
  1939                                                                                        AFC’34 

 

 

In  het seizoen 1938-1939 heeft AFC 4 seniorenelftallen.  

  

Er worden in 1939 meerdere ledenvergaderingen gehouden. Opvallend is dat deze in verschillende zalen 

plaatsvinden. In ’39 wordt vergaderd bij Heckert aan het Verdronkenoord, in de zaal van de heer Haring, en 

in de zaal van de heer Bloothoofd.  

  

In de notulen van de ledenvergadering van 23 januari staat het volgende: “De voorzitter (dit was toen dhr. 

Vok Keijsper; hij was voorzitter van de club in de periode ’36-’41) maakt bekend dat op zondag 16 april het 

lustrum zal worden gehouden; misschien kan dan tevens de kampioensvlag in top!!?”  

  

Als na het voetbalseizoen de secretaris het jaarverslag opschrijft, lezen we: “Eureka! Wij hebben ’t 

gevonden. Ons doel is nu bereikt! Inderdaad AFC is kampioen en wat meer zegt gepromoveerd naar ’n hogere 

klasse! Zodat de R.K. voetbalsport in Alkmaar eindelijk weer eens ‘n 1e Klasser telt (met de 1e klasse wordt 

hier bedoeld de 1e  klasse van de toenmalige “onderbond”, de DHVB). Met grote ijver en taaie volharding 

hebben Bestuur en Spelers naar dit doel gestreefd. Aangevuurd door onze Z. Eerw. Adviseur Rector Boon, 

die wij als ’t niet oneerbiedig klinkt onze motor zouden kunnen noemen.” Dat het kampioenschap bereikt kon 

worden kwam mede door het zogenaamde 3 jarenplan, waarvan Rector Boon de initiatiefnemer was. De 

hoofdlijnen van dit plan waren: 1e jaar: Reorganisatie. 2e jaar: Verbetering spelpeil en clubgeest. 3e jaar: 

Naar het Kampioenschap. Er wordt naar tevredenheid geconstateerd dat “telken jare het gestelde doel 

werd bereikt.” 

 

Hieronder een krantenartikel uit de Alkmaarsche Courant van 13 juni 1939 waarin beschreven wordt hoe de 

promotie naar de 1e klasse van de DHVB bereikt wordt. Daaronder een foto van het kampioensteam.  

  

  

 



 

      AFC 1 kampioen van de 2e klasse DHVB, seizoen 1938-1939 

 

Staand v.l.n.r.: N. Ranzijn, H. Schilder, P. Lengers, C. Stam, C. Dijkers, 

E. van Stralen, P. Bruin, H. Savonije, en Fr. Huiberts 

Knielend v.l.n.r.: Th. Ris, J. Klanker, N. van Stralen, en O. Obdam 

  

In het jaarverslag kunnen we ook lezen hoe het lustrum, AFC bestaat in 1939 immers 5 jaar, gevierd wordt: 

“Begonnen werd met ’n H. Mis in de St. Jozefparochie gevolgd door een gemeenschappelijk ontbijt terwijl 

het Muziekcorps St. Caecilia met ’n serenade voor ’n speciale verrassing zorgde. ’s Middags wedstrijden en 

des avonds optreden van: De Veluwse Boertjes, ’n humoristisch gezelschap met een zeer in de smaak vallend 

programma. ’t Werd een geslaagde feestdag en met veel genoegen denken wij aan deze dag en avond terug.”  

Hieronder een foto van het AFC-bestuur in 1939.  

  

 



 Eind augustus is de feeststemming echter snel verdwenen. De Nederlandse regering wordt geconfronteerd 

met een steeds dreigender wordende oorlogssituatie, en besluit noodgedwongen tot mobilisatie van leger, 

vloot en luchtmacht. Een aantal senioren wordt gedetacheerd, waaronder secretaris v. d. Kamer. Hij 

vertrekt naar Vlieland “niet meer in staat zijnde het secretariaat waar te nemen.” Door de oorlogsdreiging 

kunnen de clubavonden niet meer gehouden worden. Ook de zaaltraining kan in verband met de militaire 

bezetting niet meer doorgaan. Op de ledenvergadering van 14 september spreekt de voorzitter in zijn 

slotwoord de wens uit “dat de leden ook in deze moeilijke tijden trouw aan de vereniging zullen zijn.”  

 


