1987

AFC’34

In het seizoen ’84-’85 had AFC’34 nog 60 teams, in het seizoen ’86-’87 nog maar 48. Bij de
veldvoetbalafdeling telt de club 36 teams (9 zondag- en 8 zaterdagseniorenteams, 9 junioren- en 7
pupillenteams, 2 damesteams en 1 meisjesteam), bij de zaalvoetbalafdeling zijn er nog 12 (6 heren-, 1 jeugd, 2 veteranen- en 3 damesteams).
Dat het ledenaantal fors terugloopt is vooral merkbaar in de dames(veldvoetbal)afdeling. In april 1987
wordt het bestuur gedwongen Dames 2 uit de competitie terug te trekken. Dames 1 heeft ook een zeer
moeilijk seizoen, degradatie is het gevolg. Het bestuur tracht de terugval van het damesvoetbal in eerste
instantie nog te keren door het damesvoetbal aan te kaarten bij het Noordhollands Dagblad en de sectie
voetbal van de Sportraad van Alkmaar. In een vergadering van de Sportraad wordt zelfs een poging gedaan
de damestak van AFC te laten fuseren met een andere Alkmaarse club, maar de Alkmaarse clubs “willen dit
absoluut niet”. Het mag allemaal niet meer baten. In de notulen van de bestuursvergadering van 1 juni 1987
lezen we: “Afd. dames. Attje (Attje Bijl, bestuurslid damesvoetbal)? Dit is definitief over.” In september
blijkt ook nog eens dat het meisjespupillenteam wegens een tekort aan speelsters teruggetrokken moet
worden. De meisjes die overblijven gaan voortaan bij de jongens voetballen. Secretaris Bert Veelders noemt
in het jaarverslag ’86-’87 de opheffing van de in 1971 opgerichte damesafdeling niet voor niets “een
jammerlijke gebeurtenis”.

Een van de laatste damesteams van AFC'34
Staand van links naar rechts: Sandra de Boer, ?, Anita Leek, Karin Kuis,
Carolien Delfsma, Marian Pluimers en Marian Ruiter
Gehurkt van links naar rechts: Henny Hoogland, Wieke (?) ....,
Miranda Brattinga, Lianne Reus, Wietske van de Kamer en Karin Min

Ondanks het fors teruglopende ledental zijn er nog heel wat kampioenen in het seizoen ’86-’87. Alle
kampioenen komen uit de zaterdag- en de zaalvoetbalafdeling: Zaterdag 3, 5 en 8 en Dames 1 en Jeugd 1
(zaal).
Jeugd 1 wordt niet alleen kampioen van de Hoofdklasse, maar evenals het seizoen ervoor ook van de afdeling
Noord-Holland. Om kampioen van Noord-Holland te worden moest Jeugd 1 de laatste poulewedstrijd (tegen
MUWI) met 8 doelpunten verschil zien te winnen. Dit lukt uiteindelijk op het nippertje. Het slot van de
kampioenswedstrijd is uitermate spannend. In het clubblad van AFC lezen we het volgende: “…..20 seconden
voor het einde: de bal kwam voor het zo schietgrage linkerbeen van Philip Cocu. Hij stond klaar voor een
verwoestende uithaal, maar zag toen dat de Helderse keeper al uitgestapt was, en deponeerde de bal toen
met een rustige schuiver in de goal, 9-1.” Philip scoorde in deze wedstrijd maar liefst 6 van de 9 doelpunten.
Waarschijnlijk waren dit ook zijn laatste doelpunten voor AFC’34. Met ingang van 1 juni 1987 speelt hij bij
stadsgenoot AZ.

Jeugdteam zaalvoetbal 1986-1987, kampioen van de Hoofdklasse
Staand v.l.n.r.: Cor van der Weijde (lijnrechter) , Charles Hofmans,
Jos Groot, Philip Cocu, David Jongejan en Laus van Langen (leider)
Zittend v.l.n.r.: Brenny Hulshoff, Bart van Oosten,
René Veelders en Rob Henke
De Sluitingsdag van 1987 vindt plaats op 31 mei. Het aanmelden voor het sluitingstoernooi geschiedt dit jaar
voor het eerst niet individueel, maar per team. Elk team moet minimaal bestaan uit 6 leden van AFC, verder
mogen er maximaal 1 speler van de zondagselectie, 1 van de zaterdagselectie, 1 van de juniorenselectie en 1
van de damesselectie in een team meedoen, en verder minimaal 2 spelers van de overige elftallen. 10 teams
schrijven zich in voor het toernooi: Team Wesseling, Team Hoogeboom-Ory, Team Stamgasten, Team
Vreeker Boys, Team Grasshoppers, Team HIKkers, Team “Antilopen”, Team Smit Boys, Team Lila Boys en
Team Highlanders.
Na 6 jaar neemt aan het seizoen ’86-’87 Jan Fransz afscheid als hoofdtrainer van AFC’34. Hij wordt
opgevolgd door Jan Beelen, tot dan trainer van de A-junioren. Jan Beelen is slechts kort trainer van de
zondagselectie geweest. Reeds in november legt hij zijn functie neer. Zijn taken worden overgenomen door
het duo Frits Soetekouw en Piet van Houwelingen.

In de zomer van 1987 wordt bekend gemaakt dat AFC gaat stoppen met het ophalen van oud papier, dit in
verband met de lage papierprijzen. Het ophalen levert niet meer voldoende op. De leden kunnen nog wel hun
oud papier in de daarvoor bestemde containers bij de poort van het complex afleveren.
Tijdens de jaarvergadering van 31 augustus 1987 blijkt dat de financiële positie van AFC’34 “verre van
rooskleurig” is. Het zojuist afgelopen seizoen geeft, met name doordat het ledental fors is teruggelopen
(allen al aan contributie ontvangt de club ƒ 7000,- minder dan begroot), een tekort van ruim ƒ 2700,-. Het
negatieve vermogen van de club is hiermee opgelopen tot bijna ƒ 39.000,-. Het komende seizoen zal er flink
bezuinigd moeten worden, met name op het gebied van de reiskosten en de trainerskosten.
Voorzitter Bert de Lange opent de jaarvergadering van 1987 als volgt: “Het jaar is niet slecht verlopen, al
kon de sfeer wat beter. De oorzaken zijn genoegzaam bekend. Jammer dat mede door de sfeer een aantal
voetballers naar andere verenigingen is vertrokken en dat een aantal zondagsenioren naar de
zaterdagafdeling is overgestapt.” Hij betreurt de opheffing van het damesvoetbal bij AFC en adviseert de
leden “veel aandacht te blijven besteden aan de jeugd, daar ook daar het verloop zeer groot is”. De
voorzitter roept de leden op “met z’n allen ervoor zorg te dragen dat AFC’34 niet afglijdt, maar het niveau
aan zijn stand verplicht weet te handhaven”.
Later in de vergadering treedt Bart - na een periode van 18 jaar - af als voorzitter van AFC’34 en geeft hij
de voorzittershamer door aan Gerard Hoogeboom. In zijn afscheidswoord memoreert Bart nog eens de
hoogtepunten uit zijn periode als voorzitter van AFC: de bouw van de Hoef-Inn en de opgang op prestatief
gebied (het eerste elftal gaat in deze periode van de 4 e klasse naar de Hoofdklasse). Na zijn
afscheidswoord wordt Bart benoemd tot erevoorzitter van AFC’34 en ontvangt hij als afscheidscadeau een
boekwerk met daarin aantekeningen en herinneringen van degenen met wie hij in al die jaren binnen de club
veel te maken heeft gehad.

