Toelichting
‘20, begin jaren
‘30 een zeer begenadigd rechtsbuiten van Blauw Wit. Spelend in de eerste klasse tegen clubs als Feijenoord, Ajax,
Adje Gerritse was eind jaren
jaren ’20,
jaren ’30
ZAC,
ntal selecties voor de “zwaluwen”
”zwaluwen” en olympische elftallen het Nederlands
Nederlands Elftal. Op het hoogtepunt van zijn
ZAC, HFC,
HFC,etc
etc behaalde
behaalde hij
hij inin 1929,
1929, na
na een
een groot
groot aa
aantal
carriëre
dere keuze: hij gaat spelen voor afc Taba, een door Amsterdam tabaks handelaren pas opgerichte club club, in
carriëre maakt
maakt hij
hij op
op 25—jarige
25-jarige leeftijd
leeftijd een
een bijzon
bijzondere
de
Na één seizoen vertrekt hij naar het Alkmaarse Alcmaria Victrix, op dat moment op het één na hoogste
de laagste
laagste klasse
klassevan
vande
de Amsterdamse
AmsterdamseVoetbalbond.
Voetbalbond. Na
nivo
(”Aclmaria”) begint.
begint. In
In 1939
1939 vertrekt
vertrekt hij
hij weer
weer naar
naar Amsterdam,
Amsterdam, gaat
gaat wederom
wederom voetballen
voetballen bij
bij afc
afc Taba,
Taba, waar
waar
nivospelend,
spelend,waar
waar hij
hij ook
ook een
een eigen
eigen sigarenwinkel
sigarenwinkel (“Aclmaria”)

hij naar
naarwaarschijnlijkheid
waarschijnlijkheid zijn
zijn carriëre
carriëre ook
ook eindi
eindigt.
hij
gt. Adje lijkt na de jaren veertig volledig uit beeld geraakt. Op www.wijwarentabakkers.nl kun je een
reconstructie van zijn voetballeven nalezen.
Bij zijn onderzoek rondom het 100-jarig
jubileum van Alcmaria Victrix, in 1998, komt Peter Gerritsen (geen familie) in het bezit van twee persoonlijke
100—jarig jubileum
plakboeken van Attie (zoals hij in Almaar bekend staat). Het zijn unieke documenten waarin hoogstwaarschijnlijk Attie zelf orde schept in krantenartikelen en
foto‘s.
ledig gedigitaliseerd naleesbaar. Van zijn Blauw
Blauw Wit carrière, zo vanaf 1926, t/m Alcmaria Victrix en afc Taba
foto’s. InIn dit
dit document
document zijn
zijn de
detwee
twee plakboeken
plakboekenvol
volledig
verslagen
ijn op volgorde, maar de artikelen niet geheel chronologisch: het lijkt of de artikelen en foto’s
foto‘s om de zoveel
verslagenen
enfoto‘s,
foto’s, begin
beginjaren
jaren ‘40.
‘40. De
De pagina‘s
pagina’s zzijn
jaarworden
worden ingeplakt.
ingeplakt. Het
Hettweede
tweede plakboek
plakboek mist
mist een
een groot aantal pagina’s:
jaar
pagina‘s: het lijkt alsof hij een kasboek van zijn sigarenwinkel heeft opgeschoond om verder
als plakboek
plakboekte
tegebruiken.
gebruiken.
als
Een aantal foto’s
foto‘s uit het plakboek zijn in hogere resolutie op het eind van het document nogmaals opgenomen, met name om gebruik in andere documenten
te
tefaciliteren.
faciliteren.

Meer informatie remco@wijwarentabakkers.nl // rgeesken@gmail.com (Remco Geesken) of pm.gerritsen@planet.nl (Peter Gerritsen).
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Links persoonskaart
archief Amsterdam,
rechts spelersfoto
spelersfoto Blauw
Blauw Wit
Wit
Links
persoonskaart archief
Amsterdam, rechts

Speler van (volgorde clubs zeker, seizoenen niet geheel):
Blauw-Wit,
jeugd(Amsterdam)
(Amsterdam)
Blauw—Wit jeugd

1926
...…— -1926

Swift,
jeugdof
ofsenioren
senioren(Amsterdam)
(Amsterdam)
Swift jeugd

1925—–1926
1926
1925

Blauw Wit
senioren(Amsterdam)
(Amsterdam)
Witsenioren

1926— -1928
1928
1926

’t
‘t Gooi

1928—– 1929
1929 (interland
(interland Nederlands
Nederlands Elf
Elftal)
1928
tal)

(Hilversum)
_ (Hilversum)

1929
1929—–1933
1933

afc
(Amsterdam)
afc Taba
TabdAmsterdam)

1933—–1934
1934
1933

Alcmaria Victrix
(Alkmaar)
Victri{Alkmaar)

1934—–1939
1939
1934

afc Taba
(Amsterdam)
TabdAmsterdam)

1939—–...…
1939

I
MS
S

Wit(Amsterdam)
Blauw Wit
(Amsterdam)

Adje, midden met stok,
stok, op 19-jarige
Adje,
19—jarige leeftijd met Blauw Wit
Wit op toer in Zuid Duitsland
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Blauw—Wit in t Nau
w.

tra m

{Van onzen Cörrespotndent)
ALKMAAR, 10 Ma
.. Gnder 1
k
scheidurechter Ván Moorsel
£.-‚-:;
";. ::z.
bes!issingswedstrijd tusschen
Blauw Wit ..„‘;; p
0. alhjer gespeeld. Blauw Wit
had de toms ge—
WontéN on speelde voor de
rust met zon en
:"_:';‘L In den rug. Het begin
was zonder genig
….:‚.,‚Í:‚'‚ ”:…';""“:" hadden bij
alle
mist werden |‘;ì_‚ |‚‚ g|;'::::ke:\,:':lgux‚"i_ spolers de
.‚‚h“.':f‚r: ﬂ
eorst beratelt en dan

ook in de m‚,‚‚;‘‚„‚‚.‚m
komt De meeste aanvallen van
baar werden ge—
leid door den rechtervleugel, waar
Gerritaan bij
,:._<;nga:;

n de getrouwen, de echten over,
menschen aan wie de club werke
de
lijk wat heeft,
Bet
Inderdaad: dàt ware5n de ”
#3
‚
echte, trouwe Blauw Wit—s
‚
met hun leut en kun vlaggen
upporters, die giste
ren
de H.V F —tribunes bevolkten.
En als ze allemaal
2o00 zijn, als ‘t rilje, dat achter
onze persbank had plaats genome»,
Blauw Wit met
dan is

ak

godef Ia Herhaaldelijk moet de
.50,0.

dt phiréden en reeds »poed
iÏ-,;‚;„_‘:‘ ‘äi?',‚‘"'"
eze niet.
Verbagen werkt zokerfohloos—is. —Alleen doet ig
Na een
val on m;n
0.0.‘s recht

ervleugel brengt 1|‚.‚:::: ‚:‚,‚
‘;" „‚Î‚
naar Homburg,
die met een p„,‚
| 41 Voorzet den bal bij Gerri
tsen dost belanden |
| l=f: :‘”°“\‚ d_"‘“'”""" schot en
via de vingertop. l
'.!,‚;‚._.‚ äll_o,mhu…

guigen: eerlijk en correct, hoewel hij tochwaar menigeen een puntje aan kan
waarlijk een fanatiek clubman is.
©
En
©
Doreenbos was
)
oi
er ook, voorz

itter Dorenbos dan, broer svan
ids»
Hij hoorde ‘n half uur voor
den. midvo
or.
de wedstrijd, dat Newerbur
g gehuldigd zou worden
en.... om lwee uur was
Blauw Wit‘s bloemenhulde
op ‘t veld. Tusschen
de groep van Spelers en huldi
gers
zamer wordende lokken z‘n toesp zag ik hem met z‘n langzamerhand spaar—
raakje houden. ‘n Correct en sbort
op wien Blauw Wit trotsch
ief voorman,
kan zijn.
*

k
Voor al die brave menschen
i
3
man ontkwam je niet aan de een wedstrijd om van te rillen. Zelfs als neutraal
invloed van dit sensationeele
geval.
Voor mij was ‘t een uitgemaakt
e zaak, dat Blauw Wit zou winn
m.l. de laatste jaren deze club
en Ik heb
nooit
jaar nog zag ik de Amsterdammer iets anders zien doen dan winnen. Verleden
s
‘n
paar
belan
grijk
e
wedstrijden hier in Den
Haag uit het vuur sleepen.
kampíoenxu-cd.crrĳden
en beide malen wonnen ze, Twee
ik se zien spelen
waaronder die tegen Ajax, heb
aan wie daardoor de
kampioensdas werd omgedaan
.
Waarom zou i ze nu die tradi
tie zien breken? En toen ‘t direc
stond, op ‘n moment, dat Kalff, zwaa
r van gewichtigheid, enkele al t teal 1—0
f tastende Amsterdammers van
door—
de bersbank verwijderde, docht
| strijd voor Blauw Wit
mij de wed—
reeds gewonnen.

Toen is de knijpkuur begonnen
eigenlijk ook wel ‘n beelje, want voor al die Blauw Witters, en.... voor mij
ik heb

altijd — ik weet zelf niet waar
‘n zwak voor ze gehad. Eén één
om —
Wat zal er toen in Schindeler werd ‘t, twee—één voor HYVV. werd ‘E.
omgegaan zijn, Schindeler, die
iaren geleden ‘t doel van Blau
al twintig
w

voor en met zijn club geplu Wit verdedigde en sindsdien kheel wat Imm‘c'r:fn
kt heeft. Kort vóór Holl
kem mog even:
and—België sprak ik

— „Je kan er maar niet mee
uitscheiden!”
— „Ja, àls ‘t aan mij
lag! Ik kan er best mee uits
‘en, maar als ik
er eenmaal mee opgehouden ben, kome
n ze weer bij m Arùg
!”
| En nu moest Schin
deler

, die zn voorspelers de eene”
fout na de andere zag
ken, ‘t meemaken, dat door ‘n
foulje van hem ‘t eerst
eklasseschap van s‘n
lub aan een zijden draadje kwam
te hangen
. ...

#
is elke fout, door ‘n Blauw Wit—voor—
Blauw Wit—supporter scheelt, do

p »

‚
f
—

aar bij één geval, toen de
choot, toen heb.i> genspo«
gend te kg
7>

plaatst

,

Ja, de „echten” waren er welhaast
allemaal, al zullen er ook wel diver
thuis gebleven zijn of naar Haar
sen
lem zijn gegaan, om althans
deze genuwschok
niet mee te maken.
Maar Drilling was er, wat dikke
rechterde en hij deed ‘t op een r geworden, wat ouder ook. Drilling grens—
manier,

I

, „Jjaar in ‘t leven van
/
wr

stellig niet oud.

en den keeper
saten handen—

gnen syaren

satvliedde
+i

vezen midlag gespdelde hebbende etf
d AR B 1Ö doen
à
Ae
aar

E.D.Ö. op regelmatige
wijze verslagen.

haar supporterschare geluk te
wenschen. Aardige meiskes
draaiden voor de aanv
en in de rust gezel
gramofoonplaten af en tijdens
de wedstrijd woren deang
aanmoedigingen luidrlige
uchtig en fel, maar steeds corre
en sportief.
ct
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(BLAUW WIT 18 iN VErtiGE HAVEN.

