
  2009                                                                                        AFC’34 

 

  

In het seizoen 2008-2009 doen er namens AFC’34 opnieuw 53 teams mee aan de competities van de KNVB. 

De club heeft nu 9 seniorenteams, 35 jeugdteams, waaronder twee meidenteams (A1 en B1), en 9 

zaalvoetbalteams, waaronder na vele jaren ook weer een jeugdteam (Junioren A) en ook nog steeds het G-

team dat ternauwernood gered kon worden door een samenwerkingsverband aan te gaan met het G-team van 

de Zuiderzeehal.  

 

  

 
 

Het G-team van het seizoen 2008-2009 

 

 

 
  

Meiden A1 van 2008-2009 

  



Vier teams worden in het seizoen 2008-2009 kampioen, namelijk Zondag 4, C4, D1 en F1.  

  

Zondag 1 en Zondag 2 draaien beiden een goed seizoen. Beiden behalen een periodekampioenschap, maar ook 

kunnen zij beiden in de nacompetitie niet de beoogde promotie bewerkstelligen. (Als op 17 mei 2009 het 

eerste elftal uitgeschakeld wordt voor promotie, bezoeken maar liefst 1993 nieuwsgierige personen de 

website van AFC’34, een absoluut dagrecord voor deze website.) Gezien de sterkte van de zondagselectie 

wordt echter wel verwacht dat beide teams binnen niet al te lange tijd weer zullen gaan uitkomen in de 

Hoofdklasse, respectievelijk de Reserve Hoofdklasse.  

  

In de districtsbeker doet Zondag 1 het voortreffelijk. Het vlaggenschip komt tot de halve finale, maar 

daarin wordt het “op het nippertje” onverdiend uitgeschakeld door Spakenburg. De nederlaag komt hard 

aan, maar de daarmee verdiende deelname aan de KNVB-beker (voorheen Amstelcup) in het seizoen 2009-

2010 maakt veel goed. 

  

Ook Junioren A1, middenmoter in de 2e divisie, doet het bijzonder goed “voor de beker”. Uiteindelijk wint 

dit team op fraaie wijze de regionale bekerfinale.  

  

In februari 2009 wordt het bestuur door de gemeente op de hoogte gebracht van de intentie van de 

gemeente en AZ om het nieuwe opleidingsinstituut van AZ een plek te geven in de Westrand van Alkmaar, 

eventueel op de plek waar nu de complexen van AFC’34 en de rugbyclub gevestigd zijn. Voor AFC’34 zou dit 

kunnen inhouden dat de club in de toekomst mogelijkerwijs zal moeten verhuizen naar een andere plek in de 

Westrand. Genoemd wordt het evenemententerrein aan de Olympiaweg. De onderhandelingen tussen de 

gemeente en AZ verlopen na het uitspreken van de intentie echter minder voorspoedig dan aanvankelijk 

ingeschat werd. Eind 2009 is er nog steeds geen duidelijkheid over hoe het toekomstige complex van 

AFC’34 eruit zal zien.  

  

Op 1 juni 2009 bestaat AFC’34 precies 75 jaar. Reden genoeg om gedurende het jaar 2009 verschillende 

feestelijke activiteiten te organiseren. Op 21 mei wordt er een jubileumwedstrijd gespeeld tussen Zondag 1 

en een team bestaande uit oud-spelers van het eerste elftal. Daarna volgt een zeer geslaagde reünie voor 

de huidige en de oud-leden van de club. Hieronder een tweetal foto’s met daarop een greep uit de vele 

deelnemers aan de reünie.  

 

  

 
 

Van links naar rechts de reünisten Leo Keesen, Willem Hoeben en Frans Pfaff 

  



 
 

Van links naar rechts Peter de Laat, Frank Smit, Peter Ory en Peter Kamp 

  

Tijdens de reünie wordt bekendgemaakt uit welke AFC’ers het “Team van de 20e eeuw” bestaat. Dit team is 

opgesteld door een “commissie van wijze heren” en bestaat volgens deze commissie uit de beste spelers die 

AFC’34 gehad heeft in de 20e eeuw. De samenstelling van dit team is als volgt:  

  

 

Doel: Rob Boersma 

Achter: Ruud Oosterveer, Maurice Baltus en Ron Blok 

Midden: Peter Buis, Jan Kooge, Ferry Moleman en Patrick Kooge 

Voor: Jan Dekker, Jos Cornelisse en Bas du Mortier 

 

Trainer/coach: Job Dragtsma 

Leider: Jan Ory 

  

 

Op de dag van de reünie wordt ook gestart met de jubileumloterij, een loterij waarbij getracht wordt 1000 

loten van € 50,- aan de man te brengen. Op 28 juni wordt het lange maar mooie voetbalseizoen 2008-2009 

afgesloten met de jubileumwedstrijd AFC’34 – AZ. Hieronder afbeeldingen van een jubileumlot en een 

toegangskaart van bovengenoemde wedstrijd.  

