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In januari 2017 wordt het bestuur van AFC’34 benaderd door Gijs Schot van Telstar Vrouwen. De weken 

daarna wordt gezamenlijk onderzocht of het mogelijk zou zijn dat de vrouwen van Telstar m.i.v. het seizoen 

2017-2018 onder de naam VV Alkmaar voor hun wedstrijden en trainingen gebruik zouden kunnen maken van 

het complex van AFC’34. In februari worden ook de gemeente en Alkmaar Sport bij de besprekingen 

betrokken. Voorwaarde voor het gezamenlijke gebruik van het complex is dat er nieuwe kleedkamers en een 

nieuwe tribune gebouwd zullen worden.  

Binnen enkele maanden ligt er een plan klaar tot vernieuwing van het complex. Dit plan houdt in dat AFC’34 

de eigendom van alle kleedkamers zal overdragen aan Alkmaar Sport, dat Alkmaar Sport een aantal 

kleedkamers zal slopen en zal overgaan tot nieuwbouw van een zestal nieuwe kleedkamers alsmede een ruime 

nieuwe tribune. Op 18 mei stemt de gemeenteraad van Alkmaar in met de (ver-)nieuwbouwplannen en reeds 

op 8 juni wordt door aannemersbedrijf De Geus Bouw B.V. een start gemaakt met de eerste 

(sloop)werkzaamheden.  

De overige Alkmaarse voetbalverenigingen (uitgezonderd Koedijk) voelen zich door de plannen overigens 

“gepasseerd” en schrijven op 7 mei een brief aan de gemeenteraad waarin ze laten weten dat de gemeente 

en AFC’34 de onderlinge verhoudingen ernstig verstoord hebben. Ook laten zij weten dat zij tijdelijk alle 

contacten met AFC’34 (vriendschappelijke wedstrijden, toernooien, e.d.) zullen stopzetten.  

 

Hieronder volgen 6 afbeeldingen van de bouwwerkzaamheden in de periode juni/oktober 2017.  

 

 

 

 
   

 

 

 
 



 

 

 
 

Als de voorbereidingen op het seizoen 2017-2018 van start gaan, kan de club nog geen gebruik maken van de 

kleedkameraccommodatie. Dit zorgt uiteraard voor veel overlast. Er kan wel op de velden getraind worden, 

maar omkleden bij de club is niet mogelijk. In de voorbereidingsperiode kunnen er bij AFC’34 geen 

wedstrijden gespeeld worden, en als het seizoen begint moet er veel geïmproviseerd worden om alle 

thuiswedstrijden goed te laten verlopen. Half oktober kunnen de meeste kleedkamers weer gebruikt worden 

en is de situatie weer enigszins normaal geworden.    

Half december is de aannemer klaar met de afgesproken bouwwerkzaamheden en kunnen AFC’34 en VV 

Alkmaar volledig gebruik gaan maken van de vernieuwde kleedaccommodatie. Het I.O.T. is dan echter nog 

druk bezig met de afwerking van de oude en nieuwe kleedkamers en de gangen. Het zijn vooral de 

supervrijwilligers Koos Hoogland, Nico Vreeker en Martin Pool die ontzettend veel uren maken om het 

kleedkamergebouw tiptop in orde te maken. Hieronder zien we links Nico Vreeker en rechts Koos Hoogland 

aan het werk.  

 

 

 

 
 

Financieel gezien maakt AFC’34 een lastige periode door. Aan het einde van het seizoen ’16-’17 is er sprake 

van een groot tekort. Dit tekort wordt met name veroorzaakt doordat de horeca- en sponsorinkomsten zeer  

tegenvallen. In het najaar heeft het bestuur regelmatig overleg over de ontstane problemen met een groep 

trouwe leden. Dit leidt er o.a. toe dat een aantal van hen de club helpt door middel van het verstrekken van 

een gift of een lening. Ook wordt er een stoeltjesactie georganiseerd. Bij deze actie wordt een ieder in 

staat gesteld om voor € 50,- een stoeltje te kopen op de “oude” zittribune. De actie is opgezet om renovatie 

van de “oude” tribune mogelijk te maken. Eind 2017 zijn er 120 stoeltjes verkocht. De actie wordt 

voortgezet, want de renovatie van de tribune zal pas in gang gezet worden als alle stoeltjes verkocht zijn.  



