 AFC F3 - Legmeervogels F2
Peter Verhagen
09:00 176096 AFC F5 - Sporting Martin F4
Dirk de Meijer
09:00 179747 AFC F8 - Turkgucu F1
Sam Cohen
Uitwedstrijden zaterdag 1 mei 2004
12:00 36140 AMVJ 3 - AFC 3
10:30 37287 DVVA 9 - AFC 7
14:00 98007 Amstelland VE1 - AFC VE2
14:30 2880 Cambuur L. A1 - AFC A1
14:30 44662 Haarlem A1 - AFC A2
12:30 62719 Roda '23 D1 - AFC D2
11:30 159547 Pancratius D2 - AFC D4
12:00 159637 Blauw Wit Amste D5 - AFC D6
13:00 185526 RKDES MD2 - AFC D9
14:00 184422 Abcoude D8 - AFC D11
11:15 164367 RKDES E1 - AFC E1
09:00 164396 Swift E2 - AFC E2
11:00 166077 AGB E1 - AFC E3
10:00 170365 RKDES E5 - AFC E10
11:00 170305 Sporting Martin E6 - AFC E11

Thuiswedstrijden woensdag 5 mei 2004
19:00 47848 AFC B3 - VVIJ B1
19:00 123258 AFC B4 - HBC B1
19:00 125070 AFC C2 - Amstelveen H C2
19:00 125432 AFC C4 - Blauw Wit Amste C3
19:00 153348 AFC C5 - Swift C1
18:30 61666 AFC D1 - DWS D1 Bos E.

Taskin A.
S. v. Loggem
H. Fritzsche
Koopman Mevr. R.

Aidala R.

Sinke M.G.L.
Kossen M.
Sio H.P.
Hageman J.H.

Blankendal E.

Gerven J.A. van
Koekoek T.
Balder J.

Uitwedstrijd woensdag 5 mei 2004
19:00 125165 DCG C2 - AFC C3
Thuiswedstrijd donderdag 6 mei 2004
19:00 187756 AFC Zon 3 – Roda’23 2
Thuiswedstrijden zaterdag 8 mei 2004
14:45 36083 AFC 3 - SIZO 2
Celebi S.
12:00 36852 AFC 4 - Abcoude 2
14:45 36984 AFC 5 - RKAVIC 4
14:45 37250 AFC 7 - Swift 5
12:00 97707 AFC VE1 - Vlug en Vaardig VE1
10:30 159467 AFC D5 - Swift D2
Maxime Singels
09:00 159528 AFC D7 - OSC D1
Robert Molenaar
10:30 162147 AFC D8 - Legmeervogels D5
Steven Bos
10:30 166178 AFC E4 - Gold star/SNA E1
Jordy Inden
10:30 166192 AFC E5 - Turkiyemspor E2
Dirk de Meijer
10:30 166268 AFC E6 - Roda '23 E5
Sam Cohen
12:00 170107 AFC E8 - Sloterdijk E3
Sam Cohen
12:00 170183 AFC E9 - Swift E5
Dirk de Meijer
10:30 170379 AFC E10 - Sporting Martin E7
Joost Huisman
12:00 170319 AFC E11 - DCG E7
Joost Huisman
12:00 170377 AFC E12 - RKDES E5
Steven Bos
09:00 174278 AFC F2 - VVA/Spartaan F1
Jordy Inden
09:00 176169 AFC F4 - Pancratius F5
Darren van Mourik
09:00 179758 AFC F8 - RKAV F3

Doeve J.J.

Haas R.
Sombroek W.M.
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Uitwedstrijden zaterdag 8 mei 2004
12:30 47841 Geinoord N'gein B1 - AFC B3
10:00 62686 Amstelveen H D1 - AFC D2
11:00 164408 Sporting Martin E1 - AFC E2
09:30 166089 Vlug en Vaardig E1 - AFC E3
09:30 170167 Sporting Martin E3 - AFC E7
11:30 173398 Pancratius F2 - AFC F1
09:00 176079 Pancratius F4 - AFC F6
14:30 97974 VVGA VE1 - AFC VE2
Thuiswedstrijden zondag 9 mei 2004
14:45 103576 AFC 5 - Sporting Noord 2
14:45 187502 AFC 8 - Swift 4
14:45 110282 AFC 10 - RKAVIC 6
Uitwedstrijden zondag 9 mei 2004
12:00 152208 Buitenboys 4 - AFC 9
11:00 114528 WV-HEDW 8 - AFC 12
12:00 3292 FC Volendam B1 - AFC B1
09:00 124839 Pancratius B4 - AFC B7
Thuisprogramma woensdag 12 mei 2004
19:00 61627 AFC D1 – Elinkwijk D1
19:00 121400 AFC A3 – Monnikendam A1

DVVA, Sportpark Drieburg, Kruislaan bij Weesperzijde, 1097 EC
Amsterdam, 020-6949626
DWG/Rombout, De Eendracht, Bok de Korverweg, 1067 HR
Amsterdam, 020-6114400
FIT, Sportpark Drieburg, Kruislaan bij Weesperzijde, 1097 EC Amsterdam, 020-6920810
Geinoord, Nieuwegein, Sportpark Parkhout, 3432 NE Nieuwegein,
030-6065393
Haarlem, Sportweg 8, 2024 CN Haarlem, 023-5252233
KDO, Sportpark KDO, Vuurlijn 51, 1424 NN De Kwakel, 0297564538
KLM, Sportlaan, 1185 TB Amstelveen, 020-6493800
Kranenburg, Kijkduin, Machiel Vrijenhoeklaan, 2555 NA Den
Haag, 070-3685964
Meer De, Sportpark Drieburg, Kruislaan bij Weesperzijde, 1097 EC
Amsterdam-Oost, 020-6947472
NFC, Sportlaan, 1185 TB Amstelveen, 020-6412696
Omniworld FC, Sportpark Fanny Blankers Koen, Competitieweg 22,
1318 EA Almere-Stad, 06-20602316
Ouderkerk, complex NEA, Jan Persijnstraat 8, 1191 JX Ouderkerk
a/d Amstel, 020-4963502
Pancratius, Sportpark Schuilhoeve, Wijnmalenstraat/Lindberghlaan,
1171 ES Badhoevedorp, 020-6593507
Purmerend, Savannestraat 51-53, 1448 WB Purmerend, 0299-42663
Quick 1890, Sportpark Dorrestein, Dorresteinsesteeg, 3817 GC
Amersfoort, 033-4610759
RKDES, Sportpark Calslagen,Wim Kandreef 4,(zijweg Bildammerweg), 1433 HM Kudelstaart, 0297-321548
Roda '23, Sportpark Bovenkerk, Noorddammerweg, 1187 ZT Amstelveen, 020-6451835
Sporting Martinus, Sportpark Overburg, Amsterdamseweg 251,
1182 GZ Amstelveen, 020-6413882
Swift, Olympiaplein 31 A, 1077 CL Amsterdam-Zuid, 020-6764074
Vlug en Vaardig, Sportpark Ookmeer, Han Hollanderlaan, 1067 BB
Amsterdam,020-6138335
Volendam, (RKAV) Julianaweg, 1131 CX Volendam, 0299-364164
VVGA, Sportpark Voorland, Middenweg, 1098 AV Amsterdam,0204688750
Weesp, FC, Gem. Sportpark Papelaan, Papelaan 139, 1382 RL
Weesp, 0294-413791
WVHEDW, Sportpark Middenmeer, Radioweg bij Kruislaan, 1098
NG A’dam-Oost, 020-6926188

Esselman J.

Akkaya (Fuat) F.
S. v.Loggem
H. Elias

Wijngaard J.W. v.d.

NN
Rampadarath D

Uitwedstrijd woensdag 12 mei 2004
19:15 61627 Pancratius 7 – AFC Zon 10
Thuiswedstrijden zondag 16 mei 2004
11:30 107366 AFC 8 – Fortius 3
14:45 114510 AFC 12 – Swift 8

S. v. Loggem
F. Jüch

Uitwedstrijd zondag 16 mei 2004
14:30 110161 de Meer 3 – AFC 9

ABC-cup woensdagavond 19 mei
Ter afsluiting van dit seizoen nodigen we jullie van harte uit voor de
ABC-cup. Het onderlinge toernooi met de zaterdagteams en een Ajuniorenteam begint om 19:00 uur stipt. In partijtjes van zes tegen zes
op een half speelveld spelen we om de hoogste eer tot ca. 20:30 uur.
Daarna op tijd naar boven in het clubhuis voor een lekker drankje en
smakelijke hap en de Uefa-cup final op het grote scherm. In de pauze
prijsuitreiking! We rekenen op een grote opkomst!

