
Beste vrienden van de Always Forward Foundation,

Hoe zit het ook al weer?
Met wat extra geld, ondersteuning en ideeën, draagt de Always Forward Foundation 
elk voetbaljaar bij aan het “familiegevoel” van onze vereniging, waarbij recreatie en 
prestatie hand-in-hand gaan. De afgelopen seizoenen hebben we mooie dingen 
kunnen realiseren. De contributie (�50,- per jaar) van 2017-2018 is geheel besteed 
aan 4  uiteenlopende wensen: 
1. Voor de kleintjes in de speelhoek van de kantine, een Duplo tafel (Lego). 
2. Voor de leden en bezoekers van ons complex die graag een balletje stoten, en 

bijdrage voor een Biljart. 
3. Voor de spelers en supporters die hun overwinning graag muzikaal willen 

ondersteunen, een bijdrage voor de totstandkoming van het Always Forward 
clublied. 

4. En recent een bijdrage voor de nieuwe Geluidsinstallatie op het dak van onze 
kantine. 

Wat gaan we dit keer realiseren?
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FOUNDATION

Always Forward, 

“Meer dan een club”

De spelende 
leden van de 
Foundation
Een deel van onze 
AFF-leden heeft 
zich verzameld in 
de Vergane Glorie 
of het OldStars 
Football Vergane 
Glorie (voetbal en 
biljart) Elke 
donderdagavond 
vanaf 20.00 uur 
gaat de “Vergane 
Glorie” van onze 
vereniging op een 
van de 
kunstgrasvelden of 
rondom het groene 
laken (en na 
afloop in de 
kantine) de strijd 
met elkaar aan. Op 
dit moment zijn er 
30 ‘actievelingen’ 
gedeeld in de 
zogenaamde 
Vergane Glorie-
App, met als 
voornaamste 
emoticon de 
welbekende 

We horen graag welke wensen er zijn 
(foundation@alwaysforward.nl).	

Ons complex ziet er met de nieuwe kunstgrasvelden prachtig 
uit. Wellicht zijn er nog meer wensen om het complex van 
nog meer gemak te voorzien (bankjes, bewegwijzering, e.d.) 
De vereniging wil op het hoofdveld, tegenwoordig veld 1 
(Sense), nieuwe kleedkamers realiseren met daarbij een 
aparte ruimte voor fysiotherapie en EHBO. Zou de 
Foundation hierin financieel kunnen ondersteunen? Wellicht 
is het een goed idee om een bijdrage te leveren voor de 
totstandkoming van een energie-neutraal Always Forward? 
Alle ideeën zijn welkom.  

OldStars Football (of Walking Football) Voor 55+ers waarbij het spel 
aangepaste regels kent en de kans op blessures hierdoor nog kleiner 
is. Ook zin om mee te doen bij de Vergane Glorie of de OldStars? Je 
bent meer dan welkom! 

mailto:foundation@alwaysforward.nl
mailto:foundation@alwaysforward.nl


Familieportret
We willen deze nieuwsbrief aandacht schenken 
aan de familie Neefjes, die we niet alleen kunnen  
kwalificeren als een echte Always Forward-
familie, maar ook als een familie die al vele 
talentvolle voetballers heeft voortgebracht. We 
hebben een gesprek gehad met Frank Neefjes, om 
de geschiedenis van zijn familie, en dan met name 
de voetbalgeschiedenis, eens door te nemen.  
Toen in het begin van de vorige eeuwwisseling het 
voetballen steeds populairder werd telde Hoorn 
twee voetbalverenigingen; HSV Sport, waar over 
het algemeen de gegoede burgerij het voetbalspel 
beoefende en HVV Hollandia (begonnen in 1898 
als Volharding), waar de min of meer gewone 
Hoornse jongens voetbalden. Bij Hollandia 
speelde ook de opa van Frank, Joop Neefjes. In het 
seizoen 1918-1919 staat hij voor het eerst vermeld 
in Hollandia 1, als rechtshalf en een jaar later 
maakt ook zijn broer Cees Neefjes zijn opwachting 
in het eerste van Hollandia, destijds al een 
tweedeklasser. In 1928 vertrekt de opa van Frank naar (waarschijnlijk) Always Forward. 

