1974

AFC’34

In 1974 gaat de bouw van de kleedkamers gestaag door. Tijdens de algemene ledenvergadering in augustus
zegt voorzitter Bart de Lange: “Op het gebied van de bouw kunnen wij tevreden zijn. De eerste 8
kleedkamers zijn gereed en een uitstekende lichtinstallatie siert ons veld.” In het jaarverslag van het
seizoen ’73-’74 schrijft secretaris Dijkers dat men nu druk bezig is met het 2e gedeelte. De bouwers, met
name het Bouwteam (“met mannen als W. Zonderhuis, B. Hoogeboom, J. Ory, voorz. Bart en vele andere
werkers”), worden nadrukkelijk in het zonnetje gezet: “Fantastisch mannen. Hulde voor de mensen die
hiervoor iedere maandag vergaderen en de mensen die iedere zaterdag en soms ook in de week weer op de
bouw zijn. Dat zijn kerels waarop wij kunnen bouwen………” Toch is er af en toe ook een kritische noot te
lezen, zoals in de AFC’er van 23 mei: “Onvoorstelbaar is de inzet van deze selecte groep medewerkers, maar
nog onvoorstelbaarder is de ongeïnteresseerdheid van de meeste AFC-ers, waarbij er toch veel zijn, die ons
zo geweldig zouden kunnen helpen met hun aanwezigheid op de bouw van een paar zaterdagen.”
Aan het einde van het jaar wordt in één van de reeds gereed zijnde kleedkamers een sauna geplaatst. Het
bestuur besluit deze sauna ook open te stellen voor de liefhebbers. Op woensdagavond voor de dames en op
donderdag en vrijdag voor de heren. De kosten bedragen ƒ 1,50 per keer voor leden t/m 18 jaar, en ƒ 2,50
voor leden boven de 18. Over de sauna staan in de AFC’er van 17 oktober de volgende citaten:
“Langs de lijn hoort men zeggen………..
dat Koos Bakker belangstellend informeerde of er tijdens het weekend “gemengd” van de sauna mocht
worden genoten
dat secretaris Dijkers prompt reageerde “teugen” te zijn
dat een ander bestuurslid daarop opmerkte dat Hoef-Inn geen Dolce Vita is……….”
Hét hoogtepunt van het seizoen ’73-’74 is ongetwijfeld de “meesterlijke” viering van het 40-jarig jubileum
van de club. Met name de Eucharistieviering die op 1 e Pinksterdag op het hoofdveld wordt gehouden, en de
daaropvolgende broodmaaltijd, in alle zalen van de Hoef-Inn, zijn activiteiten waarover nog lang
nagesproken wordt. Daarnaast wordt een jubileumboek uitgegeven, is er een grote verloting waarbij 10.000
loten à ƒ 1,- verkocht worden, is er een receptie, zijn er diverse jubileumwedstrijden, en worden de
festiviteiten afgesloten met een gezellige sluitingsdag en feestavond. De apotheose was, volgens voorzitter
Bart de Lange tijdens zijn openingswoord van de algemene ledenvergadering, “de uitreiking van de Zilveren
Bondsspeld aan onze secretaris Cor Dijkers”.

De voorzijde van het jubileumboek t.g.v. het 40-jarig jubileum

In hetzelfde openingswoord meldt Bart de Lange ook het volgende: “Helaas zijn er ook minder plezierige
berichten.” Hij doelt dan op de degradatie “van ons 1 e elftal naar de 4e klas. Op die trieste zondag bij
L.S.V.V. zijn wij weer afgezakt.” Sportief gezien is het seizoen ’73-’74 “over de gehele linie niet
denderend” te noemen. In het jaarverslag schrijft secretaris Dijkers: “Kampioenen waren dit jaar niet dik
gezaaid. Alleen dames 1 en 2 behaalden het kampioenschap. Helaas hadden wij dit jaar wel meer
degradanten, waaronder zelfs ons vlaggeschip.”

