1957

AFC’34

In het jaarverslag over het seizoen ’56-’57 schrijft secretaris Spruit: “Was het een knalseizoen met de
nodige kampioenschappen? Nee! Het is meer een jaar geworden zonder grote emoties. Dat is natuurlijk heel
normaal. Ieder jaar ’n promotie is nu eenmaal onmogelijk. Zijn er dan geen prettige dingen gebeurd? Nou
vast en zeker! Enfin luister u maar:…..” En dan volgt een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van
het voorbije seizoen.
In dat overzicht staat bijvoorbeeld te lezen dat het ledenaantal ongeveer hetzelfde is gebleven als de
laatste jaren. AFC heeft nu 5 senioren-, 5 junioren- en 9 adspirantenelftallen. “Daarmede behoren wij tot
een van de grootste verenigingen boven ’t IJ.”
Ook wordt de toestand van de accommodatie van de club besproken. Het A-terrein is niet ideaal, maar toch
goed bespeelbaar. “De drainage voor de tribune zal alsnog worden nagezien, waarmede die slappe plek ook
wel zal verdwijnen.” Het terrein over ’t spoor is momenteel behoorlijk bespeelbaar. Het Overdie-terrein is
het jaar ervoor bij de gemeente ingewisseld voor een terrein aan de Hoeverweg. “Ons ene terrein aan de
Hoeverweg is echter prima. Daar zijn we best tevreden mee.” Toch loopt op dit nieuwe terrein, gelegen op
dezelfde plek als het huidige AFC’34-complex, nog niet alles echt gesmeerd. Er zijn bijvoorbeeld nog geen
cornervlaggen aanwezig. De verzorging van de thee is nog niet geregeld. Het bestuur hoopt dat er “met de
theeverzorging wel wat gepland kan worden met de moeders of meisjes of zusters van de spelers”. Als er
voldoende vrijwilligers zijn gevonden, zal er een primus en 25 koppen gekocht worden. Tevens wordt er
geconstateerd dat de consul de wedstrijden op dit terrein veel te snel afgelast. “De heer Bierman is wel
wat te zuinig op z’n veldje, terwijl soms op de Hockey velden wel gespeeld wordt.” Tenslotte is er ook nog
kritiek op de inhoud van de verbandkist. “Wij kunnen hier niets aan doen – is gemeente eigendom.”
In het jaarverslag wordt tevens aangekondigd dat AFC op termijn het complex aan de Westerweg
waarschijnlijk zal gaan verlaten. Hoewel een en ander nog erg onzeker is, wordt alvast het volgende
vermeld: “Ook ons A-terrein zouden we in de toekomst moeten verlaten. Wij zouden dan geheel verhuizen
naar een geprojecteerd sportpark aan de Hoeverweg, waar een nieuwe stadswijk zal verrijzen.”
Uit de notulen van de bestuursvergaderingen blijkt overigens ook dat AFC in ’57 steeds meer last heeft van
vandalisme. Er wordt bijvoorbeeld geklaagd over vernielingen aan de accommodatie. Gelukkig kan men nu
zeggen: “De gemeente zal de schade herstellen.” Ook is er diefstal geweest in de kleedkamers. Er wordt
besloten schuiven op de deuren te plaatsen. Tevens worden er bordjes opgehangen waarop te lezen staat
dat het bestuur niet aansprakelijk gesteld kan worden “voor verloren of zoekgeraakte of ontvreemde
voorwerpen”. Tenslotte wordt er ook nog geklaagd over “het door onze jeugd geproduceerde rumoer op de
tribune”. Besloten wordt “15 meter van onze tribune vanaf de westkant voor de jeugd te reserveren”.
Dan nu iets over de verrichtingen van de elftallen. “Nou die zijn niet om over naar huis te schrijven.” Bij de
seniorenafdeling is niet één elftal kampioen geworden. Wel is men tevreden over het nieuwe systeem,
waarbij de teams voortaan samengesteld worden door de zogenaamde managers. Dit systeem heeft zo goed
voldaan, dat het bestuur unaniem heeft besloten “dit voor ’t nieuwe seizoen te continueren”. Ook bij de
junioren wordt niet één elftal kampioen. Bij de adspiranten gelukkig wel. Adspiranten A en C worden
kampioen. “Hét grote gebeuren” binnen de adspirantenafdeling is echter het afscheid van Broeder Overste,
oftewel Broeder Amandus. “Veel, ontzettend veel heeft Br. Amandus voor de AFC jeugd gedaan.” Broeder
Amandus wordt opgevolgd door zijn collega, Broeder Alexius, die tot ’57 jarenlang de welpenleider was. Dit
wordt alom als een goede oplossing gezien, want “Br. A. heeft z’n sporen verdiend, is ’n oude (excusez le
mot) rot in ’t vak”. De nieuwe welpenleider wordt opnieuw een broeder, in dit geval broeder Leonardi.
Over de welpenafdeling zegt Spruit het volgende: “Dit is de afdeling die in stilte werkt. Je hoort er zo
weinig van, maar ze zijn er, hoor. Elke week kun je ze zien spelen op ’t terrein over ’t spoor. Spelen? Nee,
gestreden wordt daar om de eer van AFC hoog te houden.” Naast trainingen en wedstrijden worden er in
1957 ook al allerlei andere activiteiten georganiseerd voor de allerkleinsten, namelijk “het eieren zoeken
voor Pasen, de Welpendag op 2 juni, een heuse tooneelvoorstelling in de aula van de St. Willibr. St., en de op