Want ze verwijten nu wel aan
dat die last van senuwen hebbe
de spelers
n, maar vlak
Er waren dus wéér Amsterdammers in ‘t de Supporters ook niet uit!
Haag
je
en
wéór
was
er
dus tets
van de onmiskenbaar—gezellige
vergeplant. Maar .... met Ajax Amsterdamsche sfeer in ons deftige dorp
waren er meer meegekomen en
toen Blauw—Wit op ‘t zelfde
veld haar kampioenschap kwamverleden jaar,
verdedigen,
woren er óók heel wat maer
mensechien. Zoo gaat ‘t in de
werel
elub goed, dan is de meetrekken
de en meeblatende kudde talrij d. Gaat ‘t een
k genoeg, maar
als ‘t ‘n beetje beroerd gaat, blijve
n allee

”

e

|

—

— „Naar zoo‘n wedstrijd
ik nooît meer kijken” zei na kloo
HV.V —Blauw—Wit ‘n rechĳga
p van
euard_ Am.rlﬁa'«_.nm.‘.‘ck supporter,
die dus wel
„kaake” gezegd zal lubèm.__ atuwrl
y'b_
gaat
hij
de
volge
nde keer weer en bij
de groote beslissingswedstrijd
tegen
moment drukte hij zijn gemoedsges B.D.O. is hij vast breseni, maar op dat
teldh
eid
goed
uit,
want sulke wedstrijden
kosten je genige jaren van je
leven,

+
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‘" vlegt het leer in hot BD.0
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_ Even is B.D.0

ontmoedigd, maar als de
| Êîtmlkt m;n\;nl!pn
vol.
van Blauw Wir
zijn afgeslagen
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Vooral Gerritse is een
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voor Blauw Wit. Het laats
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Estaande zon inspeelt,
trant
af en binnen de balve
minuut vliegt een laag
ver schot van

Gerritse onhoudbaar langs
hagen (?—0), En bijna
Ver.
had Sitters Jr. dadat
ijk
“':'""' op de score nog verhoogd. als
hij alleen voor

ari

Ĳ;.\,r;…lgî;:mkcrï"nê:'; maar tegen
dezen

aanschiet,
luide î0*èf‘]u!éll':t‘ocior?ﬂhl.‘m' te
verplaatsen en
neem

ik

‘5

t de voorhoede o£n
';__:;_lî_[l:f*;;â:;’-ü;…dorvan gevaar ontbloet zijn.:::.î‚‚
De Vrios blijkt :m?.‘::
zijn plaats meer dan waard,
en redde \'a!ru(‘h"ll_
}"”‘"(;‘ kn‘l'nr! heel mooi. Zoo
grabbej
een
híîronïx?:zâ ;Ì,fl?1‘. Tanis
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terwijt
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e
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belandt

Het spel wordt nu feller,
E.D.Q, trach
halen, Blauw Wit probe
behouden. Als Blauw ert haar .vno!'n oz

WIt zieh aggﬁgma. $:
hueft losgewerkt, snelt Gerritse
:?anä:x„knn hem niet houden en langs de lijn.
de bat komt
richten Î»Ïab°Ë…';'ff â:;h fraal opgesteld
had, Bven
vitersten !!nkarhäo.k (asr_;l).nui
.1.‚‚- jn faat
slagen | Blauw, \'î‘ix:nn—1‘luim“ _thhnì
np_.‚m
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r
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3'_oräune Wácht staat den
keeper TOopt uit,

maar Dorlnn'bo;'q.dl.…kä de

zchiet den bal in het net
7 minuten te spe
(4—I). Hr js dan lu:
len,

B
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BLAUW.WIT KLoPT FEIJENOCQÓRD,
Een uitstekende wedstrijd.
Het

was

de pub

best ondanks het

belangstelling

De opstelling der elftallen was
{Îí.f'1.‘„' W‘it; . Barend

Van

Gerritse, Sitters Jr. Smit‚

Frijenoc

slechte

weer dat echter wel

invloed

Blauw—Wit ontspr:n8t
den dans.

p

als v

As

Ferwerda,

Lietzen; Siters Sr„.

mtetren>

De

Boer,

Damman:

Homböre

d. Male; Bal Jr.„ Bul Sr.;

J. Paauwe.

Overtuigende 4—1 2898

B. 1. Paauwe. Van Heel:

op E.‚D.Ö.

ireef, Barendregt, Duynhouwer en Burg

Hendrik:

‚H"t begin is voor de L;"*l“”v die door rustiger combineeren het

Amsterdam

Gerritse en Dorenbos scoren
beiden tweemaal.

sche doel bedreigen. Doch dit overwicht is van korten duur en dan volgt een
h…ïll…h

gelijke strijd met ;‘.l“h“l'…l"‘ kansen,

Zoo gaat

het een Kkwartier

).lh|]‘\. op en dan _kn…t_uvlvuh-h:k de thuisclub jets in de meerderheid.

In

lang

dez

periode _‘lÎ‘_'î°” de /-d'*_"‘\“ ‚“'“\'l en enthousiast en onder daverende aanmoedigingen
wordt Feijenoord genigszms terug gedrongen. Doch ook in deze periode waren

(Nán ougen spevialen

de aanvallen van Ì‘t'lj€th'.?rli‚ vooral door het spel van Barendregt, gevaarlijk
speelde bal
Totdàt na 25 mín. Hﬂgnlmr‚; op den vleugel een ver naar voren
bermachtigt

—…j naar binnen zwenkt, goed voorzet en de als een wervelwind toe

ben! Zij 18 er vchier mede peblidigd en dit

ten sloite nop wel zoo belaagrijk Ì-|r nige dutiz
den Amsterdainsche supportera, die kwandl
tief

‚g agers,

Bla

Wit

in g
riode.

nw het—

.„ Blauw Wig

genomen

wist

uitstekend spel. Wi konden geen enkel lid van de T.C. ontdekken, doch
tie
hier waren enkele spelers in actie die in elk geval een nadere obs
t f
ten volle verdienden.

voet

te

hebben

uitslag

nog

E.D.Ö.

Blauw—Wit

”erSù

»

svoorde

ti

niet

en

dij5

»

in

tegg

&

is—doch ook in
”elft reeds
alr

ak Wi

worden

e

‘an hubstòk

nt yi

kracht hun jeugd, hun snelheid en J
ditmaal voor áen spil niets onder
strijd terugzien, doch Damma»

_ dueel deed hij goede d‘
voor verbetering
»

{Barendrep‘ P

eee nnn Geo lĳ Q.

zo

een derde en een vièrde

van de ploeg was. Van der Male voldeed uitstekend, doch de
naast enkele grove ook onzekere momenten. Barend kon —
en ‘ettelijke blundertjes hadden Blauw—Wit noodle
Lietzen was de beste van de vier backs en v. As
zeer voldoende, doch had ook weer enkele
middenlinies dienen geprezen te worden. 3
beste half—back — heèt is uilen naar Atb
voetballer te prijzen. De Paauwe‘s zi

.. _ geijeg

s;

hebben

Wel is waar wak de
st. >met slechts 1}—0

behoorden beide mid—halfs tot de beste spelers van de ploeg
Merkwaardig was, dat aan beide kanten de achterhoede het

dar
lt dtm +oi

veel

dag gelegd had.

volhardend, doch of hij het tempo van een interland—match volgen

aanval

gebracht.

wedstrijd over de ge—
heele lin aan den

e— nog wel iets aan zijn spel. Zijn koppen i<_z(‘x-r goed, hij is stevig

De

niet

gens Blauw—Wit in dezen

In dit verband hebben vooral beide mid—halfs onze bijzondere aandad

te

neckle, onrustiger te d /

send en hèt vierde gaf
slechts uitdrukking aan
de overtuigende meer:
derheid, welke overi

als

een verkwikking te beschouwen en beide teams verdienen hulde voor hun

dienen

d

veilige ha

punt te maken. Het derde doelpunt was bes

Zoo‘n wedstrijd, waarin ondanks de gladde en soms doorschietende bal

onderzocht

den

aar

gesteund werd. Doch in de tweede helft was Blauw Wit bijna doorloopend iets

grondig

Blauw.Wit

reeds in

zeegen

fraai

en op sommige momenten gedecideerd sterkèr,

eens

waarop

Eén tegenpunt bracht dè spanning e
in en zouden de Haarlemmers er ir tn
zijn met een tweede doelpunt de portì

Feijenoord alleen dáárom een tikje sterker omdat Barendregt gevaarlijker was,

nog

moment,

oogé

Slochts geduronde ee Nj
hervatiing en vall end

ED.0, nog even de harten‘ van

van

eerst

.\'j

gen

« entÈusi

in dezen wedstrad ween

«eweest.
kart na

tweede doelpunt
wist

gelijken

toch

de

overstroomden

practich gesproken is zelfs de oversinta/

en

zou

E.D.O

over

zegeworen

zien

Förtuna,

Kennierkend was weer het snelle open spel, dat alleen mogelijk is door de vlugge‘

gehad. Het is ons duidelijk geworden, dat de jonge Paauwe, een enthou—
siast, handig en ferm spelertje, voor een interland—match niet in aanmer—n
king komen mag. Hij is gedecideerd te tenger en ook verder hapert uiet
nog wel het een en ander. De Boer was positief beter en toch ontbreek

fraaig

Toch bracht het eindsignakl niet zoozég
‚.verlossing‘‘, als mogelijk te vorwachtenf

van den aanhang der Zebra‘s met een 2—1 overwinning.
Dit fraaie resultaat hebben de Zebra‘s eerlijk verdiend. Zij hebben een uit
stekenden wedstrijd gespeeld, tenminste evengoed als in de kampioenscompetitie
tegen Ajax en wat ons vooral bijzonder genoegen doet te vermelden: in technisch
opzicht stond Blauw Wit geenszins bij haar geduchte tegenstanders ten achter!
Dat bewijst dat dit wispelturige team den laatsten tijd flink vooruit gegaan is.

technisch goed voetbal vertoond wordt, is bij de huidige spelmisère

het

zijn geweest. Want in geen enkel opzicht |
dere wedstrijd de spanning gebracht, welg
strijd van de vorige week gekenmerkt heg

ging spelen en Paauwe mee naar voren trok. Het einde kwam tot groote vreugde

zich goed in vooruit geschoven positie opstelde en vooral door Van Heel

Zebxa k in

hoofdstedelingen het terrejn en voeorden
‘l"'l"“ in triomf paar de kleedkamers.

