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Voorwoord van de Stadsdeelraad Amsterdam - Noord

A.S.C. de Volewijckers, een roemruchte club met een roemruchte geschiedenis, bestaat 75 jaar! 
Een van de bekendste voetbalclubs van Amsterdam-Noord jubileert, een feit dat niet ongemerkt 
voorbij kan gaan. Er is namelijk veel met de club gebeurd in de tijd die ligt tussen de oprichting het 
jubileum dat we nu vieren.

Sport en recreatie is vanaf het prille begin belangrijk geweest voor de inwoners van Amsterdam- 
Noord. De oprichting van een sportclub als de Volewijckers is daar natuurlijk mede verantwoordelijk 
voor. De in een bouwkeet opgerichte club was er een die tot de verbeelding sprak. De Volewijckers 
bereikte immers binnen een paar jaar na oprichting al een tweede positie in de hoogste afdeling 
van de toenmalige competitie. De club bleef het na de verhuizing van de Hamerkade naar het 
Mosveld goed doen. Op dit Mosveld werden de prachtigste dingen gedaan. Het publiek bleef 
groeien en gouden jaren braken aan. Er werden grote prestaties geleverd.

Toen het betaalde voetbal zich aandiende in 1954 kwam A.S.C. de Volewijckers in de Eredivisie 
terecht. De club die sinds haar oprichting zowel bergen als dalen heeft gekend, belandde nu echter 
in een dal. Het elftal degradeerde na het eerste seizoen. Maar zoals altijd trok de club zich hier 
weer uit omhoog. In 1974 was A.S.C. de Volewijckers, die toen het betaalde voetbal al gedag had 
gezegd, nog de grootste club van Amsterdam. Als stadsdeel zijnde mag je gezien de geschiedenis, 
het uithoudingsvermogen en niet te vergeten alle fantastische prestaties van de Volewijckers trots 
zijn dat je zo’n club In je midden vindt. Wij willen de Volewijckers dan ook hartelijk feliciteren met 
driekwart eeuw voetbal en veel succes wensen voor de volgende 75 jaar.

Het Dagelijks Bestuurslid van het 
stadsdeel Amsterdam-Noord voor 
Bestuurszaken, Milieu, Sport en Wonen

T.S. Grimmius



75 JAAR DE VOLEWIJCKERS.

Een woord vooraf.
Een poging tot geschiedschrijving en het uitgeven van een jubileumblad 
is geen gemakkelijke opgave en zeker niet als men bedenkt dat de 
grootste successen en de enorme populairiteit van de Volewijckers te 
danken zijn aan de meest donkere jaren in de geschiedschrijving van ons 
land.
Het doet ons veel plezier, dat de vele herinneringen aan de afgelopen 75 
jaar zo goed bewaard zijn gebleven en deze door Tip de Bruin op papier 
zijn gezet en dat vooral voor diegenen die het van nabij hebben 
meegemaakt.
Er is heel veel aandacht besteed aan het verleden van de vereniging 
omdat het clubleven in die tijd zoveel anders was dan in het heden en 
omdat het sociale leven in en om de sportverenigingen veel intenser werd 
beleefd.
Het ging vroeger op vele punten anders, maar was het beter?
Wij denken dat het heden veel meer, en vooral andere problemen met zich 
brengt.
Er is een veel grotere variatie in het gehele sportaanbod en vooral de 
televisie heeft een heel grote inbreng in de aktiviteit van de mensen 
als het op sport en met name het verenigingsleven aankomt.
Zo wil menigeen in deze tijd bijna een persoonlijke aandacht hebben en 
dat is voor bestuurders een bijna onmogelijke opdracht.
Over de toekomst moet men bezorgd zijn.
Het groen in ons land wordt met de dag schaarser en het zal in de nabije 
toekomst welhaast onmogelijk worden om in de open lucht zijn sport te 
beoefenen want er is een groot gebrek aan ruimte voor deze sport.
Mede daarom zijn wij bijzonder blij met deze uitgave van 75 jaar De 
Volewijckers en adviseren onze lezers hier tenminste de nodige aandacht 
aan te besteden en met medewerking van velen vertrouwen we erop dat onze 
vereniging nog vele jaren een bron zal zijn van een fijn en plezierig 
sportleven.
het bestuur.

Van de Redaktie.
Een jubileum is niet compleet zonder een jubileumnummer.
Wij hebben ons best gedaan om ter gelegenheid van het heuglijke feit een 
clubblad te maken waarvan wij hopen dat de lezer of lezeres hier een 
aantal plezierige ogenblikken aan beleefd.
Door de enorme kosten is besloten om er een eenvoudig, maar zeer 
leesbaar blad van te maken.
Wij danken een ieder voor zijn bijdrage in deze en wensen U veel 
plezierige herinneringen.



1920 1995
(De roemruchte. geschiedenis van

a.s.c. de Volewijckers door Tip de ‘Bruin

Aflevering: 1

Zo rond de jaren 1918 -1920,dus vlak na de eerste wereld
oorlog werd Amsterdam Noord uit de grond gestampt.Overal 
was bouwbedrijvigheid.Rond het Koekoeksplein bouwde de 
KNSM voor het personeel prachtige moderne arbeiderswo
ningen. Een doche kon er nog net niet af in die nieuwe huizen, 
maar wel was er inpandig in een van die blokken een bad
huis voor de bewoners gebouwd.Daar kon je eenmaal in de 
week douchen.Een hele weelde voor die dagen.Die bouwactivi
teiten zo rond dat Koekoeksplein bracht ook een bouwkeet 
met zich mee.Deze keet zou in het bestaan van De Vole- 
wijckers een legendarische betekenis krijgen.De veelal jonge 
gezinnen met veel opgroeiende kinderen zochten sportieve 
expansies.Een van die dingen was het oprichten van een voet
balclub. Op 1 November 1920 kwamen de nieuwe buurtbewoners 
in die bouwkeet bij elkaar.Bij wakkerende kaarsen en loe
vende olielampen werd op die koude,winderige herfstavond 
de club DVO opgericht.D V 0 stond voor Door Vrienden Opge- 
gericht.Voor de goede orde de kaarsen en olielampen waren 
er niet om een romantische stemming te maken,maar omdat er 
geen electriciteit in de bouwkeet was.
Veel werk wachtte,de die avond gekozen bestuurders,waar
onder ook alweer legendarische namen,die jarenlang aan de 
club verbonden waren o.a. Koster,Corstens,De Boer en Visser. 

