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AFC’34

In de Jeugd AFC’er van januari ’69 valt te lezen dat het Jongerenbestuur nog steeds beatavonden
organiseert in het KAS-gebouw (in de Vliegerstraat in het Hoefplan). Deze beatavonden worden
voornamelijk bezocht door de adspiranten van de club, hoewel de avonden eigenlijk bedoeld zijn voor de
junioren. “Dit laatste is het euvel dat bij de meeste dingen die georganiseerd worden voorkomt. Juist de
groep waar je op rekent en juist de jongens die het hardst brullen en schreeuwen, laten zich niet zien.”
Naast beatavonden organiseert het Jongerenbestuur ook activiteiten als zaalvoetbal, volleybal en
filmavonden. De opkomst bij deze activiteiten is meestal toch wat tegenvallend. Ook is het Jongerenbestuur
niet tevreden over de medewerking van de jeugdleden bij het “vullen” van de pagina’s in de Jeugd AFC’er. In
de AFC’er van april staat te lezen: “Deze maand is er weer een “kleine” Jeugd AFC’er. Het is inderdaad zeer
droevig dat er van de 200 jeugdleden niet één, maar dan ook helemaal geen één is die de moed heeft om een
stukkie te schrijven. En de heren leiders laten het ook afweten, want van hen heb ik ook nog geen letter op
papier gezien. (Op drie heren dan na.)” Nog droeviger constateert men verderop: “Ik vraag me eigenlijk af
of de Jeugd AFC’er wel gelezen wordt.”
In 1969 wordt een bouwcommissie opgestart die de bouw van “ons trefcentrum” moet gaan voorbereiden. De
commissie bestaat uit de heren S. de Lange, S. Schaaf, N. Heynis en S. Le Loux. Tot mei ’69 weet de
commissie “de eventuele plannen nog goed binnenkamers te houden. Misschien wordt de verrassing des te
groter!” In mei presenteert de commissie echter, ter beoordeling en ter discussie, een eerste schetsplan.
Het plan bestaat uit een sportzaal van 20 x 14 meter voor activiteiten als volleybal, badminton, zaaltraining
voor pupillen en amusementsavonden, een cantine van 8 x 5 meter, en verder een buffet, een keuken, een
berging, een bestuurskamer, een entree en een aantal toiletten. De kosten van het plan worden geschat op
ƒ150.000,- tot 175.000,-. Voor de financiering van het trefcentrum heeft men plannen voor een “club van
100” en een “club van 1000”. De leden van deze clubs zouden een contributie van 100 of 1000 gulden moeten
gaan betalen. Deze bedragen kunnen door uitloting worden terugbetaald, met of zonder rente, en eventueel
bij uitloting aan de stichting worden geschonken.
In het seizoen ’68-’69 heeft RKAFC 9 senioren-, 7 junioren-, 11 adspiranten- en ongeveer 12
pupillenelftallen. Drie teams worden kampioen: het tweede, en de adspirantenelftallen B en E. Het eerste
elftal kan ternauwernood degradatie voorkomen en blijft na 2 enerverende beslissingswedstrijden tegen
SVW gelukkig nog net behouden voor de 3e klasse.
Het seizoen wordt voor de tweede keer in de historie afgesloten met een sluitingsdag. In tegenstelling tot
het jaar ervoor is er nu op één dag een spelprogramma voor senioren, dames, junioren en adspiranten. De
dag wordt georganiseerd door de Clubavondcommissie o.l.v. Aad van Rhoon, geassisteerd door de heren van
het 6e en de leiders van de junioren- en adspirantenelftallen. Het programma bestaat naast voetballen uit
de onderdelen fietsen, doelschieten, zaklopen, handbal, slalom, 80 meter sprint en een afstandloop. Ook
wordt gedacht aan de jonge kinderen. Voor hen is er o.a. ballon stukgooien, ballen gooien, grabbelton, en
tekenwedstrijd, wasgoed ophangen (voor de meisjes) en doelschieten (voor de jongens). De dag wordt ’s
avonds afgesloten in het Gulden Vlies met dans, muziek en…????
In de zomervakantie kunnen de jeugdleden van de club wederom meedoen aan de zogenaamde NKSzomerkampen. Er hebben zich maar liefst 100 jongeren ingeschreven. De 10- en 11 jarigen hebben hun kamp
in Nijmegen, de 12- en 13-jarigen in Wassenaar en de 14- en 15-jarigen in Oudenbosch. De kampen kosten
35 gulden per deelnemer. Organisator Jac. Smit doet een beroep op alle AFC-leden om toch vooral mee te
doen aan de oud-papier-actie, daar de opbrengst van het oud papier grotendeels ten goede komt aan
bovengenoemde kampen. De oud-papier-actie levert in 1969 gemiddeld per week 1 ton oud papier op. Naast
een bijdrage aan de kampen wordt vanuit de opbrengsten ook nog eens 1000 gulden aan de actie Clubhuis
gegeven.
In augustus wordt in café “De Keizerskroon” de jaarvergadering gehouden. Voorzitter C. Wagenmaker legt
tijdens de vergadering zijn functie neer. Hij wordt opgevolgd door Bart de Lange, de broer van oudvoorzitter Jan de Lange. In ‘69 zit ook broer Arie in het bestuur. Hij leidt dan de seniorenafdeling.

Als het nieuwe seizoen aanbreekt heeft AFC ook een zaalvoetbalafdeling en ook doet er voor het eerst een
seniorenteam mee aan de zaterdagcompetitie.
In oktober verschijnt het clubblad De AFC’er in een andere vorm. De Maand AFC’er is dan verdwenen en de
zogenaamde Week AFC’er verschijnt voortaan in een wat meer uitgebreide vorm. Het blad wordt nu met
name gevuld met zaken als het wedstrijdprogramma, de opstellingen en wedstrijdverslagen. Na enkele
uitgaven nieuwe stijl constateert secretaris Dijkers dat De AFC’er een stuk “zakelijker” is geworden. Hij
mist vooral de met humor doorspekte stukjes die veelvuldig in de oude Maand AFC’er te lezen waren. Hij
doet dan ook een oproep om naast de zakelijke stukjes ook wat meer kopij aan te leveren met een wat hoger
humorgehalte.

De voorpagina van het vernieuwde clubblad
Uit de notulen van de bestuursvergaderingen blijkt dat de club steeds meer overgaat tot het aanschaffen
van voetbalkleding voor de prestatieteams. In de notulen van 6 oktober staat te lezen: “Er is een verzoek
van de jun. I (I.J.C.) om rugnummers te mogen dragen. Voorgesteld wordt blauwe shirts (zoals 1 ste elftal)
aan te schaffen. Deze blijven eigendom van de vereniging. Nummering wordt 2 t/m 13. De jongens betalen
zelf als tegenprestatie de koffer voor de shirts.” In de notulen van 3 november staat: “Voorzitter wil
zorgen dat onze selectiespelers van het 1ste elftal trainingspakken krijgen. (…) Voorzitter zal proberen zo
goedkoop mogenlijk de pakken aan te schaffen (donkerblauw met gele letters A.F.C. erop).” In de notulen
van 1 december staat nog dat de trainingspakken er komen, “doch financieel is het nog niet rond.”