30 juni gehouden eigen Welpendag met maar liefst 12 elftallen, en tot slot een prijsuitreiking waarvoor ’n
hele snoepwinkel leeg gekocht moet zijn”.
Met ingang van het nieuwe seizoen worden voortaan ook alle jeugdelftallen neutraal ingedeeld, en is het dus
niet meer zo, dat men uitsluitend tegen katholieke verenigingen speelt. Dit wordt als een prettige beslissing
ervaren. Het voordeel hiervan is immers dat de elftallen met de jongere spelers, bijvoorbeeld de
Adspiranten E, F, G, H en I, niet meer hoeven uit te komen “tegen zwaardere knapen, waarvan ze door meer
lichaamskracht nu eenmaal moeten verliezen”. Bovenstaande betekent niet dat het predikaat “katholiek”
niet meer van toepassing is op de club. Om dat te onderstrepen, meldt Spruit nog dat het predikaat
“katholiek” een erenaam is die verplichtingen inhoudt, en dat AFC haar katholiciteit “ook naar buiten” moet
blijven uitdragen.
In 1957 is RKAFC financieel gezond. De pools hebben in ’56 “een aardig sommetje in de kas gebracht”. Toch
lopen de pools begin ’57 minder dan in de beginperiode. “Helaas droogde de bron plotseling op. Een sedert
kort mogelijk gemaakte uitbreiding met donateurs zal de pool-bron hopelijk weer wat doen vloeien.” In 1957
komt er echter snel een einde aan de zogenaamde “wilde” pools. In januari besluit de KNVB een eigen
voetbaltoto te gaan organiseren. Hiermee wil men een einde maken aan de “wilde” toto’s, zoals de beruchte
“Alkmaar-pool”. Na de komst van de KNVB-voetbalpool worden de “wilde” pools dan ook verboden. De eerste
totoronde in het betaalde voetbal is op 24 februari 1957. Hieronder een afbeelding van de allereerste
KNVB-voetbalpool.

De matige prestaties van het eerste elftal hebben het bestuur doen besluiten het contract met trainer
Hoek op te zeggen. “Het vertrouwen was weg, aan beide kanten. De boel was lelijk aan ’t vastlopen.”
Achteraf erkent men dat het herbenoemen van trainer Hoek indertijd geen gelukkige beslissing is geweest,
en dat men daarbij teveel naar financiële motieven heeft gekeken. De nieuwe trainer is de heer Zuidema.
Deze is wel heel wat duurder, “maar gezien de betere financiële positie door de pools kan dat nú wel”.
Op 9 september wordt in het KMT de jaarvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering wordt de
secretaris “naar beneden geroepen, waar het Bestuur van de prof-club Alkmaar zit, waarmede hij namens
AFC in onderhandeling is betr. overschrijving van ons oud-lid Jan Kooge naar de betaalde afdeling van deze
vereniging”. Even later wordt zelfs de vergadering onderbroken, “omdat het Dagelijks Bestuur de
overeenkomst moet tekenen, die mondeling inmiddels is vastgelegd, en Jan Kooge, onze oud-middenvoor, dus
prof-voetballer geworden is. Nadat het D.B. terug is, deelt de voorzitter mede, dat AFC een leuk bedrag
rijker is geworden, om welke reden een rondje wordt gegeven. Niemand blijkt hiertegen.” Als de Geestelijk
Adviseur later aan het woord komt, meldt hij dat de zojuist aangeboden consumptie toch wel ’n bitter
bijsmaakje had. “Het lijkt toch wel op ’n echt koehandeltje.”

