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In het jaarverslag over het seizoen ’45-’46 beschrijft secretaris Siem Spruit RKAFC als een vereniging die 

“na de verschrikkelijke wereldoorlog als het ware weer opnieuw moet beginnen. Ons terrein was niet 

toonbaar meer. Dit is weder bespeelbaar gemaakt. Onze kleedkamers, die al zeer gehavend uit de slag 

waren gekomen, zijn niet meer te herkennen. Door de activiteit van verschillende leden zijn ze in 

behoorlijken staat gebracht. Omrastering van het speelveld werd in orde gemaakt. Na veel moeite lukte het 

om waterleiding in de kleedkamers te krijgen. De toegang tot het terrein begint er ook weer smakelijk uit 

te zien met z’n twee cassa’s, de trots van onzen Penningmeester.” Hierna volgt een woord van dank aan de 

leden die avond aan avond gezwoegd hebben om dit voor elkaar te krijgen. “Bravo Jongens! Wij zijn trots op 

jullie! Dat is nu clubliefde!”  

  

In het jaarverslag vermeldt de secretaris “nog iets zéér belangrijks, de oprichting – geboorte van ons 

cluborgaan De AFC-er”. In maart 1946 verschijnt het clubblad immers voor de allereerste keer. Het blad, 

dat onder redactie staat van de heer Jac. Smit, kost dan nog 12½ cent per nummer. Voorzitter ten Berge is 

gevraagd het eerste stukje te schrijven. Hij begint zijn bijdrage als volgt: “A.F.C.-ers! Met genoegen voldoe 

ik aan het verzoek van den hoofdredacteur van het A.F.C.-nieuws, om bij de geboorte van dit voor ons zo 

belangrijke maandblad een klein stukje te schrijven.” Daar het uitgeven van het clubblad een dure 

aangelegenheid is, worden de AFC-leden aangespoord nieuwe abonnees te werven. Ook worden de leden 

opgeroepen advertenties te plaatsen want “zonder advertenties heeft het orgaan geen 

bestaansmogelijkheid”.  

  

In 1946 groeit het ledenaantal van de club enorm. “Het was soms niet meer bij te houden. Het aantal werd 

van een bescheiden cijfer tot meer dan 250 leden opgevoerd. Een prachtig resultaat in één seizoen.” Door 

de enorme groei is de club genoodzaakt uit te zien naar een tweede speelveld. Na veel gezoek en vele 

besprekingen lukt het om beslag te leggen “op een terrein vlak achter ons veld gelegen achter de 

spoorbaan”. Vanaf het begin van het seizoen ’46-’47 kan dit veld gebruikt worden.  

  

In het seizoen ’45-’46 speelt AFC met 7 elftallen. Er zijn 4 seniorenteams. Het 1e elftal heeft een prima 

seizoen, maar “door een kleine pech” gaat promotie naar de 4e klas helaas verloren. Het 2e en het 3e worden 

kampioen. Verder heeft AFC een junioren-, een adspriranten- en een veteranenelftal. Over de veteranen 

nog het volgende citaat: “Wij hebben eenige wedstrijden gezien. Maar wat die Heren nog op ’t groene veld 

presteren is werkelijk bewonderenswaardig. Hulde aan de mannen met baarden.” 

  

Een andere zaak die speelt in het jaar 1946 is de positie die AFC moet innemen ten opzichte van de 

Diocesane Haarlemse Voetbal Bond (de DHVB; dit was de katholieke onderbond van de toenmalige R.K.F., 

gelijk te stellen aan de latere afdeling Noord-Holland van de KNVB, en de huidige 5e en 6e klasse van het 

district West 1 van de KNVB). De meerderheid van de leden geeft aan liever te spelen in “neutraal verband” 

en geeft daarmee de voorkeur aan boven het spelen in “katholiek verband”. Als er in maart ’46 een algemene 

ledenvergadering gehouden wordt, noteert de secretaris over deze kwestie het volgende: “De heer Theo 

Wentink daarna het woord verkrijgend stelt AFC voor als een scheepje op zee en brengt hulde aan de 

schippers en bemanning. Spreker hoopt, dat door gemeenschappelijk streven dit scheepje met behouden 

vaart regelrecht op het doel van de reis wordt aangestuurd: de K.N.V.B.”.  

  

Tot slot nog twee citaten uit de notulen van de jaarvergadering die in juli 1946 gehouden wordt: “De 

Penningmeester zegt dat wij tevreden zijn, maar dat hij niet voldaan is. Nu dat zijn Penningmeesters, geloof 

ik, nooit. Die willen maar steeds meer.” En: “Het verslag van de Commissie van Materieel duurt slechts 

enkele seconden. Met  “er zijn maar 4 ballen” is dit verslag begonnen en weer geëindigd.” 

 

 

 

 

 

 



De voorpagina van het allereerste clubblad van RKAFC, de AFC-er. 

 

 

 
  

 

 



 

 

Hieronder twee stukjes uit de eerste jaargang van de AFC-er,  

een over de ballen en een over het onderwerp trainen. 

 

 

  
 

 

  

 

 


