1994

AFC’34

Van 1988 tot 1994 heeft AFC’34 een vrij constant ledenaantal. Het aantal teams schommelt in deze periode
tussen 39 en 41. In het seizoen ’93-’94 heeft AFC 41 teams.
Het eerste (zondag)elftal draait een prima seizoen. Het wordt kampioen in de 1 e klasse en promoveert
daardoor voor de 3e keer in de historie naar de Hoofdklasse. Een mooi jubileumcadeau voor de vereniging
die dit jaar immers het 60-jarig jubileum viert. Hieronder het seizoensoverzicht van het eerste elftal zoals
dat vermeld staat in de jubileumuitgave van het clubblad in 1994.

Zondag 1 is niet het enige kampioensteam van AFC’34 in het seizoen ’93-’94. Ook Junioren A2, C1, Zaterdag
5, en Zaterdag 6 worden kampioen.

AFC’34 C1, ongeslagen kampioen in de Hoofdklasse A
De spelers van dit team: Jasper Pool, Niels Geuzebroek, Ruben van Barlingen, Stefan Stam, Rick Duursma,
Niels Fleur, Patrick Bom, Floris Roelofsen, Dominique Thoolen, Arjen van Langen, Pascal Hartenberg,
Igor Groenewegen en Tom Stallinga
Begeleider: Jur Hartenberg
Zaterdag 1, dat het vorige seizoen op spectaculaire wijze promoveerde naar de 3 e klasse, kan het in die
klasse niet waarmaken. Het moet dit jaar helaas al weer een stap terug doen. Ook Zondag 2 en 3
degraderen in het seizoen ’93-’94. Op prestatief gebied is het seizoen ’93-’94 daarmee een seizoen
geworden met zeer wisselende resultaten.
In het jubileumjaar 1994 worden diverse jubileumactiviteiten georganiseerd. Voor alle teams zijn er
jubileumtoernooien. Op 28 augustus is de slotdag van het toernooi voor Zondag 1. De tegenstanders van het
vlaggenschip zijn dan de tweede elftallen van Telstar, Haarlem en AZ. ‘s Avonds wordt de dag afgesloten
met een feestavond waarbij medewerking wordt verleend door popgroep The Sting. Voor de
zaalvoetballeden is er in ’94 een zaalvoetbaltoernooi met aansluitend een koud buffet en een feestavond. Er
is een speciale jubileumloterij die gepresenteerd wordt als de “actie douchekop”. Deze loterij levert
uiteindelijk ca. ƒ 22.000,- op. Dit bedrag wordt voor een groot deel gebruikt om de douche-installatie in het
kleedkamergebouw te vernieuwen. Zoals hierboven al vermeld werd, verschijnt De AFC’er in mei ’94 in een
speciale jubileumuitgave. Tot slot ontvangen alle jeugdleden nog een T-shirt met aan de voorzijde een
opdruk gebaseerd op het WK van 1994 en op de achterzijde het vignet AFC’34 60 jaar.

Tijdens de jaarvergadering van 17 oktober 1994 neemt de club na 6 jaar afscheid van voorzitter Jan Ory.
Jan wordt tijdens de vergadering benoemd tot erelid en ontvangt van de club een prachtig beeld voor zijn
nieuwe woning in Heiloo. Jan, die als voorzitter wordt opgevolgd door een andere Jan (Jan Buiter), blijft
overigens als begeleider van het eerste elftal nog wel actief voor de vereniging. Hieronder volgt een
tekening van het AFC-bestuur ten tijde van het 60-jarig jubileum. De tekening, die gemaakt werd door
David Klaver is afkomstig uit de eerder genoemde jubileumuitgave van het clubblad.

Het bestuur van AFC’34 in het jubileumjaar 1994
Staand v.l.n.r.: Peter Berding, Kees Schröder, Joop Vreeker, Harry de Ruiter, Cor van Kersbergen
en Gerno Molenaar
Zittend v.l.n.r.: Ad Way, Ton Maissan, Jan Ory, Cees Dijkers en Jan Buiter

Financieel gezien gaat het in 1994 niet goed met AFC’34. Het negatieve vermogen van de club groeit naar ƒ
57.000,-. Dit komt o.a. door de tegenvallende sponsorinkomsten. De club komt na het afhaken van ACCOM
zonder hoofdsponsor te zitten. Wel vindt het in Hink Sport en NZH Travel twee nieuwe shirtsponsors. NZH
schenkt de club tevens een nieuw elektronisch scorebord.
In 1993 zorgden de kosten die de club aan de KNVB moesten afdragen voor strafzaken binnen de
bestuursvergaderingen voor veel discussie. In 1994 is dat niet veel anders, ondanks het feit dat deze
kosten in vergelijking met het jaar ervoor 1/3 deel lager zijn geworden. In de notulen van de
bestuursvergadering van 18 april lezen we: “Er gaan stemmen op registraties voor praten, schelden, enz.
door spelers zelf te laten betalen.” Er wordt hierover dan echter nog geen besluit genomen. Vijf maanden
later doet men dit wel. In de notulen van 19 september staat het volgende: “Besloten wordt boetes die het
gevolg zijn van registraties wegens praten, beledigen van de scheidsrechter of tegenstander, natrappen of
slaan, enz. door de betrokken speler te laten betalen.”
De samenwerking met AZ krijgt in 1994 nog meer gestalte. De AZ-jeugdteams A1 en B1 trainen nu dagelijks
op de velden van AFC’34 en spelen ook hun thuiswedstrijden op het complex van AFC. Voor AFC’34 betekent
dit “extra uitstraling en mogelijke aanzuiging”. Tevens kunnen extra inkomsten uit de Hoef-Inn worden
verwacht.