Zaterdag

Ligging terreinen

27 maart: Kennemerland 4 - AFC7
Na een radiostilte waarin we iets te veel wedstrijden verloren en
eigenlijk alleen een fust bier wonnen tijdens het koninklijke kienen,
vervolg ik nu de berichtgeving over het wel en wee van AFC 7. Een
van de voornaamste redenen om dit te doen is de winning streak die
ingezet is en vooralsnog aanhoudt. Op 27 maart mochten we aantreden op het roemruchte Pim Mulier-sportpark in Haarlem. Onze tegenstander bestond uit een veredelde jeugdploeg die ons op Goed Genoeg getrakteerd had op een terechte en afgetekende 0-3 nederlaag.
Wat toen met name opviel was niet alleen de jonge leeftijd van deze
ploeg, maar ook hun collectieve technische vermogen.
Met precies 11 spelers en zonder Captain Camel begonnen we aan
deze klus. ‘Voetbal is een mannensport’ was het adagium en daarvan
gaven we akte. Uit een corner toonde Bob (voor insiders Kilo2) zijn
fysieke kracht en liet hij de 0-1 aantekenen. Onze tweede goal werd
gemaakt door niemand minder dan Bouke-2-meter-de-lucht-in die op
een voorzet van Psycho niet eens hoefde te springen om zijn directe
tegenstander en de keeper te verschalken.
Een kleine onachtzaamheid van defensieve aard betekende een 2-1
ruststand. Robbert D. gaf tijdens de verplichte pauze aan dat hij als
topspits misbruikt werd op het middenveld, maar na hem ervan overtuigd te hebben dat voetbal toch echt een teamsport is, ging ons
loopwonder weer gezellig de strijd aan met de lichtgewichten. Het
surplus aan kilo’s, lengte en leeftijd resulteerde in een goal van Kilo1
en gedesillusioneerd en gefrustreerd dropen onze jeugdige vrienden
af, waarbij een van de youngsters Kilo2 vertelde dat hij tijdens de

Abcoude, Sportpark Hollandse Kade, Nieuwe Amsterdamseweg,
1391 Abcoude,0294-283984
AGB, Sportpark Ookmeer, Han Hollanderlaan 12, 1067 BB Amsterdam,020-6110608
Almere, Sportpark De Marken, Hofmark, 1355 ES Almere, 0365310005
Amstelland, Sportpark Strandvliet, Zwartelaantje, 1099 CE Amsterdam, 020-6965551
Amstelveen/Heemraad, Sportlaan, 1185 TB Amstelveen,0206452443
AMVJ, Sportpark 't Loopveld, Kalfjeslaan, 1082 Amsterdam,0206457248
Blauw Wit Amsterdam, Sportpark Sloten, Sloterweg, 1066 CD
Amsterdam,020-6171944
Buitenboys, Sportpark Polderkwartier, Daniel Stalpaertstraat 1, 1333
NA Almere-Buiten, 036-5320561
Buitenveldert, Sportpark Buitenveldert, De Boelelaan, 1081 HZ
Amsterdam-Zuid, 020-6445577
Cambuur, Gem. Sportpark Cambuur, 8921 RG Leeuwarden, 058296330/2963399
DCG, Sportpark Ookmeer, Han Hollanderlaan, 1067 BB Amsterdam-West, 020-6139209
DCO, Sportpark DCO, Tennispad, 2034 JA Haarlem Schalkwijk,
023-5366432 of 5361266
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wedstrijd had uitgerekend dat Bob zijn vader had kunnen zijn. Voor
het eerst dit seizoen stond de helft van onze illustere tweeling met zijn
bek vol tanden; gelukkig stond zijn moeder aan de zijlijn om hem op
te vangen. Hoe dan ook de 3 punten gingen mee naar Amsterdam!

Afschrijving telefoonsnummers
Zaterdag 1
Trainer-coach Dirk Spits (06-11491554); Assistent: Hans Coorengel
(06-54656918), elftalleider: Ger Smit, verzorger: Robin Massier (0641370295)
Zaterdag 2
Sebo Woldringh 06-14672961 of 023-5492900 of 6666656.
Zaterdag 3
Anton van Broeckhuysen 06-53214371
Zaterdag 4
Hans Dekkers 06-51545649.
Zaterdag 5
Lou Hekster 06-53304374 of Alphons Peters 06-53133914.
Scheidsrechter: Peter Brans
Zaterdag 6
Eric Euwes 06-55326235.
Zaterdag 7
Camiel Huisman 4004305 of 06-22978733
Veteranen 1
Ruud de Bruyn 06-55195650 of Boudewijn Zomer 06-27013999 of
020-6001918.
Veteranen 2
Coach: Cocky van Duyvenbode
Marcel Koster 06-53134078

3 april: Ouwerkerk 4 - AFC7
Na deze overtuigende overwinning stond ons de koploper te wachten:
Ouwerkerk. Thuis hadden we op zeer ongelukkige wijze verloren
doordat Peer de Penningmeester in een vlaag van verstandsverbijstering dacht dat hij op een volleybalveld stond. Door deze demonstratie
van handvaardigheid was Peer deze wedstrijd maar in het doel geposteerd.
Ouwerkerk pleegt zijn thuiswedstrijden te verdelen over twee locaties
en de gok die wij namen was verkeerd. Mede hierdoor kwamen wij
niet helemaal op tijd en schoot een gedegen warming-up erbij in. Nu
komt dit laatste wel vaker voor en vindt lang niet iedereen dit erg,
maar dit keer waren we vanaf de aftrap duidelijk nog niet bij de les.
Na amper 20 minuten hadden we al drie maal mogen vissen en waren
onze opponenten blij verrast door het gebrek aan tegenstand. Het
irritante was dat deze blijde verrassing doorgaans door de Ouwerkerkers verbaal ondersteund wordt en dat moet je bij AFC7 nou net niet
doen.
Een van de meest unieke momenten van het seizoen brak na een half
uur spelen aan. Davidoff, onze keiharde rechtsback, had zijn directe
tegenstander zover teruggedrongen in een defensieve rol dat hij in
schietpositie kwam en met een sublieme afstandsknal de keeper verschalkte. Zijn eerste treffer in het befaamde AFC-shirt en een treffer
met consequenties voor Totti. Deze was namelijk met Davidoff de
weddenschap aangegaan dat wanneer Davidoff in de aankomende drie
jaar zou scoren in een competitiewedstrijd hij het gehele team uit eten
zou nemen. Vlak voor rust nam een andere verdediger na een dubbele
een-twee met Kilo1 de 3-2 voor zijn rekening.
In de rust waren we zo gezond agressief dat we allemaal er vast van
overtuigd waren dat we deze gasten konden pakken. Het eerste noemenswaardige moment na rust maakte het unieke moment van voor
rust wat minder bijzonder: Davidoff scoorde wederom op briljante
wijze.
Niet veel later zorgde Kilo 1 na een broederlijke combinatie voor de
4-3. Ouwerkerk was serieus in last. Met hard, edoch fair spel pareerden we talloze aanvallen en nam de frustratie aan de ander kant alleen
maar toe. Dit kwam het best tot uiting in een actie van een van hun
beste spelers, die de fysieke vermogens van alleskunner Chase testte
middels het plaatsen van zijn schoeisel op het lichaam van onze
ploeggenoot nadat het spel dood lag. Ouwerkerk moest terecht door
met 10 man en in de overgebleven tijd veranderde niets aan de stand.
De koploper in eigen huis verslagen na een 3-0 achterstand: life is
bitter, life is sweet!
Victor de Vries

Zondag A
Zondag 1
02 mei: Kranenburg 1 – AFC 1, 14.00 uur. Scheids: M G L Sinke ,
Ass. Scheids: F G Landsbergen en J E Amelo
Trainer: Stanley Menzo, Ass. Trainer: Roy Tular. Leider: Peter Brans.
Verzorger: Ko Grosze Nipper, Fysio: Frank Tillmans.
Zondag 2
02 mei: Quick 1890 2 – AFC 2, 11:00 uur. Scheids: M Kossen.
Trainer-Coach: Pim van de Meent, Leider: Henk Bijlsma, Grens:
Theo Janssen

Zondag B
Actualiteiten
Afgelopen zondag speelde Erhan Got, spits van AFC4, zich enorm in
de kijker. Tijdens de lichtwedstrijd op het wetraveld, mogelijk dankzij
Stanley Menzo en Pim v.d. Meent (dank!), maakte hij de beslissende
4-3 tegen een verstekt KHFC3. De wijze waarop oogstte veel waardering van de supportersschare langs de lijn. Zij zagen een ontketende
spits die in de tweede helft zijn tegenstanders links en rechts passeerde als een wervelwind. Afgelopen zondag was het weer raak tegen
Almere3. Ook daar werden 3 punten gepakt dankzij zijn beslissende
goal in de laatste minuut.
Het doet ons goed dat de gezamenlijke inspanning van trainers, coaches en spelers heeft geleid tot een opleving van AFC5. De kans zich
te handhaven in de reserve klasse 3 neemt met het weekend toe!
Ook AFC4 deed van zich spreken door RKDES2 met 6-3 naar huis te
sturen. De kans op een periodetitel in de reserve klasse 2 blijft reëel.
Helaas moest AFC8 wegens herhaald niet opkomen van vijf(!) spelers, weer een beroep doen op spelers uit andere teams. Dankzij de
inspanning van aanvoerder Bob Duis en Max Flam (B-commissie)
stond er bij de aftrap afgelopen zondag een compleet team.
Scheidsrechter Frank de Munnik wensen we een spoedig herstel. Zijn
verblijf in het ziekenhuis van Amstelveen is noodzakelijk wegens een
aandoening aan zijn longen. Gelukkig gaat het weer beter met hem.
Via zijn laptop in zijn kamer blijft hij van alle zaken op de hoogte.

