




DE GROOTE DAG!
TWEEDE PINKSTERDAG, 29 Mei 1944! De Marathon-toren van het grootsche Olympisch Stadion rijst omhoog in een 

stralende blauwe lucht. De veertig-duizend toeschouwers, die de tribunes bevolken, zien daarop de fiere clubvlag van 
De Volewijckers wapperen, het groen-en-wit van de vereeniging, welke op het punt staat zich aan de spits van de 
Nederlandsche voetbalwereld te plaatsen. Joop de Busser en zijn mannen hebben zich tot nu toe schitterend gedragen 
in de competitie om het kampioenschap van Nederland. Nog één punt hebben ze noodig om over den drempel te gaan, 
nog slechts één punt scheidt hen van de kroon. Maar.... zullen zij op dit beslissende moment niet falen? Het is de 
laatste van de serie van acht wedstrijden en Heerenveen is de tegenstander. Wij allen vinden het prettig, dat tegen 
deze sympathieke Friezen de „finale” gaat. Maar we weten ook, dat juist zij — hoewel er voor hen geen kans meer 
bestaat op den eeretitel — zich tot het uiterste zullen verzetten. Taai en verbeten, zooals het den stoeren en spor
tleven Friezen betaamt. Dat staat bij voorbaat vast. Men verkeert in het onzekere....
En zoo blijft het. Langen tijd. De geheele eerste helft verloopt zonder doelpunten. De elf groen-witten, die hun eigen

voetbal-lot in handen hebben, kunnen den kleinen kwieken doelman der gasten maar niet passeeren. Hun verdedi
ging heeft zelfs de grootste moeite zich staande te houden. Dan de laatste 45 minuten. Zij worden uiterst belangrijk, 
wellicht zelfs de belangrijkste in het leven van de Volewijckers van dezen tijd als voetballers. Want nu valt dra 
de beslissing. Het einde brengt zelfs nog een uitstekende 4-1 overwinning voor groen-wit.
Het wonder is geschied: De Volewijckers is kampioen van Nederland, heeft binnen drie jaar den sprong uit de derde 
klasse naar den hoogsten trap van onze voetballadder volbracht! En de duizenden op de tribunes brengen den 
kranigen kerels, die dit stoute stukje leverden, een daverende ovatie. De bestuursleden Wagenaar, Corstens, Van Gelder 
en Kamstra zijn de eersten, die het groene tapijt bestormen om de jongens te feliciteeren. Binnen enkele minuten is 
aanvoerder De Busser getooid met een grooten krans. Gearmd, dolgelukkig schrijden de landskampioenen in de rich
ting van de Eeretribune om plotseling terug te keeren en zich te verzamelen voor de microfoon van de radio. Ten 
aanschouwe van 40.000 toeschouwers, ten aanhooren van heel luisterend Nederland roept voorzitter Wagenaar het uit: 
„Dit is het moment, waarop jij, Joop de Busser, en je mannen den top van de pyramide van het Nederlandsche 
voetbal hebben bereikt, na een reeks van zoo’n honderd wedstrijden, die jullie uit de derde klasse naar het lands
kampioenschap bracht. Wij hebben dit succes aan jullie te danken. Gelukgewenscht mannen, met deze unieke prestatie!” 
Des avonds schallen feestklaroenen in „Die Port van Cleve”. Aan een grootsch diner zitten verscheidene eere-gasten 
aan, onder meer de voorzitter van den N.V.B., de heer K. J. J. Lotsy, die thans reeds zijn hulde betuigt aan de jongens 
van Amsterdam-Noord. Later begeven de fiere dragers van de groen-witte kleuren zich te midden van hun medeleden. 
Het gebouw dreunt op zijn grondvesten als de uitgelaten schare vreugde-dansen uitvoert.
29 Mei 1944: De Volewijckers kampioen van Nederland. De groote dag in de geschiedenis van die volksclub uit 
Amsterdam-Noord. Zelfs na elven hoort men het nog in de buurt van het Mosveld: Groen-en-wit staat bovenaan....!

B. PASTERKAMP.



Actueele vragen:

Voorzitter Wagenaar blikt in de toekomst.
Naar samenwerking met den Staat. Alle takken 
van sport vereenigd in De Volewijckers. >— Plannen 

voor een „Stadion in het Vliegenbosch.

Daar staan wij dan, waarde sportvrienden. 
Het seizoen ’43—’44 is ten einde. Een voet- 
bal-competitie is uitgespeeld in het allermoei-. 
lijkste en hardste oorlogjaar. De voetbal-Zon- 
dagen hebben duizenden menschen de noodige 
ontspanning gebracht. Dat alles zoo vlot ver- 
loopen is, hebben wij te danken aan duizenden 
club-functionarissen, aan de spelers. Maar. .. . 
bovenal aan onze eminente Bondleiding. Van
af deze plaats past het ons het bestuur van 
den N.V.B. hartelijk dank te zeggen voor de 
vele werkzaamheden verricht en voor de opof
feringen, die het zich getroostte, om den Bond 
actief te laten voortbestaan.

En nu het belangrijkste: wat heeft het voet
bal jaar ons Volewijckers gebracht? Het aller
hoogste en het allermooiste, wat er te behalen 
is door een club. Onze geliefde club is 
kampioen van Nederland geworden! Wat eens 
wenschdroomen waren is thans verwezenlijkt 
door elf eenvoudige jongens van ons groen-wit. 
Met gouden letteren schrijven wij zulks!

Ik heb vaak gedurende mijn loopbaan als 
voorzitter veronderstellingen geuit en dan ver
weet men mij dikwijls, dat ik te hoog greep, 
dat ik te veel idealiseerde en te weinig realiteit 
bezat. In verband hiermede zou ik bij wijze 
van uitzondering eens willen verwijzen naar 
het „Mededeelingenblad” van 20 Mei 1943, 
waarin ik o.m. schreef: „Het is onze innigste 
wensch, dat de athletiek-afdeeling nog dik
wijls dit veldloopkampioenschap zal behalen, 
en... . dat de voetbal-afdeeling spoedig moge 
volgen, met een voetbalkampioenschap van 
Nederland. Of dit mogelijk is? Zeer zeker!! 
Maar dan. . . . altijddurende kameraadschap 
tusschen de deelnemers, 100°/o wilskracht, 
taaie volharding ook na de ergste tegen
slagen, offervaardigheid in alles, en bovenal 
training. . . . training en nog eens training!!

Jongens van het eerste elftal, spoediger 
bevestiging van mijn veronderstelling was 
niet mogelijk. Daarvoor door de heele club 
een driewerf hoera. Hulde voor deze 
unieke prestatie, bravo, bravo!!

Smalend wordt wel eens door de wangun- 
stigen beweerd: „het is een surrogaat-kam- 
pioenschap”. Men wil er mee zeggen, dat het 
verkregen is door de tijdsomstandigheden. 
Alsof wij tegen kinderen hebben gespeeld, 
alsof wij geen moeilijkheden hebben gehad, 
zooals andere vereenigingen. Vorig jaar zomer 
werd ons stadsdeel ernstig getroffen door een 
bombardement. Er waren verliezen te boeken, 
er kwamen verhuizingen naar de stad, de 
training liep in de war en even werd de club 
uit het lood geslagen. Ons alarm in het 
„Mededeelingenblad” van Augustus was vol
doende om alle krachten weer samen te bun
delen, en de grootmaking van onze club voort 
te zetten. In deze crisis, in de door ons allen 
nog niet besefte moeilijkste dagen van ons 
vereenigingsbestaan, werden bergen verzet. Dit 
was slechts mogelijk, omdat wij hartstochtelijk 
geloofden, dat anders iets moois en groots ver
loren zou gaan. Daarvoor vanaf deze plaats als
nog onze hulde! Wij hebben hiermede aange
toond elke inzinking op organisatorisch en 
speltechnisch gebied te kunnen weerstaan, 
meer nog, daar bovenuit te groeien.

Wij weten het uit ervaring, Volewijckers, de - 
club geeft altijd terug, hetgeen men haar 
schenkt. Geeft men weinig, dan ontvangt men 
niets; geeft men veel, dan ontvangt men alles. 
Wij zijn aan de spits van Neerlands voetbal 
gekomen. Niet door geluk of puur toeval 
Neen, wij hebben zulks gew’ild. Onze wil was 
niet een bevlieging van een enkelen dag, onze 
wil was ernstig en Zondag aan Zondag aan
wezig. De wil werd uitgedragen door iedereen, 
die het Volewijckers-hart droeg. Onze wil was 
niet twijfelend, maar vastberaden. Ziedaar, 
buitenstaanders, waarom onze jongens het 
zoover konden brengen!

Taak voor den Staat.
De toekomst! De samensteller van dit blad 
verzocht' mij hierover te schrijven. Welnu, in 
de eerste plaats enkele algemeene opmerkin
gen. De sportbeoefenaren behooren vrij te 
blijven in de keuze van hun club, zoomede in 
de keuze van hun spel. De clubs in ons land 
staan betrekkelijk nog in het teeken van een 
soort standenverschil. Ook de soort van 
spelen. Waarom doen de gewone volksjongens 
niet aan cricket of tennis? Wij hebben nog 
steeds de volks- en de élite-sporten. Maar toch, 
hoewel er op dit gebied nog veel te verbeteren 
valt, kunnen wij in het algemeen verwachten, 
dat in Nederland een opgewekt en bloeiend 
clubleven zal blijven bestaan. Echter, naast het 
particulier initiatief, dat het meest tot de 
sportverbreiding heeft bijgedragen, zal de 
Staat niet alleen meer van zijn belangstelling 
moeten doen blijken, doch tevens moeten vóór
gaan in een krachtige ontwikkeling van ons 
Nederlandsche sportleven. Tallooze voorbeelden 
bewijzen dat officieele instanties meer particu
liere initiatieven hebben onderdrukt, dan aan- 
gemoedigd. Veelal is de noodzaak van een 
goede sportbeoefening niet ingezien. Men heeft 
nog te veel gedacht, dat de sport een vluchtig 
vermaak was, inplaats van een machtig onder
deel van de opvoeding van het Nederlandsche 
Volk. Eenerzijds moge dit te betreuren zijn, an
derzijds is mogelijk daardoor het individucele 
clubleven, dat uitermate vruchtbaar is ge
bleken, niet ondergegaan in een zee van 
bureaucratie. Ik bedoel ook niet, dat de 
sportbeoefening moet worden georganiseerd 
alleen door de Overheid Zij zou, onder de 
hand van ambtenaren alleen, verstarren en 

ondergaan. Geen decreteering van hoogerhand, 
de sport moet vrij blijven, onder leiding van 
clubs en bonden.

Echter, de samenwerking tusschen beide 
partijen moet zich voor de toekomst beter 
ontwikkelen. De Overheid moet zich opoffe
ringen daartoe getroosten.

De aanleg van speelvelden en zwembaden 
behoort Overheidszaak te zijn, en niet het 
werk van naamlooze vennootschappen, die 
daarmede de sport exploiteeren. De sportbe
oefening, het wedstrijdwezen, mag geen winst- 
object zijn voor particulieren. Een stadion mag 
geen winst opleveren aan aandeelhouders. Het 
kan winst opleveren aan den Staat, die dit 
geld weer besteedt aan de sport. Het is mijn 
innigste wensch dat voor de toekomst een 
vruchtbare samenwerking zal ontstaan tus
schen vereenigingen en bonden eenerzijds en 
de Overheid anderzijds.

En nu de toekomst van onze club! Ook zij 
is ontstaan uit particulier initiatief. Door de 
onbaatzuchtigheid van haar leiders groot ge
maakt. Gegroeid dank zij een gezond con- 
curreerend clubstreven. En haar willen wij 
mooier en beter maken. Dit is slechts mogelijk 
als ook de aarde, waarop wij leven, aan be
paalde voorwaarden voldoet. Daarom ook moe
ten wij onze krachten inspannen en onze op
offeringen brengen in den strijd voor een be
tere en meer rechtvaardige wereld. Wij moeten 
in de toekomst onzen menschen in en door de 
club het besef schenken dit betere en recht
vaardige te wenschen en hevig te verlangen. 
Onze organisatie zal gericht worden op de 
algeheele clubversterking. We zullen de sport 
nog beter beoefenen, nog meer verbreiden, 
het clubleven nog meer veraangenamen, den 
geest vaardiger maken en een vriendschap 
kweeken, welke velen tot voorbeeld zal 
strekken.

Dat wij het als club zoover hebben gebracht 
als waartoe wij thans zijn gekomen, ondanks 
het ontbreken van allerlei middelen om de 
sportbeoefening nog op te voeren, is een ge
tuigenis van onze onverzettelijke wilskracht 
om toch te slagen. Wil onze club geheel aan 
haar doel beantwoorden, en haar plichten als 
algemeene sportclub in Amsterdam-Noord ver
vullen, dan hebben wij een behoorlijke inrich
ting van sportvelden en daarbij behoorende 
accommodatie zeer zeker noodig!

Alle sporten onder één dak!
Alhoewel misschien in tegenstelling tot 
de meeningen van mede-bestuurders zal het 
mijn streven altijd blijven in Noord alle takken 
van sport in onze club te combineeren. Dit is 
geen streven naar een bepaalde concentratie, 
geen clubchauvinisme, geen heerschmethode 
geen wil om andere bestaande clubs op veler
lei gebied uit te schakelen. Verre van dat!! 
Echter alleen om de sport te dienen. Een be
paalde tak van sport kan niet goed beoefend 
worden in een noodlijdende club, De kosten 
voor de deelnemers zijn veel te hoog, de op
offeringen op velerlei gebied onevenredig 
zwaar. Dit verzwakt de deelname. Natuurlijk 
zullen in een club als de onze een machtig 
organisatie-apparaat en een reusachtige samen
werking tusschen de verschillende takken van 
sport noodig zijn. Financieel zal er geholpen 
moeten worden door de afdeeling, die er het 
gunstigst voorstaat. Echter dit zijn allemaal 
voorwaarden, waaraan door ons Volewijckers 



kan worden voldaan. Wat wij zeer noodig heb
ben en wat wel buiten ons bereik ligt zonder 
medewerking van officieele instanties, dat zijn 
de speelvelden.

