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Bij de Foto hiernevens:
HET ROEMRIJKE KAMPIOENSELFTAL!

Staande van links naar rechts: Wim van Gelder, Piet Kamstra, Piet Bruist, Piet de Boer, Ferry van Steen, Arie Konradt en 
J. J. van der Leek (trainer). Geknield v.l.n.r.: Chris Smit, Dirk de Ruyter, Daan de Jongh, Joop de Busser (aanvoerder)
en Klaas Bakker. (foto Kramer)



K. J. J. LOTSY schrijft:

Aan het eerste elftal van ,,De Volewijckers ”.

"Beste Kerels I
Toen dezer dagen de samensteller van dit Herdenkingsnummer mij opbelde met het verzoek, 

om ook een kort woord ter eere van Uw kampioenschap te willen schrijven, heb ik, in verband 
met mijn drukken werkkring, den goeden man eigenlijk in mijn binnenste zachtkens verwenscht. 
Maar toen hij mij den jeestavond in herinnering bracht, waarop ik vele jaren geleden temidden 
van U een spreekbeurt mocht vervullen, heb ik toch „ja” meenen te moeten zeggen.

En nu ik mij dan in een verloren oogenblikje aan mijn bureau zet, om U met Uw kampioen
schap geluk te wenschen, doe ik het eigenlijk van harte gaarne, want gij zijt eigenlijk het 
levend bewijs van mijn stelling, dat de geest in de sport belangrijker is dan de spier. U moet 
het mij niet ten kwade duiden, als ik zeg, dat m.i. „Hermes-D.V.S.” dit jaar technisch een

sterker elftal is dan Uw eerste elftal, maar op één punt zijt gij beslist sterker dan „Hermes-D.V.S.” en dat is „Uw teamgeest”.
Ik had het genoegen U dit seizoen drie maal te zien spelen; twee maal waart gij winnaar, terwijl gij de laatste maal

tegen „Hermes” te Schiedam de vlag moest strijken. Bij al die wedstrijden viel het mij op, dat niemand Uwer kankerde, dat
geen speler gebaren maakte, als het niet heelemaal naar zijn zin ging, dat niemand den scheidsrechter lastig viel, maar dat
gij slechts één wil had, n.l. om tot de laatste seconde U voor 100% in te zetten voor de kleuren van de club, die U zoo
dierbaar is. Daarom durf ik gerust te zeggen, dat gij verdiend het kampioenschap behaald hebt, want juist de geest in een 
Vereeniging en de geest in een elftal zijn bij den strijd om het kampioenschap van zulk een enorme waarde.

Van harte hoop ik, dat gij onder de uitstekende leiding van Uw Bestuur dezen goeden geest zult weten te handhaven, 
omdat ik dan overtuigd ben, dat eens ook de techniek en de tactiek tot nog grooter hoogte op gevoerd zullen worden.

Hoewel de tijden er niet naar zijn om uitbundig feest te vieren, ben ik er toch van overtuigd, dat gij op intieme wijze 
Uw kampioenschap zult weten te herdenken en dat daarbij vooral naar voren zal gebracht worden, hoe, dank zij groote onder
linge vriendschap, Uw eens kleine Vereeniging thans „groot” is geworden.

Blijft allen, zoowel in voorspoed als in tegenspoed, trouw aan Uw vaandel en trouw aan Uw vlag, dan zal ongetwijfeld 
Uw Vereeniging zijn en blijven wat zij is:

een School voor het Leven, 

een Trots van Amsterdam en 

een Sieraad van den Nederlandschen Voetbalbond!

Februari 1944.



Voorzitter DOUWE WAGEN AAR:

Onmisbare vier-eenheid de basis 
van ons succes!

Lichamelijke training - Mentale training - Wedstrijd voorbereiding - Systeem spelen.

De VOLEWIJCKERS KAMPIOEN! Ziehier 
een clubnaam en een titel in de sportbewe- 
ging, die bijkans synoniem zijn. Inderdaad 
onze club heeft vele malen dezen eeretitel 
behaald, echter ditmaal met bijzondere trots, 
omdat het een „meesterschap voetbal” betreft 
in de hoogste afdeeling van onzen N.V.B.

Naar aanleiding van deze sportieve prestatie 
vraagt men mij een artikel te schrijven. Een 
artikel over „De Volewijckers” is een stuk 
schriftuur vol glanzende vreugde, een sym- 
phonie met een krachtig allegro en een uit
bundig rondo finale! Een artikel, dat eigenlijk 
in strijd is met onze meest elementaire begrip
pen van eenvoud en bescheidenheid. Edoch, 
men wil het nu eenmaal.

Daar de laatste kampioenschappen de men- 
schen het best heugen, zou men oppervlakkig 
wellicht oordeelen dat onze club een oorlogs
kind is. Dat wil dus zeggen: de groei en 
opkomst zijn te danken aan de tijdsomstan
digheden. Deze veronderstelling is gelukkig 
niet waar. Ook onze club ondervindt de moei
lijkheden van dezen oorlogstijd. Onze succes
sen dateeren vanaf de oprichting.

Bij een bestudeering van de vereenigings- 
statistiek en bij het zien der vele kampioen
schappen, zegt U wellicht: Wat heeft het die 
lui meegezeten.... De kampioenschappen 
waren inderdaad vreugdevolle dagen, maar . . . 
de strandingen bij de promotiewedstrijden 
waren evenzooveel verdrietelijkheden. Beseft 
U goed wat het zeggen wilde het na de tal
rijke mislukkingen steeds maar weer opnieuw 
te moeten probeeren? Welk een moed en door
zettingsvermogen kwamen daarvoor kijken bij 
spelers en leiders. Wij hadden echter geduld, 
wij bezaten de kracht om te wachten. De ge
duldige voltooit zijn werk altijd! Vanaf de 
oprichting onzer club was het de bedoeling 
’n duurzaam gebouw te zetten. Daarom is veel 
tijd en moeite besteed aan de grondslagen.

Onze club was niet enkel op den goeden 
weg na haar oprichting, maar volhardde con
sequent. Ons kort clubleven werd en wordt 
beheerscht door het begrip volharding, ook na 
onaangenaamheden en tegenslagen. Succes is 
geen begrip, dat een vereeniging in den schoot 
geworpen wordt. Men moet er voor vechten! 
„De Volewijckers” werd onder een gelukkig 
gesternte geboren, hoort men dikwijls verkon
digen. Ja, inderdaad, onze wieg stond in een 
stadsdeel, dat in opkomst was. De omstandig
heden waren gunstig voor een krachtigen en 
natuurlijken groei. Maar. .. . wij waren niet 
alleen, er waren meerdere clubs, er was con
currentie. Onze uitzonderlijke prestaties op 
sportgebied werden bereikt door een innige 
samenwerking van leiders en spelers.

Eenerzijds hebben wij altijd gehad een keur 
van spelers, die het als een voorrecht be
schouwden lid te mogen zijn van „De Vole- 
wijckers”. Anderzijds uitstekende -leiders. Het 
is in onze club altijd goed begrepen, dat de 
club-vorming een belangengemeenschap 
is van menschen voor menschen, van 
en voor menschen van allerlei soort en 
karakter, een gemeenschap, die moet arbeiden 
aan een heilig en door allen gewenscht doel, 

waarin samenwerking moet bestaan tot in het 
uiterste.

En nu zullen buitenstaanders zich geïnte
resseerd afvragen: hoe komen jullie toch tot 
deze unieke prestaties, hoe persen jullie deze 
resultaten uit de spelers? Ook deze elf Vole
wijckers zijn toch maar mannen en jongens 
van vleesch en bloed! Het zijn toch ook men- 
schen, die hun dagtaak hebben op fabriek, 
school of kantoor! Zij spelen toch ook voor 
hun pleizier en ontspanning! Ja, inderdaad! 
Geheime krachten? Zwarte kunst? Wel neen!

