
 

Inleiding 

Waarom deze Nieuwsbrief? A.S.C. De 

Volewijckers heeft al een website en een 

Facebookpagina, maar er gebeuren binnen 

onze club zoveel interessante dingen dat we in 

september zijn gestart met een aparte 

maandelijkse Nieuwsbrief. Veel leesplezier 

met nummer 2! 
 

Het gaat goed met veel elftallen! 

De zaterdag 1 staat ongeslagen bovenaan en 

veel jeugdelftallen doen het ook goed. Zo 

goed dat sommige spelers zijn uitgenodigd 

voor selectiewedstrijden voor Jeugd Plan 

Nederland (West 1): van J017 Marijn Borst, Che 

Sleutel, Bjorn Jonker, Naci Doruncu en van J016 

Rydell Frankel. De selectiewedstrijden vinden 

plaats op dinsdag 15 en 29 oktober. Veel succes 

jongens! 
 

Voorzitter Rob Schulp stopt na 16 jaar 

 
Het zal even wennen zijn op de club: na 16 

jaar stopt Rob Schulp binnenkort als voorzitter 

van De Volewijckers. Op de jaarvergadering 

van 2 december overhandigt Rob de 

voorzittershamer aan zijn opvolger. Informatie 

over de nieuwe voorzitter volgt in de 

Nieuwsbrief van november. Rob: alvast 

hartelijk dank voor je immense verdiensten 

voor de club! 
 

Vergissing hersteld 

Op 14 september heeft het bestuur met een 

korte feestelijke bijeenkomst een fout 

hersteld: per abuis was de organisatie 

vergeten om bij de start van het Zilveren Pont 

toernooi, annex feestelijke wederopstanding  

van De Volewijckers (24 augustus), Mosveld- 

 

 

baby Piet van der Muts uit te nodigen. Van der 

Muts maakte deel uit van het elftal dat in 

1961 via “het wonder van Zuilen” promotie 

naar de eredivisie wist af te dwingen. 

 

 
Op de foto staan van links naar rechts: Hassie 

van Wijk, Piet van der Muts, Piet Boogaard, 

Andries Jonker, Ruud Post en Henk Ellens. 

Meidendag op 23 oktober 

 

Voor meiden tussen 6 en 14 jaar die gek zijn 

op voetbal organiseert De Volewijckers op 

woensdag 23 oktober een Meidendag. Tijdens 

de Meidendag kun je lekker voetballen en op 

het veld geven ervaren coaches en trainers 

uitleg over spelen bij De Volewijckers. Op onze 

facebookpagina vertellen beroemdheden als 

Daphne Koster (Ajax) en Daniëlle van der Donk 

(Arsenal) waarom meiden op 23 oktober zeker 

naar dit voetbalfestijn moeten komen. Meld je 

aan en zegt het voort! 

Meer lezen over A.S.C. De Volewijckers? Kijk 

ook regelmatig op onze website of Facebook-

pagina: 
https://www.facebook.com/ascdevolewijckers/ 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond 16 

november 2019. 

      WIJ ZIJN DE VOLEWIJCKERS!            
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