HET TERREIN
Ten eerste moest er een terrein komen.Dit werd geregeld via 
de Scheepswerf Verschure.Deze firma had aan een braakliggend 
terrein een dokje in het IJ liggen.Dit terrein lag aan het 
einde van de Hamerkade bij de gasfabriek.De precieze plaats 
is,waar nu de ponthaven is.
Ondertussen werd bij NVB de registratie van de club aange
vraagd. Daarbij bleek,dat er reeds een club met de initina- 
len DVO stond ingeschreven.Goede raad was duur,totdat een 
inventieve geest de vraag stelde:"Waarom dan niet de naam 
van de grond waar wij zijn opgericht,de Volewijck?" 
Iedereen was het er mee eens en zo deed de naam van ASC De 
Volewijckers zijn intrede in de vaderlandse sportwereld. 
Een naam,die nu al 75 jaar een bijzondere klank heeft en 
de kranten vaak bol deed staan door unieke prestaties.

Sponsor.
De jonge club had waarschijnlijk ook als le vereniging in 
Nederland een sponsor nl de KNSM.Nu het terrein er nl was, 
moest er ook een kleedgelegenheid komen.Geld was er natuur
lijk nog niet in de kas,maar de werkgever van de meeste 
eerste leden bracht uitkomst.Een gigantische ijkast,die uit 
een van de Oceaanstomers was gesloopt,werd over het IJ naar 
het Verschureveld getransporteerd en daar als le kleedkamer 
in gebruik genomen.Stromend water ,laat staan douches waren 
in die dagen onbestaanbare zaken in een voetbalkeet.Het water 
werd in bakken uit het IJ gehaald.
Ook de eerste wedstrijdbal was een probleem.Zo'n bal kostte 
tien gulden.Een aantal leden ging met de pet de buurt rond 
en met centen,stuivers en dubbeltjes kwam de bal in het veld. 

Tip.
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Een overzicht van 
het leden en 
donateurs bestand 
over de eerste 25 
jaar van ons be
staan .
Ook de registratie 
van de elftallen 
is door Pa v.d.Winkel 
keurig bijgehouden.



Aflevering: 2

Die eerste bal,gekocht bij de enige sportzaak in Noord,de 
firma Tienhoven op de Nieuwendammerdijk,was een bijzonder 
kostbaar bezit.Vooral als de wind naar het IJ was,bestond 
het gevaar,dat de bal in het IJwater terecht kwam.Dat was 
natuurlijk de grootste ramp,die de jonge club kon treffen. 
De toeschouwers werden bij een dergelijke windrichting dan 
ook gevraagd langs het IJ de wedstrijd of training te vol
gen. Kwam de bal desondanks bij zomerse temperaturen toch 
in het water,dan trokken een paar spelers hun shirtje uit 
en doken in het IJ.Dit kon natuurlijk niet in de winter. 
Zodoende werd weer de sponsor-in casu de KNSM-erbij ge
haald en kwam er "stand bij" een roeiboot in het IJ te 
liggen met Karei Corstens als eerste vaste schipper.

Competitie.
In 1921 nam de club voor het eerst deel aan de competitie. 
Met 2 senioren en 2 adspiranten elftallen gingen wij voet
ballen in de AVB.Het eerste werd ingedeeld in de 2e klasse. 
Tot 1924 speelden ons elftal in die klasse,toen promoveer
de het "bij keuze"naar de le klasse.Zoiets kon nog in die 
jaren.Voetballend ging het de club steeds beter.In het sei
zoen 1925-26 werd in die hoogste AVB afdeling de 2e plaats 
veroverd.Er stapelden zich echter grote terrein moeilijkhe
den op.De gemeente wilde op het veld aan de Hamerkade een 
ponthaven gaan aanleggen.

HET MOSVELD
Wekenlang voerde het bestuur uit die dagen onderhandelingen 
met het gemeentebestuur.Tenslotte kregen wij met nog 3 AWB 
clubs het Mosveld toegewezen.Wel met de uitdrukkelijke re
strictie van "tijdelijk".Er lag namelijk nog altijd het plan 
om het Johan van Hasseltkanaal van West-dwars door Noord - 
naar Oost door te baggeren.Het Mosveld en de sportvelden 
aan de Fazantenweg zouden daar dan aan worden opgeofferd. 
Dat dit plan nooit door zou gaan wisten,wij toen nog niet. 
Evenmin dat het veld wel zou verdwijnen,maar dit door de 
aanleg van de tunnel.
Van de le dag af ging het goed met De Volewijckers op het 
Mosveld. De eerste competitie in de nieuwe omgeving leverde 
het eerste jaar(1927) al direct een kampioenschap op en 
promotie naar de NVB 4 klasse.Twee jaar later 1929 weer 
kampioen en promotie naar de 3e klasse.Dit alles was het 
gevolg van de verhuizing.De club-ondertussen Mosveldclub-lag 
veel centraler als aan die afgelegen Hamerkade.Daarbij werden 
een aantal clubs,die op het Entos terrein speelden door de 
steeds oprukkende industrie o.a. de Shell van hun terreinen 
verdrongen. Die clubs o.a.het bekende ZPC zagen hun spelers 
haast allemaal naar De Volewijckers vertrekken.Ook kon de 
club uit een machtig grote hoeveelheid jeugd selecteren,want 
de bewoners van het nieuwe stadsdeel Noord waren jonge 
gezinnen met veel kinderen.Toch kwam er in die jaren daarna 
een soort spookverhaal boven de het Mosveld te hangen.De Vole 
wijckers kon geweldig voetballen behalve in de promotie wedstrij
den.Want na kampioenschapppen in die 3e klasse in 1930,31,35,37 
en 39 volgde door een aantal slechte wedstrijden geen promotie.

