


Bordje uit tram 9 (Centraal Station-Watergraafsmeer). Op 
19 augustus 1973 verloor FC Amsterdam met maar liefst 
6-1 van Ajax. Het was de laatste wedstrijd van Johan Cruijff 
bij Ajax voordat hij naar Barcelona vertrok. Nummer 14 
scoorde in deze wedstrijd één goal. Piet Keizer speelde 
zijn laatste wedstijd trouwens ook tegen FC Amsterdam 
(op 13 oktober 1974, zie de achterzijde).
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Affiches

Scan de QR-code voor de goal van Johan Cruijff



Bron: ajax.nl

Bron: ajax.nl



Niet iedere Blauw-Witter wilde fuseren met DWS, maar 
het jongetje links van het spandoek, Jan Royé junior, werd 
later toch een Lieverdje. Trainer Henk Wullems (links) en 
Jan Fransz (in trainingsspak) hebben aandacht voor het 
protest. Jan Royé junior speelde 33 wedstrijden voor FC 
Amsterdam en scoorde vijf keer.

6
woensdag

januari

Bron: Nationaal Archief

Spelers



Henk Wullems debuteerde als trainer in het betaalde voetbal bij 
Blauw-Wit. Hij was daar trainer van 1968 tot en met 1971. Jan 
Fransz speelde van 1970 tot en met 1972 voor Blauw-Wit. Jan 
Royé junior kwam na de zomer van 1980 over van Blauw-Wit, 
speelde in het seizoen 1980-1981 in Jong FC Amsterdam en in 
het seizoen 1981-1982 in het eerste elftal. Na het opheffen van 
FC Amsterdam vertrok Jan Royé junior naar Haarlem en later 
naar DS 79. Jan Royé junior staat, net als zijn vader vroeger, met 
beenmode op de markt.

Bron: De Telegraaf 16 januari 1981, FC Amsterdam-Vitesse 4-1



De bank van DWS in de laatste maanden van het bestaan 
van de profclub, kort voor de fusie met Blauw-Wit (en later 
De Volewijckers). Pim van de Meent (midden) met rechts 
naast zich Dé Stoop (mooi hoedje!). Volop spanning want 
DWS had degradatiezorgen. Toen kon het nog dat de voor-
zitter (Stoop) in de tweede helft gewoon naast de trainer 
op de bank kwam zitten!
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Bron: Voetbal International april 1972

DWS





De Volewijckers onder leiding van trainer Jany van der 
Veen waren kampioen van de tweede divisie geworden in 
1970-1971 en gepromoveerd naar de eerste divisie. De 
ploeg uit Noord wilde het op eigen kracht proberen. Ze 
deden niet mee met de fusiebesprekingen. In het seizoen 
1973-1974 ging de club toch overstag.

28
donderdag

januari

Bron: Nationaal Archief, De Volewijckers-Blauw-Wit 1-0 (1966)

De Volewijckers



Wim Riechelmann, die toen bij de De Volewijckers speelde, 
heeft later ook bij FC Amsterdam onder contract gestaan. Hij 
ging later naar Cambuur.

Opstelling 14 mei 1972



A-selectie seizoen 1975-1976. V.l.n.r.: Pim van de Meent, 
Gijs van de Bildt, Martin Wiggemansen, Tom Dekker, Cor 
Swerissen, Rob Bianchi, Hans Suiker, Dries Boszhard, Nico 
Jansen, Jaap Visser, André Wetzel, Heini Otto, Tonny Bruins 
Slot, Theo Husers, Cor Ten Bosch, Erwin Snijders, Cees 
van Veenendaal, Jan Jongbloed, Leen van der Merkt, Frits 
Flinkevleugel, Tjeerd Koopman, Abe van den Ban en Jan 
Wieseman.
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Elftalfoto





Piet Kranenberg was rond de eeuwwisseling de stuwende 
kracht achter de plannen om het Olympisch Stadion te 
behouden. Voor een FC Amsterdammmer is het Olympisch 
Stadion toch een beetje je ‘thuis’. Gelukkig hebben we het 
stadion nog! Het Piet Kranenbergpad loopt vanaf de A10 
achter het stadion langs naar de Stadiongracht. Zie de ach-
terzijde voor de schoonheid van het Olympisch Stadion.

19
vrijdag

februari

Olympisch Stadion



Bron: Nationaal Archief



DWS en Blauw-Wit, de founding fathers van FC Amster-
dam, hadden beide wat ‘in hun mars’. Een jonge Rob de 
Nijs zong namens DWS en Will Habets namens Blauw-Wit. 
Het luchtmachtkoor en -orkest onder leiding van Jack Bul-
terman, bekend van The Ramblers, zorgde voor het refrein 
en de muziek. Ook bekend is het clublied Hoempa hoempa 
DWS van Johnny Hoes.
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DWS/Blauw Wit

Scan de QR-code voor het beluisteren van de Stadionmars