Tijdens de jaarvergadering, die 

gehouden wordt op 27 november 

2017, wordt erevoorzitter Jan Orij 

gehuldigd voor het feit dat hij maar 

liefst 70 jaar lid is van AFC’34. Jan 

is na Theo Wentink en Arie de 

Lange het derde lid dat dit jubileum 

mag meemaken. Hij wordt tijdens 

de vergadering verrast met een 

portret van hemzelf, dat 

geschilderd is door de first lady 

van AFC’34, Miranda Zonneveld.   

Tijdens de jaarvergadering wordt tevens afscheid genomen van bestuurslid/secretaris Gerard Krom. Daar 

er voor hem geen opvolger is gevonden, gaat het bestuur verder zonder secretaris. Hiermee begint voor 

AFC’34 het 3e secretarisloze tijdperk.  

In de competitie van het seizoen 2016-2017 doet AFC’34 mee met 44 teams. Dit zijn er evenveel als het 

seizoen daarvoor. De club heeft nu 4 senioren-, 31 jeugd- en 9 zaalvoetbalteams.    

Doordat Zondag 1 in het seizoen ’15-’16 de halve finale van de districtsbeker had bereikt, mag het dit 

seizoen meedoen aan de landelijke KNVB-beker. In de 1e kwalificatieronde wordt met 4-1 gewonnen van 

Bennekom. In de 2e kwalificatieronde wordt echter met 2-6 verloren van Rijnvogels, hetgeen tevens het 

einde van het bekeravontuur betekent.  

Zondag 1 doet het goed in de competitie. In de 1e klasse A eindigt het team keurig op de tweede plaats, 

waardoor het mag meedoen aan de nacompetitie om alsnog in aanmerking te kunnen komen voor promotie 

naar de Hoofdklasse. In de nacompetitie wordt eerst gewonnen van FC Boshuizen, daarna volgen een 

gelijkspel tegen Brabantia en een verliespartij tegen Alcides, hetgeen uitschakeling betekent.   

Het jaar 2017 wordt voor Zaterdag 1 een rampjaar. Het team start het seizoen ’16-’17 redelijk, maar na de 

winterstop valt het ver terug. Uiteindelijk eindigt het op de 8e plaats in de 4e klasse A. Het rampzalige van 

dit seizoen betreft echter niet de sportieve resultaten, maar het plotselinge overlijden van Richard Keizer, 

de vaste grensrechter van het team, in januari 2017, en dat van trainer Frank Buis in maart 2017. Frank 

wordt na zijn overlijden postuum benoemd tot lid van verdienste van AFC’34.  

Zes AFC-teams worden in het seizoen 2016-2017 kampioen. Van oud naar jong zijn dat Zaterdag 2, O19-1 

(zon.), O17-3, O11-3, O10-2 en O9-1.  

Dat de voetbalopleiding van AFC’34 steeds beter wordt blijkt uit het feit dat de club op de ranglijst van de 

beste jeugdopleidingen in het Nederlandse amateurvoetbal van het seizoen 2016-2017 een geweldige sprong 

maakt en “met stip” op de 12e plaats eindigt. Een geweldige opsteker voor de technische staf van AFC’34 die 

sinds januari 2017 bestaat uit Nick Geurtsen, Robin de Haan en Jim Sligting. Wat het succes van de 

voetbalopleiding nog eens extra benadrukt is het feit dat aan het einde van het seizoen maar liefst 10 

jeugdspelers de overstap maken naar een BVO (1 naar De Graafschap, 1 naar Ajax, 2 naar FC Volendam en 6 

naar AZ).  

 

 

 

 

29 oktober 2017:  

AFC’34 1 – Legmeervogels 1.  

Bas Kansen schiet namens 

AFC’34 op het doel van 

Legmeervogels. Stefan Smal 

kijkt toe.  

Op de achtergrond de 

nieuwe tribune.  

 

 
 