op.De
verhuizing.De
hangen.De


De samenstelling van het
De Volewijckersbestuur 
en commissies 
ten tijde van het 15 jarig 
bestaan.
Bij het lezen van de 
namen zijn velen nog bekend 
tot in het recente verleden.

Eerc-leden.
W. P. Koster Sr, 
B. Boogaard. 
Ph. K. Corstens. 
Tj. Visser.
J. Meulenbroek.
R. H. v.d. Winkel.

Bestuur.
D. Wagenaar, Voorzitter.
Ph. K. Corstens, Secretaris.
F. A. C. v.d. Oord, Penningmeester.
J. H. v. Voorst. 2e Voorzitter.
S. H. G. v.d. Winkel, 2e Secretaris.
C. B. Idzerda, 2e Penningmeester.
KI. Wagenaar, Commissaris.

Elftalcommissie.
W. P. Koster Sr, Voorzitter.
R. H. v:d. Winkel, Secretaris.
J. Meulenbroek, 2e Secretaris, 
Ph. K. Corstens.
O. F. M. Koster.
H. Rabenberg.
J. Boxsem.

Kas-eommissie.
F. A. v.d. Heiden.
W. A. Prins.
Tj. Visser.
A. B. Lequin.fpl. v. lid.)

Athlctiekafdeeling.
C. B. Idzerda. Voorzitter.
H. Slegt, Secretaris.
W. F. Groen.
Mej. G. C. Hiensch.
B. Thyms.

Enquete-commissie.
W. P. Koster Sr.
H. Rabenberg.
G. Wagenaar.

Jeugdcommissie.
F. A. v.d. Heiden, Voorzitter.
E. Wenting, Secretaris.
C. J. Fontijn.
K. C. H. Koorstra.
A. B. Lequin.
J. J. Veekman.
L. Visser.
K. Kamstra.
P. v. Wijngaarden.

Pers- en propaganda commissie.
Ph. K. Corstens, Voorzitter.
J. Koster, Secr. Perm. en Adm. Clubblad.
J. Jansen, Redacteur Clubblad.
D. Wagenaar, Afgev. Bestuur.
R. H. v.d. Winkel, afgev. Elftal Cöm.
L. Visser, afgev. Jeugd Com.
H. Slegt, afgev. Athl. Afd.

T crrcincommissie.
J. v. Blerk.
P. J. Langenberg.
R. C. Kerker.
L. H. Spijkerman.
P. Slot.
K. C. H. Koorstra.
J. W. M. Kreel.
J. Schweiger.
I. Prins.
F. A. C. v.d. Oord.

Regelingscommissic.
Jubileum Voetbal- en Athletiek tournooi 

1935
.1. Jansen, Voorzitter.
W. P. Koster, Penningmeester.
R. H. v.d. Winkel, Secretaris.
H. Slegt. Secretaris Athl. Afd.
E. Wenting, Alg. Adjunct.

Feestcommissie.
J. Jansen, Voorzitter.
G. L. Ehrenfeldt, Secretaris.
R. C. Kerker, Penningmeester.
J. Geurts.
P. J. Langenberg.

Commissie Jubileumnummer. 
1935

D. Wagenaar.
J. Jansen. Redacteur Clubblad.
H. M. N. Bogaers.



1920 1995
De roemruchte geschiedenis van

a.s.c. de Volewijckers door Tip de ‘Bruin

Aflevering: 3

De twee eerste artikelen behelzen de tijd tussen 1920-1930. 
Er gebeurde in die jaren nog veel meer.Ten eerste werden 
pogingen gedaan een korfbal afdeling onder de naam De Vole
wijckers op te richten.Dat werd echter geen succes.KCN de 
korfbalclub van de speeltuinvereniging Nieuwendammerham was 
ons daarin voorgeweest.Dat er behoefte aan een dergelijke 
sportclub was,moge blijken uit het feit,dat KCN nog altijd 
bestaat.

Athletiek
De tweede poging om meer sport in Noord te brengen,was de op
richting van een athletiek afdeling in 1926 toen nog op het 
oude veld aan de Hamerkade.Deze organisatie was een groot 
succes.Het bleek,dat een groot deel van onze spelers goede 
athletische kwaliteiten bezat.De kortelings overleden Jan 
Wolzak won verscheidene grote nationale straatlopen.Ons 
estafette ploeg won zelfs een paar maal de sterk bezette 
Vondelpark estafette een loop waar alle Amsterdamse voetbal
clubs aan meededen.Onder leiding van de bekwame trainer de 
heer v.d. Kuip met namen van athleten als:Henk Slegt,Piet 
Winter,Frans v.d. Hilst,Louis Ehrefeldt en vele anderen 
werd die athletiek afdeling een volwaardiger dochter van 
de voetbalclub.Na fusies kwam deze afdeling in ATOS terecht.

