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In het seizoen ’57-’58 worden 2 van de 5 seniorenelftallen kampioen, namelijk het tweede en het vierde. 

Daarnaast is er ook een kampioenschap voor Adspiranten H.  

 

  

 
 

Het kampioenselftal Senioren 4 uit seizoen 1957-1958 

 

Staand v.l.n.r.: Jan de Lange, Wim Bakkum, Otto van Os, Jan Broekman, Lau Verver en Coert Bakker. 

Gehurkt v.l.n.r.: Frans de Lange, Sjaak Bakker, Leo Keesen, Piet Oud en Eef van Straaten. 

  

Het eerste heeft een matig seizoen. In het jaarverslag ’57-’58 schrijft de secretaris het volgende over het 

vlaggenschip: “Nou het eerste – even zuchten – was maar net aan. WGW had 4 pt. minder en degradeerde 

naar de Noordhollandse. Wij zaten daar dus bedenkelijk dichtbij. De kampioen DTS had maar eventjes 21 

puntjes méér verzameld. En volgens veler mening waren dit de 2 technische ploegen. Met die techniek heeft 

DTS het dan verder gebracht dan wij.” 

  

Financieel gaat het ook al niet best. In de jaarvergadering van ’58 meldt de voorzitter “tot z’n leedwezen 

dat de stand onzer financiën bedroevend is. Er zullen ernstige maatregelen nodig zijn om ‘t zaakje weer 

recht te zetten, kontributieverhoging of mede-betaling van de reiskosten. Zó doorgaan is onmogelijk.”  

  

Ook met de clubavonden gaat het niet naar wens. Het bestuur is zich ervan bewust dat er iets aan gedaan 

moet worden. “Als je zo aan de mensen vraagt kom je tot de conclusie: We willen die avonden niet missen. 

We zien er echter te weinig spelende leden.” 

  

Gelukkig zijn er ook nog positieve zaken te melden, bijvoorbeeld m.b.t. de adspirantenafdeling. “Extra 

gememoreerd mag worden: de grote reis naar Zundert. Wat hiervoor gepresteerd wordt is fantastisch. 

Reeds maanden van tevoren is Br. Alexius met deze organisatie bezig. Steeds weder weet hij nieuwe 

middelen te ontdekken om de reiskas te spekken. Wij zijn ervan overtuigd, dat de jongens die naar Zundert 

geweest zijn dit hun hele leven niet meer zullen vergeten.” 

  



Hieronder een stukje uit het clubblad over het kamp naar Zundert. Het is geschreven door B. A., Broeder 

Amandus. Daaronder twee foto's van het kamp. 

 

 



 

 

 
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 



De adspirantenafdeling van RKAFC is zeer groot in 1958. De mededelingen voor deze ledengroep worden 

gedaan via een apart krantje, “De Adspirant”. Uit de pagina hieronder blijkt dat AFC in maart 1958 minimaal 

9 adspirantenteams heeft.   

 

 

 
 

 



In het seizoen ’58-‘59 wordt voor het laatst gebruik gemaakt van het beruchte C-veld, het veld over het 

spoor. Het bestuur is niet rouwig om het verlies van dit veld, integendeel. “Daar zullen we geen traan om 

laten.”  

  

Vanaf 1 september ’58 krijgt RKAFC de beschikking over een tweede veld aan de Hoeverweg. De club heeft 

nu 1 veld aan de Westerweg (het C-veld wordt dan al niet meer meegeteld) en 2 aan de Hoeverweg. Gezien 

het aantal leden en het feit dat de club vanwege zijn katholieke identiteit in tegenstelling tot andere 

verenigingen op zondag niet vóór twaalf uur kan spelen, meent de club echter “recht kunnen doen gelden op 

4 velden”. Als in oktober de veldenkwestie opnieuw door het bestuur wordt besproken wordt als doel 

gesteld: “een veldencomplex aan de Hoeverweg met volledige accommodatie, of Westerweg behouden met 

velden aan de Hoeverweg”. Om dit doel te bereiken zullen brieven worden geschreven aan de Sportraad van 

Alkmaar en aan de KVP-fractie in de gemeenteraad.  

  

In november ontvangt het bestuur een anonieme brief “waarvan de inhoud kort en goed hierop neerkomt, 

dat het niet goed gaat met het eerste elftal en dat het pas beter zal worden als Jan Broekman in het doel 

wordt opgesteld. De brief zullen we voor kennisgeving naast ons neerleggen.”  

  

In december ontvangt het bestuur een brief van Siem Tijm, “waaruit blijkt dat ook Siem Tijm onze rijen 

verlaten heeft om over te gaan naar het profvoetbal”, in dit geval naar profclub Alkmaar.  

  

In 1959 zal de club het 25-jarig jubileum gaan vieren. Ter voorbereiding van de viering van dit jubileum 

wordt er in ‘58 een feestcommissie aangesteld. Deze feestcommissie presenteert het bestuur in december 

de begroting van de komende festiviteiten. Men denkt ƒ 3135,- nodig te hebben. Het bestuur gaat 

schoorvoetend akkoord met dit bedrag.  

  

Het komende zilveren jubileum zet secretaris Spruit er tevens toe aan in het jaarverslag van ’57-’58 terug 

te blikken op de voorbije jaren:  

  

“Als ik mij dan voor de geest haal, hoe de toestand was toen AFC na de bevrijding weer geheel opnieuw 

moest worden opgebouwd. De eerste keer, dat ik op ons terrein kwam. Het speelveld was volkomen 

omgeploegd. De bezetters hadden het als manege gebruikt. De kleedkamers – een oud kippenhok – hadden 

geen dak meer en de vloer was 1 puin al puin. En in de zijwanden ontbraken meer planken dan er aan zaten.  

  

Als ik mij dan voor de geest haal, hoe wij met slechts een paar mensen het gat naast café Molenkamp 

indoken, terwijl drommen mensen langs de Westerweg liepen naar het oude Boys-veld en bij ons de 

bezoekers op de vingers van je handen geteld konden worden. Enkele mensen wierpen ’n zijdelinkse blik naar 

ons terrein. Hé, daar heb je ook nog ’n voetbalclub.  

  

Als ik mij dan voor de geest haal, hoe jongenlui (ook katholieke) schamper stonden te lachten, bij het zien 

van de minimale belangstelling bij onze wedstrijden en hun schouders ophaalden voor onze poging om naast 

die grote clubs Alcmaria en Alk. Boys nog een vereniging in leven te houden. Dat was naar veler mening: 

onbegonnen werk.  

  

Jongens, we hebben ons daaraan niet gestoord, we hebben doorgebeten. En dat we iets bereikt hebben is 

gebleken. We hebben prachtige jaren meegemaakt. Er waren ups, maar ook downs werden ons niet bespaard. 

De beroepsvoetbal heeft ook aan onze vereniging geknaagd. Maar we zullen nu ook blijven doorbijten en 

succes zal niet uitblijven, mits wij allen ’n steentje daartoe willen bijdragen.” 

  

Het jaarverslag wordt besloten met:  

 

“We hebben ’n A, we hebben een F, we hebben een C.  

Lang leve A.F.C.” 