en Pijl zijn plaats ging innemen, hebben de gasten nog gevaarlijk voor Barend
geopereerd doch er was geen doorkomen aan, ook niet »oen Pijl later mid—voor

geheel

55.0Ö

Haarlemmers voor de taak stelde haar eée

1 meter hoogte hard in

was over het

de

klasseschap te moeten verdedigen

en.

te koppen (2—1). Een prachtig doelpunt! De Zebra‘s hebben toen de overwin—
ning niet meer los gelaten. Toen even later Hendrìks wegens een blessure uitviel

rust

iÀ

—verre

tegdnovér

toeu hWet verlossecade eindsignaal klonk. dAnt

combineeren van den rechtervleugel Smit den bat doorgaf naar links stond FerwWerda

Voor

hebben de

aanvangen,

schept menige moeilij
ituatie voor het Amsterdamsche doel. Toch is de hoofd
stedelijke aanval jets vaker in actie en toen na bijna een half uur spelen wa goed

vleugelspelers.

waren

vf':l.u sche Sportpark. dat ruim 6000 , kom
wers hevàtte, toen Van Moorsel dan strijd

Na rust pakte Blauw Wit direct stevig aan. Reeds in de eerste minuut plaatst
Gerritse den bal fraai voor doel, doch èn Smit èn vervolgens Hombörg missen
alleen voor v. d. Male staande de kans. Feijenoord blijft ook goed ‘volhaiden
doch vyoornamelijk dank zij hun vleugelspelers zijn de Amsterdammer® toch
tets sterker, Een kogel van Hombörg vliegt geen handbreed naast en als Gerritse
den bal weer volkomen vrij speelt voor Ferwerda, schiet deze speler van enkele
meters afstand naast. Barendregt c.s. blijven echter gevaarlijk en voorak Hendriks

bewegelijke

‘sfeni—volumiagu»

als

zoowel

reerderheid

spoed. Doch toen na ‘n corner de bal bij den ongedekt staanden Hendriks belandde
en deze goed naar binnen aangaf, zond v. d. Greef den bal lang Barend (I—I),

zeer

!"î.F""

:_\'Lh‘…“‘

vam

bevaald

niet

vietorië

de

snmellende Gerritse den bal in het net loopt (1—0),
Dat was voor ‘î'‚'‚ Rotterdammers het sein om er nòg een schepje op te leggen
en voor Blauw Wit om minder zeker te paan spelen. De gasten kwamen in de
meerderheid en tweemaal bracht de bovenlat, eenmaal de zijpaal redding toen
Barend reeds geslagen was. Onzuiver schieten, doch ook wel een beetje tegen

klaar om in voorover gebukte houding den bal op ca.
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een
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dat
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Het publiek zat
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toe te kijken, alleer
vels
vrienden van „Arie”, den m
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e die

Het groene
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elftal
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nog
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nen

komen

hem

In

Olympische ploegen. Misschien was
dat te danken aan het feit, dat deze

situatie prachtig van

ploeg haar spel tegen het
ke Noordelijke elftal bet

vooral

vrij zwak—
kon ont—

plooien,
doch zelfs wanneer men
daarmede rekening houdt, moet men
erkennen

dat

de

groene

ploog tech—

nisch en tactisch beter voetbal speel—
de en bovenal, dat deze ploeg er veel
meer
een
werkelijken strijd
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maakte dan de blauwe ploeg.
Er
werd
—pe‘ul(l‚

voortdurend
waardoor

geestdriftig

«Iezz-
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ge—
de

beste van den middag is geworden.
Vän Wezel verdedigde het doel uit—
stekend. Het eenige tegenpunt kwam
loordat hij bij uitloopen zich niet

spoed‘g genoeg kon herstellen toen
plotseling de situatie veranderde. In

de Bruin (H.D.V.S.) en Horsten (Vi—

tesse) had men een paar soliede ach—

ve

ft
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onverflauwd en z‘n lange onder—

Wat

de

voorhoede
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Gerritse | verdienstelijk

speeld.
Hi heeft ec
pas
me
»
doelpunten gemaakt en voorts meer—
malen een groote
smate van handig—
heid gedemonstreerd, Ook Campm:

op den

anderen

vWuügel

heeft

va:

zeer goed werk gedaan. Hij trok e

ter teveel naar het midden om zelf

te schieten, waardoor hij de verdedi—
gers in staat
stehle zich voor hun
doel terug te trekken. Toch speelde
hij veel beter, dan ik hem ooit voor
‘t Gooi

heb zien

spelen. Zou

der weinige spelers
vertegenwoordigend

hij een

zijn, die in een
elftal

zich

veel

meer doet gelden dan in eigen omge—

ving? Het binnentrio was iets min—

der, toch nog ruimschoots voldoende
om de ploeg tot de

sterkste der vier

be
|
ch

twe

kla

den burgerlij
Schaik
te
boek
niet

onbetuigd

belangwekkender

tweede

wedstrijd.
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begaan en uu laat hij den bal
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t
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o
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d
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n OVertredin ubelr-Wk]
wordt aan V U.C
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een Stratsch
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!t Y. d. Weldt den stan op
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d
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log van Bläuw—Wit
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‚.0. dat is dan zeker „Groen—Zwart”?

r waarom schopt hij dan den bal
weer
#e? Hij kwam
tochhe juist zoo mooi naar hem
s

[ mee, wat voor
Blauw—Wit echter
geen bezwaar|

li

En betalen doen wij hier
in Hol—
land geen voetballers Kijk
eens .. »
Zij: „Kijk dien knappen
jongen eens .. die
Bchopt den bal weer teru
g!”
hj .. Natn uirbijde
r MHij hoort toch bij
# raaen.

eee ga
peemeer|

Zij: „Eeg

, was
Gerritsef, die daar zoo
hard met den bal dat
wegliep?”
Hij: „Neen, kindje, Gerr
itse is naar Honga—
rije gegaan en bero
epsvoetballer geworden
.”
Zij; „0, maar als hij dan
zoo goed kon spelen
= Wwaarom heeft „Roo
d—Wit” bem dan niet
beter betaald?”
Hij; „Gerritsey is nooit
bij Rood—Wit ge—
weest, liefje.

ol. ‘Fen eerstà verplaatste .w".î‚f‚‚%î‘à
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j ë vernemen dat BIZW. ovér dit

af en vormdo met Goutschons een goade ver.
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en soms alleen maar voor Blauw—
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Ditmaal werd Butfer hetslachtoffor

zich dan op het Stadion Dn:‚d;lìnùì;] Iflna {èâr
jaren woer een €0

titiewedstr

uw —Wit

‘ jax te zien. Eiàîìîardîg is ook dat beide

ïh als akijd nog een kans hebben 0;â e
eersto plaats, Denk er dus om Blauw— Wit

lmet dezolfde vurige bezieling als

en Bijeen meder
t
gewonder
Ïdoe

laatste kans vu-kekag‚ dus, opgepast.

Alles
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2—0O voorsprong roeds
Schindeler heeft goed

doelpunten vooral het laatst

we nu genmaal niet van hen

/óZz‚ ké

r

l
watkalmer
Nu echter ginghet hee
zeniet aardig gespeeld hebben,
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d.l aiegoven
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zoo vurig niet als verleden week, De vleugel
ers waren in de voorhoede dé besta, Gerrl
l bijzonder op. Het middenirio wiste weer
weldig veel kansen. Als alles eeu tikje
ugger gedaan was hadden ze vole doelpunten
kunnen maken. ‘Foch spochlon zo niet slecht!
waat Kos kreeg Eenoeg werk. De uitslag geeft
echter de verhouding goed weer want meerals
con e$k spol had Blauw—Wit toch niet ver—
dmâ och zijn door de Zebra‘s hiermee weer
evn bestbaar punt verspeeld.
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|
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soi oeeden va
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wind— en regengolagen

veld hadden verlaten.

B. E. C—Stormvogels, I—0.
eroonteig—

gob. M‚","'
r

290 e vare srijden... |genmoertenbeldeonnegerlaag lijgen: sterin:
I? î4

De overige niet—Amsterdámache veroonigin—

!bg‚kg‚b‘m Ge

4 D. B. C. geplaatst en het morkwaardige
;°Oi.tl.2»d zich vf:oî'. dat deze conhlnn{l]oúog;:

veel beter spel ontplooide dan het Vâ e
team In de promotlc-woâvtr:}?n:ﬁ;.:::: '_„..“.

DE BEKERHOUDER BLAUW W _| t® zien saf. Er werd met veel

en wanneer doelman 'l‘hljmr; :L'yfdl:n =o::ä:
itle was

her 5—: GESLAGEN'
esmnegvno

punt in dezen strijd nog op onverwachte wijze,

nl. uit een strafschop, dle door Slebbeles genò»—

AMSTERDAM, 21 Aug. — Konin

g Voetbal
Fegeert weer. A, F. C. hèeft
hem ingehaald,
maar de wedstrijden om den
Arol—beker von»

den geen „blijde incomste”, daar wind— en
ú
n tal van

toeschouwers hadde
houden, zoodat de tribunes vele leege n weer.
plekken
toonden, Het terrein aan den Wande
lweg hield
ter zijn naam als best gedraineerde
veld In
de hoofdstad hoog; de wedstrijden konde
n dan
ondanks de talrijke regenbuien, die
ons
den ochtend waren voorafgegaan, alle
plaats—
tòl—beker—wedstrijden hebben
”KO8R”
n:untla. noch de traditie der wedstrijden
om
Zilveren Bal. Zij zijn echter In den loop
der vijf levensjaren, het . eerste belangrijke

mamenngenn=

ù

nomen hebben. Thans kwam het eenige doel—

ooorooonei@fitenen——.........__.

genennnmedn

geweest,

:::? n$:n2:Mrnd- voof-°dc rust de leiding #*—

men, nog bijna door Thijssen werd gekeerd.

4. G. 0. V. V—Y. V. a, 2—3.
Het spel der dlt jaar gepromoveerde Ooste—
lijke eerste klassers gaf geen hoogen dunk van
hunne capacltelten en het was dan ook maar
Boed, dat Z. A. C. later het prestige van het
op glansrijke wijze herstelde. A. G. O.
V. V. speelde zeer onnauwkeurig, wat grootsn»
deels aan onvoldoende balcontrôle moet wor—

den toegeschreven. V. V. A., dat daar aanvan—
een zeer eenvoudig spel tegenover stelde,

eeeom
m e
vrn
vnestigeedklker
graar

ners kon ingaan, pasten zich daarna hoelanger
hoe beter aan de omstandigheden aan, waarvan
het resultaat was, dat anel Achtereen
twee
voetbalevenement in den
lande
geworden, doelpunten gescoord werden. Ook in dezen
officleuze opening van wedstrijd werd een strafsohop toegekend enin
|
een doelpunt omgezet, toen
invaller—doel— |
t
vo:‘dodhw ván A. G, 0, V. V. da
uit
zijn
doel
was
S
swoopen en een achterspeler een
goed ericht

2, A. C..—Blauw Wit, 5—1, |schot uit het doel had
geslagen.

