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Voetbalseizoen 2007-2008
Dit is de eerste Schakel van het nieuwe voetbalseizoen.
Het bestuur wenst alle leden, donateurs en supporters
een gezellig en sportief succesvol
seizoen 2007-2008!
U bent toch ook aanwezig bij:
zondag 2 september 14.00 uur VUC - AFC
zondag 9 september 14.30 uur AFC - Elinkwijk

De volgende Schakel zal op 12 september verschijnen, dus over 3 weken.

Volg dagelijks onze berichten op www.afc-amsterdam.nl
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Wat een mooie start van het voetbalseizoen 2007-2008. “Ons Eerste” wint voor de
tweede keer in successie de Metropool Cup, waar niet de minste 16 clubs uit- en om
Amsterdam aan deelnamen. Hilversum, DWS, Purmersteijn, DCG, FC Omniworld,
JOS/Watergraafsmeer, Beursbengels, Huizen, Zuidvogels, Turkiyemspor, Ajax (Zat)
en de nieuwe fusieclub FC Breukelen bleven steken in de voorrondes, terwijl Blauw
Wit, DWV, IJsselmeervogels en AFC zich kwalificeerden voor de halve finales. Het
vervolg daarvan is bekend. Eindstand 1. AFC 2. Blauw Wit 3. IJsselmeervogels en 4.
DWV. Felicitaties voor spelers en begeleiding. Na 7 wedstrijden in de oefencampagne is AFC nog ongeslagen, 5 keer gewonnen, 2 maal gelijk, 19 doelpunten voor en 4
tegen. Dat zegt natuurlijk nog helemaal niets, maar toch …… De nieuwe jongens
(Sjoerd, Tonnie, Raymond, Robbin, Wout en “Gerrit”) voelen zich naar eigen zeggen
al snel thuis bij onze club en wij heten hen ook langs deze weg nog eens van harte
welkom. Zoals het er nu uitziet beschikt AFC het komend seizoen over een aantrekkelijke A-selectie, een goede mix van routine en opkomend jong talent met maar
liefst 11 spelers die ooit voor AFC-jeugdteams uitkwamen.
Wanneer u dit leest is reeds gespeeld voor de districtsbeker tegen DOVO en zaterdag
25 augustus a.s. wordt voor de “grote” KNVB-beker gespeeld in en tegen Barendrecht. De winnaar van deze wedstrijd speelt de volgende ronde op 24, 25 of 26 september thuis tegen FC Den Bosch. Bij ontvangst van de volgende Schakel op 12
september a.s. zijn er ook al 2 competitiewedstrijden gespeeld. Op 2 september de
openingswedstrijd tegen VUC in Den Haag en op 9 september staat de thuiswedstrijd
tegen Elinkwijk op het programma. Of deze wedstrijd op Goed Genoeg kan worden
gespeeld hangt af van het verloop van de nog uit te voeren werkzaamheden op ons
sportpark. U wordt hierover via onze, tijdens de zomervakantie zo fraai gerestylde
website, op de hoogte gehouden.
Ook een aantal andere AFC-elftallen kwam het achter ons liggende weekeinde voor
de eerste keer weer “in de wei”, d.w.z. zij speelden hun thuiswedstrijden op
ons “oude” kunstgrasveld. Zoals u allen weet is dit veld het enige veld dat ons tot
1 september aanstaande ter beschikking staat, dit als gevolg van de bovenvermelde
werkzaamheden op het sportpark. Twaalf wedstrijden werden door “de onzen”
gespeeld, 8 gewonnen, 1 gelijk en 3 verloren met 68 doelpunten voor en 23 tegen,
waarbij een aantal uitslagen wel zeer opmerkelijk was. Wat te denken van onze junioren A1 - JOS/Watergraafsmeer A1 12-1, AFC 2-ZSGO/WMS 2 8-1, junioren B1Swift B1 13-0 en junioren C1-Swift C1 11-0.
Kortom, de bal rolt weer. Velen zijn daartoe al weken actief. Natuurlijk de honderden
spelers die begonnen zijn met hun training maar ook de commissieleden (kijk eens
naar pagina’s 18, 19 en 20, alle namen en indelingen van onze 57 jeugdteams, wat
een werk!) de trainers, elftalleiders, overige functionarissen en natuurlijk zij die
iedere dag op AFC aanwezig zijn. Sportpark-manager Pim van de Meent “woont”
daar als het ware. Hij was/is de laatste maanden 7 dagen in de week van ’s morgens
vroeg tot ’s avonds laat aanwezig om de vele vragen/problemen die zich tijdens de
bouwactiviteiten voordoen in overleg met het bestuur te beantwoorden c.q. op te
lossen. Hulde! Ook Pim’s “Melkert-baan” assistenten (Bram, Freddy, Oesama en
Rosario en tijdens zijn schoolvakantie Guido Soeteman, kleinzoon van ons lid van
Verdienste Hans de Bie) hebben veel werk verzet. Yvonne Steeman en Frans Jüch
zijn heel druk met velerlei administratieve werkzaamheden en Frans Ris en Joop
Kenter hebben ons clubhuis weer geprepareerd voor het nieuwe seizoen. Over administratie gesproken. De komende drie weken staan er alleen al, als ik het goed heb
geteld, 149 officiële wedstrijden op het programma! Zie voor wie, waar en wanneer
speelt de pagina’s 12 en 13 van deze Schakel en daarnaast treft u in deze editie o.a.
de notulen van AFC’s Algemene Vergadering op 28 juni j.l., geproduceerd door
Ronald Koster. Ronald heeft zijn werkzaamheden als 2e secretaris daarmede
beëindigd en zal zich vanaf heden binnen het bestuur volledig concentreren op het
behartigen van de belangen van de belangrijke groep van AFC senioren zondag 3 t/m
12 en zaterdag 1 t/m 12, dit in nauw overleg met de elftalcommissies B en C.
Nieuw benoemd tot 2e secretaris is Ruud Mantel en tevens debuteert Bob Duis het
nieuwe voetbalseizoen in uw bestuur. Beiden veel succes gewenst.
Dat nieuwe seizoen 2007-2008 zal gaan plaatsvinden op een totaal veranderd en
vernieuwd sportpark. U bent via onze website regelmatig op de hoogte gehouden
over de voortgang der werkzaamheden en dat zal ook de komende weken het geval
zijn. Zoals reeds eerder gesteld, het wordt een race tegen de klok, maar de medewerkers van de Grontmij, Midreth (het bedrijf van onze via Elinkwijk goed bekende
Joop Lelieveld) en van de Gemeente verdienen een groot compliment voor de inzet,
het niveau en het resultaat van de werkzaamheden tot op dit moment. In de volgende
Schakel hopen wij met u te kunnen constateren dat ons vernieuwde sportpark na 4
maanden werk tot stand is gekomen en dat de eerste wedstrijd op ons nieuwe hoofdveld vanaf de van het oude veld op 6 mei 2007 overgebrachte middenstip van start
kan gaan.
Kees Gehring, secretaris

Sportpark Goed Genoeg, De Boelelaan 50, 1082 LR A’dam
clubhuis 6445575,
Afgelastingen 0900-200 20 20 (0,25 p.m.)
Administratie
Frans Jüch, Yvonne Steeman, Postbus 71793, 1008 DG
Amsterdam,
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
Secretaris Kees Gehring
Penningmeester Nick van Ommeren
Vice-voorzitterAd Westerhof
2e Secretaris Ruud Mantel
2e Penningmeester Edwin Geluk
Voorzitter Jeugdzaken Rinus van Leijenhorst
Commissaris seniorenvoetbal Ronald Koster
Commissaris TOPamateurs Henk Bijlsma
Commissaris Evenementen Bob Duis

6623867
6410557
4411027
6444217
6401900
6433722
036-5300489
4977917
06-53191115
06-46160111

Commissies en contactpersonen
Elftalcommissie zondag A Henk Bijlsma
6194875
Elftalcommissie zondag B Patrick Reddering 06-47806481
Elftalcommissie zaterdag Sebo Woldringh
023-5492900
Jeugdcommissie:
Voorzitter Rinus van Leijenhorst
Secretaris Brian Speelman
Penningmeester Michael Tugendhaft
Comm. Techn. Zaken Klaas Molenaar
Comm. A, B, C, D, E, F Wiebe Westerhof
Champ.League/World Cup Peggy de Hond

036-5300489
06-13177755
6794911
6751494
4826825
06-48205116

Jeugdcoördinatoren
Bert Rijnders
Martin Verburg
Cees Koedood

06-38920441
6471976
06-51018875

Contactpersonen
Junioren A Thea Verhoeven
Junioren B Frits Stoffels
Junioren C Floor Wellens
Pupillen D René Toonen
Pupillen E Yolande Meurs
Pupillen F Dennis Bijlsma
Ch. L. en W.C. Peggy de Hond

6752972
4711738
06-22245977
06-48205116

Commissie Sociale Zaken Johan de Bie
Veteranencommissie André Wijnand
Archiefcommissie Pim Adriaansz
Clubstatisticus Chris Schröder

0297-582372
0297-522668
0251-650948
6152751

Trainers senioren o.a.
Ton du Chatinier
Dennis Purperhart
Hesdey Sanches
Kees Bregman

06-29561981
06-22232606
06-12268777
06-22146418

Trainers junioren/pupillen o.a.
Pim van de Meent
Ron Sheotahul
Jeroen Coersen
Kees Koedood

06-21557698
06-14949960ȱ
06-41500758
06-51018875

4961106
06-53273670
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Bestuursmededelingen

Van Harte

Van de Penningmeester
We staan aan de vooravond van het nieuwe seizoen en u heeft half
juli een acceptgiro ontvangen voor de contributie of donatie.
Op dit moment hebben bijna 600 leden en donateurs aan hun verplichting voldaan.
Voor de spelende leden geldt, dat zij voor 1 september aan hun verplichting moeten voldoen, want heeft u als spelend lid niet betaald,
ontvangt u geen spelerspas en …………… kunt u niet spelen!
Echter, omdat wij ongeveer twee weken later waren met de acceptgiro’s geven wij nog twee weken respijt, dus na half september nog niet
betaald, geen spelerspas.
Wilt u bij het overmaken van de contributie of donatie in ieder geval
het kenmerk vermelden!
Na 1 oktober wordt een toeslag geheven van € 50,=
De contributies luiden als volgt:
Vollid
€ 320,=
60+
€ 190,=
Jong Senior € 275,=
Jeugd
€ 250,=
Deze bedragen zijn exclusief entree- en overschrijvingskosten.
Donateurs worden vriendelijk verzocht minimaal € 100,= over te
maken.
Postbank 241002 t.n.v. 2e penningmeester AFC, Amstelveen.

Geboren
Hazel Judith
dochter van Michiel Huisman en Tara Elbers.
Namens de AFC onze hartelijke felicitaties aan de trotse ouders en
aan de grootouders Dick en Mirjam Huisman-Bles.

Notulen
Algemene Vergadering
Notulen van de Algemene Vergadering van de Amsterdamsche Football Club gehouden op 28 juni 2007 in het clubhuis, gelegen aan de
De Boelelaan te Amsterdam.
Aanwezig: 66 werkende leden hebben de presentielijst getekend.
1. Opening door de voorzitter
Om 20.00 uur opent voorzitter Machiel van der Woude de Algemene
Vergadering.
Nadat hij heeft geconstateerd dat er niet voldoende stemgerechtigde
leden aanwezig zijn, sluit hij de vergadering met een verwijzing naar
de tweede Algemene Vergadering op dezelfde datum om 20.30 uur.
Om 20.30 uur opent voorzitter Machiel van der Woude de vergadering met een hartelijk woord van welkom aan de aanwezigen en een
speciaal woord in het bijzonder aan de aanwezige Ereleden Jan van
Dijk, Dick van der Klaauw, Johan de Bie, Ger van Caspel, Chris
Schröder, Bob Neseker en bestuurslid Kees Gehring alsmede de leden
van Verdienste, de winnaars van de mr. Henne Boskamp Nobelprijs,
de AFC-ridders en commissieleden.
De voorzitter begint met het vermelden dat het afgelopen seizoen een
druk jaar is geweest vol sportieve en extra-sportieve gebeurtenissen.
Hij kan alle punten behandelen, maar zal niet al te uitgebreid ingaan
op het afgelopen seizoen. De voorzitter verwijst daarom naar het zeer
uitgebreide en informatieve jaarverslag van onze secretaris, dat in de
laatste Schakel was opgenomen. In aanvulling op dit jaarverslag wil
hij graag ingaan op een paar belangrijke details van het afgelopen
seizoen.
Allereerst behandelt de voorzitter de sportieve prestaties van onze
hoogste teams, te beginnen met het eerste o.l.v. Ton du Chatinier,
terug van weggeweest. Na een zwakke start heeft ons keurteam zich
een weg omhoog gevochten en tot een aantal wedstrijden voor het
eind van de competitie meegedaan om de prijzen. Helaas was de
competitie 5 wedstrijden te lang en was het al met al toch een jaar met
meerdere gezichten, in positieve en negatieve zin. Argon kampioen
van de Hoofdklasse A en tevens Algemeen Kampioen van Nederland,
een prestatie van formaat. Een 5e plaats was voor onze jongens het
eindresultaat, een plaats die toch nog goed is voor deelname aan de
Amstel Cup.
Ons tweede team eindigde ook op een 5e plek, slechts 3 punten van
plaats drie, een prima prestatie. Helaas mindere prestaties waren er
voor de junioren A1 en B1, ondanks alle inspanningen. Degradatie
was hun deel, maar op een niveau met bijna alleen BVO’s, kan dat
natuurlijk een keer gebeuren. Te verwachten is dan ook dat deze
teams een klasse lager goed gaan meekomen en dat ook op deze wijze
de aansluiting met de topsenioren blijft gehandhaafd. Positief was de
junioren C1 die zich op het allerhoogste niveau te midden van het
BVO-geweld wist te handhaven in deze klasse en dat is een uitstekende prestatie.
In het algemeen presteerde de 101 teams van AFC iets onder het
gemiddelde. Ons aller Chris Schröder stelde in zijn statistisch overzicht vast dat de A-junioren de minst en de F-junioren de meest succesvolle categorieën waren. Bij de senioren werden zondag 12 en
zaterdag 8 kampioen, een mooie prestatie. Bij de jonge AFC’ers een
lange lijst kampioenen: B2, B6, D2, E2, E4, E7, E12, F1, F2, F4, F6,
F7 en F8. Daarnaast wonnen de A3, B2, C2, D3 en E7 de KNVBbeker.

Parkeersleutels
Als u in het bezit bent gesteld van een sleutel van ons parkeerterrein
en u bent geen functionaris of trainer meer, dan kan het zijn dat uw
sleutel is gedeactiveerd.
Aangezien het aantal sleutels beperkt is, verzoeken wij u de sleutel
alsnog in te leveren bij de administratie of 2e penningmeester, zodat
wij iemand anders blij kunnen maken.
Indien betaald, ontvangt u de borg terug.