Ons voetbalveld op het Mosveld en de ac
commodatie daar voldoen nog steeds niet aan 
door ons minimaal te stellen eischen. Het is 
een hopeloos geval! Natuurlijk hebben de 
oorlogsomstandigheden ook schuld aan de ver
slechteringen. Ik spreek maar niet eens over 
het uitblijven van verbeteringen. Maar ik ver
onderstel, dat het ook in vredestijd niet moge
lijk zal zijn de accommodatie le klasse-waardig 
te maken. Wij zullen nimmer toestemming 
van de gemeente verkrijgen om aldaar iets 
naar onzen zin te bouwen. Wij zijn steeds in 
strijd met de voorschriften van de Woning- 
bouw-commissie, schoonheids-commissie, enz. 
Het veld ligt prachtig tusschen de huizen, 
maar nu wreken zich de nadeelen daarvan.

Natuurlijk zullen we deze velden behouden 
voor onze lagere elftallen. Daarnaast moeten 
we echter omzien naar een terrein, dat aan 
bepaalde eischen voldoet en waarop een be
hoorlijke accommodatie mogelijk is. Zeer zeker 
moet deze inrichting een 16.000 toeschouwers 
kunnen bevatten. Bovendien hebben we noodig 
een behoorlijke restauratiezaal, benevens een 
zaal voor de indoortraining. Dit complex zal 
moeten verrijzen in onze buurt, gemakkelijk 
te bereiken voor spelers en publiek. M.i. is de 
beste plaats daarvoor een onzer parken en aan
gezien het z.g. Vliegenbosch nooit aan het 
gestelde doel heeft beantwoord, is deze strook 
grond daarvoor het beste geschikt. Onze mo
gelijkheden liggen tusschen Meeuwenlaan — 
Nieuwendammerdijk — Plaatijzerweg en het 
kanaal naar Nieuwendam. In den komenden 
tijd zullen wij hier wat moeten bemachtigen.

Veel is door onze club bereikt, nog veel 
meer kan er door ons gezamenlijk gedaan 
worden. Stilstand is achteruitgang! Daar
om de handen aaneen gesmeed, trouw aan 
onze idealen, liefde voor onze vlag, dan 
zullen wij niet alleen blijven bestaan, maar 
onze vereeniging tot ongekende hoogte 
opvoeren. U allen Volewijckers, jong en 
oud, hebben wij daarvoor noodig! Als 
steeds rekent het bestuur op U.

Leve „D e Volewijckers”.

Weer een feestuitgave.
Bij een dergelijke prestatie als door het 

eerste elftal van onze vriendenclub „De Vole
wijckers” geleverd, behoort een feest-uit- 
gave. Van dit standpunt ging onze commis
sie uit, toen zij wederom de medewerking 
inriep van diegenen, die ook het „eerste 
kampioensnummer” in 1944 op zoo voortref
felijke wijze hadden vervaardigd.

De bedoeling was, dat deze uitgave reeds 
op onzen feestavond het licht zou zien. 
Echter, wij hadden buiten den waard ge
rekend. Nadat de eerste moeilijkheden, ver
bonden aan het verkrijgen van toestemming 
der autoriteiten, waren overwonnen, werd 
onze weg bezaaid met nieuwe angels en 
klemmen. Het was nauwelijks mogelijk 
papier voor den omslag te verkrijgen. Vele 
weken gingen er mee heen, voordat dit pro
bleem was opgelost. Door vacantie, ziekte 
en andere onaangename omstandigheden, 
ging weinig minder tijd verloren. Dienten
gevolge werd de verschijning zeer vertraagd 
en kan deze uitgave eerst thans, vele weken 
na den aanvankelijk vastgestelden datum, 
het licht zien.

Onze commissie is er echter van over
tuigd, dat dit blad niet minder hartelijk zal 
worden ontvangen door de leden en dona
teurs, die het gratis aangeboden krijgen. Het 
is nog grooter dan de vorige maal, aan den 
inhoud werd weer veel zorg besteed en de 
uitvoering had o.i. niet beter kunnen zijn. 
Wij vertrouwen, dat ook dit nummer geheel 
beantwoordt aan het gestelde doel.

P. P. C.

Huldebetoon en feestgedruisch in vele vormen.
Het districtskampioenschap was op passen
de wijze gevierd, als landskampioenen zijn de 
spelers van De Volewijckers op meervoudige 
en nog grootscher wijze gehuldigd. Door hun 
bestuur, door de ■ onderafdeelingen der club, 
door de supporters, door de pers en niet in 
het minst door zustervereenigingen uit het ge- 
heele land, kortom door geheel voetballend 
Nederland.

Het begon reeds op den heugelijken Twee
den Pinksterdag, op den 29sten Mei. Nadat 
op de groene mat van het Olympisch Stadion 
de eerste woorden van lof waren gezwaaid en 
bloemen waren aangedragen, vereenigden de 
kampioenen zich met het bestuur in „Die Port 
van Cleve” aan een grootsch diner. Mede zaten 
aan de voorzitter van den N.V.B., de heer K. 
J. J. Lotsy, de praeses van de afd. Amsterdam, 
de heer De Haan, scheidsrechter De Nijs, die 
den laatsten wedstrijd had gefloten en be
stuursleden van Heerenveen. Hartelijke toe
spraken wisselden de gangen af. Karei Lotsy 
hield een donder-rede, zooals weinigen het 
kunnen. Zij, die er bij aanwezig waren, ver
telden ons: het eten en drinken was prima, 
doch de woorden van Lotsy smaakten nog eer
der naar meer! ’s Avonds vond in de beneden
zaal van hetzelfde lokaal een intiem gezellig 
samenzijn plaats, dat eindigde met een polo
naise op de Amsterdamsche Broadway, den 
N.Z. Voorburgwal....

Zaterdag 17 Juni zaten bestuur en spelers 
weer in. „Die Port van Cleve”. Thans om er 
te luisteren naar honderd-en-een gelukwen- 
schen van den „buitenwacht”. Een groot aan
tal vertegenwoordigers van sportieve organi
saties en vereenigingen maakte van deze 
receptie gebruik om zijn hulde te betuigen. 
Het Noordhollandsche bestuurslid, de heer 
G. Kruijver, opende de rij namens den Neder- 
landschen Voetbalbond bij ontstentenis van 
den heer Lotsy. „Een sprookje is werkelijkheid 
geworden”, aldus deze afgezant, die de taak 
van de jonge landskampioenen beschouwde en 
de „surrogaat-kampioensmedaille” overhandig
de. „De gouden medaille komt, zoodra dat 
weer mogelijk is”. Een der glanspunten vin 
deze bijeenkomst in een zaal vol bloemen was 
de invitatie namens enkele Fransche bladen 

om in de omgeving van Parijs wedstrijden te 
komen spelen tegen o.a. R.C. de France en 
Olympique de Marseille. Practisch alle Am
sterdamsche voetbalclubs gaven acte de pre- 
sence en daarnevens nog vele van buiten. 
Vereenigingen als H.V.C., O.S.V., Vrienden
schaar, Elinckwijk, Haarlem en het Bossche 
B.V.V., met wie De Volewijckers sterke vriend
schapsbanden heeft aangeknoopt, ontbraken 
uiteraard niet. Evenmin de gemeente Amster
dam, die wethouder dr. J. Smit zond. Voor
zitter Wagenaar profiteerde van zijn presentie 
om iets te vertellen over de noodzakelijke 
medewerking der autoriteiten ten aanzien van 
het verkrijgen van een goed veldencomplex in 
Amsterdam-Noord... . (Op het moment, dat 
we dit schrijven wordt er gewerkt op het 
Mosveld!). Cadeaux waren er in groote ver
scheidenheid. Zoo kwam Shell aandragen met 
een magnifiek magnetisch theoriebord, dat al 
bijzonder welkom was. Voor de spelers had
den enkele sprekers speciale verrassingen, m.n. 
een abonnement voor de ijsbaan in Noord en 
volle blikken.... biscuits!

Acht dagen later verzamelde geheel De 
Volewijckers zich in het City-theater om daar 
de festiviteiten te besluiten met een daveren
den avond. Weer wachtte Joop de Busser en 
zijn mannen een spontane hulde. Voorzitter 
Wagenaar hield een gloedvolle rede, aan het 
einde, waarvan hij geschenken overhandigde. 
De Jeugdcommissie bracht iets aparts in den 
vorm van een prachtige hortensia’s-hulde. Snip 
en Snap zorgden verder met medewerking van 
andere prima artisten voor een vroolijk ge
deelte, dat klonk als een klok. Herhaaldelijk 
daverde het door de zaal dat „De Vole
wijckers nooit verloren gaat”.

Het was een prachtig besluit van een 
glorieus seizoen voor al wat groen-wit was 
en is!

Voor den omslag van en de 
illustraties in deze uitgave zorgde 

ook ditmaal: USCHI.



De marsch naar den top.
Honderd - en - vier - en - veertig - 

uur - wedstrijd - voetbal.

Aan geen enkel landskampioenschap is de 
laatste jaren zooveel aandacht besteed als 
aan dat van De Volewijckers in het seizoen 
1943/1944. Een gevolg van de buitengewone 
prestatie, een gevolg van het feit, dat de popu
laire Mosveldclub uit Amsterdam-Noord het 
klaar speelde, na in 1941 te zijn gepromoveerd 
naar de 2e klasse, zich reeds drie jaar later 
aan den top van de gansche Nederlandsche 
voetbalwereld te plaatsen.

De historie van dien machtigen marsch naar 
de spits der pyramide is kort, doch uiterst 
belangwekkend. Alvorens deze te verhalen 
eerst eenige opmerkingen over de voorgaande 
periode, waarin De Volewijckers als derde
klasser een zeer groote rol speelde. In het 
seizoen 1929—30 bevochten de groen-witten 
het eerste kampioenschap in de 3e klasse. De 
promotie bleef evenwel achterwege, evenals het 
daaropvolgende seizoen, toen wederom de 
afdeelingstitel werd veroverd. Drie maal ach
tereen konden de Noorderlingen daarop de 
eerste plaats niet voor zich opeischen; in 
1931/32 en 1933/34 moesten zij met de derde 
en in 1932/33 met de tweede plaats genoegen 
nemen. In 1934/35 kwam de titel weer naar 
Noord, maar voor de derde maal eindigden 
de promotiewedstrijden teleurstellend. Zoo was 
het ook in de seizoenen 1936/37 en 1938/39. 
Kampioen, echter geen promotie. Dat scheen 
voor groen-wit niet te zijn weggelegd. 'En me
nige club zou na vijf maal binnen tien seizoe
nen in het voorportaal van de tweede-klasse 
te zijn gefaald den moed in de schoenen zijn 
gezonken. Thans bleek echter de groote kracht 
van de Overijsche volksclub. Zij handhaafde 
zich in de eerste rijen, kon het in 1939/40 
weliswaar niet verder brengen dan de tweede 
plaats, maar bewees in de noodcompetitie van 
het eerste oorlogsjaar (1940/1941) tusschen 
Amsterdamsche tweede-klassers zelfs sterker te 
zijn dan de meesten hunner. Een fraaie tweede 
plaats werd haar deel!

Na dit buitengewone succes verwachtte men, 
dat De Volewijckers in de eerstvolgende nor
male competitie in de 2e klasse zou worden 
ingedeeld. Ook dat werd een teleurstelling. De 
indeeling voor het seizoen 1940/41 verscheen 
en andermaal stond de Mosveldclub tusschen de 
derde klassers. Zij was ondergebracht in 3C. 
Weer moest zij boksen tegen elftallen, van 
wie men van tevoren wist, dat zij zwakker wa
ren. Het was voor hen een hopelooze taak. 
De groen-witten deelden het eene pak slaag 
na het andere uit. Zij wonnen met 6—0, 7—1, 
8—0, 9—1, 9—0, ja eenmaal zelfs met . . . . 
12—0. Slechts één elftal was eenigszins opge
wassen tegen hen. Dat was het stoere T.O.G. 
Maar ook deze ploeg, de eenige concurrent, 
moest twee maal het onderspit delven. Zij werd 
op het Mosveld met 3—2 en in de Meer met 
0—1 verslagen. Zoo zette Dé Volewijckers 
alle 22 wedstrijden in uitstekende overwin
ningen om. Het werd ongeslagen kampioen 
met de fraaie doelcijfers 107—15. Op de 
tweede plaats eindigde T.O.G. met een achter
stand van 5 punten. De overige ploegen lagen 
19 en meer punten achter bij De Volewijckers.

