TIJDLIJN 1974-2013

Een tijdlijn markeert alleen een aantal markante punten en kan niet het brede verhaal van de
geschiedenis vertellen. Maar met deze tijdlijn willen we een schets geven van het decor waartegen
de deze periode van de geschiedenis van De Volewijckers zich afspeelde.
De Volewijckers gaan vanaf 1974 verder als amateurclub tot de club in 2013 fuseert met DWV tot
dvc Buiksloot.
Tijdlijn Volewijckers 1973-2013

1971

1972

Volewijckers gesplitst
in een amateur- en
betaald voetbal
afdeling. Het 3e elftal
wordt als 1e
amateurelftal
ingedeeld in vierde
klasse KNVB.

1973

Promotie
amateurafdeling naar
3e klasse
17 november: opening
nieuwe clubhome op
Sportpark
Buiksloterbanne.
7 december:
Volewijckers en FC
Amsterdam tekenen
fusieovereenkomst.

1974

1 juli: einde betaald
voetbal De
Volewijckers. Twee
spelers gaat over naar
FC Amsterdam, 8
spelers vetrekken naar
DRC.

1975

Zaterdagelftal
kampioen 3e klasse.

1976

1977

1978

Degradatie naar 4e
klasse

1979

1980

Promotie naar 3e
klasse
Jubileum: 60 jaar
Zaterdag 3 roept via
poster op tot staking
op 29 en 30 november
vanwege deelname
Nederlands elftal aan
vriendschappelijk
mini-WK in december
’80 en januari ’81 in
Uruguay (vanwege
militaire regiem).

1981

Mei: promotie naar 2e
klasse A door
overwinning op Oriënt

1982

Na een lange
afwezigheid is de Aselectie er via
voorwedstrijden in
geslaagd deelname
aan de interregionale
jeugdcompetite af te
dwingen. Via de
ervaren trainers Nico
Teunisse en Piet
Boogaard moet de Aselectie De
Volewijckers weer
naar topvoetbal leiden.
Oktober: (Telegraaf)
Engelsen bujubelen
Norwich én oudVolewijckersspeler
Dennis van Wijk (“A
new Dutch master”).

1983

Blauw Wit wint
Zilveren Pont toernooi,
De Volewijckers 4e.

1984

Start omni-bestuur De
Volewijckers met
afgevaardigden van
voetbal (6), honkbal
(2), handbal (2) en
tafeltennis (1).
Degradatie
zondagelftal naar 3e
klass

1985

1986

1987

John Hogenes
debuteert in
Nederlands
zaalvoetbalteam tegen
België en scoort bij
debuut.

1988

Volewijckers zaterdag
blijft in 3e klasse ten
koste van IVV (1-0), 7
mei 1988
14 augustus:
Volewijckers-Ajax.
Voorafgaand:
wedstrijd E1
Volewijckers-Ajax.
Opknapbeurt
accommodatie (o.a.
van overdekte
tribune). Eindstand
tegen grote Ajax: 0-8.
Trainer: Henk Ellens.
Ex-Volendamspeler
Andries Jonker komt
via ZFC terug bij De
Volewijckers. Broers
Beeksma naar DWV.
Volewijckers 3e in
Zilveren Pont toernooi,
Ajax winnaar.

1989

Broers Beeksma terug
bij De Volewijckers.
Start gesprek met
KNVB-Amsterdam en
deelraad over
mogelijke verhuizing
van De Volewijckers
naar Sportpark de
Kadoelen vanwege
bouw huizen op terrein
Buiksloterbanne.

1990

18 maart, derde klasse
B: door winst op Wijk
aan zee behaalt De
Volewijckers de
tweede periodetitel
(2-1). Trainer Ale van
der Zee. Beide
doelpunten van
Richard Beeksma.
Jubileum 70 jaar.
Volewijckers: 8
senioren elftallen (3
zaterdag, 3 veteranen,
2 zondag), ca. 500
leden. Trainer zondag:
Ale van der zee.

