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Het seizoen 1984-1985 verloopt een stuk rustiger dan het turbulente seizoen ’83-’84, het seizoen waarin 

AFC’34 het 50-jarig bestaan vierde. Het lijkt wel of de vereniging in 1985 een beetje feest- en 

vergadermoe is geworden. Als op 16 september 1985 voorzitter Bart de Lange tijdens de jaarvergadering 

het laatste woord heeft, zegt hij heel toepasselijk: “Ik bedank iedereen voor de kortste vergadering in de 

geschiedenis van AFC’34, om precies te zijn 1 uur.” 

  

Tijdens deze korte jaarvergadering was er ook al tijd ingeruimd om consul H. v. d. Schilden een referaat te 

laten houden over de achtergronden van het (af)keuren van de voetbalvelden van AFC. Reden voor het 

uitnodigen van de consul tijdens de jaarvergadering is dat er binnen de vereniging al langere tijd veel kritiek 

is op het feit dat er nogal wat wedstrijden afgekeurd werden. De consul legt tijdens de vergadering uit dat 

de accommodatie van AFC eigenlijk te klein is en dat de velden daardoor overbelast worden. “Met name het 

hoofdveld krijgt daardoor een steeds slechtere kwaliteit, waardoor de kans op afkeuring steeds groter 

wordt.” Hij benadrukt ook nog eens dat er twee belangrijke criteria zijn t.a.v. het afkeuren van de velden: 

gevaar voor abnormale beschadiging van een terrein, en gevaar voor de spelers.  

  

AFC is in het seizoen ’84-’85 inderdaad nog steeds een grote voetbalvereniging. De club telt opnieuw 60 

voetbalteams: 21 senioren-, 5 dames-, 12 junioren-, 9 pupillen- en 13 zaalvoetbalteams. 4 teams worden 

kampioen: Zondag 5, Zaterdag 6, Junioren B4 en Jeugd 1 van de zaalvoetbalafdeling.  

  

 

 
 

Het kampioenselftal Zaterdag 6 

 

Staand v.l.n.r.: Siem Timmerman, Sjaak Masselink, Johan Dolsma, 

Jaap den Herder, ?, Leo Keessen en Wim Möhring 

Gehurkt v.l.n.r.: Nico Vreeker, Peter Jongejan, Jos Verhage, Frans Pfaff, 

Gerard Tervoort, Lau Verver, Sjaak Timmermans en Koos Hoogland 

 

 

 



Het vlaggenschip, Zondag 1, eindigt in het tweede seizoen in de Hoofdklasse op de 3e plaats, een uitstekend 

resultaat voor “de Jan Franszbrigade”.  

  

In april ’85 lezen we in het clubblad een oproep aan alle leden om een passende naam te bedenken voor de 

nieuwe kleine kantine. “Het bouwteam vindt het niet juist dat er nu sprake is van grote en kleine kantine. De 

grote kantine gaat door het leven als “Hoef-Inn”. De kleine kantine zouden wij eveneens een passende naam 

willen geven, verwant bijvoorbeeld aan Alkmaar, Kaasstad, e.d..” Een betere naam dan “de kleine kantine” 

wordt blijkbaar niet bedacht. Het bouwteam komt er ook niet meer op terug.  

  

Op 1 augustus 1985 keert Willem Borst na een jaar afwezigheid weer terug als kantinebeheerder van 

AFC’34. In de wandelgangen van AFC wordt de terugkeer van Willem besproken als “de beste transfer van 

het jaar”.  

  

Het laatste opmerkelijke feit uit het zo rustige jaar 1985 is de volgende aankondiging in het eerste 

clubblad van het seizoen ’85-’86: “In verband met de hoge kosten van de Week AFC-er heeft het bestuur 

besloten m.i.v. het seizoen 1985/1986 deze eenmaal in de veertien dagen te laten verschijnen”.   

 

  

 
 

Junioren C1 uit het seizoen 1984-1985 

 

Staand v.l.n.r.: Remco de Kok, Marc Boskamp, Jan Vreeker (leider), Robert Keesen, 

John Beelen, Charles Klein (leider), Jurgen Homan, Dennis Klein, 

Hans de Grand (leider), Michel Robert en Simon Jonker 

Gehurkt v.l.n.r.: Colin Wilvers, Marc de Wilde, Jeroen Vreeker, 

Marco Groefsema, Danny de Grand en Peter de Lange 

 

 