Mededelingen
ABC-cup woensdagavond 19 mei 2004
Ter afsluiting van dit seizoen nodigen we jullie van harte uit voor de
ABC-cup. Het onderlinge toernooi met de zaterdagteams en een Ajuniorenteam begint om 19:00 uur stipt. In partijtjes van zes tegen zes
op een half speelveld spelen we om de hoogste eer tot ca. 20:30 uur.
Daarna op tijd naar boven in het clubhuis voor een lekker drankje en
smakelijke hap en de Uefa-cup final op het grote scherm. In de pauze
prijsuitreiking! We rekenen op een grote opkomst!
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)

ABC-cup woensdagavond 19 mei 2004
Ter afsluiting van dit seizoen nodigen we jullie van harte uit voor de
ABC-cup. Het onderlinge toernooi met de zaterdagteams en een Ajuniorenteam begint om 19:00 uur stipt. In partijtjes van zes tegen zes
op een half speelveld spelen we om de hoogste eer tot ca. 20:30 uur.
Daarna op tijd naar boven in het clubhuis voor een lekker drankje en
smakelijke hap en de Uefa-cup final op het grote scherm. In de pauze
prijsuitreiking! We rekenen op een grote opkomst!

Programma (zie elders in deze Schakel)

13

AFC Schakel 15 April 2004

27-04-2004

16:45

Pagina 14

28 april 2004 82e jaargang nr. 15

Rode kaart / Verkorte procedure
Let op. Met ingang van heden is een speler die wordt bestraft met een
rode kaart verplicht op de wedstrijddag zijn verweerschrift op het
daarvoor bestemde KNVB-formulier in te vullen en in te leveren bij
de administratie van AFC. Gelieve hieraan te voldoen ter voorkoming
van extra werk, boetes en ergernis.
De ‘Verkorte Procedure voor de afhandeling van tuchtzaken’ is in het
reglement terug te lezen en speelt elk seizoen in de eindfase van de
competitie.

De jonge AFC’ers
Belangrijke mededeling voor spelers, teammanagers en
ouders over het programma voor de maand mei
De maand mei is altijd al een onoverzichtelijke voetbalmaand. De
problemen zijn dit jaar echter nog groter.
In het weekend van 1, 2 mei en van 8, 9 mei is er vrijwel
een volledig competitie programma vastgesteld
Er worden ’s avonds nog veel competitie en bekerwedstrijden gespeeld.
Er zijn veel toernooien (ook in de weekenden van 1, 2 mei
en 8, 9 mei)
Er is een lange meivakantie
Het is niet mogelijk om alle competitiewedstrijden en alle toernooien
tegelijk te laten spelen.
De teams die nog kampioen kunnen worden spelen hun competitiewedstrijden, maar door spelerstekort en toernooiverplichtingen zullen
we echter ook competitiewedstrijden moeten laten vervallen.
AFC probeert wel bij ieder toernooi met voldoende spelers aanwezig
te zijn.
Het zal daardoor helaas regelmatig voorkomen dat op het laatste
moment wedstrijden wijzigen en teams en spelers extra wedstrijden
moeten gaan spelen.
Aan alle teammanagers, spelers en ouders wordt dan ook alle medewerking gevraagd, het zal veel extra werk met zich mee brengen.
Maar we hopen vrijdagavond 28 mei tijdens het traditionele leiderstoernooi en zaterdag 29 mei tijdens de mini-EK weer terug te kunnen
kijken op een geslaagd voetbalseizoen.

Ernstige blessures
Wij wijzen jullie er nogmaals op om ernstige blessures op het wedstrijdformulier te vermelden. Dit in het belang van de betrokken
speler(s) en de eventuele nasleep met de verzekering.
Programma
Zie elders in deze Schakel. Goed opletten: door de week wordt ook
gespeeld!
Aanvoerderoverleg AFC 3 t.m. 6
Alle aanvoerders en/of hun vervangers nodigen wij uit op maandagavond 3 mei 2004 om 19:30 uur in ons clubhuis voor het aanvoerderoverleg. De agenda wordt jullie tijdig per email opgestuurd
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: aanvoerder Patrick Reddering 06 47806481
AFC 7: aanvoerder Tijs de Bont 06 14561106
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 06 47104353
AFC12: aanvoerder Leen Meijaard 020 4232548 / 06 55753030

Trainingen op de woensdagmiddag
In de maand mei zijn de trainingen als volgt.
F1 t/m F8 14.00-15.00 uur
E1 t/m E12 15.30-16.30 uur
D6 t/m D10 17.00-18.00 uur

B-commissie
Frans Jüch – voorzitter (020 6415902 / 06 23622214): coördinatie
AFC 3, 4 en 5,
Patrick Reddering – commissaris (06 47806481): coördinatie AFC6,
7, 8
Max Flam – commissaris (020 6466118 / 06 25425231): coördinatie
AFC 9, 10, 11 en 12

Woensdag 5 mei: 7:7 toernooi
Woensdag 12 mei: penalty, shoot-out competitie
Woensdag 19 mei: voetbalcircuit
Woensdag 26 mei: hoge hoeden toernooi

A3: Kampioen 2003-2004 1e klasse en
promoveert naar de Hoofdklasse

2e jaars E-pupillen voorbereiden op spelen heel veld
De spelers die geboren zijn in 1993 gaan volgend seizoen naar de Dpupillen. Om de spelers door op voor te bereiden zullen in mei een
aantal wedstrijden op heel veld gespeeld worden.
Dinsdag 11 mei van 16.30-18.00 uur
Dinsdag 18 mei van 16.30-18.00 uur
Dinsdag 25 mei van 16.30-18.00 uur

foto A3

Toernooioverzicht voor de maand mei
In de maand mei worden door de AFC teams veel toernooien gespeeld.
Helaas worden door de voetbalverenigingen vaak alleen toernooien
georganiseerd voor selectieteams. Het aanbod voor toernooien voor
de niet selectieteams is nu nog mager.
Van de meeste toernooien zijn nu nog niet de programmaboekjes
binnen. Zo snel mogelijk proberen wij er achter te komen wat de
aanvangstijd en eindtijd is en welk deelnemersveld aanwezig is. In
overleg met de trainers en de teammanagers wordt bekeken welk team
naar welk toernooi gaat. De hieronder staande indeling kan dus nog
gewijzigd worden.

Voorste rij v.l.n.r.: Henk van Weerd, Thomas de Leth, Edmund Sno,
Jesse Annoh Wijnaar, Darnel Cairo, Robin de Groot, Yordan Plevier
Achterste rij v.l.n.r.: Casper van Beek, Thomas Weijl, Paul Overste,
David Caeiro, Floris Kloes, Christiaan Roos, Tommy Markus, Maruan
Malouk, Arni Brands. Niet op de foto, maar wel spelers van de A3
Darco Botic en Sylvian Prade
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Zeker omdat de meimaand bij AFC ook een vakantiemaand is moeten
de spelers die wel beschikbaar zijn er op rekenen dat ze iedere week
een toernooi kunnen spelen

B-junioren
8 mei bij ADO ’20 B4, 5, 6, 7
20 mei bij Rkv. GDA B3
22 mei bij AFC B5,B6,B7
bij Huizen B1
28 mei bij AFC leiderstoernooi

F-pupillen
1
2
5
8

mei bij sv Hertha 2 x F
mei bijDCO F1, F2
mei bij Huizen zuidvogelsF1
mei bij sv Hertha F2, 1xF
bij FC Lisse F1, F3, F7, F8
9 mei bij Volendam 2 x F
20 mei bij ZeeburgiaF1, 2
28 mei bij AFC leiderstoernooi
29 mei bij AFC mini-EK F1 t/m F8
31 mei bij ’t Gooi F1

A-junioren
20 mei bij sv Langbroek A-sel.
22 mei bij Huizen A3
bij Culemborg A1
23 mei bij AFC A4,A5,A6
28 mei bij AFC leiderstoernooi
31 mei bij vvb Bennekom A3
Teams, Teammanagers/leiders:
Onderstaand de bij de betreffende teams behorende kontaktadressen.
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, Yvonne Steeman, secretaris
Jeugd.

