
  1970                                                                                        AFC’34 

 

 

Op 19 augustus 1970 wordt in café “De Keizerskroon” de jaarvergadering van RKAFC gehouden. Bij de 

opening noemt voorzitter Bart de Lange AFC een goede vereniging. De club heeft niet alleen een goed 

eerste elftal, maar het is bovendien “een vereniging met ± 40 elftallen, met leiders, bestuur, trainers, 

kantinepersoneel, mensen voor materiaal en onderhoud velden, poolophalers, oud papier mensen en noem 

maar op. Hieruit blijkt duidelijk de kerngezonde vereniging, die naar mijn mening door een zeer hard 

werkend bestuur goed geleid wordt.” 

  

Tijdens de jaarvergadering wordt opnieuw besloten de contributie te verhogen. De nieuwe (maand)bedragen 

zijn ƒ 2,50 voor de pupillen,  ƒ 3,- voor de  adspiranten, ƒ 4,- voor de junioren, ƒ 5,- voor de senioren en ƒ 

2,50 voorde  niet-spelende leden.  

  

Het belangrijkste besluit betreft echter de naamswijziging van de vereniging. “Zonder een stem tegen 

wordt het bestuursvoorstel aangenomen en zal de koninklijke goedkeuring worden aangevraagd.” Enige 

maanden later heet de club officieel: “R.K. Alkmaarse sportvereniging A.F.C.’34”.  

  

Tijdens de rondvraag vraagt de heer Intema: “Waarom wordt er op de weekavonden geen bier meer 

getapt?” De voorzitter antwoordt: “Dit heeft tot excessen geleid. Dit kunnen wij als vereniging niet hebben. 

Er is inmiddels een nieuw bestuursvoorstel onderweg. Wacht u maar rustig af.” 

  

 
 

Cartoon uit een van de clubbladen uit 1970 

  

Het Jongerenbestuur/Jeugdbestuur is in maart 1970 op sterven na dood, en wordt nieuw leven ingeblazen. 

Het vernieuwde bestuur wil de beatavonden verbeteren “na de sofs van de laatste keren, dat wil zeggen dat 

er voortaan vrouwvolk zal worden uitgenodigd.” Na het wegvallen van de Jeugd AFC’er zal er een progressief 

jongerenblaadje verschijnen, onder de naam Blackmail. “Het moet een blaadje worden wat je lekker relaxed 

leest, of wat je ontiegelijk kwaad maakt.” Drie maanden later wordt geconstateerd dat de AFC-fuiven 

(beatavonden) wel beter lopen, maar dat er verder door het Jongerenbestuur weinig is bereikt. Ook het 

blaadje Blackmail komt niet van de grond. “In de Blackmail-kist heeft maar één stukje gelegen.” Als er op 27 

november een beatavond, alleen voor de junioren, georganiseerd wordt, nu in “De Vigilantie” aan het 

Verdronkenoord, staat in De AFC’er het volgende te lezen: “Houdt deze avond vrij en huur alvast een 

vrouw.” 



In maart wordt er voor het eerst in de geschiedenis van de club een ouderavond georganiseerd voor de 

ouders van de pupillen. De avond is een groot succes. De opkomst is prima. De inleiding wordt verzorgd door 

de heer J. Pannekeet. Hij houdt “een zeer interessante causerie over de jeugd en de sport”. In de pauze 

kunnen de ouders de beide ontwerptekeningen van het nieuwe clubhuis bekijken en van commentaar 

voorzien. Na de pauze wordt de gehele vereniging, “van bestuur tot zomerkampen en oud papier actie aan 

toe”, doorgelicht door de voorzitter. “Op een vraag van een vader van een pupil of het veld niet wat groot is 

voor een pupillenelftal, antwoord de secretaris C. Dijkers dat dit zelfs bij het betaalde voetbal niet nodig 

was, daar bijvoorbeeld afgelopen zondag Feijenoord – ADO zich ook op één helft had afgespeeld. Deze 

snedige opmerking oogstte een hartelijk applaus.” 

  

In het seizoen ’69-’70 heeft AFC naast een kleine zaalvoetbalafdeling 9 zondagseniorenteams, 1 

zaterdagseniorenteam, 8 junioren-, 9 adspiranten- en ongeveer 10 pupillenteams. Er wordt slechts één 

elftal kampioen, het zaterdagseniorenelftal. Het eerste elftal moet wederom een beslissingswedstrijd 

spelen om degradatie te voorkomen. In Hoorn wordt met 4–1 gewonnen van West Frisia, waardoor AFC voor 

het tweede achtereenvolgende jaar aan degradatie kan ontsnappen.  

