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In het seizoen 2005-2006 heeft AFC’34 in totaal 50 teams. Vergeleken met 2 jaar geleden betekent dit 

een groei van maar liefst 10 teams. De seniorenafdeling groeit van 7 naar 10 teams, de jeugdafdeling van 28 

naar 32 en de zaalvoetbalafdeling van 7 naar 10.  

  

Kampioenschappen worden behaald door Zondag 3, A1, A2, C3, C4, en C5. F4 en F6 worden herfstkampioen. 

Het kampioenschap van A1 betekent promotie van dit jeugdteam naar de 2e divisie landelijk, een geweldig 

succes en prima voor de uitstraling van de vereniging.  

  

In januari 2006 wordt AFC’34 verrast door het plotselinge afscheid van hoofdtrainer Dick de Boer. Dick 

maakt dan bekend dat hij aan de slag gaat als assistent-bondscoach van het Afrikaanse land Zimbabwe. Het 

bestuur benoemt vervolgens assistent-trainer Rik Melker voor de rest van het seizoen tot hoofdcoach en 

trekt tevens Jaap Schilder, oud-keeper van het 1e elftal, aan als hoofdtrainer van AFC’34 met ingang van 

het seizoen 2006-2007.  

  

Zondag 1 wordt in de 1e klasse nog wel kampioen van de 3e periode, maar kan daarna in de nacompetitie 

helaas niet de gewenste promotie naar de Hoofdklasse bewerkstelligen. Zaterdag 1 lukt dit wel. Dit team 

promoveert via de nacompetitie naar de 4e klasse.  

  

In februari 2006 stopte ID-er George Groen met zijn werkzaamheden voor AFC’34. Er kan  niet meteen een 

opvolger benoemd worden. De club moet wachten tot september 2006 alvorens de opvolger van George, dhr. 

Golab Hayat, bekend wordt.  

  

In mei 2006 komt er een einde aan een unieke periode. De club moet dan afscheid nemen van de 

belangrijkste sponsor, Renault Stokman. Twaalf jaar lang was Stokman een fantastische hoofdsponsor van 

onze club. De nieuwe hoofdsponsor is aannemingsbedrijf R. A. Nome.  

  

 

 
 

Ter gelegenheid van het afscheid van hoofdsponsor Renault Stokman 

worden directeur Evert Wassing en zijn vrouw Tinie in de bloemen gezet 



Op 22 mei 2006 wordt er een buitengewone algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering 

wordt een aantal belangrijke besluiten genomen.  

 

Allereerst wordt besloten te gaan stoppen met het clubblad, De AFC’er. De eerste AFC’er kwam uit in 

maart 1946, de laatste in juni 2006. Hiermee komt na ruim 60 jaar een einde aan het clubblad van AFC’34.  

  

 

 

 
 

 

Voorpagina van de laatste AFC’er 

 

 



 
  

De 5e colonne in en over de laatste AFC’er 

  

De website van AFC’34 zal voortaan het belangrijkste communicatiemiddel zijn. Daarnaast zal de club vanaf 

september 2006 informatie gaan geven via de zondagskrant Alkmaar op zondag (iedere maand twee 

pagina’s) en de teletekstpagina van RTV-NH. Hieronder een deel van de eerste pagina in de zondagskrant 

van september 2006.  

 

 



Een ander belangrijk besluit is het aannemen van het bestuursvoorstel betreffende vrijwilligersbeleid. 

Nieuw beleid op dit gebied is noodzakelijk geworden omdat de vereniging steeds meer problemen heeft bij 

het vinden van vrijwilligers voor de vele werkzaamheden die bij de club uitgevoerd moeten worden. Vanaf 

het seizoen 2006-2007 betalen de spelende leden van de veldvoetbalafdeling een vrijwilligersbijdrage van € 

30,-, die zij vervolgens kunnen terugverdienen door het uitvoeren van een bepaalde taak.  

  

Tijdens de buitengewone ledenvergadering wordt tevens besloten de contributie te verhogen met € 12,-. 

Hiertegenover staat het afschaffen van de bijdrage (van € 16,-) voor de AFC’er. Ook wordt besloten dat 

spelers van de junioren- en seniorenselecties voortaan een selectietoeslag betalen van € 20,-.  

  

In mei worden ook dit jaar weer thuistoernooien georganiseerd voor de jeugdteams van AFC’34. De 

vernieuwde toernooicommissie heeft contact gezocht met oud-AFC’er Philip Cocu en hem verzocht 

toestemming te geven om de thuistoernooien van AFC voortaan naar hem te vernoemen. Philip beantwoordde 

de vraag van zijn oude club positief, waardoor de jeugdtoernooien van AFC’34 voortaan verder gaan als de 

Philip Cocu Jeugdtoernooidagen.  

Op 28 mei 2006 wordt tijdens het traditionele Sluitingsweekend het kunstgrasveld officieel geopend door 

wethouder Meijer. Een van de onderdelen van de opening bestaat uit de landing van een tweetal 

parachutisten inclusief de verenigingsvlag.   

 

  

 
 

 

Precies een maand later wordt op dit veld de oefenwedstrijd AFC'34 - AZ gespeeld. Ca. 1.700 toeschouwers 

zien AZ met ruime cijfers winnen van een bij vlagen fris spelend AFC'34. De ploeg van trainer Louis van 

Gaal wint na een 1-0 achterstand uiteindelijk met 2-8.  

 

Met ingang van het seizoen 2006-2007 wordt door de KNVB in het amateurvoetbal de zogenaamde 

spelerspas ingevoerd. De pas wordt ingevoerd voor alle spelers, uitgezonderd de E- en de F-pupillen. 

Ledenadministrateur Laus van Langen moet vele uren maken om de invoering van de pas vlot te laten 

verlopen. 

  

Tijdens de jaarvergadering van 16 oktober 2006 presenteert het bestuur zoals gewoonlijk de jaarcijfers. 

Ondanks het positieve verenigingsresultaat van € 10.500,- noemen voorzitter Loek Berger en 

penningmeester Nico Stam de financiële situatie van de club “broos”. Op het gebied van de accommodatie 

moet nog veel gebeuren, onder andere een nieuw dak op het kleedkamergebouw.  



 
 

Tijdens bovengenoemde vergadering vindt tevens een uniek moment plaats. Hoewel de jubilaris wegens 

gezondheidsredenen zelf niet aanwezig kan zijn, staat de vereniging voor het eerst in de historie stil bij 

het feit dat er iemand maar liefst 70 jaar lid is van AFC’34. De jubilaris, Theo Wentink, woonachtig te 

Cuyk, krijgt de bij zijn jubileum behorende oorkonde thuis toegestuurd.  

  

Met ingang van 1 december 2006 wordt hoofd jeugdopleidingen Henk Hut opgevolgd door Nick 

Geurtsen. Nick, bij AFC'34 reeds bekend als de trainer van Junioren B1, wordt verantwoordelijk voor de 

coördinatie, de uitvoering en de verdere ontwikkeling van het beleid van de club in jeugdafdeling.  

 

 

 

 

 

 
 

Een duel om de bal tijdens de wedstrijd AFC’34 - AZ 

 

Rob Oudejans (AFC’34) achtervolgt Shota Arveladze (AZ) 

 

 

 