Naar de tweede-klasse!
Dit kampioenschap beteekende, dat De Vole

wijckers voor de zesde maal ging aankloppen 
aan de poort van de tweede-klasse. Zouden 
de promotie-wedstrijden weer „verhooging” in 
den weg staan? Met een bang hart begon men 
er aan: men vreesde de concurrenten, in het 
bijzonder den degradatie-candidaat, de „good- 
old” H.F.C. Elinckwijk uit Zuilen en Rapidi- 
tas uit Weesp waren de andere tegenstanders. 
Het werd een buitengewoon spannende strijd. 
De Overijers wonnen alle „thuiswedstrijden” 
in het Ajax-stadion. De cijfers waren prachtig 
n.1.: H.F.C. 4—1, Rapiditas 5—0 en Elinck- 
wijck 6—1. Uit gingen echter 3 punten ver
loren door een gelijk spel in Haarlem (2—2) 
en een nederlaag tegen Elinckwijk (2—1). 
Daardoor werd het nog critiek, aangezien de 
Zuilenaren ten slotte gelijk eindigden met 9 
punten. Een beslissingswedstrijd was nood
zakelijk. Deze werd op 20 Juli 1941 gespeeld 
in het Stadion te Utrecht en hij bracht einde
lijk de lang verbeide promotie naar de 2e 
klasse door een 3—1 overwinning. Het waren 
J. Kuiper, W. van Gelder, P. de Boer, F. van 
Steen, A. Konradt, P. Sloof, Chr. Smit, D. de 
Jongh, D. de Ruyter, J. de Busser en H. Smit, 
die met de invallers H. H. G. Wagenaar en 
F. Bognetteau dezen overgang wisten te be
werkstelligen. De eindstand dezer succesvolle 
promotie-competitie luidde:

Het eerste seizoen in de 2e klasse werd een 
daverend succes. Men startte hierin met vrij
wel hetzelfde elftal, dat de promotie tot een 
feit had gemaakt. Slechts twee wijzigingen 
waren in de samenstelling aangebracht: Jan 
Kuiper moest zijn plaats onder de lat afstaan 
aan „Toet” Volger en Joop Otter verving 
P. Sloof als linkshalf. Het was geen gemak
kelijke competitie, doch met vlag en wimpel 
sloegen de groen-witten zich door de moeilijk
heden heen. H.V.C. (Amersfoort), Vrienden
schaar (Culemborg) en het Amsterdamsche 
A.F.C., welke ploegen thans nog in de 2e 
klasse uitkomen en daarin steeds een voor
name rol spelen, waren de groote concurren
ten. Ook zij waren echter niet opgewassen 
tegen Joop de Busser en zijn mannen. En het 
resultaat was, dat de groen-witten, weer met 
een voorsprong van 5 punten op no. 2, H.V.C., 
terstond kampioen werden. Van de 40 punten 
verspeelden zij er slechts 8 door vier gelijke 
spelen en 2 nederlagen. Alleen aan O.S.V. 
gelukte het op het Mosveld 2 punten te ver
overen (0—1), waarvoor in Oostzaan onge
naakbaar revanche werd genomen (2—7). 
Vriendenschaar ontnam den Overijers de

Direct door!
Daarmede was groen-wit candidaat voor de 

le klasse. Alle verwachtingen waren overtrof
fen. De kranige Volewijckers waren echter nog 
niet tevreden! Zij gingen terstond door naar 
de.... eerste-klasse, naar het Nederlandsche 
voetbalwalhalla. Zij verdrongen D.O.S. uit 
Utrecht na een uiterst felle promotie-compe
titie uit de eerste-klas. In die serie leverden 
Dumortier c.s. den grootsten tegenstand. Zij 
vochten voor hun kans en inderdaad gelukte 
het hun in de Domstad een gelijk spel (2—2) 
uit het vuur te sleepen. De beslissing moest 
vallen in het Ajax-stadion, toen De Vole
wijckers en D.O.S. elkander daar voor de 
tweede maal ontmoetten. We herinneren ons 
dezen dag als dien van gisteren. Het goot van 
den regen, het veld was zoo glad als spek. 
De groen-witten maalden er niet om. Zij pak
ten aan en binnen zeer korten tijd stonden 
zij met 3—0 voor. Dat was de ruststand. In 
de tweede helft consolideerden de Overijers 
hun voorsprong. D.O.S. kon één doelpunt 
maken. De Volewijckers bleef échter niet ach
ter en zoo eindigde deze ontmoeting in een 
4—1-zege voor Joop de Busser c.s.

Amsterdam-Noord kon juichen: De Vole
wijckers, de ploeg, die in 1941 nog in de 3e 
klasse speelde, was nu in 1942 al eerste-klas- 
ser. We mogen niet onvermeld laten, dat de 
veteraan Frans Bognetteau mede een aandeel 
had in dit ongekende succes. In de beslissende 
wedstrijden speelde hij in plaats van Chr. Smit, 
die zoo onfortuinlijk was geweest een been 
te breken. Hier zijn de fiere cijfers van die 
promotie-competitie:



Einde 1942 debuteerde De Volewijckers op 
het Mosveld in de le klasse. Het zag er aan
vankelijk naar uit, dat het reeds nu een toon
aangevende rol zou spelen in dit „hooge” 
gezelschap. Een glorieuze overwinning op het 
sterke H.B.S. uit Den Haag, een der oudste 
clubs uit den lande, wettigde hooge verwach
tingen. In niet mindere mate een zeer eervolle 
1-2 nederlaag in Noord tegen den lands
kampioen A.D.O. Nadien zakte ’t spelpeil ech
ter af. De spelers leken voetbalmoe te zijn. 
Ferry van Steen legde er zelfs eenigen tijd 
het bijltje bij neer; hij werd opgevolgd door 
M. H. alias ,,Broer” v. d. Winkel. Het ging 
bergafwaarts en op een gegeven moment moest 
zelfs alle hens aan dek worden gebracht, wijl 
gevaar dreigde voor de. .. . laatste plaats. De 
reveille had gunstige resultaten en het elftal 
eindigde ten slotte nog op de 7e plaats met 
15 p. uit 18 wedstrijden. Zes overwinningen 
werden behaald, t.w. thuis tegen D.F.C., 
E.D.O. en H.B.S. en uit op E.D.O., H.B.S. en 
Stormvogels. Met eere zal uit dat seizoen altijd 
gesproken worden over het gelijke spel in Den 
Haag op A.D.O. (3—3), dat na een beslis
singswedstrijd met Hermes-D.V.S. zijn lands
kampioenschap prolongeerde. Dit geschiedenis
verhaal zou niet volledig zijn zonder den vol
genden eindstand:

A.D.O...................... 18 8 6 3 39—31 24
Hermes-D.V.S. . 18 11 2 5 44—27 24
E.D.O....................... 18 9 4 5 27—28 22
D.F.C....................... 18 8 4 6 46—38 20
D.W.S. ...... 18 7 5 6 32—33 19
Sparta ................... 18 7 4 7 41—46 18
De Volewijckers. 18 6 3 9 36—39 15
H.B.S....................... 18 6 2 10 36—43 14
Xerxes................ 18 5 2 11 42—45 12
Stormvogels . . 18 4 4 10 20—38 12

Beslissingswedstrijdèn:
A.D.O.—Hermes-D.V.S. 2—1 (A.D.O. kamp.) 
Xerxes—Stormvogels 5—1 (onderste plaats)

Het volgende seizoen, het tweede in de eer
ste klasse, werd het meest glorieuze in de 
groen-witte annalen. Het bracht het eerste 
kampioenschap in de le klasse en tegelijk het 
kampioenschap van Nederland. Dat was het 
zoo juist beëindigde seizoen 1943/1944, waar
over we uitvoerig schreven en schrijven in de 
twee speciale feestnummers, waarvan dit het 
laatste is. In dit verband behoeven we daar
over dus niets naders te zeggen.

Restumeerende willen we echter nog de 
volgende feiten vaststellen. Binnen drie 
jaar werd de marsch uit de 3e klasse naar 
Neerland’s voetbal-eeretroon afgelegd. Die 
marsch bestond uit precies 96 competitie- 
en promotie-wedstrijden, d.w.z. uit 144 uur 
— de tijd van een zesdaagsche — wedstrijd- 
voetbal. Hij werd in zijn geheel meege
maakt en afgelegd door Wim van Gelder, 
Piet de Boer, ArieKonradt, Daan de Jongh, 
Dirk de Ruyter, Joop de Busser en Chris 
Smit. Deze zeven menschen waren er 
steeds bij. Naast hen dient onmiddellijk te 
worden genoemd Ferry van Steen, die 
slechts een korten tijd niet van de partij 
was. Zij vormden den hechten kern van 
het elftal, dat in vier seizoenen vier maal 
kampioen werd, drie maal van de afdee- 
ling en eenmaal van gansch ons land. Een 
eeresaluut zij gebracht aan deze trouwe 
Volewijckers, die niet versaagden, en aan 
allen, die met hen werkten om te berei
ken, wat is bereikt.

P.

Sportjournalisten aan het woord.
De gansche Nederlandsche pers heeft on
danks de papierschaarschte en het dienten
gevolge uiterst sobere formaat der bladen, de 
prestaties van De Volewijckers met intense 
belangstelling gevolgd. Alle kranten in Neder
land ruimden een belangrijke plaats in voor 
de verslagen der wedstrijden der groen-witten. 
De perstribunes waren steeds overvol, wanneer 
De Volewijckers speelde. Niet gaarne misten 
de sportredacteuren een wedstrijd van de Mos- 
veldclub, die bij allen gezien en populair was. 
Collega’s als Van Leeuwen van De Telegraaf 
en Het Nieuws van den Dag, Liber van de 
Arbeiderspers, Nijland van het Algemeen Han- 
delsblad, Cottaar van De Tijd, Meerum Ter- 
wogt en Hoven van de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant behoorden tot de allergetrouwsten, die 
met Uw redacteur als vertegenwoordiger van 
de Prov. Noordhollandsche Courant zelden ver
stek lieten gaan. En de kranten, die zelf geen 
afgezant zonden, namen vrijwel zonder onder
scheid de telex-verslagen van het Alg. Ned. 
Persbureau op.

In geuren en kleuren werd reeds hei 
afdeelingskampioenschap beschreven. Phida 
Wolf Jr. maakte voor de bladen van D e 
Arbeiderspers een aardig gedicht, 
waarvan de eerste strofe luidde:

Van zo’n keurige prestatie 
Staat de voetbalwereld paf 
En daarvoor neemt heel de natie 
Zeer sportief, z’n petje af.
Wat in slechts drie voetbaljaren 
Werd verricht op knalgebied 
Vindt, dat mag ik wel verklaren, 
In ons land zijn weerga niet.

Meerdere teekeningen aanschouwden het 
licht der publiciteit, waarvan die van Uschi 
in De Telegraaf en Het Nieuws 
van den Dag al bijzonder aardig was. 
In deze bladen verscheen ook, naar aanleiding 
van de artikelen van Karei Lotsy en Douwe 
Wagenaar in h'et eerste feestgeschrift een 
vlotte pennevrucht onder den titel: „De geest 
en de spier”, aan het einde waarvan de schrij
ver constateerde:

De Volewiickers spelen goed voetbal, 
doch voornamer aandeel in hun succes 
had de gezonde geest, de gave opvatting 
van de sport, die uit deze woorden 
spreekt. Daarom hebben wij ze geciteerd: 
belangrijker dan het resultaat is de geest, 
waarin het verkregen wordt. Er zijn 
clubs — en niet alleen voetbalclubs — 
die de les van De Volewijckers ter harte 
kunnen nemen. Want het zijn deze ge
zonde opvattingen, die de sportbeoefe
ning haar zin geven en haar van belang 
doen zijn voor de geestelijke en licha
melijke kracht van een volk.

De Nieuwe Venlosche Courant 
had een goeden vooruitzienden geest. Nadat 
het afdeelingskampioenschap was behaald 
schreven de Limburgers al:

„Faolewiek” kampioen! Voor de eerste 
maal in de eerste klasse, dank zij een 
2-1 zege op H.B.S. De Noord-Amster- 
dammers schopten het daarmee tot een 
unieke prestatie in het Nederlandsche 
voetbal. Want nog maar luttele jaartjes 
geleden, waren ze een doodgewoon 
derde-klassertje. In vier jaren tijds 
eerste-klassekampioen en straks ook 
nog.... landskampioen? Wij geven ze een 
goede kans, deze enthousiaste balvaardige 
voetballers, die in de afgeloopen com
petitie een geweldige dosis doorzettings
vermogen getoond hebben, wanneer het 
ook eens wat minder goed wilde vlotten.

Over de wedstrijden om het landskampioen
schap zijn duizenden woorden aan het gedul
dige papier toevertrouwd. De verslaggevers 
waren het over het algemeen roerend met 
elkander §ens. De ontmoetingen in Heerenveen 

en in Tilburg noemden zij de beste van het 
tournooi. Zeer vleiend waren voor groen-wit 
de woorden, waarmede redacteur Cottaar van 
De T ij d zijn verslag over den wedstrijd 
V.U.C.—De Volewijckers, door de Amster
dammers met 2-0 verloren, aanving:

Voor zoover het moeilijker is een goed 
verliezer dan een succesvol overwinnaar 
te zijn eerst een eere-saluut aan De 
Volewijckers voor de wijze, waarop zij 
hun onverwachte 2-0 nederlaag tegen 
V.U.C. hebben gedragen. Zij demonstreer
den een voorbeeldige mate aan sportivi
teit in een ontmoeting, welke hun een 
bittere teleurstelling opleverde in stede 
van de alom voorspelde overwinning. En 
wat dat beteekent weet een ieder, die in 
zijn leven een paar schoenen op weg 
naar en van het voetbalveld heeft ver
sleten.

Bij het landskampioenschap werden ettelijke 
kolommen aan De Volewijckers gewijd. In 
practisch alle kranten werden foto’s van de 
fiere kampioenen opgenomen, van het elftal, 
staande voor de Eere-tribune van het Olym
pisch Stadion, luisterende naar het Friesche 
volkslied, of in de bloemen op het het veld. 
„Een unicum in de Nederlandsche voetbalge
schiedenis,” zoo noemde men één van pen 
de prestatie. We citeeren hier hetgeen Het 
Vaderland, de krant uit de stad van den 
grooten concurrent V.U.C., schreef:

Volewijckers, de club, welke drie jaar 
geleden nog in de derde-klasse speelde, 
heeft gisteren door een 4-1 overwinning 
op Heerenveen het kampioenschap van 
Nederland behaald. Het is stellig een 
unicum in de historie van het Nederland
sche voetbal, dat een club het in drie 
jaar tijds heeft gebracht van derde-klas- 
ser tot landskampioen en dan ook een 
prestatie, welke den grootst mogelijken 
lof verdient.

