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Op 1 juni 1975 wordt het seizoen ’74-’75 feestelijk afgesloten met de zo langzamerhand traditioneel 

geworden sluitingsdag. Dit jaar wordt het een heel bijzondere dag, omdat dan ook de nieuwe 

kleedkameraccommodatie feestelijk geopend wordt. Het feestprogramma bestaat uit een eucharistieviering 

(op het complex), een broodmaaltijd, de officiële opening door wethouder Helder, een ballonnenwedstrijd 

voor de jeugd, sport- en speljolijt (“een echte AFC-kermis”) voor groot en klein, een voetbalwedstrijd met 

oud-AFC’ers van boven de 40 jaar, en een sluitingsavond m.m.v. een band die uit 8 personen bestaat.  

  

“Om bij de opening van de nieuwe kleedkamers het geheel een fleurig aanzien te geven” is er eerder dit jaar 

een “vlaggenfonds” opgericht. Dit initiatief van bestuurslid Arie Bruin leidt uiteindelijk tot 25 nieuwe 

vlaggen, die aangeboden worden door diverse groepen of personen vanuit de vereniging.  

  

Op 18 augustus wordt de algemene ledenvergadering gehouden in de Hoef-Inn. In het openingswoord 

spreekt voorzitter Bart de Lange over “het grote gebeuren bij de opening van onze nieuwe 

kleedkameraccommodatie waarmede aan de bouwactiviteiten voorlopig een einde is gekomen. Het was een 

grandioze dag. AFC heeft een zucht van verlichting geslaakt nu na 5 jaar alles is gerealiseerd. Uiteraard 

nogmaals enorm veel lof en dank aan de gehele bouwcommissie en alle bouwers.” Even later vervolgt hij: “Wij 

hebben 5 jaar druk gebouwd, waarbij het voetballen wel eens is vergeten. Wij gaan nu echter aan voetbal 

denken.”  

  

In het seizoen ’74-’75 doen de volgende teams mee aan de competitie: senioren zondag: 10, senioren 

zaterdag 3, junioren A: 5, junioren B: 5, junioren C: 6, pupillen A: 6, pupillen B: 2, pupillen C: 3, dames: 3, 

waaronder 1 jeugdteam, en zaalvoetbal: 5.  

 

  

 
 

Zaterdag 1 van 1975 

 

Staand v.l.n.r.: Leider C. Hoogland, Cor van Kessel, Willem Möring, Jaap Schipper, Heert Kloet, 

Koos Hoogland, Frans Pfaff en Cees Dijkers; 

Gehurkt v.l.n.r.: Jan van Markus, Gerard Tervoort, Jan Ruiter, Cees van der Weijde en  Peter van Kessel 



 
 

AFC'34 C1 van 1975  

 

Staand v.l.n.r.: Hans Boekel, Eric Sneek, Rob de Groot, Joris Jan de Vries, 

Kees Kraakman (leider) en Dick Sentenie;  

Gehurkt v.l.n.r.: Paul Leeuwenkamp, Jos Besteman, John de Lange, Willem Buiter,  

Jac Smit, Joost Schokkenbroek en Hans Bijwaard. 

  

 

Over de resultaten van de AFC-teams vertelt de voorzitter tijdens de jaarvergadering het volgende: “We 

hadden het afgelopen seizoen 2 kampioenen, n.l. alleen Dames 1 en 2. Bij de heren totaal niets!”  

  

Ondanks het feit dat “bij de heren het 1e en het 2e het niet zo slecht deden”, geeft Bart de Lange tijdens 

de vergadering aan dat er nieuwe impulsen nodig zijn “om hogerop te komen”. De bedoelde impulsen zullen 

vooral moeten komen van de nieuwe trainer, dhr. Joep Steur uit Volendam. “In de Telegraaf heeft u kunnen 

lezen dat de heer Steur blij was met AFC’34.” 

  

In de rondvraag van de jaarvergadering vraagt dhr. Molenaar om een vaste plaats voor de snoephoek. De 

voorzitter antwoordt dat het bouwteam intact blijft. “Bij hun problemen hoort o.a. de snoeptent.” 

