1984

AFC’34

Het aantal AFC-teams, dat in het seizoen '83-'84 meedoet aan de KNVB-competities, bedraagt 59, 1
minder dan het seizoen ervoor. AFC'34 telt bij de veldvoetbalafdeling 20 senioren-, 13 junioren-, 10
pupillen- en 6 damesteams. De zaalvoetbalafdeling bestaat uit 10 teams. Zes teams worden kampioen:
Zondag 4, Zaterdag 2, Zaterdag 6, Dames 1 (kampioen van de Hoofdklasse), Meisjes Junioren B en Jeugd 1
van de zaalvoetbalafdeling.
Het eerste elftal, dat voor het eerst in de Hoofdklasse speelt, heeft een prima seizoen. In de
eindrangschikking eindigt het op de 4e plaats. In de districtsbeker doet het eerste het ook erg goed. In de
halve finale wordt na verlenging met 5-2 gewonnen van de algemene amateurkampioen van Nedeland,
IJsselmeervogels, waarna men op 5 juni op het terrein van KFC de finale mag spelen tegen Ajax 2. De
beloften van Ajax winnen deze wedstrijd, maar AFC’34 plaatst zich hierdoor wel voor de strijd om de
landelijke beker ‘84-’85. In de eerste ronde wordt AFC echter al uitgeschakeld door RBC (tegen de
verhouding in, met 1-2).
AFC beleeft in 1984 een flink aantal hoogtepunten. De accommodatie wordt opnieuw verbeterd. In januari
wordt de nieuwbouw (het gedeelte tussen het kleedkamergebouw en de “oude” Hoef-Inn) geopend. In maart
komt de nieuwe staantribune gereed en in april het “voorterrein”, met een nieuwe fietsenstalling en een plek
voor de oudpapiercontainer.
De meeste hoogtepunten betreffen echter de viering van het 50-jarig jubileum van de club. In mei wordt
het Jubileumboek, samengesteld door Janny Broekman, Arie Bruin en Cor en Cees Dijkers, uitgegeven. In
dit boekwerk wordt veel aandacht geschonken aan de dan al roemrijke historie van de club. Verder volgt er
een ode aan de vele vrijwilligers en commissies die de club rijk is. Een flink deel van het boek bestaat uit de
zogenaamde fotogalerij. In deze galerij staan foto’s van alle 59 AFC-teams van het feestelijke seizoen ’83’84.
Hieronder de voorpagina van het jubileumboek alsmede een zestal teamfoto’s uit dat boek.

Zondag 1
Staand v.l.n.r.: Ad Way (begeleider), Jan Fransz (trainer), Gerard de Lange, Rob Boersma, Derrick Grot,
Arnold Oosterveer, Adri Hermes, Erwin Peters, Werner Biskanter en Cor Blok (verzorger)
Gehurkt v.l.n.r.: Marc Castelijn, Marcel Kolster, Rob Kuiper, Paul van Hogen, Roger Nutt,
Jos Cornelisse en Peter Buis

Junioren A1
Staand v.l.n.r.: John Goemans sr., Jan Broekman, Peter Besteman, ?, John Goemans,
Alex Buitenkant, Marcel Hoeben, Rob de Boer, Herman Visser, Piet Stam en Aart Korenhoff
Gehurkt v.l.n.r.: Hans Visser, Juan Fernandez Coto, Alex Pastoor, Winston Grot,
Patrick Broers, Richard Hegeman en René Stam

Junioren C1
Staand v.l.n.r.: Christiaan Spaans, David Jongejan, George Stam, Martin Gilliam, Marc de Wilde,
Marco Jonker en Kees Veenis (leider)
Gehurkt v.l.n.r.: Marc Min, Jeroen Vreeker, Marc Boskamp, Robert Keesen,
Arjen Koster en Marco Groefsema

Zaterdag 7
Staand v.l.n.r.: Nico Zijp, Ruud Oomen, Kees Boot, Vincent Bosman, Erik Bruseker,
Lucas Verhagen en André de Jong
Gehurkt v.l.n.r.: Gerard Krom, Jan Mulder, Martin van Nimwegen,
Piet Knol, Ferry Risa en Loek van Veen

Zaal Heren 1
Staand v.l.n.r.: Laus van Langen (coach), René Schilder, Peter Oosterveer, Ton Pronk,
Ruud Doodeman, Co Sorbach en Cor van der Weijde (grensrechter)
Gehurkt v.l.n.r.: Hans de Lange, Ruud Oosterveer, Frank Buis, Rob Oosterveer en John Goemans

