1981

AFC’34

In het seizoen 1980-1981 doet AFC’34 met 58 teams (3 minder dan het seizoen daarvoor) mee aan de
competities van de KNVB. AFC kent de volgende teams: 10 Zondagsenioren- en 8 Zaterdagseniorenteams, 3
Damesteams, 1 Meisjes Junioren- en 1 Meisjes Pupillenteam, 4 Junioren A-teams, 3 Junioren B-teams, en 4
Junioren C-teams, 6 Pupillen D-, 4 Pupillen E-teams en 3 Pupillen F-teams, en tenslotte nog 7 Heren-, 2
Dames- 2 jeugdzaalvoetbalteams.
Er wordt slechts één team kampioen, namelijk het Juniorenteam A1. Dit elftal promoveert hierdoor immers
van de Hoofdklasse naar de prestigieuze Interregionale Jeugdklasse. Het bestuur was hier dan ook zeer
content mee. “Met dit kampioenschap is de wens in vervulling gegaan om het jeugdvoetbal op een hoger plan
te brengen en een betere doorstroming naar de A-selectie (senioren) te krijgen.”
Het eerste elftal eindigt in het eerste jaar in de 1e Klasse op de 4e plaats. Een goede prestatie. Aan het
eind van het seizoen neemt de club na zeer succesvolle jaren afscheid van hoofdtrainer Joep Steur. “Hij
bracht niet alleen het 1e elftal van de 4e naar de 1e Klasse, maar zijn inbreng in de structuur van de
vereniging was ook van dien aard dat AFC nu kan bogen op een vereniging die prima in elkaar steekt.” Bij zijn
afscheid krijgt dhr. Steur van de vereniging een Delftsblauw kaststel aangeboden. Zijn opvolger wordt Jan
Fransz. Deze zal de totale technische leiding van AFC’34 op zich gaan nemen.
AFC neemt niet alleen afscheid van de trainer. Ook ziet het twee belangrijke spelers van het eerste elftal,
Bas Dumortier en Jos Cornelisse, vertrekken naar het betaalde voetbal, in dit geval RKFC Volendam, de club
waar ook Joep Steur naar toe vertrekt. De penningmeester zal het vertrek van beide spitsen niet betreurd
hebben. Volendam maakt i.v.m. de overgang van deze spelers immers een aardig bedragje over naar de
rekening van AFC, ƒ 8.992,25 om precies te zijn.
Jos Cornelisse beleeft echter weinig plezier aan zijn overgang naar Volendam. In het eerste clubblad na de
zomervakantie staat te lezen dat hij “zondag j.l. door een keiharde charge zodanig geblesseerd raakt, dat
hij onmiddellijk in het Centraal Ziekenhuis moest worden opgenomen.”
AFC’34 is in de loop der jaren een zeer levendige vereniging geworden. Gedurende het seizoen worden er
vele activiteiten georganiseerd. De leden vermaken zich niet alleen d.m.v. het voetbalspel, ze kunnen zich
ook op allerlei andere manieren bij de club ontspannen. Voor de junioren worden al een aantal jaren
discoavonden georganiseerd. In de notulen van de bestuursvergadering kunnen we echter lezen dat de
laatste discoavonden geen succes waren. “Ze worden dan ook niet meer herhaald.” Voor de nog jongere leden
zijn er evenementen als de Carnavalsavond (deze keer opgeluisterd door Prinses Jacoba I en haar Raad van
Elf), Paaseieren zoeken, het Sint Nicolaasfeest, een Oliebollendag (waarbij niet minder dan 1000 oliebollen
worden gebakken) en het Sluitingsweekend (met de onderdelen bosspel, touwtrekken, zeskamp,
spelenkermis, 5 kilometerloop, parachute-springen, penaltybokaal, een nachtje kamperen op het AFCterrein, en de traditionele Heilige Mis op het hoofdveld).
Ook de zomerkampen staan nog steeds op het programma. Op 10 april 1981 is er een ouderavond t.b.v. de
jeugdkamp voor D-pupillen. In het clubblad lezen we hierover het volgende: “De opkomst van de ouders van
onze kampgangers was zeer bedroevend. Blijkbaar weten alle ouders al hoe het er toe gaat op de
jeugdkampen, wie de leiders zijn en wat de jongens zoals moeten meenemen. Wat dus met de ouders niet
lukt, dat zullen we dus met de deelnemers zelf proberen. Op zaterdag 25 april is er een bijeenkomst voor
alle D-pupillen die op kamp gaan. Aanvang 13.00 uur in de kantine, de Hoef-Inn.”
Ook voor de senioren zijn er naast het voetbal meerdere manieren om zich naast het voetbal te kunnen
ontspannen. Zo presenteert HIK opnieuw een avondvullende show. Deze keer betreft het een heuse musical,
Rock ’n Roll-dream. De KAK (KlubAvondKommissie) is ook nog steeds actief. Het programma, dat deze
commissie biedt, bestaat voornamelijk uit klaverjasavonden. In het jaarverslag van de secretaris wordt
opgemerkt dat de belangstelling voor de clubavonden wel steeds geringer wordt. Volgens de secretaris is
dit het gevolg van de TROS op de maandagavond.