In Memoriam
Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden op 22 juni
2007 op de leeftijd van 90 jaar van
de heer Cor van den Bor
in het verleden jarenlang ondersteunend lid van onze vereniging en
vader van onze Zilveren Ploegleden Frans en André.
Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan de
naaste familie.
Machiel van der Woude - voorzitter
Kees Gehring
- secretaris

Het Bestuur geeft met leedwezen kennis van het overlijden op 3 juli
2007 op de leeftijd van 92 jaar van
Mevrouw Bernardina Joanna Margaretha Limburg - Carpentier
ondersteunend lid van onze vereniging, weduwe van ons overleden
lid Wim Limburg en moeder van ons Zilveren Ploeglid Ron en van
Marja Gehring-Limburg.
Namens de AFC betuigen wij onze oprechte deelneming aan de
naaste familie.
Machiel van der Woude - voorzitter
Kees Gehring
- secretaris
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De voorzitter meldt dat heet van de naald het bericht binnen is gekomen dat de jeugdopleiding van AFC is gecertificeerd. AFC is na drie
eerdere amateurverenigingen de vierde in Nederland die 1 ster heeft
ontvangen, net een paar punten te weinig voor de 2e ster. Eén ding is
duidelijk, na de Rinus Michels Award weer een teken dat het met de
jeugdopleiding goed zit en het streven is om het gezond te houden.
Afgelopen seizoen 101 teams van jong tot oud die waren te bewonderen op AFC. Wedstrijden, trainingen, veel bedrijvigheid op Goed
Genoeg. Veel werk wat is verricht door de commissies, de uitgebreide
technische en medische staf, de administratie en de pachter en zijn
staf. Het bestuur bedankt op haar beurt iedereen die zijn steentje heeft
bijgedragen. Er werd veel en goed samengewerkt voor onze mooie
club.
Naast alle sportieve gebeurtenissen sprongen o.a. de volgende gebeurtenissen eruit.
De aanstelling van een verenigingsmanager met ingang van komend
seizoen is een feit. De activiteiten binnen en rondom onze club stapelen zich op, worden complexer. Het is van belang om bepaalde zaken
meer te professionaliseren, juist ook om het bestuurswerk en het werk
van al die andere vrijwilligers binnen onze vereniging te ondersteunen
of te complementeren. De verenigingsmanager gaat voor wat betreft
de dagelijkse zaken functioneren als intermediair tussen bestuur en
administratie, sportparkmanager, pachter, commissies, externe instanties zoals KNVB en Stadsdeel. De voorzitter geeft aan dat het Bestuur
bijzonder blij is dat Frans Juch bereid is gevonden deze functie invulling te geven.
Een tweede gebeurtenis betreft de introductie van de voorgenomen
AFC Clubcard voor alle leden en donateurs, met voor de toekomst
veel toepassingsmogelijkheden. Nicolaas van Ommeren zal later
ingaan op dit onderwerp.
Een derde activiteit betreft de komst van het AFC Uitzendbureau,
waarover in de Schakel reeds is bericht. Met het Uitzendbureau worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd: voor de AFC-Vriendelijke
bedrijven, voor de leden en voor de club. U moet bijvoorbeeld denken
aan het onderbrengen van de administratie van de trainers. Voor meer
informatie is Ad Westerhof bereid vragen te beantwoorden.
De voorzitter meldt dat er tevens aandacht was voor de Topklasse, die
de KNVB in 2009 in zou willen voeren. Veel zaterdagclubs zijn
tegen, het AFC-bestuur ook, omdat wij denken dat het regionale
karakter verloren zal gaan en de grens tussen het betaald en het amateurvoetbal ongedaan wordt gemaakt. Dit heeft grote financiële risico’s tot gevolg en zal ongetwijfeld het komend seizoen ruimschoots
besproken worden.
Tenslotte wil de voorzitter het hebben over de Zuidasperikelen. Eerder hebben wij u hier uitgebreid over geïnformeerd en daarbij hebben
wij ook aangegeven dat de impact van het één en ander groot zal zijn.
De bedoeling, en alles is daartoe in het werk gezet, is dat begin september klaar te zijn met de 2e fase: de aanleg van de 2 kunstgrasvelden en de inrichting van het nieuwe hoofdveld voor het clubhuis
voorzien van overdekte en onoverdekte tribune, met dijkjes enz. Het
wordt natuurlijk een race tegen de klok, maar van de kant van de
gemeente bestaat er optimisme dat wij het gaan halen. Het meest
risicovol in dit verband zijn de tribunes, zijn die op tijd klaar? Wij
zitten er als Bestuur volop achteraan.

Er worden door de aanwezigen leden geen opmerkingen gemaakt,
zodat deze notulen onder dankzegging aan het adres van samensteller
Ronald Koster worden goedgekeurd.
4. Bestuursmededelingen
De voorzitter vraagt een minuut stilte in acht te willen nemen voor die
leden en donateurs of aangetrouwden waar AFC in het afgelopen
verenigingsjaar afscheid van heeft moeten nemen: Ons lid van Verdienste en AFC-ridder Henk van Teunenbroek, Zilverenploeger Freek
van Doesburg, lid van Verdienste en AFC-ridder Lex Rimini, Ere-lid
en AFC-ridder Cor Kerker, ons lid Dingeman Stoop, lid van Verdienste en Zilverenploeger Cees Jochems, lid van Verdienste en AFCridder Jan Meijer en mevrouw Herma Steensma-van Hal, weduwe van
ons lid van Verdienste en AFC-ridder Jan Steensma.
Wij bewaren aan deze AFC’ers onze eigen herinneringen, ze zullen
via deze herinneringen blijven voortleven.
Tijdens het Jaardiner op 18 januari 2007, waar ondanks de barre
weersomstandigheden (de pannen vlogen letterlijk van het dak) 151
AFCérs aanzaten, werd Bob Neseker tot ere-lid benoemd, ontving
Quintus Abeln de Mr. Henne Boskamp Nobelprijs en werd Wouter
Amesz AFC-ridder. Onder groot applaus worden deze benoemingen
nogmaals bekrachtigd. Verder meldt de voorzitter dat wij afscheid
hebben moeten nemen van Jaap Draisma als administrateur en willen
wij Frans Jüch begroeten als zijn opvolger. Jaap Draisma wordt onder
luid applaus uitgezwaaid en er wordt gemeld dat de opvolging voortreffelijk verloopt.
Goed verlopen is ook de overschrijving van de leden. Het is ieder jaar
weer een enorme klus dit in goede banen te leiden. 171 leden bedankten of werden afgevoerd, 165 nieuwe leden konden begroet worden.
De voorzitter bedankt Frans Jüch en Yvonne Steeman dan ook voor
hun vele werk in deze en onderstreept dit met een drankje en een
bloemetje.
Het Bestuur wil een volgende voorstel inbrengen:
w.o. voorstel statutenwijziging, artikel 8, paragraaf 5a.
Oude tekst:
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het
einde van het verenigingsjaar en met inachtname van een opzegtermijn van ten minste vier weken.
Nieuwe tekst:
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het
einde van het verenigingsjaar (dertig juni) en met inachtname van een
opzegtermijn van ten minste acht weken.
Wat betreft het eerste elftal verlieten de volgende spelers vroegtijdig
de club: Mauri Cabeza, Tom Clobus, Ruben Wilson, Khalid Harrak
en Mike van Dord. De spelers wordt gemeld dat zij worden bedankt
voor hun inzet en veel succes wordt gewenst bij hun nieuwe uitdaging. Verder een speciaal woord voor Rody Turpijn. Rody gaat op
zaterdag met een vriendenteam lager spelen en hij wordt bedankt voor
de afgelopen jaren waarin hij zich heeft ingezet voor ons keurteam.
Inmiddels is de voorbereiding voor het seizoen 2007-2008 alweer in
volle gang en heeft de Technische Commissie inmiddels een aantal
spelers van binnen en buiten AFC aan de selectie toe weten te voegen.
Hierbij werd gelet op een aantal zaken: AFC’ers die het niveau van
het eerste aankunnen vanuit de jeugd of het tweede elftal en spelers
met aanvallende impulsen en scorend vermogen. Volgens de Technische Commissie is zij daarin geslaagd.
Wat betreft de trainersaanstellingen is, zoals bekend, Ton du Chatinier, gecontinueerd als trainer-coach van ons eerste en is Dennis
Purperhart overgekomen van zaterdag 1 en aangesteld als trainer van
het tweede en de junioren A1. Met deze keuze kan een goede doorstroming worden bereikt van de jeugd naar de hoogste seniorenelftallen.
Er is een aantal aanwezigen dat opmerkingen heeft naar aanleiding
van de Bestuursmededelingen:
-Hans de Wijs meldt dat een lid schriftelijk zijn opzegging dient te
melden.
-Meindert Huisman vraagt of de jeugdcommissie eerder met de samenstelling van de jeugdteams kan komen.
-Ruud Mantel meldt dat in de nieuwe tekst voor de statutenwijziging
beter 2 maanden dan 8 weken kan staan.

2. Ingekomen stukken
Secretaris Kees Gehring meldt:
a) Een brief van de Kascommissie, die zal worden behandeld
bij punt 7 van de agenda.
b) Berichten van verhindering van de volgende leden: Fred
van Soomeren, Rob Duis, Rein Akkerman sr., Edwin Geluk.
Rick de Boer, Pim Adriaansz, Hans Elias, Henny Kottmann,
Hans Brouwer, Tim Timmerman, Dennis de Wit, Ron
Susan, Peter Brans, Jan Wortel, Hans Woudstra, Peter Dekkers, Hans de Bie, Maurice Loonstijn, Piet Vaal, Sebo
Woldringh, Leo de Nobel en Hans Geusebroek.
c) Brief lid Adriaan Jeukens inzake begrotingsverdeling.
3. Notulen van de Algemene Vergadering 2005-2006
Deze notulen zijn gepubliceerd in de Schakel nummer 1, seizoen
2006-2007, 85ste jaargang, van 24 augustus 2006.
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richten op de grote groep van het seniorenvoetbal en Bob Duis die de
portefeuille Evenementen voor zijn rekening gaat nemen.
Het bestuur zal komend seizoen dus bestaan uit 10 personen:
Machiel van der Woude (voorzitter), Kees Gehring (secretaris), Nicolaas van Ommeren (penningmeester), Ad Westerhof (vice-voorzitter),
Ruud Mantel (2de secretaris), Edwin Geluk (2de penningmeester),
Ronald Koster (commissaris seniorenvoetbal), Rinus van Leijenhorst
(voorzitter jeugdcommissie), Bob Duis (commissaris evenementen)
en Henk Bijlsma (commissaris TOPamateurs).
-Dick van der Klaauw vraagt naar de kandidatuur van Ruud Mantel.
Hij heeft nooit eerder een positie bekleed binnen de vereniging, maar
wordt nu voorgedragen als bestuurslid. Moet je een bestuurslidmaatschap niet verdienen? De voorzitter meldt dat er bepaalde overwegingen zijn gemaakt, wij heel blij moeten zijn met deze personen die
deze posten willen bekleden en dat het Bestuur deze personen voorstelt omdat zij denkt dat deze van meerwaarde zijn voor het Bestuur
en de club.
-Meindert Huisman vraagt of het geen probleem is dat er 10 personen in het Bestuur aanwezig zijn vanwege bepaalde zaken waar over
gestemd dient te worden. De voorzitter meldt dat aan hem het recht is
voorbehouden om bij bepaalde zaken eventueel doorslaggevend te
zijn.
-Meindert Huisman meldt dat hier niets over in de Statuten staat. De
voorzitter meldt dat hij in al die jaren dat hij in het Bestuur zit nog
nooit heeft meegemaakt dat het zo scherp wordt gespeeld in het Bestuur dat hij de doorslag dient te geven. Er wordt voor te bepalen
beslissingen ruimschoots de tijd genomen en hieruit voortvloeiend
een beslissing die wij als Bestuur denken dat dit de beste beslissing is
voor de club. Stakende beslissingen heeft hij nog nooit meegemaakt
en dat zal ook in de toekomst niet gebeuren.
Voorzitter Machiel van der Woude gaat uitgebreid in op het afscheid
van Amel Vroege.
Amel heeft na een 13 jaar durend bestuurslidmaatschap besloten zijn
functie neer te leggen. Amel legt als grondslag voor deze beslissing
het feit dat hij vanwege een nieuw te starten bedrijf zijn tijd vol nodig
denkt te hebben. Hij is zeer regelmatig in het buitenland en zal dan
geen werkzaamheden of bestuursvergaderingen kunnen bijwonen
voor AFC. Machiel meldt dat Amel één van de initiatiefnemers is
geweest voor de Gran Canaria trip voor het eerste en dat hij verschillende portefeuilles heeft beheerd, namelijk: Technische Zaken, Commerciële Zaken en Clubhuiszaken waar hij nauw betrokken is geweest
bij de festiviteiten rond het 110-jarig bestaan en de inzet bij de organisatie van de jaarlijks terugkomende jaardiners. Amel wordt onder
groot applaus bedankt en het Bestuur geeft hem met een passend
cadeau. En natuurlijk een bos bloemen die zijn bestemd voor zijn
vrouw Nelly die hem al die jaren heeft gesteund.
Alvorens over te gaan tot punt 9 en 10 van de vergadering geeft de
voorzitter de nieuwe bestuurleden Ruud Mantel en Bob Duis de
ruimte zich voor te stellen aan de vergadering.

-Wim Ringe vraagt of de Statuten van de vereniging op de website
geplaatst zouden kunnen worden. De voorzitter meldt dat wij dit in
het Bestuur bespreekbaar maken.
Het voorstel statutenwijziging wordt aangenomen.
5. Jaarverslag secretaris seizoen 2006-2007
Dit verslag is opgenomen in de Schakel nr. 15, seizoen 2006-2007,
85ste jaargang, van 14 juni 2007. De voorzitter gaat ervan uit dat de
aanwezigen leden dit verslag grondig hebben doorgelezen. Het verslag geeft een goed beeld van wat zich het afgelopen jaar allemaal
binnen de vereniging heeft afgespeeld. Kees Gehring wordt met groot
applaus bedankt voor dit zeer uitgebreide verslag.
-Tim Timmerman meldt dat er in het verslag vermeld wordt dat er
overeenkomst bestaat om het pachtcontract te verlengen, maar is dat
zo?
Nicolaas van Ommeren antwoordt Tim dat er nog niet is getekend,
maar dat het “bijna” rond is.
6. Jaarverslag penningmeester boekjaar 2006-2007
Dit verslag heeft vanaf 25 juni 2007 voor belangstellende clubgenoten ter inzage gelegen bij de administratie op Sportpark Goed Genoeg. Tevens kon vanaf die datum het verslag door de leden ook
opgevraagd worden via onze website. De penningmeester verstrekt
het verslag aan de aanwezigen en geeft een toelichting. De volgende
reacties zijn genoteerd:
-Marcel Koster vraag naar de voorraad merchandising artikelen.
Kees Gehring meldt dat er niet veel meer is en dat bepaalde artikelen
nieuw aangemaakt dienen te worden.
-Max Flam vraagt waar de post merchandising artikelen als post is
gebleven. Nicolaas van Ommeren meldt dat er geen merchandising
“AFC 110 jaar” meer is.
-Nicolaas van Ommeren geeft Tim Timmerman en de Commerciële
Commissie een compliment voor de post reclameborden. Er zijn
zoveel borden dat deze post een hoog positief resultaat heeft waar de
penningmeester zeer gelukkig mee is.
-De penningmeester meldt dat Edwin Geluk een groot compliment
verdient vanwege het resultaat op binnengekomen gelden van de
contributies.
-Donald Speelman vraagt of de Reds-gelden alleen naar de selectie
van het eerste gaat. Nicolaas van Ommeren geeft aan dat een deel
ook naar de jeugd en overige senioren gaat.
-Dick Huisman vraagt in het kader van het onderhoud of gras of
kunstgras meer onderhoud is. De Gemeente onderhoudt de velden en
AFC dient zorg te dragen voor alles op en om de velden.
-Meindert Huisman vraagt of er zicht is op de kosten die eventueel
vergoed worden n.a.v. de stormschade. Ad Westerhof meldt dat heden
met de verzekering is gesproken en dat AFC tussen de 13.000,- en
15.000,- euro als vergoeding kan verwachten.
-Maarten Blokland meldt dat de post senioren lager is uitgevallen,
maar de post wedstrijdtafel hoger. Benno Honsdrecht meldt dat
gedurende het seizoen pas is gemeld dat deze post zo hoog uit zou
vallen en niet van te voren.
-Marcel Koster vraagt of de KNVB een vergoeding geeft voor de
bussen. De penningmeester meldt dat er geen vergoeding van de
KNVB wordt ontvangen.