Onze uitzonderlijke prestaties zijn het ge
volg van serieuze oefening, week aan week, 
maand na maand, jaar na jaar. Zijn te dan
ken aan een training met hart en ziel door 
oefenmeester, spelers en leiders! Ziedaar het 
geheim. Lichamelijke training —mentaltrai- 
ning — wedstrijdvoorbereiding — systeem 
spelen — de onmisbare vier-eenheid als basis 
voor succes!

PLICHTSBESEF van onze spelers, wils
kracht bij tegenslagen, geduld bij moeilijk
heden, ernst op spannende oogenblikken, zelf
vertrouwen bij mislukkingen, geestkracht bij 
inzinkingen, verdraagzaamheid bij kwesties, 
vriendschappelijkheid bij alle besprekingen, 
volledige hulpvaardigheid in het veld, vroolijk- 
heid ook bij verlies, bescheidenheid en een
voud bij de schitterendste verrichtingen en 
dankbaarheid voor hetgeen de clubleiding 
deed; ziehier de groote peilers waarop onze 
club in het algemeen, en het eerste elftal in 
het bijzonder steunt!!

Wij beginnen geen competitie met de ge
dachten: we zullen wel zien wat het wordt.

Ons feestnummer 1
Een woord van de P.P.C.

Ziet hier: een herdenkingsnummer ter ge
legenheid van het eerste kampioenschap van 
De Volewijckers in de eerste klasse! Misschien 
zijn er onder U, die verwonderd zijn over deze 
uitgave van de Pers- en Propaganda-commissie. 
Doch zou zij haar taak niet voorbijgeschoten 
zijn, indien zij zich door de tijdsomstandig
heden wèl had laten afschrikken?

De P.P.C. meent van wel. Zij zag het als 
haar plicht om aan dit historische seizoen 
een blijvende herinnering te scheppen, een 
herinnering ook voor hen, die na ons de 
groen-witte rijen zullen vullen. Het is aan U 
te beoordeelen of haar opzet geslaagd is. Dit 
zij wel gezegd: niets is nagelaten om deze 
„speciale editie” goed te doen zijn.

Het is bijkans overbodig te zeggen, dat de 
P.P.C. met deze uitgave gelijkertijd haar 
groote waardeering wil uitdrukken voor hen, 
die het kampioenselftal vormen, zoomede voor 
allen, die op eenigerlei wijze tot het boeken 
van dit succes hebben bijgedragen. Men be- 
schouwe dit kampioensnummer als een zeer 
hartelijke gelukwensch aan de geheele groen
witte familie!

D. Waqenaar 
„ten voeten uit."

Van alles wat we doen behooren we een plan 
te maken. Dat plan heeft een doel. Dat doel 
moet zoo hoog mogelijk gesteld worden. Goede 
clubleiders doen dat vanzelfsprekend. Bij den 
aanvang van een nieuw seizoen behoort de 
gansche club een hartstochtelijk beroep te 
doen op het „eerste elftal" om de plannen 
van haar Bestuur te ondersteunen. Deze eerste- 
elftal-spelers moeten hun ja-woord geven op 
de gestelde idealen. Zulks niet uit voetbal- 
chauvinisme, maar uit een oogpunt van club- 
eer. In onze club was steeds de fanatieke en 
onverzettelijke wil aanwezig om alles te doen 
en veel te laten om gestelde plannen te ver
werkelijken.

DE VOLEWIJCKERS KAMPIOEN! Een 
juichkreet gaat door Amsterdam-Noord. Am
sterdam is vol bewondering voor de jonge 
Overijsche club en heel sportlievend Nederland 
verwondert zich over deze unieke prestatie in 
de Nederlandsche Voetbal geschiedenis. Het is 
mij een voorrecht namens het Bestuur vanaf 
deze plaats Joop de Busser en zijn mannen 
hulde te brengen bij het behalen van dezen 
titel. Wij weten hoe er voor gewerkt, gestreden 
en gepraat is. Wij brengen dank aan oefen
meestér en commissieleden. Het papier leent 
zich er niet toe onze gevoelens aan U allen 
over te brengen. Deze ode aan ons eerste 
elftal is maar een matige afspiegeling van de 
werkelijke dankbaarheid van Uw Bestuur.

Maar ook dit weten wij weer van nabij: 
Uw vreugde, Uw pleizier, spelers, zit niet in 
onze woorden van dankbaarheid; wel in het 
zelf beleven van de prachtige resultaten van 
Uw eigen werk en eigen volharding. Jullie 
werk, jullie streven, jullie en ons doel is be
reikt, ziedaar de grootste genoegdoening, de 
mooiste belooning!!

„Volewijckers”, ook bij de komende lands- 
kampioenswedstrijden wordt jullie een eer
volle taak op de schouders geladen. Het is 
een eer deze taak te mogen volbrengen. Het 
brengt verplichtingen met zich mede. Die ver
plichtingen kent Gij, ten volle uitgemeten. 
Vergeet ook hier niet bij, de voldoening die 
spreekt uit elke zege.

Eiken wedstrijd het beeld voor oogen, 
alles te geven voor de club, die door 
duizenden wordt bemind, voor de club, 
die je zelf zoo lief en dierbaar is. Voor 
de club, welke een sieraad is van den 
N.V.B. en de trots van Amsterdam-Noord.
Deze gedachten zullen jullie sterken en 
moed geven in den strijd om Neerland’s 
hoogsten voetbal-titel.

Mogen deze woorden inspireerend werken in 
en buiten onze club, tot heil van onze sport- 
gemeenschap! DOUWE WAGENAAR,



In de „Volewijckers-school".
De ,, vrienden-club in de wondertent.

DONDERDAGAVOND. Training in de 
Ribesschool van 7 tot 8 uur. In het midden 
van het gymnastieklokaal is een groote cirkel 
getrokken. Vier spelers worden uitgekozen. 
Dansend op één been moeten zij trachten 
elkander buiten de witte lijn te werken of uit 
het evenwicht te brengen. Baloefeningen vol
gen. Dan weer klimmen de mannen in de 
rekken, maken ze een sprintje of nemen ze 
elkander op den schouder....

Men begrijpt het al: we zitten in de „Vole- 
wijckersschool”, de school van kampioenen. 
Alle eerste-elftal-spelers zijn — hoe kan het 
anders — present en het wordt hun niet ge- 
makkelijk gemaakt. Het is een uur lang hard 
werken bij deze indoortraining. Alles gaat in 
een razendsnel tempo. Maar de groen-witten, 
nu in shirts van de meest uiteenloopende kleu
ren, zijn onvervaard. Rusten mannen. .. . ? Ze 
denken er niet aan. Meneer Van der Leek 
krijgt ze niet moe!

Dit is pas het eerste gedeelte van den avond. 
De volgende uren zijn echter heel wat lichter. 
Eerst onder de douche. Dan in de bestuurs
kamer op het Mosveld een kaartje leggen en 
ten slotte de mentale training. Concentratie 
en nog eens concentratie. De trainer spreekt 
met de jongens als met zijn beste vrienden. 
Het is een gezellig „onder onsje”. Toch, er 
wordt ook hier gewerkt. De heer Van der Leek 
bespreekt met zijn discipelen den wedstrijd, 
die pas achter den rug is. „Dat was goed, 
dat had beter gekund. .. .” Een plan de cam
pagne wordt opgezet voor de komende ont
moeting op het groene tapijt. Alles gaat zoo 
echt gemoedelijk, zoo echt hartelijk. Er wordt 
een ideale sfeer geschapen. Hier zijn vrienden 
bijeen, hier worden de fundamenten voor de 
prestaties op het veld gelegd!

(Van Bochove) 
Voorzitter C. & F.C.

„Hermes-D.V.S."

Is dit het geheim van de fraaie succesen 
der Volewijckers-school? We willen de sluier 
niet oplichten, doch slechts zeggen: Misschien 
wel. . . . De heer Van der Leek kan niet na
laten ook de uitstekende mentaliteit van de 
kampioenen te roemen:

— Het zijn allemaal buitengewoon eenvou
dige jongens. Pretenties houden ze er niet op 
na. Alles nemen ze van je aan en dat werkt 
zeldzaam prettig. En ze zijn zeer serieus. De 
meesten rooken niet en zij, die wel een siga
retje begeeren, doen het maar heel matig. Als 
er Zondags gespeeld moet worden, ik geloof 
niet, dat er dan na Zaterdagmorgen nog een 
strootje tusschen hun lippen komt. De leiding 
is erg prettig. Ik heb nog niet zoo’n gemak
kelijke vereeniging gehad.”