€
Het einde £.uddm onbelangrijke
match was
.
daar
A.
G.
0,
v, v,
in de
‚ was voor het laatste bewaard en Z.A.C,| laatste
minuten scoorde (2—3) en h:°‘k bleef
gezorgd, dat hij inderdaad de belang—| aanvallen,
doch er niet In
e om den
Blauw Wit stelde teleur, niet zoo—| Stand te
'L_|:Sn Hos slecht de Apeldoorners ,
‘geer door de match te verliezen als wel door| op
schot w
moge blijken uit het telt,dat |
‘de
wijze, waarop de groote nederlaag geleden|
Kluin,
die
toch als zeer verdienstelijk
;
Zelfs de nieuwe aanwinst, de ex—Spar—|ter
bekend staat, geen enkel goedgerichtschut—
|taan—speler Wijnkoop, leverde
schot |
slechts een sur—|Inzond.
vr
k
van
goed voetbal. Het uitstekende pro—
A.
F.C»-.Zaab
ur;i.‚‘
O.
uot,
dat Z.A,Q. te zien gaf, was bereid uit
58
n
, enthouslaame, goede balcontrôle en
i
wedstrijd
F. C,——Zeeburgia werd inde
samenspel. Het spel der Oostelijke
drob A.
gespeeld
gehtend;
' was dikwijls een lust voor de aaurﬁ;nì
De gastheeren
hebben
tt.u.ù:ohh:ma……

”og
en nooi

wedstrijd,

die men het belangrijkst| zeer spanne

en ll-uﬁ_n:*nw ::kor werd het von— bezit nl. een tezwakk
e wmiddanlinie,
la
voltrokken.

Vooral spil en nkshalt

W…- doelpunten en! burgia met.4—0 (rust da'.ì“„"ä„
‚
zalmen van het A, F.C.
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‘t Gooi—Excelsior 8—0Ö.

Franssen, Gerritse en Campman de sterren van het veld en
een voorhoede die de geboden kansen wist te benutten.

Buiten verwachting heeft de thuisclub een schitterende overwinnin;

op de Rotterdammers behaald. Geenszins geeft de uitslag den w
strijd weer, al zou men ‘t vermoeden. De bezoekers waren in ‘t veld

niet heel veel zwakker dan ‘t Gooi. De groote nederlaag moet in hoofd—

zaak aan de verdediging incluis Quant geweten worden, waarvan laatst—
genoemde al heel zwakies was. Daarentegen vlotte bij de Gooiers alles

naar wensch en het bovengenoemde 3—tal heeft ontegenzeggelijk ‘t

grootste aandeel gehad, hetgeen tot de overwinning geleid heeft. Camp—
man werd weer danig op z‘n hielen gezeten en toch wist hij telkens
verrassende voorzetten te geven, die het binnentrio in staat stelde om
het Rotterdamsche doel onder vuur te nemen. Wentink verknoeide weer
ettelijke kansen, waarvan in vele gevallen Gerritse profiteerde, om
de verdediging der bezoekers met zijn lage harde schoten als ‘t ware
op de proef stelde en ‘t teder zelden behoorlijk w-b;wrfkte en dan

bij een vrijstaanden Gooier terecht kwam, die den baîl dan hoog o+
laag in ‘tnet deponeerde. Mansen, Bak en Huijsman speelden ook een
goede partij, maat voor ‘tdoel werd het samenspel telkens te ver

doorgevoerd, zoodat Gorel en Van Beek door resoluut ingrijpen steeds

meester bleven yan ‘tleder. De geel—zwarten moesten het zonder v.

:
Rhijn en Meìnsma stellen en zagen er als volgt uit
‘t Gooi : Cohen (d.); Goren en v. Beek (a.); v. Dolder, Franssen en
Sterk (m.); Campman, Meiloî, Wentink, Sjoerds en Gerritse (v.).
Excelsior: Quant (d.); Rijssel en Bimmel (a.); Pols, Grobbe en

Mout (m.)}; De Bonter, Stolk, Bak, Mansen en Huijsman (v.).
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.
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AlSSik ‘tleder aan‘trollen brengt, doorgeeft

1

‘t Gooi—doel schiet en Gorel niet anders kan doen dan‘t leder corner
te werken, levert deze niets op. Aan den anderen kant schiet Meilof

over de lat. Om beurten zijn beide voorhoeden in actie,
h
vg:fer dan verdedigen komen zeniet. Een schitterend schot van verre:
Fra
van Bak, vliegt over de lat. Dan zet
passeert, schitterend
ì
ì
welijks is afgetrapt of weer stelt.

laten visschen (

. Hoe Grobbe ook

M. Gerritse

Campmann.
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zanval op +
digéten
E. D. O‘s °ui:e'1“. (I‘::.-er'rit:“ geeft
een kostelij
'Ieu-:âr.‚doch Dinkla ondersch
ept dien even l}<líî:’
. Memsmáâ schiet een voor
zet van Gerritse?
den overkant hetzelfde)
g\;u?‘
r:te;ĳv:irl ‘Ëi d. Hurk, Campma
a
tje,

doet

&

%;E‘

dan een prach—
:
tigen …Ê doch Wentink kopt
de lat, Even later hindert v. d. den haî juist
Laan
diens pogen tot een nieuwen Camp—
voorzet.
Gooi jets meer in den aanv
al en

| hebben,

atst handig naar Gerritse, die
einsma, doch weer faalt het over—
schot
meende reeds stof tot juichen ..
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gelukkig op zijn quivive en tipt den bal nog
juist weg.. Even later schiet ;vmf Í1…met

over. ‘t Gooi doet nu ecmg«:î "gâﬂil‘a::i:î::‚;:

ander resultaat dan dat de
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dé leiding. 4 Gooi komt nu '2'‚…‚-opzetten, en Meilof schiet na
hard in, welk schot door Meen om%ä

Fuiver gestopt wordt. Een vrije trafi door
genomen belandt bij Wentink,
door
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gehinderde positie wordt overgescho—

hiefna tracht hij andermaal ‘M

te verschalken, doch de E. D, O.

redt nog bijtijds, De Gooische vleugelspelers
genieten een 04. al te groote vrijheid van be—
, zoodat Gerritse en Meinsma voortdu—
tot
ilen
in staat zijn. Toch lukt het

niet.
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I baar laag langs van Khijn inschiet. (2—2). de
Dit ìnfpiree$ tot krachtige aanvallen van
zijde van ‘t Gooì, doch ook E. D. O. geeft zich
nog allerminst gewonnen, zoodat het gevolg is
vinnige attaques wederzijds, Hierdoor verplaatst
het spel zich razend snel en om beurten zijn
de resp, voorhoeden in actie. De aanvallen wor—

den evenwel niet met de noodige accuratesst

afgewerkt, terwijl de resp. verdedigingen alles
mamesto —
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aanwenden om het maken van doelpunten
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meer kracht bij te zetten, doch op verre scho—
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dan ook volgens alle |:gtkn der kunst weg—

gewerkt. Het is vooral Gorel, die in de1e'»p{:
riode vruchtbaar werk levert, hierin goed bijgt
staan door Sterk, Fransen, en van Dolder. Ger—

ritse wil wel voortdorend aftaqueeren, doch|
dribbelt wat al te veel maar bìnnen en wil het
‚ Bij een van die pogingen raakt
hij
gven onklaar, maar kan weer vlug zijn plaats
innemen. Wentiak mist dan nog op grandiose

wijze een schitterenden voorzet van Campman,

terwijl Gerritse in de veilige handen van Meen—
horst schiet. De bal gaat dan wel corner, maar
tot een doelpunt komt het niet, Er is nog 4
minuten te spelen, Een deel van het publiek
weet of vermoedt den uitslag reeds, en begint
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van scheidsrechter . Breethoí

‚ _ Excelsior heeft het tegen Feyenoord ook leslijk
Jaten liggen. De eilandbewoners regevlerden met
1 &—L. Z. P. C. deed van zich spreken door een

klaterende overwinning op D. P. €. en het laat

f zich aanzien, dat de Zaapkantere de rekening van
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De voorhoede presteert te weinig en E. D. O. zag
kane de heeren uit Den Haag met een 4—I—neder
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NAAR HUN GEZICHTEN TE OORDEE—
LEN, WINNEN ZĲ VANDAAG. — De
Oranje—ploeg: Links boven de man, die
de doelpunten moet maken, de midden—
voor Bakhuys. Rechts boven de man, die
‘t doelpunten moet verhinderen, de kce»
per v. d. Meulen, in ‘t midden de aan—

voerder van ‘t elftal, de links—back Van
Kol en
blnnen,

2. W. Tap, rechts—
verder
Baren—
5.
Haále, spil,
3

dregt, links—binnen,
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Van Nellen,
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en voorspelt kennelijk een Hollandsche
zege. — Glendenning heeft vertrouwen
In de Nederlandsche ploeg.
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Reeds eenmaal hebben wij melding ge—
maakt, en met trotsch, dat een onzer spelers
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{W. C. v. Dolder) gekozen was in het Ne—
derlandsch elftal. Dit was tevens (officiëel)

de eerste keer dat de geelzwarte kleuren op—
geroepen waren het nationale team te ver—
sterken. Alhoewel wij overtuigd waren dat
er onder onze spelers meerderen zijn met
meer dan gewone kwaliteiten, hadden wij
niet durven voorspellen dat in zoo‘n korten
tijd op het lijstje der uitverkorenen voor het
Nederlandsche elftal twee namen onzer spe—
lers zouden prijken. Met een gevoel van
groote vreugde en trotsch namen wij dan
ook kennis van de blijde mare, verspreid per
Radio op Zondag 24 Febr. j.l., dat onder de
elf spelers die de Oranjetrui moeten dragen,
gekozen door de T. C. van den N. V. B., om
de Hollandsche kleuren tegen Zwitserland
op 17 Maart a.s. te verdedigen, twee Gooiers

. W. C. v. Dolder zal nu voor
de Oranjetrui dragen. Jammer
îîr
ìäîî
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re plaats
is het dat hij steeds op een 4andedebuteert.
Id. A. W. Gerritse
wij volstaan
Ëlicot'tîtff‘e);ïág:e;en.zen Wim kunnen

pers—
met te verwijzen naar de zéér ijdgunstige
Italië—Ne—
i
Nu onze
Ïer°ïx?v?h:vga:i: gîin s;‘;:‚l'=dsîatïlelì:‘d:l.
iend A. W. Gerritse. Addie is
a
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i t pseitee 1928—1929 voor
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Je het'smGweg‚ uitgekomen. In 1927—192
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e
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tot
edî
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oedeh
toen niet voor
i htege ckl':lîu maar kon tijd,
als speler
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hij een
lË:ìîn Gewoonlijk kreeg ook om
(k
deel .
noodigd
s. Ook is hij uitge
9Ë:Ïgper
ote nemen aan het tournooi, te houden door
— den Ned. Indischen Voetbalbond. Addie

o ‘,
» Gooi”
i ge leerd in „‘t
h_e'cít het vu_etballen niet
er
wij
zi‚1:d
toch
en,
iteit
capac
hij bez-at die

minder trotsch op, dat hij,

zekerheid
tionae‘ ggkozgn is, Wij hebbenh_@e

eerste
dat Addie, niettegenstaande hij het voelt
jaar met ons meeloopt, hij zich reeds één
met de club, en in ‘t bijzonder met de
van het eerste elftal. Een ww_rd van s voor
is in dit verband dan ook op zijn plaat
bar—
alle eerste elftalspelers, voor de goede die
monie en de sterke band van vne_ndschz felici—
wij
dit elftal kenmerkt. Vriend Addng‚
teeren je van harte met je verkiezm%;fxspre—
urcn… nog
keï1t hierbij dát t1\x{ocâp Ët‚dc:î;]Zĳkî:
vele jaren de Nederlan

v:rdcîdìgcn en daarnaast de geel—zwarte
kleuren trouw zullen blijven.
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Gerritse.

