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“Is er iets belangrijks gebeurd?” vraagt secretaris Spruit zich af in het jaarverslag over het seizoen ’49-

’50. Hij geeft zelf het antwoord: “Ja, ontzettend  veel. Als ik alles zou moeten memoreren, zou dit boek (hij 

doelt op het notulenboek waarin hij het jaarverslag schrijft) te klein blijken.” Vervolgens worden de 

belangrijkste zaken in vogelvlucht aangestipt: 

  

Bijna al “onze jongens” zijn gezond en wel uit Indonesië teruggekeerd.  

  

Het ledenaantal is opnieuw gegroeid. AFC heeft nu 6 senioren-, 3 junioren-, en 9 adspirantenteams.  

  

“Onze accommodatie is dit jaar dermate verbeterd, dat men niet meer van A.F.C. terrein spreekt, maar van 

A.F.C. Sportpark. Twee oud spelers van onze vereniging, de H.H. van Os, hebben ons in staat gesteld een 

prachtige overdekte tribune te bouwen, terwijl de ingang naar ons sportpark dusdanig verbeterd is, dat 

deze kan wedijveren met de entree van ons Gem. Sportpark. Tenslotte is er een mooi paddock verrezen, 

waarop een zeer groot aantal bezoekers onze wedstrijden uitstekend kunnen volgen. Het aangelegde 

tegelpad completeert deze schitterende outillage.” Uiteraard worden de fantastische sponsors van harte 

bedankt voor hun mooie geste. “Deze mooie daad moet zeker ontsproten zijn uit een grote liefde voor 

R.K.A.F.C.” 

 

  

 
  

Hierboven een foto van de nieuwe tribune.  

 

Hieronder een gedicht over deze tribune, geschreven door B. A., broeder Amandus. 

 



 
  

“Ons veld over de spoorbaan hebben wij er tenslotte toch bijgehouden, daar de eigenaar bereid bleek de 

huurprijs sterk te reduceren.” Het bestuur is hier heel blij mee, nu kunnen “de welpen, onze kleinste boys, 

daar onder leiding van Br. Alexius hun natuurlijk geweldige wedstrijden spelen.” Wederom wordt de heer 

Dekker geprezen om het vele werk dat hij verricht aan de velden van AFC. “Hij is het die moederziel alleen 

hele stukken van ons huidige C terrein, dat nu niet al te best is, afgraaft en een tiental meters verder weer 

neerplant om zo van een heuvelland nog iets bespeelbaars te maken.” 

  

“Een klein pessimistisch geluid moeten we tenslotte nog laten horen: onze kleedkamers. Maar dat kunnen we 

u verzekeren: Ze komen, de nieuwe, en mooie ook!” 

  

Over de verrichtingen van de diverse elftallen is het bestuur uitermate tevreden. In het vorige jaarverslag 

gaf de secretaris aan dat hij hoopte dit seizoen 4, 5 of 6 kampioenselftallen te kunnen noemen. Hij wordt 

ten volle tevreden gesteld. “Het waren er zelfs zeven stuks. Dit is werkelijk een fantastisch succes.” 

Kampioen worden het 1e, het 2e, junioren A en maar liefst 4 adspirantenelftallen. Al met al prestatief gezien 

een zeer goed jaar voor AFC, met name voor de jeugdafdeling. Opnieuw worden de broeders Alexius en 

Amandus bijzonder bedankt voor hun inzet voor de jeugd. “De pen, waarmede ik dit schrijf, zou niet 

voldoende inkt bezitten om alles te memoreren wat de Broeders voor RKAFC gedaan hebben en nog steeds 

doen.”  

  

In 1950 zijn de broeders o.a. de organisatoren van het jeugdkamp in Vught. De heen- en terugreis wordt 

door de deelnemende adspiranten op de fiets afgelegd. Hieronder twee foto's van deze unieke gebeurtenis.  

  



 
  

 

 
  

 

“Wat is een vereniging zonder clublied? Ook dit hebben we gekregen.” In 1949/’50 wordt door de KRO-

radio een wedstrijd uitgeschreven voor het beste clublied. Alle sportverenigingen mogen hieraan deelnemen. 

Ook AFC stuurt een clublied in, en …. komt als beste van alle ingezonden clubliederen uit de bus De tekst 

van het lied (“Wij jongens uit de Kaasstad, wij doen aan voetbal mee, enz.”) is geschreven door broeder 

Amandus, de muziek is van secretaris S. Spruit, die in het jaarverslag over dit lied ook nog het volgende 

meldt: “En we hebben het zelfs voor de radio gehoord, dank zij de diplomatie van de hr. Rietveld. Het zal 

hem wel een goeie sigaar gekost hebben. Maar een succes was het! Onze harten kwamen ervan in actie, toen 

daar ons clublied uit de loudspeaker weerklonk.”   

  

Hieronder volgt het eerste couplet en het refrein van het clublied uit 1950.  

