1989

AFC’34

In januari 1989 neemt Jan Ory officieel het voorzitterschap van AFC’34 over. Een van de eerste besluiten
in zijn voorzitterscarrière betreft het samenwerkingsverband tussen AFC’34 en AZ. Stadsgenoot AZ gaat
voortaan samenwerken met een aantal amateurverenigingen uit de afdeling Noord-Holland. Voor de regio
Alkmaar valt de keuze op AFC’34. Bij de andere Alkmaarse verenigingen valt dit besluit niet goed. Via de
Sportraad schrijven zij AZ een brief waarin zij hun verontrusting en verontwaardiging uitspreken over de
samenwerking tussen AZ en AFC’34.
Een ander belangrijk bestuursbesluit uit het jaar 1989 betreft het wijzigen van de statuten van de
vereniging. Tijdens de jaarvergadering gaan de leden akkoord met het voorstel de statuten te wijzigen
volgens de modelstatuten van de KNVB.

Artikel 1, 2 en 3 van de nieuwe statuten

In 1989 vindt tevens samenwerking plaats met asielzoekerscentrum de Vluchthoeve. Een groep asielzoekers
van soms wel 40 personen komt regelmatig trainen bij AFC’34. De trainingen staan onder leiding van Czedo
Kovacevic, die tevens looptrainer is van de zondagselectie. Een aantal asielzoekers speelt aan het eind van
de competitie ’88-’89 ook daadwerkelijk mee bij competitiewedstrijden van diverse AFC-teams.
Opnieuw gaat het ledenaantal van AFC, zij het gering, achteruit. Waren er in het vorige seizoen nog 40
AFC-teams die deelnamen aan de competitie, in het seizoen ’88-’89 zijn dat er in totaal 39. Deze teams zijn
als volgt verdeeld: Bij de veldvoetbalafdeling: zaterdagsenioren: 8, zondagsenioren: 6, A-junioren: 1, Bjunioren: 3, C-junioren: 2, D-pupillen: 4, E-pupillen: 4, F-pupillen: 3, en bij de zaalvoetbalafdeling: dames: 2,
heren: 3, veteranen: 2, en jeugd: 1.

AFC’34 C2 van het seizoen 1988-1989
Staand v.l.n.r.: Marco Martinez, Alexander Hoogland, Wilfred van Kersbergen (leider),
Marcel Vlaar, Bas Roelofsen, Johan de Jong en Ralph Barhorst.
Gehurkt v.l.n.r.: Jeroen Visser, Dennis Zaal, Mathijs Gerhardus,
Patrick Zuurbier en Peter Wouters.
Prestatief gezien is het seizoen ’88-’89 zeer matig. Niet één team behaalt het kampioenschap. Zondag 1
beleeft een moeizaam seizoen met veel degradatiezorgen. Het ontloopt op het nippertje degradatie naar de
2e klasse, doordat het uiteindelijk op de 9e plaats weet te eindigen in een klasse, waaruit maar liefst 4
teams moeten degraderen. Voor de nieuwe hoofdtrainer, Volendammer Dick de Boer, is de opdracht
duidelijk: De club moet niet verder afzakken, integendeel, het moet weer richting Hoofdklasse.
Junioren A1 levert de beste prestatie van het seizoen ’88-’89. Het eindigt in de IJC poule B in de
eindrangschikking op een gedeelde eerste plaats, maar moet het kampioenschap na een verloren
beslissingswedstrijd (0-2) helaas aan HFC Haarlem laten.
De ooit zo roemruchte damesafdeling van AFC’34 hangt aan een zijden draadje. Het zaalvoetbalteam Dames
2 houdt aan het eind van het seizoen op te bestaan, waardoor er nog slechts één damesteam overblijft:
Dames 1 (zaal).
Financieel gezien beleeft AFC onverwacht een vrij goed jaar. Hoewel de begroting aan het begin van het
seizoen ’88-’89 een tekort liet zien van maar liefst ƒ 25.000,-, is er aan het eind van het seizoen een
exploitatieoverschot van bijna ƒ 4500,-. Al met al een enorme meevaller, die vooral ontstaat door een
abonnee-lotto-actie, het vroegtijdig vertrek van technisch directeur Soetekouw, en vergoedingen voor oudspelers die betaald werden door AZ (voor Marc de Wilde en Philip Cocu) en Volendam (voor Alex Pastoor).
Hoewel hoofdsponsor Masita in 1989 failliet gaat, heeft dit geen financiële consequenties. Er wordt
gelukkig een nieuwe hoofdsponsor gevonden: het computerbedrijf ACCOM.

De in 1988 met veel verwachtingen gestarte loterij krijgt een wat onduidelijke afloop. Tijdens het
sluitingsweekend 1989 vindt, een jaar later dan aanvankelijk was gepland, de trekking plaats van de
hoofdprijs. Tijdens de jaarvergadering, die in oktober 1989 gehouden wordt, laat het bestuur wel weten dat
de opbrengst enigszins tegenvalt. Hoeveel de loterij precies opgebracht heeft, kan dan nog niet meegedeeld
worden, daar dan nog niet alle prijzen verzilverd zijn. Ook wordt nergens bekend gemaakt hoeveel loten er
precies verkocht zijn.
Eind jaren ’80 is AFC’34 nog steeds een levendige vereniging waar naast voetbal vele andere
(neven)activiteiten georganiseerd worden voor de leden. Voor de jeugdleden zijn er in 1989 naast het
veldvoetbal activiteiten als het Sinterklaasfeest, het zaalvoetbaltoernooi, de Oliebollendag, het
Sluitingsweekend (dat dit jaar voor de tiende keer plaatsvindt) en het NKS voetbalkamp (dit jaar te
Valkenswaard met 32 deelnemers). Voor de oudere leden is er elke 14 dagen een klaverjasavond (verzorgd
door het echtpaar van Rhoon), elke dinsdagavond biljartclub, het Mix-toernooi (“dat absoluut een traditie
moet worden”) en daar er dit jaar geen HIK-cabaret is een grandioos optreden van The Sting.
Tot slot hieronder nog de voorpagina en een artikel van een van de clubbladen van 1989 waarin opa Cees
Dijkers vertelt over zijn ervaringen met "foute" ouders langs de lijn.