De voorhoede bestaat uit één geroutineerden speler (Tap)

en vier jongeren, die pas aan het begin staan van’hun inter—

nationalen loopbaan. De rechtsbuiten Gerritse (‘t Gooi) is
een nieuweling in onze ploeg; in keurelftallen en and'ere
proefcombinaties heeft hij al menigmaal de aanda-cht op zich
gevestigd, maar voor de nationale ploeg bleef Elfring tot dus—

verre de uitverkorene, terwijl Gerritse, Hansen en Sinke als
eventueele opvolgers te boek stonden. De opvatting, die
Gerritse heeft van zijn taak als vleugelspeler is geheel_ anders

dan de gebruikelijke opvatting: hij zoekt zijn kracht in som—

tijds verrassend solowerk, waardoor hij, als rechtsbuiten

ineens naar binnen zwenkend, al menig doelpuntje met den
linkervoet heeft gescoord, Wiskunstig—zuivere voo_rzettg_n en
fraaie corners zijn Attie Gerritse‘s sterkste punt niet, hij kan

f zorgen voor verrassingen en.... voor teleurstellingen.

Cnilde

Al jong werd de huidige internationaal lid van Blauw—Wit,

waar hij in het eerste aspirantenelftal uitkwam om, na írmerh_‚_ke
oneenigheden in de Zebrakringen, over te gaan naar Sw;f-t‚
de vierde klasser N.V.B. In 1926 keerde hij naar Blauw—Wit
terug en werd dadelijk in het eerste elftal opgenomen als

|

rechtsbuiten. Dit seizoen ging Gerritse, die in het tabaksvak
werkzaam is, over naar het Gooi, ofschoon hij in Amsterdafn
bleef wonen. Het laatste speelde hij nog op Nieuwjaarsdag in

|

het Stadion, in den wedstrijd Amsterdam—Zwaluwen, waarbij
hij uitstekend op dreef was, terwijl ook de drie doelpunten,
welke hij nog Zondaz j.l. te Dordrecht als rechtsbui
ten
scoorde (D.F.C.—‘t Gooi o—5) bewijzen, dat zn solcspel
productief kan zjn. Als de Gooienaar zich niet
van streek
laat brengen door
tegenstrijdige advie—
zen jhoe hij‘ wèl en

hoe hij niet spelen

moet, kan hij dezen

. middag — zijn

kans

| benutten en zijn con—
currenten

voor

de

rechtsbuitenplaats
meteen achter zich
laten.
Van Dolder.
De Gooispeler van Dolder—is bezig ‘n nieuw
record te ves—

tigen: voor de derde maal is hij gekozen en voor de derde
maal
op ‘n andere plaats. Begonnen als linkshalf
tegen België,
werd hij spil tegen Italië en thans zal men hem
als rechtshalf
aan het werk kunnen zien. Van Dolder is
‘n harde zwoeger,
die overal te gebruiken is: in de drie seizoen
en,
voor het Gooi speelt, heeft hij reeds acht verschi waarin hij
llende plaat—

van Dolder
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Wio
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Ù
de

z

°

sen ingenomen
! „Dollie‘”, zooals hij genoemd wordt,
is zijn
voetballoopbaan begonnen in de plaatselijke
club ‘s—Graven—
land, die hij jarenlang trouw bleef
in den U.P.V.B., hoezeer
‘t Gooi hem ook
voor haar eerste elftal probeerde te
winnen.

Drie seizoenen kwam hij in friendly
games voor ‘t

Gooi
uit om aan ‘s—Graveland in de competi
tie trouw te blijven;
in September 1928 eindelijk besloot
hij definitief voor deeerste
klasser te spelen.
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VAN KOL.
Aanvoerder Van Kol maakte uit een strafschop ons
HALLE,
derde doelpunt,
|
Onze nieuwe spil Halle
van Go Ahead dien

met Widmer het veld

we nog eens graag aan
‘t werk zien,

ruimen; hij werd ver.
vangen door. Smeets,

GERRITSEN,

De bedrijvige ‘t Gooi—

speler Gerritsen had

oed aandeel in
sugces
5 *
p

f

VAN NELLEN,

>

Van Nelleo van DJ,C.
moest ua een botsing

| n BAKBUHS.

akhuijs zorgde voor

onze twee eerste doel.
stevig
punten; een
doorzetter.

and— Zwitserland (3— 2); voor het

tijdens den gisteren gespeelden wedstrijd Nederlhet
° ) o‘n Overzicht van het St adion
une ziet men, boven ssde klok,
de Marathontrib
doel van vd. Meulen. Op e
vvmeeeeeeentverwemn

radiohokje. Foto VF,B.

i
i

Scheidsrechter Otto Remke uit Kopen—
hagen, die den wedstrijd naar bevre—
diging leidde.

k

In veilige handen; v,d, Meyulen aan het werk, Foto V.F.B;
mute

mam
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De voorhoede
p

Wat den nanval betaeft hebben d
bebte vleugelspelers
T ap en Gerrits

verdienstelijk gespeeld, Het

@pel van

Gerritse viel ons zeer meoe.
Hij
toonde zich een bijzonder handig spe
ler met een zeer goode balcöntrole en
de noodigw rust om ook
in benarde

omstandigheden to weter wat hij moet
doen,

Het
is mogelijk

een

fout

van

hem, dat hij den ba!l wel eens wat te
lang houdt, Hij komt vaak sterk naau
binnen en zou het

spel

aneller maken

indien hij den bal eerder
ì

i
£

*

passeerde,

doch hij is weer zoo handig met den
bal en weet het leder op zóo listip:
wijze om de verdedigers heen t wer
ken, dat men hem dat te lang vaat

”

van Dolder

en wel
wel kan
kan

.

vergev
vergeven.

ot
Het

A
wa

zijn eerste wedstrijd in de oranje trui,
doch we zijn er van overtuipd, dat
het zeker niet zijn laatste zal zijn, O)
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van Neilen, de pechvogel.
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het oogenblik lijkt
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hij ons
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een aanwinst voor de nationale ploeg.
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d, vl.n.r. captain van Kol, Tap, van Heel,
Het
e Ned. . elftal voor den aanvang van den wedstrijd tegen Zwitserlan

Halle Sr.,

zeo

nnn ensren

v. d. Meulen en van Nellen.nana
van Zwieteren, nv
Gerritse, van Dolder,
Bakhuijs, Barendregt,
em
vam bimar onan nn monen nomon
eoem
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Die
vrijstaanden Boekrlaar tegenhoudt

|

reef hierop redt Lietsen
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(2—2)

heid stelt om te scoren (1—2}.

Blauw Wit geeft het nog niet op

Een corner kopt Feorwerda rakelings

€

De elftallen waren:

Stormvogels:

talen heeft. Dan laat de Jonge goed
werk zien. Hij goeft juist bijtijds san

. } Van Pel. die Houtkamp in de gelegen.

%“ Z

Blauw WIÌ--StO!‘MV°ICI‘

een zeker

naast den paal.
Stormvogels trekt Houtkamp in de

ver— |
;:_rf]:_d;r.nz terug wat den aanval

in de meer—
Biauw Wilt komt dan ook
dan ook gelijk
| derheid. Damman weet

‘Fhijssen,
Haak, Koster,

te maken (2—2).

Veuger, Snoeks, v. d. Velde,

nu. Een voor—
Geweldig is de spanning
í)o;.nbosch
kogelt
Ìw van Homburg
on
in, doch Thijssen van gt klem— }
keihard

Pel Houtkamp.
de Jonge, Oldenburg, v.
Boskelaar

vast, Even later redt Haak een zeker
sterker doch
doelpunt. Blauw Wit is ,nuWP
'“‘door

Blauw Wit:

nbo_s‚
FHomburg, Ferwerda, Smit, DoreGerrièst,

Damman. de Boer, de Boer,
‘Delsen, Lietzen,
Schindeler.

de Stormvogels defensie

|

de binnenspelers, houdt stand. — Hi

c'c
gell
einde komt dan ook met e en3 geli
jk spel, ;

erneemt Blauw
Enel samenspelend ond
igen aanval. Ger—
Wit direct een pracht
en voor we weten
ritse zet keurig voor
ligt de bal achter
wat er gebeurt
teleyn had echter
‘Thijssen. De heer Gas

*

d. Dan neemt
buitenspel geconstateer
mee. Zijn voorzet
Boekelaar het leder
d? borst mee,|
neemt Houtkamp met
r uitloopen een
doo
redt
er
maar Schindel
vrij zeker doelpunt.
den smaak beet.
Stormvogels heeft nu
Ol—
de Jonge lost
Na fraal werk van
t, dat Schindeler
denburg een hard scho
.
erkt
verw
ner
cor
tot
Nauwe—