9. Contributie seizoen 2007-2008
Het bestuur stelt voor de contributies voor het seizoen 2007-2008 als
volgt vast te stellen:
Oud €
Nieuw €
Senioren
310,=
320,Senioren 18 - 23 jaar 260,=
275,Senioren boven 60 jaar 185,=
190,Jeugdleden
240,=
250,-

7. Verslag Kascommissie
Secretaris Kees Gehring leest de brief voor waarin de leden van de
kascommissie voorstellen het bestuur décharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Donateurs wordt verzocht minimaal € 100,= te betalen.
Toeslag voor betalen na 1 oktober € 50,=
Entreegeld nieuwe leden € 50,=.
Nieuwe leden zijn eerst speelgerechtigd na betaling voor 1 september
van verschuldigde contributie en entreegeld.

8. Verkiezing van het bestuur 2007-2008
Het bestuur bestond afgelopen seizoen uit de volgende leden:
Machiel van der Woude (voorzitter), Kees Gehring (secretaris), Nicolaas van Ommeren (penningmeester), Ad Westerhof (vice-voorzitter),
Ronald Koster (2e secretaris), Edwin Geluk (2e penningmeester),
Amel Vroege (commissaris clubhuiszaken), Rinus van Leijenhorst
(voorzitter jeugdcommissie) en Henk Bijlsma (commissaris technische zaken).
Amel Vroege is niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt de volgende leden voor als kandidaat bestuurslid:
Ruud Mantel als 2e secretaris voor Ronald Koster die zich kan gaan

Na stemming en goedkeuring punt 10 van de vergadering wordt het
voorstel tot contributieverhoging aangenomen.
10. Vaststelling begroting boekjaar 2007-2008
Penningmeester Nicolaas van Ommeren geeft eerst een toelichting op
de wijze hoe hij de begroting samen met de vergadering zou willen
doornemen en bespreken.
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Na dit gezegd hebbend geeft hij reeds een toelichting op de Clubkaart
die wij voor volgend seizoen in zouden willen voeren.
-Peter van den Dungen jr. vraagt waarom wij de 10,- euro extra
verhoging willen verhalen op de leden. Waarom kan dit bedrag niet
ten koste van het Eigen Vermogen?
-Andre Wijnand vraagt zich af hoe wij om denken te gaan met de
entree-poortjes. Hij voorziet hier problemen met personen die om
welke reden het Sportpark niet mogen betreden.
-Fred ten Nijenhuis denkt dat maar een selecte groep mensen voordeel hebben van de Clubkaart. Nicolaas van Ommeren denkt ook dat
na verloop van tijd de hele club er voordeel van heeft, maar in de
startfase een wat geselecteerde groep.
-Dick en Meindert Huisman zien geen enkel voordeel.
-Donald Speelman vindt dat het Bestuur moet oppassen dat het bepaalde zaken niet te veel doorvoert en ziet voorlopig geen voordeel.
-Maarten Blokland meldt dat hij weet dat meerdere clubs dit doen en
dat het geen groot succes is.
-Max Flam vraagt het Bestuur de leden d.m.v. stemming te vragen
wat zij van dit onderwerp vinden.
De voorzitter meldt de leden dat het bestuur 5 minuten nodig heeft
om met een standpunt naar buiten te komen en staakt de vergadering.
-De voorzitter meldt dat het Bestuur graag de pilot inzake de clubkaart door zou willen zetten omdat het Bestuur denkt dat de Clubkaart voor velen toekomstige voordelen heeft, maar het Bestuur zal de
leden niet belasten en zal de 10,- euro niet toeslaan.
Het bestuursvoorstel wordt aangenomen.
-Dennis Peekel meldt dat het voor bepaalde leden lastig wordt om
aan haar contributie te voldoen.
Meindert Huisman verzoekt opnieuw het woord en wordt door Kees
Gehring (te) heftig beantwoord dat hij het gedrag van Meindert
Huisman niet prettig vindt. Meindert Huisman vraagt de notulist dit te
willen melden bij de notulen, waarop secretaris Kees Gehring voor
korte tijd zijn positie achter de bestuurstafel verlaat.
-Peter van den Dungen jr. meldt dat hij vindt dat de selectie jeugd
meer zou moeten betalen. Wordt veel voor geregeld.
-Ad Westerhof meldt dat 40% van de totale begroting sponsoring is
en gaat hier in op de brief van Adriaan Jeukens.
-Adriaan Jeukens vraagt een gesprek aan met Ad Westerhof om hier
over te praten, waarop Ad Westerhof meldt deze afspraak na de
vergadering te willen plannen.
-Meindert Huisman vraagt naar de kosten van de website. Dit zijn
éénmalige kosten, meldt de penningmeester.
-Hans Honsdrecht meldt dat wij nu ook een verenigingsmanager
krijgen, terwijl wij ook een administrateur hebben. Wordt dit niet
dubbel. Nicolaas van Ommeren meldt dat de verenigingsmanager
zich veel breder gaan bezighouden en een ondersteuning gaat worden
van het gehele Bestuur.
-Tim Timmerman vraagt waarom de afgelastingenlijn niet meer is
begroot. De penningmeester meldt dat het kostendekkend is en dat de
service door zal gaan.
-Tim Timmerman vraagt of het Bestuur dmv een stuk in de Schakel en
website de functie van de verenigingsmanager uit zou willen leggen.

14. Verkiezing Elftalcommissie C.
Zitting hebben Roy van Dijk (voorzitter), Sebo Woldringh (secretaris)
en Benno Honsdrecht en worden onder dankzegging voor de verrichte
werkzaamheden herkozen.

De begroting wordt aangenomen en volgt punt 9.

24. Verkiezing Commissie Commerciële zaken.
De zitting hebbende leden Ad Westerhof (voorzitter), Tim Timmerman, Meindert Huisman en Dennis de Wit worden onder dankzegging
herkozen.

15. Verkiezing Jeugdcommissie.
Zitting hebben Rinus van Leijenhorst (voorzitter), Michael Tugendhaft, Klaas Molenaar, Peggy de Hond en Wiebe Westerhof. Zij worden onder dankzegging herkozen. Toegevoegd aan deze commissie
wordt Brian Speelman als secretaris.
16. Verkiezing Veteranencommissie.
De zitting hebbende leden André Wijnand (voorzitter), Frank Keijzer
en Rob Ruis en worden onder dankzegging herkozen.
17. Verkiezing Commissie Medische Zaken.
De zitting hebbende leden Wim Crouwel, Reinier van Dantzig en Lex
Swaan worden onder dankzegging herkozen.
18. Verkiezing Strafcommissie.
De zitting hebbende leden Mr Ernst Seunke Jr. (voorzitter), Mr Ron
Limburg en Bas Rachman worden onder dankzegging herkozen
Plaatsvervangend lid is Mr Quintus Abeln.
19. Verkiezing Commissie van Beroep.
Zitting hebben Roy van Dijk, Michael Tugendhaft, Ted Maros en
Johan Dol.
Ted Maros is niet herkiesbaar. Als nieuw lid wordt Patrick Reddering
toegevoegd .
20. Verkiezing Kascommissie.
Zitting hebben Wim Ringe (2008), Hans Honsdrecht (2008) en Peter
van den Dungen jr. (2009). Plaatsvervangende leden zijn Jos Lonnee
en Chris de Valk. Wim Ringe dient statutair af te treden en wordt
samen met de leden bedankt voor zijn werkzaamheden.
21. Verkiezing Kennismakingscommissie.
Zitting hebben Ger van Caspel (voorzitter), Steve Bierman, Rinus van
Leijenhorst, Sebo Woldringh, Johan de Bie, Michael Tugendhaft,
Dennis Bijlsma, Brian Speelman en Chris Schröder. Chris Schröder is
niet herkiesbaar en wordt bedankt voor zijn werkzaamheden.
22. Verkiezing Commissie Pers, Publiciteit en Evenementen.
Zitting hebben Jan van Galen (voorzitter), Hans Elias, Wim Ringe,
André Wijnand en Rogier de Boer. Rogier de Boer is nietherkiesbaar
en wordt samen met de andere leden bedankt voor de werkzaamheden. Tevens wordt bepaald dat de commissie in de toekomst de naam
Commissie Pers en Publiciteit zal krijgen.
23. Verkiezing Archiefcommissie.
De zitting hebbende leden Pim Adriaansz (voorzitter), Rik de Boer en
Hans de Wijs worden onder dankzegging herkozen.

11. Verkiezing Technische Commissie
De zitting hebbende leden Henk Bijlsma (voorzitter), Ronald Koster
en Rinus van Leijenhorst worden bedankt voor de verrichte werkzaamheden en worden allen herkozen.

25. Verkiezing Commissie Sociale Zaken.
De zitting hebbende leden Johan de Bie, Ger van Caspel en Jan van
Dijk worden onder dankzegging herkozen.

12. Verkiezing Elftalcommissie A (Topamateurs)
Zitting hebben Henk Bijlsma (voorzitter), Johan Dol, Rinus van
Leijenhorst en Frank Keijzer. De voorzitter bedankt de heren voor
hun inzet en meldt tevens dat allen herkiesbaar zijn.

26. Verkiezing Scheidsrechterscommissie.
De volgende leden hebben zitting in de commissie: Frank de Munnik,
Ted Maros, Eric Bos en Frans Jüch.
Frank de Munnik en Ted Maros zijn niet herkiesbaar en Peter Brans
wordt toegevoegd aan de commissie.

13. Verkiezing Elftalcommissie B.
Zitting hebben Patrick Reddering (voorzitter), Max Flam, Ted Maros
en Lars Boering. Ted Maros heeft te kennen gegeven niet herkiesbaar
te zijn en wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid. Toegevoegd aan de commissie wordt Rogier de Boer.

27. Verkiezing Commissie van Materiaal.
De zitting hebbende leden Dennis de Wit (voorzitter), Fred ten Nijenhuis en Michael Tugendhaft worden onder dankzegging herkozen.
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Bram Mulder, pup., 5-3-2001, Vossiusstraat 23, 1071 AE Amsterdam, 06-19258289, lidnr. 8118.
Jonas Onwuteaka, pup., 4-1-2001, Mandenmakerspad 3, 1033 ZT
Amsterdam, 06-55762737, lidnr. 8119.
Toby Perez Riquelme, pup., 13-5-2001, Maarsenhof 302, 1106 PG
Amsterdam, 06-12610719, lidnr. 8120.
Olivier Pit, pup., 3-4-2001, Jan van Goyenkade 19, 1075 HR Amsterdam, 06-53915710, lidnr. 8121.
Oscar Robert, pup., 29-8-2001, Vossiusstraat 71, 1071 AK Amsterdam, 06-54972246, lidnr. 8122.
Oscar Rojas Gueorguieva, pup., 23-10-2001, Van Eeghenlaan 28,
1071 EN Amsterdam, 020-4206294, lidnr. 8123.
Jop Rappange, pup., 11-2-2001, Amsteldijk Noord 35, 1184 TD
Amsterdam, 06-53317696, lidnr. 8124.
Ole Siemer, pup., 15-9-2001, Willemsparkweg 185, 1071 HA Amsterdam, 06-53388965, lidnr. 8125.
Derk Smit, pup., 25-9-2001, Beethovenstraat 571, 1077 HN Amsterdam, 06-55355427, lidnr. 8126.
Aaron Snoek, pup., 27-8-2001, Groot Blankenberg 64, 1082 AD
Amsterdam, 06-27488270, lidnr. 8127.
Branco Steltman, pup., 4-1-2001, Runmoolen 8, 1181 NZ Amstelveen, 06-10911069, lidnr. 8128.
Sem Stravers, pup., 15-7-2001, Lumeijstraat 39`1, 1056 VV Amsterdam, 020-6165816, lidnr. 8129.
Zeb Terwee, pup., 19-6-2001, Dufaystraat 9 b, 1075 GS Amsterdam,
06-55142259, lidnr. 8130.
Julius Verdonck, pup., 1-10-2002, Ammstelveenseweg 248, 1075 XV
Amsterdam, 06-54711581, lidnr. 8131.
Jelle de Vries, pup., 17-5-2001, Vondelkerkstraat 18 hs., 1054 KZ
Amsterdam, 06-50606102, lidnr. 8132.
Eli de Vries, pup., 9-11-2001, Henkenshage 1A, 1083 BX Amsterdam, 06-54340511, lidnr. 8133.
Olivier Nassenstein, pup., 30-5-2001, Minervalaan 113, 1077 NN
Amsterdam, 06-51268979, lidnr. 8134.
Kobe Wielkens, pup., 24-5-2001, Zeisstraat 8, 1445 HA Amsterdam,
06-51522817, lidnr. 8135.
Floris Bertram, pup., 7-10-2001, Kuipersstraat 4, 1074 EK Amsterdam, 06-26706766, lidnr. 8136.
Daniël Beaujean, pup., 26-11-2001, Olympiaplein 891, 1077 CS
Amsterdam, 06-51531230, lidnr. 8137.
David van der Kroft, pup., 13-3-2001, Amstelkade 166 A1, 1078 AX
Amsterdam, 06-21588420, lidnr. 8138.
Duco van der Kroft, pup., 13-3-2001, Amstelkade 166 A1, 1078 AX
Amsterdam, 06-21588420, lidnr. 8139.
Raphael Edgar, pup., 26-3-2001, Holtmeulen 38, 1083 CH Amsterdam, 06-22380393, lidnr. 8140.
Michiel Snel, pup., 11-10-2001, Brahmstraat 25 b, 1077 HJ Amsterdam, 020-6720882, lidnr. 8141.
Berend van der Valk, don., 16-03-2007, Koolwitjesstraat 104, 1432
ND Aalsmeer, lidnr.9936.
René van Eijsden, sen., 24-3-1976, Overtoom 32411, 1054 JD Amsterdam, 06-52710096, lidnr. 8149.
Tim Huisman, sen., 23-5-1983, Weteringschans 157111, 1017 SE
Amsterdam, 06-41502400, lidnr. 8150.
Kasper Wenneker, sen., 7-6-1977, Geuzenstraat 4811, 1056 KE Amsterdam, 06-28412787, lidnr. 8151.
Gamito Linger, jun., 24-4-1994, Slootdorpstraat 22, 1024 JB Amsterdam, lidnr. 8152.
Raijmon van Emmerik, sen., 11-6-1980, Onyxdrift 10, 3436 BH
Nieuwegein, lidnr. 8153.
Brian Benninga, sen., 8-5-1973, Deurloostraat 9511, 1078 HW Amsterdam, 06-51178888, lidnr. 8154.
Maxim Spek, sen., 25-11-1973, Vissershavenweg 60, 2583 DL Den
Haag, 06-53188348, lidnr. 8157.
Daniel Lam, jun., 4-4-1992, J.M. Coenenstraat 42, 1071 WH Amsterdam, 06-26012638, lidnr. 8158.
Igmar Ellis, sen., 18-11-1985, Maldenhof 257, 1106 EH Amsterdam,
06-42061858, lidnr. 8160.
Maarten Frowein, sen., 15-2-1972, Julianalaan 300, 2015 BR Haarlem, 06-30275655, lidnr. 8161.
Mehdi Akachkach, pup., 28-1-1995, Anske Lammingastraat 3311,
1065 GE Amsterdam, lidnr. 8162.
Tjard Steenvoorden, pup., 12-1-1998, C. v.d. Lindenplantsoen 14,
1181 XP Amstelveen, 020-6456469, lidnr. 8163.
Jelle Struik, sen., 28-5-1982, Da Costastraat 23 hs., 1053 ZA Amsterdam, 06-53130023, lidnr. 8164.