Het 1e elftal in maart 1974
Staand v.l.n.r.: J. Op de Weegh (verzorger), J. v. d. Gevel (trainer),
J. Bakker, A. Pieters, L. Boeters, N. Dekker, J. Hoogland, H. van Os, P. Nieuwenhuizen,
J. Smit, G. Vader (grensrechter), P. Leek (begeleider)
Gehurkt v.l.n.r.: K. Ruiter, S. Huisman, D. Pronk, J. Dekker, C. v. d. Maat

Eén van de oorzaken van de degradatie van het 1e elftal is volgens het bestuur het matige functioneren van
trainer v. d. Gevel. De wijze van trainen is in orde, “negatief is dat het begeleiden in z’n vocabulaire niet
voorkomt”. In april wordt aan de trainer kenbaar gemaakt “dat het voor zijn naam als trainer het beste is
om zo spoedig mogelijk te vertrekken”. Dat de heer v. d. Gevel dit niet zonder slag of stoot doet, blijkt uit
de volgende citaten uit de notulen van de bestuursvergaderingen uit die tijd.
19-8-1974: “Trainer v. d. Gevel, hoewel per 5 aug. weer hersteld, is niet meer komen opdagen op z’n werk. Er
zal onderzocht worden naar de mogelijkheid om dhr. v. d. Gevel op staande voet te ontslaan.”
26-8-1974: “Dhr. v. d. Gevel traint momenteel de verenigingen DCO en Noordwijk.”
14-10-1974: “J. v. d. Gevel heeft de arbitragecommissie van de KNVB ingeschakeld.”
Gedurende het seizoen ’74-‘75 worden de trainingen dus niet verzorgd door de eigenlijke trainer, maar door
de heren Hoet en Kooge, met de heer B. Hoogeboom als “supervisor”.
Een andere zaak waarover het bestuur absoluut niet tevreden kan zijn is de sportiviteit binnen de
vereniging. I.v.m. de viering van het 40-jarig jubileum van de vereniging was het seizoen ’73-’74 door het
bestuur in het teken van de sportiviteit gesteld. De voorzitter evalueert de actie als volgt: “Hiervan is
echter geen barst terechtgekomen. We hadden meer strafzaken als ooit tevoren. Dat is m.i. een schande.”

Het bestuur van AFC’34 anno 1974
Staand v.l.n.r.: C. Wijnstok, A. de Lange, E. Binnenwijzend – van Rhoon, A. Bruin
Verder v.l.n.r.: R. Koelman, W. Bakker, J. Nieuwenhuizen, B. de Lange,
J. Schoen, C. Dijkers, E. Rijs en G. Klaver

Tot slot nog wat feiten uit het jaar 1974:
Aan de competitie van het seizoen ’73-’74 wordt meegedaan door de volgende 49 teams: senioren zondag:
10, senioren zaterdag: 3, junioren A: 5, junioren B: 5, junioren C: 7, pupillen A: 6, pupillen B: 2, pupillen C: 2,
dames: 4, en zaalvoetbal: 5.
De contributie wordt opnieuw verhoogd. De senioren gaan nu per maand ƒ 7,- betalen, de junioren A ƒ 6,-, de
junioren B en C ƒ 5,-, de pupillen ƒ 4,-, de dames ƒ 6,- en de niet-spelende leden ƒ 3,50.
Het oud papier brengt maar liefst ƒ 15.500,- op. Er wordt 110 ton opgehaald. Aan het begin van het seizoen
is de kiloprijs nog 8 cent per kilo. Later in het seizoen ontvangt de club maar liefst 25 cent per kilo.
Financieel gezien gaat het goed met de club. In totaal komt er ƒ 67.533,65 binnen. Hetzelfde bedrag wordt
ook weer uitgegeven.
Het jeugdbestuur is nog actief, maar op een zeer laag pitje. In januari organiseert men voor alle junioren
een grote filmavond. De toegang is gratis. Vertoond wordt de film “What’s now pussycat”. Verder wordt er
weinig vernomen van het jeugdbestuur.

Junioren 1 van het seizoen ‘73-‘74
Staand v.l.n.r.: René Schilder, Hans Kaspers, Hans Termaat, Auk Buter, Martin Ooievaar,
André Boekel, Adrie Hermes, Cees v. d. Burg, Peter de Betué
Gehurkt v.l.n.r.: John Kueter, Jan Kloet, Johan Vermeulen, Jan van Dam, Co Blaauw, Rob Ceelie,
Harry de Ruiter, Willem Oud, Jan Kooge met zoon Johan

In 1974 gaat er opnieuw een groep D-pupillen op zomerkamp. Deze keer gaan ze naar Huybergen. Hieronder
de groep met hun begeleiders.