„Methode der Meesters”. Onder dit op
schrift wijdde de voorname Haagsche 
Post, dat zich bij uitzondering met sport 
bemoeide, een beschouwend artikel aan de vijf 
afdeelingskampioenen. „Sportman” besloot zijn 
overzichtje met de volgende alinea:

De speelwijze van De Volewijckers 
steunde op het kunnen en willen van elf 
degelijke spelers, die het zochten in hoog 
tempo (daarom geen tijd namen voor bal- 
borduursels), in stoere doortastendheid, 
in verrassende flitsen en langs den kort- 
sten weg op het vijandelijk doel af sturen. 
Het hechtgesloten team bestond, theo
retisch en tactisch bekeken, uit drie 
deelen: de met den middenhalf versterk
te verdediging, een tweede kwartet ge
vormd door de beide kanthalfs en de 
twee binnenspelers en het trio — mid- 
voor en buitenspelers — hetwelk voor 
de afwerking van de aanvallen had te 
zorgen. In zijn afwijking van de ortho
doxe formatie en zijn consequente toe
passing van het door velen nog altijd 
verfoeide stopperstelsel, was dit. een 
hoogst interessante combinatie, waarvan 
de stugge, harde, explosieve kracht cul
mineerde in den soliden Daan de Jongh, 
een middenvoor in een stopperteam als 
ik na Teddy Drake nog niet weer heb 
gezien. Neen — een spel voor de galerij 
vertoonden deze stevige knapen van be
noorden het Y stellig niet maar tóch: 
welk een stoot- en trefkracht in hun 
stormloopen, welk een meesterlijke spel- 
opbouw. en welk een resolute af weer! 
Hun spel vormde het hoogtepunt in dit 
kampioenstornooi en het heeft hen dan 
ook naar de hoogste plaats gebracht, die 
zij verdienden.

Ziedaar een bloemlezing uit de ontelbare 
verslagen en beschouwingen over De Vole
wijckers. De schrijvers komen uit alle deelen 
van het land. Hun woorden zijn te beschouwen 
als de meening van gansch voetballend en 
sportief Nederland, dat trotsch is op een lands
kampioen als De Volewijckers.



Aan de spits van de nationale voet’

De groote gouden bladzijde in de historie van de 23-jarige sport
club „De Volewijckers”! — Zoo noemden we het tweede seizoen van 
de groen-witten in de eerste klasse van den N.V.B., enkele maanden 
geleden in het speciale clubblad ter gelegenheid van het afdeelings- 
kampioenschap. Wat moeten we nu schrijven, nu het eerste elftal 
den eeretitel van „Kampioen van Nederland” heeft veroverd? Het is 
moeilyk onder woorden te brengen. Het is een prestatie, welke haar 
weerga in de voetbalgeschiedenis van ons dierbaar Nederland niet 
kent. Nimmer tevoren slaagde een derde-klasser er in zich binnen 
drie jaar aan de spits der nationale voetbalwereld te plaatsen. 
Waarlijk, De Volewijckers heeft een stukje geleverd, dat niet alleen 
in de annalen der Noord-Amsterdamsche club, doch ook in die van 
den Nederlandschen Voetbal Bond met sierlijke letters zal worden 
aangeteekend als een historische verrichting!

Op 13 Februari van het jaar 1944 tegen vier uur in den middag 
stond het stadion van Ajax aan den Middenweg te schudden. Daar 
behaalde De Volewijckers het kampioenschap eerste klasse, district I 
van den N.V.B. Door een 2—1 zege op H.B.S. Alvorens de roemrijke 
competitie om het kampioenschap van Nederland middels het ge
duldige papier en onze onverwoestbare schrijfmachine voor de histo
rie vast te leggen, willen we nog iets vertellen over dien gedenkwaar- 
digen wedstrijd in Amsterdam-Oost. De Volewijckers moest winnen 
van de Hagenaars en men was er in alle kringen van overtuigd, dat 
dit gemakkelijk kon. Hadden de Overijers in het Haagje niet een 
6—1 zege behaald op dezelfde tegenstanders? Tijdig waren dan ook 
de bloemen besteld, was het diner in orde gemaakt. En de ijverige 
Pers- en Propaganda Commissie stond klaar met een pracht van 
een.... kampioensnummer om dit na afloop aan de kampioenen 
aan te bieden. Ja, alles was berekend op een overwinning van 
Amsterdam-Noord....

Inderdaad, het werd een Overijsche zege. Doch het duurde 84 van 
de 90 minuten voordat de beslissing op deze wijze viel, voordat de 
duizenden Amsterdammers een gat in de lucht konden springen. 
Daarvoor zorgde H.B.S., dat zich bijzonder kranig verdedigde. Zelf 
hadden de mannen van Van der Vegt geen enkele kans meer, het was 
voor hen van geen belang hoe deze wedstrijd eindigde. Daarbij was 
alleen Hermes-D.V.S. geïnteresseerd. Tegenover de Schiedammers 
deden de Hagenaars hun sportieven plicht. Zij vochten als leeuwen, 
verdedigden zich op waarlijk uitstekende wijze, waren bezield met 
den heiligen wil en een onuitbluschbaar enthousiasme om tegenover 
de adspirant-kampioenen een zoo goed mogelijk resultaat te bereiken. 
Met gevolg, dat de elf Volewijckers niet voor een gemakkelijke, doch 
voor een uiterst moeilijke taak stonden. Wel gelukte het Dirk de 
Ruyter kort na den aanvang, na een hoekschop van Klaas Bakker, 
den Haagschen doelman te passeeren, tijdens een daverend offensief

in een hoog tempo, kampioenen waardig (1—0). Maar de tegenstand 
van de gasten nam met de minuut toe. Hoewel de discipelen van 
oefenmeester Van der Leek in het veld in de meerderheid bleven, 
gelukte het hun maar niet de solide verdediging der roodbroeken te 
verschalken. Met de rust was de voorsprong nog steeds slechts 1—0 
en men was weinig gerust. Ook na de hervatting was de Haagsche 
defensie niet te vermurwen. Tevergeefs trachtten Daan, Chris en 
Klaas zich een weg te banen, ofschoon hun aanvallen van goeden 
opzet waren. Het verlossende doelpunt bleef uit. In de plaats daar
van kwam de.... gelijkmaker. Onverwachts, na keurig driehoekspel, 
van den voet van Van Eekeren (1—1). Zou er dan toch geen feest 
gevierd kunnen worden, zouden de bloemen weer opgeborgen moeten 
worden? En wat te beginnen met de.... kampioenskrant? De leden 
van de P.P.C. liepen rond, wit als een nieuw laken van voor den 
oorlog. De eenigen, die het hoofd niet verloren, dat waren de jongens 
in het veld. Die gelijkmaker deerde hen niet. Steeds sneller en 
sterker gingen zij aanvallen, de druk op de Haagsche veste nam 
voortdurend toe. Harten gingen sneller kloppen, de spanning nam 
met de seconde toe.... Toen, zes minuten voor het einde, het was 
alsof de zwaarste bom in den zak van mijn buurman explodeerde: 
de kranige H.B.S.-doelman Visée keerde den bal na een schot van 
Bakker slechts ten halve. De Jongh rende toe om het leer in het 
net te deponeeren — het was 2—1 — het kampioenschap was een 
feit — het bomvolle stadion werd afgebroken door een dansende 
duizendkoppige schare!

Bereikt was de mijlpaal. Met drie punten voorsprong op den groe
ten Schiedamschen concurrent. Nog één competitie-wedstrijd restte, 
uit tegen D.W.S., welke in een 4—2 nederlaag eindigde. Amsterdam- 
West was zeer gebrand op een zege op de kampioenen uit Noord en 
het viel Caldenhove c.s. niet zoo bar moeilijk die te bereiken. Het 
was een genoegelijk partijtje, dat aan de blauw-zwarte vrienden be
vrediging schonk en op het uiteindelijk resultaat van De Volewijckers 
niet van invloed was. Ook niet ten aanzien van het verschil met 
nummer twee, daar Hermes-D.V.S. zijn laatsten wedstrijd eveneens 
verloor, van Xerxes. Elders in dit nummer vindt men den eind
stand van deze „gewone competitie”.

De groote strijd. 
Door het behalen van het afdeelingskampioenschap had De Vole
wijckers zich aangemeld voor de hoogste „trophee”, welke onze 
voetbalbeweging kent: het kampioenschap van Nederland! Een 
nieuwe taak wachtte Joop de Busser en zijn mannen dus, bestaande 
uit acht wedstrijden tegen de titelhouders der andere districten, in 
casu V.U.C. uit Den Haag, Heerenveen als vertegenwoordiger van 
onze drie Noordelijke provincies, het Tilburgsche L.O.N.G.A. en 
Heracles uit Almelo. Wat zouden de groen-witten in dit uitgelezen 
gezelschap presteeren? Ja, het Westen kon bij voorbaat op grond 
van voorgaande competities om den landstitel een groote kans wor
den gegeven. Het was bijkans traditie, dat een vertegenwoordiger uit 
deze districten met den eerepalm ging strijken. Maar, zou het voor 
De Volewijckers na zoo’n zware competitie, na zulk een geweldige 
krachtsinspanning, zou het voor dat „broekje” in de eerste-klasse 
niet te zwaar zijn? Wat moesten we denken, wat moesten we 
wenschen.... Met het Noordelijk stadsdeel hoopte heel Amsterdam, 
bijkans heel Nederland, dat het den stoeren Overijers zou gelukken 
ook dezen triomf tot den hunne te maken. Men wilde zoo’n uitzon
derlijke prestatie zoo graag beleven....

De groote strijd ontbrandde op 12 Maart. Enkele honderden ge
trouwen reisden Zondagmorgen met den trein van 7.11 de Zaterdag 
reeds vertrokken spelers achterna naar het Oosten, naar Almelo. 
Heracles was de eerste tegenstander en het eerste.... slachtoffer. 
Met niet minder dan 6—1 zegevierden de Westerlingen, die verre 
superieur waren aan de gastheeren. Hun spel was zoo poover, dat 
De Volewijckers zelfs een vrij gemakkelijken dag had. Wat een ver
schil in spel-opvatting! De Almeloërs maakten er maar wat van en 
daartegenover plaatsten de Amsterdammers een spel volgens een 
weloverwogen plan. Systematisch zetten zij hun aanvallen op, waarbij 
de twee kanthalfs Piet Kamstra en Ferry van Steen zoo’n groote 
rol speelden. Met hen legden de binnenspelers Joop de Busser en 
Dirk de Ruyter ongetwijfeld den grondslag voor het daverende 
succes. Zij beheerschten tezamen volkomen het middenveld en een 
groot overwicht was er het zichtbare gevolg van. Twintig minuten na 
het begin scoorde De Volewijckers zijn eerste doelpunt in deze com
petitie. De kleine Bakker bracht dit op zijn naam en hij was het 
ook, die den stand op 0—2 bracht, nadat Kamstra tegen de lat had 
geschoten. Daan ondervond nog dén grootsten tegenstand; spil 
Lassche was niet bij hem weg te slaan. Des te meer kon het doelpunt 
worden gewaardeerd, dat hij nog voor de rust maakte (0—3). In de 
tweede helft vielen de Heraclieden heftiger aan en zij doelpuntten 
dra tegen. Erg veel moeite kosste hun dat niet, want zij benutten 
een vrijen schop wegens een overtreding van Bruist, die met den 
bal te veel passen had gemaakt, voordat de doelman zijn plaats weer 
had ingenomen (1—3). Grooter werd de geestdrift van de Oostelijke

Eindelijk! Chris Smit passeert kort na de rust den doelman van Heerenveen 
voor de eerste maal, waardoor het kampioenschap van Nederland zoo goed 
als zeker is. Dat moment brengt de foto rechtsboven in beeld. Hiernevens: 
een kopstoot van Daan de Jongh? Doelman Dekkers: van Heracles verkeert 
in elk geval niet in een benijdenswaardige positie.

(Foto's C.N.F./Noske)



talwereld !

kampioenen. In de achterhoede van hun 
gasten ging het echter van een leien dakje; 
Van Gelder, Konradt en Piet de Boer, — 
’s nachts was gebleken, dat hij geen eieren 
meer kan verdragen.... —, gaven geen krimp. 
De groen-witte voorhoede bleef bewegelijk 
opereeren en maakte vóór het laatste fluitsig
naal het halve dozijn vol. Wim van Gelder 
benutte eerst een strafschop, De Jongh pas
seerde doelman Dekkers op schitterende 
wijze en tenslotte benutte Chris Smit een 
hem door De Busser geboden kans (1—6). 
Het begin was er. In Heerenveen startte 
V.U.C. met een 4—2 overwinning.

In verband met den Technischen Dag stond 
het rad op 19 Maart stil. Verschillende Vole
wijckers maakten deel uit van vertegenwoor
digende elftallen. Daan de Jongh leidde zelfs 
den aanval van het Westelijk elftal, voor 9On/o 
voorloopige nationale ploeg. Het was een wel

te beschouwen als de 
zeer eervolle keus.

Sensaties ....!
■DjEN aparte plaats in de competitie om het landskampioenschap van 
1943/1944 zal immer blijven innemen de dag van 26 Maart. Deze bracht 
een sensatie in den vorm van het staken van den eersten kampioens
wedstrijd van De Volewijckers in het Ajax-stadion tegen Heerenveen. 
Fantastische prijzen waren betaald voor een doodeenvoudig entreé- 
kaartje, de Friezen waren al een paar dagen voor den wedstrijd op 
reis gegaan om vooral fit aan den start te komen. Zij allen konden 
na zegge en schrijve.... elf minuten voetbal weer naar huis gaan.

