1965

AFC’34

AFC staat in het seizoen '64-'65 bij de KNVB met 26 elftallen ingeschreven: 8 senioren-, 7 junioren- en 11
adspirantenelftallen. Door de vele pupillenteams worden nog steeds geen officiële competitiewedstrijden
gespeeld.
Financieel gezien gaat het goed met de club. Voorzitter Jan de Lange meldt tijdens de algemene
ledenvergadering in september dat de penningmeester voor de eerste keer in de periode van zijn
voorzitterschap “met een batig saldo naar voren is gekomen”. Een financiële meevaller is het bedrag van ƒ
3000,- dat de club mocht ontvagen van Alkmaar '54 i.v.m. de overschrijving van Albert Vreeker naar de
profclub.
Als de competitie al behoorlijk gevorderd is, wordt duidelijk dat het eerste elftal grote kans gaat maken
kampioen te worden van de 4e klasse. In maart staat het eerste elftal met 28 punten uit 18 wedstrijden
bovenaan. Nu het zo goed gaat met het vlaggenschip van de club, wordt in het clubblad door een van de
leden een oproep geplaatst om initiatief te nemen de ter ziele gegane supportersvereniging weer op te
richten. In het naschrift van de redactie staat echter te lezen dat de supportersvereniging nog niet ter
ziele is. Er wordt gemeld dat de vereniging nog jaarlijks het eierenfeest voor de pupillen organiseert. Ook
wordt gemeld dat de supportersvereniging “de kruisbeelden voor cantine en kleedkamers bij de opening van
ons complex heeft aangeboden”. (Dit gebeurde echter al 5 jaar daarvoor, in 1960.) Men voegt er nog aan
toe: “Als we goed zijn ingelicht telt de vereniging nog een viertal leden. Er schijnt zelfs nog een bescheiden
kas te zijn. Hopelijk leidt deze oproep tot een hernieuwde bloei.”

De supportersvereniging mag dan bijna ter ziele zijn, het aantal toeschouwers bij de thuiswedstrijden van
het eerste elftal is gezien bovenstaande foto nog zeer groot. Hier gaat het publiek langs “het dijkje”
huiswaarts na de wedstrijd RKAFC – SVW.
Bovengenoemd dijkje is ook goed te zien op de luchtfoto die op de volgende pagina staat. Op de foto zien we
een deel van de Hoeverweg en het gebied ten westen daarvan. Linksboven zien we het complex van RKAFC,
dat in 1965 bestaat uit 4 velden, een clubhuis en een tribune. Rechtsboven zien we het dijkje, dat het
complex met de Hoeverweg verbindt.

Hetgeen al jaren gehoopt werd, wordt aan het einde van het seizoen inderdaad werkelijkheid. Het eerste
wordt kampioen, en promoveert naar de 3e klasse. Het kampioenschap wordt binnengehaald na de
uitwedstrijd tegen VVW. Maar liefst twintig bussen met supporters begeleiden de spelers naar
Wervershoof. Terug in Alkmaar wordt er op grootse wijze feest gevierd. Dit feest vindt plaats in de
omgeving van hotel Centraal aan het Hofplein.

Het kampioenselftal van '64-'65
Staande v.l.n.r.: Jan Op de Weegh, Ab Vreeker, Jan Kooge, Joop van Os, Jaap Moras, Gerard van Lith,
Ben van Zanten en begeleider Leo Wentink
Gehurkt v.l.n.r.: trainer Dick Kuyper, Henk Kooge, Frans de Laat, Jan Haazelager en Gerard Klaver

In juni 65 wordt een speciaal clubblad uitgebracht, het zogenaamde Kampioensnummer. Het blad telt maar
liefst 24 pagina’s. Uitgebreid wordt ingegaan op de fantastische prestaties van het kampioenselftal. In dit
blad lezen we o.a. de volgende gegevens: De goalgetters van het seizoen zijn Gerard van Lith met 20
doelpunten, Jan Kooge met 14, en Ben van Zanten met 10 doelpunten. Vier spelers spelen alle 22
competitiewedstrijden in de basis. Dit zijn Jaap Moras, Jan Haazelager, Jan Op de Weegh en alweer een
Jan, Jan Kooge.

'
Feestgedruis na de kampioenswedstrijd. Jan Kooge (rechts) kraait het uit.

Feestende supporters meteen na de kampioenswedstrijd

De eindstand van de 4e klasse B zoals die in het clubblad vermeld staat.

Velen feliciteren RKAFC met het behaalde kampioenschap. Hieronder de felicitatiebrief van tegenstander
Meervogels uit Akersloot. De brief is geschreven door de secretaris van Meervogels, Gerard Krom sr.

Naast het eerste worden in 1965 ook het derde, Junioren 4, Junioren 5 en Adspiranten F kampioen.
In oktober verschijnt de AFC'er opnieuw in een andere gedaante. Bijna een jaar lang verscheen het
clubblad in een “goedkope”, gestencilde uitgave, op A4 formaat. De vernieuwde AFC'er is volgens de
redactie “qua formaat iets kleiner, doch qua inhoud zeker niet bescheidener”.
In oktober wordt door de redactie van het clubblad een wat “wilde” actie, de Actie Clubhuis, opgestart. De
actie is opgezet “ten einde een begin te maken met het verzamelen van de benodigde financiën voor de bouw
van een nieuw clubhuis”. In het clubblad worden de leden opgeroepen mee te doen aan de actie. De
deelnemers zeggen toe dat ze na afloop van het seizoen '65-'66 een bepaald bedrag per doelpunt, dat het
eerste elftal meer vóór heeft dan tegen, te zullen betalen voor het goede doel. De eerste deelnemers aan
de actie zijn: Hr. Van Os, Hr. B. P. de Lange, D. Buter, S. Kuis en J. Timmermans.

Het tweede elftal van RKAFC in 1965
Staand v.l.n.r.: Frank Smit, Jan Ory, Hans Dekker, Mathieu van Os,
Siem Kuys, Gerard Klaver, Jan Haazelager en elftalleider Jaap Verver
Gehurkt v.l.n.r.: Piet Stavenuiter, Ben van Zanten, Gerard van Lith,
Jan Beentjes en Peter de Laat