.
Snel gaat het spel op en neer
over de lat
s heeft Gerritse keihard

lijk

schiet eveneens
geschoten of Houtkamp
...... v. Pel,
keinard tegen den rug vanl is Gerritse
nval
In den Blauw Wit—aa
dat het gevaar in
een keurig speler. zoo
t dreigt. Maar
hoofdzaak van dien kan
t moet geducht
ook de bewegelijke Smi

eherdmwy

Dest.ormo.dlspeknb

erdzijn.
den laatsten tijd van hen gew

.
tot dusver uitnemend
Blauw Wit te.
‘Na een corner schijnt
dá Tost dan een
zullen scoren. Ferwer

t, doch Thijssen
ontzektend hard scho
redt mooi.
onistaat. als
Ben gevaarlijk moment t, in zuive— |
Smi

bal laat mede— |

veld komt, waarop

‘t
immage volgt waaruindt de
| een hevige scrded
te
iging zegoviere

ag

Het 0ĳmî:?sch'eìit.,láWü

too
v

F””

m“"ä n bijeens, inie

C
vee
heersohie

slame

o

ers
en 250 n
d
‘ümäìn

haddus wel een zeerbijzon—

vindt a‘n
worzáak. Dit zeer bijzondere

inhet feit, dat —de twee ruvorîl»n.m
. Jaren lang volgen massa‘s

van
n weekin,weekuit deprestaties

odat

hoofdste

I

erhà:

voor,

die

maar

Bisuw

gegund,
|twijfeld

d

‚

men en dé rôod—wilte plos
en

beeft
werkte er
er

Wi

en

gulles

geen

do

t

waar

nd hebben.

gelijk
Wa schreven Zatar—

Ì

dagmorgen: laten we hopen, dat we een hoog.
J staanden strijd to zien zallen krijgen, waarin de
J beste ploeg mag winnen.

een
eraun tweekanten

|

Deze regels zijn geen bewaarheid geworden!
Hoogstaand was het spelpeil over het algemeen
niet, vooral niet in de eersta helft. En de beste

1

t ploeg heeft niet gewonnen ook! Blauw Wi be:

hoeftin kracht in geen enkel opzichtvoorhaar
egenstanders in „De Moer” onder te doen en

van zelf

het was slechta een dosis psch, waardoor dé
| gebra‘s in de laatste twintig mínuten, twen hiet
Ajux—doel voor het grootste gedeelte van den tijd
belegerd werd, an een doorboring ontkwám.

van tetotendagde Amstelveensche

onstuimig en schitterend, dat het een wonder
mag heeten, dat er toen geen doelpunt geboren

is en het was dus

hèt Ned. sportpark bijkans gehoel
Wit—supporter

— en

of twée was het een zenuw».
zond de mofen van de sportarena,
g rijen voor de loketten stonden ten
j
tigen om toch vooral|
niet te missen.

even over tweeën áf.|

sen overghet spel.

Niet bet

e vrigen ons iq‚úlhn gemoede af: waar gaan
aar toe,indien twee s p o.rt clubg, die elkaar
elangrijken stedelijken

n,
$

kamp onimoeten;

.dargelijko wijze tegen elkaar te velde trek
dat gisteren — weliswaar niet steeds,
loch heéelvaak, —het geval was.
”

opgezweept door de publieke

zijn
weelal te buiten gegaan.
pú door de publieke geestdrift!

.

werd

. In den beginne had het spel een buitengewoon
nerveus karakter,
Het doturde laagen tijd voor de doelverdedig:

|

|
)

”

jets | bijzonders te doen kregen en indien het

tweede gedeelte van den kamp niet spannender

zou geweest zijn, ware de geheele ontmoeting een

volkomen > deaillussie geworden voor het tekr
tatrijke publiek, Hoogstaand spel bieef voor de
rust uit” De paàrtijen wògen
t

elkander op met Ajax míaschienIn het midden»
veld een tikjs sterker, Groote dingen gebeurden
er voor de rust niet. Over het

geterlië,

over de ontmpeting, die thans ach

|
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volgt samengesteld;

f

XL—tal: Quax (4.0.0.); Haak (Btorm—
Van Dijke (Feyenoord}; Van Nus
). Huizinga (Hilversum), Krom (%

H); Garritae (BL Witj, Tanis (E.D.0.), Kluin

G.0.V.V.), v. d. Broek (N.A.C.) en v. d. Berg
P.Ö).
Barnei F. C.: Goodwin; Fleicher en Garrs
th, Hugher, Meadows; Drew, Coussins, 8
Daires en Waldons.
Da Engelschen deruonstreerden dadelijk
aantrekkelijk, kort en laag gehouden spel, vw
i echter niet doortastend genoeg. De achtar
hoede der gasten had eenigen tijd noodig om zien
ka te spelen, waarvan de Nederlandsche voorhoede
=« inzonderheid Gerritee — dankbaar gebruik
HA.
(8

maakte. Nadat eerst Tanis van dichtbij gescoord
had, vergrootte v. d. Berg even later den voor

‘sprong. De Engelsche doelman toonde zich niet |
i

safe.
— De linksbuiten der gasten brak enkele malen

gevaarlijk door. Kort na eDtuar scoorden Sparrow
er Conssins, zoodat de stand‚weer gelijk was.
|

Er kwam weer meerleved in het Nedsrlandschë

spel. Geruitse, goed gesteund door Van Nus, bleef
een gevaar voor de Engelsche achterhoede en uit
zijn voorzeiten kopten v. d. Broek en Kluin resp.}
mummer 3 en 4 Jangs Goodwin. In deze periode

de Nederlandsche middealinie verdienste—

Ù

‚maar drong nu en dan te ver op. Rust42
Nauwelijks was weer begonnen of v. d. Broek

_

\had het vijfde doelpunt gefabriceerd. Dit was het
th

voor de Engelschen om aan te pakken. Nadát
eerst een vrijen schop rakelings over had

maakte Cöussins er in zijn eentje 5—3

<

Een‘fraaie kopbal yan Daïres lererde het

{vierdedoelpunt op.
i

wer

‘

allesom gelijk tel)
elsôhenprobeerden

De

de Fletcher, die na een minder goag

n, verder een goede back»partij speelde, vm?_' |

schot.
4
het offensief kond
. Met ‘de Engelschen
Boekmanhet einde aan van dezen
heidsrec
die vrij veel bel
ntrekkelijken wed
lenden naar de Bp:
n had gelokt.

ritse

voorhoede vielen *
‘de N
eu‘v.d. Broekop.De middenlinie

|goed, onzebacke.

nietsteedse
maar

|
|
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Toen kort. ha de bervatting
hetzelfde ten
Pel er
\middellijk bij, om den terugspringenden on;
baí
jn det doel tée plaatson (0—I). Wel
Haaw Wit nu weer wat beter aan, dochpakte
het

\derdemale geschiedde, was Va

lude tempò werd niet teruggevonden. Ger—
itse bracht tenslotto redding. Vanaf den vleu—
€1 liep hij plotseling snel naar binnen
en
ét een

tt metettleen
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NA EEN FRAAIEN, SP
ANNENDEN STRIJD
TEGEN STORMYOCELS.

zuiver schot maakte hij gelijk (1—1}.
werd

luide

de thuisclub aangemo

edigd,
goral toen bekend gemaakt werd,
dat Feye—

goord in Rotterdam aan de verliezende
hand
‘às,

bide oolt dan was hier d e kans. Publlek
en
lers gevoelden

de spanning, doc
|
:Z;lx be:nîde doelpunt bleef uit, Het
stugge
verdedigen der IJmulder achte
rhoede en het
Volkomen falen van Smit.
den Blauw Wit
middenvoor, die in deze perlo
de geheel uit

vorm was, waren hiervan de
zaken. In de Stormvogels— Voornaamste oor—
voorhoede vormden
Van Pel, Oldenburg en De
Jong
hun groote snelheid dan door e meer door
hun
Sapacitelten, een voortdurende bedre voetbal—
iging voor
Schindeler. Vooral Oldenbur
g en Vân Pel, dis
op de 100 M. zeker geen
slecht figuur zouden
maken vergden het uiterste
van de Blanw Wit.

Houtkamp In staat, met
een kalm

. zulver ge—
plaatst schot Schindeler
Snelheid en gelijkvormig
te passeeren.
spel waren in den
Grooté verslagenheid
bij de thulsolub, doch
aanwang bij uitstek de kenmer
weer Is het Gerritse, die
ken van
uitkomst brengt.

Blauw Wir,

Deze
Jeugdige rechtsbuiten geeft
blijk, ledere week
Vörderingen te hebb

en gemaakt, en dezen
mid—
dag was hij ongetwijfeld
de beste
van ohet veld. Hij verw Voorhoede.
isselde met

T
eeoeemëtten——____

tiën, moeest kleing,

i
k

i|
|

forsche s
en handig,> allen
hetzelfde
toonend.
grooter, doch Thyssen
Geestdriìftig trok
lijke zege onherroepelijk
deze plittige ploeg
de eerste seconde
in
,
ten aanval, en toen vanat groote spanning kwam het den weg. —Onder
binnen de minuut
einde van dezen
interessanten wedstrijd.
een doelpunt verkre
was, dat evenwel
gen
geannuleerd word,
zich aanzien, dat
de Stormvogels niet Het het
hederlaag zouden
aan een
ont
Met de regelmaat vankomen,
een goed loopend uur. i
werk verhuisde de
ba! van achter.
m!ddenspeier. wer
naar
d snel duorgogew
u naa
der vleugelspelers,
waarna een voorzet r een
Voeg
volg
. men
de.
t hierbij, dat
anel tempo geschiedde, dit alles in een uiterst
dan is het te verklare
dat de IJmuld
n,

dach

|
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Olympisch XL—tal, groen:

(0o Ahead), r Hor.
sten (Vitesse), De Bruini Halle
{ F.C.), Grobbes (Excelsior),(H.D.‘V.S.) Den Boer
plre (£huw-«Wit)‚ „De Vries” Krom éÉ.C.H.)- Ger—
(D.E.Ö,), B. n
\{Heracies),
Van ‘Omme
ren : (Excewo:}. Campman
e

bo
Vel.), Kautman (Achilles),dnSÍ. eeitnar
|
°'<ì)á…'ì.:den)f'
e (vakhg ze
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Wolt (Vel), F. van

kä'Ë‚‘nv… v. d

(

Alcides),
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BLAUW WIT, op den -gersw'un competitiedag met 3—1
door de Spartaan geslagen.

B eee

Van Heeswijk aan het werk bij
Spartaan—Blauw Wit.

A,
ooielBlauw Wit met 3—1.
7

DE SPARTAAN klopte

Geheel links scheidsrechter Boekman.

