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Niemandd gaf een cent om de kansen van Alkmaar '54 toen het in de achtste finale
moestt uitkomen tegen landskampioen Feyenoord. Alkmaar '54 versloeg op eigen
terreinn de Rotterdamse club met 2-0 en vestigde definitief zijn reputatie van
reuzendoder.. Maar nog was het feest niet voorbij want in de kwartfinale werd GVAV, dat
goedd draaide in de Eredivisie, verslagen. In de halve finale had Willem II een verlenging
nodigg om de Alkmaarse club ten slotte nipt te verslaan. Deze bekerprestatie beloofde
tochh wel veel goeds voor het daaropvolgende seizoen, het seizoen '63-'64. Alkmaar '54
werdd kampioen van de Tweede Divisie A, maar dat leverde nog geen promotie op.
Eerstt moest nog een promotiewedstrijd worden gespeeld tegen de kampioen van de
Tweedee Divisie B, NEC. Deze wedstrijd werd door de Nijmegenaren met 3-1 gewonnen.
Daaropp volgde een nacompetitie met drie andere clubs uit de Tweede Divisie, die de
winnaarr beloonde met promotie. De Alkmaarders wonnen ternauwernood en mochten
inn het seizoen '64-'65 weer uitkomen in de Eerste Divisie. Onvergetelijk werd dit seizoen
niet:: Alkmaar '54 eindigde onopvallend in de middenmoot. Dat werd anders in het jaar
daarop. .
Onderr leiding van de nieuwe trainer Barry Hughes deed de club het goed en
draaidee zij mee in de top van de Eerste Divisie. Zij had uitzicht op promotie maar
daarvoorr moest het laatste competitieduel tegen NAC worden gewonnen. Voorafgaand
aann de wedstrijd werden onder leiding van cheerleaders yells ingestudeerd en liet het
bestuurr van Alkmaar '54 gratis toeters en ratels uitdelen. Het baatte allemaal niet.
Achterinn hield een fantastisch keepende Peter van der Merwe het doel van NAC
gesloten,, terwijl de bezoekers er drie goals injoegen en promoveerden.4
Inn het jaar waarin het betaald voetbal zijn koperen jubileum vierde, seizoen '66'67,, maakte Alkmaar '54 de aspiraties niet waar. Na een veelbelovende competitiestart,
waarinn het na dertien wedstrijden de tweede plaats had veroverd, viel het sterk terug.
Dee club kwam niet verder dan de twaalfde plaats en moest toezien dat Volendam weer
eenn keertje promoveerde naar de Eredivisie.
Hett seizoen '67-68 werd in verscheidene opzichten gedenkwaardig. In dat jaar
fuseerdee Alkmaar '54 met FC Zaanstreek en ging verder onder de naam AZ '67.
Sportieff gezien was de samenvoeging een succes want AZ '67 werd tweede in de
competitiee en dwong daarmee promotie af.
Dee rentree in de Eredivisie was wederom moeizaam. Samen met het Utrechtse
DOSS en met Volendam kwam AZ '67 niet verder dan een voorlaatste plaats. De tweede
degradantt moest komen uit een nacompetitie tussen deze drie clubs. Volendam bleek
dee te kloppen club en degradeerde wederom.
Hett tweede seizoen in de Eredivisie, '69-70, verliep verrassend goed. AZ '67
wistt zich in de middenmoot te handhaven. Een hoogtepunt was de achtste finale om de
KNVB-beker,, waarin Ajax in een zinderend duel ten onder ging met 2-1. Om te
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