Zaal Heren Veteranen
Staand v.l.n.r.: Joop van Mildert (grensrechter), Dolf Buter, René Koelman, Ad Way en Jan Duin
Gehurkt v.l.n.r.: Piet Stam, Asur Ben Salah en Kees Peetoom

Andere bij het jubileum behorende activiteiten zijn het 1 e Internationale Jeugdtoernooi in mei, de receptie
t.g.v. het gouden jubileum op 1 juni (tijdens deze receptie krijgt Aad van Rhoon de zilveren KNVB-speld
aangeboden, “een onderscheiding die gezien moet worden als een hommage aan alle vrijwilligers van AFC”),
en de reünie op 2 juni. Deze reünie wordt een onvergetelijke gebeurtenis. Dit komt vooral door de grote
opkomst van oud-leden, de erewedstrijd van het eerste leftal tegen de oud-internationals (uitslag: 2-2) en
de grote feestavond met filmvoorstellingen van de afgelopen bouwactiviteiten bij AFC’34.
Tot slot mag in dit jubileumoverzicht de zogenaamde Nederlagenreeks niet onvermeld blijven. AFC 1 speelt
in het jubileumjaar maar liefst 7 thuiswedstrijden tegen profclubs. De reeks wordt gewonnen worden door
de club die AFC de grootste nederlaag zou toebrengen. Uiteindelijk blijkt AZ’67 (met een 0-4 overwinning)
de winnaar te zijn. AFC zou door geen van de profclubs weggespeeld worden. Het won 1 wedstrijd (1-0 tegen
Telstar), speelde 1 keer gelijk (1-1 tegen Go Ahead Eagles) en verloor van Volendam, Sparta, Haarlem, FC
Utrecht en AZ.
Hieronder een bladzijde uit het clubblad van 6 juni 1984 met een verslag van een aantal jubileumactiviteiten
uit het jaar 1984.

Wat gebeurt er nog meer in 1984?
AFC’34 gaat een sponsorovereenkomst aan met ‘t Hooge Huys. M.i.v. seizoen ’84-’85 speelt AFC’34 in de zaal
onder de naam AFC / ’t Hooge Huys. Ben van Zanten wordt voorzitter van de zaalvoetbalafdeling.
Door de nieuwbouw en het voortijdig weghalen van de biljarts speelt de biljartclub slechts een halve
competitie. “Onder soms wat te rumoerige omstandigheden maar in een prachtige omgeving zijn de
wedstrijden sportief verlopen.” In de eindstand wordt Arie de Boer winnaar met een moyenne van 1.66. De
hoogste serie is van Piet Stam (29).
In april wordt er een tribunecomité opgericht met dhr. B. Hoogeboom als voorzitter. De doelstelling van dit
comité is: “Het komen tot realisering van een vergrote tribune buiten bezwaar van de financiële huishouding
van de vereniging AFC’34”.
Wegens het jubileum is er alleen een sluitingsweekend voor de pupillen. Wel wordt er op 10 juni nog een
Heilige Mis gehouden op het hoofdveld.
Aan het einde van het seizoen ’83-’84 stopt Willem Borst (na 5 jaar) als kantinebeheerder van AFC’34. Hij
vindt een andere betrekking bij De Amstelhoek. In het nieuwe seizoen worden zijn taken overgenomen door
Johan Levering (doordeweeks) en Fokke Heida (in de weekends). Later in het seizoen blijkt dat
eerstgenoemde noodgedwongen zijn werkzaamheden voor AFC moet beëindigen. Hij wordt dan opgevolgd
door Rob Uitermarkt.
Tijdens de jaarvergadering wordt ingestemd met het verhogen van de contributies. Deze worden als volgt
vastgesteld: senioren: ƒ 174,-, junioren A en dames: ƒ 144,-, junioren B: ƒ 114,-, junioren C en meisjes 15 en
16 jaar: ƒ 96,- en pupillen, meisjes t/m 14 jaar en niet-spelende leden: ƒ 78,-.
Er wordt nog volop entertainment geboden bij AFC. Voor de pupillen is er weer een carnavalsavond (waarbij
de opkomst zeer tegenvalt), 1 keer in de 14 dagen is er een clubavond met klaverjasdrive (“met de
uitstekend door de heer en mevr. Van Rhoon verzorgde prijzentafels”) en “vanwege de grote vraag naar
kaarten” zijn er dit jaar maar liefst 4 voorstellingen (“van zeer grote klasse”) van het Hoef-Inn Kabaret
met de show “De een zijn brood …”

De heren van het IOT in 1984
Staand v.l.n.r.: Willem Rensen, Henk Borst, Willem Vogelzang en Piet Boekel
Zittend v.l.n.r.: Aad van Rhoon, Jan Ooyevaar, Jan Kwant en Siem Groot