De vader van Frank, Gerard Neefjes speelde liefst 19 jaar 
onafgebroken in Always Forward 1, waarvan het grootste aantal 
jaren als stopperspil en later als vrije verdediger. In die tijd 
speelde Always Forward 
meestal in de bovenste 
helft van de derde klasse. 
Daarboven had je alleen 
nog de tweede klasse en 
de eerste klasse en dat 
waren poules van 12 
teams, dus het niveau 
was vergelijkbaar met 
wat nu hoofdklasse is. 
Samen met zijn oudere 
broer Jan, (een technisch 

sterke ouderwetse linksbinnen; zou nu een nummer 10 zijn) was 
Gerard jarenlang aanvoerder en een van de dragende spelers van de 
zwart-witten. Later heeft zijn jongere broer Cees ook nog jaren in het 
eerste elftal gespeeld en hem herinneren de meesten van ons zich nog 
als de onverschrokken bikkelaar op de linksachter-positie. Al die jaren 
was het ouderlijk huis in de Proostensteeg verzamelpunt voor de 
gebroeders Neefjes, waar eerst voor het voetbal altijd door de broers 
een kaartje werd gelegd als voorbereiding op de wedstrijd van 
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Always Forward A1 mei 1983. Staand v.l.n.r. Huug Liefaard 
(trainer), Hans Schunselaar, Ron van der Waals, Peter Atteveld, 
Frank de Moes, Paul Wijnker, Marcel Hakhoff, Rob van Rumpt en 
Sjaak Hulskes. 
Zittend v.l.n.r. Alex Conçalez, Frank Neefjes, Pierre Noordermeer, 
Jacky Ursem, Mark Schneiders en Bennie Wijnker.

Mei 1984: RKEDO - Always 
Forward. Kampioenschap voor de 
zwart-witten. Frank Neefjes is zijn 
tegenstander te vlug af!

Oktober 1983; QSC - Always Forward



zondagmiddag. Het kampioenschap en de daarbij behorende promotie naar de tweede klasse in 1965 was wel 
het sportieve hoogtepunt van deze generatie (en van de club). Gerard en Cees speelden hun laatste wedstrijd in 
Forward 1 op 8 mei 1978 tegen Hollandia. Voor bijna 4.000 toeschouwers won Always Forward met 3-0 van 
zijn stadsgenoot en degradeerde Hollandia naar de vierde klasse. 
Frank mocht eindelijk lid worden van Always Forward toen hij acht jaar oud was. Hij begon in de E1 en met 
uitzondering van een jaartje in de D6, heeft hij daarna onafgebroken in de hoogste jeugdelftallen gespeeld en in 
het seizoen 1982-1983 maakte Frank zijn debuut in Always Forward 1 tegen SVA. Trainer was toen Ton van der 
Putten; een enorme sfeermaker was dat, herinnert Frank zich. Jammer dat hij later vanwege hartproblemen 
moest afhaken. In het seizoen 1983-1984 werd Always Forward kampioen van de afdelingshoofdklasse; voor 
het eerst na bijna twintig jaar weer een titel voor de zwart-witten! Frank speelde dat hele jaar onafgebroken in 

de spits en maakte de nodige doelpunten. De 
titel werd behaald in De Goorn, waarna 
Forward terugkeerde naar de 4e klasse. Trainer 
was toen Wiggert Entius. 
De kwaliteiten van Frank waren ook opgevallen 
in Alkmaar en het jaar daarop speelde Frank bij 
AZ in het zogenaamde C-team (nu Jong AZ). 
Omdat daar de posities overal dubbel bezet 
waren, speelde Frank maar om de week en hij 
wilde liever elke week voetballen. Dat deed 
hem besluiten om na een jaar alweer terug te 
keren naar Always Forward. “Of ik dat nu weer 
zo zou doen, weet ik niet, maar ik heb er nooit 
spijt van gehad”. 
Vanaf 1985 speelde Frank nog tot 1994 bij 
Always Forward. Trainers waren onder andere 
in die tijd Dick de Boer, Jan Karsten, Mart Nooij 
en Harry Smal. “Jammer dat we toen niet de 
titel hebben kunnen pakken, om naar de derde 

klasse te promoveren. Daar waren we wel een paar keer dichtbij”, zo herinnert Frank zich nog. Onder trainer 
Dick de Boer speelde Frank nog ongeveer twaalf 
wedstrijden samen met zijn jongere broer Ron. Ron 
was een frêle technische middenvelder, maar die koos 
er later voor (en helaas voor Always Forward) om 
zich meer toe te leggen op het hardlopen. 
Omdat hij een verschil van mening had met het 
bestuur, vertrok Frank in 1994 naar de Westfriezen, 
waar hij nog drie seizoenen in het eerste speelde en 
later nog een aantal seizoenen in een lager elftal. 
Zijn er nog meer telgen uit deze Hoornse 
voetbaldynastie bekend? Jazeker! Neef Carlo (zoon 
van Cees) heeft ook altijd bij Forward gevoetbald en 
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C1 april 1981, staand vlnr Wilfried Hermans (trainer), Mark Entius, 
Jan Rosier, Dirk Commandeur, Alex Meester, Jack Derix, Stef van 
Kleef, Ruud Beenker (geleider). 
Gehurkt vlnr Robert-Jan Faber, Ron Neefjes, Fred Godijn, Fred 
Ruiter, Edwin Neelen, Gert-Jan Trompetter

