1983

AFC’34

Pupillen D1 van het seizoen '82-'83
Bovenste rij v.l.n.r.: Jan Smit (trainer), Jeroen Vreeker, Jaap Hoeben, Peter de Lange,
Marc de Wilde, Colin Wilvers, Jeroen de Vos en Loek Berger (leider).
Onderste rij v.l.n.r.: Marc Boskamp, Nuh Turpuc, Michel Robert,
Simon Jonker, Robert Keesen en John Beelen.
AFC'34 heeft in het seizoen ’82-’83 maar liefst 60 teams die meedoen aan de competities van de KNVB. Er
zijn 11 zaalvoetbalteams (5 heren-, 1 veteranen-, 3 dames- en 2 jeugdteams) en 49 veldvoetbalteams (19
herensenioren-, 4 damessenioren-, en 26 jeugdteams, waaronder 3 meisjesteams). 5 teams worden
kampioen. Dit zijn Zaterdag 3 en 7, Junioren C3, Meisjes Junioren B1 en het vlaggenschip Zondag 1. Met
name het kampioenschap van Zondag 1 maakte veel indruk in Alkmaar en omstreken.
Het eerste elftal verliest in het seizoen '82-'83 slechts 2 keer. Op 19 mei 1983 om 20.45 uur kan de
kampioensvlag omhoog. Na een enerverend duel wordt er in Leiden met 1-2 gewonnen van Lugdunum. Beide
doelpunten werden gemaakt door superspits Bas du Mortier. Na een driejarig verblijf in de 1e Klasse
promoveert AFC'34 voor het eerst in de historie naar de allerhoogste amateurklasse, de Hoofdklasse. Het
kampioenschap wordt uiteraard groots gevierd. Hoe dat ongeveer ging valt op te maken uit onderstaand
krantenartikel van de dag na het kampioenschap en een artikel dat afkomstig is uit het clubblad van 26 mei
1983.

De laatste competitiewedstrijd van het seizoen wordt gespeeld tegen SDW. Voor aanvang van deze
wedstrijd worden 4 spelers van het eerste elftal gehuldigd vanwege het feit dat zij in hun carrière maar
liefst 4 keer kampioen geworden zijn met het vlaggenschip van AFC, namelijk in 1977, 1979, 1980 en 1983.
Hieronder een foto van deze vier kanjers. Van links naar rechts zien we André Boekel, Adri Hermes, Gerard
Beentjes en Bas du Mortier. Als blijk van waardering krijgen de vier uit handen van voorzitter Bart de
Lange een horloge met inscriptie aangeboden.