28. Rondvraag.
-Marcel Koster vraagt of de Veteranencommissie uitgebreid kan
worden met 2 leden uit de overige veteranen of dat de naam veranderd dient te worden in Klassieke Veteranen Commissie. De voorzitter meldt dat de commissie met een voorstel dient te komen voor
volgend seizoen.
-Peter van de Dungen jr. vraagt om de naam van de Veteranencommissie te veranderen. Wordt in overweging genomen.
-Tevens vraagt hij of Kees Gehring en Meindert Huisman in een
persoonlijk gesprek bepaalde zaken uit kunnen spreken.
-Maarten Blokland geeft aan dat er meer aandacht besteed dient te
worden aan zondag 3 en 4. Ronald Koster geeft aan dat er vanavond
bepaalde op- en aanmerkingen zijn gemaakt inzake het seniorenvoetbal en zal spoedig met de commissies om de tafel gaan zitten voor
komend seizoen.
-Max Flam vraagt of er gezorgd kan worden dat de jeugdstroom van
bepaalde teams naar de senioren beter begeleid kan worden.
-Max Flam vraagt waarom bepaalde toernooien geen doorgang
hebben gehad. De voorzitter meldt dat dit komt vanwege alle werkzaamheden rond ons Sportpark.
-Fred ten Nijenhuis vraagt naar het belastingonderzoek. De voorzitter meldt dat wij daarover nog geen mededelingen kunnen doen
omdat men nog bezig is.
-Meindert Huisman vraagt of er uitgezocht kan worden waarom er
bepaalde jeugdspelers reeds ingedeeld zijn bij zaterdag senioren
teams. Rinus van Leijenhorst meldt dit uit te zoeken.
-Chris Schröder vraagt of er uitgezocht kan worden waarom bepaalde spelers weggaan bij AFC. Wordt bekeken op welke manier wij dit
na zouden kunnen gaan.
-Jan van Dijk neemt het woord en bedankt het Bestuur voor haar
tomeloze inzet en daadkracht en wenst haar veel succes. Tevens
bedankt hij Amel Vroege voor zijn 13 jarige bestuurslidmaatschap en
Bob Neseker die veel werk voor AFC verricht buiten het Bestuur.
26. Sluiting door de voorzitter.
Machiel van der Woude dankt alle opgekomen leden voor hun aanwezigheid en betrokkenheid bij de club en wenst iedereen een prettige
zomervakantie en sluit de vergadering op 29 juni om 00.15 uur.
Halfweg, 29 juli 2007
Ronald Koster, 2e secretaris

Ledenlijst
Kandidaat lid/donateur:
Santo Bakker, pup., 66-7-2001, Kerkstraat 355, 1017 HW Amsterdam, lidnr. 8104.
Pepijn van den Belt, pup., 12-5-2001, Amsteldijk 866, 1079 LN
Amsterdam, 06-12420050, lidnr. 8105.
Reijer A. Clumpkens,, pup.,24-09-2001, Schubertstraat 76, 1077 GX
Amsterdam, 06-22932759, lidnr. 8106.
Luca Commenee, pup., 18-6-2001, Bloemstraat 90 A, 1016 LG Amsterdam, 06-54736617, lidnr. 8107.
Ties Dankaart, pup., 21-5-2001, Wakkerstraat 59, 1097 CD Amsterdam, 06-54234512, lidnr. 8108.
Floris Evers,, pup., 3-3-2001, Reguliersgracht 120, 1017 LX Amsterdam, 06-24259247, lidnr. 8109.
Sander Genot, pup., 27-10-2001, Wallestein 30, 1081 BD Amsterdam, 06-46755010, lidnr. 8110.
Pepijn van Hees, pup., 8-1-2001, Weesperzijde 67, 1091 EH Amsterdam, 06-52070263, lidnr. 8111.
Jim van Hees, pup., 8-1-2001, Weesperzijde 67, 1091 EH Amsterdam, 06-52070263, lidnr. 8112.
Renseij Krabshuis, pup., 17-5-2001, Pieter Verhooghstraat 1, 2132
ZN Hoofddorp, 06-46175815, lidnr. 8113,
Rowdy Lilipaly, pup., 22-12-2001, 3e Leliedwarsstraat 251, 1015 TD
Amsterdam, 020-4280976, lidnr. 8114.
Storm Lindeloo, pup., 18-10-2001, G. Terborgstraat 24 hs., 1071 TN
Amsterdam, 06-20404872, lidnr. 8115.
Dominique van Mal, pup., 11-10-2001, Ouderkerkerlaan 29, 1185
AC Amsterdam, 06-42746708, lidnr. 8116.
Ben Mantel, pup., 13-8-2001, Graaf Zeppelinlaan 14, 1185 HD Amsterdam, 06-22454787, lidnr. 8117.
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Van Donateur naar W.L.:
Hidde Luijkx (was 9894 wordt 6946), Ezra de Jong (was 9795 wordt
8143), Junior van Otterlo (was 9769 wordt 8144), Gaius Bessem (was
9798 wordt 8154), Lou Hekster (was 9845 wordt 8072), Ernst Gerolt
(was 9910 wordt 8142), Emiel Neter (was 9883 wordt 8147), Otto
Ambagtsheer (was 9805 wordt 8148), Danny Verkaik (was 9896
wordt 8156),

Daniëllo Cohen, Vlinderweg 194, 1432 MV Aalsmeer, 06-53787660,
lidnr. 3872.
Alexander Hes, Prinses Margrietstraat 1, 1077 KZ Amsterdam, lidnr.
5313.
Bas Couturier, Amsterdamseweg 281, 1182 GZ Amstelveen, lidnr.
5847.
Afgevoerd:
Floyd Simons (8096)

Van W.L. naar Donateur:
Fred van Ede (was 7239 wordt 9937), Maurice de Hond (was 2507
wordt 9935), Robby Lobatto (was 7767 wordt 9938), Chris Heeringa
(was 6687 wordt 9939), M. van der Valk (was 6582 wordt 9940),
Bobbie Bosma (was 6994 wordt 9941), Andrew Young (was 7494
wordt 9942), Ricky Testa la Muta (was 7032 wordt 9943),

AFC’s “Bie”- zonderheden
Ook gedurende het nieuwe seizoen 2007-2008 is het mijn bedoeling
om te trachten u op de hoogte te houden van AFC-Privé. Na de
afgelopen maanden van de EK-voetbal van Jong Oranje, cricket,
honkbal, golf, Wimbledon-tennis, Tour de France en andere spannende sportevenementen te hebben genoten, wordt het tijd om weer eens
aan onze eigen club te gaan denken. In het voorjaar van 1996 startte
ik, nadat ik was teruggetreden als secretaris van de club, met een
column in ons clubblad de Schakel. In deze column probeer ik aandacht te schenken aan diverse aangelegenheden in onze AFC, die niet
direct betrekking hebben op de voetbalprestaties. Naar een idee van
mijn opvolger als secretaris van onze AFC, mijn goede vriend Kees
Gehring werd de naam AFC’s “Bie”-zonderheden aan deze column
gegeven. Uiteraard stel ik het zeer op prijs van u informatie te mogen
ontvangen voor mijn column.
Op 28 juni jl. werd de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Ongetwijfeld zult u in deze uitgave van ons clubblad hierover nadere
informatie kunnen lezen. Van mijn kant wil ik alleen vermelden, dat
Amel Vroege na een lange periode terugtrad als bestuurslid in verband met drukke werkzaamheden, en dat Bob Duis en Ruud Mantel
werden gekozen als lid van het bestuur. Namens de AFC onze dank
gebracht aan het adres van Amel voor de voor AFC verrichte werkzaamheden en Bob en Ruud veel succes gewenst.
Terug nog naar het seizoen 2006-2007. Na het verschijnen van de
laatste Schakel heeft Argon in een wedstrijd tegen IJsselmeervogels
(4-3 na verlenging) het algemeen kampioenschap van Nederland
behaald. Türkiyemspor won de KNVB-amateurbeker door een zege
van 1-0 tegen FC. Lisse eveneens na verlenging. Namens de AFC aan
beide clubs onze gelukwensen.
In de Telegraaf van 14 juni jl. was een uitgebreid artikel opgenomen
over de musical Carmen, die op 16 juni jl. haar wereldpremière
beleefde in San Diego in de USA. De krant kopte die dag met “Trio
uit de lage landen maakt internationale spektakelmusical”.
Eén persoon van dit trio is ons lid John Ewbank, speler van ons
Zaterdagelftal 2. John zegt in dit artikel, dat in de musical vier liedjes zitten, die hij ooit voor Marco Borsato heeft geschreven en vertelt
verder op bescheiden wijze de plannen voor deze musical. Het artikel
is voorzien van een foto, waarop de producent Robin De Levita, de
regisseur Franco Dragone en de componist, ons lid John Ewbank,
staan afgebeeld. De première werd beloond met een staande ovatie na
afloop. Namens de AFC onze gelukwensen en veel succes gewenst.
Ook heeft John het komende televisieseizoen zitting in de jury van het
programma Idols. U ziet het beste lezers, AFC-ers kom je overal
tegen.
Daan Sutorius werd gekozen in de voorlopige selectie van het Nederlands Amateur-elftal bij de Koninkrijksspelen. Dit elftal neemt
het in de Spelen op tegen de teams van Aruba en de Nederlandse
Antillen. Op het toernooi wordt overigens ook gehonkbald, gebowld,
getennist,gesoftbald en gezwommen. Namens de AFC onze welgemeende felicitaties.
De selectie van ons eerste elftal had op 4 en 5 augustus jl. weer haar
jaarlijkse trip naar Maastricht. Ik had het genoegen om deze trip als
erelid van de club te mogen meemaken en heb ik kunnen constateren,
dat tijdens dit weekend weer de basis is gelegd voor een goede start
van het komende voetbalseizoen 2007-2008. Op zaterdag werd gespeeld tegen de club Eijsden (winst 5-1) en op zondag tegen Meerssen (winst 4-0). Een dergelijke toer is altijd ook weer een unieke
mogelijkheid om de nieuwe spelers van de A- Selectie te leren kennen. Zoals ieder jaar werden wij weer goed ontvangen bij de beide
verenigingen. Via de grootvader van Petra Gehring-Stapper (de

Adreswijziging:
Paul Bol, Prinses Margrietlaan 45 b, 3051 AP Rotterdam, lidnr. 6256.
Christopher Hilder, Eline Verestraat 7, 1183 KX Amstelveen, lidnr.
6377.
Brian van Gelder, Bors. Van Waverenstraat 73, 1181 SL Amstelveen,
lidnr. 1814.
Mick van Gelder, Bors. Van Waverenstraat 73, 1181 SL Amstelveen,
lidnr. 8068.
Stephan Knol, Amstelboulevard 152, 1096 HL Amsterdam, lidnr.
6936.
Michiel Reddering, Koolwitjestraat 51, 1432 NN Aalsmeer, lidnr.6407.
Boaz Meijer, Singel 286 e, 1016 AD Amsterdam, lidnr.5811.
Justin Ruijter, Orchideelaan 193, 1171 MG Badhoevedorp, lidnr.
7044.
Joska Spijkerman, Koninginneweg 54 hs., 1075 EB Amsterdam,
lidnr. 7355.
Marcel de Wijs, Cronenburg 23, 1081 GL Amsterdam, lidnr. 9506.
Joaquin Woudstra, 2e Kekerstraat 12, 1104 VB Amsterdam, lidnr.
7730.
Otto Ambagtsheer, Kolonel Clarklaan 5, 2111 XA Aerdenhout, lidnr.
8148.
Geert Net, Reyer Anslostraat 26 hs., 1054 KV Amsterdam, lidnr.
7215.
Rogier de Boer, Drieherenlaan 26, 2103 SC Heemstede, lidnr. 3311.
Chris Heeringa, 45 Stockhurst Close, London SW15 1NB Ver. Koninkrijk, lidnr. 9939.
Benjamin Pije, Argonautenstraat 741, 1076 KT Amsterdam, lidnr.
8100.
Jan Otsen, Boschplaat 4, 1187 KW Amsterdam, lidnr. 1080.
Jack Duis, Michelangelostraat 14, 1077 CB Amsterdam, 0203317258, lidnr. 6912.
C.W. Tang, Bergstraat 16a, 6701 AC Wageningen, lidnr. 7705.
Opzegging:
Joris Christiaans (4630), Thomas van den Brekel (7135), Henk Janus
(6099), Jip Mannering (7775), Quirijn Glerum (7595), Mathijs Smit
(7948), Lodewijk van de Biesen (5741), Bertrand Hartemink (7753),
Ewoud Hartemink (7657), Philip Gast (7006), Bas Couturier (5847),
Splinter Lodeizen (7619), Kers van Denderen (5747), Robert van den
Broek (7962), Hein van der Wall (5562), Sake van der Wall (5563),
Lucas van der Wall (5749), Roel van Barneveld (9612), Gideon
Schipper (6263), Stephan Veenboer (7478), Wouter v.d. Veer (5074),
Tadé Hogenelst (7678), Yannick Wuite (6993), Shmuly Eisenmann
(7706), Dick Scholte (7576), E.L. Janus (9683), Zongmeng Sun
(7927), Zonquo Sun (7928), Sam Alexander (6987), Willem Frankenhuis (6581), G. Berkleef (8016), David Sars (6428), R.G. Hiensch
(9860), Jedd Goldcwajg (7464), Michael Bles (6928), Rocco Mulder
(9354), Cees Willems (5000), P. Verhaaren (6768), J. Bakker (7932),
Michael Parson (2666),
Opnieuw opvoeren:
Rick Vermeulen, R. Vinkeleskade 47, 1071 SW Amsterdam, 0643012270, lidnr. 4096.
Jaïr Koekoek, Reimersbeek 10, 1082 AG Amsterdam, lidnr. 3495.
Lex Koekoek, Reimersbeek 10, 1082 AG Amsterdam, lidnr. 4395.
Noah de Waal, Hebridenlaan 10, 1060 LV Amsterdam, lidnr. 9804.
Casamir Westerveld, Scheldeplein 141, 1078 GR Amsterdam, lidnr.
9911.
Carlos de Lemos Benvindo, Panamakade 132, 1017 AX Amsterdam,
lidnr. 6767.
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Op 16 juni organiseerde Zilveren Ploeger Peter van den Dungen Sr.
samen met de leiding van Golfclub Sloten voor de 10e keer het AFCSloten Golftoernooi. Onze club werd vertegenwoordigd door Peter
Brans, Henk Bijlsma, Remco Bakker, Peter van den Dungen Sr.
en Jr. Evert Peeters, Ab Perels en Andrew Young. Met nog drie
holes te spelen maakte donder en bliksem een voorlopig einde aan de
18-holes speelronde. De AFC-equipe stond op dat moment op een
officieuze 2e plaats.Het prijzenpakket, de naborrel, het Indonesisch
buffet en de Peter Brans onemanshow zorgden weer voor een onvergetelijke afloop van dit golfevenement op Sportpark Sloten.
In het Parool van zaterdag 30 juni was een uitgebreid artikel opgenomen over de vestiging van het AFC-Uitzendbureau op ons Sportpark
Goed Genoeg. Onze Vice-voorzitter Ad Westerhof wordt in dit
artikel uitgebreid aan het woord gelaten over de opzet van dit nieuwe
project. In de laatste uitgave van ons clubblad de Schakel was u als
leden van de club al uitvoerig geïnformeerd over de activiteiten van
het AFC-Uitzendbureau.
Op woensdag 27 juni werd in het Olympisch Stadion de bijeenkomst
Sporterfgoed in de Schijnwerpers gehouden. Radiomaker Jorrit
Brenninkmeijer overhandigde het eerste exemplaar van de geluidswandeling aan Erica Terpstra. Aan deze audiotour werkte onze
leden Wim Crouwel, Reinier van Dantzig, Jack van Gelder en
Chris Schröder mee.
In het zelfde Olympisch Stadion vond op 12 juni een happening
plaats ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de cartoonist Dik
Bruynesteyn, die ook bij onze AFC een bekende verschijning is. Een
aantal leden van onze club was aanwezig. Proefvoetballer Pierre van
Hooijdonk ontving het eerste exemplaar van Dik zijn jubileumstripalbum. Namens de AFC onze hartelijke gelukwensen aan deze sportcartoonist.
In het weekblad Elsevier van 28 juli stond een artikel, voorzien van
foto, over het huwelijk van eerstenelftalcaptain Robert Gehring
met zijn bruid Petra Stapper. Zeer leuk wordt vermeld hoe beiden
elkaar bij het concern Tommy Hilfiger, reeds jaren een AFC –
vriendelijk bedrijf, hebben ontmoet op een personeelsfeest.
Lid van Verdienste Hans Slaap bereikt op 1 september a.s. de leeftijd van 60 jaar. Hans is thans 50 jaar lid en speelde in de hogere
elftallen in AFC. Ook was hij bestuurlijk actief als 2e penningmeester
gedurende de periode 1981 tot 1989. Hans werd dan ook terecht bij
zijn afscheid benoemd tot Lid van Verdienste van onze AFC .Bij onze
toenmalige dochterclub de ABC was hij jarenlang een vaste keus in
het eerste negental (spelend in de Hoofdklasse van de KNBSB) samen
met onze leden Frank Bouman, Edwin Geluk, Jan Meijer en Hugo
Walker. Namens de AFC wensen wij Hans nog een groot aantal
gelukkige en gezonde jaren samen met zijn partner Ria.
AFC-Ridder Hans Honsdrecht bereikt op 10 september a.s. de
leeftijd van 70 jaar. Hans speelde in de jeugdelftallen en later in de
recreatieteams. Bij de AFC is Hans al vele jaren actief als lid van de
Commissie Zilveren Ploeg, waar hij op de bijeenkomsten als bedelknaap tracht wat geld binnen te krijgen .Ook is hij lid van de twee
jaar geleden benoemde Commissie Ridderspoor. Daarnaast was hij
vele keren lid van de Kascommissie. Grote verdiensten liggen bij de
ACC, waar hij gedurende een lange reeks van jaren functies vervulde,
en tevens lid van het bestuur van de cricketclub was. Hans werd dan
ook een aantal jaren geleden terecht benoemd tot erelid van de ACC.
Namens de AFC wensen wij hem nog een aantal gezonde en gelukkige jaren samen met echtgenote Phita.
AFC-Ridder George Horn heeft de afgelopen maanden een aantal
medische behandelingen ondergaan. Op zijn verjaardag 7 augustus jl.
(hij werd toen 82 jaar en 65 jaar lid) vertelde hij mij tijdens een
telefoon-gesprek dat alles weer goed met hem gaat. Namens de AFC
onze gelukwensen met zijn verjaardag en een spoedig algeheel herstel
gewenst.
Op 20 juli kwamen de clubscheidsrechters van AFC, die de seniorenwedstrijden fluiten bijeen. Bij Café Eijlders (bekend bij vele
oudere AFC-leden) was de samenkomst voor het aperitief, waarna
gezellig getafeld werd bij Restaurant BOJO. Het seizoen 2006-2007
werd nog eens op scheidsrechtersniveau doorgenomen. Evenals het
vorig jaar werd de Gouden Fluit uitgereikt onder toeziend oog van de
gast, ex-international toparbiter Bep Thomas. De gelukkige was dit
jaar Ap Springer en ook gaf Bep de aanwezigen Erik Bos, Peter