E-pupillen
1 mei
2 mei
5 mei
8 mei
15 mei
28 mei
29 mei
29 mei
30 mei

bij sv Hertha 3 x E
bij DCO E2, E4
bij Huizen zuidvogels E1
bij sv Hertha E3, E5
bij FC Lisse E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12
bij Sparta Nijkerk E2, E4
bij AFC leiderstoernooi
bij AFC mini-EKE1 t/m E12
bij Almere D11
bij Almere D11

A1 Trainer/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.
A4 Teammanager: Wim Meuleman tel.: 06-21636907 email:
B_and_W@wxs.nl
A5 Teammanager: Erik Schiering E-mail: e.schiering@xs4all.nl 0653405191
A6 Teammanager Bas Polling tel.: 020-6796288/06-23752328 email: b.w.m.polling@planet.nl

D-pupillen
1 mei bij DCO D2
8 mei bij DCO D8
8 mei bij sv Hertha D6, D7
bij HoofddorpD1, D11
bij Rkv. GDAD4
15 mei bij AFC D1
bij Monnickendam D4, D5
bij Robur et Velocitas D2
16 mei bij Soest D3, D11
20 mei bij DHC D2
21 mei bij Almelo D3
22 mei bij Almelo D3
bij Ommoord D2
bij Sv Lelystad D1
23 mei bij AFC D6,D7,D8,D9,D10
bij TEC D11
28 mei bij AFC leiderstoernooi
29 mei bij AFC mini-EKD2 t/m D10
29 mei bij Almere D1 sel.
30 mei bij Almere D1 sel.

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.: 020-3652646
e-mail: cpieters@rochdale.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.: 020-6460964
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

C-junioren
1 mei bij DCO C3
8 mei bij ADO ’20 C4, C5, C6, C7, C8, C9
bij nivo SpartaC2
9 mei bij HoofddorpC1
12 mei bij DCG C8, C9
16 mei bij AFC C1
bij Volendam C6, 7
22 mei bij AFC C6,C7,C8,C9
bij OSM 75 C2
bij OmmoordC1
23 mei bij OSM 75 C2
bij Ommoord C1
28 mei bij AFC leiderstoernooi
29 mei bij RSK Blauw Zwart C4
bij Almere C1 sel.
30 mei bij RSK Blauw Zwart C4
bij Almere C1 sel.
31 mei bij Omniworld C3, C5, C6

C1 Trainer/coach: Casimir Westerveld tel.: 06-29308818, Teammanager: Raymond Nolte 020-6969352
e-mail: r.nolte@tiscali.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
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52044823
F8 Teammanager Tom Pasterkamp e-mail: t.pasterkamp@tkb.nl 0206153710

C7 Trainer/coach: Meindert Huisman tel.: 020-6433703 e-mail:
meindert.huisman@planet.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

Champions league en World Cup

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: memsal@xs4all.nl, 020-6161888
Wiebe Westerhof e-mail: wiebe.westerhof@wxs.nl 020-4826825
D6 Trainer/coach: Frans Ris e-mail: FransRis@zonnet.nl tel.: 0206612855
D7 Teammanager: Jan Fred van Wijnen tel.: 020-6754890 email:jfvw99@freeler.nl
D8 Trainer/coach: Hans Rettich e-mail: Hans.Rettich@planet.nl,
Teammanager: Jan Piek tel.: 020-6611000
D9 Teammanager: Gerrit Key 020-6209115
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

Beste spelers en ouders van de Champions league en World Cup.
Het programma voor de komende weken is als volgt:
Zaterdag 1 mei: geen programma.
Woensdag 5 mei i.v.m. de vakantie voor alle jongens van de C.L. en
W.C. van 14.00 tot 15.00 uur trainen.
Zaterdag 8 mei i.v.m. de vakantie voor de C.L. en W.C. spelers een
instuif van 9.00 tot 10.15 uur.
Zaterdag 15 en 22 mei is er waarschijnlijk een aangepast programma
i.v.m. de toernooien die dan zullen plaatsvinden. Ik zal dit tijdig laten
weten aan de leiders van alle teams en op woensdag tijdens de training de spelers informeren.
In mei hebben we dan nog drie gewone trainingen op woensdag 12,
19 en 26 mei.
De afsluiting van het seizoen zal zijn op zaterdag 29 mei met de
mini WK.
Dit is een groot evenement waarbij we de steun van de ouders goed
kunnen gebruiken.
Joris de Wijs

World cup
Groep Europa:
Portugal. Teamleider: Michiel vd Burght tel.: 06-22487103
Nederland. Teamleider: Michel Polderman tel.: 06-29048680
Frankrijk. Teamleider: Steven Stoffer tel.: 06-53166323
Engeland. Teamleider: Eric Uleman tel.: 020-5132940
België. Teamleider: Wouter Bolsius tel.: 06-53209687
Italië. Teamleider: Dennis Bijlsma tel.: 06-22245977

E1 Trainer/coach: Jan Verhagen 020-6951656, Teammanagers: Evelyn Tugendhaft en Toine van der Horst
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 0653840374
E9 Teammanagers Carlos Teixeira 06-51338631 / 020-4635109
email: diegoteixeira72@hotmail.com,
Henk Noorland 020-6814390
E10 Teammanager Rieks Hadders e-mail: agnesdoek@planet.nl 0206383837
E11 Teammanager Tom Espinosa 020-6708766 06-53680709 email:
espinosa@xs4all.nl
E12 Teammanager Martin Lassally, e-mail: mlassally@cte.nl 0653312276

Groep Rest van de wereld:
Uruquay, Teamleider: Onno Sonneborn
Peru, Teamleider: Arnold Meijer tel.: 020-6990150
Nigeria, Teamleider: Bob Woudstra tel.: 020-4535373
Mexico, Teamleider: John Heijmans tel.: 020-6462363
Brazilië, Teamleider: Edwin Hellenberg Hubar tel.: 020-4235534
Argentinië, Teamleider: Hans van Ierland tel.: 020-6798988
Champions League
Ajax, Teamleider: Jos Lantman tel: 06-51520508
Barcelona, Teamleider: Fulco van Kooperen tel.: 020-6460497
Bayern Munchen, Teamleider: Jean Bollen tel.:020-4044009
Bordeaux, Teamleider: Tom Egbers tel.: 020-6799398
Borussia Dortmund, Teamleider: Alex Lam tel.: 020-6443398
Dynamo Kiev, Teamleider: Barbara de Lange tel.:6755343
FC Porto, Teamleider: Cees Stegenga tel.:
Glasgow Rangers, Teamleider: Henk Jan van Hees tel.: 020-6650979
Inter Milan, Teamleider: Mark Allick tel.: 020-6161888
Juventus, Teamleider: Timon Reijn 06-55816631
Manchester United, Teamleider: Hans Floberg tel.: 020-6702033
Real Madrid, Teamleider: Jan Roedema tel.: 020-6441457

F1 Trainer/coach: Casimir Westerveld tel.: 06-29308818, Teammanager Gerard Spanjaard, e-mail: gerardsp@njaard.com 06-54230530
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 06-

Wedstrijdverslagen
10 april: Quick 20 B1 - AFC B1
Na een lange busreis, maar gelukkig voldoende tijd om daarvan bij te
komen, begonnen we uiteindelijk buitengewoon scherp aan de wedstrijd tegen Quick 20. Dit resulteerde al na 42 seconden op een keiharde volley met links op de lat van Tyron, na een mooie actie en
voorzet van Ben. Niet veel later was het uiteindelijk wel raak. Een
vrije trap van Gerson werd fraai ingekopt door Tyron. We verzuimde
eigenlijk daarna om nog verder afstand te nemen. Quick 20 kon niet
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De keeper van Blauw Wit, tot dan toe een zekere factor, trapte volledig mis op een terugspeelbal. Ben kon eenvoudig binnentikken. Toch
kwam Blauw Wit terug in de wedstrijd. Een misverstand in onze
defensie werd afgestraft door de spits, 1-1.
Daarna kregen we toch een behoorlijk veldoverwicht en kwamen we
na 25 minuten opnieuw op voorsprong. Ditmaal was het Nessie, die
een mooie vrije trap van Gideon knap inkopte bij de tweede paal.
Uiteindelijk is het met veel pijn en moeite 2-1 gebleven. Leuke ontwikkelingen waren weer het debuut van een tweetal C-junioren, te
weten Robin en Frank. Tenslotte moeten we nog een groot compliment geven aan de scheidsrechter. Hij zat er zeer kort op, floot nagenoeg foutloos en voelde de wedstrijd zeer goed aan. 16 jaar en voetballend in de B6 van AFC en inmiddels zijn KNVB-scheidsrechterslicentie behaald. Een groot talent in de dop.