1991

Januari:
zondagselectie met
aanhang 9 dagen in
LLoret de Mar. Trip
aangeboden door
hoofdsponsor
Reisbureau Van Nood.
Van der Steen wordt
als voorzitter
opgevolgd door Rob
Schulp.

1992

Januari: 40
Volewijckers bezoeken
met de bus een
wedstrijd tussen
Tottenham Hotspur en
Norwich City.
Maart:
overeenstemming met
stadsdeelraad Noord
over herinrichting van
Sportpark de Banne.
Oude hoofdveld maakt
plaats voor woningen.
Compensatie:
Volewijckers krijgt
nieuw hoofdveld en
een kunstgrasveld.
13 november:
gerenoveerde clubhuis
in gebruik genomen.
Bouwcoördinator is
Henk Looijen. Looijen
legt de eerste steen
voor nieuwe tribune
(zie bordje op tribune).
Officiële opening op 21
augustus door
deelraadswethouder E.
Peer.

1993

Degradatie naar 4e
klasse
Vier nieuwe ereleden:
J. Brinkman, F. Los, R.
Post, T. de Bruin.

1994

Leo Goeman volgt Rob
Schulp op als
voorzitter.

1995

Jubileum: De
Volewijckers 75 jaar.
Feestelijke
jaarvergadering,
fototentoonstelling in
kantine, receptie van
Grijs Groen Wit met
enkele Mosveldbaby’s

1996

2 september:
buitengewone
ledenvergadering over
nieuw Beleidsplan van
De Volewijckers t/m
2005. Belangrijkste
beleidspunten:
handhaven eigen
zelfstandigheid,
standaardteams, zowel
senioren als jeugd
(zaterdag en zondag)
in de hoogst mogelijke
klasse, het op peil
houden c.q. uitbreiden
van het ledental en
een zuinige
huishouding.
Bob Brakhoven nieuwe
voorzitter.

1997

Verjonging zondag 1
met doorstroom
volledige A1;
gemiddelde leeftijd ca.
21 jaar.

1998

1999

2000

2001

April: promotie naar 3e
klasse
Jubileum: 80 jaar.
Handbalsters van De
Volewijckers kampioen
van Nederland.
Fuseren in 2000 met 2
andere Amsterdamse
clubs tot VOC.

Rob Schulp interimvoorzitter

2002

Degradatie naar 4e
klasse

2003

2004

2005

Rob Schulp officieel
voorzitter.

2006

13 november: leden
geven bestuur tijdens
de jaarvergadering
toestemming om een
fusieonderzoek te
starten.
31 november:
voetbalafdeling stapt
uit omnivereniging. De
voetbalafdeling neemt
het onroerend goed
over. Omnivereniging
De Volewijckers per 31
december beëindigd.

2007

2008

Onderhandelingen met
deelraad over
verhuizing DWV naar
de Buiksloterbanne.

2009

Degradatie naar 5e
klasse.
Veteranen 1 kampioen
klasse 30+
Rob Schulp en Fred
Los in klankbordgroep
met DWV over
toekomst sportpark.

2010

Jubileum: 90 jaar
Verhuizing DWV naar
Sportpark
Buiksloterbanne
uitgesteld vanwege
financiële crisis.

2011

Promotie naar 4e
klasse
Juli 2011: Bep Lanser
neemt afscheid als
penningmeester (zat
meer dan 40 jaar in
het bestuur als o.a.
voorzitter,
penningmeester en
secretaris). Tijdens
nieuwjaarsreceptie
2012 wordt Lanser
onderscheiden met de
gouden KNVB-speld.
Dames kunnen in
2011-2012 geen
voetbalteam meer op
de been brengen.
November: besluit
over verhuizing DWV
naar Buiksloterbanne,
jaar nog niet bekend.

2012

16 april:
bewonersbijeenkomst
in kerk op
Buiksloterdijk.
Boodschap
buurtbewoners: “Geen
DWV naar sportpark
Buiksloterbanne, want
dan kunnen wij onze
auto niet kwijt”.
Degradatie
zondagelftal naar 5e
klasse

2013

Fusie met DWV tot
d.v.c. Buiksloot

