
  1977                                                                                        AFC’34 

 

 

In het seizoen ’76-’77 bestaat AFC’34 uit maar liefst 49 teams. De club heeft 10 zondag- en 5 

zaterdagseniorenteams, 14 juniorenteams, 12 pupillenteams, 2 damesteams, 1 meisjesteam, 3 heren 

zaalvoetbalteams en 2 dames zaalvoetbalteams.  

 

Vier van deze teams worden kampioen: Dames 2, Zaterdag 2 en Zaterdag 4, en ook Zondag 1. Vooral het 

kampioenschap van het vlaggenschip wordt uitvoerig bejubeld. In het jaarverslag van secretaris Dijkers 

lezen we het volgende: “Fantastisch zoals de mannen van het 1e zich hebben ingezet om in het 2e jaar van 

het 5 jaren voetbalplan reeds de 1e kroon op het werk te zetten. Na 3 jaren weer terug in de 3e klas. Bravo! 

Hiermede is het vakmanschap van Joep Steur duidelijk gemanifesteerd!” 

 

 

 
 

Het kampioenselftal van 1976-1977 

 

Staand v.l.n.r.: Joep 'Bruin' Steur (trainer), Bas du Mortier, André Boekel, Paul Zuurbier, Gerard de Lange, 

Dirk Pronk, Adrie Hermes, Auke Buter, Arie Apeldoorn, Jan Reus, Cor Blok (verzorger) en Piet Leek (leider) 

Gehurkt v.l.n.r.: Gerard Vader, René 'Billy' Schilder, André 'Witte' Vreeker, Jan Dekker, Dirk Hylkema  

en Gerard Beentjes. 

 

 

  



 
 

Dirk Pronk scoort in de wedstrijd Zeevogels - AFC'34 

 

 

 
 

Supporters en spelers vieren het kampioensfeest 

  

 

Bij de jeugdafdeling zijn de resultaten al een tijdje wat  minder. Sinds 1972 is er geen jeugdteam meer 

kampioen geworden. In het jaarverslag verzucht Cor Dijkers dan ook: “Wanneer mogen wij weer eens een 

jeugdelftal als kampioen begroeten?” 

  



In juni wordt op het complex van AFC het Kampioenschap van Nederland Damesvoetbal gespeeld. 

Organisatorisch wordt dit toernooi een hoogtepunt. “Jammer dat onze dames net de boot hadden gemist. 

We hadden hen graag hier zien spelen!” 

  

Cabaretgroep HIK trakteert de leden ook dit jaar weer op een kostelijke avond. Er wordt dit jaar zelfs 

voor het eerst buiten de eigen Hoef-Inn opgetreden, “en wel in de Huiswaard en voor de bejaarden”.  

  

Op 15 augustus wordt de jaarvergadering gehouden. In zijn openingswoord geeft voorzitter Bart de Lange 

uiting aan zijn groeiende ergernis m.b.t. vandalisme. “Ik mag u uitnodigen eens met de heren Bakker, Groot 

en Kwant mee te gaan kijken naar onze kleedkamers. Daar zijn in onze eigen AFC-kleedkamers 4 deuren 

volledig in elkaar getrapt. Zelfs namen van Ajax en AZ’67 zijn erin gekrast.”  

  

Tijdens de jaarvergadering gaan de leden unaniem akkoord met het bestuursvoorstel het oude AFC-tenue te 

vervangen door een modernere versie. Er wordt besloten dat m.i.v. het seizoen ’78-’79 alle leden een nieuw 

tenue moeten hebben. De leden hebben dus een jaar lang de tijd om het nieuwe tenue, dat bestaat uit een 

geel shirt met blauwe boord en zijstukken, een blauwe broek en blauwe kousen met gele ringen, aan te 

schaffen of “te vragen voor verjaardag of St. Nicolaas”. Om de jeugdleden en de grote gezinnen niet te 

zwaar te belasten wordt tijdens de jaarvergadering aangekondigd dat de contributie dit jaar niet verhoogd 

zal worden.  

  

 
 

Cartoon uit een van de clubbladen uit 1977 

  

 

Andere noemenswaardige feiten uit het jaar 1977 zijn de bouw van de dug-outs langs het hoofdveld, de 

deelname van meer dan 100 AFC-jongens en meisjes aan de zogenaamde zomerkampen, en het feit dat Jaap 

Smit, AFC-vrijwilliger en sigarenwinkelier aan de Gedempte Nieuwesloot, kenbaar maakte dat het met 

ingang van 13 november 1977 niet meer mogelijk is zijn adres in te schakelen voor afgelastingen c.q. 

sportuitslagen. Aan een lange traditie (van 30 jaar) komt daarmee een einde. Jarenlang trokken niet alleen 

de leden van AFC, maar ook vele andere voetballiefhebbers uit Alkmaar naar de Gedempte Nieuwesloot om 

aldaar op een bord de afgelastingen en/of de laatste voetbaluitslagen te bekijken. Het bestuur van AFC’34 

wordt door het besluit van Jaap Smit genoodzaakt een andere oplossing te vinden voor het bekend maken 

van de afgelastingen. Besloten wordt dat de telefoonnummers van de aanvoerders in de eerstvolgende AFC-

er gepubliceerd zullen worden en dat men in de toekomst alleen bij de aanvoerders kan informeren naar de 

afgelastingen. Alleen de aanvoerders mogen nog contact opnemen met de kantine om navraag te doen naar 

eventuele afgelastingen.  


