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De groei van het ledenaantal, die na een aantal magere jaren vorig jaar weer werd ingezet, zet zich ook dit 

seizoen door. AFC’34 heeft in het seizoen '90-'91 41 teams, 1 meer dan het seizoen ervoor. De vereniging 

heeft nu de volgende teams: senioren zondag: 5, senioren zaterdag: 7, A-junioren: 2, B-junioren: 2, C-

junioren: 4, D-pupillen: 4, E-pupillen: 4, F-pupillen: 4, heren zaal: 5, veteranen zaal: 3 en dames zaal: 1.  

  

Twee teams worden kampioen. De Dames van de zaalvoetbalafdeling worden kampioen en promoveren 

daardoor naar de Interregionale klasse. Junioren B1, “een van de paradepaardjes van de vereniging”, wordt 

“met overmacht” kampioen van de Topklasse van de B-juniorencompetitie. Dit was geen verrassing. Het 

merendeel van dit elftal trainde dit seizoen bij de voetbalschool van AZ. Eén van de spelers, Ron van de 

Broek, werd zelfs geselecteerd voor de nationale selectie onder de 15 jaar.  

Het eerste elftal heeft een redelijk seizoen in de 1e klasse. Het eindigt op de 4e plaats.  

 

  

 
 

AFC’34 C2 van het seizoen 1990-1991 

 

Staand v.l.n.r.: Joost Magel, Joost Groefsema, Joop de Lange, Jan Willem Gerritsen, George Smit,  

Paul Brandenburg, Rogier Bunink, Wilfred van Kersbergen (leider) en Steven Jorritsma 

Gehurkt v.l.n.r.: Sven Verstappe, Robert Bakker, Thomas Holleman, Franco di Gennaro, 

Bobby Kramer,  Marc Hogchem en Eric Wouters 

 

De vereniging maakt financieel gezien een flinke stap voorwaarts, doordat vanaf dit seizoen de sponsoring 

professioneel aangepakt wordt. In de notulen van de bestuursvergadering van 14 januari 1991 lezen we het 

volgende: “De voorzitter toont zich verheugd over de oprichting van de commissie die de sponsoring ter 

hand gaat nemen en coördineren.” De nieuwe Sponsorcommissie bestaat uit: Ton Maissan (voorzitter), Frans 

Bom, Roel van Westerop, Ad Way en Brigit Groot. In eerste instantie is het de bedoeling dat de gelden die 

door de sponsoring binnenkomen bestemd zijn voor “doeleinden binnen de vereniging waar men normaal 

gesproken niet aan toekomt, met name voor de jeugdafdeling en niet voor het dichten van gaten in de 

begroting”, maar reeds in de dezelfde vergadering wordt niet uitgesloten dat een deel van de gelden voor 

begrotingsdoeleinden gebruikt zal worden. In de notulen van de volgende vergadering lezen we: “N.a.v. de 

ideeën van de Sponsorcommissie merkt R. van Westerop op dat het dichten van het gat op de begroting (ƒ 

30.000,-) de prioriteit zou moeten hebben.” De Sponsorcommissie start voortvarend. Men werkt aan een 

presentatiemap waarin duidelijk gemaakt wordt wat AFC een eventuele sponsor te bieden heeft. In maart 



zijn inmiddels 2 nieuwe sponsors geworven, en in augustus zijn er 20 nieuwe adverteerders voor het 

clubblad binnengehaald en 15 nieuwe reclameborden aan de man gebracht.  

  

Door de impulsen van de Sponsorcommissie ontstaat tevens behoefte aan een clubblad met een 

professionele uitstraling. Op 12 september 1991 verschijnt De AFC’er (44e jaargang, nr 3) dan ook in een 

geheel nieuwe uitvoering. Het vernieuwde clubblad verschijnt voortaan één keer in de twee weken en wordt 

nu afgedrukt op A4 formaat. In het blad is meer ruimte voor advertenties. Nieuw is ook de rubriek Sponsor 

Nieuws Bulletin, waarin steeds een sponsor belicht zal worden. De redactie, die voorheen bestond uit één 

man, Ed Vader, is uitgebreid met een aantal jonge, enthousiaste redacteuren, Ronald Dijkers, Ruud de 

Waard, David en  Gerard Klaver jr.  

 

  

 
 

 

De eerste uitgave van het vernieuwde clubblad 



Een andere vernieuwing in de vereniging is de oprichting van het zogenaamde Juniorenconvent. Door het 

laten meedenken en meewerken van een groep enthousiaste jongere AFC-ers tracht de club “een blijvend 

bloeiend verenigingsleven” te realiseren.  

Naast voetbalactiviteiten biedt de club begin jaren ’90 haar leden ook nog steeds een flink aantal andere 

activiteiten. In 1991 kunnen de ouderen zich vermaken met de klaverjascompetitie voor elftallen, de 

“gewone” 14-daagse klaverjasdrives, de biljartclub, het minikegelen (voor de dames) en het blijspel “Toetsie 

Froetsie” door HIT. Voor de jeugdleden is er een trainingsweek van 4 dagen, een reis voor C1 en C2 naar 

Denemarken, een kledingbeurs, een Sluitingsweekend met Mini-Mixtoernooi, een zomerkamp (waaraan 3 

elftallen C-junioren deelnemen), een Oliebollenmiddag met oliebollenverkoop (opbrengst ƒ 700,-) en 

uiteraard het traditionele Sint Nicolaasfeest.  

   

Op 28 oktober wordt de jaarvergadering gehouden. Het absolute hoogtepunt van de vergadering is het 

moment waarop de familie van Rhoon in het zonnetje gezet wordt. Mevrouw van Rhoon, voor alle AFC-ers 

“Tante Trees”, wordt benoemd tot lid van verdienste van de club. Haar man Aad neemt  afscheid als 

bestuurslid. Hij wordt bedankt voor alle werkzaamheden die hij de laatste 46 jaar voor de vereniging heeft 

verricht, en vervolgens benoemd tot erelid. Als blijk van grote waardering ontvangt het echtpaar van Rhoon 

van de vereniging een barometer. In de notulen van de jaarvergadering lezen we nog het volgende: “Mevrouw 

van Rhoon heeft het naar haar zeggen zo lang bij onze vereniging uitgehouden, omdat haar man A. van Rhoon 

dat ook deed. En aangezien A. van Rhoon bij AFC’34 bleef, omdat zijn vrouw niet weg wilde, is verklaard dat 

ook hij zich al 46 jaar lang voor de club heeft ingezet.”  

 

 

 
 

Junioren C4 van 1991 op zomerkamp in Zeist 

 

Staand v.l.n.r.: Stephan den Herder, Johan Danenberg, Ed Vreeker (leider), Jurriaan Zentveldt,  

Martijn ...., Niels Lageveen, Udo Numan en Cees (CB) van der Putten (leider) 

Zittend v.l.n.r.: ?, ?, ?, Romano Zafarana, Richard Souvereijn, Joost Muggen en Chris Timmerman 

Liggend: Frank van Straten (leider) 

 


