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Na	  de	  eerste	  wereldoorlog	  was	  het	  een	  wat	  onrustige	  tijd	  voor	  voetballend	  Alkmaar.	  

	  In	  1918	  waren	  Holland	  en	  Alkmaar	  opgegaan	  in	  A.H.C.	  wat	  in	  hetzelfde	  jaar	  weer	  ophield	  te	  bestaan.	  
In	  1918	  was	  ook	  Go	  Ahead	  opgericht	  en	  een	  jaar	  later	  zag	  Rood-‐Wit	  het	  licht	  terwijl	  in	  1919	  ook	  
RKAFC	  en	  Quick	  tot	  V.A.F.C.	  fuseerden.	  
In	  1920	  werd	  ook	  nog	  het	  katholieke	  Blauw	  Wit	  opgericht.	  
Alcmaria	  Victrix	  bestond	  natuurlijk	  ook	  nog	  en	  toch	  werd	  in	  1920	  A.F.C.	  opgericht.	  	  
	  
Op	  5	  augustus	  1920	  werd	  A.F.C.	  als	  nieuw	  lid	  van	  de	  NHVB	  geaccepteerd.	  	  
Zij	  namen	  het	  Algemeen	  Sportblad	  aan	  als	  hun	  verenigingsorgaan	  en	  hadden	  op	  20	  september	  1920	  
hun	  eerste	  rubriek	  A.F.C.-‐nieuws	  gevuld	  met	  een	  verslag	  van	  hun	  eerste	  competitiewedstrijd	  die	  met	  
4-‐0	  verloren	  ging.	  	  
Rubricist	  in	  het	  Algemeen	  Sportblad	  namens	  de	  club	  was	  ene	  Hein.	  
	  
In	  het	  bestuur	  zaten	  voorzitter	  W.J.	  Bulens	  en	  secretaris	  H.	  van	  Lienen,	  Wolfspad	  4.	  
	  
Meteen	  werden	  er	  twee	  senioren-‐	  en	  één	  adspiranten	  elftal	  ingeschreven	  in	  de	  competitie	  van	  de	  
NHVB.	  	  

A.F.C.	  ging	  spelen	  op	  het	  gemeentelijk	  sportterrein	  aan	  de	  Nieuwpoortslaan	  en	  het	  begon	  waarlijk	  
niet	  slecht.	  De	  NHVB	  had	  in	  die	  tijd	  te	  maken	  gehad	  met	  nogal	  wat	  nieuwe	  verenigingen	  die	  zich	  bij	  
hen	  aanmeldden	  en	  vervolgens	  weer	  snel	  verdwenen.	  Volgens	  de	  bond	  had	  dat	  te	  maken	  met	  het	  
slecht	  voorbereid	  zijn	  op	  de	  verplichtingen	  die	  er	  kleefden	  aan	  het	  competitie	  voetbal	  en	  het	  feit	  dat	  
de	  bestuurders	  nog	  weinig	  bestuurservaring	  hadden.	  

Als	  oplossing	  zag	  men	  de	  instelling	  van	  een	  soort	  regionale	  onderbond.	  Daarbinnen	  kon	  iemand	  
speciaal	  als	  een	  soort	  clubondersteuner	  al	  die	  beginnende	  elftalletjes	  en	  hun	  bestuur	  op	  weg	  helpen	  
door	  ze	  de	  weg	  te	  wijzen,	  adviezen	  te	  geven	  en	  vragen	  te	  beantwoorden.	  	  

Die	  onderbond	  kwam	  in	  Alkmaar	  van	  de	  grond	  en	  werd	  de	  “Tijdelijken	  Alkmaarsche	  Voetbalbond	  
genoemd”.	  

Op	  2	  december	  1920	  werd	  in	  het	  Algemeen	  Sportblad	  de	  mededeling	  gepubliceerd	  dat	  A.F.C.	  te	  
Alkmaar	  voortaan	  genoemd	  zal	  worden	  A.F.C.”Alkmaar”.	  Waarschijnlijk	  	  had	  de	  bond	  de	  club	  dat	  
opgedragen	  om	  naamsverwisseling	  met	  bestaande	  clubs	  voor	  te	  zijn.	  	  
De	  clubrubriek	  veranderde	  ook	  in:	  “Alkmaar-‐nieuws”.	  
	  
