
  1993                                                                                        AFC’34 

 

 

In het seizoen '92-'93 telt AFC’34 41 voetbalteams. 35 ervan spelen op het veld en 6 in de zaal. 

Kampioenschappen worden binnengehaald door Veteranen 3 (zaal), D2 en E2 (in de najaarscompetitie) en B3 

en C3 (in de voorjaarscompetitie).  

  

Het meest in het oogspringend is echter de promotie van Zaterdag 1 naar de 3e klasse van de KNVB. Nooit 

eerder speelde Zaterdag 1 zo hoog. De promotie is des te meer opmerkelijk, daar het team het grootste 

deel van de competitie alle zeilen moest bijzetten om degradatie naar de 5e klasse te voorkomen. In de 

laatste periode worden echter zoveel punten bijeen gesprokkeld dat de 3e periode in de wacht gesleept 

wordt. Daarna  wordt de promotie een feit als de nacompetitie na een overwinning op FC Velsenoord winnend 

wordt afgesloten.  

  

 

 
 

Zaterdag 1 promoveert naar de 3e klasse 

 

Staand v.l.n.r.: Marco Jonker, Raymond Jansen, Frank Buis, Patrick Schouten, Emanuel van Woesik,  

Ronald Groot, Josip Wijnker, Alberto Bianchin (vlagger), Jan Zwetsloot en Henk Sanders (trainer) 

Midden v.l.n.r.: Patrick Broers en Jos Keijsper 

Gehurkt v.l.n.r.: Cor Konijn (elftalbegeleider), Menno Hoeben, Jurgen Nieuwpoort,  

Peter Besteman, Robert Keesen, Marco Jansen 

  

 

Heel anders vergaat het Zondag 1. In de presentatiegids van het seizoen '93-'94 lezen we het volgende 

over de prestaties van Zondag 1 in '92-'93: “Nadat een jaar eerder promotie naar de hoogste afdeling van 

het amateurvoetbal werd afgedwongen, moesten we reeds na één seizoen de hoofdklasse vaarwel zeggen. 

Op cruciale momenten bleek dat het team van trainer/coach Dick de Boer net niet genoeg inhoud had om te 

overleven, al was het frustrerend te constateren dat de onderlinge verschillen miniem waren.”  

  



 
 

Een spelmoment uit een van de wedstrijden van Zondag 1 in 1993 

 

Keeper Werner Biskanter weet zich bij een indirecte vrije trap van AFC (Amsterdam) in het 

strafschopgebied verzekerd van de steun van (bijna) zijn hele ploeg. 

Van links naar rechts: Werner Biskanter, Juan Fernandez Coto, Maurice Baltus, Patrick Kooge,  

Ron Blok, Gerno Sanders, Marcel Barlage, José Fortes Rodriquez, Peter Buis en Ferry Moleman 

  

 

In bovengenoemde presentatiegids kunnen we ook lezen dat AFC’34 het jeugdvoetbal “nog beter en 

gestructureerder” gaat aanpakken. De club heeft haar jeugdplan vooral op technisch gebied drastisch 

gewijzigd. De grootste wijziging betreft het aanstellen van jeugdtrainer Aloys Wijnker als technisch 

jeugdcoördinator van de club. Door het aanstellen van een technisch jeugdcoördinator hoopt de club meer 

lijn te brengen in de opvang en begeleiding van jeugdvoetballers, waardoor in de toekomst de stap naar de 

seniorenselecties makkelijker te nemen is. Aloys Wijnker wordt voor 20 uur in de week aangesteld en zal 

zich naast de verantwoordelijkheid voor het totale technische jeugdbeleid ook gaan bezighouden met de 

selectieprocedures, het geven van interne opleidingen aan trainers en het afstemmen van het jeugdbeleid op 

het seniorenbeleid. Aloys, die tevens de junioren B-selectie zal gaan trainen,  wordt bij zijn 

coördinatiewerkzaamheden geassisteerd door Ruud Doodeman, die de functie krijgt van bestuurlijk 

jeugdcoördinator.  

  

Vanaf september 1993 verschijnt de AFC-er (opnieuw) “in een ander jasje”. De club wordt hiertoe 

gedwongen, doordat de kosten van het drukken en het verspreiden van het clubblad steeds hoger worden. 

Het aantal uitgaven zal gelijk blijven (18 keer per jaar, eens in de twee weken), echter de ene keer zal het 

bulletin een gewone (dikke) uitvoering hebben, de andere keer alleen een omslag met 4 tekstpagina’s, met 

alleen het “broodnodige” nieuws (de dunne uitvoering).  

  



 
 

F-pupil Wijnand Krom neemt een penalty bij het spelonderdeel 

de Penaltybokaal tijdens het Sluitingsweekend van 1993. 

Rechts van hem de spelleiders Jan Leek en Mart Pool. 

  

 

Daar de club in 1994 het 60-jarig jubileum zal gaan vieren wordt in 1993 alvast een jubileumcommissie in 

het leven geroepen. De commissie start met het uitwerken van de volgende plannen: een loterij, diverse 

toernooien, een feestavond en een jubileumboek. Door geldnood gedwongen worden de plannen voor een 

jubileumboek later aangepast tot een jubileumuitgave van de AFC-er.  

  

Tijdens de bestuursvergadering van 8 juni 1993 wordt fel gediscussieerd over de vraag wie nu de kosten 

van de strafzaken moet gaan betalen. Tot dan toe is het gebruikelijk dat de club deze kosten voor haar 

rekening neemt. In het seizoen '91-'92 betaalde club ƒ 2500,- voor de strafzaken. In '92-'93 zijn deze 

kosten opgelopen tot ruim ƒ 3500,-. “Dit loopt de spuigaten uit”, verzucht penningmeester Herman van der 

Weijde tijdens bovengenoemde vergadering. Toch zijn de meningen over het wel of niet innen van de boetes 

bij de spelers binnen het bestuur verdeeld. Er wordt daarom over deze kwestie nog geen besluit genomen. 

Wel wordt afgesproken in de AFC-er een stuk te plaatsen over het oplopen van de boetes en de gevolgen 

daarvan voor de clubkas, de beboete spelers aan te spreken, en op de helft van het seizoen '93-'94 een 

tussenbalans op te maken en de discussie zo nodig te heropenen.  

  

Een andere zaak die het bestuur in 1993 bezighoudt is de slechte staat van het trainingsveld. Oogluikend 

wordt toegestaan dat er ook op het B-veld getraind wordt. Daarnaast tracht men de gemeente ervan te 

overtuigen dat het trainingsveld nodig gerenoveerd dient te worden. Deze pogingen leveren voorlopig 

althans niets op.  

  

Op 18 oktober 1993 wordt tijdens de jaarvergadering besloten voor het eerst sinds 9 jaar over te gaan tot 

verhoging van de contributie. De nieuwe contributiebedragen zijn: senioren: ƒ 195,-, senioren zaalvoetbal: ƒ 

120,-, junioren A: ƒ 159,-, junioren B: ƒ 126,-, junioren C: ƒ 108,-, pupillen ƒ 87,-, niet-spelende leden: ƒ 84,- 

en donateurs ƒ 60,-.  

  

Overigens zijn van deze jaarvergadering geen notulen meer terug te vinden. Secretaris Cees Dijkers had 

deze keurig op zijn computers uitgewerkt, maar door onverklaarbare redenen is dit verslag later zoek 

geraakt. Daarom zijn van de jaarvergadering van 1993 alleen een paar korte aantekeningen voor het 

nageslacht bewaard gebleven.  

 

 


