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In het seizoen ’58-’59 is het ledenaantal nagenoeg gelijk gebleven aan dat van de jaren ervoor. Het 1 e
eindigt dit seizoen in de middenmoot. Van de in totaal 6 seniorenteams worden er 2 kampioen, het 3 e en het
4e. Vanuit de jeugdafdeling is één kampioenschap te melden, namelijk dat van Junioren E.

Het eerste elftal van het seizoen 1959-1960
Staand v.l.n.r.: Dhr. Peeraer (voorzitter), Aad van Rhoon (grensrechter), L. Keesen, J. van den Aakster,
B. Dorrestein, F. van Straten, N. van Zijl, J. Haazelager, S. Groot (elftalleider)
Gehurkt v.l.n.r.: J. Vreeker, J. Verver, J. Moras, Fr. Pfaff, D. van den Aakster
De heer J. Peeraer legt na 6 jaar de voorzittershamer neer. Hij wordt opgevolgd door W. Brugman die
inmiddels al 12½ jaar bestuurslid is.
Na twee jaar eindigt de ambtsperiode van trainer Zuidema. De nieuwe trainer wordt P. de Buyzer. “Onze
minister van finantiën is reeds met hem overeengekomen voor ƒ 2500,- per jaar.”
Het C-veld wordt in ’59 definitief afgestoten. “We zijn die snert-overweg gelukkig kwijt.” Het A-veld aan
de Westerweg wordt nog steeds gebruikt, maar inmiddels is bekend geworden dat de club ook dit veld
binnenkort zal gaan verlaten. “We zullen ons eigen terreintje aan de Westerweg wel missen, maar we
moeten dit nu eenmaal doen om alle elftallen weer bij elkander te krijgen. Je krijgt dan een eigen home en
daardoor een veel grotere band tussen de leden.” Achter de hockeyvelden aan de Hoeverweg zal AFC over
niet al te lange tijd een nieuw complex gaan betrekken. Dit complex omvat 3 grote velden, 1 adspirantenveld
en een trainingshoek. “Het hoofdveld is nu al gereed. De grasmat is fenomenaal. De om het veld geplante
boompjes beginnen het terrein al een aardige omlijsting te geven. Volgend jaar september kunnen we dan dit
hoofdveld en de inmiddels gereedgekomen 2 bijvelden openen. Deze winter is er dan mooi tijd om onze
tribune, indien mogelijk, over te brengen en nieuwe kleedkamers te creëren.”

De overgang van het ene naar het andere complex bezorgt het bestuur veel extra werk. In de vergadering
van 6 juni wordt de tekening van de toekomstige accommodatie “onder de loupe genomen, welke tekening
geen genade in onze ogen kan vinden. Siem (Spruit) wordt gevraagd onze verlangens te bevoegder plaatse
kenbaar te maken, nl. zes kleedkamers, douches, grotere cantine.”
In de bestuursvergadering van 2 november feliciteert de voorzitter de broeders (van de jeugdafdeling)
met het in gebruik nemen van de nieuwe terreinen aan de Hoeverweg. Het volgende wordt er nog aan
toegevoegd: “De kleedgelegenheid is ten enenmale onvoldoende, maar we zullen niettemin dit seizoen nog
moeten schipperen.”

De voetbalpool is in 1959 financieel gezien voor de club heel belangrijk geworden. De club is dan ook trots
op “het prachtige en organisatorisch volmaakte werk van de Poolcommissie. We hebben nu 130 poolleden,
welk aantal nog wekelijks groeit.”
In december wordt de jeugdafdeling van AFC uitgenodigd door een voetbalvereniging uit Darmstadt
(Duitsland). De uitnodiging wordt gezien als “eervol” en “een erkenning van AFC als de vereniging met de
beste voetbaljeugd van Alkmaar”. Toch staat nog niet meteen vast of AFC ook inderdaad met haar jeugd
naar Darmstadt zal afreizen. Er ontstaat op bestuursniveau immers een flinke discussie, of een dergelijke
trip wel verstandig is. “Helaas zijn er ook juist voor ons als Katholieke vereniging verschillende bezwaren
aan verbonden. Hoe staat het b.v. met de huisvesting van onze jongens? Is het mogelijk de jongens in
Katholieke gezinnen onder te brengen? Zullen zij in de gelegenheid zijn hun kerkelijke verplichtingen
behoorlijk te vervullen? Maar het grootste struikelblok is wel het spelen op de 1 e Paasdag.” Er wordt
afgesproken dat de Rector, de geestelijk adviseur van de club, op onderzoek uit zal gaan, “waarna ten
spoedigste een beslissing zal kunnen worden genomen”.
Uit de notulen van 7 december komt ook het volgende citaat: “Door de deelname aan de interregionale
junioren-competitie moeten door Junioren A verre reizen gemaakt worden. Dit kost Ceedee (hiermee wordt
bedoeld de toenmalige juniorenleider Cor Dijkers) hele zondagen, wat grote bezwaren en moeilijkheden
oplevert voor het gezinsleven. Voorzitter acht dit punt zo belangrijk, dat het op de agenda van de volgende
vergadering geplaatst wordt.”
In 1959 bestaat RKAFC 25 jaar. Dit feest wordt uiteraard groots gevierd. Secretaris Spruit omschrijft de
jubileumfestiviteiten als volgt: “Ik wil daarin ook kort zijn, omdat het alles nog zo vers in ons geheugen ligt.
Ik zou het in één woord kunnen zeggen: denderend! De gezongen Hoogmis, gezamenlijk ontbijt waarbij enige
oudste leden tot ridder werden geslagen (hij doelt hiermee op de leden die vanaf de oprichting lid zijn van
de club: Th. v. d. Aakster, W. Borst, Nic Dekker, Jn Molenkamp en Leo Prinz), de uitstekend geslaagde
receptie, de gezellige feestavond en de diverse toernooien. Het was alles áf.”
In het slotwoord van het jaarverslag ’58-’59 kijkt de secretaris ook alvast naar voren, naar de toekomst.
Hij doet dit dan als volgt: “Wij kunnen niet anders dan de toekomst optimistisch zien. Na enige jaren van
stilstand is er nu, wij zijn er zeker van, een periode van “omhoog” aangebroken. De drang van onderen af is
zó groot geworden, dat wij voor alle elftallen een keur van spelers beschikbaar hebben, zodat een scherpe
selectie kan worden toegepast. Dit moet succes brengen. Een corps leiders, een keur van spelers en binnen
een jaar een prachtig sportveldencomplex, met volledige accommodatie aan de Hoeverweg. AFC kan de
toekomst met vertrouwen tegemoet zien.”

In 1959 gaan de adspiranten van de club opnieuw op kamp naar Zundert. Hieronder twee foto's van deze
jaarlijkse happening.

