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In 1964 bestaat RKAFC 30 jaar. Het jubileum wordt gevierd met een feestavond, die “zeer goed geslaagd” 

genoemd wordt.  

  

De club heeft in het seizoen ’63-’64 10 seniorenelftallen, waarvan er gedurende het seizoen echter twee 

moeten worden teruggetrokken. De reden hiervoor is dat een aantal “slappelingen” liever naar de 

thuiswedstrijden van profclub Alkmaar gaat kijken en zodoende “hun ploeggenoten in de steek laat”. De club 

heeft verder nog 8 junioren- en 13 adspirantenelftallen. Gedurende het seizoen scoren al deze teams samen 

1479 doelpunten, en krijgen ze 1233 tegendoelpunten. Van alle elftallen wordt één elftal kampioen, namelijk 

Adspiranten E. 

  

De contributie wordt in 1964 verhoogd naar ƒ3,50 (per maand) voor de senioren, ƒ2,50 voor de junioren, 

ƒ1,75 voor de adspiranten, ƒ1,25 voor de pupillen en ƒ2,- voor de niet-spelende leden. De 

contributieverhoging is volgens het bestuur nodig, omdat er 4 jaar achtereen een nadelig saldo was van ca. 

ƒ1.000,-, de entreegelden tegenvallen, het reservekapitaal behoorlijk is geslonken, en omdat veel zaken 

steeds duurder worden (reiskosten, huur velden en zalen, sportmaterialen, bondskosten, telefoon- en 

portikosten, trainingskosten en drukwerk).  

  

In februari schrijft de voorzitter een stukje in het clubblad over de oprichting van een tweede katholieke 

voetbalclub in Alkmaar, Flamingo’s ’64. Hij schrijft het volgende: “De tweede katholieke voetbalclub in 

Alkmaar is dus in de openbaarheid getreden en de meeste AFC-ers zullen hetzij via de preekstoel, hetzij via 

de pers, wel kennis gekregen hebben van de voorlopige oprichting van onze “concurrent.” Het heeft geen 

enkele zin de ogen te sluiten voor de realiteit, zoals die zich in Alkmaar-oost heeft ontwikkeld en het is dan 

ook om die reden, dat uw bestuur aan de nieuwe club alle medewerking heeft toegezegd, om indien nodig de 

behulpzame hand te bieden. Voor ons AFC-ers, moet de “concurrentie” een stimulans betekenen om onze 

vereniging in alle opzichten op een hoger plan te brengen !!!”  

 

 
 

Fragment uit de wedstrijd RKAFC – Monnikendam van 19 mei 1964 

 

Schouten en Taylor van RKAFC duiken gevaarlijk op voor het doel van Monnikendam 



In 1964 wordt het clubblad flink gesaneerd. Vanaf november wordt het blad niet meer gedrukt, maar 

gestencild, waardoor het uiterlijk van het blad flink verandert en “De AFC-er” er een stuk  “goedkoper” 

uitziet. Hieronder een stukje uit het eerste gestencilde clubblad van 1964.  

 

  

 
  

 

Op 10 november wordt de nieuwe verlichting op het trainingsveld voor het eerst in gebruik genomen. In 

vergelijking met de oude verlichting zijn de twee nieuwe lichtmasten “een behoorlijke verbetering”.  

  

De werkzaamheden t.a.v. de nieuwe verlichting worden verricht door ongeveer 20 senioren die zich op twee 

zaterdagen inzetten voor de club. In het clubblad van november spreekt ene TT zijn teleurstelling uit over 

het feit dat er slechts één bestuurslid vertegenwoordigd was bij de werkzaamheden. Hij noemt de houding 

van het bestuur “een goed bestuur onwaardig”. In een naschrift antwoordt voorzitter Jan de Lange dat “het 

veel te ver gaat het bestuur een verkeerde mentaliteit in de schoenen te schuiven”. Hij voegt er nog aan 

toe: “Ik prijs mij gelukkig voorzitter te zijn van een bestuur, zoals we momenteel in onze vereniging hebben. 

Stuk voor stuk mensen, die ieder op hun plaats week in week uit het werk doen, dat de vereniging van hun 

verwacht. Een voorzichtig rekensommetje leert, dat door de 10 bestuursleden gemiddeld zo’n 80 à 100 uren 

per week aan AFC worden besteed. Indien deze mensen de verkeerde mentaliteit hadden, geachte TT, 

waren ze er al lang en breed mee gestopt !!!” 

  

 

 
  

Een suikerzakje uit de jaren ’60. 

 