heer Henk Worst) kwam ik in het bezit van een tweetal blaadjes van
een scheurkalender in Noord Holland met als titel Tippelaarsters bij
het Olympisch Stadion. Hierin vertelt onze AFC-Ridder Cas
Tromp - hij woonde in 1962 op het Stadionplein - over de beroemde
Europa Club-finale tussen Real Madrid en Benfica, geleid door ons
overleden lid Leo Horn. Amsterdamse tippelaarsters waren naar het
Stadionplein gekomen om te trachten wat te verdienen aan de Spanjaarden en Portugezen.
Volgens informatie van Cas stonden ze zelfs in zijn portiek. Een leuk
verhaal.
Bobby Gehring zal het komende halfjaar niet beschikbaar zijn voor
onze A-selectie. Hij vertrok woensdag 8 augustus naar New York
voor een stageperiode bij Tommy Hilfiger. Namens de AFC wensen
wij hem daar veel succes.
In de rubriek Stan Huygens Journaal in de Telegraaf van 13 juli
stond een verhaal over de 75e verjaardag van ons lid Sebo Woldringh
Sr. Op een foto zien wij hem samen met zijn zoons Daniël en Sebo
Jan, ( ook bekend van de reclame van de King Corn in het verre
verleden.) Ons Zilveren Ploeglid. Sebo Sr. is al meer dan 25 jaar lid
van de AFC, maar kon door ziekte niet altijd aanwezig zijn bij onze
jaarlijkse bijeenkomsten van de Ploeg. Bij mijn laatste bezoek aan
zijn restaurant Sama Sebo heeft hij mij beloofd om op de komende
bijeenkomst (vrijdag 2 november a.s.) aanwezig te zijn en geïnstalleerd te worden. Namens de AFC wensen wij Sebo Sr. nog een aantal
gelukkige en gezonde jaren samen met zijn levenspartner, kinderen en
verdere familie.
Erelid Jan van Dijk onderging een kleine operatie. Inmiddels heb ik
hem al weer diverse keren mogen ontmoeten. Namens de AFC wensen wij hem een spoedig herstel.
Via ons lid van Verdienste Peter Roosenschoon bereikte mij de
volgende informatie over de gemeente Zijpe in Noord Holland. Naast
het oorlogsmonument bij de Zijpersluis, waarover ik u in mei 2006
vertelde, en op welk monument de naam van de tijdens de 2e wereldoorlog gefusilleerde naam van de AFC- er Rob Cijfer staat, werd op
8 juli jl. het Tsunami-monument onthuld. Het monument bestaat uit
een drie meter lange golf van natuursteen met de tekst “een golf die
komt en gaat en alles anders achter laat” met daarom heen 26
zwerfstenen met de namen van de slachtoffers, waaronder die van ons
omgekomen lid Arne van Teunenbroek. Roos, Mark, Lara, Kinny
en Babette van Teunenbroek waren daarbij aanwezig.
Ons Lid van Verdienste en AFC-Ridder Hans de Bie verbleef een
aantal dagen in het VU – Ziekenhuis. Inmiddels is hij gelukkig weer
thuis en weer druk aan de slag. Namens de AFC wensen wij hem van
harte beterschap.
Ons lid Rijk Lam ondergaat momenteel een aantal medische behandelingen. Namens de AFC zijn onze gedachten bij Rijk en zijn gezin,
wensen wij hem sterkte en zenden onze groeten.
Zilveren Ploeger Bert Witteveen was met partner Sylvia op vakantie
op een Donaureis en ontmoette daar een medereisgenoot, die net als
Bert verzot was op de voetbalsport. Bij nadere kennismaking was dit
Harry van der Pol, oud-voetballer van Ajax en Blauw Wit. Al snel
vielen er de namen van Edwin Geluk, Hans de Bie, Jan van Galen,
Rein Minor en Chris Schröder en andere leden van de Sociëteit en
van AFC. Harry is erelid van de Sociëteit Olympisch Stadion, dus u
begrijpt waar de rest van de reis over werd gesproken.
Op 25 juli had ik in verband de verjaardag van ons overleden Lid van
Verdienste Gerard Trebert telefonisch contact met zijn weduwe
Ineke Trebert – Geluk. Zij is ondersteunend lid en volgt de verrichtingen van ons eerste elftal trouw. In het nieuwe seizoen komt zij naar
Goed Genoeg. Zij laat alle bekenden hartelijk groeten.
Anneke de Wijs, echtgenote van ons Lid van Verdienste en AFCRidder Hans moest de afgelopen weken weer een aantal medische
behandelingen ondergaan. Bij ons laatste telefoongesprek toonde zij
zich optimistisch Namens de AFC wensen wij haar beterschap.
In de rubriek Stan Huygens Journaal in de Telegraaf d.d. 28 juni
werd aandacht besteed aan het boekje Richting Zuiden van de hand
van componist, dirigent en wielerliefhebber Tonny Eyk. Op een
daarbij geplaatste foto zien wij onze clubarts Lex Swaan, die een
goede vriend is van de schrijver en dus weer een AFC-er, die je elders
tegenkomt.
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Dien was vaak met haar kinderen op Goed Genoeg en een vaste deelneemster aan de jaarlijkse Kienavond in december, en ook bij de
jaarlijkse klaverjasavond. Vele oudere leden van onze club bewaren
een aangename herinnering aan de familie Limburg. Namens de AFC
betuigen wij onze oprechte deelneming aan de naaste familie.
En dan zoals gebruikelijk de verjaardagen van de leden van de
Zilveren Ploeg.: Ik moet beginnen met een correctie. Op 21 mei werd
Zilveren Ploeger en Oud-voorzitter van de ABC (Amsterdamsche
Baseball Club) Jan Meijer 77 jaar en deze verjaardag heb ik niet
vermeld. Jan is samen met echtgenote Gerda een trouw bezoeker van
de wedstrijden van ons eerste elftal. Alsnog onze gelukwensen aan het
adres van Jan, Voorts de verjaardagen Fred Laarhoven (17/8) - Harry
Schoemaker (21/8) - Jan van Dijk (31/8) - Hans Slaap (1/9 - 60 jaar)
- Dé Hurwits (4/9) - Willem van Oort (5/9) - Wim Ringe (5/9) - Piet
Vaal (6/9) - Frans van den Bor (6/9) - Henk van der Jagt (6/9) - Daan
Kappelhoff (8/9) - Hans Honsdrecht (10/9 - 70 jaar) - John Dear
(11/9) - Peter v.d. Dungen Jr. (14/9). Aan al deze jarigen onze hartelijke felicitaties.
Johan de Bie

Brans, Hans Elias, Frans Jüch, Leo de Nobel en Ap Springer nog
een aantal interessante adviezen. Herman Fritzsche, ook altijd actief
als clubgrensrechter, kon wegens vakantie niet aanwezig zijn. Namens
de AFC onze dank aan deze leden en onze gelukwensen aan Ap.
Sylvia Springer, echtgenote van Ap onderging in het ziekenhuis een
heupoperatie. Inmiddels is zij weer thuis en mocht ik haar via de
telefoon spreken. Namens de AFC zenden wij haar onze groeten en
wensen wij haar een spoedig herstel.
Ook oud-leider van het eerste elftal Peter Brans heeft een aantal
behandelingen in het ziekenhuis ondergaan. Bij de wedstrijd van ons
eerste elftal tegen JOS/Watergraafsmeer mocht ik hem gelukkig
weer ontmoeten en constateren dat het goed met zijn herstel gaat.
Bij het overlijden van Majoor Bosshart kwam ik via Truus Akkerman in het bezit van een foto van één van de damesjaardiners uit het
verleden, op welk diner de Majoor binnen kwam om te collecteren
voor het Leger des Heils. Op deze foto zien wij de toenmalige bestuursvrouwen Truus Akkerman, Marjoleine de Bie, Stella van
Gelder en Ria van der Klaauw in gezelschap van de Majoor. Gezien
de vele activiteiten van deze zeer bijzondere vrouw vond ik het aardig
om u dit te vertellen en deze foto te plaatsen.

AFC in de Zuidas: deel 8
Zestien maanden geleden, in april van het vorig jaar vonden reeds de
eerste werkzaamheden ten behoeve van de herindeling van ons sportpark Goed Genoeg plaats.
foto Majoor
(Zie de ontwikkelingen op ons nieuwe AFC Fotoalbum op de website)
De bosschages aan de Noord en Westzijde van veld 1 en 2 werden
gekapt om ruimte te creëren voor de realisatie van ons nieuwe hoofdveld met rondom nieuwe tribunes. Op 12 februari van dit jaar werd
gestart met de kapwerkzaamheden van de bomen en bosschages rond
ons "oude" hoofdveld en op 14 mei j.l. begon het grote werk. Inmiddels zijn wij 14 weken verder (gezien de tijdsdruk is er tijdens de
bouwvakvakantie doorgewerkt) en er is door alle vakmensen van
GRONTMIJ, van MIDRETH en van de Gemeente al heel veel tot
stand gebracht.
Wilt u een leuk foto-overzicht zien van hoe ons sportpark er ook al
weer uitzag en de ontwikkelingen van de werkzaamheden vanaf 12
februari j.l., kijk dan in ons nieuwe AFC fotoalbum op onze website.
Dit fotoalbum is te bereiken via onze homepage (links bovenaan).
Men kan zelf bepalen hoe groot men de foto's wil zien en óf stuk voor
stuk aanklikken óf een diashow getoond wil hebben. Bij een diashow
kan men het tempo bepalen om van de ene foto naar de andere te
gaan, de grootte van de foto instellen, een onderschrift of niet willen
zien, enz. Verder is het heel gemakkelijk om een e-Card naar iemand
te versturen.
Vanaf maandag 20 augustus a.s. zijn er nog twee weken te gaan om
de beoogde opleveringsdatum van het vernieuwde sportpark op 1
september te "halen".
De eindsprint zal worden ingezet teneinde voor die datum de geheel
nieuwe en fraaie bestrating af te maken, het dak op de nieuwe overdekte tribune te plaatsen en de rode (en in V-vorm zwarte) kuipstoeltjes aan te brengen, de banken op de nieuwe onoverdekte tribune te
monteren en de nieuwe toeschouwerdijkjes in te zaaien en te bestraten, de laatste hekken aan te brengen, de lijnen op de 4 grasvelden te
trekken en de doelen en dug-outs te plaatsen, de nieuwe ballenvangers
op te stellen, de 60 reclameborden en de 25 banners van de AFC
Vriendelijke Bedrijven te monteren, de fietsenstalling bij de hoofdingang te vergroten, de radiokamer en het scorebord operationeel te
maken, de oude kaartverkoophuisjes te herplaatsen en op te knappen,
enz. enz. enz.
Het zal een "race tegen de klok" gaan worden, maar aan de inzet en
het vakmanschap van de uitvoerders zal het niet liggen.
Het bestuur maakt van deze gelegenheid gebruik om de leden nogmaals te verzoeken in ogenschouw te nemen dat ons sportpark in
ieder geval tot 1 september a.s. beschouwd wordt als "bouwterrein"
en derhalve toegang tot de velden (behoudens ons "oude" kunstgrasveld) door de aannemer/uitvoerder GRONTMIJ tot 1 september is
verboden.
Bestuur AFC, kg - secr.

