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Het seizoen 1985-’86 is een vrij rustig seizoen. Er komen weinig hoogte- en of dieptepunten in voor. In het 

jaarverslag vermeldt secretaris Bert Veelders twee “opvallende feiten”: het gereedkomen van 2 extra 

kleedkamers en de voortreffelijke uitvoering (“Dominikassa”) door het Hoef-Inn Kabaret (HIK).  

  

Een derde opvallend feit vergeet de secretaris evenwel te vermelden. Had AFC’34 het seizoen ervoor nog 

60 teams, dit seizoen zijn dat er nog “slechts” 55. Er zijn nu 19 senioren-, 3 dames-,  10 junioren-, 9 

pupillen- en 14 zaalvoetbalteams. Bij de pupillen- en de zaalvoetbalafdeling blijft het ledental nagenoeg 

gelijk of neemt zelfs iets toe, maar met name bij de senioren, de junioren en de dames is er een behoorlijk 

ledenverlies.  

  

Vooral de damesafdeling kent dit jaar vele problemen. Door een sterke terugloop van het aantal vrouwelijke 

leden blijven er nog maar 3 (van de 5) teams over: 2 seniorendamesteams en 1 Meisjes Junioren C-team. Als 

het seizoen al begonnen is, blijft er nog een aantal speelsters weg en is er nog maar anderhalf seniorenteam 

over. Attje Bijl, het bestuurslid dat damesvoetbal in haar portefeuille heeft, wordt er radeloos van, maar 

weet uiteindelijk toch de twee seniorenteams te completeren. Daar komt nog bij dat er aan het begin van 

het seizoen ook nog geen trainer is voor de dames. Deze kan begin september gelukkig alsnog gevonden 

worden. Tot overmaat van ramp degraderen beide (senioren)damesteams ook nog eens aan het einde van het 

seizoen. Vooral de degradatie van Dames 1 uit de Interregionale Damescompetitie is een zware domper.  

  

Er worden in het seizoen ’85-’86 6 teams kampioen, namelijk Zondag 5, Zondag 10, Zaterdag 8, Junioren B1, 

Junioren C3 en Jeugd 1 van de zaalvoetbalafdeling. Met name het laatstgenoemde team doet het erg goed. 

Het wordt kampioen van de Hoofdklasse en later ook van de afdeling Noord-Holland.  

  

 

 
 

Het kampioenselftal Zaterdag 8 

 

Staand v.l.n.r.: Willem Hoes, Ruud Moesman, Richard Alfonsi, Paul Helvoort, Remi Brons,  

Ed Borst en Dick Groot 

Zittend v.l.n.r.: Martin Doodeman, John Konijn, Nico Kaandorp, Fred Mantel,  

Victor van Wanrooy en Wilbert Groot 



Het eerste elftal heeft een wat grillig seizoen. In de tweede helft van het seizoen is het nog enige weken 

lijstaanvoerder van de Hoofdklasse A, het eindigt uiteindelijk op een verdienstelijke derde plaats.  

  

Door de terugloop van het aantal leden, maar ook door minder entreegelden gaat het financieel gezien niet 

best met club. De penningmeesters (er zijn er dan nog twee) ontvangen dit seizoen ca. ƒ 137.000,-, maar 

geven ƒ 141.000,- uit, hetgeen een tekort van ruim ƒ 4.000,- oplevert. Het seizoen ervoor was er een nog 

veel groter tekort, bijna ƒ 19.000,-, waardoor het tekort over de laatste twee seizoenen oploopt tot ƒ 

23.000,-. Voeg daarbij het negatieve vermogen van de vereniging van ƒ 36.000,- en het is duidelijk dat de 

situatie al met al verre van rooskleuring is. De financiële problemen komen in de bestuursvergaderingen 

uiteraard regelmatig aan de orde. In de notulen van 27 oktober 1986 staat hierover het volgende: “Arie de 

Lange was afwezig i.v.m. zijn reis naar Amerika, waar hij in Las Vegas zou gaan proberen de financiën van 

AFC wat op te krikken. Aangezien wij tot nu toe van de penningmeesters niets hebben vernomen, zal dit wel 

bij ’n illusie gebleven zijn.” Het is Arie blijkbaar niet gelukt om een mooi bedragje uit de States mee te 

nemen, want in  december 1986 besluit het bestuur bij de Nutsspaaarbank (“tegen 6.9 % rente, gedurende 

16 jaar vast”) een geldlening aan te gaan van ƒ 225.000,-.  

  

Positief financieel nieuws uit 1986 is het feit dat er een nieuwe hoofdsponsor gevonden wordt: Masita uit 

Sittard. Buiten kleding en materialen betaalt Masita nog een extra bedrag van ƒ 9.000,-. Het bestuur is er 

trots op dat Masita, dat reeds 4 andere Hoofdklassers sponsort, nu ook AFC’34 heeft uitgekozen.  

  

AFC heeft ook nog steeds een “oudpapierploeg”. “Hoewel de prijs van het oude papier thans tot een 

minimum is gezakt”, is deze ploeg, o.l.v. de heer Jaap Smit, nog steeds actief. “Uit de opbrengst worden 

immer nog diverse activiteiten voor de jeugd gefinancierd”, met name de jaarlijkse NKS-jeugdkampen.  

  

Het Sluitingsweekend 1986 kent twee wijzigingen t.o.v. de jaren ervoor. Er wordt dit jaar tevens een 

rommelmarkt georganiseerd, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de jeugd van AFC. Vooral opvallend 

is het dat er voor het eerst in de historie van de club geen Heilige Mis meer gehouden wordt op 

“Sluitingsdag”. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat “er geen geestelijke voorradig is”.  

  

In het clubblad wordt al vele jaren vermeld wie de nieuwe leden zijn. In het clubblad van 13 augustus komen 

we het volgende nieuwe lid tegen: P. J. W. Cocu, Karveelstraat 27, Alkmaar, geboren: 29-10-1970. Deze dan 

nog onbekende Phillip wordt ingedeeld in de selectie van de B-junioren. Dat er een generatie zeer talentvolle 

AFC-spelers aankomt is duidelijk als we de jeugdselecties wat nauwkeuriger bekijken. Een andere 

jeugdspeler uit de B-selectie is Mark Snijders, in de C-selectie zien we de naam van Dennis Klein, bij de D-

tjes zien we Yuri Cornelisse en bij de E-tjes zijn broertje Tim.  

 

 

 

Alle 5 genoemde AFC’ers zien we later terug in het betaalde 

voetbal. Met name Phillip Cocu brengt het ver in de 

voetbalwereld. Hij speelt o.a. bij AZ, Vitesse, PSV en 

Barcelona en zal maar liefst 101 keer uitkomen voor het 

nationale elftal.  

 

Hiernaast Philip Cocu in het tenue van het nationale elftal. 

 

 
 

 

 

Tot slot nog dit: In de notulen van de bestuursvergadering van 1 september 1986 lezen we het volgende: 

Gerard Klaver, tijdens de rondvraag: “Hoe staat het met de E.H.B.O. kist?” Het antwoord is dan: “Is geheel 

gevuld en onder beheer van Andries.” (Met Andries doelt men op de materialenbeheerder van die tijd, 

Andries Broersen). Bert Veelders voegt hier vervolgens fijntjes aan toe: “Dan moeten de spelers zowat 

dood bloeden, voor ze wat krijgen.” 