Groot was in alle kampen de teleurstelling over dit gebeuren, dat 
een gevolg was van de weigerachtige houding van het publiek. De 
speciale post van den Luchtbeschermingsdienst in het Stadion had 
voor den aanvang van den wedstrijd bekend gemaakt, dat de be
zoekers der open tribunes in geval van luchtalarm een schuilplaats 
moesten zoeken onder die tribunes. (Ter wille van de generaties, die 
na ons deze uitgave in handen krijgen zij vermeld, dat Nederland 
was bezet door Duitschland tijdens zijn oorlog met Engeland en 
Amerika). Het noodlot wilde, dat na elf minuten spelen de sirenes 
loeiden en luchtgevaar aankondigden. De wedstrijd werd gestaakt, 
de spelers verdwenen van het groene veld naar de zoo juist verlaten 
kleedkamers. En het publiek.... Bleef rustig zitten, waar het zat. 
Verschillende instanties kwamen voor de microfoon om de duizenden 
te verzoeken de gegeven instructies op te volgen en terstond de 
tribunes te verlaten. De vriendelijke woorden werden dringender, 
de verzoeken veranderden in dreigementen. Doch dat alles hielp 
maar weinig. Een klein deel der „bevolking” koos eieren voor zijn 
geld, de massa stoorde zich echter niet aan de vermanende stemmen. 
Tot overmaat van ramp deed zich nog een misverstand voor. Voor
barig ging de mare „veilig” door het stadion. Zelfs de spelers ver
schenen weer binnen de witte lijnen. Opnieuw moest de ontruiming 
beginnen, waartoe evenwel vrijwel niemand andermaal zijn mede
werking verleende. Reden waarom de wedstrijd op last van den 
burgemeester voor goed werd gestaakt.... Dat was spijtig, speciaal 
voor de van zoo verre komende gasten, die nota bene kort voor 
het „incident” de leiding hadden genomen.

Verassend was het resultaat van den tweeden wedstrijd op dezen 
datum. Heracles rehabiliteerde zich in Den Haag tegen V.U.C. door 
een uitstekend gelijk spel (1—1). Dat was koren op den molen van 
De Volewijckers, omdat men na de groote overwinning van de 
Mosveldclub in Almelo toch ook van den anderen Westelijken ver
tegenwoordiger ten minste een goede zege had verwacht. Zouden de 
groen-witten dan ook zooveel sterker zijn dan V.U.C.? Er was aan
leiding om die vraag te stellen en het scheen zelfs even, dat zij 
bevestigend kon worden beantwoord. Maar een week later werd 
het anders duidelijk: V.U.C. plaatste zich stevig aan den kop door 
een uitstekende 2—0 zege in den moeilijken wedstrijd te Tilburg tegen 
L.O.N.G.A., dat met dezen zijn intrede in deze competitie deed. Dit 
resultaat wees er op, dat met de Haagsche favorieten geducht reke
ning moest worden gehouden. Na dezen Zondag was De Volewijckers 
twee wedstrijden achter op de kampioenen van district II en op 
Heracles, dat thuis tegen Heerenveen weer een 1—3 nederlaag leed.

Eindelijk kwam de tweede wedstrijd op Tweeden Paaschdag. Ten 
gevolge van een hoogst merkwaardige samenstelling van het pro
gramma was .het de revanche van de eerste ontmoeting, de revanche 
van Almelo. En in het Oympisch Stadion, waar de Mosveldclub haar 
intrek moest nemen, ter wille van de overweldigende belangstelling, 
kreeg Heracles andermaal jeen lesje. Ten aanschouwe van 40.000 toe
schouwers behaalde De Volewijckers ditmaal een 5—0 overwinning. 
De groen-witten vonden voor rust niet de juiste strijdmethode tegen
over de op afbreken gerichte tactiek der Oostelijke kampioenen, die 
werkelijk knap verdedigden en met hun opportuniteitsvoetbal aan
vankelijk ook pittige aanvallen ondernamen. Na verloop van tijd 
zakte het elftal echter volkomen ineen, murw gespeeld door elf 
volhardende Volewijckers onder wie Jan Soeurt in plaats van Piet de 
Boer. Zij speelden hun tegenstanders „dood”, den Almeloschen doel
man incluis. Hij, die voordien zoovele gevaarlijke situaties kranig 
had opgelost, maakte kort voor de rust een fout en daarvan profi
teerde De Jongh (1—0). In de tweede helft speelde alleen De Vole
wijckers. Heracles trachtte terrein te heroveren met middelen, die 
slechts tot vele vrije schoppen in de richting van zijn doel leidden.

Twee dezer, mathematisch zuiver genomen door Ferry van Steen, 
leverden doelpunten op. De Ruyter benutte er een voor een onhoud- 
baren kopbal (2—0) en nadat De Jongh een voorzet van Smit had 
bekroond (3—0) was de midvoor er ook als de kippen bij om van 
goed aangeven van Van Steen te profiteeren. (4—0). Toen was het 
de beurt van De Ruyter om andermaal met zijn hoofd het leer langs 
Dekkers te jagen (5—0). De laatste minuten waren niet leuk. Een 
der Heracles-verdedigers veroorzaakte een strafschop, welken Van 
Gelder.... miste; dezelfde Almelo’er moest nog door den fluitist 
worden weggezonden wegens torpedeeren van Bakker. L.O.N.G.A. 
boekte dezen dag zijn eerste overwinning en wel in Heerenveen (0—1).

Verslagen . ...!
Ue Westelijke mogendheden stonden aan den kop: V.U.C. met 
5 punten uit drie en De Volewijckers met 4 punten uit twee wed
strijden. Het was duidelijk: tusschen hen ging de strijd om den 
hoogsten titel. Doch voor wien van hen zou de eerepalm zijn? De 
twee onderlinge wedstrijden zouden de beslissing wel moeten bren
gen. Welnu voor de eerste maal ontmoetten zij elkander op 16 April 
in Den Haag. Het was een trieste dag en het werd een triest resul
taat voor De Volewijckers. V.U.C. won met 2—0 en nam een kloeken 
voorsprong....

Een vlot begin deed het beste verwachten voor de Overijers. Keer 
op keer kwamen hun aanvallers voor de Haagsche veste. Bakker en 
De Jongh kregen een paar aardige kansen, misten, maar er was 
eigenlijk niemand, die zich daarover bezorgd maakte. Het zou wel 
komen, zooals het tegen Heracles was gekomen. Later bleek deze 
„berekening” echter volkomen mis. Het spel van De Volewijckers 
verslapte zienderoogen. Het begon op het middenveld, waar de 
binnenspelers en de kanthalfs kennelijk hun tegenstanders onder
schatten. Het feit, dat men alleen nog maar tegen het zwakke 
Heracles had gespeeld wreekte zich on de mentaliteit van de spelers. 
Na die eerste, inderdaad zeer bemoedigende phase, meenden zij weer 
een gemakkelijke overwinning te kunnen behalen. En tegenover een 
V.U.C., dat steeds beter ging spelen en over uiterst snelle vleugel
spelers bleek te beschikken in de personen van den internationaal 
B. de Harder en Holleman was die opvatting ten slotte de oorzaak 
van de eerste nederlaag. De achterhoede, andermaal met Soeurt in 
stede van De Boer, werd voor groote moeilijkheden geplaatst door 
de aanvallen over de razendsnelle buitenspelers. Speciaal De Harder, 
op wien Van Gelder vooralsnog geen vat kon krijgen, was een door- 
loopend gevaar, en door hem ontstond ook het doelpunt, waarmede 
de thuisclub in de eerste helft de leiding veroverde, al was Brandes 
de maker (1—0). Na de rust werd het.... 2—0, weer middels den 
internationaal. Ja, toen werd De Volewijckers wakker, begreep het, 
dat er aangepakt moest worden. Te laat was het nog niet. Een 
lange periode restte. En een grootsch offensief werd ingeluid, dat 
van de zwart-witten zeer veel vergde. Edoch, tot capitulatie konden 
De Jongh en de zijnen hun tegenstanders niet dwingen. Zij hielden 
stand, bedwongen de voorhoede der Amsterdammers tot de laatste 
minuut. Voor de eerste maal sinds drie j aar gelukte het den produc- 
tieven aanval van De Volewijckers niet te scoren. Een record 
werd gebroken. Erger was nochtans, dat de Mosveldclub na deze 
nederlaag een verliespunt meer had dan de Hagenaars. V.U.C. was 
plotseling uitgesproken favoriet, de taak van De Busser c.s. leek nu 
al buitengewoon moeilijk....

Het vertrouwen der supporters was nochtans na deze nederlaag 
evenmin geschokt als’ in de competitie na de twee teleurstellende 
resultaten tegen Hermes-D.V.S. het geval was geweest. En acht 
dagen later bewezen de spelers deze prettige houding volkomen 
waardig. In Heerenveen lieten zij een spel zien, dat vriend en vijand 
verraste. Dat was waarlijk subliem en moeilijk zullen we de daar 
geleverde prestaties vergeten. Zij, die in het Haagje zoo lusteloos 
hadden gewerkt, gaven thans een partijtje weg, geestdriftig en 
technisch zoowel als tactisch prima. Hoog lag het tempo, zonder dat 
daaronder de zuiverheid leed. De binnenspelers De Busser en De 
Ruyter waren van de tallooze aanvallen de gangmakers in samen
werking met de halfspelers. Door hun doortastend ingrijpen en 
handelen was het middenveld hun domein, door hun snel en afwis
selend plaatsen naar de vleugels draaide de voorhoede op volle 
toeren en stond het spel van deze linie op een zeer hoog plan. Ook 
de verdediging was weer hecht, mede door de aanwezigheid van 
De Boer, die een glorieuze rentree vierde na een onaangename been-



blessure. De Friezen waren niet minder stoer dan anders. Zij ver
overden na 2 minuten zelfs de.... leiding (1—0). Sneller en sneller 
werden de aanvallen van de Hollanders, steeds scherper werd hun 
aanvalszwaard. En spoedig lag de gelijkmaker achter den Heeren- 
veen-doelman. Daarvoor zorgde De Ruyter na goed werk van De 
Jongh en De Busser (1—1). Het resteerende gedeelte van de eerste 
helft bracht een groot overwicht van de groen-witten. Hetgeen zij 
vertoonden in deze periode verdiende ten volle het predicaat: 
kampioensvoetbal! Deze phase was ten slotte, hoewel zij geen doel
punten meer opleverde, ook beslissend. Want na de rust waren de 
gastheeren uitgespeeld, omdat het tempo van de eerste helft zelfs 
voor de om hun Ausdauer bekend staande Friezen te machtig was 
geweest. Zij konden niet voorkomen, dat De Jongh (3) en Smit den 
eindstand op 5—1 brachten. V.U.C. behield nochtans zijn voorsprong, 
wijl het in Almelo met 2—1 over Heracles zegevierde.

Fraaie revanche!
Het elftal van De Volewijckers is in zijn Heerenveenschen vorm 
ongetwijfeld het beste van de vijf kampioenen. Het kan met ver
trouwen den return-wedstrijd van a.s. Zondag tegen V.U.C. in 
Amsterdam tegemoet zien’. — aldus schreven we na het uitstapje 
naar Friesland. We waren optimist. Doch de groen-witten overtroffen 
onze verwachtingen nog verre. Zóó onverbiddelijk namen zij op 
30 April revanche op hun groote concurrenten in een tjokvol Olym
pisch stadion (5—1)!

Binnen een half uur was het bekeken! In dertig minuten namen 
de favorieten van Amsterdam-Noord koelbloedig wraak voor de in 
Den Haag geleden nederlaag. Ja, zoo’n kort tijdsbestek hadden zij 
slechts noodig om een 4—0 voorsprong te veroveren en zich volkomen 
veilig te stellen. Nauwelijks 60 seconden na den aftrap gaf Klaas 
Bakker de hoofdstad reeds de leiding (1—0) en groen-wit bleef zoo 
goed spelen, dat elke aanval gevaarlijk was. Nu bleek ook waaraan 
de nederlaag op het V.U.C.veld voor een groot deel te wijten was: 
aan het smalle veld. Hier op het breede Stadion-terrein marcheerde 
de voorhoede heel wat gemakkelijker, hier kon zij haar spel spelen, 
hier konden de binnenspelers weer openingen maken. En daarvan 
profiteerde vooral aanvoerder De Busser. Zijn collega De Ruyter had 
in bed behooren te liggen, doch hij wilde dezen belangrijken wed
strijd niet missen en liet nog zeer goed werk zien. Tot het einde 
toe kon Dirk het echter niet volhouden; Ellens viel nog voor hem in. 
Daan voelde zich in zijn element. Zijn doorgeven was al bijzonder 
goed en hij had hierdoor een belangrijk aandeel in de overwinning. 
Toen hij door de Haagsche verdediging wandelde en den bal voor 
het inschieten had bracht men hem ten val. Strafschop! En ditmaal 
richtte Van Gelder feilloos (2—0). Even later deponeerde De Jongh 
den bal in de touwen na een keurige combinatie tusschen Dirk en 
Klaas (3—0). Smit strafte slecht wegwerken van den Haagschen doel
man af met een voltreffer (4—0). De rest van den wedstrijd had niet 
zooveel te beduiden. V.U.C. kwam wat meer aan bod, vooral in de 
tweede helft, mede door het windvoordeel. Er zat echter weinig 
verband in de aanvallen en buitendien stonden Van Gelder, De Boer, 
Konradt en in laatste instantie Bruist, die een van zijn beste wed
strijden speelde, op hun post. B. de Harder bewees nog eenmaal zijn 
kunnen door direct uit een hoekschop den eenigen V.U.C.-goal te 
maken (4—1). Lang gelukte het Stam en de zijnen met behulp van 
den buitenspelval een doelpunt van De Volewijckers te voorkomen. 
Maar tegen het einde vond Van Steen den juisten zet tegen deze 
„tactiek”; van dichtbij gaf hij den bal zuiver naar Daan, die een 
man passeerde en Holzenbosch, den V.U.C.-doelman, verraste, voordat 
deze goed en wel wist wat er aan het handje was. (5—1).

Zeer veel is er nog over dezen wedstrijd te doen geweest. V.U.C. 
verweet Bertus de Harder, dat hij de kansen van zijn club niet ten 
volle verdedigd had en schorste hem deswege. Het desbetreffende 
bericht in de kranten was niet bepaald leuk voor De Volewijckers, 
wijl hieruit niet bleek, dat zij met deze aangelegenheid niets te 
maken had. Den volgenden dag verscheen in de pers gelukkig de 
mededeeling: De Volewijckers staat buiten het geschil De Harder, 
het is een interne kwestie in V.U.C. En daarmede was deze kous 
voor Amsterdam af, ook al bevreemdde het geheele geval hier zeer, 
aahgezien er eerder sprake van was geweest, dat men De Harder 
niet in het spel betrokken had. Zelden speelde men hem een bal 
toe en wanneer dat gebeurde deed hij er altijd wat goeds mee. 
Intusschen een onverkwikkelijke nasleep, waaruit een buitenstaander 
ten onrechte de, conclusie had kunnen trekken, dat de overwinning 
van De Volewijckers niet te danken was aan eigen werk, doch aan 
z.g. sabotage van B. de Harder. En niets was toch minder -waar.

