
  1951                                                                                        AFC’34 

 

 

In het jaarverslag over het seizoen ’50-’51 staat te lezen dat het voorbije seizoen “wat het sportbeleven 

betreft wat rustiger is verlopen dan het voorgaande”. Sportief gezien zijn er over deze periode inderdaad 

geen successen te melden, dit in tegenstelling tot het jaar ervoor, toen er maar liefst 7 AFC-elftallen 

kampioen werden. Ondanks het grote aantal elftallen (7 senioren-, 3 junioren- en 10 adspirantenelftallen) 

worden er dit seizoen geen kampioenschappen behaald. Toch zijn er genoeg wetenswaardigheden terug te 

vinden over het voetbaljaar 1951.  

  

De club heeft een grote welpenafdeling, met maar liefst 10 welpenelftallen. De welpenafdeling is de 

moeilijkste afdeling binnen de vereniging. In het jaarverslag staat te lezen waarom dat zo is: “Hoewel 

Broeder Alexius (de coördinator van de welpenafdeling) bewonderd wordt om zijn vindingrijkheid, blijkt het 

toch moeilijk bij de 10 welpenelftallen de gang erin te houden.” De reden hiervoor is dat er door de welpen 

nog geen “echte” wedstrijden gespeeld mogen worden, waardoor “de interesse bij de welpen moeilijk vast te 

houden is”.  

 

 
 

Een van de jeugdteams van RKAFC uit (waarschijnlijk) 1951 

Van slechts één speler is de naam bekend: Gerrit Mosch 

 

  

In januari 1950 legt voorzitter H. ten Berge (over wie geschreven staat: “gedurende 6 jaar heeft hij z’n 

club met hart en ziel gediend”) plotseling zijn functie neer. Later in het jaar wordt tijdens de algemene 

ledenvergadering met grote meerderheid als nieuwe voorzitter gekozen dhr. B. v.d. Berg. Deze geeft op de 

eerste vergadering meteen zijn visie op de club RKAFC weer: “Hogerop te komen is punt 2. Punt 1 is: 

Jeugdopvoeding in R.K. verband.” De club heeft veel vertrouwen in de nieuwe voorzitter: “Wij zijn er zeker 

van dat het A.F.C. schip met zijn grote ervaring ’n goede koers zal kunnen houden. Moge uit zijn mond nooit 

een S.O.S. behoeven te klinken.”  

   

Na elf jaar komt er een einde aan het dienstverband van trainer Hoek. Hij wordt opgevolgd door dhr. G. v.d. 

Bergh, “een jonge trainer, welke een uitstekende moderne opleiding heeft gehad”. Voortaan is er 

selectietraining voor 36 senioren, 16 junioren en 20 adspiranten. Het bestuur hoopt dat voldoende oud-

spelers zichzelf zullen aanbieden om de overige leden te trainen.  

  



Over de accommodatie van AFC het volgende: “Onze terreinen voldoen aan redelijke eisen. Het C veld is 

zelfs uitstekend bespeelbaar. Nu ook dit terrein in handen van de Gemeente is overgegaan zal het Bestuur 

alle moeite doen de medewerking van het Gemeentebestuur te krijgen wat de verzorging van het terrein 

betreft. De toestand van het Overdieveld, terrein B dus, is verre van rooskleurig. De kleedkamers zijn 

werkelijk beneden peil.” 

  

Er wordt door het bestuur jammerlijk geconstateerd dat AFC met een groot aantal strafzaken te maken 

had. “Dit is zeer onaangenaam. De naam van A.F.C. wordt daarmede naar beneden gehaald. Laat men zich 

leren beheersen. En zeer belangrijk is: mondje dicht!” 

  

De gemoederen raken nogal verhit door een tweetal anonieme brieven, een aan het bestuur en een aan de 

KNVB. Er wordt helaas niet vermeld wat de inhoud is van deze brieven. Wel staat in de notulen geschreven 

dat het bestuur niet wil reageren op de inhoud, en dat de brief nu is waar die thuishoort: “in de 

prullenmand”.   

  

Dat de moderne tijden er langzamerhand aankomen blijkt uit het volgende citaat: “De voorzitter vindt het 

noodzakelijk dat de secretaris zo spoedig mogelijk aan een schrijfmachine wordt geholpen. Er zal een 

advertentie in Sursum Corda worden geplaatst.” 

  

De financiële positie van de club is niet bepaald rooskleurig te noemen. Regelmatig komt deze in de 

verslagen terug. Dat het bestuur niet stil zit m.b.t. de geldproblemen blijkt uit verschillende maatregelen. 

Zo wordt er een comité gevormd tot verbetering van de financiële toestand. “Als eerste daad werd een 

fancy-fair gehouden met daaraan verbonden een grote verloting.” Daarnaast wordt de contributie verhoogd. 

De senioren betalen voortaan 40 cent per week, de junioren 30 cent, de adspiranten 15 cent en de welpen 10 

cent. Daartegenover staat dat het clubblad flink gesaneerd is, en voortaan voor de leden gratis is. De ernst 

van de financiële situatie blijkt vooral uit de notulen van de bestuursvergadering van 2 oktober 1951: “Hét 

agendapunt van de avond wordt aan de orde gesteld. Met gefronsde wenkbrouwen en met donkere stem 

presenteerd de penningmeester ons zijn millioenen nota. De bezorgheid bleek terdege grond want wat met 

veel goede wil en accuratesse was opgebouwd en bezuinigd bleek in 3 maanden te zijn opgesoupeerd. We 

moeten op middelen zinnen om de inkomsten te verhogen. In dit verband stelt Br. Overste voor naar de 

eigenaresse van het A terrein te gaan om reductie op de huur te krijgen.” 

  

De bedoelde Broeder Overste is de broeder die in het verleden door het leven ging als Broeder Amandus. 

In augustus 1951 wordt hij benoemd tot Broeder Overste van het Convent. In de maanden voor zijn 

benoeming vergadert het bestuur van de club meestal in Huize St. Louis, de thuishaven van de broeders. 

Misschien is de oude broeder overste wat ziekelijk of misschien wel gewoon erg streng, in ieder geval 

mogen de vergaderingen in Huize St. Louis niet al te lang duren. Het gebeurt een aantal keren dat de 

vergadering in het broedershuis beëindigd wordt en even later wordt voortgezet in de achter het 

broedershuis gelegen St. Aloysiusschool. In de notulen van de bestuursvergadering van 25 juni staat 

hierover het volgende: “Behoedzaam sluipen hierna de geachte bestuursleden naar de St. Aloysiusschool om 

nog een ernstig woord te wisselen naar aanleiding van de wedstrijd R.K.A.F.C. – H.S.V. De klok wees reeds 12 

uur toen dhr. v.d. Berg deze vergadering sloot.” Na de aanstelling van Broeder Amandus vergadert men 

zonder problemen tot na het middernachtelijk uur op de locatie Huize St. Louis.  

  

Tot slot nog een citaat uit de notulen van de bestuursvergaderingen: “Het moet dhr. Schimmel van het hart 

dat de leden van onze vereniging en met name de senioren zo slecht op het materiaal passen. Afgelopen 

zondag is er nog een bal zoek geraakt. Spr. (spreker) snapt hier geen bal van.” 

 

 