anders dan te verdedigen en trachtten ons uit het spel te halen door
tegen of net over het randje te spelen. Een groot compliment aan onze
jongens dat de concentratie en organisatie goed bleef. We speelden in
een hoog tempo door en lieten ons niet uit het spel halen.
In de eerste helft gaven we dan ook weinig weg en creëerden voldoende mogelijkheden om de score uit te bouwen. Toch gingen we de
rust in met slechts 1-0. Na rust hetzelfde spelbeeld als voor rust. AFC
weer flitsend uit de startblokken. Dit leidde tot een prachtige goal.
Het was Ben die op links doorstoomde en een prachtige voorzet op
Tyron afleverde. Tyron (alias Mackaay) kopte de bal tegendraads in
en liet de keeper kansloos. 2-0. Daarna kregen we de nodige kansen
om uit te lopen, helaas werden deze niet benut. We controleerden de
wedstrijd volledig en speelden bij vlagen Quick 20 helemaal van de
mat.
Quick 20 kreeg maar geen grip op AFC omdat de balcirculatie veel te
snel ging voor ze. Dit leidde regelmatig tot onbewuste, maar toch
pittige overtredingen (ook uit onmacht en frustratie). Indien Quick 20
toch even gevaarlijk dreigde te worden, hadden we een uitstekende
defensie met Lamien, Khalid, Jeroen, Olivier, Danny en Wouter die
de aanvallende linie van Quick 20 volledig aan banden legde. Uiteindelijk bleef het bij 2-0 en hebben we voor het eerst dit seizoen uit
gewonnen. Ik heb zelfs begrepen dat het voor de B1 van AFC in de
Eerste Divisie de allereerste uitoverwinning in de geschiedenis is. Een
historische dag dus!!!!
Verder is het mooi om te vermelden dat een vijftal B1 spelers het
tweede versterkt hebben in het tweede elftal van de senioren. Volgens
Kenneth (neemt u van mij aan dat hij objectief is) hebben zij dit
behoorlijk/verdienstelijk gedaan.
Waarschijnlijk is dit ook een gebeurtenis geweest die nog niet eerder
heeft plaatsgevonden bij AFC. Tweemaal raak dus dit paasweekeinde!!!!
Volgende week Cambuur uit. Vol vertrouwen kunnen we deze confrontatie tegemoet zien.
Jan Portengen

22 april: Pancratius B1 – AFC B1 1 – 9 (beker)
Vervolgens op donderdag de wedstrijd tegen Pancratius B1;
Al snel bleek dat we te maken kregen met een campingwedstrijdje
waarin het niveauverschil veel te groot was. Vrolijk lente-avondvoetbal met af en toe mooie en opmerkelijke feiten.
Jeroen Acda scoort met een prachtig afstandschot zijn eerste doelpunt
van het seizoen en dat tegen zijn stadsgenoten. Vernomen dat hij op
dit moment onder politiebewaking naar school moet. Armando Catsburg (hij is toch keeper?) scoorde (ook tegen zijn stadsgenoten) de
belangrijke 6e en 8e goal. Voor hem geldt ook dat permanente bewaking rondom zijn huis noodzakelijk is. Faysel maakte zijn eerste
doelpunt dit seizoen. Dit kost Kenneth een broodje naar keuze.
Uiteindelijk werd het 9-1 en bekeren we door. Voor iedereen is het
nog een raadsel in welke ronde we zitten. Zaterdag weten we hopelijk
meer.
Al met al een gezellige avond en goed voor het groepsgevoel. Zaterdag moet de knop weer om want dan gaan we een poging wagen om
dichterbij de 5e plek te komen op de ranglijst.
24 april: AFC B1 - De Graafschap B1 3 - 2
Vandaag konden we ons gaan opmaken voor de strijd om de 5e plaats
tegen de nummer 5 de Graafschap. De achterstand bedraagt 5 punten
met een wedstrijd minder gespeeld. Winst zou aansluiting betekenen.
Op een prachtige grasmat op het hoofdveld begon de eerste helft vrij
tam. Deze tamheid sluimerde over de hele eerste helft. We waren niet
in staat om dicht bij de goal te komen en creëerden dan ook nagenoeg
geen openingen voor kansen. Ook de Graafschap kwam amper voor
de goal. Op dat ene moment na dan; balverlies op eigen helft en niet
snel genoeg omschakelen, zorgde ervoor dat de linkerspits vrij kwam
voor Lamien. Koelbloedig schoof hij de bal diagonaal langs onze
keeper. Met een 0-1 achterstand gingen we de rust in. De problemen
en oplossingen werden duidelijk gemaakt in de rust door Kenneth.
Feller en met meer passie spelen, bij balbezit zorgen dat de middenvelders niet tegen de spitsen aan staan en balcirculatie verhogen.
Dit werd beter uitgevoerd in de tweede helft. Zodoende kregen we
iets meer grip zonder echt kansen te krijgen. Totdat…… Nessie Imac,
getergd en supergeconcentreerd, erin kwam. Na een kwartier in de
tweede helft zorgde hij koppend voor de gelijkmaker (met een beetje
hulp van de keeper). De ontlading was groot. 1 minuut later was het
diezelfde Nes die knap wegdraaide naar binnen van zijn tegenstander
en direct uithaalde met een knappe volley en de keeper volstrekt
kansloos liet. Toch kwam De Graafschap weer terug in de wedstrijd
na een scrimmage in het 5-meter gebied van de keeper met een buitenspel goal. Even leek het een remise te worden totdat… ja, u het
raad het al, Nessie Imac de bevrijdende 3-2 maakte, nadat de keeper
van de Graafschap een knap schot van Shay nog net kon pareren en
opzij kon tikken. Nessie stond weer op de goede plek. Deze 3-2 werd
uiteindelijk de eindstand.
Opmerkelijk was vandaag toch weer hoe makkelijk Davy van Nielen
va de C1 zich staande hield. Overtuigend en hard werkend gecombineerd met goed voetbal was hij één van de besten van het veld. Daarnaast hadden we het debuut van een speler van de C1; te weten Tim
Arnold. Ook hij deed het niet onverdienstelijk.
3 Overwinning op rij hebben er nu voor gezorgd dat we op 2 punten
van de vijfde plek staan. Jongens in de laatste twee wedstrijden gaan
we er nog even voor in dit prachtige seizoen!!!!!!!!
Jan Portengen

17 april: Cambuur Leeuwarden B1 - AFC B1 0-2
Vandaag andere omstandigheden qua weer en accommodatie als
vorige week. Nu warm weer, een beetje benauwd en kunstgras in een
mooi stadion. Al snel blijkt in de wedstrijd dat we de veel betere
ploeg zijn. We domineren de gehele wedstrijd en creëren ontzettend
veel mogelijkheden. Na 35 minuten valt pas het eerste doelpunt Een
prachtige aanval over meerdere schijven via Gideon, Tyron en Faysel
beland de bal uiteindelijk voor de voeten van Wouter die koelbloedig
en mooi de bal met links diagonaal langs de keeper schoot en de 1-0
voor zijn rekening nam. Tot de rust bleef het bij de 1-0. In de rust
hebben we aangegeven dat we nog directer moesten spelen en de bal
sneller rond moesten laten gaan om de tegenstander stuk te spelen.
Dit werd na rust uitstekend uitgevoerd. Er was echt sprake van
éénrichtingsverkeer richting de goal van Cambuur. Aanval na aanval
volgde de 1 nog mooier dan de ander. Een kans of 8 verder werd de
score pas verdubbeld. Het was Tyron die een voorzet van Faysel
prachtig koppend afrondde. 2-0. Daarna nog een paar kansen op de 30, maar helaas bleef het bij de 2-0. Jongens weer goed gevoetbald
vandaag. We hebben weer helemaal niks weggegeven achterin, gedomineerd op het middenveld en voorin ontzettend veel kansen gehad
en te weinig benut (enige kritiek). Ook zonder Ben, Armando, Gerson
en Joey , die allemaal bij de A1 acteerden, hebben we bewezen een
goede ploeg op te kunnen stellen.We hebben de zesde plek nu weer
wat steviger in handen en zullen deze met veel passie en enthousiasme verdedigen thuis tegen de Graafschap. Eindelijk kunnen de supporters ons weer bewonderen op het sportpark van AFC, na 3
uitwedstrijden op rij. Ik neem aan dat het zaterdag weer druk zal
worden!!!!!
Jan Portengen
20 april: AFC B1 - Blauw Wit B1 2 – 1 (beker)
Afgelopen dinsdag hebben we de eerste van de drie wedstrijden van
deze week gespeeld. Tegenstander was Blauw Wit. Op een keihard en
een moeilijk te bespelen veld startten we niet al te overtuigend. Al
snel bleek dat Blauw Wit ons een hele moeilijke avond ging bezorgen. De tegenstander gaf weinig ruimte om te voetballen, dekte zeer
kort en counterde razendsnel en gevaarlijk. Voor rust werd er niet
gescoord. Na rust kwamen op gelukkige wijze op voorsprong via Ben.
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Telstar kwam buiten een gevaarlijk schot, dat nog maar net bij ons
van de doellijn kon worden weggehaald, alsmede een goed genomen
vrije trap die door Nick goed verwerkt werd, niet echt tot aanvallen
toe. Met een 0-0 stand ging dan ook de 2e helft in, waarin helaas al
naar een paar minuten de tegenstanders dmv een goede kopbal vanuit
een goed genomen corner de score wist te openen. AFC liet zich niet
uit het veld slaan en ging op zoek naar de aansluitingstreffer. Een
mooi opgezette aanval over links bracht de bal uiteindelijk bij Damiano die echter net langs schoot, waarnaar Frank net voor het einde
nog een kans kreeg voor de gelijkmaker, maar helaas ging de wedstrijd verloren. AFC kon zich gaan opmaken voor de volgende
tegenstander, UVS. Vitesse had van dit team gewonnen met 4-0, dus
was het zaak voor AFC om te proberen een en ander recht te zetten.
Ook bij aanvang van deze wedstrijd ging AFC weer furieus in de
aanval. Een voorzet van links werd door Giano maar net naast
geschoten. UVS moest zich beperken tot verdedigen, maar de eerste
de beste uitval van UVS werd helaas benut en wederom stond AFC
aan de negatieve kant van de score. Uiteraard was de teleurstelling
groot bij de spelers van AFC, beter zijn, kansen krijgen en dan toch
de achterstand. Even leek het of het elftal uit het lood geslagen was,
maar al naar enkele minuten herpakte het elftal zich en weer kwamen
de kansen. Een goed afstandsschot van Fabian kon nog net tot corner
getikt worden door de keeper van UVS. Een mooi opgezette aanval
over links, waarbij Robin Daryl vond, die de bal op maat afspeelde
naar Frank, die de bal net naast schoot, was de beste kans van deze 1e
helft. De 2e helft was duidelijk te zien, dat AFC probeerde met man
en macht de score gelijk te trekken. Vele akties werden beloond met
goede kansen, waarvan uiteindelijk Dave met een alert schot de gelijkmaker kon aantekenen. AFC kreeg nog een kans om de 3 punten
binnen te halen, maar ook hier werd een doelpoging van Frank na een
mooie voorzet van de zwoegende Nigel door de keeper tot corner
verwerkt. De stand bleef 1-1.
Na een rustpauze van ongeveer een klein uurtje kon AFC zich op
gaan maken voor de laatste wedstrijd tegen Vitesse C1. Vitesse had
de 2e wedstrijd tegen Stormvogels Telstar gewonnen met 4-1. AFC
wist dat Vitesse C1 een sterk team was, het stond niet voor niets in
hun competitie bovenaan, dus alle zeilen moesten worden bijgezet.
Helaas stond AFC al naar nog geen 1 minuut spelen al tegen een 1-0
achterstand te kijken. Een strafschop voor Vitesse verkregen doordat
Nick de bal van een uitgebroken Vitesse speler wat onstuimig van de
schoen wilde plukken, werd vlekkeloos ingeschoten. AFC rechtte de
rug en probeerde met man en macht dit sterke team van Vitesse tegenstand te bieden. Een goede aanval van AFC werd keurig ingetikt door
Daryl, die daarmee de stand gelijk trok. AFC kon er echter maar kort
van genieten. Slordigheden in de achterhoede gaven Vitesse de gelegenheid om de score uit te breiden naar 3-1, waarna dit team uiteraard
vleugels kreeg en de rust met 6-1 inging. Het moet gezegd worden,
dat ondanks deze onmogelijke achterstand, het team van AFC in de
rust voor de aanval koos, waardoor Vitesse meer ruimte kreeg. Maxime verdedigde inmiddels de goal van AFC en beperkte met een aantal
zeer goede reddingen de eindscore tot 7-1.
Al met al een toernooi waar zoals enkele spelers meldden van geleerd
kan worden.: je moet de kansen die je krijgt met een klein beetje
geluk maken, en helaas ontbrak dat beetje geluk deze dag. De eerste
2 wedstrijden hadden met dat kleine beetje geluk gewonnen kunnen
worden, waardoor de wedstrijd tegen Vitesse van een ander gehalte
had kunnen zijn. Jammer, terecht spraken een paar spelers van AFC
zich dan ook uit, dat dit eigenlijk bij veel wedstrijden in de competitie
ook was gebeurd, beter zijn, maar de kansen niet maken en dan krijg
je elke keer een klungelig doelpunt om de oren.
Nu is het echter zaak er weer tegen aan te gaan in de volgende competitie wedstrijden.
Mady

