
  1979                                                                                        AFC’34 

 

 

De winter van 1978-1979 is bijzonder streng. Van begin december tot eind februari is er bij tijd en wijle 

sprake van extreem hevig winterweer dat grote delen van het land lam legt door ijzel en heuse 

sneeuwstormen, met name in de periodes begin januari en halverwege februari. Voor de echte 

voetballiefhebber is er lange tijd niets te beleven. Drie maanden lang worden er geen wedstrijden gespeeld. 

Bij AFC’34 kan alleen maar getraind worden. Na de winter kan de afdeling Noord-Holland van de KNVB niets 

anders doen dan tot een noodcompetitie te besluiten. De competities van de reserve-elftallen worden niet 

uitgespeeld, wat tot gevolg heeft dat niemand kan degraderen of promoveren. De standaardelftallen maken 

het seizoen wel af, en de AFC-teams doen dit zelfs uitstekend. Er worden kampioenschappen binnengesleept 

door het 1e, het 2e, Dames 1 en Meisjes Junioren 1.  

  

Doordat het 1e elftal kampioen wordt, promoveert het voor het eerst in de geschiedenis naar de 2e Klasse. 

Met trots wordt dan ook in het clubblad vermeld dat AFC’34 “nu als Alkmaars sterkste amateurformatie 

mag worden aangemerkt”. Tijdens de jaarvergadering van 1979 spreekt vicevoorzitter Gerard Klaver de 

volgende woorden uit: “Hulde aan het uitstekende werk van alle spelers van dit team onder de zeer 

deskundige leiding van Joep Steur met direct naast hem de steun van elftalbegeleider Piet Leek en het 

verzorgingsteam van dokter Jan van Gulick en Cor Blok. 

 

  

 
 

Trainer Joep Steur 

  

Dan onze dames, Zij wilden beslist niet onder doen voor de heren. Behaalden het kampioenschap van Noord-

Holland en District West 1 en sleepten bij het Kampioenschap van Nederland een 2e plaats uit het vuur. Een 

unieke prestatie, dames. Ga zo door.” 

  

De kampioenschappen van het 1e, het 2e en Dames 1 zijn voor het bestuur reden genoeg om op 1 juni een 

daverende kampioensreceptie te houden. Velen komen die dag naar de Hoef-Inn om de club te feliciteren 

met de behaalde successen.  

  

AFC is vergeleken met het seizoen ervoor toch weer gegroeid. Het heeft in totaal 59 teams. De verdeling is 

als volgt: Zondagsenioren: 11, Zaterdagsenioren: 7, A-junioren: 4, B-junioren: 5, C-junioren: 5, Dames: 3, 

Meisjes: 3, Zaal Heren: 4, Zaal Dames : 2, A-pupillen: 5, B-pupillen: 4, C-pupillen: 3, D-pupillen: 2, en E-

pupillen: 1.  

 

Uit het financieel jaarverslag over het seizoen ’78-’79 valt op te maken dat de club dit seizoen ƒ 101.000,- 

aan inkomsten binnen krijgt. (Ter vergelijking: in 1940 was dit ƒ 910,- en in 1968 ƒ 27.500,-.)  

De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn: contributie: ƒ 73.000,-, toto/lotto: ƒ 10.000,-, entreegelden:  



ƒ 5.000,-, reclameborden: ƒ 5.000,-, gemeentesubsidie: ƒ 4.000,- en de Grote Clubactie: ƒ 3.000,-. Het 

bedrag van ƒ 101.000,- wordt ook weer geheel uitgegeven.  

De belangrijkste uitgavenposten zijn: trainingskosten: ƒ 20.000,-, KNVB: ƒ 17.500,-, verenigingskosten: ƒ 

15.000,-, clubblad: ƒ 14.000,-, reiskosten: ƒ 9.000,-, terrein/zaal/huur: ƒ 8.000,-, materiaal: ƒ 7.500,-, 

zaalvoetbal: ƒ 3.000,- en representatie: ƒ 3.000,-. 