Wij willen het hier nog eens zeer concreet vaststellen: De Vole
wijckers gaf aan V.U.C. geen kans tot zijn spel te komen, over
rompelde de groote rivalen vanaf de eerste minuut en legde op die 
wijze den grondslag voor de overwinning, voordat B. de Harder er 
aan te pas had kunnen komen. De Amsterdammers hadden, zooals zij 
in dezen wedstrijd speelden, onder alle omstandigheden van de 
Hagenaars gewonnen!

De rollen waren omgedraaid! Nu stond De Volewijckers er verreweg 
het beste voor met het minste aantal verliespunten. Indien het de 
drie resteerende wedstrijden won, was het kampioen van Nederland. 
Amsterdam-Noord juichte reeds en het had daar reden voor. De 
kentering was gekomen, zooals moge blijken uit de volgende cijfers:

In het voorportaal.
A.CHT dagen later stegen de kansen nog in belangrijke mate dank 
zij L.O.N.G.A., dat profiteerde van den internen „oorlog” bij V.U.C. 
In Den Haag zegevierden de Zuidelijke vertegenwoordigers met 3—2 
na een 2—0 achterstand. Dat beteekende: De Volewijckers drie ver
liespunten minder dan het nog steeds door het spelen van meer 
wedstrijden leidende V.U.C. Tegelijk verscheen er echter een andere 
kaper op de kust. Plotseling moest met L.O.N.G.A. geducht rekening 
worden gehouden. Want zoo deze ferme ploeg haar drie resteerende 
wedstrijden in evenveel overwinningen zou omzetten was de titel 
voor haar. Een gevolg van het feit, dat de twee gegadigden elkan-' 
der nog twee maal moesten ontmoeten.

Deze twee wedstrijden vonden binnen vier dagen plaats. De eerste, 
op 14 Mei in het Olympisch Stadion, kreeg een ongekend slot, span
nend en enerveerend. Zouteloos verliep de eerste helft door een 
absolute overmacht van de groen-witten, die hierin door doelpunten 
van Daan (2), Klaas en Chris een 4—0 voorsprong namen. In de 
tweede helft werd het anders. Pellikaan, de grootste voetballer, 
dien wij in deze elite-competitie hebben gezien, stuwde zijn mannen 
onweerstaanbaar naar voren. De voorhoede moest wel aanvallen, of 
zij wilde of niet. En de achterhoede van de gastheeren, waarin Jan 
Soeurt weer speelde voor den zieken De Boer, werd volkomen verrast. 
Het werd 4—1, 4—2, zelfs 4—3.... Pas toen zagen de elf Volewijckers 
het gevaar in, pas na dit derde tegen-doelpunt ontwaakten zij, na 
25 minuten een afwachtende houding te hebben aangenomen. Ook 
hun geschut kwam weer in actie. Zij ondervonden echter thans den 
taaisten tegenstand, welken men zich maar denken kan van een 
verdediging, die in de eerste 45 minuten had gefaald. L.O.N.G.A. 
hield vol, totdat zijn doelman een kostbare fout maakte. Hij liep te 
lang met den bal en De Volewijckers kreeg een vrijen schop te 
nemen in het strafschopgebied. Groot was de deining, vele waren de 
misverstanden. Vier maal moest de schop worden overgenomen, om
dat de Tilburgsche verdedigers telkens weer fraudeerden. Nu stelden 
zij zich niet op 9 m. van den bal op, dan weer liepen zij te vroeg toe. 
Dat gebeurde ook nog bij de vierde gelegenheid, doch nu verdween 
de bal door Chris Smit onhoudbaar in het net, nu was de strijd 
beslist in het voordeel van De Volewijckers (5—3). L.O.N.G.A. eindigde 
zelfs nog met tien man; een zijner halfspelers maakte een belee- 
digende opmerking („Zie je wel, het Westen moet toch kampioen 
worden....”) aan het adres van scheidsrechter Van Moorsel, waarop 
de fluitist Mes naar huis stuurde.

Was De Volewijckers al kampioen van Nederland? Als V.U.C. thuis 
van Heerenveen had verloren, ja. Doch ditmaal wisten de Hagenaars 
een nederlaag te voorkomen. Zij speelden gelijk (3—3), zoodat de 
Mosveldclub nog even geduld moest uitoefenen. Eén punt scheidde 
hen nog van den eeretitel. En dat met twee wedstrijden voor den 
boeg: het kon niet missen, het kampioenschap zou in Noord komen. 
Met dit beeld voor oogen trok geheel Amsterdam-Noord op Hemel
vaartsdag naar het Zuiden, om een kranige.... revanche van 
L.O.N.G.A. te aanschouwen. Een buitengewoon fraaie wedstrijd ont
wikkelde zich tusschen twee prima spelende elftallen. Pellikaan was 
weer de groote man, de strateeg. Meesterlijk leidde hij zijn elftal. 
Hij zorgde er voor, dat de groen-witte voorhoede weinig kansen 
kreeg. Tegelijk echter, dat zijn aanvallers een doorloopend gevaar 
waren voor de Amsterdamsche defensie. Van Gelder, Soeurt en 
Konradt stonden voor een moeilijke taak. Het uitgeschakelde 
L.O.N.G.A. speelde den wedstrijd van zijn leven en wist na een doel- 
puntlooze eerste helft een 2—0 voorsprong te veroveren door doel
punten van Sterk en den halfspeler Pellikaan. Zoo was de stand een 
kwartier voor het einde. Aan een gelijk spel had De Volewijckers 
voldoende om zich onbereikbaar aan den top te plaatsen. Het wierp 
alle krachten nog naar voren, geheel L.O.N.G.A. ging verdedigen, 
maar desondanks kon De Busser met een kopbal den achterstand 
verkleinen (2—1). De gelijkmaker kwam nochtans niet en de beslissing 
bleef op deze wijze bewaard voor den Tweeden Pinksterdag....

Dat werd de groote dag, waaraan wij in deze feestkrant een 
speciaal artikel wijden. Heerenveen werd met 4—1 verslagen. Het ging 
niet gemakkelijk, gelukkig niet. De Friezen boden prachtig tegen
stand, wisten voor de rust de score zelfs blank te houden. En voor
zitter Wagenaar moest in de pauze een „donder-rede” a la Lotsy 
afsteken om zijn mannen nog eens extra vechtlustig te maken. Zoo 
kwamen de a.s. kampioenen in het veld voor de laatste en beslis
sende 45 minuten. Geladen en bezield. Die factoren waren tenslotte, 
evenals in zoovele voorgaande ontmoetingen, doorslaggevend. Want 
De Volewijckers trok na de hervatting ten strijde, zoo geestdriftig, 
dat de door de Friezen voor hun doel opgeworpen „dijk” weldra 
bezweek. Chris Smit schoot er de eerste bres in na een voorbeeldigen 
voorzet van Bakkertje, de laatste wierp even later zelf den dam 
omver (2—0). Nog eenmaal staken de Heerenveeners den kop omhoog 
(2—1), maar toen was het ook afgeloopen. Weer was het Chris, die 
een voorzet van zijn rechtercollega met een machtigen hoofdzwaai 
bekroonde en Daan smaakte het genoegen het laatste doelpunt van 
dit seizoen voor zijn club te mogen maken (4—1).

Dat was het slot van het voor De Volewijckers mooiste seizoen 
sinds de oprichting op 1 November van het jaar 1920. Het seizoen, 
dat het eerste kampioenschap in de eerste klasse van den N.V.B. 
en tegelijk het eerste kampioenschap van Nederland in Amsterdam- 
Noord bracht. Daarmede trad de club van den Overkant van het IJ 
in de voetsporen van de roemrijke Amsterdamsche clubs R.A.P. en 
Ajax. Zij waren het geweest, die voordien den hoogsten eeretitel 
aan ’s lands hoofdstad brachten. De Volewijckers volgde hen op. 
De club van Wagenaar en Corstens is een nieuwe ster aan het firma
ment der kampioenen. Moge die groen-witte-ster blijven schitteren 
en immer een sieraad van de Nederlandsche voetbalwereld zijn!

B. P.



B. PASTERKAMP:

De triomf van het stopperspil-systeem.

Deze woorden van den voorzitter van De 
Volewijckers, den heer Douwe Wagenaar, ge
sproken op den Tweeden Pinksterdag van het 
jaar 1944, in het volle Olympisch Stadion te 
Amsterdam, enkele minuten nadat de lands
titel door een overwinning op Heerenveen was 
behaald, zouden we niet gaarne in deze feest- 
krant buiten beschouwing willen laten. Daar
voor waren ze te kernachtig en drukten ze te 
goed datgene uit, waardoor de club uit Am- 
sterdam-Noord na een reeks van zoo’n honderd 
wedstrijden den sprong uit de derde-klasse 
naar de spits van het Nederlandschen voetbal 
kon volbrengen. Ook wij willen het hier op 
deze plaats getuigen: De Volewijckers dankt 
den grooten triomf, wellicht den grootsten ooit 
door een Nederlandsche voetbalclub behaald, 
inderdaad voor een zeer en zeer belangrijk 
deel aan het feit, dat het onder alle omstan
digheden trouw is gebleven aan het stopper
spil-systeem.

Hoe de groen-witten er toe kwamen deze 
speelmethode in te voeren? Het is voorzitter 
Wagenaar geweest, die het bestuur der Mos- 
veldclub tot de „revolutie” wist te brengen. 
Hij vertelde ons:

— Na een verblijf in onze Oost bracht ik 
in 1933 eenigen tijd in Engeland door, waar 
ik in aanraking kwam met het Engelsche be
roepsvoetbal. Ik maakte kennis met het Lon- 
densche Arsenal en zijn eminenten leider, 
wijlen Herbert Chapman. Arsenal was in zijn 
glorietijd, mooie wedstrijden zag ik, met Chap
man en verschillende spelers kwam ik in con-

De twaalfde man.
Eere wien eere toekomt! Vandaar deze teeke- 

ning van Jan Soeurt. Hij verdient een plaats in 
deze landskampioenschapskrant als ,, twaalfde 
speler van het kranige elftal". In de gewone 
competitie viel hij reeds vier maal in, resp. voor

Wim van Gelder en Piet Kamstra, en hij kwam 
zelfs in vijf van de acht wedstrijden om het kam
pioenschap van Nederland uit als plaatsvervanger 
voor Piet de Boer. Jan hoort bij de fiere kampioe
nen uit Amsterdam-Noord en Uschi haastte zich 
alsnog een prent van hem te maken!

„Hier, ten aanschouwe van 40.000 toeschouwers en ten 
aanhooren van geheel luisterend Nederland wil ik het 
nogmaals zeggen: Dit kampioenschap van Nederland 
hebben wij bovenal te danken aan onzen trouw aan het 
stopperspil-systeem.”

tact en in dien tijd leerde ik het stopperspil- 
systeem goed kennen en waardeeren. Toen ik 
in 1933/1934 tweede voorzitter werd van de 
club, waarin ik als jongen had gespeeld en 
welke ik als jufiior had verlaten, gelukte het 
mij onzen oefenmeester, den heer Martens, te 
winnen voor dit systeem. Eerlijkheidshalve 
dient gezegd, dat wij hem ook eenigszins heb
ben gedwongen. Hij kwam tenslotte uit de 
Ajax-school. ...! Zoo startten we met deze 
speelwijze, dus vèr voordat Fred Pagnam bij 
ons kwam. Men moet voor dit systeem de ge- 
eigende spelers hebben. Wij deden het mo
gelijk foutief door met het beschikbare mate
riaal terstond toch te beginnen, doch dat 
deden we, omdat we in ieder geval een begin 
wilden hebben. De spelers waren Baars, v. d. 
Winkel, Geurts, Wagenaar, Geerding (onze 
eerste stopperspil), Smit, v. d. Hilst, Witte, 
Hackman, Bognetteau en Stijger. Feilloos ging 
het in die eerste periode zeker niet. Zoo was 
het niet juist om twee avonden per week te 
trainen, hetgeen we ook hebben ingezien. Maar 
toch: we hadden succes. De toepassing gingen 
we perfectionneeren, toen Pagnam bij ons 
kwam. Dat was een Engelschman, dat sprak 
ook meer tot de jongens. De oefenmeesters, die 
na hem kwamen, hebben het systeem bij ons 
moeten leeren. Ook de heer Van der Leek, aan 
wien we thans zoo veel te danken hebben.

Een goede greep
De Volewijckers heeft geen slechten greep 
gedaan, toen haar leiders de omschakeling 
waagden. De feiten bewijzen dat. Want juist 
in de laatste tien jaren waren de successen 
groot. Het duurde eenigen tijd voordat de ge
schikte spelers waren gevonden en voordat zij 
zich hadden aangepast, doch zoodra het stop
perspil-systeem in de geheele vereeniging, in 
alle elftallen van hoog tot laag was ingevoerd, 
plukte men de vruchten van dit wijze beleid.