10 april: IJsselmeervogels C1 – AFC C1 3-2
Het was redelijk voetbalweer op deze zaterdagmiddag, maar koud
voor de toeschouwers. Beide teams startten fel. AFC was voorbereid
op een pittige wedstrijd en begon geconcentreerd. Al naar 5 minuten
werd de score aangetekend in het voordeel van AFC. Uit een goed
opgezette aanval vanaf het middenveld, waarbij Dave Damiano op
links bereikte, werd de verdediging door Damiano uitgekapt. Een
prachtige pass naar de goed opgekomen Robin, die de bal koelbloedig
langs de keeper van de tegenpartij schoot, bezorgde AFC
de 1-0 voorsprong. Dat was een prettig begin. Na deze snelle goal
begon een korte periode waarin beide teams elkaar in evenwicht
hielden. Het team van IJsselmeervogels vond de outfit van de AFCers wel heel mooi, gezien het gesjor en getrek aan de tenues van onze
spelers. Ook de benen van de AFC-ers waren regelmatig het doelwit,
om over de onprettige teksten in het veld maar niet te spreken. Wanneer dan ook nog een scheidsrechter denkt voor al dit soort overtredingen niet te moeten fluiten, dan wordt het toch wel heel moeilijk.
Helemaal wanneer schijnbaar voor het team van de ontvangende club
andere regels gelden dan voor de bezoekende club. AFC had echter
de kans om de voorsprong ondanks deze onregelmatigheden, uit te
bouwen naar een 0-3 voorsprong, helaas gebeurde dit niet. Dan komt
de bekende voetbalwet weer om de hoek kijken: een van rechts genomen corner van IJsselmeervogels, wordt door Fabian gemist en
belandt in het doel: 1-1. Nog geen 5 minuten later mag IJsselmeervogels na een overtreding van AFC een vrije trap nemen net buiten het
strafschopgebied. Het schot schampt helaas de AFC-muur, waardoor
de bal lichtelijk van richting verandert en achter Nick in de goal
verdwijnt. Toch laat AFC zich niet uit het veld slaan, want een paar
minuten later is een voorzet van Robin vanaf links naar de goed meegelopen Damiano, van dien aard, dat de nummer 10 van IJsselmeervogels de bal achter zijn eigen keeper knalt: 2-2 en dus ook de ruststand.
Bij aanvang van de 2e helft begint AFC weer fel. De tegenstander laat
wederom zien nog niet genoeg te hebben van het rukken en trekken
aan de shirts van de AFC-ers, op welk gedrag de scheidsrechter nog
steeds niet wenst in te grijpen. Als dan een doorgebroken Erixon,
ongenadig onderuitgehaald wordt waarvoor de scheidrechter wel
moet fluiten, gaat de getergde Erixon verhaal halen en deelt een tik uit
naar de boosdoener. Natuurlijk wordt deze actie onmiddellijk bestraft
met een rode kaart. Het moet gezegd worden dat AFC, ondanks een
minderheid, bleef zoeken naar de juiste combinatie om de overwinning binnen te halen. Kleine kansjes kwamen, schoten op het doel van
de tegenstander door Ricky, Frank, Dave, alsmede nog een kopbal
van Dennis, konden verwerkt worden door de keeper, maar het geluk
ontbrak. Naarmate de wedstrijd naar het einde liep, namen de krachten van de AFC-ers af en kreeg IJselmeervogels alsnog de kans te
scoren 3-2. Dit was ook de eindstand van een onverkwikkelijke wedstrijd, waar we wel van moeten leren, maar die we zo snel mogelijk
weer moeten vergeten om niet ons plezier te laten vergallen!!
Het team van AFC heeft mooiere dingen voor de boeg: 2e Paasdag
C-toernooi in Haarlem bij de Koninklijke HFC om vast in het ritme te
komen voor het prestigieuze C 1 Nike Toernooi in Lisse gehouden op
17 en 18 April, waar o.a. Ajax, Feijenoord, PSV en Vitesse aanwezig
zullen zijn. Wij dus ook!!
Mady

17 april: Nike Premier Cup Finales Lisse – AFC C1
Na afgelopen 2e Paasdag het C junioren voetbaltoernooi bij de Koninklijke HFC gewonnen te hebben, speelde AFC C1 de finales van
de Nike Cup te Lisse. Het was een prachtige, windstille en zonnige
zaterdag. AFC was ingedeeld in poule 5 van de in totaal 6 poules met
Vitesse C1, Stormvogels Telstar en UVS. Gerenomeerde clubs zoals
o.a. Ajax, Feijenoord en PSV waren uiteraard ook aanwezig. AFC
startte tegen Stormvogels Telstar, een bekende uit de competitie. AFC
probeerde direct het sterk fysieke team van de tegenstanders onder
druk te zetten door de nadruk te leggen op de aanval. Dit mondde uit
in een aantal redelijke doelkansen waaronder een schot van Frank dat
maar net over ging, een goed opgebouwde aanval vanaf het middenveld eindigend in net naast geschoten schot van Dave. Stormvogels

