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Hoewel er in het seizoen ’59-’60 bij de jeugdafdeling 3 elftallen kampioen worden, Junioren B en D en
Adspiranten G, zijn de prestaties van de seniorenelftallen en met name van het eerste elftal opnieuw niet
geweldig. Het eerste degradeert net niet en kan “ternauwernood” in de 4 e klasse blijven. Het bestuur
discussieert regelmatig over de slechte resultaten van de hoogste elftallen en neemt uiteindelijk enige
maatregelen die moeten gaan leiden tot betere sportprestaties van die teams. De training wordt voortaan
verplicht voor de spelers van het eerste en het tweede elftal. Het trainingsbezoek zal voortaan
gecontroleerd worden. En de leiding van de seniorenafdeling berust voortaan bij één persoon, de
zogenaamde seniorenleider. Deze zal voortaan elke maandagavond een contactvergadering beleggen met de
teammanagers en de trainer. De trainer stelt voortaan het eerste elftal samen, de teammanagers de
overige teams. Piet Leek wordt benoemd tot de eerste seniorenleider.
Financieel gezien heeft AFC een goed jaar. Het seizoen wordt afgesloten met een voordeling saldo. Dat de
zaak zo goed draait, komt o.a. door de opbrengst van de “cantine” (ƒ 220,-), maar het komt met name
doordat de voetbalpool, de toto, zo buitengewoon succesvol verloopt. Voor de club is de toto “de kurk
waarop wij draaien”. Vele vrijwilligers zetten zich wekelijks in voor de toto, er is een actieve toto-commissie
en er zijn vele junioren die meehelpen bij het halen en brengen van de totoformulieren.

1960 is een jaar waarin vele vooraanstaande leden afscheid nemen van de club. Zo wordt er afscheid
genomen van voorzitter Brugman, die gaat verhuizen naar “Mokum”. Als afscheidscadeau ontvangt hij
tijdens de jaarvergadering een boekwerk over bridge. Tevens wordt hij benoemd tot erelid van de club. Jan
de Lange wordt de nieuwe voorzitter. “In Jan zullen wij een voorzitter krijgen, een doorgewinterde A.F.C.er
met een zeer grote clubliefde en iemand die A.F.C. door en door kent.” De club neemt ook afscheid van de
geestelijk adviseur, rector v. d. Zalm, die “bouwpastoor” gaat worden in Zaandam. De nieuwe G. A. wordt
pater Mulder. De jeugdafdeling moet het voortaan doen zonder welpenleider Broeder Leonardi, die wordt
overgeplaatst. De broeder krijgt als afscheidscadeau een tas. In een van de notulen staat hierover het
volgende rijmpje: “Broeder Leonardi is zeer in zijn sas, met deze mooie tas.” Hij wordt opgevolgd door een
andere broeder, Broeder Terentius.

De adspiranten van AFC gaan dit jaar opnieuw op kamp in Zundert. Hieronder een foto van een aantal
deelnemers aan dit kamp.

In 1960 wordt een grote loterij georganiseerd door broeder Alexius. De opbrengst (ƒ 1000,-) wordt
verdeeld tussen twee bouwpastoors die beiden een band hebben met RKAFC, namelijk oud-G. A. v. d. Zalm,
die zoals hierboven al werd vermeld een kerk gaat bouwen in Zaandam, en bouwpastoor Tromp van de nieuwe
Pius X-parochie in het Hoefplan.
In augustus wordt door het bestuur voor het laatst vergaderd in het KMT aan de Egmonderstraat. Het
militair tehuis wordt gesloten. Er is nog geprobeerd het KMT te behouden voor het katholieke
verenigingsleven. “Resultaat nihil.” AFC moet daarom op zoek naar een andere ruimte voor de vergaderingen,
maar ook voor de clubavonden. De nieuwe ontmoetingsplek voor de clubavonden wordt café Centraal aan het
Hofplein. Tijdens de clubavonden bestaat het programma voornamelijk uit een competitie klaverjassen en
biljarten.
Verreweg de belangrijkste zaak in 1960 is echter de sluiting van het complex aan de Westerweg en de
opening van het nieuwe complex aan de Hoeverweg. Op 4 september vindt de openingsmis van het nieuwe
seizoen nog plaats op het oude complex aan de Westerweg. Toch zijn de echte AFC-ers dan al vol van het
nieuwe complex. In de notulen van de bestuursvergadering van 25 augustus wordt bijvoorbeeld beschreven
dat er binnenkort een Duitse voetbalvereniging uit Datteln met 2 elftallen voor een vriendschappelijk en
sportief bezoek te gast zal zijn bij AFC. Aan deze 2 elftallen zullen herdenkingsvaantjes overhandigd
worden. “Er moet ook een vaantje komen – het is tekenend hoe vol we allemaal zijn van de Hoeverweg – er
moet ook een vaantje komen voor de openingswedstrijd, de competitiewedstrijd tegen Schagen.”
Op 18 september wordt het nieuwe sportpark, bestaande uit “vier prachtige velden met ’n juweel van een
grasmat, ’n prachtig kleedgebouw met ’n kantine en 8 mooie kleedkamers, ’n waschgelegenheid, douches met
koud, warm water, en toiletten”, dan eindelijk officieel geopend door burgemeester Wytema, en ingezegend
door de deken van Alkmaar, deken Kraakman. Over de opening van het complex staat in de AFC-er het
volgende te lezen: “De geschiedenis van RKAFC is rijk aan belangrijke gebeurtenissen. Ook zondag, de 18 e
september 1960, is een gouden bladzijde geworden in deze rijke geschiedenis. Fier wapperden de vlaggen
boven ons prachtige complex, waarop wij allen zo trots zijn, en terecht. Velen hebben op die zonnige zondag
hun belangstelling getoond. Dankbaar zal deze dag in onze herinnering blijven, dankbaar aan Deken
Kraakman en aan Burgemeester Wytema, die door hun aanwezigheid en hun woorden “ons feest” zo’n
bijzonder karakter gaven. Dankbaar aan de verkenners-drumband die door hun prima optreden de
feestelijke stemming ten top deed stijgen. Het was af. In onze mooi kantine, versierd met prachtige
bloemstukken van diverse verenigingen, hebben velen genoten van een verfrissende consumptie die door
ijverige dames in record-tempo werd geserveerd en goed! Kortom, het was alles even prettig en feestelijk.
De honderden ballonnen in de strakblauwe lucht, de wedstrijd tegen Schagen op een prachtige grasmat,
zelfs de zon, die haar uiterste best deed ons te verwarmen, dit alles droeg er toe bij om met vertrouwen de
toekomst tegemoet te gaan.”