Mysterieuze krachten in de sport. Onwille
keurig moeten wij bij deze woorden even den
ken aan het werk van Karei Lotsy op dit 
terrein. Aan de „wondertent” op het V.U.C.- 
veld in Den Haag, waar het Nederlandsche 
Elftal in zijn gloriejaren mentaal gevoed werd. 
Staat op het oogenblik een dergelijke „tent” 
niet op het Mosveld in Amsterdam-Noord? 
Gaat het hier niet precies zoo?

Hoe weinig zou er echter van al het werk 
terecht komen, wanneer de spelers niet den 
absoluten wil met zich droegen om goede 
prestaties te verrichten. Hoe gering zou het 
resultaat zijn van alle moeite en kosten, indien 
de leiding niet deugde. Behalve aan de spelers 
dient dan ook haar zeer zeker hulde te worden 
gebracht. Zoowel aan de bestuurderen als aan 
den heer Van der Leek. Nog maar enkele jaren 
bevindt deze geboren Alphenaar zich in het 
midden der groen-witte familie. Sinds Septem
ber 1941, toen De Volewijckers zijn entréé 
maakte in de tweede klasse. Inderdaad, hij 
plukte de vruchten van het werk, dat zijn 
voorgangers, in het bijzonder Joop Martens 
en Fred Pagnam, verricht hadden. Hij had 
slechts voort te bouwen op het door den 
Engelschen leeraar ingevoerde stopper-spil- 
systeem. Doch de manier, waarop hij dat deed 
en thans doet, is boven allen lof verheven.

XXX

„Bij het begin der competitie”, zoo vertelde 
de jonge oefenmeester ons, „was het ideaal: 
meer punten dan in het eerste seizoen in de 
eerste klasse. Later, eenmaal in de kopgroep 
gekomen, werd het: daar blijven. En toen de 
eerste plaats bereikt was namen we ons voor 
ons daar te handhaven. Nu het kampioenschap 
is veroverd is ons ideaal: kampioen van 
Nederland. .. .!”

Waar een wil is, is een weg. Ook in de 
voetbalwereld. Welnu, aan den goeden wil 
ontbreekt het niet bij de spelers en aan de 
training zal het evenmin mankeeren. Laten 
we hopen, dat de heer Van der Leek en zijn 
discipelen in staat zullen blijken ook hun 
laatste ideaal te verwezenlijken!

Trainer
Van der Leek.

Ode aan de kampioenen!
Opgedragen aan De Volewijckers 

door
PHIDA WOLFF Jr.

Daar werd alweer iets grootsch verricht 
Waarvoor men de trompet mag steken, 
De Volewijckers kend’ haar plicht 
En deed in daden van zich spreken. 
Een klare klank klinkt door het land, 
Omhooggestuwd door feestklaroenen, 
Elf stoere kaerels hielden stand, 
Spontaan reiken wij thans de hand 
Aan d’onbetwistb’re Kampioenen!

Zoo’n sterke voetbalvriendenschaar, 
Die elkeen van ontzag vervulde, 
Zoo’n club, zoo fier van zessen klaar 
Verdient een woord van warme hulde. 
En langs de boorden van het Y, 
Dat stroomt langs Aemstel’s oude wallen, 
Weerklinkt een zoete melodij, 
Met als refrein: Hoezee, Joechei, 
De jubeltonen hoort men schallen.

De hoeden af voor een Bestuur 
Dat zoo het scheepje wist te leiden 
Waardoor met geest en heilig vuur 
Men tot het „happy end” kon strijden. 
Om lid van zulk een club te zijn 
Moet men toch wel gelukkig wezen, 
Want zooveel voetbalzonneschijn 
Verjaagt der tijden dwaas chagrijn 
En doet den grootsten Nurks genezen!

Het is een woord van hulde waard 
Om zulk een grootsch succes te boeken 
Waarnaar men met verbazing staart, 
Zoo’n club zal men vergeefs nog zoeken. 
Nog ruw van bast, doch sterk van stam 
Die geen orkaan terneer zal vellen, 
Die overwon, schier waar ze kwam, 
De Parel van Noord-Amsterdam 
Die pure glans ten toon kan stellen.

Welaan, wij reiken graag de hand 
Aan deze Club van stage strijders, 
Gedoodverfd door het gansche land 
Als ploeg van ware voetballeiders. 
Gij hebt het prachtig uitgekiend 
En g’loof me, alle voetbalkijkers, 
De grootste vijand, kleinste vriend, 
Beamen grif: Het was verdiend . . . 
Er is maar één. . . DE VOLEWIJCKERS!

PHIDA WOLFF Jr.
Rotterdam, Febr. 1944. 
Nadruk verboden.



In haar ruim 23-jarig bestaan heeft de sportclub „De Volewijckers” 
vele prachtige seizoenen gekend. Het tweede in de eerste klasse, 
1943/1944, zal echter immer hèt hoogtepunt blijven in haar roemrijke 
historie. Dit is de groote gouden bladzijde in haar annalen. Nimmer 
zullen we de prachtige prestaties van het eerste elftal mogen ver
geten, wat er later ook gebeuren moge. Zij vormen een groot brok 
historie, waarop ook zij, die na de huidige generatie komen om de 
taak over te nemen en verder te bouwen, trotsch zullen zijn.

In Dordrecht begon op 12 September 1943 de victorie. Daar legden 
de groen-witten den eersten hoeksteen voor het succes. Zij ver
sloegen D.F.C. met de uitstekende cijfers 4—0. Dit was reeds een 
groote verrassing, te meer omdat de oefenwedstrijden niet bepaald 
fraai waren geweest. Buitengewoon verheugend was in die ont
moeting het goede spel van den jongen Kamstra, aan wien de 
moeilijke taak was opgedragen Joop Otter te doen vergeten en de 
sterke Dordtsche vleugel Mijnders—Punt te bedwingen. Maar hij 
slaagde volkomen en legde eigenlijk den geheelen D.F.C.-aanval lam. 
Voor de rust waren de Overijers reeds de besten, hetgeen zij echter 
niet in doelpunten konden uitdrukken. In de tweede helft ging de 
productie-molen draaien. Met een fraaien kopbal maakte aanvoerder 
De Busser het eerste doelpunt in het nieuwe seizoen; Bakker, De 
Jongh en P. Ellens, die voor den zieken De Ruyter inviel, volgden 
dit goede voorbeeld (0—4).

19 September: Tweede fraaie zege! In het Ajax-stadion zetten onze 
jongens aan het Amsterdamsche publiek in den wedstrijd tegen het 
sterk geachte Haarlemsche E.D.O. een spelletje voor, dat klonk als 
een klok. De cijfers 3—1 gaven slechts op bescheiden wijze het groote 
verschil weer. Over alle linies domineerde groen-wit. Daan de Jongh 
begon als rechtsbinnen, rukte door prachtige passen de verdediging 
der gasten volkomen uiteen. Zelfs de groote Schijvenaar kon hieraan 
het hoofd niet bieden. Midvoor De Ruyter opende de score met een 
eenigszins gelukkig doelpunt. Wille liet den bal door zijn handen 
gaan (1—0). Zeer fraai waren echter de goals, die Bakker in de 
23e minuut en De Jongh, nu midvoor spelende, vlak voor de pauze 
voor hun rekening namen (3—0). Door het aanvallend optreden van 
den Haarlemschen spil Schijvenaar was E.D.O. in de tweede helft 
gevaarlijker dan voordien. Niettemin kon het slechts de eer redden 
(3—1). Fraaie kansen om den voorsprong te vergrooten liet Chr. Smit, 
daartoe in staat gesteld door De Jongh, voorbij gaan.