Afgelopen zaterdag won ons 1e elftal de tweede keer in successie de
Metropool Cup.
In de halve finale werd met 5-1 gewonnen van DWV, waarna wij in
de finale moesten spelen tegen onze oude vrienden van Blauw Wit
Amsterdam. Deze wedstrijd kende een uitslag van 2-2. De serie
strafschoppen werd door AFC gewonnen. In de uitgave van Metropool Sport van maandag jl. werd uitgebreid aandacht geschonken aan
dit jaarlijks evenement. Op de voorpagina een fraaie foto van een deel
van onze selectie en op één van de middenpagina’s
een foto van de prijsuitreiking met onze captain Robert Gehring en
vice-captain Hans Geerlings. Namens de AFC onze welgemeende
gelukwensen aan onze A-selectie.
Op maandag 27 augustus a.s. zal weer de traditionele cricketdag
tussen AFC en ACC worden gehouden. Er zal om 11.00 uur worden
gestart. De bijdrage per speler is Euro 22,50, hierin is inbegrepen
koffie, lunch en gezamenlijke maaltijd. Aanmeldingen bij Edwin
Geluk tel. 0611333047 en Annemieke Disselkoen tel. 0622281963.
Ook dit keer moet ik mijn bijdrage weer beëindigen met verdrietig
nieuws. Op 22 juni j.l. overleed op de leeftijd van 90 jaar ons oud-lid
Cor van den Bor, vader van onze Zilveren Ploegleden Frans en
André. Cor was in het verleden een graag gezien lid op Goed Genoeg. Samen met zijn een aantal jaren overleden echtgenote Bep
waren zij medewerkers aan AFC-musicals en trouwe supporters van
de wedstrijden van het eerste elftal. Tot ruim één jaar geleden haalde
zoon Frans zijn vader op om mee te gaan naar de wedstrijden van ons
vlaggenschip. Vele leden van onze vereniging bewaren aangename
herinneringen aan Cor en Bep. Namens de AFC betuigen wij onze
oprechte deelneming aan de naaste familie.
Tevens bereikte mij het bericht van overlijden op 3 juli jl. op de
leeftijd van 92 jaar van Mevrouw Bernardina Joanna Margaretha
Limburg (Dien) Limburg-Carpentier, weduwe van ons reeds jaren
overleden lid Wim Limburg en moeder van ons Zilveren Ploeglid
Ron en van Marja Gehring-Limburg. Vader Wim was een groot
aantal jaren jeugdleider bij AFC in de zestiger jaren.
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22 augustus 2007 86e jaargang nr. 1

•
•
•
•

Cricketdag ACC
Beste AFC/ACC vriend,
De traditionele cricketdag met ACC- en AFC vrienden staat voor de
deur!
Op maandag 27 augustus barst de strijd weer los om “de schilderijtjes” op de mooie cricketvelden op het sportcomplex Het Loopveld.
Wij beginnen om 11.00 uur.
Wij rekenen wederom op een grote en enthousiaste opkomst. Speel je
niet mee, maar kom je wel, ook dan dit graag even doorgeven.
De bijdrage per speler is € 22,50, hierin is inbegrepen koffie, lunch en
een gezamenlijke maaltijd.
Het liefst je deelname zo spoedig mogelijk opgeven, zie bijgaand
aanmeldingsformulier.
Zo spoedig mogelijk opgeven bij Edwin Geluk, tel. 0611333047 of
bij Annemieke Disselkoen, tel. 0622281963.
Maak je spieren los, zet 27 augustus meteen in je agenda en doe
mee!!! Tot dan!
Sportieve groet, Edwin Geluk en Annemieke Disselkoen

•
•
•
•
•
•
•

Specifieke hygiëne.
•
•
•
•
•
•
•

Medische commissie

•

Humor en discipline vormen het A.F.C. team-karakter.

•

Beste A.F.C. sportvrienden,
Het seizoen 2007/2008 staat voor de deur en de trainingen alweer
druk bezocht.
Voor onze A.F.C.-ers zijn de “ins-and-outs” wel bekend. De nieuwe
leden heten wij van harte welkom en wensen hen eveneens een fijn en
succesvol AFC-gevoel toe.
Vóór aanvang van training/wedstrijd is het belangrijk reeds een goede
voorbereiding te treffen, hetgeen jezelf en het team ten goede komt.

Doe een goede Warming-Up en vergeet nooit te rekken.
Neem vóór de training/wedstrijd altijd glucose- of koolhydraatrijke voeding.
Gebruik thee of Gatorade-drank tijdens de rust.
Drink geen koolzuurhoudende dranken vóór training/wedstrijd.
Breng vaseline aan op de wenkbrauwen i.v.m. transpiratie.
Breng vaseline aan op buitenzijde knie en bovenbenen, tegen
schaafwonden.
Bij gevoel van kramp dit niet door het gehele elftal laten “behandelen.”
Na een blessure NOOIT warmte, maar wel IJS-applicatie gedurende 24 uur.
Mocht zich na een wedstrijd toch een blessure voordoen, raadpleeg dan een Eerste-Hulp van een ziekenhuis, of je huisarts en
stel je in verbinding met onze medische staf.

De medische commissie:
Lex Swaan(arts) tel. 020 6731337
Fysiotherapeuten:
Wim Crouwel/Frank Tilmans tel. 020 6440070
Verzorger A-selectie:
Co Grosze Nipper tel. 06 44352970
Met deze wenken hopen wij preventief te werken dus, wie weet, Olé,
Olé Kampioenen!

Algemene preventie en hygiëne.
•
•

Gebruik deugdelijk en goed passend schoeisel.
Kousen en schoenveters niet te strak aantrekken.
Tijdens training/wedstrijden zijn enkelbandages aan te bevelen.
Scheenbeschermers zijn verplicht, de kousen omhoog en met
verbandgaas fixeren.
Zorg dat je schoeisel soepel blijft, dus invetten.
Controleer je noppen op lengte en slijtage.
Draag altijd schoongewassen sportkleding.
Na het douchen goed afdrogen, ook tussen de tenen.
Laat ook ogenschijnlijk kleine kwetsuren deskundig behandelen.
Draag tijdens de warming-up altijd een eigen shirt, géén wedstrijdshirt.
Draag na de training/wedstrijd in natte ruimte altijd
BADSLIPPERS.

Voetnagels kort houden en recht afknippen.
Voorkom blaren door talkpoeder of Skinlube aan te brengen.
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www.heerenmakelaars.nl
          
    

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

De pensioen, hypotheek en arbeidsongeschiktheidsspecialist
voor zelfstandig ondernemers en particulieren.
Uw ﬁnanciële planning in de toekomst
vormt een basis van onze advisering.
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M I X E D

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

OUD NIEUWS
Een nieuwe herfst en een oud geluid: de eerste AFC-Schakel van het voetbalseizoen 2007/2008 hebt u (en niet 'heeft u', want dat is een fout
bedachte taalmoderniteit) inmiddels ontvangen en opengeslagen. Een nieuw seizoen houdt in, dat er weer redelijk veel nieuwe lezers kennis
maken met de Schakel: AFC-jongeren die een jaartje ouder werden en de startende AFC-leden. Tot die nieuwe Schakel-consumenten richt
Pickelaar, de samensteller van deze rubriek, zich in het bijzonder.
De AFC-Schakel kwam voor het eerst uit op 22 september 1922 en begint dus bijna aan de 86-ste jaargang. De Schakel werd vanaf 1903 voorafgegaan door lijvige handboeken, die creatief letterlijk volgeschreven en geïllustreerd werden Die dikke folianten droegen de naam Mixed
Pickles en zij werden door het uitkomen van een clubblad feitelijk overbodig.
Kort na de Tweede Wereldoorlog werd er in de AFC-Schakel een vaste Mixed Pickles rubriek geïntroduceerd om de historische naam voor
latere AFC-geslachten te bewaren. De rubriek werd geschreven door journalist Jo Wijnand, die dat deed tot zijn overlijden in 1976.
Uw huidige Pickelaar is er als opvolger inmiddels ook al 31 jaar mee doende. Dit is overigens zijn 298-ste aflevering. In die periode zag hij het
aantal AFC-leden groeien van – pak weg – 750 naar bijkans 1800. Een florerende AFC-website heeft het voortbestaan van de AFC-Schakel niet
in gevaar kunnen brengen.
CITAAT
“Dit is de Schakel die komt binden, de oude club aan d'oude vrinden “
(J.N. Holtzappel, AFC-er; vice voorzitter van 1946 tot 1952 en voorzitter van 1952 tot 1954).
NATUURGRAS
In de wetenschap, dat onze selectie zich traditioneel in het nieuwe voetbalseizoen voorbereid bij de rafelranden van Nederland en in de krochten
daarvan besloot Pickelaar een verwante interpretatie te geven aan zijn conditionele gereedmaking. Daartoe spande hij zijn vertrouwde volgkoets
'La Marolle' aan, die hij na een dolle regenrit in de Achterhoek posteerde nabij de Duitse grens. Met uitzicht op sappig mals grasland ter grootte
van een voetbalveld, waarop enige klapperdekakkende koeien graasden. Tot verbazing van Pickelaar en Pickelaarse liet de dichtst bijzijnde koe,
al doende, van een meter hoogte er een kalfje uitfloepen dat ruggelings neerstortte.
Pickelaar dacht even aan Goed Genoeg, waar zoiets met al dat kunstgras niet zeer waarschijnlijk meer kan zijn. ’s Avonds aten de Pickelaars
smakelijk in een afgelegen restaurantje. Maar lafhartig kozen zij even niet voor een kalfslapje.
KAMPEREN
Hoewel zijn kampeerdrift jarenlang stand hield valt het niet te ontkennen, dat er een lange evolutie ligt tussen zijn eerste schuiftentje en zijn
huidige aanhaakkoets. Met dat eerste tentje trachtte Pickelaar ooit zijn latere Pickelaarse te verleiden tot toetreding. Gloedvol schilderde hij haar
de geneugten van het eenvoudige kamperen, waarop hij haar vroeg of ze inmiddels begreep wat dat echt inhield. Zijn beeldschone prille liefde
wist het: “het huishouden doen, maar dan op je knieën”...
Niettemin naderde het moment van de eerste gezamenlijk kampeernacht. Pickelaar stelde secuur zijn tentje op en schoof vervolgens een luchtbed naar binnen. Nog heugt hem haar commentaar: “Kan je niet beter eerst het bed opblazen en daarna het dekseltje erop zetten”? Maar het is
toch goed gekomen. Pickelaar kreeg genoeg van zijn tentje toen hij later een luxe bungalowtent zag staan: met als bijgebouw een kopie van zijn
eigen tentje, dat dienst deed als hondenhok.
DE EVOLUTIE
De tijd verandert en daarmee de mens. De moderne koppelkoets werd het tweede huis van ook Pickelaarse. Lang geleden huwde hij zijn prille
schoonheid en van meet af aan wist hij met een gebrevetteerde bibliothecaresse van doen te hebben. Nog altijd gaat op elke reis een koffer
boeken mee, die 'en route' nog wordt aangevuld met enige plastic tassen; inhoudende aankopen onderweg. Pickelaar kent haar dan ook nauwelijks anders dan met een boek op schoot. Het was derhalve opmerkelijk toen Pickelaar haar recent aantrof met een nooit eerder vertoond haakwerkje. “Voel je je wel goed”, vroeg hij bezorgd. Dat bleek het geval te zijn en haar bezigheid was slechts een tijdelijke aberratie door enig
vakantiekleding- herstelwerk.
EEN LEESTAFEL
Vrije nieuwsgaring komt soms vreemd tot stand; zelfs voor de Schakel en in het bijzonder voor de Mixed Pickles. Pickelaar was voor een kort
consult bij zijn plaatselijke Ford-garage en hij werd in afwachting van een kleine technische voorziening even in de wacht gezet aan een tafel
vol lectuur. Uit de ruime keuze (Telegraaf, Weekend, Story, Privé en andersoortige weekbladen) koos hij de Elsevier van 28 juli 2007, die hij
minutieus bladzijde voor bladzijde doornam; hoewel zijn auto inmiddels weer beschikbaar was gesteld.
Op pagina 88 (van de 90) trof hij een artikel aan over Robert Gehring (31) en zijn verse bruid Petra Stapper (28), die na hun kennismaking bij
Tommy Hilfiger het eens werden in het Zuid-Franse St. Maxime en vervolgens trouwden in het rijksmonument De Duif te Amsterdam.
Pickelaar knipte het artikel met fraaie foto stiekem uit en hij zal het een plaats geven in het AFC-archief. Hij zal aansturen op een kennismaking
met Petra Stapper, die hij – oh schande – tot nu toe blijkbaar over het fraaie hoofd heeft gezien.
UNITAS
En zomaar, uit het zomerse niets, komt een oude en gewaardeerde historische voetbaltegenstander in het beeld. Op Pickelaars e-mail adres
komen berichten binnen van Marcel ter Wal, archivaris van de GVV Unitas (uit Gorinchem). Pickelaar kent hem niet en heeft geen idee van
diens leeftijd, maar de man blijkt verrassend goed op de hoogte te zijn van AFC. Op de dag van Pickelaars afsluiting (17 augustus j.l.) komt er –
niet voor de eerste keer – een pakket kopieën binnen over de gezamenlijke periode van Unitas en AFC. Pickelaar zal daar in de volgende Schakel op terug te komen. Het is zeker de moeite waard.
DE VOORTGANG
In het voorliggende voetbalseizoen hoopt Pickelaar weer regelmatig verslag te doen van klein en nabij AFC-nieuws, daarbij zijn woorden (als
steeds nauwkeurig wikkend en wegend); slechts bereid tot de enig aanvaardbare vorm van censuur: zelfcensuur.
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14:00 104496
11:00 28579
17:00 29117
10:00 29849
11:30 29771
11:00 3215
10:30 3208
10:00 31927
09:00 3211
11:00 31471
15:00 31363

Programma
B) = Beker / (C) = Competitie
Thuiswedstrijden dinsdag 21 augustus 2007
20:00 340 KNVB Beker AFC (zon) - DOVO 1 Eckhardt, L.E.M.
Uitwedstrijden dinsdag 21 augustus 2007
19:00 420 (B) Turkiyemspor 2 (zon) - AFC 1 (zat) Weijens, R.
19:00 903 (B) Swift 2 - AFC 2 (zon)
Basaidi, H. El
19:00 32343 (B) SDZ 2 (zat) - AFC 3 (zat)
19:00 32316 (B) DWV 3 (zat) - AFC 3 (zon)
19:00 32330 (B) DCG 3 (zat) - AFC 4 (zon)
19:00 1429 (B) DCG A2 - AFC A2
19:00 2394 (B) DWS D2 - AFC D2
Uitwedstrijden woensdag 22 augustus 2007
19:00 904 (B) Meer de 2 - AFC 2 (zat)
19:00 2001 (B) Swift C1 - AFC C1

Thuiswedstrijden zondag 2 september 2007
11:45 39575 (C) AFC 2 - Blauw Wit Amsterdam 2
14:45 39947 (C) AFC 4 - OFC 2
11:45 32000 (B) AFC 6 - Nieuw Sloten sv 2
14:45 32084 (B) AFC 10 - Hoofddorp 9
14:45 39829 (B) AFC B4 - Sporting Martinus B1
11:45 104212 (C) AFC C2 - Legmeervogels C1

Sio, H.P.
Huisman, R.
Springer A.
Elias H.
Bougharda, M.

Steenbergen, R.
Uitwedstrijden zondag 2 september 2007
14:00 557
(C) VUC - AFC
11:30 39757 (C) Chabab 2 - AFC 3
11:00 32089 (B) Sloten/Rivalen 6 - AFC 8
13:30 39300 (C) HBC A1 - AFC A3
11:00 40017 (C) DSS B1 - AFC B3
12:00 39811 (C) Abcoude C1 - AFC C3
12:00 40188 (C) IVV C2 - AFC C4

Thuiswedstrijden zaterdag 25 augustus 2007
15:00 1034 (B) AFC 2 - JOS/W'graafsmeer 2 Cellatoglu, S.
13:00 32646 (B) AFC 3 - WV-HEDW 7
Jüch F.
11:00 2076 (B) AFC C1 - Buitenveldert C1
Hal, A. van
09:00 2406 (B) AFC D2 - Blauw Wit Amsterdam D2
Uitwedstrijden zaterdag 25 augustus 2007
14:30 3870 (B) Barendrecht - AFC (zon)
Heida, H.M.
14:30 547 (B) Almere sv 1 - AFC 1
Meinen, R.
12:00 1427 (B) DCG A1 - AFC A1
Vergeer, N.J.H.
12:00 1896 (B) Blauw Wit Amsterdam B2 - AFC B2

Janson, P.J.L.
Zandbergen, S.
Vries, D.H. de
Kleij, G.A.