22 april: AFC C1 – Hollandia C1 5-3
Op deze mooie donderdagavond moest AFC aantreden voor de inhaalwedstrijd tegen Hollandia C1. AFC begon sterk in de aanval en
dwong het team in deze beginfase al redelijke kansen af, maar slaagde
er nog niet in de score te openen. Hollandia bestond uit een stugge
ploeg, die uiteraard ook voor de punten wilde gaan gezien de stand in
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de competitie. De tegenstanders hadden in deze 1e helft redelijk wat
kleine overtredingen nodig om de aanval van AFC te stuiten. Vele
aanvallen van AFC strandden op de keeper, schoten van Dave, Tim
en Daryl gingen helaas net naast. Balverlies van onze voorhoede, leidt
helaas de openingstreffer van Hollandia in, waarbij de scheidsrechter
de volledig buitenspel staande Hollandia speler over het hoofd ziet.
Verkeerde beslissing, maar niets tegen te beginnen en staat AFC dus
met 0-1 achter. AFC liet zich ecther niet uit het veld slaan en een vrije
trap van Dennis voor het 16 meter gebied van AFC wordt subtiel door
Erixon opgepikt en ingeschoten, waardoor de stand gelijk getrokken
wordt. AFC blijft beter, maar met 1-1 wordt de rust ingezet.
In de 2e helft pakt AFC de aanval weer onmiddellijk op, maar wederom wordt slordig balverlies bijna weer de aanleiding tot een achterstand en het is aan onze keeper Maxime te danken, dat Hollandia niet
tot scoren komt. Een prachtige rush van Fabian over rechts met als
afsluiting een schot op doel wordt door een Hollandia speler van
richting veranderd en verdwijnt in het doel 2-1. Hierna speelt zich een
gevecht af tussen beide teams, waarbij Hollandia het geluk ontbreekt
om tot de gelijkmaker te komen. AFC echter weet door een goede
combinatie tussen Robin, Damian, Nigel over links via de kluts de
score te vergroten naar 3-1, waarna door goed te blijven aanvallen
van AFC, Dave de score op 4-1 weet te brengen. Hollandia geeft
echter niet op en weet de stand terug te brengen tot 4-2, maar wederom met een goede combinatie tussen Nigel en Damiano wordt de
score weer verhoogd naar 5-2. Een onachtzaamheid in de verdediging
van AFC, geeft Hollandia alsnog de kans te scoren dmv een kopbal,
waardoor de eindstand op 5-3 wordt gebracht. We zagen weer een
aantal redelijke goede combinaties, maar het moet ook gezegd worden, dat de laatste 2 tegengoals iet was te makkelijk werden weggegeven..Aanstaande zaterdag Blauw Wit C1 uit, altijd lastig, maar
wij zullen er weer zijn.
Mady

wedstrijd, donderdag 29 april 19.00 uur thuis tegen DWS. Heren, kop
op en ga ervoor!!
Mady

7 april: AFC D1 zit even in een dip
In de bekerwedstrijd vorige week woensdag in Amstelveen kon AFC
nog met ruime cijfers winnen. De enige van de Amstelveners die goed
tegenstand bood, was een meisje. Voor mij was zij de (wo)man of the
match. Afgelopen zaterdag wachtte ons thuis een veel zwaardere
tegenstander: de BVO Haarlem. Ondanks dat AFC de eerste helft
beter speelde, werd er niet door ons gescoord. In de tweede helft
putten de Haarlemmers moed uit het feit dat we maar geen doelpunt
maakten en zij werden steeds sterker. Daarnaast was de leiding van
de wedstrijd nogal rommelig en veel AFC-ers waren daar meer mee
bezig dan met de wedstrijd zelf. Waar iedereen van de trouwe supportersschare bang voor was, gebeurde: Haarlem scoorde wel en won
de wedstrijd. Overigens moet gezegd dat het meegereisde publiek van
Haarlem niet als het meest sympathieke van de competitie kan worden
beschouwd.
Afgelopen woensdag moest er al weer voor de beker worden gespeeld
in een winderig en koud Hoofddorp. Hoofddorp is een echte cup
fighter. Met de wind schuin in de rug, wist AFC een keer te scoren. In
de tweede helft kwamen we sterk onder druk te staan. Hoofddorp
maakt het tegendoelpunt. Goed doorzetten van Allon betekende een
paar minuten later dat AFC op 2-1 kwam. Vijf minuten voor tijd
legde de scheidsrechter de bal op de stip (waarom eigenlijk?) en kon
Hoofddorp de 2-2 scoren.
Er moesten penalty’s worden genomen om te beslissen wie door
mocht naar de volgende ronde. In deze tombola ging AFC ten onder.
Uitgeschakeld dus. Boos en verdrietig stapten onze jongens van het
veld. Een peptalk van Pim in de kleedkamer was nodig om hen over
de teleurstelling heen te helpen. Winnen en verliezen, vreugde en
verdriet liggen soms dicht bij elkaar.
Tom Visser

24 april: Blauw Wit C1 – AFC C1 5-3
Het was wat kil deze zaterdagochtend waarop AFC zijn krachten
moest gaan meten met het fysiek sterkere Blauw Wit. Blauw Wit ging
fel van start en het was al direkt duidelijk, dat deze ploeg de punten
wilde hebben om mogelijke degradatie te kunnen ontlopen. De 1e
goede mogelijkheid werd door Kevin nog van de lijn gehaald, maar
na ongeveer 10 minuten, kon Blauw Wit de score dan toch openen.
Een mooie voorzet werd keurig ingetikt 1-0. AFC probeerde via de
combinatie de draad weer op te pakken, maar het team leed veel
onnodig balverlies. Kansen waren over en weer in deze fase van de
wedstrijd, Frank’s inzet die verwerkt kon worden door de keeper, een
kopbal van de ontvangende ploeg die maar net over het doel van AFC
ging, het waren plaagstootjes over en weer. Een uitstekende spelhervatting vanaf links ingezet door Robin, opgepakt door Damino, die
de bal voorgeeft, een overstapje en het prima inschieten van Giano,
brengt AFC de 1-1. Niet voor lang want een voorzet van rechts van
Blauw Wit wordt ingeschoten en wordt helaas van richting veranderd
waardoor Maxime kansloos is. AFC weer op achterstand. Het team
laat zich niet uit het veld slaan en gaat fel op zoek naar de gelijkmaker, waarbij het prachtige schot van Michael meer verdiende, maar
helaas net overgetikt kon worden door de keeper. In de 2e helft gaat
het spel over en weer, AFC speelt niet goed, maar probeert toch de
stand recht te trekken, wat lukt dmv een enigszins mislukte voorzet
van Frank, die in de goal belandt 2-2. AFC kan helaas niet lang genieten, want Blauw Wit weet al snel de score naar 3-2 te tillen door
onachtzaamheid van onze verdediging. Toch blijft AFC doorgaan en
weet de inmiddels ingevallen Nigel, na sterk doorgaan de stand gelijk
te trekken 3-3. Helaas weet AFC ook deze stand niet lang vast te
houden, want wederom slagen de tegenstanders erin om de score naar
zich toe te trekken. Een vrije trap van Blauw Wit, die door de verdediging niet goed verwerkt wordt, veroorzaakt de 4-3 achterstand,
waarna de thuis spelende ploeg de stand zelfs nog weet uit te breiden
tot 5-3. Het was niet mooi, het was niet goed, het leek erop dat het
team vocht tegen zichzelf. Toch moet er voldoende vertrouwen in de
ploeg zijn om de laatste twee competitie wedstrijden weer zo te spelen
zoals het team dat kan. Volgende wedstrijd is weer een inhaal-

17 april: AFC D11 (E1) - Stormv./Telstar D5 4-2
Het is toch wel heel prettig dat de organisatie zo geregeld is dat we
door goed opgeleide jonge scheidsrechters worden begeleid. Ook nu
weer, Michael Parsser, een foutloze wedstrijd gefloten.
Ook Piet(je) v.d.Kuil, de trainer van onze tegenstander, kan niet
voorkomen dat we al snel op voorsprong komen. Een intikkertje van
Mels na goed voorbereidend werk van Thomas. Ook Bas laat zich niet
onbetuigd en scoort 2-0. Dit is gelijk de ruststand. Na de rust een veel
sterker Stv./T en ze komen dan ook terug naar 1-2. Nu het moment
van Lars, een doorbraak op rechts, een vrij strakke voorzet, iets te
hard misschien maar met een perfecte timing zet Lars ze kop er tegen
aan en knalhard slaat de bal tegen het net. De maker zelf is er even
beduusd van. Vanuit een op het middenveld opgezette combinatie kan
Darren de stand op 4-1 brengen. Nog even wordt het spannend, Stv/T
maakt nog 4-2 maar de strijd is gestreden.
Hans Dukker