12

Nog een m3Ëm nt uit de Amsterdam»—
sche „derby”, een der roodbroeken
in hooger sferen.

f3d

às

Hoe het Stadionveld zich voordoet
:
vanaf de overdekte tribune
H.V.V. in den aanval.

an ”dij,

|

BLAUW WIT_Á‚V.V‚ 6—1.
Drie typische momenten voor het Haagsche doel.
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‘de Boer speclde

v.ùll*ﬂﬂiâ

|
wegeen buj—
\Inl!untu.nda Bruin konden

capaciteften rien. Het weinige‘lul Van
2 uur stellen zich de volgende elftallen op, Wezel
otile ook
hB dar
hekoarg
vecl:lrüd t2 doen kreeg ver— |
in deze
lelding van den heer Maas.
D.
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midvoor

‘ VD:8‘.’B mm (_‚„_.îd(ﬁ?“5…do‘;“v.“
vrij
g::l.geïiî;’ ËË‚:‘“ is veel te log en durdom'

“"°‘“‚ dietine C eeiedrae)\ ‘5‘°’ì"'coat| De bestevandúit elftel vonden we

€14"“ ann

eer 10den ai

iee :

var

anidrdaroat

en vrij snel spel met de Noordelijken in den—-rnln
e
Hel wordt zelfs wel wat

gend
het Terieigwe
van Zuyich
spordig mmogtblessure
even later ge—
verlaten,
EBttBthan o1 Gool); van Ommeren (Escelsiet)s|envolgd
eend8iopgeloopen
door Grobbe. Deze laatste echter komt spoe—

(DFC);
es);B( F?Ê.H );dnerobbe
(Bh!"=‘l"Ê
roD\2

het elftal weer completeeren,
evrmes—DVS) Horsten| digGaandeweg
v wezer eze} Cho
(V!tusn
spel echter :3
het tle“hn!ﬂí
Groenendoor
nemen
(Tàbantiaì
De G1»'Ah:a=l
kenrigde gesleund
weer in banden,
iger, die voor de Groene|
8 mddocìvcrul
de Noordelijken let eerst door St°
Toch l:°âm
ziekte | niet

ploeg n_t:;:
n

igd was, kon wegens
#

es CÚ eo o e B bi T tn Hoeeen nelet de BtO
Mae eeekaradg
W
_:ä:° £;ìl{]lîgü;i ontege]nz:ggelíík;crrc boven de inn'hnotmäg:ïüt.lê ÊÏÎ.1‘ÏÏÊ mogite heeft, om den hit
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technie

ì Wel waren de Noordelijken lang níet tegen de ;A:!n%eîeuuw‘eìhe:îd=!%erauîlnen::tdg(e;r‘\ä‘ä‚ì_x…en hi
Groen__en opánuun‚ doch het geweldig enthousias— | van Van Ommeren Gerritse (2) B, Bree:-ga dn…gua

oari| .dislen
t toede dnn,'ËÏ‘Ïroenen|_
eioa.da
wij uit deze 44 s
Moestenwifuldets
y

e
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stelden zich híer technisch tegen. Toen zij zagenstellea. dan zou de keuze voìex}e({: ÎËË£ËÊÊÊJ,“‘È‚Ë

-___________.‚‚..‚__E

k vallen. Van der Aa, van Zwieteren
De
‘Stuve zouden hier de aangewezen personen zijn. en
middenlinie bestaande uit De Boer, Derboven
rechtsbui—
Als
‘From zou niet onverdienstelijk zijn.
val—
ten zou ontegenzeggelijk dchtĲ op Gerritse
n wij niet kunnen
Jen. Een goede rechtbinnen
lijk,
e
onverdienst
niet
ontdekken, De Vries speelde
doch voor een vertegenwoordigend elftal denkenwij
hem te min,
De midvoor—plaats was in alle elftallen — zeer

slecht bezet. Allen waren zeer onvoldoende.
Als linksbuiten was tusschen Barendrecht en m
wasno;
Ommieren niet veel verschil. mp
beste lìinksbuiten, doch ook onvel

ì
1
|

Excelsior_‘t Gooi 3—1. .
Het was duidelijk te merken, dat er van deze ontmoeting niets al.

híng De thuisclub beschouwde het als een goede oefenstrijd voor de.

Ê

ärldlheuvdstnjden Anders was de uitslag zeer zeker anders
despelerste vmm:hüg‚hetganwel
dochnu waren

Gorel wel eensuitden band …g_
waren met een vijftàl invallers, o.a ä‘

. Een getrouw verslag spare men ons.

die
van 5chevdsreehìer Houhen‚
mú

el
rood—

stnam ..—.-nl-J Srti

|

mmmo

Hoysman

in Wezel (Tubantia),
BB
veldkampKok
Oostelijk Elftal. mmo_Ame
Z. A. C.),

(Enschede), Der Boven
_(1A.
(Heracles), |Roordink
Van Schaik

echter veel fanatieker, doch in aanmer—
|
genomen worden, dat de Oostelijke
Bloeg verre van volledig was, daar verschillende

spelers juist in andere Olympische elftallen bun

en vertoopen.

vier doelverdedigers maakte Van der Aa
indruk, Hij hield toch enkele verrader—

H

Fije)8 f
i #
fx$

kunnen

8
m

op een wijze,»die hem tot een doel.
klasse stempelden. Ook v, Wezel mocht
wezen, kreeg echter niet zooveel te doen (al
twee wedstrijden in het doel). De Jonge
‘elocitas had het zwaar te verduren, maakte

bovendien geen grootsche indruk,
et backstel v. Zwieteren—Stuve stak boven de
!

andere achterheeren uit, al diene gezegd, dat|

Horsten en De Bruin geen al te moeilijke | zaak
| hadden, zoodai hun kunnen niet juist te beoor

deelen viel. v, Zwieteren leek ons van alle acht
de best onderlegde.

Als halflinie was die van het groede elftal supe—

graar

f zieur. Den Boer—Grobbe—Krom waren alle drie
uitstekend en lieten vaak verrassende staalijes
en,
Ze beheerschien het spel volkomenen ver—
op het laatst vaak een galery play, om te
1
zien, hoehandig een voetballer nu welmat

L“ balletje om kan springen. Ook de Oostelijke
hebben voldaan. Voorsl voor de

{\rust was het trio Veldkamp—Derboven—Schlosser
\ingoedenvorm,Ze werkten harden het moet

‘woor hen niet prettig zijn geweest, dat de slap—.
s
Oostelijke voorhoede geen doelpunten
H

te

_ v. Nusviebbijde Blauwen
op, terwijl
het Noor:
«
lang
idesle halflinie
bezat aldient hun
‚wcﬁmu:deerànwo:den. Dan de

i

:

. Degroene
wasverreweg de | beste.
uitstekende vleugels—Gerritse en Campman.

( De eerste kanzoowellinksalsrechtsen tweemaal

(A peidoûr:;,‚r v.

d. Kraais

k). Hoewel de
teeds in den aanval

Oostelijken voor m‘:::: dlet te doelpunten,

achtertrio jt uitstekenden
teruijl
beverdien
bet
een tiental corners, doch
en
noteerd
We
vorm was.
waren lukte het

blauwe
geen enkele leverde jets op. Ook in de

belenn.
rara
ehoude

Rotterdammers) werd het spel
Viergever

kopte

r . paar
een

zn post.
:;;:Îior;oëd in, doch Van Hegel was op
e lag in de lijn der verwachtin—
lijk

de
ä°l;°;äutaoe:eflu de pauze . Barendrecht
Blauwen na handig spel de leiding gaf en boven—
dien het spel der Olympische ploeg meer open

werd gehouden, bleek, dat we ons vergist had—|

. Op ‘t laatst denken we Wouters nog te zien

ÈË‚.„‚ÎP doch z‘n schitterend schot wordt door

| van der Aa even mooi gehouden. Met 1—0 voor
| Blauw eindigt deze slappe vertooning, die door

[zeer

weinig

publiek werd bijgewoond ook al

!

doordat er gespeeld werd van 12—2.

Om iwee uur zien we de volgende ploegen ver—
schijnen onder leiding van scheidsrechter Maas:
Groen: Halle is wegens plotselinge ongesteld—
heid verhinderd en Van Wezel gaat weer onder

de lat. Van Wezel (Tubantia), Horsten (Vitesse),,

De Bruin (Hermes D.V.S.), Den Boer (Z.P.CÖ.),
Grobbe (Excelsjör), Krom {R.0,H.),
{Blauw _Wit), „De Vries” (D.F.C0.), B. Freeze‘

{Heracles), Van Ommeren (Excelsior) en Camp—
man (‘t Gooj},
Noordelijk elftal: De Jongo {Velocitas), F. van
Zuylen {Priesland), W. de Wolf, G. de
Wolf‘
{Velocitas}, Pots (G.V.V.), Sj. van Zuylen (Fries—

land), Gort (Veendam), v. d. Kamp

(Alcides),

Steenbergen (Leeuwarden), Huizeling {Velocitas),
Seheq:suâ:

{Friesland),
Alsò
Noordelijken een voo
oel h.
van de kracht van hun g;.…;,…{fï… ïdä:
zaken dadelijk serieus en forsch aan.
Een tijd—

lang gaat het spel
op en Gort laat een paar
mooie rennen zien.gelijk
Steenbergen is ras populair,
echtdg door
alli
t zijn geliijke
jkennis
i met | een fil
i mheld.|)

vervangen door. Lupers
m‘‚’‚- Thit. kri t v. Ommeren lián

verlaten, doch ko

7&3 de
de pa

ijnen”schotde‘

in ‘dénf

p voal worden ze an gordtt
_
19 daar detì ga
rop geetu

jk e

ir

p

Hande ibluuwe Olympische ploeg volgen. Oost en
\oord. ontliepen o.. elkaar niet yeel. De laatsten

{z. A. C.),

(A.G.0.A V.V.), Heere ( i

Jtw

het

Was elkespeler zijn plaats waard. Daarop moet

Bchlosser

jn ”Wouters
e

(Ensch. Boys), Udiok

veooer nepeeen»

A, Y, v, d. Meulen

(HFC)

>

” (HRC)

i

epaa # {Z.A,C.)

. W Koolks
.__ P, Verker
3 {N,A.C.)
m‘.rc.mk

werkvan Landaalenvan der Griendtin de
nationale ploeg.

$

(AG0O.VV.)

begin
Ondanks het weinig aanlokkelijke weer voor het

og vrijveel publiek naar
d,
wasern
van den wedstrij

J.Noiet

……enmdulut.stemozùereidingvnorden
en. Onder een
gen
bijtewon
wedstrijd tegen de Bel

.

H. (‚ì£d. Bl]‘oek
erxes
C.
Hersen

Paste

A'rn‚v‚v?

M. Grobbe
(Excelsior)

(Vitesse)
M. v. Wezel
(Tubantia)

We merkten voorts op verschillende leden der Weste—

lijke Elftal—commissie en de heeren Mundt en Herberts

vnooi

als vertegenwoordigers van de Technische Commissie.
Het is een aardige wedstrijd geworden, vooral in de
tweede helftbijzonderspannendenrijk aan goede doel—
De Rest van Nederland verloor met 5—4, waar.”

H de 4 eigenlijk een verkeerd denkbeeld zou geven van

gens hebben ook de achterspelers aan die tegenpunten
weìnig kunnen doen. De middellinie was echter niet be—

paald op internationaal peil, speciaal van Dolder had
een zwakken dag, Z‘n balcontrole was onvoldoende, en
daaraan waren de vele tekortkomingen in zijn spel voor—
te wijten. Derboven, die voor Halle inviel, deed
en toe goed werk zonder echter uit te blinken, alleen
van Heel deed uitstekend werk. Door Halle zal deze linie

eee

met vertrouwen naar Antwerpen kan zenden.
Wen mistrap deed een tegenpunt ontstaan, doch overi—

In

Kluin

(AG.0.V.V.)

