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1. Inleiding. De voorgeschiedenis 

IJburg is een snel groeiende wijk aan de rand van Amsterdam. Op dit nieuw 
geschapen land bouwen de bewoners samen aan een hechte samenleving. De 
ontwikkeling van IJburg is niet te vergelijken met nieuwbouwprojecten elders in de 
stad, waar aangesloten kan worden bij bestaande voorzieningen. IJburgers moeten 
alles vanaf de grond opbouwen. 

De eerste woningen en tijdelijke bestrating werden gevolgd door de komst van de 
eerste winkeliers en scholen in port-o-cabins. Lijn 26 bracht de stad dichterbij, de 
komst van het winkelcentrum maakte een einde aan de noodgedwongen expedities 
naar Muiden of Brazilië voor de wekelijkse boodschappen. Waren IJburgers 
aanvankelijk voor een avondje uit aangewezen op de kaart van Blok 4, inmiddels kan 
er ook gekozen worden voor Italiaans, Chinees of Grieks. 

Voor al deze ontwikkelingen gold dat ze onvermijdelijk achterliepen op de 
maatschappelijke vraag. In bewonerscommissies, op de internetfora van IJbrug.nl en 
bij spontane acties blijken IJburgers zeer betrokken bij de ontwikkeling van hun eigen 
buurt. Het is dan ook een buurt met veel gezinnen met jonge kinderen, op zoek naar 
vermaak en vertier op fiets- of loopafstand. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
bescheiden particuliere initiatieven die in de afgelopen jaren ontplooid zijn vaak 
opvallend veel aanloop krijgen. 

Zo ook de voetbalschool voor vier- tot zesjarige mini’s, in 2005 gestart door Marco 
Medik in de tijdelijke sportzaal aan de Mattenbiesstraat. In korte tijd is het uitgegroeid 
tot een drukbezocht fenomeen. Na verloop van tijd volgden ruim 200 kinderen 
zondags de lessen van “meester Marco” en zijn assistenten in de elementaire 
basistechnieken van het voetbal. Uit de eerdere lichtingen zijn zeker zeventig F’ jes 
voortgebracht. Vijf teams vonden onderdak bij Zeeburgia, één meisjesteam 
verdedigde de kleuren van TOG. 

Er wordt samengewerkt met de verschillende scholen op IJburg. Marco Medik is 
aangesteld als combinatiefunctionaris van AFC IJburg en de scholen. AFC IJburg wil 
een club worden die een afspiegeling is van de bevolking. IJburg de wijk zonder 
scheidslijnen geldt zeker ook voor ons. 

Eind 2008 kwamen de grenzen van de groei in zicht. De voetbalschool moest steeds 
vaker nee verkopen: zeker 120 mini’s belandden op de wachtlijst. Zeeburgia en TOG 
gaven aan geen ruimte meer te hebben voor de instroom van nieuwe jeugdelftallen. 
Nieuwe teams zouden onderdak moeten zoeken bij voetbalclubs in Noord of in 
Diemen. Daar kunnen kleine kinderen niet op de fiets naartoe. Maar belangrijker dan 
dit ongemak was dat een unieke kans voorbij zou gaan om een florerende 
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voetbalclub te stichten van een wijk die met haar ruim tienduizend inwoners zo 
langzamerhand de omvang heeft gekregen van een kleine stad. Bijna net zo groot 
als Rijnsburg, waar het ruim 1100 leden tellende Rijnsburgse Boys een topper is in 
de zaterdag hoofdklasse A. 

Daarom is op 21 november 2008 de AFC IJburg opgericht. De missie van deze 
voetbalclub is het vormen van een gezellige en gezonde vereniging voor alle 
voetballers op IJburg, jong en oud, waarbij zowel op prestatief als recreatief niveau 
naar sportieve ambities gestreefd kan worden. 

Een club die voorlopig nog geen vaste bespeler van een eigen accommodatie is. De 
ontwikkeling van eigen velden en trainingsfaciliteiten in het Diemerpark is een van de 
belangrijkste doelstellingen van de komende jaren. De gemeente heeft inmiddels 
aangegeven alles op alles te zetten om per 1 september een echte trainingsfaciliteit 
op te zetten in het Diemerpark. In de tussentijd zal de AFC IJburg een reizend 
bestaan leiden. De club deelt de velden met DRC in Durgerdam. De vorderingen van 
de eigen accommodatie kan iedereen in het Diemerpark met eigen ogen volgen. 