Acht dagen later werd Stormvogels, de hekkensluiter van het voor
gaand seizoen, in Beverwijk het derde slachtoffer van De Vole
wijckers. Spil Konradt ontbrak op het appel, De Busser nam zijn 
plaats in, terwijl Ellens rechts- en De Ruyter linksbinnen speelde. 
Wellicht kwam het door deze veranderingen, dat de ploeg ver be
neden haar vorm uit de twee eerste wedstrijden bleef. Toch werd 
met 4—0 gewonnen door één doelpunt van De Jongh in de eerste 
(rust 0—1) en drie treffers van Ellens, De Jongh en Chr. Smit in 
de tweede helft (0—4).

Ongeslagen leider! 
Toen de favorieten van Amsterdam-Noord op 3 October ook hun 
vierden wedstrijd — thuis tegen Sparta — in een 3—1 overwinning 
omzetten, werd het duidelijk: De Volewijckers was een groote 
gegadigde voor het kampioenschap. Alhoewel De Busser en zijn 
mannen allesbehalve in grootschen vorm speelden hadden zij weinig 
moeite met de Rotterdamsche Spartanen, die niets te vertellen had-

levendig blijven. Louter en alleen

den. Andermaal kon voor de thee slechts eenmaal gedoelpunt worden 
en wel door De Jongh. Rust 1—0. Een strafschop gaf aan Wim van 
Gelder gelegenheid om den voorsprong te vergrooten. Door eeri. 
tegendoelpunt (2—1) kwam de overwinning nauwelijks in gevaar, 
aangezien De Ruyter direct daarop met een schitterenden kopbal het 
derde doelpunt voor De Volewijckers maakte (3—1).

Ongeslagen ging ons fiere elftal na die vier wedstrijden aan den 
kop met de volle winst van 8 punten en het uitstekende doelgemid- 
delde van 14—2. Cijfers, waarop men trotsch kon zijn. Dezelfde 
prestatie was echter verricht door het Schiedamsche Hermes-D.V.S., 
voorgaande jaren steeds de groote concurrent van A.D.O., den drie- ।
voudigen landskampioen, die in zijn eerste wedstrijden danig teleur- ™
stelde en met wien men geen rekening meer behoefde te houden. 
Het „ging” er nu reeds om tusschen de Noord-Amsterdammers en 
„distillateurs”, met E.D.O. en 
H.B.S., die resp. 5 pt. uit 4 en 
4 pt. uit 3 wedstrijden hadden 
behaald, op den achtergrond.

In alle deelen van het land 
stonden de verrichtingen der 
benjamins in de eerste klasse 
in het brandpunt der belang
stelling. Van Noord naar Zuid, 
van Oost naar West. Uit 
Duitschland bereikten ons brie
ven van daar tewerkgestelde 
landgenooten: „Die Volewijc
kers toch! Worden ze kam
pioen....?” Ons allen deed dat 
goed en het was ongetwijfeld 
van stimuleerenden invloed op 
de „vriendenclub-van-elf”. Zij 
zag dan ook geen oogenblik op 
tegen den grooten strijd op 
19 October tegen den sterken 
concurrent Hermes-D.V.S. op 
„eigen” veld. Het vertrouwen 
van de massa was groot. Im
mers, de groen-witten hadden 
in de voorgaande wedstrijden 
in alle opzichten bewezen voor 
hun taak berekend te zijn!

Echter: die vijfde wedstrijd 
werd een teleurstelling. Hij 
bracht de eerste nederlaag, zij 
het een zeer eervolle, want met 
slechts één doelpunt verschil 
(2—3) moesten de leiders de 
vlag strijken. De herinnering 
aan deze ontmoeting zal lang
omdat het verloop zoo onfortuinlijk was voor de onzen.... Zij had
den n.1. niet verdiend te verliezen. Een gelijk spel was hun ten 
minste toegekomen. Zij gaven den toon aan en zij vertoonden het 
beste spel. Op verrassende wijze namen de Schiedammers reeds in 
de eerste minuut de leiding (0—1). De tegenaanvallen onder leiding 
van De Jongh waren echter van een dusdanige kwaliteit, dat men 
in het Volewijckers-kamp terecht zeer gerust was. Dat bleef men 
ook na een tweede doelpunt van Daudey (0—2). Met een tijgersprong 
kopte Dirk de Ruyter nog voor de pauze den bal langs doelman 
Verstraaten (1—2). De Volewijckers heerschte in de tweede helft. 
Onophoudelijk werd de Hermes-veste bestormd en de gelijkmaker 
bleef niet uit. Ferry van Steen was de maker van dit „bijzondere” 
doelpunt, dat ontstond uit een vrijen schop, waarbij Daan den bal 
even terugtikte (2—2). Het wachten was nu op den winnenden goal. 
Steeds weer trokken de groen-witten ten aanval en hun volhouden 
moest beloond worden.... Zoo mocht het evenwel niet zijn. Integen
deel: bij een verrassenden aanval gaf Daudey den Schiedammers 
opnieuw de leiding (2—3) en het gelukte niet den achterstand nog
maals ongedaan te maken. Verloren was de eerste plaats voor 
Amsterdam-Noord....

Kranig herstel!
Het vertrouwen in de Overijsche favorieten was door deze neder
laag echter geen moment geschokt. En de mannen bewezen op 
17 October tegen den landskampioen A.D.O. deze houding van de 
voetbalwereld waardig te zijn. Al was de gelegenheid om zich te 
herstellen lang niet de eerste de beste, toch zorgden zij er in het 
Haagje voor. De club van Choufoer kreeg een 2—1 nederlaag te 
incasseeren voornamelijk door het goede werk van Joop de Busser.

De FOTO'S op deze pagina's brengen beelden uit den wedstrijd Xerxes— 
De Volewijckers, op 30 Januari 1944 gespeeld te Rotterdam op het terrein 
van Sparta. De Xerxes-mannen speelden alsof hun leven er van afhing en 
groen-wit kon slechts met de grootste moeite een gelijk spel (3—3) in den 
wacht sleepen na een 3—1 achterstand. Op de foto in het midden het moment, 
waarop de gelijkmaker in het Rotterdamsche net verdwijnt. Linksboven een 
kopduel: Joop de Busser zit er warm in! Gespannen en klaar om in te grijpen 
volgen Ferry van Steen, Dirk de Ruyter en Arie Konradt den strijd.

(foto's C.N.F. - Noske en Hof)



Nuchtere cijfers.
einde rust

De Jongh was niet op schot, de aanvoerder nam zijn taak over. Hij 
zorgde er voor, dat een opgeloopen achterstand ongedaan werd ge
maakt (1—1) en bracht in de tweede 45 min. ook het winnende doel
punt op zijn naam (1—2). Op denzelfden dag zegevierde Hermes over 
D.F.C. met 4—0, zoodat de Schiedammers hun nuttigen voorsprong 
van 2 punten na een derde deel der competitie behielden. Voor 
H.B.S. was de derde plaats met evenveel verliespunten als De 
Volewijckers.

Op 24 October wijzigde de situatie zich in het voordeel van de 
groen-witte-leeuwen: zij maakten tegen Xerxes geen fout (4—0) en 
Hermes-D.V.S. verspeelde zijn eerste punt, met name aan A.D.O. in 
Den Haag (1—1). Het eerste punt van den achterstand was afge- 
knabbeld! In dien wedstrijd tegen Lagendaal c.s. legden de Noorder
lingen weer proeven van bekwaamheid af. De Jongh, Van Steen en

waren de jongens op dreef in den

de jonge linksbuiten Bakker, 
de opvolger van Henk Smit, 
waren al zeer goed op dreef. 
De Busser en Smit doelpuntten 
vóór de rust, in de tweede 
helft benutte Bakker fraaie 
voorzetten van Chris om den 
Rotterdamschen doelman twee 
maal het nakijken te geven. 
(4—0). Gelijkertijd begon voor 
H.B.S. de weg terug; het ver
loor de derde plaats aan E.D.O.

