1938

AFC’34

AFC heeft in 1938 173 leden. Er zijn 34 werkende, en 39 werkloze seniorleden. Verder zijn er 61 junioren
en 39 donateurs.
Op 13 april 1938 vindt in het Willibrordusgebouw aan de Oudegracht een ledenvergadering plaats. Op de
agenda staat o.a. de feestelijke sluiting der clubavonden die 4 dagen later gehouden zal worden in het
Gezellengebouw. Deze avond start om 8 uur. “Alle leden met hunne dames zullen worden uitgenodigd terwijl
de avond zal worden besloten met ’n gezellig samenzijn tot 2 uur.” De geestelijk adviseur ziet dit echter als
een bezwaar. “Hij zag dit liever tot 12 uur. Wel memoreert hij nog dat de clubavonden deze winter zo
prettig zijn verlopen en dat deze avonden van groot cultureel en geestelijk nut zijn geweest.” (In een ander
verslag staat te lezen dat bij de feestavonden blijkt “dat verschillende onzer leden behalve voetballen ook
nog aanleg bleken te hebben om als toneelspeler of conferencier ons aangenaam bezig te houden.”)
Tijdens de rondvraag klaagt de heer Zijp erover dat de kwaliteit van de thee, die tijdens de wedstrijden
geserveerd wordt door de heer Verberne, zo slecht is. “Deze klacht vindt ruime bijval. De voorzitter stelt
de klagers tevree door mede te delen op vriendschappelijke wijze de heer Verberne hierop attent te
maken.”
Op de agenda staat ook nog het punt training. Uit de notulen wordt duidelijk wat men in 1938 onder training
verstaat, namelijk ”voetbalatletiek-training te houden op 2 verschillende avonden, n.l. dinsdag atletiek
(hiervoor worden dit jaar de volgende materialen aangeschaft: slingerbal, discus, speer en kogel) en vrijdag
voetbaltraining.” (In de wintermaanden is er overigens ook de zogenaamde wintertraining. Het bestuur
huurt hiervoor een gymzaal af van het schoolbestuur, onder uitdrukkelijke voorwaarde dat niet gevoetbald
en niets gebroken mag worden). Als er begin juli opnieuw een ledenvergadering wordt gehouden, blijkt dat
de opkomst bij de trainingen erg slecht is. Broeder Pancratius neemt tijdens die vergadering het woord en
meldt het volgende: ‘Voetbalspel is geen trappen heen en weer, maar dit is een verstandspel en dit kunt u
alleen krijgen als u komt te trainen, maar niet 1 week komen en dan 2-3 weken wegblijven. En dan kunnen we
proberen om het kampioenschap te behalen van de 1 e klas en al u dat wil bereiken dan moet er technisch
beter gespeeld worden.” P. Hoeben vraagt of het deelnemen aan de training ook voor oudere spelers van nut
was. De broeder antwoordt dan: “Als men voor een of ander feit komt te staan en men moet een oud
paardje van stal halen, dat deze nog fit is, en geen oud maar een nieuw paardje is.” Trainer Lengers meldt
nog dat de oude ballen niet goed genoeg meer zijn. Daarop wordt besloten “om de nieuwe ballen die bij van
Veen in de porseleinkast goed opgeborgen zijn voor de a.s. competitie, om deze in vervolg mee te laten
trainen.”
Uit het jaarverslag van het seizoen ’37-’38 blijkt dat AFC dit seizoen 3 seniorenteams heeft. Het 1 e elftal
was behoorlijk versterkt, dus de verwachtingen waren hoog. “Doch de onfortuinlijke start waarbij nogal
eens de punten gedeeld waren en de Alkmaarse bescheidenheid zorgden ervoor dat dit jaar die eer aan
onzer tegenstanders te beurt viel.” Het A-juniorenelftal behaalt dit seizoen overigens wel het
kampioenschap.
Ook in 1938 is de kwaliteit van het veld een terugkerend gespreksonderwerp. Uit het notulenboek nog een
laatste citaat: “De plannen omtrent de terreinverbetering brengt de tongen in beweging. Sommige leden
stellen voor hier de werkloze gehuwde leden te werk te stellen, anderen willen niet leden; velen willen tegen
vergoeding het terrein laten opknappen. Het bestuur wijst erop dat de geldmiddelen te beperkt zijn en dat
het van clubliefde zou getuigen indien men in z’n vrije tijd zich beschikbaar wilde stellen. Er wordt besloten
’n vrijwillige dag- en avondploeg samen te stellen en onder deskundige leiding de werkzaamheden aan te
pakken.”

Het tweede elftal van AFC in 1938