Er is zeer en zeer veel geschreven over dit 
„systeem”. Vooral door de tegenstanders. En 
zooals het aanvankelijk aan ons werd opge
diend was het inderdaad een verre van smaak
vol gerecht. We doelen hier op K.F.C. De spil 
trad bij de Koogers op als derde back, ope
reerde vrijwel immer achter de achterspelers 
en daarnevens namen de kanthalfs altijd een 
sterk verdedigende positie in. De taak van de 
halfspelers moest overgenomen worden door 
de twee binnenspelers. Zoo ontstond de be
ruchte muur voor het doel. Dit noemde men 
het stopperspil-systeem, maar. . . . het was het 
niet. Het was een heel primitieve speelmethode, 
waarbij het doel der beoefening niet tot zijn 
recht kwam. Waarachtig, het was begrijpelijk, 
dat de massa hiervan niets wilde weten. Het 
werkelijke stopperspil-systeem leerde Neder
land eerst later kennen. Door Pagnam, den 
oud-Arsenal-speler. Wat hij eerst met Haarlem 
en daarna met D.W.V. liet zien was wel iets 
geheel anders dan het stugge, lompe K.F.C.- 
spel. Later kwam Pagnam bij De Volewijckers 
en hij legde ongetwijfeld den grondslag voor 
het huidige succes van de groen-witten. Hij —

Een productieve voorhoede.
De voorhoede van De Volewijckers heeft 

in het seizoen 1943/1944 haar groote pro
ductiviteit wel zeer overtuigend bewezen 
door in de 26 officieele wedstrijden teza
men zelf 84 doelpunten te maken. Dit be- 
teekent per wedstrijd ruim 3.3. Daarnaast 
maakten de achterspelers nog vijf goals, 
waardoor het totaal 89 werd, buiten be
schouwing gelaten een eigen inzet van 
D.W.S.

In de afdeelingscompetitie waren het er 
58, waarvan Daan de Jongh er met 19 de 
meeste voor zijn rekening nam. Klaas 
Bakker en Dirk de Ruyter volgden hem 
met resp. 12 en 11. Joop de Busser trof 
9 maal de roos, waarvan 1 keer uit een 
strafschop. Opmerkelijk genoeg kon Chris 
Smit het slechts tot 2 doelpunten brengen. 
Hij werd geëvenaard door Piet Ellens, 
ofschoon de laatste slechts twee maal van 
de partij was en door Van Gelder. Wim, 
de rechtsback benutte n.1. 1 strafschop en 
1 vrijen schop. Hij miste echter. . . . 2 pe- 
nalties. Ook Ferry van Steen scoorde eens, 
indirect uit een vrijen schop.

In de landscompetitie handhaafde Daan 
zich als topscorer. Hij maakte bijna de 
helft van de 31 doelpunten met een aantal 
van 13. Bakker en De Ruyter zagen zich 
echter gepasseerd door. . . . Chr. Smit. De 
linksbuiten, die in de gewone wedstrijden 
zelf niet veel succes mocht boeken, benutte 
thans 7 kansen tegen Bakker 5 en De 
Ruyter 3. De Busser moest met 1 doelpunt 
zelfs het onderspit delven voor Wim van 
Gelder, die thans 2 van de 3 door hem 
genomen elfmeter schoppen onhoudbaar be
nutte.

we citeeren de woorden van den heer Wage
naar — perfectionneerde de toepassing van 
hetgeen De Volewijckers reeds verschillende 
jaren trachtte te leeren.

Daarbij werden verschillende zaken duide
lijk. In de eerste plaats wel, dat hetgeen 
K.F.C. als zoodanig voorstelde niets te maken 
had met het befaamde Arsenal-systeem, doch 
dat de Koogers slechts een „eigen systeem” 
brachten. Want de Engelsche speeltrant, het 
z.g.n. stopperspil-systeem, is niet zuiver ver
dedigend. Er wordt wel degelijk even groote 
aandacht in besteed aan den opbouwenden 
taak, aan de middenlinie en verdediging. De 
niet-kenners zien meestal niet verder dan hun 
neus lang is. Zij zien den spil tusschen de 
backs, althans bij den midvoor der tegenpartij. 
Zij zien ook de twee achterspelers bij de bui
tenspelers der tegenstanders. Het meeste zien 
zij echter niet. En dat zijn juist die spelonder- 
deelen, welke zulke groote mogelijkheden voor 
alle spelers openen. Men beweert wel eens: in 
dit systeem heeft iedere deelnemer een be
paalde taak. Inderdaad. De backs, midden- 
spelers en de binnenspelers hebben een op
dracht. Althans wat de dekking der tegen
spelers betreft. Maar in welk goed elftal is 
dat niet het geval? Belangrijker lijkt ons noch
tans het feit, dat het gros der menschen, die 
dan volgens een „omlijnd plan” hebben te 
handelen, in het stopperspil-systeem voldoende 
gelegenheid behouden tot eigen initiatief. Er is 
eigenlijk maar één man, die dit niet heeft: de 
spil. Hij is gebonden aan zijn „tegenligger”. 
Daar staat echter terstond tegenover, dat de 
twee kanthalfs hierdoor een grootere taak op 
het middenveld hebben. Zij komen veel meer 
in actie dan in eiken anderen speelvorm. Zijn 
de backs „doode elementen” ? Er is geen 
sprake van. Ook voor hen zit er wel degelyk

(Slot op pag. 11).



In het licht
A LS U niet voor kaartjes komt, kunt U wel 

boven komen ....
Een vrouwenstem roept ons deze woorden 

van boven-aan-den-trap toe. We komen wèl 
voor kaartjes en gaan toch naar boven om te 
belanden in een gezellig hol, in het secretariaat 
van De Volewijckers in de Kievitstraat ten 
huize van den heer Corstens. We zijn er al 
eerder geweest. Ja, je moet toch zien je vrien
den en kennissen aan toegangsbewijzen te 
helpen voor de kampioenswedstrijden van De 
Volewijckers. Het beeld is thans hetzeljde als 
de voorgaande avonden. Weer twee hard wer
kende mannen aan stampvolle bureaux, die 
bezaaid liggen met brieven en postwissels. De 
honderden enveloppes zijn al opengemaakt 
door de beste assistente, welke men zich maar 
wenschen kan, mevrouw Corstens. Maar nu 
komt het groote karwei. Er zijn maar zbo’n 
kleine 40.000 toegangsbewijzen te verdeelen 
en wie zal je ze geven.

— Hier heb ik er eentje, die vraagt 100 
kaarten. Ik zal die club er maar 10 geven . . .

— Dat is heelemaal mooi. Een postwissel 
ter waarde van f 200.— van een club uit

„Laat maar bellen."

Brabant. Er staat niet op, wat ze moeten heb
ben en ook niet hoeveel. Wat moet je daar 
nou mee aan. Zullen we het geld maar terug
sturen ....

Rrrring! Rrrringgg! Rrrrinnngggg . . . Voor 
de duizendste en zooveelste maal jengelt de 
telejoon.

— Laat maar bellen. Je wordt er gek van. 
Mijn vrouw is al tien pond afgevallen, alleen 
al van het loopen naar dat ding. En aan eten 
kom je niet meer toe, vertelt secretaris Cor
stens. En hij laat den haak rustig liggen. 
Maar de meneer aan den anderen kant geeft 
den moed blijkbaar niet op. De telefoon blijft 
rinkelen en na langen tijd luistert er maar 
iemand.

— Met De-Volewijckers. Neen, meneer we 
hebben geen kaartjes meer. Uitverkocht, totaal 
uitverkocht.

— Hoe dat kan? Ja, dat weet ik ook niet, 
maar we hadden er nog wel een Stadion bij 
kunnen hebben. Er zijn zoo ongeveer twee 
maal zooveel kaarten aangevraagd als we 
hebben. Dag meneer.

Nauwelijks ligt de haak weer op zijn plaats 
of daar gaat de schel weer. Je kan niet weten, 
wie het is, dus luisteren maar.

der schijnwerpers ... 1

Zoo gaat het den heelen avond door. Onder- 
tusschen staat ook de huisbel niet stil. Het 
geheele gezin van Vader Corstens is in actie. 
Dan komt Jan, een rasechte Volewijcker, die 
voor zijn baas nog een kaartje wil hebben, 
dan de groote onbekende Jansen, die hier naar 
toe is gestuurd. Door wien? Ja .. . dat weet 
hij niet. Hij zag er zoo en zoo uit en had 
gezegd: Vertel maar dat je van mij komt, dan 
krijg je er wel een paar.... Maar Huize 
Corstens is geen voorverkoopadres. Het heeft 
alleen de verzending aan de Bonden en ver
eenigingen in handen. Vandaar veel misver
standen, ondanks de pogingen het beschikbare 
aantal zoo billijk mogelijk te verdeelen. Al 
bieden de menschen een pond boter, ze krijgen 
hier geen toegangsbewijs. Diegenen hebben 
heelemaal geen kans. Gevolg: de meest onaan
gename verwijten van den kant van het publiek 
in plaats van het verdiende pluimpje voor de 
familie Corstens. Niet alleen mondeling, doch 
ook schriftelijk. Ik heb brieven gelezen, waarin 
dat Volewijckers een kapitalistische volksclub 
ivordt genoemd. Moet je nog peultjes?

T ï ET aantal begeerlijke artikelen is in deze 
* * dagen groot. Bepaalde levensmiddelen zijn 
moeilijk te krijgen. De menschen gaan echter 
niet naar den Beemster voor zichzelf, maar 
louter met de bedoeling om de daar verkregen 
groenten en aardappelen te ruilen voor.... 
kaartjes. Tooneelen spelen zich af vóór en in 
de winkels, die voorverkoop hebben. Het ge
beurt in één dezer. Een vrouw, die urenlang 
in de rij heeft gestaan (van ’s morgens 4 uur 
tot... . 9 uur!) is zoo blij, als zij voor haar 
goede centen een kaartje krijgt, dat ze den 
man achter den toonbank heimelijk een grauw 
zakje in de handen duwt. Het geschenk valt 
echter niet in goede aarde. Woest gooit de 
winkelier het papier in de richting van het 
vrouwtje en in een oogenblik ligt de grond 
bezaaid met.... groene erwten. De milde 
geefster neemt de beenen, bijkans huilende, 
want zij is er een dag voor weggeweest om 
die paar pond van een boer in handen te 
krijgen. Dagen later zoekt de winkelier nog 
naar rondjes, omdat hij er anders over valt.

.:. om te ruilen voor kaartjes ...

De menschen zijn „besjokke" ....

Een andere gelukkige overhandigt den voor- 
verkooper gelijk met de dubbeltjes een 
sigarenzakje. Weer ontsteekt de man in woede 
en werpt hij de premie in een hoek. Drie .... 
eieren vliegen door het luchtruim en spatten 
uiteen. Struif druipt van de wanden, de klan
ten gaan geel als Chineezen de deur uit....

TAE menschen zijn „besjokke”. Dat is koren 
op den molen van het vermaledijde stelle

tje opkoopers. Hoe ze er aan komen weet nie
mand, maar ze hebben heel ivat kaartjes. Be
lachelijke prijzen vragen deze „heeren” en — 
helaas — ze verkoopen grif. Totdat de politie 
een leger rechercheurs de straat opstuurt. In een 
goed half uur voor een wedstrijd worden zoo’n 
150 personen, die handel drijven in toegangs
bewijzen, gearresteerd. Aan den schandpaal 
gaan ze, op de parkeerplaats nabij het Sta
dion, bewaakt door hondenagenten. Gedu
rende den wedstrijd moeten ze daar blijven 
staan, terwijl hun zakken worden leeggehaald 
en de daaruit te voorschijn komende kaartjes 
worden weggegeven aan de menigte, welke 
zich voor de hekken verdringt. Eenige dagen 
later staat het heele stel terecht en veroor
deelt de rechter hen zonder onderscheid tot 
hooge geldboeten. Diegenen onder hen, die 
donateur zijn van De Volewijckers worden als 
zoodanig geschrapt. Dat is wellicht hun groot
ste straf, maar ze verdienen ook niet beter.

★ ★ ★

WE reizen naar Heerenveen in gezelschap 
van het geheele Volewijckers-gezelschap, 

bestaande uit de spelers en enkele bestuursleden. 
Staan nog onder den kap van het C.S. als 
Ferry van Steen zijn koffergramojoon voor den 
dag haalt en voor vroolijke muziek zorgt. 
Kaarten komen voor den dag en er wordt 
niet.... gezwickt. Mag niet van voorzitter 
Wagenaar, omdat dat te grof gaat. In een 
andere coupé wordt wel gegokt. Daar kan de 
praeses toch niet kijken .... Net kleine jon
gens! Bij ons vormen Daan en Wim een sterk 
„koppel”, dat dik „punten” wint. Honger! 
Eén roep is voldoende om den koffer geopend 
te krijgen en dra heeft iedereen een zacht 
gekookt.... ei te pakken. De conducteur eet 
mee. We treffen het: Klaas Bakker is jarig 
en hij is scheutig met Engelsche sigaretten. 
In Zwolle overstappen en wachten op het 
lokaal treintje naar het Friesche land. Chris 



komt in de grootste moeilijkheden. Ze halen 
zijn kojjer leeg en wuiven met z’n pijama naar 
de menigte.

Laatste etappe. Met z’n twintigen in een 
coupé voor.... acht man. In den hoek zit 
een aardig meisje in de verdrukking en ieder
een wil haar graag helpen. Allen zijn het 
bestuur thans dankbaar voor de regeling om 
de vrouwen en meisjes apart te „verzenden” 
onder geleide van de heeren Salie en Kooiker 
met hun vrouwen. Alleen Chris Smit moet zich 
een tikje beheerschen, want.... Nettie is er 
ivel bij. Hij kijkt een tikje sip, maar houdt 
zich goed. Na een langdurigen strijd wordt be
sloten het lieve kind in den hoek om de beurt 
op schoot te nemen. Maar als ze hoort, dat 
ze reist met De Volewijckers en dat die blonde 
Daan de Jongh is wil zij niet meer verande
ren. Evenmin Daantje . ... In Noordwolde nog 
een ajscheid: Nettie gaat niet verder mee en 
iedereen hangt uit het portier om te zien hoe 
Chris haar laat vertrekken. Een pakkend inter
mezzo en vier blozende wangen. ’t Duurt zoo 
lang, dat Chris bijna den trein mist....

