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Bij de start van het seizoen 2015-2016 begint AFC’34 met 44 teams (dit is 2 minder dan het seizoen 

daarvoor) aan de competitie. De club heeft nu 6 senioren-, 30 jeugd- en 8 zaalvoetbalteams.    

Sportieve hoogtepunten van het seizoen ‘15-‘16 zijn de kampioenschappen van D3, D4, D5, E3, E5, F3 en de 

C-junioren van de zaalvoetbalafdeling, tevens de promotie van B1 Zondag via de nacompetitie naar de 

Hoofdklasse. De aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen worden dit seizoen 

overigens voor het laatst gebruikt. Vanaf het seizoen 2016-2017 maakt de KNVB gebruik van internationaal 

gebruikelijke aanduidingen als O19 (Jeugd onder 19) en MO17 (Meisjes onder 17), etc.  

Zaterdag 1 wordt in het seizoen 2015-2016 op één na laatste in de 3e Klasse en degradeert daarmee helaas 

naar de 4e klasse. Zondag 1 staat aan het einde van het seizoen op de 5e plaats in de eindstand van de 1e 

Klasse A. In de strijd om de districtsbeker doet dit team het prima, het komt tot de halve finales. Daarin 

wordt echter nipt verloren van Magreb’90. Door dit resultaat mag AFC’34 1 in het seizoen 2016-2017 

meedoen aan de strijd om de (landelijke) KNVB-beker. Het zal dan echter niet meer onder leiding staan van 

het trainersduo David Zonneveld en Hennie Meijer. Zij worden immers opgevolgd door hoofdtrainer Jethro 

Abram en zijn assistent Noureddine Abdelaziz. In de strijd om de landelijke KNVB beker komt AFC’34 in 

augustus 2016 overigens nog wel de 1e kwalificatieronde door. Het wint met 4-1 van Bennekom. In de 2e 

kwalificatieronde wordt echter met 2-6 verloren van Rijnvogels, waardoor AFC’34 uitgeschakeld wordt voor 

het vervolg van het bekertoernooi.    

Op 19 mei 2016 vindt er een algemene buitengewone ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering 

geeft technisch coördinator Nick Geurtsen namens het bestuur een presentatie van de vernieuwde 

voetbalopleiding en wordt er gestemd over het bestuursvoorstel de contributie te verhogen.  

De vernieuwingen gaan in met ingang van het seizoen 2016-2017. Er zal dan gewerkt worden vanuit de missie 

een toonaangevende amateuropleiding in de regio Alkmaar e.o. te willen zijn. Toonaangevend op het gebied 

van: een open omgeving waar plezier, ontwikkeling en veiligheid centraal staan, een goede voetbalopleiding, 

een ontwikkelingsgerichte omgeving en het bieden van kansen voor iedereen om aan zijn of haar eigen 

voetbaldroom te werken. De missie is doorvertaald naar de voetbalopleiding in de volgende visie: “AFC’34 

biedt iedere speler de kans om elke dag beter te worden.” Er zal worden gewerkt met de volgende waarden: 

De speler voorop, Iedere dag beter, Het juiste doen, Ideeën realiseren en Samen winnen.  

In eerste instantie zullen alle jeugdteams tot en 

met O15 2 tot 3 keer in de week training krijgen 

van een gediplomeerde trainer. In een latere 

fase zal dit ook gaan gelden voor de O17- en 

O19-teams. Andere opleidingsbeloftes zijn dat 

er voor iedere speler een bal beschikbaar is om 

te kunnen trainen, dat alle teams de juiste 

begeleiding en faciliteiten krijgen bij trainingen 

en wedstrijden en dat het voetbalseizoen zo 

optimaal mogelijk gebruikt wordt met trainingen, 

wedstrijden en overige (voetbal)activiteiten.  

Om de vernieuwde voetbalopleiding te kunnen 

financieren is ervoor gekozen te bezuinigen op de 

zondagselectie door te gaan stoppen met het 2e 

(zondag)elftal. Daarnaast stelt het bestuur voor 

om de contributie te gaan verhogen. De 

aanwezige leden gaan akkoord met het voorstel. 

