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AFC’34

Aan het einde van het seizoen ’96-’97 heeft AFC’34 43 teams, dit is 4 meer dan het seizoen ervoor. Deze
opmerkelijke groei betreft met name de pupillenafdeling. “We begonnen dit seizoen met 141 en eindigden
met 204 pupillen, een stijging van bijna 70 %.”
Sportief gezien gaat het seizoen ’96-’97 de boeken in als het allerbeste seizoen in de geschiedenis van de
vereniging. Het vlaggenschip Zondag 1 wordt niet alleen kampioen van de Hoofdklasse A, het wordt ook nog
eens winnaar van de beker van het district West I. Voeg daarbij het kampioenschap van Zaterdag 1 en de
promotie van dit team naar de 2e klasse, en het zal duidelijk zijn dat dit op sportief gebied het beste
seizoen is uit de 63-jarige geschiedenis van AFC’34.
Op zaterdag 6 juni wordt er voor beide teams in de Hoef-Inn een kampioensreceptie gehouden, een
receptie die achteraf als “zeer geslaagd” beschouwd wordt. Alle leden ontvangen aan het eind van het
seizoen een gedenkboek waarin de successen van Zondag 1 uitvoerig onder de loep genomen worden.
In dit gedenkboek vinden we o.a. de eindstand van de Hoofdklasse A van het seizoen ’96-’97. Uit deze stand
blijkt dat AFC’34 maar liefst 11 punten meer heeft behaald dan de nummer 2, SC Feyenoord.

Ook komen in het gedenkboek allerlei statistieken voor. Zo is daar de lijst met topscorers. Op nummer 3
staat Gert-Jan Duif met 10 doelpunten, op 2 Ferry Moleman met 13 en op 1 John Klaver met 20 doelpunten.
Ook staat er een lijst in met de speeltijd in minuten per speler. De volgende spelers hadden in het seizoen
’96-’97 meer dan 1000 minuten speeltijd: Rob Kuiper, Stanley van Kesteren, Juan Fernandez Coto, Ferry
Moleman, John Lute, Glenn Zeelig, John Klaver, Gert-Jan Duif, Peter Buis, Maurice Baltus, Patrick Kooge, en
de man met de meeste speelminuten, Robert Boersma. Als er dan toch namen genoemd worden van AFC’ers
die een belangrijke rol gespeeld hebben bij dit fantastische kampioenschap van Zondag 1, dan mogen de
namen van de volgende 2 personen zeker niet ontbreken: de elftalbegeleider was Jan Ory (“Het is de kroon
op zijn werk!”) en de trainer Job Dragtsma (“In zijn eerste jaar als trainer van AFC’34 bereikt Job gelijk
het hoogst haalbare: de titel in de Hoofdklasse A”).

Glenn Zeelig scoort in de kampioenswedstrijd tegen DWV

Groot feest na het behalen van het kampioenschap van de Hoofdklasse A

Om de districtsbeker te kunnen winnen moet AFC’34 8 tegenstanders uitschakelen. In de eerste 7 rondes
wint AFC’34 van SVW’27, Duinrand S, HRC (Zat.), CSV Dindua, Beverwijk, EVC (Zat.) en De Zouaven. De
finale wordt vervolgens gespeeld tegen ZAP. AFC’34 wint met 1 – 2. De doelpuntenmakers zijn Maurice
Baltus en Gert-Jan Duif.
Hiermee zijn echter nog niet alle heldendaden van het jaar 1997 beschreven. In september mag AFC’34
immers ook nog meedoen aan de strijd om de landelijke beker, de Amstelcup. De 1 e ronde bestaat uit een
viertal poulewedstrijden tegen gerenommeerde voetbalploegen (3 profclubs en 1 amateurvereniging). AFC
begint met een nederlaag tegen FC Haarlem, daarna volgt een gelijkspel tegen Hollandia. De 3 e wedstrijd is
tegen AZ, in De Hout. Wat niemand voor mogelijk hield, gebeurt toch. AFC wint deze wedstrijd met 1 – 2.
(De winnende treffer, die Stanley van Kesteren maakte in de 87e minuut van de wedstrijd, is ongetwijfeld
een van de meest memorabele momenten uit de geschiedenis van AFC’34. In het clubblad van 12 september
lezen we het volgende over dit doelpunt: ”Stanley van Kesteren, die er niet eens op gerekend had die avond
nog te spelen, moest vlak voor tijd voor de nodige “lucht” zorgen. Na een klutssituatie via Eumir Riley en
John van Klaveren kon Van Kesteren alleen op doelman Nederburgh afgaan en met zijn eerste balcontact
zorgde de Nieuwedieper voor een 1 – 2 sensationele winst.”)

Een luchtduel tijdens AZ - AFC'34
V.l.n.r. van AZ: Wijker, Fortes Rodriquez en Gerestein
V.l.n.r. van AFC’34: Sanders, Baltus en Klein

Artikel uit het Noordhollands Dagblad

De 4e wedstrijd van de 1e ronde wordt gelijkgespeeld tegen FC Zwolle, waardoor AFC’34 in de poule als
tweede eindigt en zich plaatst voor de volgende ronde. In de 2e ronde zorgt AFC bijna voor een verrassing.
“Tegen de profs van Fortuna Sittard mochten we lang in een stunt geloven, maar diep in de tweede helft
werd die droom wreed verstoord. Met een 1 – 2 overwinning ontkwamen de gasten maar net aan een
deceptie. De bloemen waren voor hen, maar de eer voor AFC’34.”
Door de sportieve successen raken veel andere zaken uit het jaar 1997 naar de achtergrond. De volgende
zaken mogen in dit jaaroverzicht echter niet onvermeld blijven. Tijdens de jaarvergadering van 1997 neemt
AFC’34 afscheid van voorzitter Jan Buiter. Jan legt het voorzitterschap neer vanwege drukke
werkzaamheden. De oud-voorzitters Bart de Lange en Jan Ory worden ad interim gekozen als de nieuwe
voorzitters. Jan Ory zal het gedeelde voorzitterschap vervullen tot 1 januari 1999. Bart de lange zal
aanblijven tot er een nieuwe voorzitter gevonden wordt.
Tevens wordt in de jaarvergadering besloten dat de bestuursvorm van AFC’34 aangepast wordt. Het nieuwe
bestuur, dat uit 5 personen bestaat (waaronder ook weer een secretaris, P. Bakker), zal bij zijn
werkzaamheden voortaan worden bijgestaan door een aantal commissies. Eind 1997 heeft AFC’34
commissies voor de zondag-, de zaterdag-, de jeugd-, en de zaalvoetbalafdeling, tevens voor de sponsoring,
de kantine, de P.R, het onderhoud, het Sluitingsweekeinde, het clubblad, de klaverjasavonden en de
toernooien voor junioren en pupillen.
In de AFC’er van 16 mei lezen we dat AFC’34 opnieuw “een parel van zijn kroon verliest”. Deze keer betreft
het het overlijden van Willem Bakker. Willem was ruim 50 jaar lid van AFC, hij was lid van het bouwteam en
lid van het IOT. Over Willem lezen we het volgende: “Van de diepste kuil niet vies, voor de hoogste mast
niet bang, Willem Bakker door al de jaren heen bij AFC de grote kleine man.” En: “Willem was één van de
grote bouwers van onze club, waar hij altijd te vinden was. Het werd zelfs zo erg dat zijn vrouw Annie een
caravan op een camping kocht, want anders had Willem z’n bed ook nog bij de club geïnstalleerd.”