De genoemde ballonnen behoren bij een ballonnenwedstrijd voor de welpen en de adspiranten. Daar het 18
september oostenwind is, komen de meeste ballonnen helaas in de Noordzee terecht. “Er was nog hoop op
dat er één aan de zendmasten van het zendschip van radio Veronica was blijven hangen, of dat er één tot in
Engeland was gekomen, maar nee, alle kaarten die we hebben binnen gekregen, kwamen uit, schrik niet ……
uit Egmond aan Zee.” Gelukkig kunnen er in de AFC-er van november toch nog 5 prijswinnaars bekend
gemaakt worden.
Hoewel het bestuur menigmaal verklaart dat het nieuwe complex “af” is, en dat zij zich niet mooier kan
indenken, wordt er toch ook nog “verklapt”, dat men nog bezig is met “terreinverlichting, waardoor conditietraining ook buiten kan gehouden worden. Een tribune ontbreekt nu nog. Die komt echter ook in orde. De
tekening hiervan is reeds ter goedkeuring in circulatie. Het wordt een tribune met betonnen onderbouw en
stalen kapconstructie. Dus dit komt ook dik in orde.”

Een groep welpen in 1960. De foto is genomen na een van de trainingen
op de “hockeyvelden” vlak na de verhuizing naar de Robonsbosweg.
Staand v.l.n.r.: Bert Verbeek, broeder Leonardi, Joop en Fred de Langen, Kees van Straten, Jan Hermes,
George Taylor, Harrie van Os, Jaap Pronk, Dirk van den Aakster, Kees Kraakman en Joop Ibink
Gehurkt v.l.n.r.: Wim Brugman, Gerard Dekker, Peter Ignatius, Jan Hoogland, John Droge,
Frans van Meene, Jan Bosch, Ton Mannes en Frits Hermes

Naast het nieuwe complex zijn er toch ook nog enige andere zaken die de AFC-gemoederen bezighouden in
1960. Zo is er het geval van 4 leden die “het hoogfeest van Pinksteren tijdens een kampement geheiligd
zouden hebben met dronkenschap en misverzuim”. De geestelijk adviseur wordt gevraagd deze zaak verder
uit te zoeken.
In oktober is met profclub “Alkmaar”, betreffende de overgang van oud-lid Siem Tijm naar de sectie
betaald voetbal, overeenstemming bereikt over het bedrag dat zij moet betalen aan RKAFC. Dit bedrag is
vastgesteld in overeenstemming met de reglementen van de KNVB.

Ook is er een delicate zaak betreffende een van de controleurs. De echtgenote van deze persoon vraagt
het bestuur het geld dat haar man verdient in de controle aan háár af te dragen en niet aan haar man, daar
deze dit geld “in zijn zak steekt voor spiritualiën”. Het bestuur wil zich echter niet in deze privé-zaak
mengen, en ziet het meeste heil in een goed, persoonlijk gesprek.
In november staat er een ingezonden stuk van Bart de Lange in de AFC-er met als titel: “Een woord aan het
publiek”. Bart heeft zich in de thuiswedstrijd tegen Hollandia T uit Tuitjenhorn zeer geërgerd aan het
publiek van AFC. “Fouten van de tegenpartij worden dubbel zo zwaar aangerekend dan overtredingen van de
eigen spelers. Dan hoor je het, “grote boer”, “knerper”, “heikneuter”. Ik zal maar stoppen want het blaadje
zou vol geschreven kunnen worden met alle onhebbelijke en vooral ongepaste opmerkingen aan het adres van
de tegenpartij. Voelen wij ons, als mensen uit een stad, méér en beter dan mensen uit een dorp?” Bart
eindigt zijn stukje met de volgende wijze raad: “Laten we allemaal de hand in eigen boezem steken en bij
ons zelf te rade gaan. Want in dit opzicht gaat het niet goed met A.F.C.”
In andere opzichten gaat het echter heel goed met de club. Secretaris Spruit is tijdens het schrijven van
zijn jaarverslag ’59-‘60 ongetwijfeld in een euforische stemming, als hij, geïnspireerd door de Olympische
Spelen van 1960, het jaarverslag eindigt met het motto van de Spelen. In dit motto herkent hij immers de
initialen van de club, echter wel in omgekeerde volgorde: “Citius, Fortius, Altius”, hetgeen betekent: sneller,
sterker, hoger.

Gerard Beentjes.
Een nieuw lid voor RKAFC. Het begin van een mooie voetbalcarrière.