Terug op de eerste plaats. 
Een gedenkwaardige dag 
werd de laatste Zondag in Oc
tober: Hermes-D.V.S. verloor 
van E.D.O. in Haarlem met de 
korfbalcijfers 5—4, De Vole
wijckers behaalde op H.B.S. in 
’s-Gravenhage een sprekende 
6—1 overwinning. Gevolg: Am- 
sterdam-Noord terug op de 
eerste plaats met een voor
sprong van 1 punt!

Het was feest in de groen- 
witte-familie! Niet alleen van
wege de nederlaag van de 
Schiedamsche rivalen, maar 
mede op grond van het fraaie 
spel der eigen favorieten in 
Den Haag vertoond. Prachtig 

strijd tegen de Kraaien. Speciaal 
de combinaties tusschen de beide vleugelspelers Smit en Bakker 
vlotten weer uitstekend. Twee doelpunten van den laatste waren 
daarvan in de eerste 25 minuten het resultaat, De Jongh en De
Ruyter scoorden mede voor de pauze en Van der Vegt voor H.B.S. 
(1—4). Subliem werk in de tweede helft leidde tot nog twee doel
punten, resp. van De Jongh en Bakker. Wim van Gelder miste een 
strafschop.... (1—6).

7 November: Opnieuw faalde Hermes, thans tegen Xerxes en nog 
wel op eigen bodem, waar een 0—2 nederlaag geleden werd. En onze 
mannen? Zij demonstreerden in den plaatselijken strijd tegen de 
blauw-zwarten van West, D.W.S., een spel, dat in de pers „kam- 
pioensvoetbal” werd genoemd. Het was dan ook waarlijk brillant. 
Sourt nam de plaats in van Van Gelder. Toch was het elftal een 
eenheid, omdat P. de Boer en A. Konradt den debutant op zoo uit
stekende wijze hielpen. Het aanvalsquintet excelleerde door het 
intelligente spel van De Jongh, Bakker en Smit; de binnenspelers 
De Busser en De Ruyter beheerschten het middenveld volledig met 
medewerking van Kamstra en Van Steen. Was het wonder dat een 
5—1 overwinning werd behaald met deze gave ploeg? Voor de rust 
doelpuntten beide elftallen eenmaal, De Volewijckers door De Ruyter 
(1—1). In de tweede helft brachten dezelfde en De Jongh (2) den stand 
op 4—1 en ten slotte benutte De Busser een strafschop (5—1).

Op dien dag was de competitie halverwege. De benjamins leidden 
met de volgende fraaie en zeer veel belovende cijfers:

Alzoo een voorsprong van drie punten op den naasten concurrent!
Nadat Daan de Jongh, Ferry van Steen en Dirk de Ruyter op den 

Technischen Dag medegeholpen hadden aan het behalen van een 
daverende zege (9—3) door het Amsterdamsche Elftal op Haarlem, 
ondervond hun clubelftal op 21 November in den eersten return- 
wedstrijd, thuis, van D.F.C. den grootsten tegenstand. Spil Konradt 
•had een ongelukkigen dag en was schuldig aan enkele doelpunten. 
Gelukkig konden de groen-witte voorwaartsen er nog één meer 
maken dan de drie, welke hun achterhoede niet kon voorkomen 
(4—3). De rust bracht hier een 1—2 achterstand — De Jongh had 
De Volewijckers aanvankelijk de leiding bezorgd —, na de pauze 
werd deze omgezet in een 4—2 voorsprong dank zij goals van 
Dadh (2) en Bakker. Ontijdig uitloopen van Bruist straften de 
Dordtenaren daarna nog af (4—3). Hermes had met Stormvogels 
weinig moeite (4—1).

D.W.S.—De Volewijckers.........................

Het kampioenschap vrijwel zeker. 
SlNT NICOLAASDAG! Zij, die nog twijfelden aan het kampioen
schap van de kranige Overijers, werden op 5 December tot de „orde” 
geroepen. De voorsprong steeg tot zegge en schrijve vijf punten....! 
H.B.S. bewees onze jongens een onschatbaren dienst door Hermes 
met 4—3 te kloppen. De Mosveldclub zelve won den lastigen uit
wedstrijd tegen E.D.O. met 1—4. Zeer interessant waren in die ont
moeting te Haarlem de duels tusschen Daan de Jongh en Schijvenaar. 
De Busser opende weer eens de score, De Jongh maakte het tweede 
doelpunt. Ten spijt van de strenge bewaking.... Schijvenaar en 
Van Gelder kregen voor de pauze nog elk een strafschop te nemen. 
De E.D.O.’er benutte zijn kans, de Volewijcker niet.... (Rust 1—2). 
Wim maakte veel goed, toen hij, nadat De Busser Wille voor de 
derde maal gepasseerd had, uit een vrijen schop even buiten het 
strafschopgebied onhoudbaar inkogelde (1—4).

In plaats van een gemakkelijken wedstrijd was die van 12 Decem
ber, in het Ajax-stadion tegen Stormvogels, uiterst lastig. De 
Umuidenaren verdedigden zich bijzonder kranig tegen de bijna 
zonder onderbreking aanvallende groen-witten. Pas in de laatste 
minuten kon de overwinning tot een feit gemaakt worden. Jan Sourt, 
die evenals tegen D.F.C. en E.D.O. rechtshalf speelde, in plaats van 
den zieken Kamstra, gaf Bakker gelegenheid een goeden voorzet 
te geven, dien De Ruyter benutte (0—1).

Zonder zelf te spelen boekte De Volewijckers acht dagen later 
opnieuw een winst op Hermes-D.V.S., dat een veer liet tegen D.W.S. 
(2—2). Dat beteekende: zes verliespunten minder dan de Schiedammers.

Zoo ging het nieuwe jaar in. Doch ook in den eersten competitie
wedstrijd in 1944 slaagden onze favorieten er niet in hun normalen, 
goeden vorm te pakken te krijgen. De Schiedammers waren ditmaal 
hun meerderen en zegevierden verdiend met dezelfde cijfers als in 
Amsterdam. (3—2). De Ruyter en Bakker scoorden de doelpunten.

Met deze nederlaag viel het plan: op 23 Januari thuis tegen A.D.O. 
kampioen, in duigen.... Dat was jammer. Maar wie treurde er om? 
Niemand. Omdat iedereen wist, dat de titel toch behaald zou worden. 
Wel waren op 16 Januari in het Sparta-kasteel de „omstandigheden 
weer gunstig voor het optreden van.... hartverlamming”, althans in 
de eerste helft, toen de Rotterdammers een 1—0 achterstand (door een 
doelpunt van Daan) in een 2—1 voorsprong konden omzetten, doch na 
de pauze draaide de motor weer op volle toeren. Bakker (2), De 
Jongh (2) en De Ruyter zorgden er voor, dat de man aan het score
bord geen koude handen kreeg. Pas nadat zij tezamen den stand op 
2—6 hadden gebracht boekte Sparta weer succes. (3—6).

Het deerde niet, dat Hermes acht dagen later in Dordrecht ander
maal D.F.C. versloeg, want de Overijers boekten denzelfden dag hun 
dertiende overwinning en wel op A.D.O. Al bracht deze wedstrijd 
tegen den landskampioen dan nog niet het kampioenschap, de 2—1 
zege was een goede troost. Cadeau gaven de Hagenaars de winst 
allesbehalve. Zij namen zelfs de leiding, doch De Jongh bracht de 
partijen op gelijken voet (1—1). In de tweede helft smaakte De Busser 
het genoegen zijn elftal aan de overwinning te helpen. (2—1).

30 Januari.... Weer kon de titel behaald worden. Als de uitwedstrijd 
tegen Xerxes maar gewonnen werd en Hermes thuis aan A.D.O. één 
of twee punten verspeelde. Het tapte echter anders uit en.... ge
lukkig. Want ware dit niet gebeurd de plannen van de P.P.C. zouden 
ten deele in duigen zijn gevallen en dit nummer niet op den dag 
van het kampioenschap hebben kunnen verschijnen.... Hermes ver
sloeg A.D.O. (4—3) en De Volewijckers verspeelde een punt. Weinig 
mankeerde er zelfs aan of op Spangen was de derde nederlaag ge
leden. Lagendaal’s ploeg speelde verbluffend goed en wist in de eerste 
helft zelfs een.... 3—1 voorsprong te veroveren, nadat De Jongh aan 
zijn club de leiding had gegeven. Na de pauze overspeelden onze 
jongens hun gastheeren totaal en zij mochten nog van geluk spreken, 
dat het 3—3 is gebleven.

