1961

AFC’34

Als op 2 september 1961 de jaarvergadering gehouden wordt in Paviljoen Kinheim, wordt voldaan
geconstateerd dat de vereniging “gesmeerd draait”. De vereniging wordt geleid door een goed bestuur.
Verder is er een vrijwilligersstaf van ca. 50 mensen in totaal.
Om tot een sluitende begroting te kunnen komen moet echter wel de contributie verhoogd worden. De
welpen, die nu voor het eerst pupillen worden genoemd, betalen voortaan ƒ 0,75 per maand , de adspiranten
ƒ 1,-, de junioren ƒ 1,75, de senioren ƒ 2,50 en de niet-spelende leden ƒ 1,50.
De verrichtingen van de teams zijn in het seizoen ’60-’61 niet denderend te noemen. Van de 6 seniorenteams
wordt er niet een kampioen. Door de jeugdteams worden twee kampioenschappen behaald, door junioren B
en door adspiranten G.
Aan een aantal zaken is af te lezen dat de club steeds prestatiever aan de slag gaat. De verplichting tot
trainen wordt naast de senioren-selectie voortaan ook toegepast op de junioren-selectie. In juli wordt een
nieuwe trainer aangesteld, de heer K. de Wit. Het bestuur is erg tevreden met deze nieuwe trainer, vooral
omdat deze “tussen de profs gezeten heeft”. Voor het eerst in de geschiedenis van de club wordt er ook
een trainer aangesteld voor de lagere seniorenelftallen. “Daarvoor was onze Jan Kooge bereid, en zoals ik
wel gehoord heb: hij doet ’t lekker. Dus onze Jan zit weer ’n beetje bij z’n oude AFC. Hopelijk komt hij er in
de toekomst weer helemaal bij.”

Junioren A van het seizoen 1960-1961
Staand v.l.n.r.: M. Leek, C. Geels, H. Caarls, J. van Os, H. de Langen, A. Dingerdis, P. Ory en H. Bakkum
Gehurkt v.l.n.r.: H. Kooge, N. Zijp, T. Goemans, Ch. Taylor en P. Boekel

In maart wordt Geestelijk Adviseur Mulder, hij was al met al nog geen jaar de G. A. van de club,
overgeplaatst naar een andere gemeente. Kapelaan Kars van de nieuwe Pius X-parochie wordt later in het
seizoen de nieuwe G.A.
In het jaarverslag over het seizoen ’60-‘61 wordt gemeld dat het bestuur hoopt de tribune zo spoedig
mogelijk geplaatst te krijgen. “Alle formaliteiten zijn verricht. Hij moet alleen nog gebouwd worden.”
In het jaarverslag wordt tevens melding gemaakt van “een geslaagde tocht naar Zundert”. Al een aantal
jaren organiseert de jeugdafdeling een kamp voor de adspiranten in Zundert. “Ieder jaar weer hoor je, wat
is ‘t ’n fijne week geweest. Over behaalde successen praten we niet eens. We slepen daar altijd een stuk of
wat prijzen in de wacht. Maar dat is maar ’n bijkomstigheid. Hoofdzaak is dat ze daar genoten hebben. En
dat hebben ze. Ik geloof, dat de jongens, die dit meegemaakt hebben, zich dit hun gehele leven zullen
herinneren. Hartelijk dank aan Br. Alexius en z’n medehelpers.”
In de AFC-er van december staat een oproep aan de leden om te zorgen voor een goed tenue. Hieronder
wordt verstaan: een blauw-geel shirt, een witte broek en blauw-geel geringde kousen. Er wordt in het
clubblad geconstateerd dat steeds meer leden de laatste tijd “bepaalde vrijheden t.o.v. hun tenue
veroorloven die met de gegeven voorschriften in strijd zijn”. Steeds meer leden hebben “een zekere drang
om zijn persoonlijkheid ook in het tenue te laten gelden”. Het “actie-gebied” is vooral zichtbaar “bij de
benen, in de kousen. Op het gebied van de kousen lijkt het hek van de dam. De kousen hebben momenteel
allerhande kleuren, met name wit is erg populair. Het bestuur deelt mee dat alleen geheel blauwe kousen
naast de geel-blauwe toegestaan worden, dit in afwachting van de komende jaarvergadering waarin
waarschijnlijk het besluit zal worden genomen over te stappen naar geheel blauwe kousen. P.S. Ik heb zo het
idee, dat de huismoeders blij zullen zijn van de witte kousen verlost te worden.”

Een van de juniorenelftallen uit de beginjaren ‘60
Staand v.l.n.r.: leider Cor Dijkers, ? , scheidsrechter Jan Nieuwenhuizen,
Nico Zijp, ? , Jan Beentjes, ? , en Siem Tijm
Gehurkt v.l.n.r.: ? , "een van de jongens van de familie van Os", ? , Jan Haazelager,
Mathieu van Os en Jan Op de Weegh