23 april: AFC D11 (E1) – K.HFC D9 4-0
Een 4e plaats achter de koplopers Ajax, Zeeburgia en Volendam moet
toch mogelijk zijn maar dan wel even winnen van K.HFC. Deze partij
wordt laat in de middag gespeeld maar heeft het voordeel dat er dan
ook veel toeschouwers zijn die onze jongens voor het eerst zien spelen en verbaasd zijn over het hoge tempo. 3-0 met de rust. Eén schitterend moment wil ik toch wel even terughalen. Een afgeslagen aanval, de bal gaat richting middenveld, daar staat Fabian, min of meer
als laatste man. Zonder aarzelen zet ie zijn rechtervoet onder de bal en
met een prachtige curve verdwijnt het projectiel in de bovenhoek. De
2e helft komt HFC fanatiek terug, er schijnt het één en ander gezegd te
zijn in de kleedkamer, hoorde ik van hun leider. Met een beetje mazzel komen we het eerste kwartiertje door en dan maakt Randell er
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ontvangen. Om 11.00 uur begon de wedstrijd tegen de jongens van
Altenessen op een gravel veld. Het werd een leuke wedstrijd. In de 1e
helft was de druk op het doel van Altenessen groot, veel kansen en
hoekschoppen. Uit één van deze hoekschoppen wisten wij te scoren.
Philippe zette de bal voor, Otto tikte met zijn hak de bal door en
Benjamin kopte de bal prima tussen de palen. 1-0 voor AFC. In de 2e
helft lieten wij ons iets teveel terug dringen, hierdoor kregen de Duitse jongens kansen en schoten er uiteindelijk twee in. Tommy, Maarten en Philippe kregen nog wel wat kansen, maar de keeper stond in
de weg. Jammer, maar wij verloren met 2-1. Maar kennelijk hebben
onze jongens veel indruk gemaakt met hun spel: we kregen n.l. een
uitnodiging om op 11 juli deel te nemen aan een toernooi. Of dit
allemaal gaat lukken weet ik niet, maar wij horen het vanzelf. Na
afloop van de wedstrijd de bus in en naar huis. Ik kan een ieder verzekeren dat dit twee geweldige dagen waren. Namens de ouders,
elftalbegeleider Olav en de spelers: Dillon, Thomas, Tom, Nanne,
Glesandro, Tommy, Daniël, Philippe, Benjamin, Otto en Maarten
willen wij Ruud van de Ruit, Dennis Bijlsma, Chris Schröder, bestuur
en jeugdbestuur van AFC , Willie Lippens en Rot Weiss Essen enorm
bedanken.
Peter Dekkers

definitief een eind aan door 4-0 te scoren. Lekker partijtje op het
wetra veld, mooi weer en een enthousiast publiek.
Hans Dukker
Met de F3 naar Essen in Duitsland.
Wat is er mooier dan in een vol stadion met circa 18.000 supporters
als 8-jarig jochie het veld te mogen betreden? Volgens mij niets. De
spelers en gastspelers van de F3 hadden het geluk dat de jeugdcommissie van AFC deze ploeg liet afreizen naar Duitsland. Hoezo
Duitsland? Nou dat zit zo: Ruud van de Ruit is zowel lid en fan van
AFC, maar ook al tientallen jaren lid en fan van Rot Weiss Essen.
Door de kontakten van Ruud kreeg AFC de uitnodiging om met een
jeugdteam de wedstrijd Rot Weiss Essen tegen Wuppertal te bezoeken, de nummer twee tegen de nummer één (4 punten verschil).
Olav, de teamleider van de F3, stelde de spelers en de ouders de vraag
wie er mee naar Essen wilde gaan. De geweldige positieve reacties
maakte dat er een touringcar, veel hotelkamers en toegangskaarten
voor de wedstrijd moesten worden geregeld.
Op zaterdag 10 april vertrok de bus om 09.30 uur naar Duitsland.
Spelers, ouders, schoonouders, broertjes en zusjes gingen mee. Namens het jeugdbestuur ging Dennis Bijlsma mee. Chris Schröder, al
55 jaar lid van AFC, was ook van de partij.
De busreis was buitengewoon gezellig. Eten, drinken en veel snoep
waren voor onze jongens tijdens de reis belangrijke hoogtepunten.
Omstreeks 13.00 uur kwamen wij aan bij het stadion van Rot Weiss
Essen. Het was er al erg druk. Bij de ingang werden wij opgewacht
door Kurt. Hij begeleidde ons naar de hoofdtribune. Om 13.30 uur
moesten onze jongens naar binnen in de catacomben van het stadion.
Samen met het team van de Duitse jongetjes moesten zij zich gereed
maken. Kousen omhoog, shirt in de broek, haartjes strak en op naar
de spelerstunnel. In afwachting van het team van RWE en Wuppertal,
mochten onze spelers voor een groepsfoto het veld op. Niet alleen Jair
en ik maakten de foto’s, maar ook de plaatselijke pers. Ik zou zeggen:
bekijk de foto van onze jongens. Na de fotosessie terug naar de tunnel
in.

17 april: AFC F3 – Buitenveldert F1 0-2
Wat een mooi potje voetbal, vooral de 1e helft speelden onze jongens
met veel inzet en gretigheid. Met Philippe op doel, Nanne, Glesandro
en Tommy in de verdediging, Tom en Otto op het middenveld en
Benjamin, Daniel en Maarten in de voorhoede lieten onze jongens
zien dat Buitenveldert de overwinning niet cadeau zou krijgen. Tommy, die in het begin even moest wennen aan zijn nieuwe linksback
positie, liet zien dat hij het duel niet uit de weg ging. Nanne en Glesandro waren in de 1e helft moeilijk te passeren. En als er al iemand
door kwam stond daar altijd nog Philippe die zijn doel schoon hield.
Een doelpunt van Maarten telde helaas niet. De bal bleek al over de
achterlijn te zijn geweest, jammer. Zo bereikten wij een ruststand van
0-0. De ouders van de spelers van Buitenveldert waren onder de
indruk van jullie spel, zij vertelden mij dat niet eerder er zoveel
tegenstand werd geboden. Dit is een mooi compliment, want vergeet
niet onze tegenstanders zijn 2e jaars F’jes. In de 2e helft bleek dat wij
in de eerste 20 minuten veel krachten hadden gebruikt. Twee snelle
doelpunten van Buitenveldert waren voldoende om de wedstrijd te
beslissen. Ondanks deze achterstand bleven jullie enorm je best doen
en met veel inzet spelen. Ik heb genoten van jullie inzet en gretigheid
naar de bal. Ik reken dan ook op jullie a.s zaterdag bij Pancratius.
Peter Dekkers.

foto F3 in Duitsland

17 april: S.D.Z. F3 - A.F.C. F6 (2-0)
Mooi weer, prima grasmat en een stevige warming-up. Wat wil je nog
meer als voetballer. De wedstrijd; De eerste helft ging het niet zoals
het moest of zoals de jongens het wilden. De reden hiervoor zou
kunnen zijn dat het een klein beetje overschatting was? A.F.C. was
meer in bal bezit, A.F.C. combineerde redelijk maar het ging niet. Het
was te slap allemaal. De instelling van S.D.Z. was veel beter. Zij
waren feller en wilden graag winnen. Wij wilden graag winnen maar
er zo min mogelijk voor doen. Kort voor rust wordt het 1-0 voor
S.D.Z.. Tijdens de rust wordt door Maarten nogmaals uitgelegd dat er
toch feller gespeeld moet worden. Met deze boodschap gaat A.F.C.
weer het veld op. In de tweede helft gaat het beter. Niek, Misha, Tom,
Frank en Calvin (keeper in de tweede helft) hebben er alles aan gedaan. Dat het niet lukte was jammer maar de instelling in de tweede
helft was 100% beter dan tijdens de eerste 20 minuten. Tom speelde
misschien wel een van zijn beste wedstrijden (1e helft keepte hij
subliem). A.F.C. zocht vaak de combinatie op, maar A.F.C. liep
constant tegen een muur van verdedigers op. Dat het geen 1-1 maar 20 werd was jammer. Misschien ook wel goed. Jongens voetbal is een
moment opname. Je kan er niet vanuit gaan dat het elke week goed
gaat. Volgend week (weer) tegen de Koninklijke H.F.C. en dan gaat
het hopelijk beter. Tot volgend week.
Jerry Reingoud

Onze jongens liepen samen met de spelers van RWE het veld op.
Onderweg naar de middenstip kregen zij een staande ovatie van het
publiek. Na de toss liepen zij onder luid applaus over het veld langs
de tribunes. Wat een ervaring!
Samen met de ouders en begeleiders hebben de jongens naar de wedstrijd gekeken die door RWE met 5-2 werd gewonnen (nog maar 1
puntje verschil). Na de wedstrijd gingen wij, met de bus naar het hotel
genaamd:”Mitten im Pott” Dit hotel is van de familie Lippens. Willie
Lippens, oud international en voormalig voetballer van Borussia
Dortmund maar vooral van RWE, is de eigenaar van dit hotel. Deze
geweldige voetballer heeft onze jongens een kleine drie kwartier aan
een technische training onderworpen. Wat een geweldige ervaring,
vooral omdat deze ex-prof alle technische trucjes zelf voor kon doen.
Ik kan de lezers verzekeren dat dit voor spelers en toeschouwers een
bijzonder moment was. Na afloop van de training was er een prima
maaltijd. Na het avondeten gingen de jongens naar buiten om weer te
voetballen. Om 20.30 uur klonk het fluitsignaal, bedtijd voor de
kinderen en naar bleek voor vele ouders. Rust.
Zondagmorgen werd er vanaf circa 07.30 uur al weer door een aantal
jongens gevoetbald. Om 09.00 uur met elkaar heerlijk ontbeten.
Klokslag 10.15 uur de bus in, afscheid nemen van de familie Lippens
en op naar de voetbalclub Altenessen. Bij deze club werden wij prima
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