Clubblad.
Reeds in die eerste jaren bleek ook,dat communicatie onont
beerlijk was.Hierdoor verscheen op 15 Augustus 1922 het eer
ste nummer van De Volewijcker onder redactie van de heer 
G.Stuve.Het was een vlodderig gestencild blaadje,waarin ie
der zijn kritiek,met de meest giftige pennetjes geschreven, 
kon spuien.Twee jaar later kreeg het blad een gedrukte kop. 
Pas het Januari nummer van 1927 4e Jaargang no 5 verscheen 
geheel gedrukt met 4 pagina's in een oplage van 200 exempla
ren. Door de goede redactie en de groei van de club kwam er 
in 1928 al een krant uit met 6 pagina's,waar naast de heer 
Jansen ook de populaire keeper van het le elftal Tinus van 
Veelen en de bekende gymnastiek onderwijzer W.P.J.Heindijk 
deel van de redactie uitmaakten.
Voor wie geïnteresseerd is in cijfer en voor het nageslacht 
wil ik U een aantal cijfers uit die eerste 10 jaar niet 
onthouden:

gehouden en die centen waren toen erg duur.

Leden Donateurs Inkomsten Uitgaven
1920-21 50 45 F 484.50 F 431.61
1921-22 62 50 F 824.59 F 680.58
1922-23 80 40 F 1089.27 F 938,91
1923-24 70 50 F 1027.89 F 960.69
1924-25 72 58 F 1052.39 F 909.37
1925-26 78 85 F 1478.18 F 1287.58
1926-27 88 210 F 1859.78 F 1722.74
1927-28 92 210 F 2577.71 F 2431.80
1928-29 121 326 F 3784.46 F 3602.08
1929-30 130 480 F 5000.— F 5000.—
U ziet er werd in die tijd nog met centen gerekend en boek

bezat.De


Voor de statisticussen onder U volgt hier nog een tabel 
Het betreft alle mensen,die een functie hadden tussen 1920 
en 1935.Vele bekende De Volewijckers namen vindt U hier terug.



De Adverteerders en het Boycot. 
De Adverteerders hebben
atijd een grote rol ge
speeld bij het uitgeven 
van onze clubbladen.Zo 
nu en dan zal ik een paar 
pagina's afdrukken.Vele 
zaken zijn al verdwenen.

Boycot
In 1935 kwam onze club 
weer in de publiciteit. 
Douwe en Gerben Wagenaar 
hadden met nog een aantal 
De Volewijckers een comi- 
tee opgericht,dat tot 
doel had sportlieden te 
bewerken om de Olympische 
Spelen van 1936,die in 
Berlijn werden georgani
seerd, te boycotten.Er 
kwam verzet van een aan
tal sportbonden.Ook de 
heer Karei Lotsy,die later 
in de 2e Oorlog een dubi
euze rol zou spelen dreig
de namens de KNVB met 
maatregelen.Onze mensen 
moesten de actie toen af
blazen .
Helaas kregen zij in 1940 
het grootste gelijk aan 
hun kant.
Van de club,die met ons 
het Mosveld bespeelde, 
A E D met allemaal jood
se leden kwam slechts 1 
man uit de kampen terug. 
Het was de later in Noord 
zo bekende voddeman Goo- 
lie Wertheim.
Lotsy was in de oorlog de 
zaakwaarnemer van de 
sport en de Duitsers. 
In vele plaatsen in ons 
land zijn straten en la
nen, die naar hem vernoemd 
waren,van een anderenaam 
voorzien.Toen hij Gerben 
Wagenaar tijdens een be- 
vrijdingsportfeest in het 
Stadion de hand wilde 
schudden,weigerde Gerben.









In November 1935 verscheen een keurig verzorgd jubileum 
nummer. Maandelijks ontvingen wij een goed geredigeerd 
clubblad.Jarenlang had het de vertrouwde kop,zoals die 
hieronder is afgedrukt,alleen uitgevoerd in vrolijke 
groen witte kleuren.

20 October 193513de Jaargang No. 1

Buiksloot
Het jaar 1935 bracht ons nog een prachtige uitbreiding. 
Onze accomodatie op Buiksloot kwam klaar.De ingang van 
dit prachtige sportcomplex lag ter hoogte van het Meer- 
pad.Wij huurden daar twee zeer goede terreinen.Door zelf 
werkzaamheid verscheen er een riant clubgebouw.
Die zelfwerkzaamheid door onze eigen leden en donateurs 
had ook een schaduwkant.Het gebouw kwam nl tot stand 
op het hoogtepunt van de grote economische crisis in de 
jaren dertig.Er waren ook vele werkeloze Volewijckers,die 
wekenlang werkten aan het gebouw van 10 bij 30 meter op 
een betonnen vloer.Het bevatte 8 kleedkamers, 2 badka
mers^ scheidsrechter kamers,3 W C's,2 berghokken 
voor de voetbal en athletiek afdeling.Voorts een schitte
rende bestuurskamer en een voor die tijd unieke cantine 
waar Ma en Pa Petersen ooit legendarische De Volewijckers 
figuren werden.Naast het clubhuis-ons eerste eigen 
"home"-waren er 2 tribunes gesitueerd voor 600 toeschou
wers. Dit was een geschenk van ons supporters club.

klaar.De


Dat Buiksloot heeft ook een grote rol gespeeld voor onze 
succesvolle,gouden jaren,die de club zijn grote bekendheid 
zou geven.
Wij hebben er ooit nog een competitie gespeeld,omdat er 
een grote ruzie was uitgebroken tussen het bestuur 
en de ABLO,de gemeentelijke verhuurder,van het Mosveld.Ook 
kwam de athletiek afdeling hier geheel uit de verf.Een 
paar keer werden er de Nederlandse kampioenschappen veld
lopen georganiseerd en zelfs een keer door De Volewijcker 
Joop Walter gewonnen.
Ook de Mosveld Babies werden hier geboren,maar dat is een 
veel later en ander verhaal.
Voor hen die van hoe en wat houden,hier een prachtig 
historisch overzicht.

Onze prestaties
Hieronder volgt een overzicht van de plaats, die ons eerste elftal in den 
eindstand van de diverse competities van den A.V.B. en K.N.V.B. heeft ingenomen.