Bestuur van de Supportersvereniging Zwart-Wit bij het 75-
jarig bestaan in 1996; v.l.n.r. Riet Ruiter, Riet Neefjes, Ares 
van der Gracht, Arie Hoogland, Elllen Loos en Gré 
Schouten



speelde in het tweede. De zus van Frank, Daniëlle, speelde jarenlang bij het dames-voetbal, of zo u wilt het 
vrouwenvoetbal. Zij is getrouwd met de vroegere Always Forward doelman Kees van Gasteren en hun zoon 
Kevin heeft de hele jeugdopleiding van FC Volendam doorlopen en speelt nu in Jong Volendam. Hun andere 
zoon Robin speelt als doelman in de jeugd van Hollandia. Frank heeft zelf twee zoons, maar deze hebben door 
blessureleed het voetbal moeten laten voor wat het is. 
Tot slot moeten wij hier nog noemen moeder Riet Neefjes. Al jaren een bijzonder trouwe supporter van Always 
Forward en in die hoedanigheid al 37 jaar bestuurslid van de Supportersvereniging Zwart-Wit! De familie 
Neefjes; niet alleen een dynastie van goede voetballers, maar ook een familie met een echt Forward-hart! 
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Ledenvergadering
“Hé Willem, heb je een nieuwe heup?....” 
Dit bleek al snel niet de oorzaak te zijn van de problemen met de geluidsinstallatie bij aanvang van de 
97ste ledenvergadering. 

De ledenvergadering van vrijdag 2 november kende een indrukwekkende minuut stilte voor Theo 
Vissie, in februari overleden en erelid van onze vereniging. 

Volgens Paul Walkeuter (gelukkig weer terug op het vertrouwde nest) heeft Always forward geen 
schulden. We zijn, onder leiding van een voortreffelijke penningmeester, een gezonde vereniging. 
Toch adviseert Paul ons, namens de kascommissie, om nog meer te drinken …..

De voorzitter kan zijn notities niet meer vinden in zijn blauwe plastic zak van Deen. Hij improviseert 
vervolgens:  
“Matt Wever heeft het bestuur laten weten dat hij vanavond niet aanwezig kan zijn, omdat Rita 65 jaar 
getrouwd is en dat hij dus aftreedt als bestuurslid, omdat wethouder Ben Tap van mening is dat een 
bestuur wel erg groot is als je vrouw 65 jaar wordt ….”   

Een voortreffelijke slogan (en uiteenzetting) van Mark Luiken: 
“Always Forward: 97 jaar, maar nog steeds in de groei” 

Bij Forward speel je of bij de ‘Selectie’ of bij de ‘Liefhebbers’. 

Bij het betoog over de samenwerking met Ajax, pakt de voorzitter zijn moment: “Hoeveel keer ga je 
nog Ajax zeggen?” 

Van 800 leden in 2006 naar 1150 leden in 2018. En er schijnt nog steeds rek in te zitten. Benieuwd of 
de nieuwe parkeerplaatsen daar weet van hebben. 

Het bestuur vraagt de vergadering om advies over het rookbeleid. 
Enkele suggesties vanuit de zaal: 
• Niet meer roken op het balkon: het regent daar peuken 
• Bij elk veld een kleine rookzone 
• Alleen roken als je mag drinken 
• Helemaal rookvrij, zonder opstopping bij de poort 
• Rookvrij en we verplaatsen de rookzone …… naar Hollandia ……. 
U zegt het maar. 
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Binnenkort de lancering van een nieuwe campagne: 
“Wat ga jij doen voor deze fantastische club?” 
We hebben momenteel 350 vaste vrijwilligers. Lang niet genoeg. 
Willem Commandeur begint in november al aan de (kerst)tulband ….. 

“Always Forward: Altijd Vooruit”, concludeert het bestuur. 
“Niet altijd”, oreert Gijs als de levende mascotte van ons vlaggenschip. 
“Sommige delen lopen al jaren Always Stationair …. in de vierde klasse” 

Twee echte Horinezen als lid van verdienste: 
Willem Bervoets en Gerrit Lenting.Ledenbord 

Ledenbord
Meer leden geeft ons de mogelijkheid om nog meer te realiseren. 

Dit jaar hebben we het gedroomde aantal van 100 foundationleden bereikt. 

Alle leden van de foundation pronken op het ledenbord, aangepast aan het nieuwe ledenbestand van 
de Foundation. Lid worden (�50,- per jaar) kan altijd, ook nu we het aantal van honderd bereikt 
hebben. Stuur een mailtje naar: 
foundation@alwaysforward.nl.  

Tot slot, 

Wil je reageren op deze nieuwsbrief, mail je idee of reactie dan door naar 
foundation@alwaysforward.nl (Ook voor het aanbrengen van nieuwe leden.)  

Bedankt voor je steun en tot ziens op het complex,  

De Always Forward Foundation
 “voor meer dan een club”
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