1971

AFC’34

In april 1971 ontvangt het bestuur het officiële bericht dat de naamswijziging (van RKAFC naar AFC’34)
koninklijk goedgekeurd is.

AFC’34 heeft in het seizoen ’70-’71 9 zondag- en 3 zaterdagseniorenteams. Daarnaast zijn er 7 junioren-,
10 adspiranten- en 13 pupillenelftallen. De zaalvoetbalafdeling bestaat inmiddels uit 4 teams en ook doet er
een damesvoetbalelftal (“als eerste vereniging in Alkmaar”) mee aan een proefcompetitie die gespeeld
wordt in Alkmaar en omgeving. De dames worden meteen ongeslagen kampioen. De andere kampioenen van
dit seizoen zijn Junioren 1, 4 en 5.
In februari 1971 is er een nieuw jeugdbestuur aangesteld, waarin voor het eerst ook enkele vrouwelijke
leden zitting hebben. In maart is in het clubblad te lezen dat het jeugdbestuur “kollectief in verwachting is
van een fuif, hoezéé.” Deze fuif wordt gehouden in werkplaats “De Hoef”. De entree bedraagt voor jongens
ƒ 1,0000000 en voor meisjes ƒ 0,0000000. Op 28 mei organiseert men een feestje in de Vrijheidskerk, en
op 21 oktober wordt een groot vakantiefeest georganiseerd in discotheek “Bamboe”. “Voor de vechtlustigen
onder jullie: Blijf die avond alsublieft thuis, daar onze uitsmijter de laatste weken een prima conditie
heeft.” De muziek wordt gedraaid door ex radio Caroline discjockey Blackey. Het hoogtepunt van de avond
is de veiling van de Blackmail-box, “die zwarte gave doos die in de kantine staat. Deze box is namelijk door
de ontstellende hoeveelheden kopie, wat vorig seizoen werd ingeleverd, volledig uit zijn verband geraakt.”
De feestavond wordt bezocht door ca. 60 personen. “De blackmail-box bracht met moeite toch nog ƒ 18,- op
(minus bestuursinzet). De maker hiervan kon toch niet aanzien dat het werd verkocht en kocht het dus zelf.
Zijn commentaar was: Dit is het enigste dat tot nu toe uit mijn twee linkerhanden is gekomen.”
In maart staat onderstaand stukje in het clubblad over wegblijvers bij de selectietrainingen van de
adspiranten: “Onderstaande zondaars waren weer eens nergens op de training en niet op het lijstje
afberichten. Er begint zich zelfs een kopgroep van knapen zonder mentaliteit af te tekenen. L Berger (4e
x), N. Berger (3e x), J. Bruin (2e x), ….etc. ”
In april staat er onder de titel “In memoriam onze dijk” een stukje in de AFC’er over het verdwijnen van de
oude toegangsweg naar het complex in het clubblad: “Hiermede vervullen wij de droeve plicht u kennis te
geven van het verdwijnen van ons dijkje. In onze harten is thans een leegte ontstaan. Menig AFC-er zal met
weemoed terugdenken aan deze, door hen soms verguisde en verwenste, toegangsweg tot ons complex.
Dijkje bedankt, we hopen dat je van een welverdiende rust mag genieten.”
Aan het einde van het seizoen ’70-’71 stopt de heer A. Krul na 4 seizoenen met zijn werkzaamheden als
trainer van de club. Hij wordt opgevolgd door de heer Rentenaar.
Verreweg de meeste aandacht gaat in 1971 echter uit naar de bouw en de totstandkoming van het nieuwe
clubhuis. De eerste mijlpaal van de bouw wordt bereikt op 3 april. Om 10 uur gaat de vlag in top bij de bouw.
“Het hoogste punt was bereikt.”
De eerste steenlegging vindt plaats op de Sluitingsdag, 13 juni. De eerste steen (met de tekst: “Gelegd door
de gehele AFC-familie”) wordt gelegd door wethouder Joh. de Lange, “geassisteerd door een werkzame,
representatieve groep pupillen”.
Als op 18 augustus in “De Keizerskroon” de jaarvergadering wordt gehouden, wordt tijdens de opening van
de vergadering het volgende door voorzitter Bart de Lange meegedeeld: “Wij bouwen nu een grandioos
groot clubhuis voor de toekomst. Hulde voor het werk van de bouwcommissie die op basis van een begroting
van ruim 3 ton aan het werk is getogen. Door de enorme inzet van eigen leden met o.a. een Wim Zonderhuis,
de architect, aannemer J. Ory en oprichter Bertus Hoogeboom en al die andere harde werkers willen wij
veel lager uitkomen. Ik heb de grootste bewondering en het diepste respect voor al die mensen. Verder kan
ik u mededelen dat op ’t ogenblik de sloot naast het terrein wordt rechtgetrokken. De nieuwe toegangsweg
met entree komt binnenkort gereed.” Later in de vergadering wordt het volgende nog gemeld: “Nu er voor
het eerst een grote kantine op het complex komt, is er een kantinecommissie van 5 personen opgestart.
Verder wordt gedacht aan een beheerder om de dagelijkse gang van zaken te regelen. Misschien komt er
ook een prijsvraag voor een goede naam voor het clubhuis.”
In de AFC’er van 14 september staat een advertentie + prijsvraag om te komen tot een naam voor het
clubhuis. “Diegene die de naam bedenkt, welke aan het clubhuis zal worden gegeven, zal worden beloond met
een waardebon van ƒ 25,- te besteden bij onze adverteerders.”