Tip.



Zilveren Pont Gouden Traditie
In 1936 was,vond de actieve Supportersvereniging, 
de tijd gekomen,dat voor de competitie begon een 
jaarlijks terugkerend tournooi moest worden georga
niseerd . Onder leiding van de heren J.H van Voorst,voorz. 
P.Vissers penningmeester,J.A.Kooiker secretaris en 
de initiatiefnemer C.J.F.Bognetteau werd het Zilveren 
Pont comitee opgericht.Volgens een goedbewaarde acte 
werd de Pont op 24 Maart 1937 aan het destijdse bestuur 
aangeboden.Het geld kwam van onze grote aanhang.
Onder de supporters vond nl een ipzameling plaats van zil
veren guldens en rijksdaalders.De opbrengst was onge
veer F 800.—.een grandioos bedrag voor die dagen. 
De bekende firma Wijnands en Rensen vervaardigde van de 
ingezamelde munten een "Zilveren Stoompont".Dat "stoom" 
bleek in de jaren te lastig,zodat het tenslotte de 
Zilveren Pont werd.Al veertig jaar lang een begerens- 
waardige wisselprijs.
De eerste maal werd De Volewijckers winnaar.
Gedenkwaardig e is het Tournooi 1944,vlak voor de hel over 
West Nederland losbarstte en de hongerwinter al over de 
schutting keek.Wij speelden toen weer voor het eerst op het 
Mosveld.De Volewijckers werd winnaar.De eerste dag 27 Aug.1944 
door een 4-3 overwinning op Vriendenschaar.Op 3 September 
daarop wonnen wij de Pont door een 8-3 overwinning op 
Wageningen,dat de vorige Zondag Ajax had uitgeschakeld.

Het Zilveren- Pont—Tournooi.
Holland voetbalt weer! Alle in dat opzicht pessimistische voorspellingen ten 

spijt kon toch aan het nieuwe seizoen worden begonnen. Hoe ver we zullen komen? 
Daarover zullen we ons op het oogenblik maar niet bezorgd maken. Het kan 
méé- en het kan tegenvallen. Als de voorteekenen niet bedriegen zal het seizoen 
1944/1945 echter niet zoo ongestoord verloopen als zijn voorganger en tot op 
zekere hoogte is dit eigenlijk de wensch van een ieder, aangezien dan waar
schijnlijk het seizoen 1945/1946 onder heel wat prettiger omstandigheden, zonder 
kans op stagnatie, in vollen vrede kan worden ingeluid en verspeeld. En daarvoor 
hebben we desnoods een langdurige voetbalvacantie over.

Intusschen: Koning Voetbal zwaait weer zijn scepter! Het gros zijner duizenden 
trouwe aanhangers en volgelingen mochten reeds het genoegen smaken een wed
strijd te spelen of te aanschouwen. Acht dagen vóór dezen mochten zij dat weer 
na een zomervacantie van twee maanden. Wat daaraan vooraf ging zijn wij, 
Noord-Amsterdammers, geenszins vergeten. Het bracht ons het mooiste, wat een 
voetbalclub zich maar wenschen kan. Het bracht ons het kampioenschap van 
Nederland. Dank zij de kranige kerels van De Volewijckers. Zij plaatsten zich aan 
de spits van de nationale voetbalwereld en leverden daarmede een uitzonderlijke

rijksdaalders.De
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Na de prestaties van onze Mosveldclub,die door veel publi
citeit, door sportief Nederland op de voet werd gevolgd,ging 
men zich in de lande afvragen,wat er toch met die Volewijc
kers en de promotie wedstrijden aan de hand was. 
Onbegrijpelijk,dat een club,die haast iedere keer ongesla
gen kampioen werd,iedere keer in die promotie wedstrijden 
sneuvelde.

Pagnam
Zou het aan de oefenmeester liggen?feit is,dat na het 
seizoen 1936/37 toen wij weer kampioen van de derde klasse 
C werden en weer in de promotie wedstrijden faalden o.a. 
op Birkhoven tegen HVC 1-7,de heer Martens na vijf jaar 
trouwe dienst naar huis stuurden.Na buurtgenoot DWV trok
ken wij de Engelse voetbaltrainer Fped Pagnam aan.Speel
den wij onder Martens al een soort systeempje dat op het 
stopperspilsysteem leek,onder Pagnam-hij trainde 1 maal 
per week-werd dit revolutionaire systeem geperfectioneerd. 
Helaas moest hij door het uitbreken van de oorlog in Mei 
1940 de wijk nemen naar zijn geboorteland,Engeland.
Toen hebben wij een tijd gesukkeld met de trainers.Aanvan
kelijk werd een Hongaar de heer V.Halpern aangenomen. 
Het leek in de aanvang een succes.Maar enige maanden voor 
het aflopen van zijn contract kreeg deze trainer zijn 
ontslag.Frans van der Hilst nam tijdelijk waar.Onder zijn 
alles bezielende leiding kwam eindelijk de lang verwach
te promotie naar de tweede klasse.in een spannende 
beslissingswedstrijd werd in Utrecht met 3-1 van 
onze aloude tegenstander Elinkwijk gewonnen.Frans had 
de wind een beetje mee en dat kreeg ook de nieuwe trai
ner Jaap van der Leek.Pagnam had de basis voor de latere 
successen gelegd.Hij had geploegd,gemest en gezaaid.Jaap 
van der Leek kon de oogst binnen halen.Hij deed dit op 
vakkundige wijze.Het jonge elftal,dat hij in handen kreeg 
zou een stuk historie schrijven in de geschiedenis van 
het vaderlandse voetbal.

