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In het seizoen 2001-2002 doen er 48 AFC-teams mee aan de competities van de KNVB, dit zijn er evenveel 

als het seizoen ervoor. Met 33 teams is de jeugdafdeling nog steeds verreweg de grootste afdeling binnen 

AFC’34. De senioren- en de zaalvoetbalafdeling bestaan beide uit 7 teams.  

 

  

 
 

Alle spelers van de zaalvoetbalafdeling bij elkaar tijdens het toernooi 

waarmee de zaalvoetbalteams van AFC’34 het seizoen afsluiten 

   

Er worden maar liefst 7 kampioenschappen binnen gehaald, waarvan 6 door jeugdteams, namelijk C4, D3, E1, 

E2, E3 en E4. Met name de resultaten van de E-teams zijn hierbij zeer opvallend. Het laatste 

kampioenschap betreft het seniorenteam Zondag 4. In het jaarverslag van de secretaris lezen we hierover 

het volgende: “Uitermate teleurstellend was dan ook het bericht dat door een meningsverschil het team in 

haar geheel is overgestapt naar DFS.”   

  

In april 2002 kunnen we uit de voorbeschouwing van Gerard Klaver over de laatste 5 wedstrijden van het 

eerste elftal in het seizoen 2001-2002 al opmaken dat het voor Zondag 1 zeer moeilijk zal worden om zich 

te handhaven in de Hoofdklasse. Zie hieronder.  

  

 
  

Aan het einde van het seizoen wordt duidelijk dat ook de nieuwe trainer van Zondag 1, Alex Pastoor, niet 

kon voorkomen dat het eerste elftal (voor de 3e keer in de geschiedenis) uit de Hoofdklasse degradeert 

naar de 1e klasse. Ook hem lukte het blijkbaar niet “het vastgelopen schip weer vlot te trekken”.  

  

Het seizoen 2001-2002 gaat tevens de boeken in als “het laatste jaar dat AZ bij ons te gast is. Enerzijds 

heeft dit een voordeel, immers de trainingsvelden worden minder belast. Anderzijds betekent dit een 

aanzienlijke financiële aderlating.” 

  

Begin 2002 wordt door de jeugdafdeling een extern scoutingsysteem opgezet met als doel goede junioren 

te werven in de regio. De technisch jeugdcoördinator, in dit geval Stanley van Kesteren, wordt 

verantwoordelijk voor de externe scouting. In maart staat in het Noordhollands Dagblad een artikel over 



een actief scoutingbeleid door AFC’34. Bij de andere Alkmaarse voetbalverenigingen leidt dit artikel nogal 

tot commotie. Ondanks overleg met deze verenigingen blijft het onderwerp nog lang knagen bij diverse 

verenigingen uit de regio. Volgens AFC past het scoutingbeleid echter prima binnen de grenzen die de KNVB 

ook aangegeven heeft met betrekking tot de opleiding van talentvolle jeugdspelers.  

  

Hoewel de teams van AZ voor de trainingen met ingang van het seizoen 2002-2003 geen gebruik meer 

maken van de velden van AFC’34 (alleen A1 en het Belofteteam van AZ spelen dit nog hun wedstrijden bij 

AFC) is er vanaf september 2002 wel sprake van een officiële samenwerkingsovereenkomst tussen AFC’34 

en AZ betreffende de jeugdopleidingen van beide clubs. De belangrijkste onderdelen van deze 

samenwerking zijn dat de technisch jeugdcoördinator van AFC betrokken wordt bij de scouting van AZ, dat 

er gezamenlijke promotie-talentendagen georganiseerd gaan worden, dat jeugdtrainers van AFC stage gaan 

lopen bij AZ, het gratis bezoeken van thuiswedstrijden van AZ en een financiële vergoeding voor AFC-

spelers die overgaan naar AZ.  

  

 

 
 

De ondertekening van het samenwerkingscontract 

V.l.n.r.: Gerard Krom en Ton Maissan (namens AFC'34), Martin van Geel en Joop Lensen (namens AZ) 

  

Ten aanzien van de accommodatie vallen in 2002 de volgende zaken op: Het bestuur maakt zich nog steeds 

grote zorgen om de kwaliteit van het E-veld. De gemeente wordt meerdere malen, helaas tevergeefs, 

verzocht dit veld te renoveren.  De opgeknapte tribune wordt in maart omgetoverd tot de Bart de Lange-

tribune, een mooi eerbetoon aan de man die maar liefst 22 jaar voorzitter was van AFC’34. De tweede ring 

reclameborden (op het hoofdveld) wordt een feit, een prachtige prestatie van de leden van de 

Sponsorcommissie. Hieronder volgt een artikel van secretaris Jos Besteman uit het clubblad van 20 

december 2002 waarin het belang van sponsors voor een voetbalvereniging als AFC’34 prima beschreven 

wordt.  

  



 
  

 

Om de vele vrijwilligers van AFC’34 te kunnen bedanken voor hun inzet voor de club wordt in december  de 

traditionele medewerkersavond gehouden. Voor het eerst in de historie wordt dan ook een speciale 

vrijwilliger benoemd tot Medewerker van het Jaar. Deze allereerste keer  gaat de eer naar 

supervrijwilliger Jos Vreeker. In het clubblad wordt beschreven waarom het zo terecht is dat Jos deze 

onderscheiding ten deel valt. Ook lezen we dan dat hij waarschijnlijk de enige persoon op de wereld is met 

een tattoo met de clubkleuren van onze vereniging op zijn arm.   

  

 

 