2. Sportieve ontwikkelingen in 2009 

Op zaterdag 6 september, even na negen uur ‘s morgens, scoort de F2 van AFC 
IJburg op sportpark Durgerdam 1-0. Het doelpunt gaat de geschiedenis in als de 
eerste officiële competitiegoal van AFC IJburg. Het duel eindigt in 12-2 en is 
daarmee de eerste overwinning van de club. Overigens zou de F2 ook de primeur 
hebben van het eerste kampioenschap, in het najaar van 2009. 

Sinds september verdedigen acht F-teams (waarvan één gemengd team), vier E-
teams (één meisjesteam) en één D-team de kleuren van AFC IJburg. Een gezond en 
gezellig sportklimaat staat duidelijk voorop, maar de eerste sportieve successen zijn 
ook al te vieren. Behalve de F2 sleepten ook de E1 en de E2 het 
najaarskampioenschap in de wacht. 

Dit succes valt deels te verklaren door het technische beleid dat de club onder leiding 
van Marco Medik uitvoert. Het gros van de spelers is al sinds de mini- categorie (vier 
tot zeven jaar) in opleiding binnen de club. Uniek mag heten dat ieder team z’n eigen 
vaste wekelijkse training en eigen trainer heeft. Selectieteams trainen zelfs twee keer 
per week. Er is veel aandacht voor de professionalisering van het trainersbestand. 
Zeven trainers hebben inmiddels de cursus Pupillentrainer van de KNVB succesvol 
afgerond, drie trainers hopen hun certificaat binnenkort te halen. Alle trainingen van 
AFC IJburg zijn in principe verplicht. De opkomstcijfers zijn daarom indrukwekkend 
en dat zien we zaterdags terug op het veld. 

AFC IJburg is niet Ajax. We sturen niemand weg omdat die te slecht voetbalt. Iedere 
speler kan op zijn of haar niveau een plaats krijgen binnen de club en zich verder 
ontwikkelen. Wie met spelers van zijn eigen niveau speelt, ontwikkelt zich beter en 
heeft meer plezier in het spel. Daarom voert AFC IJburg een actief selectiebeleid. 
Inmiddels heeft AFC IJburg een technisch beleidsplan, waarin richtlijnen voor 
selectieprocedures, teamgrootte en communicatie opgenomen zijn (zie de website, 
http://www.afcijburg.com/?page_id=123). Dit impliceert dat aan het begin van het 
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volgend seizoen de teamindeling opnieuw zal worden bekeken op basis van de 
technische ontwikkeling van de spelers. 

Als alles goed gaat betrekt AFC IJburg in september 2010 de eigen accommodatie in 
het Diemerpark. Dat opent perspectief op het oprichten van een seniorenafdeling op 
zondag. Inmiddels kunnen senioren zich hiervoor intekenen. De komende maanden 
beziet het bestuur of inschrijving van één of meer seniorenteams voor de 
zondagcompetitie een haalbare kaart is. Zo niet, dan zullen de senioren komend 
seizoen onderlinge en oefenduels kunnen spelen. 

3. Bestuurlijke ontwikkelingen in 2009 

In 2009 is de samenstelling van en de rolverdeling binnen het bestuur een paar keer 
gewijzigd. Mathijs Resink trad in april terug als voorzitter. Simone van Geest nam 
deze post tot en met 31 december waar. Inmiddels is zij vice-voorzitter en bekleedt 
Fred Coesel het voorzitterschap. Lopende het jaar is Joost Luirink tot het bestuur 
toegetreden. Hij is inmiddels penningmeester. Marga Sigfried en Evert Krist zijn in de 
loop van 2009 uit het bestuur getreden. Secretaris Paul Grimmelikhuijse heeft zijn 
terugtreden inmiddels aangekondigd; zijn opvolger is bekend en heet Rutger Groot. 
Het bestuur ziet er na de Algemene Ledenvergadering van 15 april 2010 als volgt uit: 

Fred Coesel (voorzitter), Simone van Geest (vice-voorzitter), Joost Luirink 
(penningmeester), Rutger Groot (secretaris), Johan Breeuwer (algemeen bestuurslid) 
en Mo El Bouchaibi (technische zaken). 