Op	  17	  maart	  1921	  hield	  A.F.C.	  een	  feestavond	  vanwege	  hun	  eerste	  competitiejaar	  in	  zaal	  Gijzen	  in	  de	  
Breedstraat.	  



Door	  de	  supporters	  werd	  een	  rood-‐witte	  clubvlag	  met	  daarop	  een	  voetballer	  aangeboden	  aan	  de	  
voorzitter	  en	  het	  clublied	  werd	  ten	  gehore	  gebracht	  door	  het	  eerste	  elftal	  samen	  met	  de	  
adspiranten.	  De	  rest	  van	  de	  avond	  bestond	  uit	  diverse	  voordrachten	  en	  een	  strijkje	  met	  piano	  
waarna	  de	  avond	  werd	  afgesloten	  met	  een	  dansje.	  
	  
In	  het	  voorjaar	  van	  1921	  was	  het	  ledental	  dusdanig	  toegenomen	  dat	  er	  een	  derde	  elftal	  kon	  worden	  
samengesteld.	  Op	  3	  april	  1921	  speelde	  het	  derde	  elftal	  haar	  eerste	  oefenwedstrijd	  en	  versloeg	  Quick	  
1	  met	  3-‐2.	  Een	  week	  later	  werd	  van	  BSV	  Bergen	  3	  met	  3-‐0	  verloren.	  
	  
Door	  de	  twee	  seniorenteams	  werden	  in	  de	  competitie	  keurige	  tweede	  plaatsen	  bereikt	  en	  voor	  de	  
jongste	  categorie	  gold	  (gedeeld)	  hetzelfde.	  
Dat	  gaf	  reden	  tot	  optimisme	  voor	  de	  jonge	  club	  zou	  je	  zeggen.	  
	  
In	  het	  verslag	  van	  de	  jaarvergadering	  van	  de	  bond	  in	  september	  1921	  staat	  A.F.C.	  noch	  bij	  de	  
aanwezigen,	  noch	  bij	  de	  afwezigen.	  	  
Bij	  de	  competitie	  indeling	  voor	  het	  seizoen	  1921-‐1922	  komt	  de	  naam	  A.F.C	  “Alkmaar”	  niet	  meer	  voor.	  
De	  club	  lijkt	  geheel	  verdampt.	  
	  

Eindstand	  3e	  Klasse	  B	  NHVB	  (14	  apr	  1921)	  

1	   K.V.V.	  2	   10	   7	   3	   0	   17	   37-‐9	  
2	   A.F.C.	  1	   10	   6	   2	   2	   14	   28-‐16	  
3	   Go	  Ahead	  2	   10	   4	   3	   3	   11	   18-‐14	  
4	   W.F.C.	  5	   10	   3	   3	   4	   9	   21-‐12	  
5	   Alcmaria	  Victrix	  3	   10	   2	   1	   7	   5	   12-‐39	  
6	   V.V.U.	  2	   10	   1	   2	   7	   4	   9-‐27	  

	  
K.V.V. kwam uit Krommenie. Zij werden opgericht in 1917. K.V.V. fuseerde in 1999 met 
G.V.O. tot Sporting Krommenie. 
W.F.C. kwam uit Wormerveer. Zij werden opgericht in 1907. W.F.C. fuseerde in 2003 met 
Q.S.C. tot Fortuna Wormerveer. 
Go Ahead kwam uit Alkmaar (Zij werden opgericht in 1918 als Go Ahead en wijzigden hun 
naam in 1921 in Alkmaar. In 1927 fuseerde Alkmaar met V.A.F.C. tot V.A.F.C.-Alkmaar wat 
in 1929 ophield te bestaan. In 1930 werd Alkmaar heropgericht en ging in 1955 Go Ahead’18  
heten. Go Ahead’18 fuseerde in 2002 met FC Huiswaard tot DFS Alkmaar wat in 2006 
ophield te bestaan.  
V.V.U. kwam uit Uitgeest. Zij werden opgericht in 1919 als V.V.U. en ging zich in 1921  
vv Uitgeest noemen. In 1996 fuseerden ze met U.S.V.U tot FC Uitgeest. 
	  