  

 
 

RKAFC 6 uit 1970 

 

Staand v.l.n.r.: Ad Way, Jan van Doorn, Cor Dekker, Bertus Stam, Jan Ory,  

Dolf Buter en Aad van Rhoon 

Gehurkt van links naar rechts: Joop Vreeker, René Koelman, Rikus Wolf,  

André Op de Weegh en Arie de Lange 

   

Het seizoen ’69-’70 wordt op 31 mei afgesloten met een sportdag voor de pupillen en hun vaders, en op 14 

juni met de derde Sluitingsdag voor adspiranten, junioren en senioren. Er zijn tevens attracties voor 

vrouwen en kinderen, en ’s avonds is er een groot bal, deze keer in de kantine van werkplaats “De Hoef” aan 

de Jan de Heemstraat.  

  

De voetbalwereld ontwikkelt zich snel in de jaren ’70. Ook bij AFC’34 verandert een en ander. Na de 

zomerstop is de zaalvoetbalafdeling uitgegroeid naar 3 teams, is er een tweede zaterdagseniorenteam bij 

gekomen en komt ook het damesvoetbal tot ontwikkeling. In eerste instantie worden er enkele 

oefenwedstrijden gespeeld door een aantal dames. Later in het jaar geven 14 dames zich op als lid, en wordt 

het eerste dameselftal aangemeld bij de KNVB. In het clubblad worden nog meer nieuwe dames opgeroepen 

zich aan te melden. “Hoe meer vrouwen, hoe meer vreugd.” 



 
 

Het allereerste dameselftal 

 

Staand v.l.n.r.: Laus van Langen (leider), ?, Riet Schouten, ?, Ina Pronk, Tineke Dekker,  

Corrie van den Aakster, Els van Rhoon en Willem Vogelzang (scheidsrechter) 

Gehurkt v.l.n.r.: Truus Pronk, Astrid van Rhoon, Nel Bakker, ... de Lange, Jannie de Laat en Afke de Lange 

  

In 1970 gaat binnen de vereniging echter verreweg de meeste aandacht uit naar de voorbereidingen om te 

komen tot een nieuw clubhuis. De actie Clubhuis wordt voortgezet, nu in de vorm van een doelpuntenactie. 

De spelers van de teams die meedoen aan de actie betalen een bedrag variërend van een stuiver tot een 

kwartje voor elk doelpunt dat hun elftal die week weet te scoren. “Vooral ons gerenommeerde 

zaterdagelftal dokt trouw de centjes en dat zijn er niet.  

  

Op 16 maart maakt het bestuur een keuze uit de twee bestaande plannen voor het nieuwe clubhuis. Men 

kiest unaniem voor “plan Le Loux”. De hoofdredenen hiervoor zijn: a. 100 m2 meer ruimte; b. bouwkosten 10 

tot 15 % minder dan “plan Hoogeboom”.   

  

Op 20 april staat in het clubblad het volgende laatste nieuws: “AFC’ers, zojuist ontvangen wij het 

verheugende bericht dat de (vernieuwde) tekeningen van ons clubhuis door de welstandcommissie zijn 

goedgekeurd. Nu kunnen wij aan de slag.” De bouwvergunning laat echter nog lang op zich wachten.  

  

In oktober koopt het bestuur voor ƒ 750,- een directiekeet. Vrijwilligers breken de keet in Amsterdam af 

en vervolgens weer op het AFC-complex op. “De heer Bakker heeft met enkele volgelingen dit kunststukje 

uitgehaald.” De terreincommissie noemt deze klus een voorbeeld van zelfwerkzaamheid, “welke wij straks 

hard nodig hebben bij de realisering van onze nieuwbouw.” 

  

Op 3 november staat in De AFC’er: “Na bijzonder veel besprekingen intern en met diverse instanties is dan 

eindelijk deze week de bouwvergunning voor ons clubhuis in de bus komen vallen.” Bart de Lange schrijft 

tevens: “Maar nu begint het pas echt!” Bijkomend probleem is dat het begrotingsbedrag ƒ 50.000,- hoger 

uitvalt dan oorspronkelijk gedacht werd. “Er is dus een gat.” De strijdvaardige voorzitter vervolgt: “Men 

heeft mij gezegd: Dit zal je niet meevallen! Waarop ik heb geantwoord: Dat zullen we nog eens zien!” 