  

Een andere vraag komt van G. Fernée: “Is het niet wat om een eigen AFC-cabaret op te richten?” Hierop 

antwoordt de voorzitter: “De oprichting van een cabaret leeft reeds lang. Hebben geprobeerd het van de 

grond te krijgen. Giel, kom met je plannen en wij zullen trachten het te realiseren.” Later in het jaar wordt 

het AFC-cabaret inderdaad opgericht. Op 10 november “legt W. Borst de notulen van de 

oprichtingsvergadering van het AFC-cabaret op (de bestuurs)tafel”, en op 22 december deelt P. Groot 

mede, “dat ons AFC-cabaret gaat opereren onder de nieuwe naam HIK (Hoef-Inn Kabaret)”.  

  

Tijdens de rondvraag wordt er ook gemeld, dat er een nieuwe vlag is gestolen, en dat er door eigen leden 

reeds twee (van de juist geopende) kleedkamers zijn vernield. Zo is er “een bril van de w.c. afgebroken, 

licht vernield en zijn er doucheknoppen afgeschroefd”. Met name de leiders van de jeugdelftallen worden 

dringend verzocht “meer op de jongens te letten”.  

  

De “poolopbrengst”is dit jaar ruim ƒ 9.000,-. Dit is bijna 3 keer meer dan werd begroot. De reden hiervoor 

is dat er naast de toto nu ook gegokt kan worden d.m.v. een nieuwe gokspel, de lotto. Tijdens de 

jaarvergadering worden de “poolwerkers” zeer terecht gehuldigd. “De bezorgers of beter gezegd de 

ophalers kwamen in het bezit van een vrijkaart voor circus Krone.” 

Er gebeurt nog veel in ’75. Het hoofdveld wordt voorzien van “moderne ronde doelen”, er komen 

afrasteringen om het hoofdveld en om de tuin, er komen nieuwe tegelpaden, en er wordt een staantribune 



aangelegd. Maar wat dit jaar het meest in het oog valt is het bezoek van een grote groep voetballers uit 

Massapequa (Amerika). In de notulen van de  bestuursvergadering van 9 juni lezen we het volgende: 

“Voorzitter heeft weer eens een verrassing in petto, zodat de vakantiedagen van de diverse bestuursleden 

en jeugdcommissie niet doelloos behoeven doorgebracht te worden.” Voorzitter de Lange stelt dan namelijk 

voor om een groep van “een kleine 100 leden uit Amerika” van 6 tot en met 18 augustus te gast te laten zijn 

bij AFC’34. Ongeveer 80 jeugdleden zullen bij AFC-ers ondergebracht moeten worden. “De ontvangst houdt 

tevens in dat in het komende jaar of het jaar daarop AFC met een x-aantal elftallen naar Amerika zal 

kunnen gaan, plus begeleiding, en daar allen ondergebracht zullen worden. Alleen de reiskosten, ± ƒ 600,- per 

persoon, zullen opgebracht dienen te worden.” In allerijl wordt een commissie gevormd om de plannen uit te 

werken. Twee weken later is de stand van zaken als volgt: “99,9 % kans dat de uitwisseling AFC’34 – 

Amerika doorgaat. Voor 50 Amerikaanse jongens is inmiddels onderdak gevonden.” 

  

Dat de uitwisseling inderdaad is doorgegaan, en voor velen een onvergetelijke gebeurtenis is geworden, 

blijkt uit de volgende dankbetuiging vanuit Amerika, die geplaatst wordt in het AFC-clubblad van 4 

september.  

  

 
  

De uitwisseling krijgt ook inderdaad een vervolg. In november krijgt Koos Kaandorp van het bestuur alle 

steun bij het samenstellen van een Amerika-commissie. In december zijn de plannen al aardig uitgewerkt. In 

het clubblad wordt reeds een inschrijfformulier afgedrukt voor de komende trip naar Amerika. Er wordt 

gedacht aan een trip van 14 dagen in de maand juli van het jaar 1976. De kosten worden geschat op ƒ 750,- 

per persoon.  