Zoo bereikten wij den dag van 13 Februari, den thuiswedstrijd tegen 
het Haagsche H.B.S. Deze ontmoeting kon absoluut gewonnen worden 
en de P.P.C. rekende daarop .... Daarom durfde zij het aan, dit 
bijzondere nummer op dezen datum te laten verschijnen. Nog is het 
seizoen niet ten einde. Dit weten we echter: De Volewijckers i s 
kampioen van de eerste klasse en heeft daarmede een prestatie ver
richt, die haar weerga in de Nederlandsche voetbalwereld niet kent. 
Drie jaar geleden nog derde klasser, nu candidaat voor het kam
pioenschap van Nederland. Jongens, Amsterdam-Noord is trotsch op 
jullie. Vriend en vijand heeft bewondering voor deze buitengewone 
prestatie. Bravo! B. P.



H ET postmeisje heeft een kijkje op het adres 
Kievitstraat 48 beletage, de woning van den secre
taris van De Volewijckers, den heer Ph. K. 
Corstens. Niet, dat ze dien man niet aardig vindt. 
Verre van dat zelfs. Maar .... een post, dat ze 
altijd voor dezen klant heeft. Ze sjouwt zich eiken 
dag weer een aap. Corstens kan er niets aan doen. 
Hij heeft slechts te ontvangen. Het zit hem ook 
wel eens dwars, dat van de tien brieven, die hij 
open moet maken, er minstens acht zijn van jon
gens, die .... handteekeningen verzamelen. Graag 
geeft hij echter de ettelijke verzoeken steeds door 
aan de spelers. En zij reserveeren vast een halt 
uur van den concentratie-avond in de bestuurs
kamer op het Mosveld om hun „poot" te zetten. 
Zij teekenen maar raak. Het gaat hun rap af. 
Voorman Joop de Busser doet het al met een zwier 
en gratie alsof het zijn dagelijksch werk is. Ande
ren stoppen er speciaal een goed potlood voor in 
hun zak ....

Die handteekeningen van Volewijckers zijn in- 
tusschen heel wat waard geworden. En nog loopen 
de „prijzen" met den dag op. Op de beurs ging 
deze week zelfs het gerucht, dat de Inspecteur 
voor de Prijsbeheersching maatregelen overwoog, 
indien men eigener beweging niet tot een „bevrie
zen" over ging .... De jeugd schijnt hiertegen ge
protesteerd te hebben, op grond van het feit, dat 
de prijzen voor handteekeningen van Volewijckers 
vóór 10 Mei 1940 officieel niet genoteerd werden. 
Naar we vernamen heeft de Inspecteur dit van de 
hand gewezen; zijn oordeel luidde, dat de prijs 
voor een signature van Max Schmeling met niet 
meer dan 20% overtroffen mocht warden, terwijl 
er nu reeds een verschil van 50% bestaat. Ja, dat 
wordt een tikje al te gek ....

XXX
Tusschen haakjes: onder mekaar is het een tof 
stelletje, die club van elf. Ze mogen elkander 
graag. Dat weerhoudt hen echter niet om op ge
zette tijden een clubgenoot uit te kleeden. Vier 
Volewijckers kunnen geen 5 minuten bijeen zitten 
of de kaarten komen op tafel. En dan is het .... 
gokken geblazen. Dirk de Ruyter, Arie Konradt, 
Joop de Busser en Chris Smit staan, wat dit onder
deel der „concentratie" betreft, aan de spits. Zij 
vormen een edel kwartet. Niet graag zou ik, arme 
drommel, met hen in het krijt treden. Mijn vrouw 
zou er slechts de naweeën van ondervinden als zij 
Zaterdags haar huishoudcentjes moet ontvangen 
en al is die Durgerdamsche schoone van Joop nou 
nog zoo lief en aardig, ik kan me helaas de luxe 
niet veroorloven om Moeder Aagje ook nog half 
om half in de kost te nemen ....

Die jongens mogen dan elkander eens een keer 
uitkleeden, ze kleeden elkander toch ook aan als 
dat noodig is. Het gebeurde in den wedstrijd tegen 
H.B.S., welke zoo'n glorieuze 6—1 overwinning 
opleverde. Chris kwam op het laatste moment tot 
de ontdekking, dat één van zijn voor voetbal on
misbare kleedingstukken niet in zijn koffer zat. En 
je kan toch niet je bloote lichaam, al is het nog 
zoo krijtwit, aan een paar duizend menschen gaan 
toonen. Goede raad was hier niet duur. Arie, 
hulpvaardig als altijd, had nog wel zoo'n stuk 
textiel over en hij leende het graag. Echter onder* 
deze voorwaarde: „Je moet er een beetje op
passen!" Daar voelde Chris niets voor: „Al scheu
ren ze 't van me lijf af, ik zal hem vandaag van 
katoen geven." Nou, hij gaf 'm van katoen. Maar 
het tricot bleef heel. Na den wedstrijd was de 
dank van leenije-buur groot. Wat stond hij vreemd 
te kijken, toen Arie tegen hem zei: „Hou dat ding 
maar, 't is toch van jezelf". Chris had niet ge
merkt, dat hij in zijn eigen shirt gespeeld had en 
evenmin, dat die Landsmeerder het onderweg in 
den trein uit zijn koffer gepikt had ....

Pure kwajongensstreken!

XXX
Zoo erg vreemd moet U van dergelijke „geintjes" 
niet opkijken. Want — op den keper beschouwd — 
zijn het nog maar .... kwajongens. Weet U hoe 
oud zij samen zijn? Ik heb het eens uitgerekend en 
kwam tot de slotsom van 272 jaar. Om precies 
te zijn: 267 jaar, 61 maanden en een stuk of wat 
dagen. Dat wil zeggen gemiddeld 25 jaar. Arie 
Konradt is de oudste van het stelletje met 29 lentes 
Dat hij op 18 December 1914 het levenslicht reeds 
aanschouwde zou men hem niet aanzien. Voor
namelijk niet, omdat hij een van de weinige kam
pioenen is, die twee groene kanten heeft. Een 
vrouw houdt hij er niet op na, een meisje..........
nou ja, als het moet wil hij een vriend wel eens 

een dienst bewijzen .... Zoo is Arie, die als bank
werker bij de „Shell" al een even goeden naam 
heeft als in zijn kwaliteit van stopper-spil bij De 
Volewijckers. Joop de Busser en Chris Smit zijn 
den Landsmeerder, ook al zijn zij een jaar jonger, 
een stuk op voor. De eerste, aanvoerder van het 
fiere elftal, mag zich reeds vader noemen van een 
pittigen kleine, die paps in het groene veld nauwe
lijks met rust kan laten. Als Johannes 's middags 
weer eens een beetje langzaam is, wachten hem 
's avonds verwijten van twee kanten. Van je 
familie moet je het maar hebben. Behalve op zijn 
werk als metaal-kottenaar bij Stork is Joop gek op 
voetballen en op ... . konijnen. Naar verluidt at hij 
er met Kerstmis zooveel op, dat hij gedurende 
3 maal 24 uur zijn operatie-terrein in een „zeer be
perkte ruimte", ook wel W.C. genaamd, moest zoe
ken. Chris werd in dezelfde maand geboren als 
zijn captain. De wedloop tusschen deze twee schijnt 
toen al begonnen te zijn, waarbij Smitje de eerste 
nederlaag te incasseeren kreeg. Vier dagen later, 
n.1. op 6 Januari 1916, aanschouwde hij het levens
licht. Zoo heel lang draagt hij de groen-witte kleu
ren nog niet. Na zijn vertrek uit Dordrecht be
proefde de tegenwoordige rechtsbuiten eerst, in 
tegenstelling tot zijn broer, Henk, zijn krachten bij 
De Meteoor. Christiaan is verloofd en heeft ernstige 
trouwplannen. Sterke huwelijksbanden te smeden 
is voor hem als lasscher op een Droogdok geen 
kunst. Er zit een bruiloft in het vet!