Het bestuur heeft zich in 2009 hoofdzakelijk gericht op het tot stand brengen van een 
volwaardige voetbalclub. Veel energie is gestoken in het realiseren van de 
accommodatie. Tal van overleggen zijn gevoerd met de bestuurlijke counterparts van 
stadsdeel Zeeburg (vanaf 1 mei 2010 stadsdeel Oost) en de gemeente. Het ging niet 
vanzelf, maar uiteindelijk wordt de kunstgrasmat momenteel aangelegd en is een 
grasveld in het vooruitzicht gesteld. 

De groei van de club is in sterke mate afhankelijk van de realisatie van deze velden. 
Voor het komend seizoen prolongeren we uiteraard de huidige teams en stromen er 
vijf nieuwe teams in vanuit de mini’s. Pas wanneer het tweede veld daadwerkelijk 
opgeleverd is, zullen we verdere mogelijkheden voor instroom bezien. De 
verwachting is dat we nog geruime tijd met een wachtlijst zullen moeten blijven 
werken. 

Een risico voor de nabije toekomst vormt de realisatie van het clubhuis met de 
kleedkamers. Volgens de planning wordt het (tijdelijke) clubhuis per 1 september 
opgeleverd. Mocht deze datum niet gehaald worden, dan loopt AFC IJburg het 
gevaar dat de KNVB haar accommodatie niet accepteert als thuisbasis voor het 
komend seizoen. Binnenkort start het bestuur daarom besprekingen met DRC om de 
huurconstructie mogelijk te verlengen. 

Zoals iedereen in het Diemerpark kan zien wordt er momenteel naast het voetbalveld 
ook een kunstgras hockeyveld aangelegd. Gemeente en stadsdeel zien graag 
samenwerking met de hockeyclub tot stand komen. Zo zouden clubhuis en de 
kleedkamers samen geëxploiteerd moeten worden. Door de complexe bestuurlijke 
situatie bij de hockeyclub is deze samenwerking met horten en stoten op gang 
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gekomen. Inmiddels is er bij de hockeyclub uitzicht op een nieuw bestuur. Erkenning 
door de KNHB komt daardoor weer in beeld. Het bestuur ziet dit als positieve 
aanknopingspunten voor toekomstige samenwerking. 

Rondom het bestuur zijn een aantal commissies actief. Met name de 
sponsorcommissie heeft een tomeloze inzet aan de dag gelegd. Met resultaat: 
slechts twee teams hebben nog geen shirtsponsor. Op de site kunnen plaatselijke 
ondernemers adverteren. Een club in ontwikkeling als AFC IJburg kan die extra 
financiële ruimte goed gebruiken. 

4. Sociale ontwikkelingen in 2009 

Een vitale sportvereniging valt of staat met een actieve betrokkenheid van leden en ( 
in het geval van de jongste voetbalclub van Amsterdam ) van ouders. 
Ouderbetrokkenheid staat daarom centraal in onze visie. Het werken met een sterke 
mini-afdeling zorgt ervoor dat ouders al in een vroeg stadium bij de club worden 
betrokken. 

In juni hebben we bovendien een zomerfeest georganiseerd, met barbecue, voor 
leden en ouders. De eerste en enige IJburgse international, Ajax-ster Gregory van 
der Wiel, was erbij om het officiële clubtenue te onthullen. De regen kon de pret niet 
drukken en de barbecue was een groot succes. Het feest had de expliciete bedoeling 
om ouders te interesseren voor de vele vrijwillige taken die bij de club verricht 
moeten worden. Dat was niet zonder resultaat. 

Met onze partner DRC zijn harde afspraken gemaakt over de bezetting van de bar in 
de ochtenduren op zaterdag. Ondanks de inzet van velen blijft dit een knelpunt. De 
barcommissie heeft inmiddels een systeem ingezet waarbij thuisspelende teams 
verantwoordelijk worden gesteld voor het aanleveren van barpersoneel. Dit zal eind 
2010 worden geëvalueerd. 

 


