
  1992                                                                                        AFC’34 

 

 

In het seizoen ’91-’92 heeft AFC’34 40 voetbalteams, 1 minder dan het seizoen ervoor. Zaterdag 3 en 4 

worden kampioen. Daar veel jeugdteams 2 halve competities spelen, een najaars- en een voorjaarscompetitie 

is het aantal kampioenen van de jeugdafdeling wat vertekend. B2, C2, en D3 worden 1e in de 

najaarscompetitie. D1 heeft een topjaar, het eindigt zowel in de najaars- als in de voorjaarscompetitie op 

de bovenste plaats.  

 

  

 
 

AFC’34 C2 in het seizoen 1991-1992 

 

Staand v.l.n.r.: Davy Vis, Joost Pluijmen, Bobby Kramer, Christian Vis, Thomas Holleman, 

Mark Vermeulen, Wilfred van Kersbergen (leider) en Joop de Langen 

Gehurkt v.l.n.r.: Arno van de Werf, Olaf Boswijk, Danny Beer, George Smit, 

Robert Bakker en Stephan den Herder 

  

Het eerste (zondag)elftal beleeft een zeer turbulent seizoen. In het jaarverslag van secretaris Cees 

Dijkers wordt het seizoen als volgt omschreven: “Het eerste, onder inspirerende en vakbekwame leiding van 

trainer Dick de Boer, wist om te beginnen een periodetitel te bemachtigen, hetgeen ten opzichte van vorig 

seizoen, toen de nacompetitie net werd gemist, in ieder geval al een verbetering betekende. Een aantal 

wedstrijden voor het einde van de competitie werd zelfs de 1e plaats op de ranglijst ingenomen en gloorde 

een kampioenschap. In de slotfase moest de 1e prijs echter aan het Utrechtse Holland worden gelaten, 

terwijl ook de strijd in de nacompetitie aanvankelijk geen succes opleverde. Na een gewonnen wedstrijd 

tegen Vitesse’22 moest van Blauw Wit gewonnen worden om te promoveren. De Amsterdammers bleken in 

eerste instantie niet te verslaan, maar het opstellen van een ongerechtigde speler aan Blauw Wit zijde bood 

ons een herkansing die met beide handen werd aangegrepen. De uiteindelijke beslissingswedstrijd om een 

plaats in de hoofdklasse tegen het Leidse UVS eindigde in een 1 – 0 overwinning. De terugkeer in de 

hoofdklasse was een feit. Aangespannen kort gedingen en rechtszaken deden uiteindelijk aan dat feit niets 

meer af.”  

 

Hieronder een foto van de beslissende actie uit de wedstrijd tegen UVS. Peter Buis maakt de winnende 

treffer. Daaronder een foto van de feestelijkheden die na de wedstrijd plaatsvonden.   



 
 

 

 
  

 

Aan het eind van het seizoen ’91-’92 wordt ook duidelijk dat er aan een lange periode van damesvoetbal bij 

AFC een einde komt. Het laatste damesteam, dat uitkwam in de zaal, gaat dan ter ziele. In het 

bovengenoemd jaarverslag omschrijft Cees Dijkers dit verlies als volgt: “Helaas is de vereniging niet in 

staat gebleken om voor het nieuwe seizoen een representatief damesteam te formeren en is er een einde 

gekomen aan een ongelofelijke lange succesvolle periode damesvoetbal bij AFC’34. Een hoofdstuk is 

afgesloten; de vereniging heeft met recht iets aparts verloren.” 

  

Het Juniorenconvent, dat vorig jaar werd opgestart, ontwikkelt zich dit jaar tot Adviesorgaan AFC’34. In 

dit orgaan zitten nu niet meer alleen afgevaardigden uit de juniorenafdeling, want binnen het orgaan zijn 



alle gelederen vertegenwoordigd, “zowel de jeugd als de senioren, de zaterdag- en de zondagafdeling, veld- 

en zaalvoetbal, zodat iedereen zijn inbreng kan hebben”. Het orgaan vergadert enkele malen per jaar, en 

heeft als doel voorstellen tot verbeteringen te doen aan het algemeen bestuur. Om het contact tussen het 

adviesorgaan en het bestuur goed te laten verlopen, zal Harry de Ruiter vanaf seizoen ’92-’93 voortaan ook  

de vergaderingen van het algemeen bestuur bijwonen.   

 

  

 
 

 

De clubbladen van AFC'34 worden in 1992 regelmatig opgesierd 

met tekeningen van redactielid David Klaver. 

  

De laatste jaren is er een steeds nauwere samenwerking ontstaan tussen AFC’34 en stadsgenoot AZ. De 

wens van AFC’34 is om deze samenwerking ook in een officiële overeenkomst te laten vastleggen. Dit 

verzoek wordt in 1992 dan ook regelmatig aan AZ gedaan, zowel mondeling als schriftelijk. Resultaat 

leveren deze verzoeken alsnog niet op. Wel ontstaat er zo af en toe onrust binnen de vereniging over de rol 

die AZ heeft op het reilen en zeilen van AFC’34. Op het B-veld wordt een lichtinstallatie aangelegd. “Betaalt 

AZ hier ook aan mee?”, zo vraagt men zich bijvoorbeeld af. Als AZ met jeugdteams bij AFC komt 

voetballen, vraagt men zich af of dit niet ten koste gaat van de velden van AFC. Veel vragen betreffen ook 

de financiële kant van de zaak. Van AFC-zijde verwacht men van AZ dat men een vergoeding geeft voor de 

trainers van de B- en de C-junioren. AZ gaat hier echter niet mee akkoord. Als aan het einde van het 

seizoen ’91-’92 een flink aantal B- en A-junioren van AFC’34 naar AZ overstapt, en er bij AFC sprake is van 

een “leegloop” bij de A- en B- jeugdselecties, vindt het bestuur het dan ook tijd dat er een brief naar AZ 

gestuurd wordt “waarin ons ongenoegen omtrent deze zaak wordt geuit”. Hoewel de samenwerking steeds 

vastere vormen aanneemt, meldt het bestuur tijdens de jaarvergadering over de samenwerking: 

“Waakzaamheid blijft geboden.”   

  

Ook in 1992 wordt de rol van de sponsoring steeds groter. De sponsorcommissie heeft inmiddels 20 

bedrijven bereid gevonden om “stersponsor” van AFC’34 te worden. In het seizoen ’91-’92 heeft de club 

ruim ƒ 175.000,- aan inkomsten. Van dit bedrag komt ca. ƒ 35.000,- binnen vanuit de sponsoring (ƒ 24.000,- 

sponsorbijdragen en ƒ 11.000,- voor reclameborden). In de begroting van het seizoen ’92-’93 wordt de post 

sponsorbijdragen door de penningmeester zelfs hoopvol verhoogd naar ƒ 51.400,-. Er wordt duidelijk nog 

veel meer verwacht van de Sponsorcommissie.  

 


