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RKAFC heeft in het seizoen ’52-’53 4 senioren-, 4 junioren-, 6 adspiranten- en een onbekend aantal 

welpenelftallen. Bij de senioren en junioren wordt niet één elftal kampioen, maar de adspiranten hebben een 

superseizoen. Maar liefst 4 teams (A, B, C en D) uit deze leeftijdscategorie behalen het kampioenschap.    

  

Bij de senioren is het ledenaantal nogal teruggelopen. Volgens de secretaris heeft dit te maken met “een 

typische A.F.C. mentaliteit”. Hij doelt daarmee op het feit dat veel leden, die ooit in het eerste elftal 

speelden, de club verlaten als zij in een lager elftal ingedeeld worden. Dit moet volgens hem maar één 

oorzaak hebben: “de geest ontbreekt”.    

  

In juli 1953 worden de kleedkamers van de club, die “absoluut onvoldoende” waren, door de KNVB 

afgekeurd. Het bestuur komt meteen in actie. Er wordt een speciale commissie benoemd die de bouw van 

nieuwe kleedkamers moet gaan voorbereiden. Om een en ander te kunnen bekostigen wordt bij de gemeente 

een renteloos voorschot van ƒ 10.000,- aangevraagd. Het plan is vanuit dit voorschot nieuwe kleedkamers te 

laten bouwen voor ƒ 6500,- en de rest van het bedrag te gebruiken om “de bankschuld te delgen”. De 

gemeente helpt uiteindelijk wel een handje, maar gaat met het voorschot niet verder dan ƒ 9.000,-.  

  

Als in de bestuursvergadering van 21 augustus de nieuwe kleedkamers ter sprake komen, vraagt broeder 

Amandus of de eigenaresse van het terrein (mevr. Vink) er al vanaf weet. “De mening is geen slapende 

honden wakker te maken. De kamers zijn uitneembaar en kunnen dus direct verplaatst worden.” Verder 

wordt besloten dat er in de kleedgelegenheid van de thuisclub boven de beide ingangen kruisbeelden zullen 

worden aangebracht.”   

  

Ook komt de exploitatie van de “cantine” ter sprake. Er wordt besloten dat het beheer van wat men in 

eerste instantie nog de “cantine” noemt zal gaan naar dhr. Molenkamp. In latere vergaderingen wordt niet 

meer gesproken over de “cantine”, maar over de consumptie - tent in de nieuwe kleedkamers.  

  

Eind ’53 is de bouwer van de kleedkamers, dhr. Heynis, gereed met de klus. Op 13 december worden de 

nieuwe kleedkamers officieel ingewijd en geopend door de deken van Alkmaar. Uit bezuinigingsoverweging 

wordt voorlopig nog geen verlichting in het nieuwe gebouw aangebracht. 

 

  

 
  

Opening van de nieuwe kleedkamers 

 



In 1953 is de AFC-accommodatie blijkbaar tevens “een openbare speelplaats”. Jongelui spelen regelmatig op 

het A-veld en de tribune. Een en ander wordt opgelost door “een goed bekeken ruiltje” met dhr. Hoeben. 

Waarschijnlijk krijgt deze een stukje van de accommodatie aangeboden om hiervan een moestuin te kunnen 

maken, dit in ruil voor een stukje bewaking. “Hij de piepers en de groente, wij een 1ste klas bewaking van 

onze accommodatie.” Getuige het volgende citaat werkt het nieuwe systeem blijkbaar prima: “Een paar 

jongens worden er zichtbaar, de hond wordt er even op afgestuurd, en …. foetsie jongens.” 

  

Op de ledenvergadering van juni ’53 wordt het financieel jaarverslag gepresenteerd door de 

penningmeester. In de notulen staat hierover: “Het opsommen van al die getallen doet ons duizelen, maar we 

kunnen er toch uit opmaken, dat alles zal rech komn met die financiën.” 

  

Hieronder het bedoelde financieel overzicht, overgenomen uit De AFC-er.  

  

 



 Tevens wordt in die vergadering bekendgemaakt dat voorzitter v.d. Berg binnenkort gaat verhuizen naar 

Haarlem en dat hij daarom ook binnen niet al te lange tijd zijn functie zal neerleggen. Eind augustus is het 

moment inderdaad daar dat dhr. v.d. Berg afscheid neemt van de club. Hij wordt, in eerste instantie 

tijdelijk, maar naar wat later zal blijken definitief, opgevolgd door dhr. Peeraer. Na de aanstelling van dhr. 

Peeraer worden de bestuursvergaderingen voortaan niet meer gehouden in huize St. Louis, maar ten huize 

van de nieuwe voorzitter. Dit is blijkbaar een gezellige locatie. In een van de notulen staat immers te lezen: 

“De discretie gebied mij het sluitingsuur van deze vergadering niet te vermelden”.    

  

Na het vertrek van de oud-voorzitter wordt onder de leden een inzameling gehouden om een 

afscheidscadeau te kunnen aanbieden. Uiteindelijk wordt dhr. v.d. Berg “een schemerlamp ad ƒ 15,- “ 

aangeboden.  

  

Onder het motto “Geestelijke waarden moeten voor ons de hoogste zijn” begint ook het seizoen ’53-’54 met 

“een algehele deelname aan de H. Mis op 6 september in de Stedelijke Muziektuin” in de Hout. “Er mag geen 

excuus zijn daar te ontbreken.” De muziektuin wordt in 1953 overigens ook gebruikt om een fancy-fair voor 

de jeugd in te houden.   

  

In september wordt officieel een supportersvereniging opgericht. Het bestuur is hier heel blij mee. Het 

bekent immers dat het uiteindelijke belang van het bestuur zal zijn “dat wij althans met het 1e elftal gratis 

reizen”.  

  

Het bestuur vindt het noodzakelijk dat er in de tribune “eenige opschriften worden aangebracht speciaal 

voor het publiek bestemd om zich niet met de scheidsrechter en de spelers te bemoeien”. De bestuursleden 

worden gevraagd na te denken over geschikte teksten, het liefst “via een aardige slagzin”.  

  

Om een idee te krijgen van de tegenstanders en de opstelling van het eerste elftal hieronder een fragment 

uit het clubblad van oktober 1953.  

 

  

 
  

 

 


