
  1980                                                                                        AFC’34 

 

In de jaarvergadering van 1975 sprak voorzitter Bart de Lange de volgende woorden: “Wij hebben 5 jaar 

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

later blijkt dat dit geen loze woorden waren. Het 1e elftal wordt in 1980 voor de 3e keer in 5 jaar kampioen 

en promoveert daarmee binnen 5 jaar van de 4e naar de 1e klasse. Een geweldige prestatie van het 

vlaggenschip van AFC, maar met name ook van de Volendamse trainer Joep Steur, die vanaf 1975 

verantwoordelijk is voor de coaching van het 1e elftal.  

  

Zowel in de regionale kranten als in het clubblad wordt uitgebreid stilgestaan bij het fantastische 

kampioenschap van AFC'34.    

 

 

 
 

 

De titel van een krantenartikel uit het Noordhollands Dagblad van 28 april 1980 

 

 

 
 

Fragment uit een van de clubbladen van 1980 



 
 

Het kampioenselftal van het seizoen 1979-1980 

 

Staand v.l.n.r.: Cor Blok (verzorger), Joep Steur (trainer), Bas du Mortier,  

Willem Bakker jr. (grensrechter), Gerard Beentjes, Adrie Hermes, André Boekel,  

Paul Zuurbier, Dirk Hylkema en Roger Nutt 

Gehurkt v.l.n.r.: Michel Slok, Gerard de Lange, André Vreeker en Hans Termaat 

  

 

Twee weken voordat het kampioenschap binnengehaald wordt, speelt AFC tegen Zilvermeeuwen, de club van 

de jonge trainer Co Adriaanse. Hieronder een artikel over deze wedstrijd uit de Alkmaarsche Courant van 

14-4-1980.  

  

 



Het kampioenschap van het 1e elftal is niet het enige van het seizoen ’79-’80. Nog 4 andere AFC-teams 

vieren het kampioenschap: Dames 1 (dat dit seizoen ook nog de 2e plaats bij het Nederlands kampioenschap 

behaalt), Zaterdag 4 (alias Kabaret 1), Dames 1 van de zaalvoetbalafdeling, en “sedert lange tijd weer eens 

een kampioen bij de jeugd”, nl. Junioren B2.   

  

 
  

Dames 1, kampioen in het seizoen 1979-1980 

 

  

 
 

Zaterdag 4 (ook wel Kabaretelftal genoemd), kampioen in het seizoen 1979-1980 

 

Staand v.l.n.r.: John Nuy, Nico Berger, Ben Hoedjes, Joop Vermeer, Willem Borst, 

Michel Fernee, Pieter Langerak en Harry Konijn 

Gehurkt v.l.n.r.: Hans Dijkers, Jan Broeks, Bert Spiering, Jaap Schipper, 

Siem Weel, en Sjaak van Poppel 



5 kampioenen in één seizoen is natuurlijk geen slecht resultaat. Hier staat wel tegenover dat AFC’34 in het 

betreffende seizoen maar liefst 61 teams heeft: 11 Zondagsenioren- en 8 Zaterdagseniorenteams, 4 

Damesteams, 1 Meisjes Junioren- en 1 Meisjes Pupillenteam, 4 Junioren A-teams, 4 Junioren B-teams, en 4 

Junioren C-teams, 6 Pupillen D-, 4 Pupillen E-teams en 4 Pupillen F-teams, en tenslotte nog 7 Heren en 3 

Dames Zaalteams.  

 

In de jaarvergadering van 18 augustus 1980 worden de leden geïnformeerd over de plannen die er zijn t.a.v. 

het dichtbouwen van de ruimte tussen de Hoef-Inn en de kleedkameraccommodatie en de oprichting van een 

Club van 100 ter ondersteuning van de nieuwbouw en andere bijzondere activiteiten. Tevens gaat voorzitter 

Bart de Lange uitgebreid in op de “indianenverhalen” die over AFC en hem de ronde doen n.a.v. de 

overschrijving van Jos Cornelisse en Jos Kroon van Alkmaarsche Boys naar AFC. In het clubblad van 

Alkmaarsche Boys stond een tendentieus stukje “met opmerkingen als AFC’34 betaalt, financiële 

voorwaarden bij AFC’34 zijn gunstiger, vertroebeling sfeer t.g.v. deze transfers, ..….., en de stemming 

binnen onze amateurwereld is danig verpest.” Bart de Lange laat weten met bovenstaande opmerkingen 

grote moeite te hebben. Hij heeft hierover contact gehad met de voorzitter van A.B. en deze heeft hem 

toegezegd te mogen reageren in de Boys Koerier. Tevens verzoekt hij de leden geen voeding te geven aan 

deze affaire daar diverse elftallen van beide verenigingen elkaar nog regelmatig in de 

competitiewedstrijden zullen ontmoeten.  

  

Tijdens de jaarvergadering wordt tevens afscheid genomen van 2 bestuursleden, beide rasechte clubiconen, 

de heren Cor Dijkers en Willem Bakker. De eerstgenoemde ontvangt van de voorzitter een vulpenset. De 

voorzitter spreekt daarbij de wens uit, dat dhr. Dijkers “dit schrijfgerei nog regelmatig voor AFC’34” zal 

mogen gebruiken. “Bij het afscheid van de heer W. Bakker sr. als commissaris materiaal komt voorzitter 

woorden tekort om alle kwaliteiten van deze grote man op te sommen, zoals lid bouwteam, bemanning 

wedstrijdsekretariaat, verrichten van alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen, maar 

vooral zijn grote inzet, was als eerste aanwezig en ging als laatste weg bij de bouw van de Hoef-Inn, de 

kleedkamers en plaatsen van lichtmasten. Als dank voor dit vele werk wordt de heer W. Bakker onder luid 

applaus benoemd tot erelid en overhandigt voorzitter hem als stoffelijke blijk van waardering een radio-

grammofoon-combinatie.”  

  

In 1980 komt er na 6 jaar eindelijk een einde aan het conflict tussen oud-trainer v. d. Gevel en AFC’34. Mr. 

Leesberg laat in januari aan het bestuur weten dat v. d. Gevel het proces verloren heeft. De contributie 

wordt in 1980 niet verhoogd. Wel wordt er voortaan een bijdrage van ƒ 15,- per gezin gevraagd voor het 

clubblad, de AFC’er. In de periode juli-augustus is een 30-tal Amerikanen uit Massapequa 14 dagen lang te 

gast bij AFC. De groep bestaat uit 11 meisjes, 11 jongens en 8 ouders, waaronder 2 coaches. Deze worden 

ondergebracht bij diverse gastgezinnen.  

  

 

 
 

 

AFC’34 is altijd zuinig geweest op zijn ballen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het volgende citaat uit de notulen 

van de bestuursvergadering van 24 maart 1980: “Voorzitter is op bezoek geweest bij de vrouw van de 

molenaar, om een kostbare bal op te halen. Deze mevrouw met strak truitje, volgens de voorzitter, heeft de 

bal afgegeven, doch zou het zeer op prijs stellen wanneer B. Veelders nog eens aankwam.” 