Jaap v.d.Leek
Na zijn aanstelling in het seizoen 1941-1942 was er geen 
houden meer aan.Reeds in 1942 werden wij kampioen van de 
2e klasse afdeling B en promoveerden wij naar de eerste 
klasse.De Volewijckers stapte het Voetbalwalhalla binnen.Wij 
speelden hiervoor 4 wedstrijden tegen DOS en RCH.De wedstrijden 
werden gespeeld in het uitverkochte AJAX stadion.Het Mos
veld kon de mensen massa's niet verwerken.De volgende 
oorlogsjaren zouden wij vaste bespeler worden van datzelf
de stadion.Toen mochten wij van de bezetters-na de bombar- 
menten op Noord niet meer op het Mosveld spelen..
Seizoen 42/43 bracht een 7e plek.Hieronder de Gouden Jaren.

1937: Kampioen 3e klasse C.
1939: Kampioen 3e klasse C.
1941: Kampioen 3e klasse C. 

Promotie naar de 2e klasse.
1942: Kampioen 2e klasse B. 

Promotie naar de le klasse.
1944: Kampioen le klasse, district I.
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Bestuur Supportersclub:
D. Wagenaar, Voorzitter.
W. Groen, Secretaris.
P. Visser, Penningmeester.
J. van Beemdelust.
J. M. v. d. Winkel.

De Supportersclub 
In 1935 groeide het aan
tal toeschouwers dusda
nig, dat er behoefte be
stond tot het oprichten 
van een supportersclub. 
Bij de oprichtingsver
gadering gaven zich 61 
mensen op.
Deze Supportersclub zou 
een prachtige afdeling 
van de club worden.Zij 
deed veel nuttig werk. 
Ging men eerst in ver- 
hikels zoals hieronder 
afgebeeld mee naar de 
uitwedstrijden,ooit zou
den dat 50 moderne bus- 
sen op 1 dag worden. 
(Elinkwijk-De Voiewijckers 
op 5 Juli 1961 Promotie 
naar de Ere divisie door 
de Mosveld Babies) maar 
daar dorst men toen nog 
niet van te dromen.
Met betaalde voetbal is 
ook deze afdeling ter 
ziele gegaan.

De vlaggen hiernaast 
afgebeeld zijn de eerste 
geschenken van de Suppor
tersvereniging .
Zij werden aan de respec
tievelijke aanvoerders 
van het le en 2e elftal 
aangebodem.

Tip.

Met de Supportersclub op reis. 
„Kijk, kijk, kijk. Die Volewijck".



De machtige prestaties van onze club deed heel veel mensen 
in Noord veel oorlogsellende vergeten.Na iedere overwin
ning ontstonden er op de straathoeken oplopen van vrolijke 
mensen,die de wedstrijd van afgelopen Zondag en de komen
de wedstrijd bespraken.Het was soms een beetje riskant, 
want onder deze lieden waren ook vele onderduikers.Pas
serende duitse patrouilles keken soms argwanend naar 
die kleine mensen menigten.

Het Topjaar.
Dit openbaar enthousiasme werd nog heviger in het seizoen 
1943-44.Na het grote bombardement op Noord op 17 Juli 1943 
waarbij ook een aantal bommen op het Mosveld vielen,ver
bood de bezetter voetbal op dat Mosveld.Aan de ene kant 
jammer,want wij zouden onze grote voetbalsuccen op vreemde bo
dem moeten vieren.Aan de andere kant had het eigen terrein met 
een accomodatie van ten hoogste 4000 toeschouwers de grote 
menigte sportliefhebbers nooit kunnen verwerken.
Toen nl op 13 Februari 1943 het laatste fluitsignaal tijdens 
de wedstrijd De Volewijckers-HBS klonk,die met 2-1 werd 
gewonnen,schudde het Ajax stadion op zijn grondvesten. 
Duizenden Noordelingen,maar ook Amsterdammers uit de rest 
van de stad,braken het stadion zowat af.Zoveel plezier 
en enthousiasme deed de oorlog vergeten.Een derde klasse 
clubje had het klaargespeeld om in drie jaar tijd kampioen 
van de eerste klasse te worden.Amsterdam stond op zijn kop 
en Noord in het bijzonder.

Victorie begon in Dordtrecht.
In Dordt begon de victorie.Het roemruchte DFC werd kansloos 
met 4-0 verslagen.Uit de uitslagen,die U elders afgedrukt 
vindt,blijkt dat eerste 4 wedstrijden tegen E D O,Stormvo
gels en Sparta op rij werden gewonnen.Alleen van HDVS,dat 
tijdens de competitie onze grootste concurrent zou blij
ken, verloren wij de vijfde wedstrijd onverdiend met 3-2, 
wij zakten hierdoor naar de tweede plaats.

Terug op de It plaats.
De laatste Zondag van October werd een belangrijke dag.Wij 
wonnen in Den Haag met 6-1 van HBSenHDVS verloor 
die dag met 5-4 van E D O.De competitie was nog lang en 
wisselend.Kermes liet af en toe punten vallen en wij ble
ven ze bij elkaar sprokkelen.Op 5 December 1943 gaf De 
Volewijckers zijn aanhang een leuk Sint Nicolaas presentje. 
Wij stonden met 5 punten voor op Kermes D V S.
Op 16 Januari 1944 trokken wij naar het Spangen-kasteel, 
waar H D V S zijn thuiswedstrijden speelde.Voor mij een 
feestdag,want ik was de reserve keeper.Als wij wonnen 
konden wij op 23 Januari"thuis",want zo noemden wij het Ajax 
stadion al,in de wedstrijd tegen A D 0 kampioen worden. 
Na een bloedstollende wedstrijd verloren wij echter op 
Spangen met weer met 3-2 evenals thuis dus.
Zo zou het tot 13 Februari 1944 duren voor de vlaggen 
konden worden uitgestoken en het feest kon beginnen. 
De uitslagen van de kampioenscompetitie,die ik U beloofde 
vindt U in het volgende nummer.

