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AFC’34

Tijdens het seizoen ’77-’78 kent AFC’34 de volgende teams: 11 zondagsenioren- en 7
zaterdagseniorenteams, 3 dames- en 2 meisjesteams, 5 A-junioren-, 5 B-junioren- en 6 C-juniorenteams, 4
A-pupillen-, 3 B-pupillen- en 3 C-pupillenteams, en tenslotte 4 herenteams en 1 damesteam in de
zaalvoetbalafdeling. Al met al 54 teams, 5 meer dan het seizoen ervoor.
Bij de senioren worden diverse kampioenschappen binnengehaald. Kampioen worden Dames 1, Zaterdag 1,
Zondag 4 en Zaterdag 3. Het eerste zondagelftal eindigt in de 3e klasse op een verdienstelijke 2e plaats.
Het bestuur is vooral content met de prestaties en de groei van de zaterdagafdeling. Door het
kampioenschap van Zaterdag 1 krijgt AFC een 4e elftal “in de grote KNVB”. Nadat in 1969 gestart werd met
de zaterdagtak bestaat deze afdeling inmiddels uit 7 elftallen, “’n prima zaak”.
De jeugdafdeling stelt jammer genoeg opnieuw teleur. Niet één jeugdteam wordt kampioen. Volgens
voorzitter Bart de Lange is de grootste taak van de club “om komende jaren de voetballende jeugd van
Alkmaar naar de vereniging AFC te halen om zo een waarborg voor de toekomst te bewerkstelligen. Vandaar
ook de dubbele pagina grote advertentie in het Alkmaars Weekblad.” Vanaf 1978 wordt het overigens ook
voor 6- en 7-jarigen mogelijk om officieel lid te worden van een voetbalvereniging.
Op 21 augustus 1978 wordt in de Hoef-Inn een feestelijke jaarvergadering gehouden. Zelfs de dames van
de bestuursleden zijn aanwezig. “Het is niet gebruikelijk dat de dames van de bestuursleden op de
jaarlijkse algemene vergadering aanwezig zijn, wellicht zelfs voor het eerst in de geschiedenis”, zo opent
Bart de Lange de jaarvergadering. “Maar het is vandaag dan ook de eerste keer dat de vergadering zo’n
feestelijk karakter draagt. Want een bestuurslid in je midden die 25 jaar in het bestuur van AFC zitting
heeft is wel waard om gevierd te worden.” Later in de vergadering volgt de huldiging van de jubilaris, in dit
geval secretaris Cor Dijkers, ook wel bekend als CeeDee. Hij was bij AFC actief “als voetballer – als
organisator – als hoofdredakteur (van het clubblad) – als leider van de juniorenafdeling en niet in het minst
de laatste 16 jaar als secretaris. Een klein rekensommetje leert: 10 à15 uur per week is zo’n 600 à 800 uur
per jaar is totaal zo’n 15.000 à 20.000 uren. Teruggerekend naar een 40-urige werkweek is dit zo’n 8 à 10
jaar.” Na deze inleiding vraagt de voorzitter de vergadering toestemming CeeDee “het erelidmaatschap van
AFC aan te bieden. Een staande ovatie liet het slachtoffer Cor enkele tranen over z’n wang gaan.” Nog maar
net bekomen van de schrik wordt het echtpaar Dijkers vervolgens een cadeau overhandigd: “een prachtig
Delfts blauw stel”. Beiden zijn er zeer van onder de indruk. Bij het uitspreken van een dankwoord staat Cor
“voor het eerst van zijn loopbaan bijna sprakeloos”.

Cor Dijkers

Tijdens de jaarvergadering wordt ook bekend gemaakt dat na publicatie van de KNVB het tenue van AFC nu
ook officieel gewijzigd is. “De oude tenues worden ingaande heden niet meer toegestaan.”
Er wordt geconstateerd dat de club dit jaar financieel gezien minder goed uit de bus is gekomen. “Het zal
niemand verbazen dat wij dit jaar een contributieverhoging moeten gaan vragen.” Voortaan moeten de leden
de volgende contributiebedragen (in guldens) betalen: senioren 120, A-junioren 108, B-junioren 90, Cjunioren 72, dames 108, pupillen 72, niet-spelende leden 60, zaalvoetballeden 75, meisjes tot 14 jaar 72 en
meisjes tot 16 jaar 90.

Op het gebied van de accommodatie verandert er heel wat in 1978. Er worden twee nieuwe speelvelden en
twee nieuwe trainingsvelden (waaronder een halfverhard veld) aangelegd, waardoor de club de trotse
bezitter is geworden van 5 speelvelden en een prima trainingsaccommodatie. In de periode
augustus/september moeten de leden zich echter wel “behelpen”. Er wordt een tijdelijke oplossing
gevonden doordat AFC gebruik kan maken van twee nabijgelegen velden die voorheen in gebruik waren bij FC
Huiswaard. Daarnaast zijn er ook nog steeds plannen tot het bouwen van een sporthal op het complex. De
eventuele bouw van deze hal “hangt nog van een groot aantal factoren af en niet in de laatste plaats van de
financiering”.
Ook t.a.v. de medische begeleiding wordt een stap vooruit gezet. “Hiervoor heeft een oud-AFC’er, nu dokter
van Gulick en z’n echtgenote zich beschikbaar gesteld.”
In 1978 doet tevens het fenomeen carnaval zijn intrede bij AFC’34. In februari komen De Verkreukelde
Hoeftrappers het carnavalsfeest opluisteren. Later in het jaar wordt er een heuse AFC-carnavalsvereniging
(“De Aftrappers”) opgericht. Op de 11e van de 11e is de 1e “aftrap”. Als bestuurslid Arie Bruin in de
bestuursvergadering van 22-11 vraagt hoe de carnavalsinstallatie is uitgevallen, is het antwoord: “Het was
een treurige boel, weinig mensen aanwezig, Prins Carnaval werd door A. v. Rhoon geïnstalleerd.”
Voor de leden die niet zo van carnaval houden, worden er ook nog talloze andere activiteiten georganiseerd.
Het HIK, het Hoef-Inn Kabaret, verzorgt opnieuw een programma, en uiteraard worden er (o.l.v. Laus van
Langen) ook dit jaar weer zomerkampen georganiserd voor de AFC-jeugd. De B-junioren gaan naar Weert,
de C-junioren en de A- en B-pupillen gaan naar Huybergen en de C-pupillen naar Wanssum. Op 28 april
organiseert het Jeugdbestuur een beatavond. De muziek is van de nieuwe Alkmaarse superformatie Seventy
Eight “die de Hoef-Inn op zijn grondvesten zal laten schudden met een daverend concert”. Begin juni zijn
de Sluitingsdagen, op 3 juni voor de pupillen en op 4 juni voor de junioren. De jeugd kan zich vermaken met
de volgende spelonderdelen: hardlopen, sprint, hindernisloop, handsteunsprong, afwerken op doel, slalom, bal
hooghouden, schotschieten en pionwerpen. Op 4 juni wordt tevens de traditionele eucharistieviering
inclusief gezamenlijke broodmaaltijd gehouden. Op 17 november is er voor alle junioren nog een disko-avond.
Deze staat o.l.v. Picobello.

Het HIK in 1978
v.l.n.r.: Dirk Huisman, John Nuy, Sjaak Blaauw, Tineke Berger, Tiest Simons (achter de piano),
Jan Hoedjes, Willem Borst, ?, Elly Kuys, Loek Berger, Ilse Oostdijk, Vera Vis,
Marion Schipper-Roobeek en Gerno Molenaar