De nieuwe contributiebedragen lopen op van € 

70,- voor de jongste leden tot € 200,- voor de 

senioren van de veldvoetbalafdeling. De “oude” 

selectiebijdrage komt te vervallen. Deze wordt 

vervangen door een trainingstoeslag van € 50,- 

tot € 75,- voor de leden die 3 keer in de week 

gaan trainen. 

 

 

 

 
 

De initiatiefnemers 

van de vernieuwde voetbalopleiding,  

Links Robin de Haan,  

technisch jeugdcoördinator,  

rechts Nick Geurtsen,  

technisch coördinator van AFC’34  

 



Nadat in december 2015 het besluit valt niet door te gaan met de besprekingen betreffende een eventuele 

fusie met Alcmaria Victrix  wordt in 2016 door het bestuur al spoedig gesproken met de gemeente over de 

broodnodige vernieuwing van het complex. Dit resulteert erin dat het “oude” kunstgrasveld (vanaf seizoen 

’16-’17 het D-veld genoemd) in de zomer van 2016 een nieuw “tapijt” krijgt en dat ook het A-veld voorzien 

wordt van kunstgras. Het nieuwe hoofdveld wordt op 31 augustus officieel in gebruik genomen. Eerst wordt 

het veld geopend door wethouder Pieter Dijkman, daarna volgt de openingswedstrijd tegen stadsgenoot AZ 

(0-7).  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

De aanleg en 

de opening 

(door wethouder 

Dijkman) 

van het 

vernieuwde 

hoofdveld 

 

Nu AFC’34 de beschikking heeft over twee goede kunstgrasvelden zit de club ruim in zijn velden. Daarom 

wordt het “oude” D-veld afgestoten. Dit veld wordt vanaf september 2016 in gebruik genomen door de 

buren, rugbyvereniging ARUFC.  

Tevens wordt in de zomerperiode de grote kantine onder handen genomen. Een grote groep vrijwilligers 

steekt de handen uit de mouwen en zorgt ervoor dat de kantine een flinke opknapbeurt krijgt. De kantine 

krijgt hierdoor een moderne uitstraling en kan zo weer jaren mee.   

Dit geldt echter nog niet voor de kleedkameraccommodatie. Deze is immers behoorlijk gedateerd en  ook 

dringend toe aan een flinke opknapbeurt. Het bestuur is daarom druk doende te onderzoeken hoe de 

kleedkamers opgeknapt kunnen worden. Het hoopt in de zomer van 2017 te kunnen starten met de renovatie 

van het kleedkamergebouw.   

Op het gebied van de communicatie wordt in 2016 een aantal vernieuwingen doorgevoerd. De structuur van 

de website wordt verbeterd, er wordt een club-app gelanceerd en er wordt gestart met ClubTV (bij het 

wedstrijdsecretariaat wordt het programma voortaan op een beeldscherm weergegeven) en KantineTV (in 

het clubhuis wordt allerlei info getoond op een tweetal beeldschermen).  



 

 
 

De opgeknapte grote kantine 

 

In 2016 worden er naast het voetbal voor de jeugd ook weer de nodige andere activiteiten georganiseerd, 

zoals het Sinterklaasfeest, voor de tweede maal in successie een FIFA-gamedag en natuurlijk het 

traditionele Jan Leek Sluitingsweekend, ook dit jaar weer een groot succes, inclusief een avontuurlijke 

overnachting van de vrijdag op de zaterdag in legertenten op het complex door een groot deel van de jeugd. 

Naast de reguliere jeugdvoetbaltoernooien in de maand mei worden ook diverse andere toernooien 

georganiseerd, zoals een wintertoernooi in de maand januari, een zomertoernooi in augustus en een 

zogenaamd Twin Games toernooi.  

Als in september het seizoen 2016-2017 van start gaat heeft AFC’34 in de veldvoetafdeling nog slechts 4 

seniorenteams over: Zaterdag 1 en 2, Zondag 1 en een 35+ team. De voetbalopleiding functioneert prima, 

maar het aantal seniorenteams is zorgelijk.   

 

 

 

 

Actiefoto  

uit de wedstrijd 

AFC’34 1 - DEM 1 

van 14-11-2016. 

De AFC’ers op 

de foto zijn  

v.l.n.r. Frank 

Commissaris,  

Stefan Smal en  

Luc Schuffelen. 

 
 