Thuiswedstrijden dinsdag 4 september 2007 : onder voorbehoud!
18:30 1564
(B) AFC A1 – Buitenveldert A1
Couturier E.
18:30 1775
(B) AFC B1 – RKAVIC B1
Keij J.
18:30 28657 (B) AFC B4 - Hoofddorp B4
19:00 29158 (B) AFC C5 - Hoofddorp C8
19:00 29935 (B) AFC D4 - Zeeburgia D4
19:00 30017 (B) AFC D6 - Zeeburgia D6
19:00 3750
(B) AFC E6 - SDZ E8

Thuiswedstrijden zondag 26 augustus 2007
11:00 1035 (B) AFC 2 - AGB 2
Erbas, A.
15:00 32620 (B) AFC 3 (zat) - Abcoude 4 (zon) Bos E.
17:00 32619 (B) AFC 4 (zat) - Swift 3 (zon)
Jüch F.
13:00 1554 (B) AFC A2 - Blauw Wit Amsterdam A2

Uitwedstrijden dinsdag 4 september 2007
19:00 32314 (B) WV-HEDW 10 (zon) - AFC 6 (zon)
19:00 32491 (B) Kadoelen sv 4 (zat) - AFC 7 (zat)
19:00 32459 (B) WV-HEDW 7 (zat) - AFC 10 (zat)
19:00 1471
(B) Uitgeest A3 - AFC A4 (zon)
19:00 29912 (B) Amstelland D3 - AFC D3
19:00 31549 (B) Arsenal ASV F4 - AFC F4

Uitwedstrijden zondag 26 augustus 2007
12:00 2179 (B) DWV C2 - AFC C2
Uitwedstrijden dinsdag 28 augustus 2007
20:00 132 (B) Blauw Wit Amsterdam 1 - AFC (zon) Both, R.
Uitwedstrijden woensdag 29 augustus 2007
20:00 (Vr.) KHFC 1 – AFC 1 (zon), opening kunstgrasveld

Thuiswedstrijden woensdag 5 september 2007: onder voorbehoud!
19:00 706
(B) AFC 1 (zon) - Beursbengels 1
Terwijn, J.B.
18:30 779
(B) AFC 2 (zat) – DVVA 2
Dijkman J.
19:00 32319 (B) AFC 8 (zat) - WV-HEDW 4 (zat) Springer A.
18:30 1364 (B) AFC A4 – DWS A3
19:00 3342 (B) AFC E3 - SDZ E3
19:00 3460 (B) AFC E8 - Buitenveldert E7
19:00 3341 (B) AFC E9 - SDZ E7
19:00 31580 (B) AFC F3 - DWS F3
19:00 31688 (B) AFC F6 - SDZ F8

Thuiswedstrijden zaterdag 1 september 2007
15:00 klas.vet (C) AFC - VOC
14:45 105573 (C) AFC 1 - Cobu Boys 1
Wijmenga, J.
14:45 105556 (C) AFC 3 - JOS/W'graafsmeer 2 Nobel de L.
14:45 32182 (B) AFC 7 (zat) - Beursbengels 3 Brans P.
12:15 2531
(C) AFC C1 - Go Ahead Eagles C1 Oldenburg, D.H.
12:15 105370 (C) AFC D1 - Hollandia D1
Kleijne, C.J.
12:15 105118 (C) AFC D2 - Haarlem D2
10:30 29786 (B) AFC D3 - Ouderkerk D3
10:30 2511
(B) AFC E1 - Arsenal ASV E1
10:30 2801
(B) AFC E2 - Amstelland E2
10:30 32887 (B) AFC E4 - Buitenveldert E5
09:00 3227
(B) AFC E5 - Arsenal ASV E5
10:30 3097
(B) AFC E7 - Ouderkerk E4
09:00 30788 (B) AFC F1 - Arsenal ASV F1
09:00 31062 (B) AFC F2 - Zeeburgia F2
09:00 31381 (B) AFC F4 - Buitenveldert F4
Uitwedstrijden zaterdag 1 september 2007
12:00 104570 (C) Roda 23 2 - AFC 2
12:30 32185 (B) SCW 4 (zat) - AFC 4 (zat)
14:30 104271 (C) Huizen A1 - AFC A1
14:30 105500 (C) Hoofddorp A1 - AFC A2

(C) Quick Boys B1 - AFC B1
Nederpel, P.M.
(B) Hoofddorp B7 - AFC B6
(B) Hoofddorp C7 - AFC C5
(B) Sporting Martinus D3 - AFC D4
(B) Buitenboys D4 - AFC D6
(B) Buitenveldert E3 - AFC E3
(B) Roda 23 E6 - AFC E6
(B) Almere sv E3 - AFC E8
(B) Buitenveldert ME1 - AFC E9
(B) Buitenveldert F3 - AFC F3
(B) Buitenveldert F6 - AFC F6

Uitwedstrijden woensdag 5 september 2007
17:00 2628 (B) Buitenveldert E1 - AFC E1
16:00 2882 (B) Buitenveldert E2 - AFC E2
19:00 32908 (B) Legmeervogels E3 - AFC E4
19:00 3457 (B) SDZ E6 - AFC E5
19:00 3327 (B) Roda 23 E5 - AFC E7
19:00 30902 (B) AGB F1 - AFC F1
19:00 31148 (B) Fortius F2 - AFC F2
Thuiswedstrijden donderdag 6 september 2007
19:00 28606 (B) AFC B6 (zon) - Legmeervogels B4
18:30 2160 (B) AFC C2 – OSV C2
18:30 2306 (B) AFC D1 – DCG D1

Bouwman, W.J.
Haringsma, P.E. .
Reingoud, J.G.
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5 september: AFC 1 – Beursbengels 1, 19.00 uur, Scheidsrechter
J.B. Terwijn (beker)
9 september: AFC 1 – Elinkwijk 1, 14.30 uur, Scheidsrechter H.R.
Kooij (competitie)

Uitwedstrijden donderdag 6 september 2007
19:00 28595 (B) DWV B4 - AFC B4
Thuiswedstrijden zaterdag 8 september 2007
15:00 klas.vet.(C) AFC - Concordia
14:45 106783 (C) AFC 2 - Amstelveen 2
14:45 32805 (C) AFC 4 - WV-HEDW 8
14:30 106972 (C) AFC A1 - Argon A1
14:30 106708 (C) AFC B1 - Hollandia B1
12:15 28687 (B) AFC B6 - Hoofddorp B8
10:30 30102 (B) AFC D3 - Zeeburgia D3
10:30 30170 (B) AFC D4 - Roda 23 D3
10:30 2969
(B) AFC E2 - CTO 70 E2
10:30 141106 (B) AFC E3 - Amstelveen E3
12:15 3697
(B) AFC E6 - Arsenal ASV E6
12:15 3575 (B) AFC E7 - SDZ E5
09:00 3696 (B) AFC E9 - Roda 23 E8
09:00 31232 (B) AFC F2 - Buitenveldert F2
09:00 31884 (B) AFC F3 - Zeeburgia F3
09:00 31785 (B) AFC F4 - Zeeburgia F4

Pas, E.B.
Brans P.
Hoog, O. de
Wijdeman, R.

Zondag 2
26 augustus: AFC 2 – AGB 2, 11.00 uur, Scheidsrechter A. Erbas
(beker)
2 september: AFC 2 – Blauw Wit Amsterdam, Scheidsrechter H.P.
Sio (beker)
9 september: Turkiyemspor 2 – AFC 2, Scheidsrechter R. Langenberg (competitie)

Zaterdag
De zaterdagcommissie bestaat uit:
Roy van Dijk - voorzitter (06-53288696)
Sebo Woldringh - secretaris (06-14672961)
Benno Honsdrecht - commissaris (06-15015894)
Het nieuwe seizoen staat voor de deur en bij de zaterdagsenioren
mogen wij maar liefst twee nieuwe elftallen begroeten, te weten de
zaterdag 9 en 10.
Het 9e komt van van Swift en Rody Turpijn (jaja, voormalig zondag 1
speler) zal in dit elftal het voortouw nemen.
Het 10e, met aanvoerder Jack Huiman, bestaat uit voormalig A3/A4
junioren en oud AFC’ers. Leuk dat zij door kunnen bij de senioren op
de zaterdag.
Een nieuw seizoen met twee nieuwe kunstgrasvelden waarmee de
capaciteit in ieder geval dit seizoen voldoende is, mede omdat ook de
twee achterste velden nog beschikbaar zullen zijn. Neemt niet weg dat
er toch dit seizoen om 17.00 uur gespeeld moet gaan worden door
sommige teams. 17.00 Uur, hoor ik u denken? Ach, alles went en let
op: de commissie zal in samenspraak met de AFC-administratie en
sportparkmanager Pim v/d Meent, trachten een zo’n eerlijk mogelijk
verdeling te maken zodat alle teams van Zaterdag 2 tot en met Klassieke Veteranen een keer “laat” moeten spelen. En heeft niet elk
nadeel, z’n voordeel? Nu ben je zaterdag overdag eens een keer vrij
en kan je misschien als team daarna afspreken voor een gezellige
maaltijd op AFC.
Enfin, de tijd zal het leren. En tijd, die begint te dringen om de velden, accommodatie, kortom de hele infrastructuur van ons sportpark
Goed Genoeg tip-top, vóór 1 september a.s., gereed te krijgen. Daarom gaarne ook uw begrip voor de op dit moment beperkte trainingsmogelijkheden op het “oude’’ kg-veld. Het is een beetje dringen en
schikken.

Uitwedstrijden zaterdag 8 september 2007
14:30 107047 (C) SVL 1 - AFC 1
Boon, H.
12:00 107024 (C) AMVJ 2 - AFC 3
14:30 32602 (B) Amstelveen 5 (zat) - AFC 7 (zat)
12:00 1522
(B) Foresters (de) A3 - AFC A4
13:00 106667 (C) Soest SO C1 - AFC C2
Flier, E.H. van der
13:00 106840 (C) Zeeburgia D2 - AFC D1
Heij, C.M.
11:00 105613 (C) VVA/Spartaan D1 - AFC D2
10:30 30157 (B) Roda 23 D5 - AFC D6
10:00 2689
(B) AGB E1 - AFC E1
10:00 32920 (B) DWS E4 - AFC E4
11:00 3563
(B) Buitenveldert E6 - AFC E5
10:00 3641
(B) Ouderkerk E3 - AFC E8
10:00 30955 (B) Buitenveldert F1 - AFC F1
09:00 141112 (B) Amstelveen F3 - AFC F6
Thuiswedstrijden zondag 9 september 2007
14:30 579
(C) AFC - Elinkwijk
Kooij, H.R.
14:45 41081 (C) AFC 3 - EDO hfc 2
Lux, A.
11:45 32618 (B) AFC 6 (zon) - RAP 7 (zon)
Fritzsche H.
11:45 32779 (B) AFC 8 (zat) - RAP 8 (zat)
Springer A.
11:45 105747 (C) AFC A2 - Purmerend A1
Ben Lamkaddem, B.
09:00 41353 (C) AFC A3 - OSV A1
Kuit, M.
14:45 40590 (C) AFC B3 - Hoofddorp B3
Macnack, R.D.J.
09:00 40764 (C) AFC C3 - DCG C2
Verbrugge, E
09:00 40384 (C) AFC C4 - Nieuw Sloten sv C1

Training (tot nader order)
Maandag
20.00 uur zondag 2 + overige zaterdag senioren
21.15 uur zaterdag 1
Woensdag
20.00 uur zaterdag 1 + overige zondag senioren (5 t/m 12)
21.15 overige zaterdag senioren

Uitwedstrijden zondag 9 september 2007
11:00 41078 (C) Turkiyemspor 2 - AFC 2
Langenberg, R.
11:30 40711 (C) DCG 3 - AFC 4
Cornelisse, R.W.M.
14:30 32608 (B) RAP 6 (zon) - AFC 10 (zon)
14:00 40589 (C) Pancratius B2 - AFC B4
13:00 2551
(C) FC Volendam C1 - AFC C1 Eliasi, R.
Uitwedstrijden maandag 10 september 2007
19:00 2368
(B) Buitenveldert D1 - AFC D1
Uitwedstrijden dinsdag 11 september 2007
19:00 1840
(B) Buitenveldert B1 - AFC B1

Competitie
Deze zal aanvangen op respectievelijk 1 en 15 september. Zie Programma Schakel.
Jong, R. de

Bekerwedstrijden
De zaterdag 1 heeft reeds zijn eerste wedstrijd tegen VVA/De
Spartaan gespeeld en met 4-2 gewonnen. Ook de andere zaterdagteams zullen binnenkort nog diverse bekerwedstrijden gaan spelen.
Programma volgt.

Zondag 1
25 augustus: Barendrecht 1 – AFC 1, 14:30 uur, Scheidsrechter
H.M. Heida (beker)
28 augustus: Blauw Wit Amsterdam 1 – AFC 1, 20.00 uur,
Scheidsrechter R. Both (beker)
29 augustus: KHFC 1 – AFC 1, 20.00 uur, Opening kunstgrasveld
KHFC (vriendschappelijk)
2 september: VUC 1 – AFC 1, 14.00 uur, Scheidsrechter P.J.L.
Janson (competitie)

Indelingen
Alle zaterdagteams worden eigenlijk gekenmerkt door een grote groep
vaste bespelers. Er gaat eens iemand weg, er komt eentje bij. Maar
eigenlijk kunnen wij als zat-cie spreken van een zelfregulerend systeem. Op dit moment zijn wij binnen de diverse teams aan het inven-
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tariseren en willen wij in de volgende Schakel de voorlopige indeling
per team gaan vermelden.
Heren aanvoerders, heeft u nog spelers nodig? Laat het ons weten !

AFC10: Aanvoerder Jack Duis (06-53662520)
AFC11: Aanvoerder Ruben Salomon (06-24557248)
AFC12: Aanvoerder Leen Meijaard (06-55753030)

Tot zover, succes met de voorbereiding en wij wensen jullie een
mooi, sportief en bovenal gezellig seizoen toe.

Voorlopige selecties
De selecties van de diverse teams worden in de volgende Schakel
gepubliceerd.

Met sportieve groet,
Sebo Woldringh
Secretaris zat-cie

De Jonge AFC’ers
Belangrijk nieuws voor de jeugd van AFC
Het is op een andere plaats op deze site al leesbaar en zichtbaar: er
gebeurt heel veel op ons sportpark deze zomermaanden. Dankzij al
die inspanningen en de nieuwe kunstgrasvelden zullen we in de toekomst veel minder afgelastingen meemaken en onze trainingsmogelijkheden worden spectaculair vergroot. Veel zaken kunnen dan beter
en makkelijker georganiseerd worden waardoor de bekende obstakels
waarschijnlijk voorgoed verleden tijd zijn.
Dat is goed nieuws, maar er zit voor de maand augustus nog wel een
keerzijde aan het verhaal. De werkzaamheden vinden deze maand nog
volop plaats en dat betekent dat augustus een maand van improvisatie
is voor AFC. De velden (behalve het "oude" kunstgrasveld) mogen
namelijk nog niet gebruikt worden totdat het sportpark in zijn geheel
wordt opgeleverd eind deze maand. Met het oog op alle losliggende
bouwmaterialen is dat ook begrijpelijk.
De jeugdcommissie vraagt alle jeugdfunctionarissen, trainers, leiders
en vooral ook de jeugdleden en hun ouders begrip voor het feit dat
een aantal zaken deze maand anders gaat dan wij zouden wensen. Dat
is even lastig, maar we kunnen al zien waar we het voor doen!
De MINI WK die gepland stond op 25 augustus, zal helaas GEEN
DOORGANG kunnen vinden. De velden zijn zoals eerder gezegd
nog niet beschikbaar en aangezien de bestrating dan in de laatste fase
zit, is het met het oog op de eerdergenoemde veiligheid niet verantwoord om daar met veel kinderen rond te lopen. Wij vinden het uiteraard jammer dat we dit grootse evenement dit jaar aan ons voorbij
moeten laten gaan. Volgend jaar zal het met nog meer enthousiasme
door de evenementencommissie worden georganiseerd voor onze
jonge jeugdleden.
De trainingen vinden in augustus alleen plaats op het "oude" kunstgrasveld. Dat houdt in dat meerdere teams op dat veld tegelijkertijd
moeten trainen. Een aantal (selectie) teams zijn al begonnen met de
trainingen. De overige D-E-F pupillen teams beginnen deze week met
de trainingen op het kunstgrasveld. De overige A-B-C juniorenteams
starten bij AFC met trainen op 28 augustus. Zij zullen vanaf de week
van 20 augustus buiten AFC vooral aan hun conditie gaan werken.
Informatie hierover komt van de trainers of via de site. Houdt de site
in de gaten voor aanpassing van de trainingstijden deze maand!!.
Op de vernieuwde website staan op dit moment de voorlopige trainingsschema’s per week. Binnenkort komt het volledig trainingsschema ook op de site. Veel wijzigingen worden daar dan niet meer
verwacht. Overigens starten de Champions League en World Cup
ongewijzigd op woensdag 5 september met hun eerste training.
Aangezien wij in augustus beperkt "thuis" kunnen voetballen, is het
bekerprogramma in overleg met de KNVB en de tegenstanders
aangepast. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een thuiswedstrijd
omgezet wordt in een uitwedstrijd. Ook kan de datum veranderen.
Houdt ook hiervoor de website in de gaten.

