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Uit het jaarverslag over het seizoen ’48-’49 blijkt dat het ledenaantal nog steeds groeiende is, “zo zelfs
dat die ons voor bijna onoverkomelijke moeilijkheden plaatst”. Tijdens de ledenvergadering van juli ’49
noemt de geestelijk adviseur de vereniging groot, “angstig groot” zelfs. “De G. A. noemt ’t zelfs een kind
met een waterhoofd. Dat kind moet echter gezond blijven, anders zouden de gevolgen funest zijn.”
Het in 1948 opgeknapte A-veld is nog lang niet ideaal. Het B-veld is echter nog veel beroerder. De
secretaris zegt hierover: “Het B terrein is met de beste wil geen voetbalveld te noemen. Doordat dit
praktisch nooit eens rust krijgt is het in een hopelooze toestand gekomen.” Het bestuur krijgt diverse
adviezen. Tijdens de jaarvergadering bijvoorbeeld geeft de heer Heinis het bestuur in overweging schapen
op ’t B-terrein te laten lopen. Het bestuur erkent dat de terreinaccommodatie niet O.K. is, en maakt tevens
duidelijk dat dit niet aan de heer Dekker ligt. “Diegenen die ’s zaterdags eens een kijkje komen nemen,
weten hoe hij daar meestal in z’n eentje staat te ploeteren. Hij is een A.F.C.er in hart en nieren.”
Het bestuur is in februari ’49 van plan de huur op te zeggen van het B-veld. Men gaat er vanuit dat AFC
spoedig de beschikking zal krijgen “over een der binnenkort gereed komende sportvelden in de
Overdiepolder”. Later in het jaar, bij de start van het seizoen ’49-’50, blijkt AFC inderdaad een derde
(gemeente)veld erbij gekregen te hebben. Dit veld wordt het nieuwe B-veld. Het oude B-veld achter de
spoorbaan wordt toch aangehouden, het wordt voortaan C-veld genoemd. Het nieuwe B-veld ligt op de plaats
van het huidige complex van Alkmaarsche Boys. De ingang ervan ligt aan het einde van de Cort van der
Lindenkade. De twee velden van dit complex moeten dan nog gedeeld worden door drie clubs: Alkmaarsche
Boys, Jong Holland en RKAFC.
Eind 1949 wordt een begin gemaakt met het opknappen van het hoofdveld. Door een financiële injectie van
de familie van Os wordt de club in staat gesteld een mooie nieuwe tribune neer te zetten. Deze tribune
wordt officieel geopend op 2e kerstdag, 26 december 1949. RKAFC 1 speelt deze dag tegen VVW. De
wedstrijd wordt gewonnen met 3-0. Hieronder een foto van deze heuglijke wedstrijd, waar opvallend veel
toeschouwers op afgekomen zijn.

Seniorentrainer Hoek heeft het plan opgevat om bij de zomertraining voortaan te gaan werken met een
“keurtroep”. Deze troep zal voortaan getraind worden op de maandag- en de donderdagavond.
De prestaties van de diverse elftallen zijn in het seizoen ’49-’50 niet geweldig te noemen. AFC heeft dit
seizoen 5 seniorenteams en vele jeugdelftallen. Alleen het derde wordt kampioen. In het vorige jaarverslag
had de secretaris de wens uitgesproken dat er maar liefst 5 elftallen kampioen zouden worden. Dit wordt er
dus maar één. Daarom roept de secretaris in zijn jaarverslag de spelende leden op hun uiterste best te doen
“op welke plaats wij ook staan, in welk elftal wij ook spelen. Bedenk dat met lauwheid nog nooit iets tot
stand is gebracht.”
Tevens vermeldt de secretaris dat het bestuur trots is op de jeugdafdeling van de club. Met name meneer
Borst, “de vader van de junioren”, en de Eerwaarde Broeders, Alexius en Amandus, die de leiding hebben
over de adspiranten en de welpen, worden nadrukkelijk genoemd als mensen “aan wie AFC zéér zéér veel
verschuldigd is”. Als voorbeeld van een van de jeugdactiviteiten wordt genoemd de reis die 4 jeugdelftallen
maakten naar Roosendaal, dat volgens de secretaris “in het buitenland” ligt.

Adspiranten A in 1949
Staande v.l.n.r.: Siem de Jong, Ben Winder, Jan Kooge, Daan Ruiters, Jan Huibers,
Arie de Lange en broeder Amandus
Gehurkt v.l.n.r.: Jan Kager, Jan Schilder, Piet de Lange, Johan Smit en Jan Leek
Op de achtergrond de gevaarlijke spoorbaan
Dat de secretaris graag wat overdrijft, blijkt opnieuw als hij aan het einde van het jaarverslag eindigt met
de leus/wens: “In het vijftiende seizoen worden 4, 5 of 6 elftallen kampioen.”
Tot slot nog dit: In 1949 bestaat RKAFC 15 jaar. Hoewel de “kaspositie” een al te uitbundig jubileumfeest in
de weg staat, wordt dit jubileum toch gevierd. Het bescheiden feestprogramma bestaat uit een gezongen
Heilige Mis met Algemene H. Communie voor alle leden en donateurs van de vereniging in de St.
Laurentiuskerk, een jubileumwedstrijd tegen “onze oude sportvrienden de Randers”, en uit een tweetal
feestavonden in het Gulden Vlies. “De eerste avond wordt gegeven voor de junioren, adspriranten en welpen
met hun ouders, terwijl voor de tweede avond toegang hebben alle leden, steunende leden en donateurs
boven de 18 jaar, daar er deze avond bal na zal zijn.” De entreeprijzen voor de avonden bedragen 25 cent
voor de eerste en 35 cent voor de tweede avond. Opgevoerd wordt het bekende toneelstuk “Meneer
Klaproos”.