 

 

                      
  

               

Op 21 november 2009 wordt het jubileumjaar afgesloten met een fantastisch eindfeest, waarbij de muziek 

wordt verzorgd door de gerenommeerde muziekband The Sting. Hoogtepunt van de avond is ongetwijfeld de 

bekendmaking van de hoofdprijs van de jubileumloterij, een heuse Skoda. De gelukkige winnaar is de heer 

Erik Brouwer.  



Traditiegetrouw worden er ook in het seizoen 2008-2009 door de Jeugdcommissie weer veel activiteiten 

georganiseerd, zoals de trainingsdagen aan het begin van het seizoen, het Sinterklaasfeest, de 

Oliebollen(spelletjes)middag, het Nieuwjaarszaalvoetbaltoernooi, het Sluitingsweekend en het 

penaltyschieten voor de E-pupillen. Voor het eerst sinds vele jaren worden deze activiteiten niet meer 

georganiseerd door supervrijwilliger Jan Leek, die in september 2009 helaas komt te overlijden.  

 

Hieronder een viertal foto’s die genomen zijn tijdens de Oliebollenmiddag van 2009. Linksboven zien we de 

oliebollenbakkers Theo Berkhout (links) en Willem Borst (rechts), op de andere foto’s jonge AFC’ertjes die 

genieten van een gezellige middag.   

 

  

 

         

      

 

 

 

Op 5 oktober 2009 wordt de jaarvergadering van AFC’34 gehouden. Voorzitter Loek Berger spreekt in zijn 

openingswoord over een jaar met diverse hoogte- en dieptepunten. De hoogtepunten betreffen volgens hem 

de goede prestaties van de selectieteams en de activiteiten t.g.v. het 75-jarig jubileum. Dieptepunten 

waren er helaas ook. Deze betreffen met name de financiële situatie van de vereniging. De voorzitter 

verwoordt deze als volgt: “De economische crisis heeft ons niet onberoerd gelaten en heeft geleid tot een 

behoorlijk verlies aan sponsorgelden. Onze doelstellingen vanaf 2007 waren reëel en haalbaar. Een 

belastingaanslag alsmede het wegvallen van onze hoofdsponsor en enkele stersponsors hebben ons een 

behoorlijke klap toegebracht.”   



Als later op de avond het financieel overzicht gepresenteerd wordt, wordt duidelijk dat het seizoen 2008-

2008 een negatief resultaat heeft opgeleverd van maar liefst € 25.000,-. Ook de begroting voor het 

seizoen 2009-2010 ziet er verre van rooskleuring uit. Het bestuur geeft een opsomming van maatregelen 

waaraan gewerkt wordt, of die overwogen worden. Dit zijn: streven naar meer inkomsten uit de horeca, op 

zoek gaan naar nieuwe (hoofd)sponsors (halverwege het seizoen 2008-2009 is hoofdsponsor Nome 

“weggevallen”), het verhogen van de contributies/vrijwilligersbijdragen en de maatregel m.b.t. het 

verrekenen van de boetes n.a.v. gele en rode kaarten. Eerder is in dezelfde vergadering namelijk besloten 

dat deze boetes voortaan niet meer door de vereniging betaald zullen worden, maar door de leden die deze 

boetes op hun naam gekregen hebben. AFC’34 is hiermee een van de laatste voetbalverenigingen die tot dit 

besluit gekomen zijn.  

  

Tijdens de rondvraag van de jaarvergadering oppert Willem Hoes het idee om ter nagedachtenis aan Jan 

Leek een toernooi naar Jan te vernoemen. Mart Pool laat hierop weten dat de commissie die het 

Sluitingsweekend voor de pupillen organiseert reeds eerder besloten heeft het Sluitingsweekend te 

vernoemen naar erelid Jan Leek. Vanaf 2010 heet het Sluitingsweekend voor de pupillen officieel het Jan 

Leek Sluitingsweekend.  

 

 

 
 

Jan Leek (l.) samen met Tineke Komen 

 

De foto werd gemaakt in 2008, een jaar voor zijn overlijden 