De zaterdagcommissie bestaat uit:
Roy van Dijk - voorzitter (023-5248924/06-53288696)
Sebo Woldringh - secretaris (023-5492900/06-14672961)
Benno Honsdrecht - commissaris (020-6701850/06-20448717)

Zondag B
Start seizoen 2007/2008
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn alweer in volle
gang. Wij heten onze nieuwe leden, de A-junioren die zijn overgegaan naar de senioren van harte welkom. Samen met alle spelers die
ons trouw zijn gebleven wensen wij jullie een sportief, succesvol en
gezellig seizoen toe.
B-commissie
Na ruim drie seizoenen heeft Ted Maros zijn werkzaamheden voor de
B-commissie beëindigd.
Wij bedanken Ted voor alle werkzaamheden die hij de afgelopen
jaren voor de commissie heeft verricht. Als nieuw lid van de commissie begroeten wij Rogier de Boer. Met zijn ervaring als speler van
AFC 3 gaat hij zich vanaf het nieuw seizoen met name inzetten voor
de prestatieteams AFC 3 en AFC 4.
De samenstelling van de B-commissie ziet er verder als volgt uit:
Patrick Reddering - voorzitter (06-47806481): coördinatie AFC 3 t/m
AFC 5
Rogier de Boer – commissaris (06-10897702): coördinatie AFC 3 t/m
AFC 5
Lars Boering – commissaris (06-51147503): coördinatie AFC 6, AFC
7 en AFC 10
Max Flam – secretaris (06-25425231): coördinatie AFC 8, AFC 9,
AFC 11 en AFC 12
Bekerwedstrijden
Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen spelen AFC 3, AFC
4, AFC 6, AFC 8 en AFC 10 bekerwedstrijden. Het wedstrijdprogramma staat elders in deze Schakel en op de vernieuwde AFC website. Klik op wedstrijden en vervolgens op programma KNVB.
Start competitie
AFC 3 en AFC 4: zondag 2 september
AFC 5 t/m AFC 12: zondag 16 september
Training
AFC 3 en AFC 4 trainen op dinsdag en donderdag. Trainers Hesdy
Sanchez en Martin Verburg. Aanvang 20.00 uur
AFC 5 t/m AFC 12 trainen op woensdag en vrijdag. Trainer Kees
Bregman. Eerste training 22-08-2007 Aanvang 20.00 uur.

Een aantal selectieteams wordt ook dit jaar voorzien van AFCkleding. Naar verwachting wordt deze kleding eind augustus/begin
september uitgeleverd. Dit betekent automatisch dat voor de bekerwedstrijden van deze teams in augustus de kleding nog niet bij de
spelers is. De leiders of trainers van deze teams wordt verzocht ruim
op tijd aan Pim van de Meent aan te geven als er kleding nodig is
voor een wedstrijd.
Ook op de nieuwe website staat op de jeugdpagina een button "organisatie". Je treft daar nu al namen, mailadressen en telefoonnummers
van functionarissen en trainers aan. Namen van leiders zullen ook zo
snel mogelijk worden geplaatst.
Je merkt het, we zitten in de aanloop van het nieuwe seizoen. De
meeste spelers zijn blij dat ze binnenkort weer kunnen beginnen met

Contactpersonen
AFC3: Trainer Hesdy Sanches (06-12268777) en leider Maarten
Blokland (06-18887550)
AFC4: Trainer Martin Verburg (06-52017206) en leider Cocky van
Duivenbode (06-10310096)
AFC5: Aanvoerder Patrick Reddering (06-47806481)
AFC6: Aanvoerders Arno van Esdonk (06-14162336) en Arjan Visker (06-26474163)
AFC7: Aanvoerder Seth van Straten (06-30888444)
AFC8: Aanvoerders Jeroen Gerritsen (06-29505589) en Olaf Morel
(06-26492870)
AFC9: Aanvoerder Jeroen Hilbrink (06-45988578)
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18.30-19.00
19.00-19.30

trainen en kijken uit naar de nieuwe competitie. En het wordt een
feest om dat te kunnen doen op een geheel vernieuwd sportpark. De
maand augustus zal van ons allemaal wat flexibiliteit vereisen, maar
wij rekenen erop dat iedereen hier op een goede manier mee om zal
gaan.
Ook dit jaar zien we weer een aantal nieuwe leden die hun voetbalcapaciteiten bij AFC gaan laten zien. We heten al deze leden van harte
welkom bij de vereniging en hopen dat zij zich snel thuis zullen
voelen in hun team en op sportpark "Goed Genoeg".
De jeugdcommissie van AFC wenst alle spelers - en natuurlijk ook
hun ouders - een sportief, plezierig en succesvol seizoen 2007/2008
toe!

VRIJDAG
Tijden veld 3
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30

Trainingsschema AFC Jeugd vanaf de eerste week van september.
Onderstaand tref je het definitieve schema aan voor dit seizoen. De
veldnummering is anders dan je gewend was, daarom staat er voor de
duidelijheid steeds bij welk veld dit vorig jaar was.
In augustus geldt - vanwege de werkzaamheden op het sportpark - een
tijdelijk schema dat afwijkt van dit schema.
Let op: het actuele schema voor augustus staat op de website van
AFC, het jeugdgedeelte.
2007-2008
MAANDAG
Tijden veld 3
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30
DINSDAG
Tijden veld 3
16.00-16.30
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30
WOENSDAG
Tijden veld 3
13.30-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.45
18.45-19.15
19.15-20.00
DONDERDAG
Tijden veld 3
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30

veld 3
Kunstgras A, oude veld

MAANDAG
Tijden veld 4
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.45
17.45-18.15
18.15-18.45
18.45-19.15

veld 3
Kunstgras B, oude veld

19.15-20.00
F5/F6
F5/F6
D12 (e-top)
D12 (e-top)
B4/B5
B4/B5

E1/E2
E1/E2
B3
B3
C3
C3

Kunstgras A, oude veld

Kunstgras B, oude veld

F3/F4
F3/F4
C4/C5
C4/C5
C6/C8
C6/C8

E3/E4
E3/E4
D7/D8
D7/D8
C7/C9
C7/C9

Kunstgras A, oude veld

Kunstgras B, oude veld

CL
CL
WC
WC
F1
F1
E1/E2
E1/E2

CL
CL
WC
WC

D12 (e-top)
D12 (e-top)
B3
B3

D11 (e-top)
D11 (e-top)
A3
A3
C2
C2

Kunstgras A, oude veld

Kunstgras B, oude veld

E3/E4
E3/E4
D7/D8
D7/D8

F3/F4
F3/F4
D5/D6
D5/D6

DINSDAG
Tijden veld 4
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30
WOENSDAG
Tijden veld 4
13.30-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.45
18.45-19.15
19.15-20.00
DONDERDAG
Tijden veld 4
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30
VRIJDAG
Tijden veld 4
16.00-16.30
16.30-17.00
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A4/A5
A4/A5

A3
A3

Kunstgras A, oude veld

Kunstgras B, oude veld

D3
D3
F1
F1
B4/B5
B4/B5

D4
D4
D12 (e-top)
D12 (e-top)

veld 4
Kunstgras A, was wetra

veld 4
Kunstgras B, was wetra

D1
D1
C2
C2
A1
A1

D2
D2
C2
C2
A2
A2

Kunstgras A, was wetra

Kunstgras B, was wetra

D9/D10
D9/D10
B6/B7
B6/B7
A3
A3

F2
F2
A4/A5
A4/A5

Kunstgras A, was wetra

Kunstgras B, was wetra

onderlinge
competitie
onderlinge
competitie
onderlinge
competitie
D1
D1
C1
C1
B1
B1

F5/F6/F7/F8/F9
F5/F6/F7/F8/F9
E5/E6/E7/E8/E9
E5/E6/E7/E8/E9
E10/E11/E12/13/E14
E10/E11/E12/13/E14
D2
D2
C3
C3
B2
B2

Kunstgras A, was wetra

Kunstgras B, was wetra

F2
F2
C6/C8
C6/C8
C4
C4

D9/D10
D9/D10
C7/C9
C7/C9
C5
C5

Kunstgras A, was wetra

Kunstgras B, was wetra

E1
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17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30

MAANDAG
Tijden veld 5
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.45
18.45-19.30
19.30-20.00
DINSDAG
Tijden veld 5
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.45
WOENSDAG
Tijden veld 5

E1
B1
B1
A3
A3

B2
B2
B3
B3

veld 5
Kunstgras A,was hfd.veld

veld 5
Kunstgras B,was hfd.veld

Schema seizoen 2007 -2008

D11 (e-top)
D11 (e-top)
C1
C1
B1
B1

Kunstgras A,was hfd.veld

B2
B2

Kunstgras B,was hfd.veld

D5/D6
D5/D6
A1
A1

D3/D4
D3/D4
A2
A2

Kunstgras A,was hfd.veld

Kunstgras B, was hfd.veld

VRIJDAG
Tijden veld 5
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30

Kunstgras A,was hfd.veld

Kunstgras B, was hfd.veld

D1
D1
B6/B7
B6/B7
A1
A1

D2
D2
D3/D4
D3/D4
A2
A2

Kunstgras A, was hfd.veld

Kunstgras B, was hfd.veld

D11(E-top)
D11(E-top)
C2
C2
C3
C3

D12 (e-top)
D12 (e-top)
C1
C1

Team
C1, C2
A1, A2, B1, B2
D1, D2

Start
16:15
17:15
18:15

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

Prive les
A1, A2, C6 t/m C9
B6, B7, C4, C5

16:15
17:15
18:45

Woensdag
Woensdag
Woensdag

C1
B1, B2, C2
D1, D2

16:15
17:15
18:15

Donderdag
Donderdag
Donderdag

A1, A2, C4, C5
D1, D2
B6, B7, C6 t/m C9

17:00
17:45
18:45

Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

C2, C1
Prive les
B1, B2

16:15
17:15
18:45

Indeling jeugdteams per 21 augustus 2007
Onderstaand de teamindeling die op een aantal plaatsen afwijkt van
de indeling die in juni op die website is geplaatst.
Er zijn nog mutaties in het ledenbestand geweest en bij een beperkt
aantal teams was nog onduidelijkheid of was getalsmatig nog een
aanpassing nodig.
Zoals op de website al eerder is gemeld, blijft gedurende de voorbereiding en de eerste weken van de competitie ook de onderstaande
indeling nog steeds een VOORLOPIGE indeling.
De belangrijke reden hiervoor is dat de trainers en coördinatoren aan
het begin van een seizoen nog eens goed naar de samenstelling kijken.
De spelers en de teams worden na alle vakanties nauwlettend gevolgd
en vervolgens wordt de laatste hand gelegd aan deze indeling voor het
komende seizoen. Er kunnen dus nog wijzigingen plaatsvinden, maar
dit zal beperkt zijn.

Veld 5 A en B wordt op woensdag
gebruikt voor oefenwedstrijden
DONDERDAG
Tijden veld 5
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30

Dag
Maandag
Maandag
Maandag

A1:
Tim Arnold, Owraku Assante, Elo Boschma, Zoahir Chiddi, Jouad
Jarhour, Manuel Macintosh, Darryl van Mieghem, Sam Osei, Michael
van der Plas, Dennis Putman, Mike de Ruyter, Robert Smid, Lorenzo
Tjon Soe Sjoe, Marvin Tjon Soe Sjoe, Yannick Valpoort, Dave van
Veen.
A2:
Ferhat Akka, Laurens Brouwer, Bianco Carolina, Wesley Cloos,
Majid Faiz, Sander Havermans, Essam Jansen, Sonny de Jong, Raffy
Koopmans, Gauthan Kumar, Mick van der Ley, Michael Malmberg,
Amar Mathurin, Yannick Meijer, Robert Molenaar, Sil Paddenburg,
Camiel Pietrzak, Maxime Singels, Robert Wevers.
A3:
Patrick den Boer, Max Brandenburg, Joop Canes, Omar Commandeur, Joep Erven, Daniel de Leau, Abel Malschaert, Sam Massar,
Tom van der Meer, Shane Oosterling, Tim Scheffer, Xander Waller,
Joren Wiewel, Milan de Wijs.

The School
Sinds oktober 2003 beschikt AFC over een eigen huiswerkinstituut. The School begeleidt kinderen in het voortgezet onderwijs met
het maken, leren en structureren van het huiswerk.
The School is iedere dag geopend in haar eigen schoolgebouw op het
terrein van AFC, naast het nieuwe hoofdveld.
Mocht u vragen hebben of informatie over The School willen hebben
kijk dan ook op onze website www.the school.nl of mail naar david@theschool.nl

A4:
Casper Amir, Sam Cohen, Patrick Ebu-Mordi, Fedor de Fretes, Tim
van Galen, Dominique Grot, Coenraad Gulcher, Floris van Hall, Enne
Hekma, Niels van Iersel, Sergio van de Linden Martinez, Yassine
Mahmoudi, Dirk de Meijer, Marc Smits, Joaquim Woudstra.
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C4:
Iljas Azaabal, Ashwin van den Broek, Omer Dadon, Daan Erisman,
David Esionye, Stijn Jesse, Tim van Kleef, Gamito Linger, Paul
Noorland, Thorsten Roobeek, Denzel Seca, Bob de Vries.

A5:
Jason Abeln, Steven Bos, Vincent van den Brink, Thomas Chatziliantos, Max Dekker, Henk Fakkeldij, Rick van der Graaf, Ernst Gerolt,
Julius van ’t Hek, Joost Huisman, Casper van der Poll, Jeroen Ruyter,
Wouter van der Veer, Guus Wilde, Wouter de Winter, Jordi van der
Zwaard.

C5:
Aart Delsing, Mitchell Harig, Pablo Helster, Jacob van de Klugt,
Ruben Leisink, Jeroen Malotaux, Iwan Rettich, Daniel Sandler, Lorenzo Schaasberg, Luuk Wagenaar, Jonathan Weinstein, Mischa
Worms, Sean Wyatt.

B1:
Marlon Amado, Achraf Badisi, Yoeri Bolsius, Kay Bottse, Thijs
Gerritse, Emilio Heucke, Carim Hilal, Marco Kooijman, Ricardo
Peeters, Reinaldo Ruth Penuel, Justin Ruyter, Daan Sutorius, Justin
Swart, Mitchel te Vrede, Roy van ‘t Woud, Erdem Yildrim.

C6:
Mike Doesburg, Noah Graves, Sergeij Jozefzoon, Ivo Kat, Daniel van
der Kolk, Willem van Leuven, Jesse van de Meer, Roderick Oranje,
Thys Piso, Floris van Raaijen, Dillon Rotstein, Jordi Samardzic,
Aiden Schmitt, Reinier Sombeek-Eigenbrood, Kyle van Til.

B2:
Samir Ali, Oussama Ariani, Roy Bussman, Giovanni Cruden, Floris
Dokkum, Soufian Elouahabi, Tom Huisman, Camiel Kesser, Tobias
Kistemaker, Floris Knol, Danny Knop, Jack van Moerkerk, Merijn
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