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Het jaarverslag ’61-’62 is het eerste jaarverslag van de nieuwe secretaris van de club, Cor Dijkers. Hij 

neemt deze taak over van zijn markante voorganger Siem Spruit, die na een periode van 17 jaar “trouwe 

dienst als sekretaris” zijn functie neerlegt. RKAFC moet het voortaan doen zonder zijn verslagen, verslagen 

“waar geen speld tussen was te krijgen, doorweven met ernst en gekruid met humor”.  

  

 
 

Siem Spruit ten tijde van zijn afscheid als secretaris 

  

In het seizoen ’61-’62 gebeuren niet al te veel opvallende zaken. Het belangrijkste feit uit het seizoen is 

het gereedkomen van “de ongetwijfeld zeer fraaie tribune. Hierdoor is ons complex, op de beplanting en de 

uitbreiding met nog 2 velden na, compleet.” 

 

 
 

Het tweede elftal van RKAFC ca. 1962 

 

Staand v.l.n.r.: Klaas Wit (trainer), Joop Vreeker, Jan Zonneveld, André op de Weegh, Henk Kooge,  

Theo Blom, Charles Taylor en Jac. Timmermans (leider) 

Gehurkt v.l.n.r.: Gerard van Lith, Henk Verver, Jan Broekman, Frans Pfaff, en Arie de Lange 



De club moet “als een donderslag bij heldere hemel” afscheid nemen van “ons aller vriend en bestuurslid”, 

broeder Alexius. Hij gaat Alkmaar verlaten, omdat hij wordt overgeplaatst naar Roosendaal. “Broeder 

Alexius heeft veel voor de club betekend. Hij heeft bergen werk verzet, vooral voor de jeugd.” In de 

jaarvergadering van 1962 wordt hij benoemd tot erelid.  

  

 

 



 In het seizoen ’61-’62 heeft AFC 7 senioren-, 6 junioren- en maar liefst 12 adspirantenteams (A tot en met 

L). Er worden 4 teams kampioen: het 4e, het 5e, en Adspiranten G en H. Het ledental groeit nog steeds.  

  

Hieronder een foto van een adsprirantenelftal van RKAFC uit de beginjaren '60. Het betreft waarschijnlijk 

Aspiranten A uit het jaar 1962. 

 

  

 
 

Staand  v.l.n.r.: dhr. P. Bosch, Ad Pedrolie, Albert Vreeker, Eddy de Groot, Harry Zomerdijk,  

Wim Ligthart, Nico Leek en dhr. J. Kwant 

Gehurkt v.l.n.r. André Pover, Adrie Apeldoorn, Siem Insing, Leo Goudsblom en Nico Kooge 

  

 

De club heeft ook nog vele pupillen. Op zaterdag spelen er 8 pupillenteams. Zij spelen een korte competitie, 

en in de winterperiode worden vaak zaalspelen georganiseerd. De coördinator, toen nog pupillenleider 

genoemd, is broeder Terentius. In de AFC-er maakt hij regelmatig allerlei afspraken met zijn “jongens”, 

zoals: “Een ding spreken we af: We voetballen, we kletsen niet. We schieten, we pingelen niet. We komen op 

tijd, we zijn nooit te laat. Hoe de stand wordt, dat hangt van jullie af. Zet hem op en laat R.K.A.F.C. niet in 

zijn hempie staan.”  

  

De traditionele clubavonden zijn dit jaar niet echt een succes. “Het bestuur zal zich ten deze beraden wat 

ons te doen staat.” 

  

Ook met de supportersvereniging gaat het niet best. De enige activiteit van deze vereniging is het 

jaarlijkse “eierenfestijn” voor de pupillen. De belangrijkste reden voor deze passiviteit ligt  bij de magere 

resultaten van het eerste elftal in de beginjaren ’60. “Het is te wensen dat de resultaten van het eerste de 

supportersvereniging zullen dwingen hun activiteiten te verplaatsen naar de uitwedstrijden.”  

  

Hoewel AFC een wat lauwe indruk maakt in deze tijd, is “de geest en de sfeer in de grote AFC-familie” 

volgens Ceedee (Cor Dijkers) goed. Dit is volgens hem mede het gevolg van “de gezellige sfeer in de kantine 

van onze tante Lien. Steeds staat zij met haar vaste medewerkers klaar om het een ieder naar de zin te 

maken.” 

  

 



Tot slot nog een krantenartikel van de wedstrijd De Zouaven - RKAFC van 22 april 1962. 

  

 
  

 