  

De accommodatie is ondanks het vele bouwen van de laatste jaren nog niet af. Tijdens de jaarvergadering 

deelt het bestuur het volgende mede: “De bouw van een sporthal is definitief van de baan. Wij hebben geen 

aanspraak kunnen maken op een uitkering uit de zg. BRW-pot. Het zou niet verantwoord zijn om zonder 

subsidie dit project te starten. Wij hebben dit voorlopig in de ijskast geplaatst. Wel is in studie om voor de 

hoofdingang de zaak te overkappen, zodat daar een grote ruimte beschikbaar komt waarin diverse zaken, 

zoals de snoephoek en tassenrekken zouden kunnen worden gerealiseerd. Ook wordt bezien om aan de 

bestaande kleedkamerakkommodatie nog een unit aan te zetten, alleen bedoeld voor bergruimte, waaraan 

wij een nijpend tekort hebben.” 

  

 
 

Bestuurlijk gezien gebeurt er nog veel meer in 1979: 

De zaalvoetbalafdeling is een fusie aangegaan met Hoofdstad. Vanaf seizoen ’79-’80 doet AFC aan de 

competitie mee als “AFC’34-Hoofdstad”.  

Dhr. Smit krijgt toestemming om een Transit te kopen “voor vervoer oud papier en bij voorkomende 

gelegenheden van elftallen. Akkoord voor de prijs van ± ƒ 3.750,-“.   

Kantinebeheerder Ad Way wordt pachter van het Kegelhuis. Wim Borst wordt de nieuwe beheerder van de 

kantine van AFC.  

Er wordt gewerkt aan het oprichten van een “Club van Honderd”.  

De zaterdagafdeling is organisatorisch gezien “het zorgenkindje”. De leden van het zaterdagbestuur 

hebben aangegeven hun functies ter beschikking te stellen. Ad interim nemen Arie de Lange en Cor Konijn 

de zaken enige tijd waar, en in november wordt een nieuwe zaterdagseniorencommissie voorgesteld. Deze 

bestaat uit Cor Konijn, Pieter Langerak en Fons Vreeker.    

In november zet Cor Dijkers om gezondheidsredenen definitief een streep onder zijn secretariaatschap. 

“Hij zoekt zich een vervanger om deze persoon langzaam in te werken (maar hij niet alleen!).”  

De Carnavalsclub “De Aftrappers”is ook dit jaar weer bijzonder actief. In februari wordt er eerst een 

carnavalsavond voor de jeugd georganiseerd, waarbij Prins Philip I en de Raad van Elf uiteraard aanwezig 

zijn. Deze avond wordt buitengewoon geslaagd genoemd. Een dag later is het feest voor de senioren. De 

opkomst valt dan helaas nogal tegen. Op 27 juni verzorgen “De Aftrappers” de sluitingsdag. “Prins en zijn 

Raad van Elf zijn de gehele dag voor u in touw om er een fijne dag van te maken”, zo lezen we in de AFC-er. 

Het programma bestaat uit een Heilige Mis, gevolgd door een broodmaaltijd, daarna zijn er spelletjes voor 

alle leden van 0 tot 100 jaar.  

 

Tot slot nog een citaat uit de AFC-er van 21 maart: “Het was me een weekje wel. Te beginnen met vorige 

week maandag en dinsdag. Riolen worden opengebroken wegens verstoppingen. Onze Bakkertjes in de felle 

avondkoude aan het spitten. Eindelijk vinden ze de oorzaak! U zult het niet geloven …….. ’n trainingshirtje 

kwam te voorschijn. Hoe is het mogelijk?? ….. Helaas zonder naam en adres van de afzender.” 

 



 
 

Zaterdag 7 van het seizoen 1978-1979 

 

Staand  v.l.n.r.:  Fred Kueter, Peter Wesseling, Johan Bakker, René Nijman, Wim Mens en  Nico Bes  

Gehurkt v.l.n.r.: Arnold Kuin, Jack Bes, Frank Vermeulen, Jan Schaaf en Gerrio Elsenaar 

  

  


