1982

AFC’34

AFC’34 heeft in het seizoen ’81-’82 evenveel teams als in het seizoen ervoor, namelijk 58. 4 van de 58 teams
worden kampioen: Junioren A2 en A3, en Jeugd 1 en 2 van de zaalvoetbalafdeling. Op sportief gebied wordt
“de continuatie van het eerste klasserschap” door het 1e elftal echter als het meest heugelijke feit van het
seizoen ’81-’82 genoemd. “Het pad voor de hoofdmacht ging dit jaar niet over rozen, zoals in het eerste
jaar, want pas in de voorlaatste wedstrijd tegen NFC werd door de gouden goal van Adri Hermes de
zekerheid verkregen, dat AFC het komende seizoen weer in deze klasse speelt.”
Drie jaar lang hebben de zaalvoetbalteams gespeeld onder de naam AFC’34/Hoofdstad, maar door het
stoppen van sponsor Hoofdstad zullen de AFC-zaalvoetbalteams vanaf het seizoen ’82-’83 voortaan weer
gewoon onder de naam AFC’34 aantreden.
Volgens secretaris Bert Veelders werken er in 1982 bij AFC 165 mensen op vrijwillige basis. Gezamenlijk
spenderen zij zo’n 27.300 uren aan hun hobby AFC’34. Op de kaderavond van 30 januari 1982 worden al
deze vrijwilligers bedankt voor hun inzet. Eén persoon wordt speciaal in het zonnetje gezet, namelijk
voorzitter Bart de Lange. Bart wordt onverwacht gehuldigd voor het feit dat hij reeds 12½ jaar de
voorzittershamer hanteert. Namens de vereniging ontvangen hij en zijn vrouw Elly een gietijzeren
lantaarnpaal.

Dames 2 in 1982
Staand v.l.n.r.: Dhr. Mallet (coach), Irene Knijn, Kitty de Groot, Jolanda van Rhoon, Gré tamis,
Irma Jansen, Astrid Mallet en Carolien Bieman
Gehurkt v.l.n.r.: Margriet Houtkoper, Gerda Eeken, Elma Stoop, Marijke van Buren,
? en Lydia de Wit

Tijdens de jaarvergadering, die plaatsvindt op 30 augustus 1982, wordt melding gedaan van een wijziging in
het sponsorbeleid. Met ingang van het seizoen ’82-’83 wordt shirtreclame toegestaan. Het bestuur meldt
dat er nog geen shirtsponsors zijn gevonden, maar dat men streeft naar shirtsponsoring voor Zondag 1 en 2,
Zaterdag 1, Dames 1 en Junioren A1. Ook wordt gemeld dat de bridgeclub RKABC AFC waarschijnlijk gaat
verlaten. Hierdoor wordt de uitbreiding van de accommodatie met een kleine kantine en een nieuwe
bestuurskamer voorlopig uitgesteld.

Tijdens bovengenoemde jaarvergadering wordt tevens het financieel overzicht gepresenteerd. Uit dit
overzicht blijkt dat de inkomsten in het seizoen ’81-’82 ca. ƒ 125.000,- bedragen. Het meeste geld komt
binnen via de contributiebijdragen (ƒ 81.000,-) en de toto/lotto (ƒ 10.000,-). Het bedrag van ƒ 125.000,wordt ook weer volledig uitgegeven. De grootste uitgavenposten zijn: training (ƒ 34.000,-), KNVB (ƒ 17.000,), clubblad (ƒ 15.000,-), verenigingskosten (ƒ 15.000,-), reiskosten (ƒ 14.000,-), terrein- en zaalhuur (ƒ
13.000,-) en materiaal (ƒ 10.000,-).
De winter van ’81-’82 is vrij streng. In december en januari wordt er nauwelijks gevoetbald. Na 9
voetballoze weekends kan er pas weer aan het einde van de maand januari gevoetbald worden. De
Jeugdcommissie doet er van alles aan om in dit voetballoze tijdperk de jeugdleden te vermaken met andere
spelvormen dan voetbal. Er worden schaatswedstrijden georganiseerd, een bingomiddag, waar maar liefst
60 pupillen op af komen, en op 30 januari worden er sjoelkampioenschappen gehouden voor de D-, E-, F-, en
meisjespupillen. In het clubblad lezen we hierover het volgende: “Pikant gegeven: Er was één pupil die ’s
morgens om 5 uur was opgestaan om zich voor te bereiden op deze kampioenschappen. En het had succes,
want Jaap (Hoeben) werd winnaar in zijn klasse (E-pupillen) met een algemene hoogste score van 553
punten!”
In de zomer organiseert de jeugdafdeling opnieuw de zogenaamde zomerkampen. De E-pupillen gaan dit jaar
naar Wijchen, de meisjespupillen naar Nistelrode en de D-pupillen, aangevuld met enkele C-junioren, naar
Leusden. Van dit kamp is een aardige foto bewaard gebleven. We zien daarop in het midden de nog jonge
profkeeper Hans van Breukelen omringd door jeugdleden van AFC’34.

Bovenste rij v.l.n.r.: Maurice Schaap, Robert Keesen, Frank van Straaten en Marc de Wilde
Middelste rij v.l.n.r.: Peter de Lange, Wim Kraayo, Marc Boskamp, Hans van Breukelen,
Edwin Rutgers, Rick Bellekom, Taco Velseboer en Marco Jonker
Onder: Arjen Blommaert
Tot slot nog een citaat uit het clubblad van 28 april 1982. In de rubriek “Van de redactietafel” wordt altijd
even teruggekeken op de prestaties van de teams in het afgelopen weekend. Nu lezen we daarin ook het
volgende: “De thuiswedstrijd van Zaterdag 5 tegen Oosterend 3, welke door AFC met 5-1 werd gewonnen,
had voor Martin van Nimwegen nog een staartje. Na afloop van de wedstrijd bleek zijn tas te zijn
meegenomen door een Oosterend-speler. Wat te doen? Martin stapt in zijn auto en gaat naar Den Helder,
stapt op de boot, ruilt zijn tas, en komt tot de ontdekking dat de boot inmiddels vaart. Belt vanuit ’t
Horntje zijn vrouw, zegt dat hij later thuiskomt en gaat terug naar Den Helder. Daar aangekomen komt hij
tot de ontdekking dat hij zijn sleutels verloren heeft. Na een zoekactie blijken deze in de telefooncel op
Texel gevonden te zijn. Dus weer de oversteek naar Texel om de sleutels op te halen en eindelijk omstreeks
9 uur is hij weer thuis. Voetbal is een leuke sport!”