	  
Eindstand	  Tijdelijken	  Alkmaarsche	  Voetbal	  Bond	  Afdeeling	  A	  

	  
1	   Rood-‐Wit	  1	   14	   10	   1	   3	   21	   34-‐17	  
2	   A.F.C.	  2	   14	   10	   1	   3	   19	   49-‐22	  
3	   S.V.V.	  1	   14	   8	   4	   2	   18*	   42-‐15	  
4	   B.S.V.	  2	   14	   7	   2	   5	   16	   23-‐23	  
5	   Blauw	  Wit	   14	   5	   2	   7	   12	   24-‐22	  
6	   Holland	  1	   14	   3	   3	   8	   9	   17-‐26	  
7	   V.V.V.	  1	   14	   3	   2	   9	   8	   10-‐43	  
8	   Go	  Ahead	  4	   14	   3	   0	   11	   6	   5-‐45	  

	  



Rood-Wit kwam uit Alkmaar. Opgericht in 1919 en opgeheven in 1928.  
S.V.V. kwam uit Schoorl. Opgericht in 1920. De naam werd na de oorlog gewijzigd vv 
Schoorl. vv Schoorl en Duinranders fuseerden in 1990 tot Duinrand S. 
B.S.V. (opgericht in 1920) was de eerste naam van voetbalvereniging Bergen. 
Blauw Wit kwam uit Noord Scharwoude. Voorloper van DTS wat in 1921 werd opgericht 
Holland kwam uit Noord Scharwoude. Opgericht in 1920 en opgeheven in 1926. Voorloper 
van LSVV. 
V.V.V. was de allereerste aanduiding van Vrone.  
	  
	  

Eindstand	  Tijdelijken	  Alkmaarsche	  Voetbal	  Bond	  Afdeeling	  B	  

1	   Alcmaria	  Victrix	  a	   10	   7	   2	   1	   16	   35-‐2	  
2	   Rood-‐Wit	  2	   10	   6	   2	   2	   14	   19-‐9	  
3	   A.F.C.	  Adsp.	   10	   6	   2	   2	   14	   18-‐9	  
4	   E.V.V.	   10	   5	   1	   4	   11	   18-‐5	  
5	   Go	  Ahead	  5	   10	   2	   1	   7	   5	   9-‐25	  
6	   Alcmaria	  Victrix	  b	   10	   0	   0	   10	   0	   2-‐41	  

	  
E.V.V. kwam uit Egmond aan Zee. Opgericht in 1920 en na het seizoen 1920-1921 niet meer 
in competitievoetbal teruggezien. 
 
Aan het eind van het seizoen meldden de meeste jonge verenigingen zich aan bij de NHVB en 
was de tijdelijke Alkmaarse bond niet meer nodig. 
 

Van het enige seizoen was het lastig om de elftalnamen te achterhalen daar het voor de derde 
klasse niet verplicht was om elftalopgaves te doen en de wedstrijdverslagen waren 
voornamelijk doorspekt waren met voornamen. Wat er aan naamsfragmenten kon worden 
teruggevonden is het volgende: 

A.F.C. 1: Theo, Loen, Toon, Kes (back), Lucas, Piet (op doel), Dirk (back), Pierre (back), 
Tummel, Aap (stopperspil), Mulders (stopperspil), Bakker, Geels (rechtsbuiten), Groot, Nico 
Bosman (back), Bos, von Kas. 

A.F.C. 2: Bakker sr, Smorenberg, gebr. Pilkes, Jan de Bakker sr, Piet Weel, Benny, Neetje, 
Does, Eldert, Koning (half), Kees (doel), Joost. 

A.F.C. Adspiranten: Aris (doel), Henk de Bakker jr, vdHaagen, Janus, Prins jr ,Wim, Nap, 
Koetsier. 

A.F.C. 3: geen namen bekend. 

De laatste maal dat de club genoemd wordt is in de Sportkroniek van 27 juli 1922 waarbij 
gemeld wordt dat de clubnaam definitief vervalt. 
 
Onduidelijk is of de club meteen na het seizoen 20-21 werd opgeheven of nog een jaartje 
bleef bestaan en alleen vriendschappelijke wedstrijden speelde alvorens te verdwijnen. 
In elk geval is het opmerkelijk dat na het eerste seizoen met goede resultaten en zelfs een 
uitbreiding met een derde seniorenteam er niets meer wordt vernomen van de club.  
Mogelijk sloten ze zich bij een andere vereniging aan maar daar is geen aanwijzing voor 
gevonden. 