Begin december blijkt dat er ook nog plannen zijn om een heuse biljartclub op te richten bij AFC’34. “De
planning is om de woensdagavond in de Hoef-Inn tot vaste biljartavond uit te roepen. Er wordt gestart op
16 december.” Volgens Nieuwsgierig Aagje (een rubriek in de AFC’er) zal de biljartclub de naam “Het Slappe
Keutje” krijgen. Of dit serieus bedoeld was, valt te betwijfelen.
Ook kunnen de senioren zich nog steeds verpozen in de sauna, die inmiddels al weer 7 jaar in een van de
kleedkamers opgesteld staat. Deze sauna is tijdens de bestuursvergaderingen regelmatig onderwerp van
gesprek. In het voorjaar is de houten vloer rot, en deze moet dus vervangen worden. Er wordt een nieuwe
tegelvloer geplaatst. Op 21 september vraagt Fons Vreeker in de rondvraag of de sauna ook door de dames
van AFC gebruikt mag worden. “Ja natuurlijk”, is het antwoord, “maar je moet het zelf regelen”. Notulist
Aad van Rhoon voegt hier nog aan toe: “De suggesties hieromtrent heb ik vanzelf niet genotuleerd.” Op 30
november is de sauna wederom onderwerp van gesprek. Nu blijkt dat de nieuwe tegelvloer eigenlijk te glad
is, en dus vraagt Laus van Langen in de rondvraag of daar misschien een rubberen mat op gelegd kan worden.
Voorzitter Bart de Lange verzucht vervolgens: “Ik krijg zachtjes aan ’n kindje van die Sauna.” Toch zal hij
proberen een oplossing te vinden.

Pupillen E1 van het seizoen '80-'81
Staand v.l.n.r.: Michiel Fernee (leider), Christiaan Hijg, Peter de Lange, Marco Groefsema,
Jack Bulthuis, Joop Vermeer (leider), Marcel Rohde, Sjaak van de Gaast en John Konijn (leider)
Gehurkt v.l.n.r.: Peter Zandvoort, Marc Boskamp, Michel Robert, Vincent Toorenburg,
Robert Keesen en Sander v. d. Berg
De accommodatie is nog steeds niet zoals het bestuur deze graag wil hebben. Graag wil men nog de ruimte
tussen het kleedkamergebouw en de kantine zodanig bebouwen, dat er één groot clubgebouw ontstaat. De
tekeningen voor deze uitbreiding zijn door de gemeente reeds goedgekeurd, maar men wacht nog met de
werkzaamheden totdat duidelijk is dat een en ander ook financieel haalbaar is. De kosten van deze
verbouwing zijn immers begroot op het flinke bedrag van ƒ 285.000,-. D.m.v. veel eigen werkzaamheid en het
aanvragen van diverse subsidies probeert men de kosten zo laag mogelijk te houden. Wel heeft men een
oplossing gevonden voor de snoepafdeling. Deze verhuist van de entree naar de vergaderruimte in de

kleedkameraccommodatie, “waardoor voor Ben Molenaar en zijn medewerkers, die deze afdeling vol verve
runnen, eindelijk de oplossing voor goed verkooppunt is gevonden”.
In 1981 worden opnieuw de contributiebedragen opnieuw aangepast. Er volgt een flinke verhoging. De leden
gaan nu de volgende bedragen betalen: Senioren: ƒ 144,-, Dames en Junioren A: ƒ 126,-, Junioren B: ƒ 96,-,
Junioren C: ƒ 84,-, Meisjes van 15 en 16 jaar: ƒ 90,-, Meisjes t/m 14 jaar, Pupillen en Niet-spelende leden: ƒ
72,-.
Een beruchte rubriek in de clubbladen van 1981 is “Nieuwsgierig Aagje”. Een onbekende auteur beschrijft
op vaak humoristische wijze wat er zoal in de wandelgangen bij AFC is voorgevallen. Op 30 september lezen
we de volgende anekdote: “We beginnen allereerst met Jan Kooge, de trainer van de zaterdagselectie. Deze
bekende persoon in Alkmaar presteerde het om in de toto 12 goede uitslagen te voorspellen, dus feest in
huize Kooge, 12 goed, wat zou dat wel niet opleveren? ƒ 50.000,- of meer, niemand wist het. Jan had goede
hoop en trakteerde zijn gezin op een etentje, maar Jan vergat ’s maandags ook AFC niet. Hier bleef hij tot
in de kleine uurtjes de gulle gever van bier en andere alcoholhoudende drankjes. Na die gezellige
maandagavond ging Jan (nog) als een rijk man naar huis, maar vrijdag kwam de klap. 800 andere mensen
hadden Jan zijn voorbeeld gevolgd, zodoende was er per persoon ƒ 68,20 over. Dit was een enorme
financiële dreun voor Jan, van toch wel enkele honderden guldens. Zaterdag was Jan er nog niet overheen.
Hij kreeg zelfs nog een tikje toe door de nederlaag van zijn Zaterdag 1. Jan, vanaf deze plaats sterkte en
je moet maar denken: Geld maakt niet gelukkig.”
Op zaterdag 14 november wordt er op het AFC-complex een opvallende wedstrijd gespeeld. In eerste
instantie staat er een oefenwedstrijd gepland tussen AFC 1 tegen het Junioren 1 elftal van Ajax. Twee
dagen van tevoren krijgt het bestuur echter te horen dat Ajax niet met eerder genoemd jeugdelftal naar
Alkmaar zou afreizen, maar met “het eerste”. Er is dan heel wat organisatorisch talent nodig om alles
gladjes te laten verlopen. Zie hiervoor onderstaand verslag van Nieuwsgierig Aagje uit een van de
clubbladen van 1981.