  

In dezelfde AFC’er verzoekt de voorzitter de leden en de ouders van de leden zich op te geven voor een 

schenking, een renteloze lening of een aantal geplande werkuren voor de bouw. Twee weken later blijkt dat 

er slechts 18 AFC-ers positief gereageerd hebben. Bart de Lange reageert teleurgesteld: “De pessimisten 



hebben weer eens gelijk gekregen. Ik ben bang de hele zaak af te moeten raden en het plan in de ijskast op 

te bergen.” Nog een week later staan de giften op ƒ 355,- en zijn er 123 deelnemingsbewijzen (renteloze 

leningen) ad ƒ 25,- binnen. “Het gaat al wat beter, maar het kan nog vlotter. Wacht niet tot de bouw. Wij 

willen nu reeds weten waar wij aan toe zijn. Ook de toegezegde werkuren voor de bouw zijn reeds 

bevredigend.” Begin december is het saldo van de giften ƒ 500,- en van de deelnemingsbewijzen ƒ 3125,-. Op 

8 december klinkt eindelijk het verlossende woord: “De beslissing is gevallen. Het startsein kan worden 

gegeven. De bouw kan beginnen. Het bestuur heeft in overleg met de bouwcommissie in een laatste 

afrondende vergadering besloten tot de bouw van ons clubhuis over te gaan. De bouwcommissie is hiermede 

aan het einde van haar taak gekomen. Voor de uitvoering van het werk is nu een bouwteam gevormd waarin 

vele heren van de bouwcommissie wederom zitting hebben genomen.” De voorzitter spreekt de hoop uit “dat 

we met z’n allen bij de aanvang van het volgende seizoen kunnen zeggen: Kijk daar staat onze tent.” 

  

De bouw van het clubhuis start officieel op zaterdag 12 december 1970. Op deze dag begint men met het 

“uitzetten” van het nieuwe gebouw en de toegangsweg. Op de foto hieronder zien we W. Zonderhuis 

(architect), B. de Lange (voorzitter), B. Hoogeboom (bouwkundig opzichter), J. Ory (aannemer) en C. 

Wijnstok (vice-voorzitter).  

 

 
 

De start van de bouw van het nieuwe clubhuis 

  

Ook buiten het AFC-complex wordt volop gewerkt. In De AFC’er staat ook het volgende bericht: “Men dient 

er rekening mee te houden dat ingaande zaterdag a.s. de toegang tot ons complex via de Bergerweg – 

Robonsbosweg loopt. Op dit moment weten wij nog niet zeker of het dijkje reeds deze week wordt 

opgebroken. Vooral jeugdspelers wijzen wij op de gevaarlijke kruising Bergerweg – Robonsbosweg. Stap 

liever af en kijk goed uit!” 



De nieuwe toegangsweg naar het AFC-complex, de Robonsbosweg, heeft zijn naam overigens  te danken aan 
een oud eilandje, Robonsbosch, dat ooit gelegen was in het Egmonder- en Bergermeer. Hieronder een oude 
landkaart (van voor 1540) waarop de toenmalige eilanden Tymensbosch en het Reygersham- of Kijfbosch 
getekend staan, alsmede Robonsbosch. De naam Robonsbosch staat precies boven het molentje. 
 

  

 
  

 
Nadat het Egmonder- en Bergermeer in 1565 was drooggelegd, veranderde dit eilandengebied in een klein 
poldertje, de Monniken-, Raven- en Robonsbospolder. De polder werd omgeven door een kade en aanvankelijk 
bemalen door een klein wipmolentje. Hieronder ziet u een fragment van een landkaart van ca. 1660, waarop 
de polder goed te zien is. De polder wordt op de kaart overigens aangeduid als Munnicke polder. Het 
hiervoor genoemde wipmolentje is tussentijds van de oostzijde van de polder verplaatst naar de zuidzijde. 
In 1781 werd het oude wipmolentje vervangen door de huidige molen, de Robonsbosmolen.  
  



 
  

 
In 1972 komt er een einde aan de Monniken-, Raven- en Robonsbospolder als zelfstandig waterschap. De 
bemaling van de polder wordt dan overgenomen door de aangrenzende Bergermeerpolder. De 
Robonsbosmolen wordt tijdens een restauratie in hetzelfde jaar door met vuur spelende kinderen in brand 
gestoken. Gelukkig wordt de restauratie gewoon afgemaakt.  
  

 

Tot slot nog een drietal “aardige” citaten uit de notulen van de bestuursvergaderingen van 1970:  

 

“AFC is een Ford-Transit rijker. Dankbaar zijn we de hr. Jac. Smit, die door zijn oud-papieractie dit kon 

verwezenlijken.” 

 

“De Sint Nicolaasavond moet in ieder geval voor 7 december gehouden worden, daar Sinterklaas na die 

datum in het ziekenhuis wordt opgenomen.” 

 

“Een pupil van Berdos heeft een deel van z’n voortbewegingsmechanisme naar de Phillisteinen geholpen, 

afgelopen zaterdag in een wedstrijd tegen onze Pupillen H. De pupil, Jantje Krijgsman, ligt in het Elisabeth 

Ziekenhuis en zal een bezoek ontvangen van onze zeer gewaardeerde penningmeester, de heer Le Loux.” 

 