Door zelfwerkzaamheid bespaart de club bij de bouw vele duizenden guldens. Heel veel werk wordt verricht
door een grote groep handige clubleden. Op doordeweekse avonden, maar vooral op de zaterdagen, wordt
gedurende het jaar door deze groep keihard gewerkt. In het clubblad wordt wekelijks verslag gedaan. Er
wordt steeds nauwkeurig vermeld hoe ver de bouw is, wie er op de bouw actief waren en welke klussen de
komende periode gedaan moeten worden. Ter illustratie hieronder twee pagina’s uit de AFC’er van 28
september. Daaronder een vijftal foto's die een impressie geven van de vele klussen die geklaard werden
door de vele "harde werkers".

In de bestuursvergadering van 25 oktober kiest het bestuur uit 5 sollicitanten de nieuwe kantinebeheerder.
“Gekozen wordt kandidaat A. Way.” Verder wordt besloten dat de beheerder naast een vaste vergoeding
per week ook een percentage van de totale omzet als provisie zal gaan ontvangen.
Op 19 oktober wordt bekend gemaakt dat de inzendingsperiode voor de naam voor het clubhuis is gesloten.
Er zijn dan in totaal 101 namen binnengekomen. Op 2 november wordt de naam van het clubhuis bekend
gemaakt. Het bestuur deelt dan mee dat men gekozen heeft voor de naam “Hoef-Inn”. De namen die het net
niet werden, waren “Hoefslag”, “Veldzicht” en “Molenhoek”. Bij het kiezen van de naam moet het er tijdens
de betreffende bestuursvergadering wel even hilarisch aan zijn toegegaan. In de notulen lezen we het
volgende: “De hr. Dijkers wordt verzocht de naam bekend te maken, en wat gebeurde er tot verbazing van
iedereen? De naam “Hoef-Inn” was ingezonden door onze secretaris Dhr. C. Dijkers.”
Op zaterdag 18 december wordt het clubhuis officieel geopend door wethouder de Lange. Er wordt een
receptie gehouden van 14.30 tot 16.30 uur. ’s Avonds is er om 20.30 uur Open Huis. Er wordt dan tevens een
film gedraaid, die gemaakt is van de bouw. De bouwploeg krijgt later in het nieuwe jaar een feestavond
aangeboden.

Officiële opening van clubhuis Hoef-Inn door wethouder Joh. De Lange
Van rechts naar links staan achter de pupillen G. Klaver, C. Dijkers, B. de Lange,
Joh. de Lange, C. Wijnstok en ceremoniemeester L. Boeters

In het clubblad van 21 december staat een hartelijk woord van welkom aan alle vrienden van de bridgeclub
RKABC, “die vanaf 2e Kerstdag en verder iedere donderdagavond ons clubhuis “Hoef-Inn” als hun eigen
home zullen gaan gebruiken”. In het zelfde blad lezen we ook: “Het bouwteam en alle medewerkers hebben
eer van hun werk. Zij hebben hiermede een brok AFC-geschiedenis geschreven dat de grootste bewondering
heeft gewekt bij overheidsinstanties, de KNVB en vele sportverenigingen. Niemand, maar dan ook niemand,
had voor mogelijk gehouden, dat een club in de stad, met eigen mensen, dit zou kunnen realiseren. In de
pers leest men woorden als “AFC’34 in een paleis” en “AFC’34 heeft een kasteel”. Ceedee (C. Dijkers) besluit
zijn stukje met: “18 december was ’n dag om nimmer te vergeten en die met gouden letters wordt
bijgeschreven in de reeds roemruchte geschiedenis van onze AFC.”
Al met al heeft het nieuwe clubhuis ƒ 110.000,- gekost. Slechts een klein deel van de totale kosten moet
door de vereniging zelf betaald worden. Het grootste gedeelte komt binnen via subsidies van de gemeente,
de NSF en de Provinciale Sportraad.