O.De
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De Penningen.
De drie jaren,dat wij aan de meest fantastische opmars bezig wa
ren, groeide de organisatie niet helemaal mee.Wij hadden een 
fantastische penningmeester voor de 3e klasse.Het was ook een 
uitstekende stoker op de Zuidergasfabriek en zomers een dito 
badmeester in het Florabad,maar het eerste wat wij na de oorlog 
moesten doen,was een paar Accountantsbureaux in huren,want de 
boekhouding- na uitverkochte Ajax en Olympische Stadions-was 
totaal in de war.De dubbeltjes boekhouding uit de derde klasse 
was uitgegroeid tot een geldstroom waar tienduizenden guldens 
in omgingen.Overigens de man was goud geslagen eerlijk.

De Secretaris.
Een van de grote steunpunten,ook in die hectische tijden van 
toen,Karei Corstens kon het werk ook haast niet meer aan.
De deurbel en telefoon rinkelden de gehele dag.Uit het gehele 
land wilde men kaartjes voor de wedstrijden hebben.Met zakken 
aardappelen en kolen stond men voor zijn deur.Zakken met post 
werden het portiek aan de Kievitsstraat binnengesleept.Maar de 
eenvoudige scheepstimmerman van de KNSM bleek onverstoorbaar. 
Dag en nacht werkte hij."Wij hadden voor de kampioenwedstrijden 
wel twee stadions vol kunnen hebben",zei hij mij eens in die 
tijd.Een ere saluut aan al die eenvoudige harde werkers uit die 
tijd,die De Volewijckers kar op de rails hielden

Kampioenschap van de le klasseDe beloofde uitslagen waarmede het 
behaald werden,volgen hieronder:

einde rust

war.De




Zomaar delen van artikelen,kranten koppen en tekeningen 
door de jaren heen.



Hoogspanning op den eersten dag 
van liet Zilveren-Pont-tournooi.

D« eerste wedstrijd om de Zilveren Pont 
tussehen Vriendenschaar en B. F. C. heeft 
<rn wel zeer groote overwinning aan Vrien- 

•iiaar opgeleverd, die deze ook volko-
•die. Vriendenschaar was over

—> speelde een vlotte aan- 
’ waarin vooral 

1 -“de op-
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Kampioenschap van Nederland.
Na het afdelingskampioenschap in de le klasse wachtte de Mosveld- 
club nog een schone taak.Het Kampioenschap van Nederland kwam 
om de hoek gluren.Het mooiste deel van de geschiedenis moest 
nog geschreven worden.
De grote strijd begon op 12 Maart 1944.Met de trein van 7.11 
reisden wij af naar Almelo.Het nog steeds onverwoestbare en on- 
verslijtbare Heracles,was onze eerste tegenstander.De Volewijc- 
kers kreeg een gemakkelijke dag.Het werd een"warming up"voor 
het grote gebeuren.Wij kwamen met een 6-1 overwinning naar Noord
terug. 
Luchtalarm 
en het gevecht 
om een kaartje. 
Het Ajaxstadion 
te klein.

Op 26 Maart speelden wij onze tweede wedstrijd in het Ajaxstadion 
tegen Heerenveen.Wij wisten van toen af wat ons te wachten stond.Er 
werd gevochten om de kaartjes.Fancy prijzen beheerste de zwarte 
markt.De honderden toeschouwersn,maar ook de spelers kregen 
de teleurstelling van hun leven te verwerken.
De Luchtbeschermingspost in het stadion-we zaten midden in de 2e 
Wereldoorlog-had voor de wedstrijd bekend gemaakt,dat bij even
tueel luchtalarm de open tribunes moesten worden ontruimd.Het 
publiek moest zich onder de tribunes opstellen,dit voor ev. 
neer valllende stukken granaat van het Luchtafweer geschut.
Elf minuten na het begin-de Friezen hadden net met 1-0 de leiding 
genomen-gingen de sirenes van het alarm af.De Engelsen vielen 
de havens van IJmuiden aan zou later blijken.De spelers en 
het leidende trio spoedden zich naar de kleedkamer,maar het 
publiek bleef echter zitten.Een rustige stem verzocht het pu
bliek de tribunes te ontruimen.Men bleef zitten.De verzoeken 
veranderden in dreigen en toen vond de burgemeester van 
Amsterdam het genoeg en de wedstrijd werd afgelast.Ook alweer 
uniek in de Nederlandse voetbal geschiedenis.
Die dag meldde zich wel de concurrent van de Noordelingen.
Het Haagse VUC speelde gelijk 1-1 tegen Heracles en nam met 
een wedstrijd meer de leiding over.

