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In het seizoen 1999-2000 heeft AFC’34 opnieuw meer teams dan het seizoen ervoor. De seniorentak is 

wederom kleiner geworden (de club telt nu 8 seniorenteams). Daartegenover staat echter dat de 

zaalvoetbalafdeling (van 8 naar 10 teams) en de jeugdafdeling (van 29 naar 32 teams) opnieuw flink groeien.  

  

Er wordt slechts één team kampioen, namelijk Zaterdag 5. Zondag 1 eindigt als 5e in de Hoofdklasse, 

hetgeen opnieuw recht geeft op deelname aan de Amstel Cup.  

 

 

 
  

Aan het einde van het seizoen moet het bestuur helaas besluiten het eerste zaterdagelftal terug te 

trekken. Nadat vele spelers hadden besloten te stoppen of overschrijving aan te vragen naar een andere 

vereniging, is de club helaas niet meer in staat een representatief eerste zaterdagteam samen te stellen. In 

de jaarvergadering van 2000 wordt geconstateerd dat er na 20 jaar een einde komt aan zaterdagvoetbal op 

niveau bij AFC’34. Het bestuur spreekt daarbij de volgende wens uit: “Indien zich in de toekomst de 

mogelijkheid voordoet om toch weer een Zaterdag 1 te starten, dan zal het bestuur dit toejuichen.” Actief 

beleid op dit gebied zal  echter niet worden ontplooid. 

  

Naast Zaterdag 1 raakt de club ook het jeugdteam van de zaalvoetbalafdeling kwijt. Over het vertrek van 

dit pas een jaar geleden opgestarte team lezen we in het jaarverslag van het seizoen 1999-2000 het 

volgende: “Het jeugdteam had een heel goed seizoen en haalde zelfs de bekerfinale. Schaduwzijde van dit 

succes was dat het gehele team vervolgens werd “weggekocht” door Paal 29 en dat was nu net weer niet de 

bedoeling.”  

  

In april 2000 maken 20 jeugdspelers van D3 tezamen met een aantal begeleiders een opmerkelijke trip naar 

Marokko. Ze reizen per vliegtuig naar het Afrikaanse land om daar een week lang te wonen, te reizen, te 

trainen en wedstrijden te spelen.  

  

In de notulen van de vergaderingen van het algemeen bestuur lezen we dat er in maart 2000 gestart wordt 

met het ontwikkelen van een heuse website. Negen maanden later is de website  geboren. “De eerste opzet 

van de website (www.afc34.nl) kan bewonderd worden.”  

  

In de zomerperiode wordt opnieuw een aantal velden gerenoveerd. Deze keer zijn het trainingsveld achter 

de tribune en het B- en C-veld aan de beurt.   

  

Aan het begin van het seizoen 2000-2001 wordt de allereerste presentatiegids van AFC’34 gepresenteerd. 

In het blad is er veel aandacht voor het 1e zondagteam en de jeugdafdeling. Achteraf moet het bestuur tot 

haar spijt concluderen dat de zaalvoetbalafdeling daarbij vergeten is.  

  

In de presentatiegids lezen we o.a. ook dat er een nieuwe commissie opgestart is, de commissie tot behoud 

topamateurvoetbal. De commissie heeft als doel meegekregen een  netwerk op te bouwen en op die manier 

meer geld te genereren uit sponsormogelijkheden, dit alles om de ambitie te kunnen waarmaken te kunnen 

deelnemen aan de Topklasse, als deze op enig moment van start gaat. De KNVB is dan namelijk al een taal 

jaren bezig met de voorbereidingen om te komen tot een Topklasse, waarin de beste amateurclubs van 

http://www.afc34.nl/


Nederland zouden moeten gaan spelen. In ieder geval blijkt uit bovenstaande dat de club de ambitie heeft 

om structureel te blijven meedoen op het hoogste amateurniveau.  

 

 

 
 

  

In de presentatiegids lezen we ook dat AFC’34 een nieuwe technisch jeugdcoördinator heeft gevonden in de 

persoon van Stanley van Kesteren. Stanley, die inmiddels al 5 jaar in het eerste zondagelftal van AFC 

speelt, vult hiermee de vacature in die ontstaan is na het vertrek van Aloys Wijnker. Stanley spreekt in de 

presentatiegids de volgende ambitie uit: “We moeten er de komende jaren voor zorgen dat de 

jeugdopleiding op een nog hoger peil komt te staan. Het is een must om de doorstroming van eigen jeugd 

naar het eerste elftal te bewerkstelligen. Het gat tussen  het eerste en de jeugd moet veel kleiner 

worden.” 

 

  

 
 

Junioren B1 in juni 2000 

 

Staand v.l.n.r.: Matthias van 't Hoenderdaal, Jeffrey Middelkoop, Marc van Wonderen,  

Mark Vermeulen (trainer) , Tarkan Sahin, Juan de la Verde en Job Worm 

Gehurkt v.l.n.r.: Noval el Boumeshouli, John Smit, Nazmi Tecim 

Joost Kok, Wouter Klomp en Guiseppe Brucherri 



In september treedt George Groen bij AFC in dienst als beheerder, conciërge en onderhoudsmedewerker. 

Hiermee is invulling geven aan de ID-baan (ook wel Melkertbaan genoemd) die door de gemeente aan AFC is 

toegekend. De taken van George zijn het beheren van de gebouwen, toezicht houden op het gebruik van de 

kleedkamers en de materialen, en het uitvoeren van voorkomende onderhoudswerkzaamheden. Het bestuur 

en met name het IOT zijn verheugd met de aanstelling van de nieuwe BCO-medewerker.  

  

Financieel gezien is het seizoen 1999-2000 uitstekend verlopen. Er wordt een positief resultaat behaald, 

waardoor de liquiditeitsdruk op de vereniging een stuk vermindert. Tijdens de jaarvergadering in oktober 

2000 vraagt penningmeester Paul Spiekermann bijzondere aandacht voor de renovatie van de kleedkamers. 

“Deze renovatie vraagt een investering van ƒ 100.000,-. Om dit te kunnen bekostigen dient een lening te 

worden aangegaan van ƒ 80.000,-.” Hij vraagt de ledenvergadering toestemming om deze lening te mogen 

aangaan. De vergadering gaat hiermee akkoord. Waarom de kleedkamers nodig aan een opknapbeurt toe zijn 

lezen we in het jaarverslag: “De kleedkamers zijn altijd vochtig, waardoor schimmel welig tiert. Kortom de 

hygiëne laat te wensen over.”  

  

Na de jaarvergadering wordt gestart met de renovatiewerkzaamheden. Eerst worden de zogenaamde 

hoofdkleedkamers voor het 1e elftal en de bezoekers en de scheidsrechterskleedkamers betegeld. Daarna 

worden de kleedkamers voorzien van mechanische ventilatie en verwarming, en wordt het interieur van het 

kleedkamergebouw geschilderd.  

  

Tijdens de jaarvergadering van 2000 wordt tevens het bord onthuld met de naamplaatjes van alle ereleden 

en leden van verdienste. Het bord, dat gemaakt is door Jan Leloux en John Droge, krijgt een mooie plek in 

de hal van het clubgebouw. “Het bestuur en de leden zijn zeer content met de wijze van uitvoering.” 

 

  

 
 

De selectie van de C-junioren van AFC'34 in de zomer van 2000 

op voetbalkamp op het KNVB-complex te Zeist 

 