TJEERENVEEN ontvangt ons gastvrij. Zooals 
* * het Friezen betaamt. In het hotel van den 
heer Groen smaakt het eten beter dan waar 
ook. Maar honger hebben de jongens al niet 
meer, want met behulp van de weinige brood- 
bonnen van schrijver dezes hebben ze intus- 
schen verschillende banketbakkerijen geplun
derd .... Ze zijn er dik van, met uitzondering 
van Arie Konradt, die nog aan ’t eten is als wij 
in een gereserveerde kamer de meegenomen 
taarten van kant maken, koffie drinken en een 
kaartje leggen. De bestuursleden Wagenaar

... om de beurt op schooi te nemen.

en Van Gelder geven dagorders uit. Dat wil 
zeggen: ze maken bekend, waar de mannen 
zullen worden gehuisvest, want er is geen 
plaats genoeg in het hotel. Ook voor mij is 
er geen plaats. De vriendelijke secretaris van 
Heerenveen weet er wel raad op. Dra heeft 
hij een kosthuis voor me gevonden, vlak bij 
het hotel, op een paar minuten loopen ....

Tien uur moeten de spelers naar bed. Ze 
gaan. Wij. . . niet. Mijnheer Groen is een 
prima gastheer, maar hij heeft geen borrel. 
Geen bezwaar. Voorzitter Wagenaar ontkurkt 
een flesch en oome Kees Kamstra is er als 
de kippen bij onze glaasjes te vullen. Er zit 
er nóg een in. De hotelhouder drinkt mee, 
raakt al pratende in de goede stemming en 
komt op zijn beurt met een flesch voor den 
dag. Het wordt gezellig. Ons heele gezelschap 
moet buitenshuis overnachten. Er komt echter 
niets van. We blijven net zoo lang „hangen”, 
dat de klok elf heeft geslagen en moeten wel

De triomf van het
• stopperspil-systeem.

, (vervolg van pag. 9) 
gelegenheid tot handelen naar eigen inzicht in. 
Men denke slechts aan de „wisselwerking”. 
Nu de voorhoede. Die van De Volewijckers 
heeft in het afgeloopen seizoen al zeer over
tuigend bewezen, dat het spelen met een stop
perspil, zooals dat volgens het Arsenal-recept 
gebeurt, niet van fnuikenden invloed behoeft 
te zijn. Zij scoorde in 26 wedstrijden 89 doel
punten, cijfers, welke voor zich spreken. Ja, 
maar de binnenspelers worden niet in het aan- 
valsspel betrokken, ze staan maar met drie 
man in die voorhoede. Ik hoor het de tegen
standers al zeggen. Laat mij hierop slechts dit 
antwoorden: juist door de positie van de bin
nenspelers konden de drie overige aanvallers 
zooveel doelpunten maken, en bovendien trof
fen zij zelf nog precies 25 maal de roos via 
normale aanvallen. Ik kan 30% van het totaal 
voor de binnenspelers niet slecht vinden, ge
loof zelfs niet, dat vele collega’s uit andere 
elftallen, die niet volgens het stopperspil- 
systeem spelen, hetzelfde aandeel in de winst 
hadden.

Niet aantrekkelijk . . . . ?
Wanneer ik me na het memoreeren van 
deze nuchtere feiten nog even tot de „bestrij
ders” van het stopperspil-systeem wend, zij vol
staan met opmerkingen over persoonlijke con
clusies van mijn grooten collega Joris van den 
Bergh. We verheugen ons er ten zeerste over, 
dat hij na zijn ziekte weer in staat is zijn vlotte 
pen te gebruiken. Hij constateerde dat het 
Nederlandsche voetbal zijn charme heeft verlo
ren door de W-formatie. Dit klinkt mede als een 
verwijt aan het stopperspil-systeem en dat is 
niet juist. In ieder geval zagen we dit seizoen 
van De Volewijckers de prachtigste wedstrij
den, welke men zich maar wenschen kon. Die 
leverden niet alleen overwinningen op, maar 
ook nederlagen. We denken hier aan de ont
moetingen tegen Hermes-D.V.S., H.B.S., 
E.D.O., D.W.S., Heerenveen en L.O.N.G.A. 
Sommige dezer waren mooi door het spel van 
de Amsterdammers, de meeste evenwel door
dat ook het tegenspel goed was. En hier raken 
we de kern van de zaak. Wanneer een wed
strijd, waarin één der partijen in de W-forma
tie speelt, minder aantrekkelijk is, ligt dat in 
negen van de tien gevallen aan het spel van 
de tegenpartij, aan het tegenspel. Maar niet 
aan het stoprperspil-systeem, zooals De Vole
wijckers dat speelt. Vaak genoeg waren de 
wedstrijden het aanschouwen reeds dubbel en 
dwars waard door het werk van de groen- 
witten alleen. Toen een L.O.N.G.A. in Tilburg 
echter daarnevens het juiste tegenspel leverde 
zag men den besten kampioenswedstrijd van 
de geheele competitie. Zoo was het ook in de

in het hotel blijven logeeren. Met zijn achten 
vinden we dwars over elkander ligplaats op 
stroobedden op den grond in de „concentratie- 
kamer”. Oome Kees en Piet de Lange zorgen 
er voor, dat er voorloopig niet kan worden 
geslapen. Douwe Wagenaar moet ten slotte 
naar beneden komen om stilte te verzoeken 
met het oog op de vlak boven ons slapende 
spelers.... Den volgenden dag hooren we, 
dat zij tot diep in den nacht zaten te kaar
ten ....

Het deert hen niet. Zij spelen tegen Heeren
veen een prachtig partijtje en winnen met 
5-1. Zoo zijn landskampioenen! PAS.

twee gewone competitie-wedstrijden tegen 
Hermes-D.V.S. door het goede werk van beide 
partijen, zoo was het ook in Heerenveen. Het 
is jammer, dat de heer Van den Bergh deze 
ontmoetingen niet heeft gezien. Hij zou dan 
ongetwijfeld tot onze conclusie zijn gekomen, 
n.1. dat de schoen niet wringt door het stopper
spil-systeem, doch door het tegenspel!

Het ligt ons niet, dat stopperspil-systeem . . . 
Het is niet Hollandsch. Dit is een ander be
zwaar van den Brabantschen journalist, die 
zelfs spreekt van een „aanranding van het 
Nederlandsche karakter”. Zijn uitgangspunt is 
onze volksaard en dien legt hij als volgt vast: 
wij zijn nuchter en beminnen de doelmatig
heid. Eenvoudiger, doch ook duidelijker had 
hij het niet kunnen zeggen. Want zoo zijn wij. 
Maar.... daarom past het stopperspil-systeem 
ook zoo goed in onzen kraam! Immers dit 
systeem heeft juist doelmatigheid tot bedoe
ling, wijl het primo versterking van de ver
dediging bevordert en daarnevens zoovele mo 
gelijkheden openlaat voor de andere linies. 
Risico loopen wij niet graag. Pas wanneer 
deze factor is uitgeschakeld „voelen” we iets 
voor een onderneming. Ook in de voetbal
wereld, omdat daarin gebleken is, dat het 
z.g.n. opportuniteitsvoetbal — en dat is dan 
het door den heer Van den Bergh zoo gepre
zen Hollandsche voetbal — niet die groote kan
sen op succes inhield en inhoudt. Ja, het stop
perspil-systeem is van Engelschen oorsprong. 
Zelfs politieke bladen hebben deswege deze 
speelmethode aangevallen. Deugt zij echter 
daarom niet ? Engeland is ook de bakermat 
van het geheele voetbalspel. Nimmer hebben 
we echter hooren beweren, dat het voetbalspel 
niet voor ons geschikt is. ...

Laat men nooit meer zeggen, dat het 
stopperspil-systeem ons niet ligt. De Vole
wijckers is er kampioen van Nederland 
door geworden en op zeer fraaie wijze. De 
triomftocht van De Volewijckers is ook de 
triomftocht van het stopperspil-systeem 
geworden. Laat men ook niet langer be
weren: de wedstrijden zijn niet mooi door 
dat systeem, door die W-formatie, door 
dien stopperspil. Door De Volewijckers 
hebben wij andere ervaringen opgedaan, 
ervaringen, die ons de overtuiging gaven, 
dat er meer niet deugt in de elftallen, 
welke zonder stopperspil dan in die, welke 
mèt den stopperspil spelen.



De Volewijckers-jeugd maakt zich klaar.
Zorg er voor, dat je vereeniging over een 

goede jeugd-afdeeling beschikt! Indien een 
voetbalclub iets bereiken wil, dient zij speciale 
aandacht aan de jongeren te schenken en we 
kunnen den laatsten tijd gelukkig const^tee- 
ren, dat dit door tallooze clubleiders is begre
pen. Er wordt inderdaad zeer veel gedaan voor 
het jonge grut. Ja, op het oogenblik beschik
ken de meeste vereenigingen zelfs over een . . . 
welpen-afdeeling. Daarin komen de „turfjes” 
uit, jochies, jonger dan 12 jaar, die nauwelijks 
zijn ontgroeid aan Moeder’s paplepel. Wed
strijden in competitieverband kunnen zij uiter
aard nog niet spelen. Daarvoor zijn zij nog te 
jong. Maar het kan heelemaal geen kwaad, 
dat zij in hun kleine-kinderschoenen al begin
nen met het spel te beoefenen. Laat men ze 
maar vast „vangen” voor de voetbalsport!

Hoe staat het met de jeugd bij De Vole
wijckers? We vinden deze vraag belangrijk ge
noeg om haar in dit feestnummer aan te 
stippen, omdat van de kwaliteit van het mate
riaal in de adspiranten- en junioren-elftallen 
de toekomst van de vereeniging afhangt. Im
mers, het is toch zoo, dat men alleen van de 
jongens, die in de club geboren en getogen 
zijn, alles kan verwachten. Het moet voor 
I0G°/o van eigen kweek komen. En niet van 
„import” of van „overloopers”. Het verleden 
heeft dat tot en met bewezen. Het zou o.i. — 
in dit opzicht kunnen we het niet eens zijn 
met het standpunt van voorzitter Wagenaar — 
zelfs geen kwaad kunnen, als aan het euvel 
„Overschrijvingen” nog meer paal en perk 
werd gesteld dan thans het geval is.

Frans van der Hilst, de ijverige secretaris 
der afdeeling van de landskampioenen, voor
spelde het ons reeds bij de samenstelling van 
het vorige feestnummer: er komen van het jaar 
meerdere kampioenen! Welnu, de balans is 
schitterend. Van de 16 elftallen behaalden er 
niet minder dan zeven het kampioenschap, 
terwijl er 4 op de tweede plaats eindigden. De 
hoog gestelde verwachtingen zijn nog verre 
overtroffen!

De junioren brachten het er bepaald slecht 

af. Niet omdat geen hunner de eerste plaats 
wist te veroveren, doch drie van de vier elf
tallen eindigden zelfs in de onderste regionen. 
Het derde bereikte nog de derde plaats, doch 
zijn afdeeling bestond uit slechts . . . zes 
ploegen.

Belangrijk beter waren de resultaten van de 
zeven elftallen bestaande uit jongens van 14 
tot 16 jaar. De adspiranten 3, 4, 5 en 7 plaats
ten zich aan de spits, de eentjes eindigden op 
de tweede plaats achter Ajax evenals ploeg 6. 
Alleen het tweede elftal kon geen rol spelen 
en moest genoegen nemen met de op één na 
laatste plaats. Het zorgde echter voor een 
volledige rehabilitatie door beslag te leggen op 
den beker van de afd. Amsterdam, waarvoor 
in de finale den kampioen der competitie- 
afdeeling, Rivalen, moest worden verslagen. 
Een bewijs, dat deze jongens het dus ook wel 
kunnen!

Nu de adspiranten van 12 tot 14 jaar. Zij

waren de trots van de jeugd-commissie. Vijf 
elftallen van deze groep namen- aan de com
petitie deel en boekten de mooiste resultaten, 
welke men zich maar wenschen kan. Drie 
hunner (8, 9'en 10) werden kampioen, voor de 
twee andere was de tweede plaats. Tezamen 
speelden deze vijf ploegen 63 wedstrijden en 
daarin veroverden zij niet minder dan 106 pun
ten. Vooral de „elfjes” deden het schitterend. 
Ongeslagen behaalden zij den eeretitel, zij 
hadden met 74—10 ook het beste doelgemid- 
delde van alle jeugdelftallen der club. Het 
negende werd kampioen na een beslissings
wedstrijd met D.O.S.S. 4, welke in een gelijk 
spel eindigde. Dat was echter ook voldoende 
voor de kleine Volewijckers-jongens, omdat 
hun doelgemiddelde — zij het dan zeer weinig 
— beter was.

De 16- elftallen samen speelden 216 wed
strijden. Daaruit behaalden zij door 123 over
winningen en 32 gelijke spelen 278 punten. 
Dit geeft een gemiddelde van 1.24. Een be
hoorlijk cijfer, dat bij betere resultaten van de 
junioren echter indrukwekkender was geweest. 
Het gemiddelde voor de oudere adspiranten is 
n.1. 1.45 en dat der jongeren. .. . 1.69. Vooral 
voor het laatste moyenne kan men zijn hoedje 
afnemen.

Deze resultaten en nuchtere cijfers zijn wel 
zeer bemoedigend. Teekenen we daarbij nog 
aan, dat in de ploegen der junioren, ondanks 
de minder goede prestaties, toch spelers zitten, 
van wie veel verwacht kan worden, dan is het 
duidelijk, dat de groen-witten voor de jaren, 
waarin de jeugd de taak der huidige seniores 
moet overnemen, niet bevreesd behoeven te 
zijn. De „ondergrond” is goed. Ongetwijfeld 
d?or de goede „bewerking” en door den pret- 
tigen geest in de vereeniging, welke feiten 
zoo’n groote rol spelen bij het opbouwen van 
een sterke jeugd-afdeeling, zooals elke behoor
lijke vereeniging dient te bezitten. De clubs in 
ons land spiegelen zich in dit opzicht aan De 
Volewijckers. Niet alleen in hun belang, maar 
meer nog ter wille van het Hollandsche voet
bal in het algemeen! B. P.
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