XXX
P en aparte figuur in het elftal is Dirk de Ruyter. 
De ambtenaar van den Burgerlijken Stand kent 
geen Dirk, maar alleen Derk. Die naam kreeg het 
kind bij zijn geboorte op 18 Februari 1917. In de 
wieg was het echter al weerspannig en van de 
e maakte het een i. Derk dan is de kampioen der 
kampioenen; drie kinderen staan er op zijn naam, 
waaronder een .... tweeling! Vorig jaar werden 
die twee kleine Ruytertjes vlak na elkander in de 
„watten" gelegd. Nota bene kort voor een grooten 
wedstrijd. Toch speelde de drievoudige vader mee. 
Zijn club laat hij voor geen tienling in den steek. 
Een wilskrachtige en oersterke knaap, die zijn 
voetbal-opleiding genoot bij IJvogels. Wat hij doet? 
Vandaag dit en morgen dat, maar zakkenstoppen 
is zijn vak. Even oud als Dirk is doelman Piet 
Bruist, geboren op 28 November 1917. Dit seizoen 
voor het eerst maakt hij deel uit van het eerste 
elftal van De Volewijckers. D.W.S. is zijn oude 
club, waarin hij van jongsaf gespeeld heeft. Hij 
honkbalt nog met zijn blauw-zwarte broeders. De 
opvolger van Toet Volger zit als goudsmid dag en 
nacht in het goud, aan zijn tegenstanders verkoopt 
hij echter uitsluitend appelen voor citroenen.

XXX
Drie gezworen kameraden zijn Willem van Gel
der, Daniël de Jongh en Pieter de Boer. Het zijn 
ook drie geboren Volewijckers. Zij deden in het
zelfde jaar (1921) de oogen open, vonden elkander 
jaren geleden in de adsp. A en kwamen tegelijk 
in het eerste elftal. Wim en Daan zitten zelfs op 
hetzelfde kantoor; zij behooren tot het beroemde 
gilde der pennelikkers. Piet is hen in dat opzicht 
trouw gebleven. Hij zocht het echter wijselijk in 
de provincie — je kan niet beter doen in dezen 
tijd — en bovendien nog wel in de gebouwen van 
de groentenveiling B.P. en O. te Purmerend. Niet

gek bekeken! Daarvoor is hij overigens ook de 
oudste van het trio. De blonde linksachter pleegt 
zijn verjaardag te vieren op 31 Januari, bij welke 
gelegenheid hij eens een paar superieure kunst
schaatsen van zijn verloofde cadeau moet hebben 
gekregen. Sindsdien is Piet in ijstijd niet meer van 
de Noord-Amsterdamsche baan weg te slaan. We 
hebben echter nooit kunnen vaststellen of dat aan 
zijn liefde voor de wintersport, dan wel aan zijn 
liefde voor zijn a.s. vrouw te danken is. Verdacht 
is het in ieder geval, dat het lieve kind 100 m. van 
de baan af woont en Pieter op de schaatsen de 
deur van de schoonouderlijke woning gemakkelijk 
in de doppen kan houden ....

Over schaatsen gesproken: Daantje is er dol op. 
Vooral op lange tochten. Ik heb me laten vertellen, 
dat hij eens een tocht van Nieuwendam naar 
Marken maakte. Binnen acht dagen. Eerst met de 
tram naar Monnikendam en toen met de arreslee 
naar het fameuze eiland. Voor de terugreis had 
hij een retourtje genomen. Toch hing een paar 
pracht schaatsen .... op zijn rug. 't Is maar ge
lukkig voor De Volewijckers, dat het groene veld 
niet zoo glad is als het ijs. Gezien de prestaties op 
de bevroren wateren zou de blonde midvoor in het 
andere geval rare capriolen en het de „vijande
lijke" doelverdedigers zeker niet zoo lastig maken 
als nu. Koning Thialf en Konintj Voetbal dienen 
is blijkbaar geen gemakkelijke combinatie. Voor de 
vrouwelijke lezers moet het een groote teleurstel
ling zijn, dat Daan voorzien is. Sientje denkt er niet 
over hem los te laten; zij bewaakt hem — zijn 
geboortedatum is 15 Juni — als de beste vrouwe
lijke stopper-spil, die Nederland ooit gekend heeft. 
Zij is ook de eenine, die hem kan „houden" .... 
Wim van Gelder koos de Maartsche buien uit voor 
zijn komst ter wereld en wel den 30sten dier pe
riode. Het sneeuwde en hagelde dien dag volgens 
de Enkhuizer almanak. Vandaar misschien, dat hij 
nu zoo goed tegen een stootje kan. Een snelheids
maniak in hart en nieren. Niet alleen binnen de 
witte lijnen, maar ook in zijn vrijen tijd. U had 
hem voor den oorlog moeten zien op zijn Rudge 
met kopkleppen. Op den Hagedoornweg en in de 
Van der Pekstraat reed hij zijn T.T. en werd 
immer onbedreigd winnaar. Wim hoopt nog eens 
in Assen aan den start te komen, als hij ten minste 
toestemming krijgt van het meisje, dat door hem 
reeds veroverd is.

XXX
P erry van Steen en Piet Kamstra behooren tot de 
20’ers. Men kan het aan zijn spel bijna zien: Ferry 
doet het in het klein, is instrumentmaker van be
roep. Dat het korte spel hem zoo goed ligt is na 
zes dagen knutselen niet zoo vreemd. Op de 
gravelbaan in de Buikslotermeer is deze zwart
harige — je moet altijd aan een bouvier denken — 
even goed thuis als op het Mosveld of in het Ajax 
stadion. De tennissport ligt hem na aan het hart. 
Hij had al een racket in de hand, toen hij op 3 Oc- 
tober het aantal inwoners van Nederland met één 
vermeerderde. . . . Ferry heeft zelfs op het punt 
gestaan om het voetballen aan anderen over te 
laten en zich tot het enkel- en dubbel spel (het 
laatste liefst gemengd) te beperken. De 23-jarige 
Piet Kamstra, de tweede halfspeler, was bij zijn 
entree op 30 Juli 1920 al voorbestemd voor de 
groen-witte kleuren. Dit seizoen is zijn eerste in het 
„groote" elftal. In de week bouwt hij vliegtuigen 
bij Fokker, 's winters voetbalt hij op Zondag en 
's zomers geeft hij zich over aan de Moeder aller 
sporten, de athletiek. Zelfs staat een officieus 
kampioenschap op zijn naam. Bij de veldloopen 
van De Meteoor om het kampioenschap van Neder
land was Piet, een even rasechte Volewijcker als 
zijn vader, de snelste voetballer. Last not least: 
de 17-jarige Klaas Bakker, de baby van het orkest. 
Als hij Zondags van die zuivere voorzetten geeft 
en weer eens een doelpunt voor zijn rekening 
neemt, juicht de heele le O.H.S. dubbel. Speciaal 
de meisjes, die naast hem in de schoolbanken zit
ten. Kleine Klaas — 22 April wordt hij „mondig" — 
heeft het bij hen maar voor het zeggen en daar 
schijnt de snaak een gretig gebruik van te maken. 
.... Het is ten minste maar goed, dat Pa Bakker 
niet alles weet. Hobbies houdt de trots van de 
O.H.S. er niet op na: hij beperkt zich tot het lezen 
van studieboeken en drie-stuiver-romans ....

Kampioenen in burger! Uw verslaggever heeft 
getracht hen ditmaal van een anderen kant te 
doen zien dan als voetballers. Hij heeft ze in het 
zonnetje gezet. Maar daar kan hij niets aan doen. 
De spelers zelf vertelden hem over hun clubgenoo- 
ten .... Een tof stel, die elf Volewijckers!

PAS.





Dit kampioenschap? Het overtreft mijn 

stoutste verwachtingen. Ik had het nooit ge
dacht. Was al lang al blij geweest, als we ons 
in de eerste klasse hadden kunnen handhaven. 
Maar het is gehaald. Waarachtig ’t is niet 
onder woorden te brengen. ...!”

