Zoeken in krantenarchief Delpher.nl

Zelf onderzoeken
Delpher.nl is een digitaal archief waarin je vrij kan zoeken. Behalve veel kranten van vroeger, vind
je er ook tijdschriften, radiobulletins en boeken.
Voor je het weet ben je diep in het verleden van De Volewijckers gedoken.
Bijvoorbeeld:
Je gaat naar de zoekpagina van Delpher.nl en je typt bijvoorbeeld volewijckers in.

Je krijgt dan een overzicht van alle ‘hits’:

We gaan eerst naar de tijdschriften en daar kiezen we datum oplopend (van vroeger naar nu):

Je komt dan meteen bij de eerste vermelding van de club 31 augustus 1921, de inschrijving bij de
Amsterdamsche Voetbalbond in De Sportkroniek. Pa de Boer en Pa Koster zitten er al in, maar ook
de veel jongere Tjeerd Visser.
de club had op dat moment 47 leden.
Het volgende item geeft de competiotie-indeling van het eerste en tweede senioren elftal:

In een handomdraai duik je diep in het verleden van de club. Je komt opstellingen, uitslagen,
schorsingen, overschrijvingen enz. tegen. En de eindstanden van de (vrij kleine) competities. Het
voetbal startte laat in de herfst en stopte weer vroeg in lente. Misschien had dat te maken met de
zomersporten zoals cricket waarvan de oude clubs ook aan de wieg van het voetbal in Nederland
stonden.
Uitgebreid zoeken
Met uitgebreid zoeken, kan je het aantal hits beperkt houden.
Rechtsboven zie je dan uitgebreid zoeken en bij aanklikken zie je:
Je kan een periode aangeven, bijvoorbeeld 1920-1924.
Je kan de keuze tot één of meer tijdschriften beperken.
En je kan ook in het zoekscherm met tussenwoorden AND, PROX of NOT de keuze preciezer maken,
bijvoorbeeld
Volewijckers AND Corstens (beide op die pagina)
Volewijckers NOT handbal (niet als het om handbal gaat)
Volewijckers PROX promotie (dichtbij elkaar in de tekst)

Je kan ook zoeken met meer woorden aansluitend. Die moet je dan tussen dubbele aanhalingstekens
plaatsen”
“PH.K. Corstens”
“Douwe Wagenaar”
“Dirk de Ruiter”
Bij “Ph.K.Corstens” zie je dan dat hij in 1921 in het eerste elftal speelde.

.

In dat elftal spelen drie spelers die vanaf het begin een grote rol in de vereniging hebben gespeeld.
Karel Corstens en Tjeerd Visser vooral in het bestuur, Andries Dorlijn als geduchte aanvaller in het
eerste (altijd met een pinotpet spelend), speelde na zijn dertigste nog stevig door. Bij de aspiranten
Jan Koster, de zoon van later jarenlang het voorzitterschap bekledend Pa (Willem) Koster.

