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Hijj bleef erbij het penningmeesterschap neer te leggen, maar wilde wel voorlopig
aanblijvenn als bestuurslid.25
Inmiddelss bleek dat de prestaties van Alkmaar '54 in de Eerste Divisie van dien
aardd waren dat degradatie naar de Tweede Divisie reëel werd. Die bracht Gerrit Kaper
tott een opmerkelijke soloactie, die met enige fantasie kan worden aangemerkt als een
coupp binnen de club. In december 1961 woonde Kaper een bespreking bij van trainer
Piett de Wolf met zijn spelersgroep. Op die bijeenkomst stuurde de kaashandelaar de
trainerr weg, posteerde zich voor de spelers en deed de voetballers het aanbod om hun
mentalee trainer te worden. De veldtrainingen zouden worden verzorgd door assistenttrainerr Bonnie Bult. De spelers gingen daarmee akkoord. Onmiddellijk informeerde
Kaperr het bestuur, dat zich neerlegde bij de ontstane situatie. De Wolf werd met
ziekteverloff gestuurd. Niemand van de bestuursleden was van tevoren op de hoogte
gesteldd van deze actie.26
Kaperr ging echter verder en liet zich in de aandeelhoudersvergadering in het
beginn van januari 1962 tezamen met drie getrouwen door negentien aandeelhouders
kandiderenn voor het bestuur. Alleen de secretaris zou mogen aanblijven. Het was
duidelijkk dat Kaper opteerde voor de voorzittersfunctie.27 De bestuurswisseling moest
haarr beslag krijgen tijdens de ledenvergadering van de vereniging, die een week later
plaatsvond.. In die vergadering zette voorzitter Langedijk de zaak op scherp door te
meldenn dat vier bestuursleden hun lidmaatschap hadden neergelegd terwijl de overige
drie,, onder wie hijzelf, hun zetel ter beschikking hadden gesteld. Wat zijn motieven
warenn is onduidelijk, maar Kaper besloot zijn kandidatuur voor het voorzitterschap niet
tee handhaven en kwam vervolgens met een alternatief voorstel dat hem eveneens veel
invloedd zou geven. In plaats van het voorzitterschap stelde hij de leden voor dat hij zijn
zelff gecreëerde functie van manager van het eerste elftal zou continueren. Voorts, en
datt was ingrijpender, kwam hij met het voorstel om de club op te splitsen in een
afdelingg Betaald Voetbal, een afdeling Amateurvoetbal en voor het overige
bestuurswerkk zou een ingekrompen bestuur verantwoordelijk zijn dat moest bestaan uit
vijff personen. De afdeling Betaald Voetbal zou worden gerund door Kaper zelf met
steunn van de arts J. Plaisier. De ledenvergadering nam deze voorstellen over. Het
gevolgg was dat Langedijk voorzitter bleef en dat ook Gerrit Hartland weer terugkeerde
inn het bestuur.28
Dee vrede zou van korte duur blijken te zijn en de strijd barstte snel weer los.
Immers,, met de instelling van de afdeling Betaald Voetbal was er een nieuwe
machtsfactorr binnen de club geïntroduceerd in de vorm van het tweemanschap KaperPlaisier.. Taken en bevoegdheden waren niet helder gedefinieerd en de ambities en
persoonlijkheidd van Kaperstonden garant voor nieuwe spanningen. Het tweemanschap
hadd inmiddels met voortvarendheid gewerkt aan voorstellen om het spelpeil te

64 4