XXX

Stel U voor een gezellige kamer in een 

dito woning aan den Wingerdweg, precies ge
zegd no. 93 boven. Op de tafel liggen tien
tallen kaarten. Beschreven en wel. Straks gaan 
die de deur uit naar de juniores en adspi- 
ranten van De Volewijckers en hun vertellen 
tegen wie zij Zondag moeten spelen. Maar 
dan is het karwei geenszins „plat”. Hét werk 
komt nog. Ja, er komt heel wat voor kijken 
om die knapen op het groene veld te brengen. 
In Oost en West, in Zuid en Noord van Groot- 
Amsterdam. ’t Is een organisatie van den 
eersten rang, wil het goed komen.

Was het wonder dat Frans van der 
H i 1 s t, de secretaris van de jeugd-commissie, 
moest zoeken naar een gelegenheid om ons 
wat te kunnen vertellen? Van der Hilst, wie 
kent hem niet. Hij, de man, die ondanks 
zijn lengte op den achtergrond wil blijven, 
die de bescheidenheid in eigen persoon is.

— Wat zeg je er van?
Zijn antwoord op deze vraag vindt men als 

inleiding hierboven. Als elke Volewijcker is 
Frans enthousiast over het daverende succes. 
Zelf speelde hij van 1928 tot en met 1940, het 
jaar der noodcompetitie, in het eerste elftal. 
Aan het behalen van vijf kampioenschappen 
in de derde klasse werkte hij mede, in twintig 
promotie-wedstrijden kwam hij uit. Doch de 
promotie naar de tweede klasse beleefde hij 
als actief speler niet... . Zijn aandeel in dit 
succes was niettemin groot. Want toen de 
groen-witten in het Utrechtsche stadion via 
een overwinning op Elinckwijk de poort der 
2e klasse eindelijk binnentraden was Van der 
Hilst, wegens het ontbreken van een trainer, 
na het vertrek van Halphern, eigenlijk de gees
telijke vader van de ploeg. Is het niet begrij
pelijk, dat hij thans beweert: „En toch schonk 
de promotie naar de 2e klasse meer voldoe
ning dan dit kampioenschap... .!”

Er is veel veranderd.
Frans haalt herinneringen op. Aan kleine 

en groote wedstrijden, van 1928 tot en met 
1940, belangrijke jaren van de club, die hem 
altijd lief is gebleven en aan wie hij zijn hart 
heeft verpand. Het zijn er vele. Namen worden 
genoemd: Ab Kievit, Karei Corstens, Tinus 
van Veelen, Henk van den Berg.... Gebeur
tenissen rollen aan ons oog voorbij.

— „Wat hebben ze het nu toch een stuk 
gemakkelijker!” is een van zijn eerste opmer
kingen. „Wij moesten het reisgeld zelf be
talen. Vóór mijn tijd gingen de spelers zelfs 
per fiets naar Heiloo om daar seriewedstrijden 
te spelen. Toch was het destijds gezelliger.

Frans van der Hilst 
op zijn praatstoel.

De club wordt grooter en grooter, maar de 
intimiteit gaat er door verloren....”

Achttien lentes had onze zegsman meege
maakt, toen hij in Assendelft mocht meespelen 
en daar in een pittigen wedstrijd „heibel” 
kreeg met een tegenstander, dien hij trachtte 
te passeeren. Smeuig'vertelt hij er van: „Die 
knaap struikelde over mijn beenen, kwam op 
me af en ik aan het rennen. Ik wist niet 
waar ik het zoeken moest. Als hij doorgeloo- 
pen was, ik was vast en zeker in de autobus 
gekropen....”

Zooiets was vroeger schering en inslag, nu 
komt zulks practisch niet meer voor. Maar 
zou een schipper, die in dezen tijd een echte 
voetbal vindt, wél anders handelen dan zijn 
collega uit het volgende verhaal van den ras
echten Volewijcker:

„Bij de training, toen nog op het terrein 
aan de Hamerkade, was ik zoo ongelukkig den 
bal in ’t IJ te trappen. Dat ding ging met 
den stroom mee en een voorbijvarende schip 
per was er als de kippen bij om ’m op te 
pikken. Ik op de fiets naar de Oranjesluizen, 
maar van teruggeven was geen sprake. Ik 
moest en zou een daalder betalen! Nou ik heb 
het gedaan en had nog de grootste moeite 
om het geld van het bestuur terug te krij
gen. ...!”

We wagen te vermoeden, dat voorzitter 
Wagenaar op het oogenblik wel duizend ballen 
voor dit prijsje wil hebben, ’t Is nu te geef, 
een paar jaar geleden voor een arme club als 
De Volewijckschen razend duur. ...

Inderdaad, er is wel het een en ander ver
anderd. Van der Hilst constateert dit nog
maals, wanneer ons gesprek automatisch terug

komt op het kampioenselftal. „’t Is opvallend, 
dat tegenwoordig de spelers stukken jonger 
zijn dan vroeger. Als toen een knaap van een 
jaar of 17—18 in de eerste klasse speelde, 
stond het in de krant. De Jongh, Piet de 
Boer en Wim van Gelder, ze waren zoo’n jaar 
of achttien, toen zij in het eerste elftal kwa
men. En ik geef U de verzekering, dat zij een 
grooten voorsprong hebben, omdat zij in de 
3e klasse ook al van de partij waren en den 
geheelen weg naar den top zelf mee aflegden. 
Voor Klaas Bakker, die dit seizoen voor het 
eerst meespeelt, was de stap uit de A.V.B.- 
juniores zóó in de eerste klas heel wat grooter 
en moeilijker.”

Goede toekomst.

anneer een jeugdleider een dergelijk feit 
constateert getuigt dit van een gezonden kijk 
en een goed begrip. Voor de toekomst behoeft 
De Volewijckers heelemaal niet bang te zijn, 
nu zij in haar midden heeft menschen, die 
willen inzien, dat het zwaartepunt op de 
jongeren gelegd moet worden. En dat gebeurt. 
De heer Kamstra bepleitte eenige jaren ge
leden het vormen van meer jeugdelftallen. 
Aan doovemansooren klopte hij bij het bestuur 
niet. Zijn plan werd goedgekeurd en stevig 
ondersteund. Zijn opvolger, de heer Van der 
Hilst, ging op den door hem ingeslagen weg 
voort. In verband met het toetreden van een 
kolossaal aantal jongeren selecteert trainer 
J. van der Leek echter via proef wedstrijden de 
gegadigden voor de groen-witte kleuren. Hij is 
het ook, die thans, behalve aan de seniores, 
de grootste aandacht schenkt aan de jeugd, 
nadat de spelers J. de Busser, D. de Ruyter 
en F. Bognetteau haar met F. v. d. Hilst 
gedurende twee seizoenen de „grondwet” van 
het voetbalspel in al haar „artikelen” had 
bijgebracht.

Verheugend en hoopgevend is het succes 
van Volewijckers’ toekomst. De 4 juniores 
ploegen doen het niet zoo best, van de 
12 adspirantenelftallen behooren er echter 11 
tot de leidende groepen en de hoop op ten 
minste 5 kampioenschappen van hen is alles
behalve ongegrond. Als we Van der Hilst 
mogen gelooven zit er speciaal onder de adspi- 
ranten uitstekend materiaal. „Let U maar 
eens op”, verzekert hij ons, „verscheidenen 
van die jongens zullen we in de hoogste elf
tallen terugzien. Misschien zelfs binnen afzien- 
baren tijd!”

De eerste woorden van dit artikel waren 
van onzen gastheer, we laten hem ook be
sluiten en wel met deze voor De Volewijckers 
zoo belangrijke:

„Het ideaal van onze jeugdcommissie is 
zooveel mogelijk goede krachten af te leveren, 
opdat het eerste-klasse-peil gehandhaafd kan 
worden. Een terugslag zou fnuikend zijn voor 
den verderen bloei van onze club.”

Klare taal, wijze woorden!

B. P.
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