Rommelig
Door allerlei oorzaken kreeg de competitie in deze fase een 
wat rommelig aanzicht,want op de Tweede Paasdag 44 traden wij 
in onze 2e wedstrijd weer tegen Heracles aan in een uitverkocht 
Olympisch Stadion,want daarheen waren wij na de enorme belang
stelling uitgeweken.Voor 40.000 mensen verloeg de Mosveldclub 
het arme Heracles met 5-0.
Longa ,de Zuidelijke deelnemer,won die dag met 1-0 van Heeren
veen .
Na deze Zondag stonden de westelijke clubs aan de kop.
VUC met 5 punten uit 3 wedstrijden en De Volewijckers met 4 uit 2.
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Op 16 April ontmoeten de beide clubs uit het westen elkaar in 
Den Haag.Het werd een trieste dag voor Amsterdam Noord.Wij ver
loren met 2-1 en VUC nam een behoorlijke voorsprong 
Even leek het Noordelijk Voetbal Bolwerk te wankelen,maar een 
week later in het Friese Haagje nam onze club revanche tegen dat 
arme Heerenveen van Abe Lenstra en consorte.Met 6-1 gingen 
de Friezen de boot in.De Volewijcksupporters ook,want wij waren 
naar deze wedstrijd gekomen met de aloude bekende Lemmernachtboot, 
een sensatie om nooit te vergeten.VUC maakte deze Zondag 
geen fout.Het won in Almelo met 2-1 en behield de leiding.
Op Zondag 30 April alweer een volle bak in het Olympisch Stadion. 
Meer dan 40.000 Amsterdamse voetballiefhebbers kwamen op het 
grote gebeuren De Volewijckers -VUC af.Het werd een imposante 
ontmoeting.De Volewijckers stak in een soort Heerenveense vorm. 
VUC werd volledig van het veld gespeeld.Aan de Overkant van 
het IJ vierde men feest,want De Volewijckers won met 5-1.
De Hagenaars bleken slechte verliezers.Tot vandaag de dag worden 
er allerlei zaken bijgehaald,die deze vernederende nederlaag en 
je kunt haast wel zeggen het verlies van het kampioenschap 
moeten goed praten.Bertus de Harder,de gelouterde linksbuiten 
van de Hagenaars,zou de boel gesaboteerd hebben.Hij zou omge
kocht zijn met een mud aardappelen.Allerlei Indianen verhalen kwa
men in omloop.Ir Van Emmenes een erkend en kundig sportjour- 
list schreef de volgende dag."Wat een onzin.Is een club dan van 1 
speler afhankelijk?Kom nou dan is het geen waardig kampioen". 
En daar houden wij het maar op.
Acht dagen later verloor VUC van LONGA.De Volewijckers had 
nu 3 verliespunten minder dan V U C,maar LONGA was een nieuwe 
concurrent.Deze club moesten de Mosvelders nog 2 maal ontmoeten. 
Dit gebeurde binnen 4 dagen.De eerste wedstrijd was in het Olym
pisch stadion.De Volewijckers liep in"no time"uit tot 4-0. 
Was het gemakzucht of onderschatting?LONGA kwam haast terug. 
Drie doelpunten vlogen Piet Bruist om zijn oren en met nog 
25 minuten te spelen,zag het er niet rooskleurig uit voor 
onze jongens.Na een viermaal overgenomen indircte vrije schop 
in het stafschop gebied van LONGA,schoot Chris Smit tenslotte 
de vijfde goal in het net 5-3.VUC speelde die dag 3-3 tegen H'veen. 

Nog 1 punt.
Een punt scheidde ons nog van het kampioenschap.
Op Hemelvaartsdag trokken wij naar Tilburg.Daar tegen LONGA 
moest dat ene punt te halen zijn.Maar juist dat heilige moeten, 
was voor onze jongens funest.Na een bloedstollende wedstrijd 
verloren wij tenslotte met 2-1.Tegen Heerenveen haddem wij de nog 
door het Luchtalarm afgekeurde wedstrijd te spelen.Weer puilde het 
Stadion uit.AlIer ogen waren gericht op de gebroeders Abe 
en Jan Lenstra .Maar Abe nog Jan kreeg geen kans tegen de 
sterkste verdediging van Nederland.Wij wonnen met 4-1 en wat 
er toen gebeurde?Heel Amsterdam stond op zijn kop.Trams reden 
er niet in die uren.Wij moesten lopend terug naar Noord, 
dwars de stad door.Amsterdammers en de bezetters keken vreemd 
op naar die zingende juichende schare supporters.Vele Amster
dammers sloten zich bij ons aan.Het werd de langste optocht,die 
ik ooit zag.De oorlog was vergeten.De wehrmacht hield zich gelukkig 
afzijdig,want er liepen honderden onderduikers mee.Dit is de 
werkelijke Gouden Bladzijde uit onze geschiedenis.
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Het nieuwste clublied.

Na het behalen van het Kampioenschap van Nederland gaf 
de feestcommissie opdracht aan de bekende Marsen com
ponist en Tekstschrijver Willy Schootemeijer om een 
nieuw clublied te schrijver.Deze componist o.a. van 
Koning Voetbal,kwam met de onderstaande nu wat oudbollig 
aandoende tekst uit de bus,die ik bij deze voor het nage
slacht wil vatleggen.Overigens hadden wij al vele club
liederen versleten, 
le couplet:
In voetballievend Nederland 
stond iedereen verbaasd 
want daar schitterde een ster. 
Een club die speelde ieder jaar 
weer in de hoogste klas 
en haar roem reikte heel ver. 
En dat was nog niet genoeg 
of zij stevende alweer 
naar de hoogste voetbaleer 
Refrein:
Dit zijn de Volewijckers 
de club uit Amsterdam 
komt het er opaan (Goal) 
strijden wij spontaan (Goal) 
voor de eer der groen en witte vaan. 
Door eendracht en door vriendschap 
komt er iets goeds tot stand 
hier zijn de Volewijckers 
welbekend in heel het Land.
2e Couplet:
De ereplam van Nederland 
die krijg je niet cadeau 
heus daar moest je wat voor doen 
een goede geest saamhorigheid 
de liefde voor de club 
daaruit groeit een kampioen 
Weet je dat de club uit Noord 
door zo'n geest gedragen wordt? 
Zij is de sieraad voor de sport. 
3e Couplet:
Een hulde aan de spelers 
en een hulde aan de club 
die het zover heeft gebracht. 
Maar Volewijckers denk eraan 
al zit je op fluweel 
dat een zware strijd je wacht. 
Werk dus mee met je bestuur 
dat is dag en nacht paraat 
om te blijven waar je staat.

Na het lezen van dit epistel moet U bedenken,dat wij 
1944 schrijven en Willy Schootemeijer toen vijftig jaar 
oud was.Na die tijd is er nooit meer een clublied 
gemaakt.

Tip.