  



 
 

Hierboven is al vermeld dat het 1e kampioen wordt in het seizoen ’49-’50. Om kampioen te kunnen worden 

moet AFC eerst in Krommenie een beslissingswedstrijd spelen tegen Purmerend. Deze wedstrijd wordt 

gewonnen, maar dit betekent echter nog niet dat hiermee ook meteen promotie naar een hogere klasse 

wordt behaald. Er volgt na het kampioenschap  een promotie - competitie, en omdat AFC en Beverwijk in die 

competitie gelijk eindigen op de bovenste plaats, moet er vervolgens nog een beslissingswedstrijd gespeeld 

worden tegen Beverwijk. Deze wedstrijd is een onvergetelijke gebeurtenis geworden. De wedstrijd, die 

gespeeld wordt in het gemeentelijke sportpark te Alkmaar, wordt bezocht door meer dan 10.000 

toeschouwers, en eindigt in een gelijkspel, waardoor een 2e beslissingswedstrijd noodzakelijk is. Deze wordt 

gespeeld in Wormerveer. Ruim 3500 Alkmaarse supporters reizen mee, maar de wedstrijd eindigt helaas in 

een dramatische 4–1 nederlaag. AFC blijft hierdoor 4e klasser. De teleurstelling moet groot geweest zijn. 

Maar de secretaris zegt hierover: “We hebben dit als mannen, nee als kerels, zou Karel Lotsy zeggen, 

gedragen.”  

  

 
 

Uit de AFC-er een deel van het verslag van de promotie - competitie 



 
  

 

 



Het jaarverslag wordt beëindigd met het volgende citaat: “Nooit zullen wij seizoen 49/50 vergeten. Het 

was als een droom. We zien alles nog voor ons. De enorme menigte die ons na de beslissingswedstrijd tegen 

Purmerend bij ’t binnenkomen in Alkmaar opwachtte, ’s avonds de zegetocht door de stad, de prachtige 

stand in de promotie - competitie na 3 wedstrijden en tenslotte als apotheose de meetings op ’t sportpark 

met ca. 10.000 toeschouwers – uniek in de Alkm. Sportwereld – en ons prachtige R.K. muziekcorps St. 

Caecilia keurig marcherend over het veld. Dat was als een schone droom.”   

  

Er gebeurt inderdaad veel in het jaar 1950. Uit diverse andere verslagen tot slot nog een vijftal andere 

zaken die vermeldenswaardig zijn: 

  

Het bestuursvoorstel de witte broek in te voeren, i.p.v. de zwarte, wordt na enige discussie aangenomen. 

“De heer Dröge breekt een lans voor de financieel minder bedeelden i.v.m. de aanschaffingskosten van de 

nieuwe broek. Bestuur belooft hier een soepele houding aan te zullen nemen.” 

  

Hieronder opnieuw een gedicht van B. A., nu over de witte broek.  

  

 
  

“De heer Hoek, onze trainer, heeft gemeend per 1 april (1951) te moeten bedanken. Door het vele gepraat 

langs de weg heeft hij het vertrouwen van de spelers verloren en is zijn gezag ondermijnd. De heer Hoek 

laat ons echter in geen geval in de steek en is bereid zo lang aan te blijven tot er een andere trainer is 

gevonden.” 

  



In september wordt een nieuwe penningmeester gekozen in het bestuur. De “oude” penningmeester stond 

regelmatig ter discussie, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het volgende citaat: “Het financieel overzicht kan niet 

behandeld worden daar de penningmeester zijn bescheiden “vergeten” had. De Voorzitter redt de situatie 

door uit zijn hoofd ’n serie getallen te noemen, waaruit bleek dat er buiten tribune en staantribune nog ‘n 

3½ mille schuld aanwezig is.”  

  

“Er is bericht gekomen dat de Koninklijke Goedkeuring aan de vereniging is verleend, bedenkelijk gezicht 

van de (nieuwe) penningmeester wegens de kosten van ƒ 50,-. Br. Amandus blijkt echter in zijn kas nog de 

benodigde gelden te hebben, hij zal het zegel kopen.” 

  

Het bestuur besteedt opnieuw aandacht aan “het grote gevaar van de onbewaakte overgang naar het C-veld, 

waar woensdag bijna een jongen was overreden. Broeder Alexius krijgt verlof ’s woensdags met de welpen 

naar de Overdie te trekken en als ’t niet anders kan naar ’t A veld.” 

 

Tot slot nog een foto uit de beginjaren ’50 waarvan het exacte jaartal helaas niet bekend is. Op de foto een 

veteranenelftal van RKAFC waarin vele markante AFC’ers speelden.  

 

 

 

 

 

De bovenste 4 (v.l.n.r.) zijn: P. Stuyfbergen, Wim Hoebe, Dolf Buter en Wim Brugman  

De middelste 4 (v.l.n.r.) zijn: Jan de Lange (erelid), Jan Verberne, Frans Dekker en Siem Tesselaar.  

De onderste 4 (v.l.n.r.) zijn: Piet Tijm, Leo Wentink, Siem de Groot en Sjaak Timmermans  

 