Als secretaris Bert Veelders enige tijd later het jaarverslag over het seizoen ’82-’83 schrijft, is te merken
dat de consequenties van de promotie van het eerste elftal naar “het voetbalwalhalla voor de amateurs”
inmiddels volledig bij het bestuur zijn doorgedrongen. We lezen dan immers het volgende: “Deze promotie
legt wel een zware verantwoording op de schouders van de vereniging in al haar geledingen, want overal waar
AFC’34 zich zal manifesteren zal men als hoofdklasser worden beschouwd en als zodanig worden
aangepakt….”
Ondanks deze “zware verantwoording” geniet de club van het hoofdklassenschap. Als in het nieuwe seizoen,
in september 1983, de 1e overwinning binnengehaald wordt ( 0-2 tegen Xerxes), lezen we in het clubblad:
“Zondagmiddag schreef AFC’34 geschiedenis in haar bijna 50-jarig bestaan met deze eerste overwinning in
de Hoofdklasse. Ook het programma Langs de Lijn werkte aan deze geschiedenis mee, want toen Koos
Postema de 0-1 ruststand van Xerxes – AFC’34 bekend maakte met vermelding van de doelpuntenmaker Paul
van Hogen was hij zich waarschijnlijk niet bewust wat voor historische waarde deze goal voor AFC’34 had.”
Hierboven valt reeds te lezen dat de club zich al aan het voorbereiden is op het komende jubileumjaar. In
1984 zal AFC’34 immers 50 jaar bestaan. Daarom is er een jubileumcomité opgericht dat de komende
jubileumactiviteiten zal gaan coördineren. Eén van deze activiteiten is een jubileumloterij, waarbij men gaat
trachten 1000 loten à ƒ 150,- aan de man te brengen. De verkoop van de loten start in oktober 1983. Het
comité doet uitmuntend werk, want binnen één maand worden alle 1000 loten verkocht. In het clubblad
lezen we wie de topverkopers (ieder goed voor 20 loten of meer) zijn: Bert Bruin, Ed Rijs, Willem Borst, Nel
Spaans, Willem Hoes, Joop Vreeker, Pim van Rhoon, Marcel Kolster, Dirk Snip, Jan Leloux, Jan Klaver, Jan
Fransz, Bart de Lange en Ad Way. Met name Ad Way leverde een topprestatie. In twee weken tijd verkocht
hij meer dan 50 loten. Door een weddenschap met voorzitter Bart de Lange levert dit hem, naast de eer,
ook nog een mooie taart op. Een waardevolle vermelding is er ook nog voor de spelers van het eerste elftal.
Zij verkopen gezamenlijk maar liefst 150 loten (“een uitstekende prestatie van deze mannen dus ook buiten
de witte krijtlijnen”).
De biljartclub, die eind 1981 opgericht werd, floreert uitstekend, “want elke woensdagavond bestrijden de
dames en heren elkaar om het clubkampioenschap”. Clubkampioen, zowel in het libre als in het bandstoten,
wordt Mark Henneman.
In de notulen van bestuursvergaderingen lezen we dat nieuwbouw doorgaat. Mede door de toezegging van
bridgeclub RKABC, dat men op de dinsdag- en donderdagavond zal blijven spelen bij AFC’34 en dus niet zal
uitwijken naar een andere locatie, neemt het bestuur het belangrijke besluit tot (de derde) nieuwbouw. “Een
reeds lang gekoesterde wens tot de bouw van een nieuwe bestuurskamer, een kleine kantine, een
uitgifteruimte voor de verkoop van snoep, ijs, etc., 2 kleedkamers, een extra bergingsruimte en last but not
least een radiokamer, gaat hiermee in vervulling.”
Op dinsdag 19 april 1983 start de bouw met het bouwrijp maken van de grond. In mei wordt de fundering
gelegd door fa. J. Ory. Voor de werkzaamheden daarna wordt met name een beroep gedaan op vrijwillige
medewerkers. De bij de vorige bouwen bekend geworden “Ronselaar” doet wederom via oproepen en
verslagen in het clubblad zijn best om zoveel mogelijk vrijwilligers bij elkaar te krijgen om de klus zo snel
mogelijk te kunnen klaren. “Ik hoop van harte dat u ons niet in de steek zal laten, want ……. gezelligheid en
sfeer vindt u ook bij deze derde keer.”
Aanvankelijk wordt ingeschat dat de bouw in september gereed zal zijn, maar in november is de bouw,
“ondanks dat er hard gewerkt wordt door de vele vrijwilligers”, nog niet klaar. “Indien we op deze weg nog
even door kunnen gaan, dan zie ik het wel zitten om voor de kerstdagen onze nieuwbouw als gereed te mogen
bestempelen”, zo mijmert de Ronselaar in een van de clubbladen van november 1983.
In de AFC’er van 14 december lezen we het volgende bericht van de Ronselaar:

Eind december wordt duidelijk dat de bouw begin januari 1984 klaar zal zijn. Er zal dan geen officiële
opening plaatsvinden. Wel zal er op 11 januari voor de medewerkers en hun partners een gezellige avond
georganiseerd worden. Deze avond zal voorafgegaan worden door de wedstrijd AFC’34 – AZ’67, waarbij voor
iedereen de toegang gratis zal zijn.
Hieronder volgen nog twee foto’s van de bouw in 1983. Links zien we de bouw van de kleine kantine, rechts
de bouw van de radiotoren, de hal en de nieuwe bestuurskamer.

