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In 1955 worden de zogenaamde clubavonden op veler verzoek weer in ere hersteld. De clubavonden worden 

voortaan gehouden in het Katholiek Militair Tehuis aan de Egmonderstraat. Daar het bestuur voortaan het 

liefst vergadert op dezelfde datum en dezelfde plek als waar de clubavonden plaatsvinden, worden de 

bestuursvergaderingen voortaan ook op deze locatie gehouden. Met het bestuur van het KMT komt men 

overeen om per clubavond een vergoeding van ƒ5,50 te betalen. Bovengenoemde constructie heeft als 

voordeel dat de bestuursvergaderingen voortaan een stuk vlotter verlopen, omdat de bestuursleden na de 

vergaderingen nog even tussen de leden van de clubavond willen verblijven. Uit meerdere verslagen blijkt 

dat de clubavonden in 1955 erg gezellig zijn. Dit komt ook doordat in het KMT “de hr. en mevr. Winder zo 

gezellig de scepter zwaaien”. Het gezellige karakter van de clubavonden blijkt ook uit de twee volgende 

fragmenten uit de notulen van de bestuursvergaderingen:  

  

17-1-1955: “Even half 10 sloot de Voorz. om met de Geest. Adviseur de meeste en mooiste prijzen van de 

clubavond-verloting in de wacht te slepen, en ging het bestuur een kop koffie drinken (sommigen een 

“pilsie”) en een kaartje leggen op de clubavond. Daar de beide massa-prijswinnaars de beschikking hebben 

over een eigen wagen, behoefde niemand assistentie te verlenen bij het vervoer van de prijzen.” 

  

21-11-1955: “Niets meer aan de orde zijnde sluit onze voorzitter deze vergadering met de Chr. Groet. 

Lekker vroeg genoeg om onze Comm. v. Materieel en de Secr. in de gelegenheid te stellen de 1e en 2e 

Betaalmeester even op ’t groene laken af te drogen.” 

  

De start van het betaalde voetbal dreunt in 1955 nog een behoorlijk tijdje na. In het jaarverslag over het 

seizoen ’54-’55 wordt dit als volgt omschreven: “De opkomst van het betaalde voetbal zorgde ervoor dat er 

alsnog een storm opstak. Toen de KNVB het betaalde voetbal binnenhaalde, ontlaadde zich de storm in een 

donderslag. Na een storm blijven er brokken achter. Ook bij ons vielen er brokken.” De grootste brokken 

betreffen de publieke belangstelling bij de wedstrijden van het eerste elftal. Deze zakt namelijk zo 

catastrofaal, dat de secretaris zich afvraagt: “Waar zijn de juichers, de leve AFC roepers gebleven?” Het 

bestuur van AFC probeert de ergste schade te beperken door in samenwerking met de competitieleiders en 

de Alkmaarse amateurclubs de wedstrijden zo te plannen dat deze zo weinig mogelijk samenvallen met die 

van de profs.  

  

Jan Kooge is in de AFC-geschiedenis de eerste AFC-speler die de overgang maakt naar het betaalde 

voetbal, in dit geval v.v. Alkmaar, later Alkmaar ’54. AFC ontvangt geen vergoeding voor Kooge, daar deze in 

eerste instantie “naar de amateurafdeling van de profs is gegaan”.  

  

Een andere zaak die de AFC-gemoederen in ’55 nogal bezighoudt is de systematiek betreffende het 

samenstellen van de (senioren)elftallen. Al sinds het ontstaan van de vereniging ligt deze taak in handen van 

de zogenaamde elftalcommissie. Het samenstellen van de elftallen is echter geen gemakkelijke taak. De 

leden van de elftalcommissie krijgen veel kritiek en houden het daarom meestal ook niet al te lang uit in 

deze functie. In 1955 neemt het bestuur een aantal maatregelen waardoor men hoopt dat het samenstellen 

van de teams wat beter gaat verlopen. Voortaan zal de elftalcommissie bestaan uit 5 personen (4 leden die 

door de ledenvergadering gekozen worden en 1 lid vanuit het bestuur). Daarnaast wordt voortaan ook 

uitgegaan van de zogenaamde “kernvorming”. De verwachting is dat door deze kernvorming minder mutaties 

zullen plaatsvinden, en dat met name de lagere elftallen minder last zullen hebben van onnodige afberichten. 

“Een goede vaste kern van goedwillende spelers en de elftalcommissie zit op rozen.” Daarnaast moeten de 

senioren voortaan ook een verklaring ondertekenen, “waarbij zij zich bereid verklaren zich geheel in te 

zetten. Hopelijk is dit een verplaatsing van kwantiteit naar kwaliteit.” 

  

In het seizoen ’54-’55 heeft AFC 6 senioren-, 3 junioren- en 6 adsprirantenelftallen. Het eerste elftal 

degradeert net niet. Het eindigt op de tweede plaats van onder. “Als ze er maar in blijven”, wordt dit 

seizoen vaak gehoord. “Wel nu daar is prima de hand aan gehouden.” Drie elftallen worden kampioen: het 

vierde, junioren A en adspiranten D. “Onze pukken”, de welpen dus, “spelen tegenwoordig onder supervisie 



van de Bond”. Dit is echter theorie, want in de praktijk blijkt dat “Broeder Alexius en zijn trouwe helpers 

er nog steeds flink op los moeten improviseren. Dit gaat hen echter heel goed af.” 

  

Hieronder een foto van het kampioenselftal Junioren A.  

  

 
  

Een belangrijke verandering is dat de accommodatie in 1955 overgenomen wordt door de gemeente. De 

nieuwe eigenaar koopt de accommodatie voor ƒ 14.800,-. Voor AFC is deze deal zeer voordeling. De club 

betaalt voortaan geen hoge huur meer, maar een percentage van de recette. Daarnaast vervalt ook de post 

onderhoudskosten, daar de accommodatie voortaan door de gemeente zal worden onderhouden. Bij de 

onderhandelingen met de gemeente wordt o.a. ook gesproken “over het nieuwe terrein aan de Hoeverweg”. 

Het bestuur is hier echter (nog) niet gevoelig voor. Het geeft voorlopig nog de voorkeur aan “het eigen 

home” aan de Westerweg.  

  

Tot slot nog een aantal andere zaken die in de verslagen van 1955 aan de orde komen:  

  

Trainer Eversteijn bedankt. De zoektocht naar een nieuwe trainer verloopt zeer moeizaam. Uiteindelijk 

bereikt men een akkoord met dhr. Hoek, die al eerder trainer was bij AFC.  

  

De oude kleedkamers worden verkocht voor ƒ 50,-.  

  

Er wordt opnieuw schande gesproken over de teleurstellende opkomst van de senioren bij de jaarlijkse 

bedevaart naar Heiloo. “Diep treurig was dat. Om je dood te schamen.”  

  

De AFC-er komt voor de honderdste keer uit. Men is het er over eens dat het cluborgaan van AFC in 

vergelijking met die van andere verenigingen “er met kop en schouders boven uit steekt”. 

 

 

 