!……Mmúmweùh'ĳdondernedvoet.bo.lmr. P.
| weer kon worden afgewerkt, De burgemeester,
| DroogleeverFortuyn gaf weervan zijn belangstelling voor
het spel blijk, door eengedeelte van den wedstrijd bij

echter veel in kracht winnen.

e

€H.JD.ä&)

begonnen,
regenbuitje,gemengd met sneeuwvlagen, werd
het weer spoedig op, zoodat het

smmemn=

*

Wi C. v. Dol

!…-ultkhhdnnten.(:oel

den aanval speelde de R.C. H‘er Verkerk in plaats
en hij deed dat zeer goed. Hij bleek ‘n in
en goed bruikbaar speler te zijn, die zeker
en. V‘er
De A,G.0.V.
de oranje—trui zal drag
maakte een uitstekenden indruk. Hij is snel
waarbij hij ook de kunst verstaat om in
posities, en ook uit een snellen ren, den bal goed
e
. het doel te plaatsen, Zoo hij nu speelde, is hij
feld een aanwinst voor de ploeg.
dén anderen vleugel was Tap zeer zwak. Hij speclde
en langzaam,. Van der Griendt was de beste
van het veld, hij schoot veel en goed,

en
ë
zeer Jnalig”zalkunn
o het Belgi

Dolder en Tapdan een stuk beter

%3Í?îìl„

jat

Kort na het begin wordt een mooie voorzet
Landaal door Verkerk ingekopt, doch van Wezel
Verkerk blijft in actie, goed werk door hem
wordt door Tap verknoeid. Aan den anderen kant
Ten we een paar mooier ennen van Gerretsé, Een

schop leidt tot het eerste punt der nationale ploeg. Van
der Griendt kopt het leder naar Kools, die hard in—
t!:gäï (1—).

‚

schot van v. Kesteren wordt mooi door

‘s

Meulen gestopt. Het Nederlandsch elftal is “:u
opbrengen van Landaal enkele malen vlak voor

van de Rest‚ ten slotte is het ook uit een

Landaal, dat van der Griendt mooi het tweede

maakte, Vooral de wijze waarop Landaal den bal :
zette, was fraai. Even later wordt bij een
r

3

aanval van de Rest Kluin gewond, zoodat hij niet ver—
Ger meespeelt. Vooral Landaal en van der Griendt
n

het de verdediging van de Rest zeer lastig. Kort
pauze b_tengt van der Griendt ——
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Ik heb de eer U te berichten,dat Zondag a.s.te drie uur
h elftal zal spelen tegen Egypte op ?n? Aj 5.x„e‘reî
&
issie stelde het olftal als vol…‚ samen:

a

doel J‚.de Boer Jr. (Ajax)

Achter H.‚P.C.Schetters (V.V.A.)

a,H.‚van Kol aanvoerder ( Aj

©
en M. J.Schetters(Ajax)W.G.Anderiessen (Ajax)P.J.deBoer(Bl.Wit)

K,P‚C.)A,W.Gerritse({Bl,.Wit)
.

3

» VOETBAL,
Amsterdam—Cairo,

AMSTERDAM,
15Juni. —Het elftal van |

Sairo dat Zondag nlm-:-hnn m4mnw-;

…h elftal zal uitkomen,
‘ als volgt samen—
|

: Rostoom, doel; Abaza en Salem I, ach— |

; Hässan, Mus.a en umu. midden; Man—
sour, Aly‘Ried, M
Mouktar . en
Aebelr, voor
ﬂo…munl nlctn & uurdouhhluu-

{Ajax), Anderlessen
).
en De Boer (Blauw Wit)
(Blauw Witj,
ns (Ajax) en Homburg

r

poot

C.B.Jurjaans(Ajax)F.Homburg
{x

w

J.J.0C.Tungen(A.F.C.

)
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AMSTERDAM—ENFIELD
Amsterdam che combin
zwakke
vij
een
Taterdagmiddag speelde
(Blauw y Wit) de besten
van Wijnkoop (Spartaan) en Gerritse

Oerlem
an verloor met 4—2. Links:
e n; de Amsterdamsche plo
hug, midd
zittend:

se.
van

Homburg en

Amsterdamsche

Dort.

tin Steur (V. V. A ), Oerlemans (Spartaan),
amateurclub Enfield F £.
de Engelsche
lschman op zijn
een
t
varngt
Steur

Garritsen,

van Wijnkoop, Grobbe, Dorenbos

rechts een

benauwd

moment voor het

doel

inn
an. nnnm
soemr

en Steur,

Bokhoven, Oerlemans,

2—4
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UiT DEN OEFENWENSTRD te HAARLEM.
V-.‘l'\t
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&
ln
combinatië, die met 6—1 zegevierde
Haak, v. d, z. 1 I1‚
Links boven de Noord—Hollandsche
en Martens; re'chtI;' b °.' . Berg,

Hoogmoed, Houtkamp
elfal :‚n v. d. Zalm werkt du;n
Krom, Geutskens, Steffens, Gerritse,
links ben éden het Nederlandsch
t
bal weg tusschen Tap en Smeets door;
be n'°d-;n'.ìr.sad1rin;‚ Tap,
Elfring,Denis, Smests en Verlegh; rechts
van Kol, van Heel Wober, Huizinga,

b
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_ HET NED. ELFTAL
eeemo

d ll"-ndW&í
»
oat
vorre—
het Ned.
weg het beste van het spel en met regelmaiige
tusselh: npoozen | brachten Kools (?) en v d
Griendt den stand op 3—0, waarmede dé rust

inging.

Na de hervatting speelde de „Rest” veel be—

Moe;lik verkregen 5—4 zege.
_ Middenvoor en spil
'_“-';“

== waren afteezig. ===

BEVREDIGEND SPEL DER
NIEUWELINGEN,

ter dan daarvoor en het publiek kreeg er ple—

zier in toen Formenoy binnen 20 minuten den

stand op 3—2 bad gebracht Wwael maakie Lan—

daal er direct daarop £+—2 van maar de Wit—
ten hadden nu eenmaal den smaak te pakaen

dank zij een prettig enthouslasme slaagden

zij er in met een paar overrompelende aan—
vallen door Formenoy en Pasteur, nog twee»
maal te doelpunten, zoodat de oorspronkellike
0—3 achterstand tot 4—4 was herleid. Maar

daarmee nam v. d Griendt geen gevoegen en

na een paar minder fortuinlijke schoten slaag—
de hij er ten slotte in het vijfde en winnende
doelpunt voor het Ned. Elftal te maken,

é7

(Yan onzen specialen verslaggever).

RO’I’I'BRDAM 24 April. — Benig+ duizen.
den beìm;n.e!lenden zagen er niet tegen op de

.
SJ‚

e..

gure regenvlagen té trotseeren om het Neder—

landsch Biftal op Spangen in actie te ziën voor

den oefenwedstrijd tegen een sterke combinatie.
Zij behoeven dit In zooverre niet te betreuren
dat zij voor hun geld een aardige partij voetbal
met veel doelpunten hebben aansechouwd, maar:
het ontbreken van een tweetal spelers in de
nationale ploeg, moet voor velen toch wel een
teleurstelling zijn geweest. Immers de belde‘
afwezigen waren juist Bakhuys, de millenvoor
en J Halle, de spil, twee centrumspelers dus,
van wie de opening van het spel moet uitgaan.

Het is dus zeer waarschijnlijk, dat het spe: een

surt;

heel ander karakter zou hebben aangenomen
indien zij niet op het appèl hadden ontbroken
In elk geval was dit een factor, waarmede bij

de beoordeeling

&

en.

van de ploeg In Rotterdam

‚ent

ernstig vekening moet worden gehouden Wat
men jn het spel der natlonalen vooral miste,
dat was het positie kiezen. Er werd meerma—

ien heel vlot samengespeeld door hen die direet

,
bij het spelen van den bal betrokken waren,
|
maar de overige spelers deden in dien tijd niet
veel meer dan stilstaan automatisch meewan—
delen of rustig toekijken, zonder zich er om

= bekommeren, dat het kiezen van een vrije|

en het op deze wijze indirect deelnemen
\ aan het spel een der cardinale factoren is voor
‚nax voetbalsucces Daarnaast viel bij enkele
pn bedenkelijk gebrek aan balcontrôle waar te
\nemen, o.a bij Van Dolder, ai vergoedde dnu
‘veel door zijn onvermoeid zwoegen.

het

*À NOSAL

|
Hoewel er feltelijk slechts één debutant B in
mogen
Nederlandsch elftal, nl.

Ĳ;…ü!-&ﬂ… ook welals |
beschouwen, al iöhben deze vel—|
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Een goed geslaagde
i e
Evenaisvorigejarenmochten ooknude wedstrijdenom denARO
L—
beker zich in bijzondere belangstelling verheugen. Reeds bijsden eer—
sten Wedstrijd, des morgens om tien uur waren de rangen goed bezet, .
n was er tegen den middag bijna geen plaatsje meer
vereenigingen inschrijven die in de voetbalwereld een goede
klank hebben. Ditmaal waren HBS, NAC en Be Quick de nieuwelingen.
Een zeer belangwekkend sportfestijn dus. „En dat alles
wat voe »
er vol van is”, schreef Reske in de AFC—Sch
akel, „bewees het afgeluis—
terde gesprek tusschen twee

bekomen.
Het AROL—tournooi is zeer populair geworden, wat geente wonder
18
daat steeds

van die echte Amsterdamsche jongetjes,
Fi
P
— „Rjeg Haan, da sal faan worre! Nak komt ouk en
Hao Bei Is.
—— „Nou net wat

die iedereen wel kent,

©

je schmoest en Bekik, beelegaar uit Groninge.

= „Nou maor, Seiburgiao mot je ook niet uiutpoesse”.

i
— „Ik boup maor da Bakhuis mé Sak meidoet, die goosser pikt

7
3è
5 2 1. eeem

altijd tan die faane kooltjes.”

— „En as de Rets spèle dan gaone me met se alle schreeuwe dat

se nou toch eindelik es winne. Toch wel ‘n faan ploegie, hè. Se worre

tast wel weer gerste klas folgende sesoen.”
En ze hèbben geschreeuwd, de joggies voor hun AFC, Maar het
mocht niet baten, want AFC verloor met 2—I1 van haar stadgeno
oten
VVA, dat aan het einde van het vorige seizoen nog zoo‘n zware strijd
heeft moeten voeren om niet tot derde
r te degradeeren.
We hebben het verloop van dezen
jd, die om tien uur begon,
niet geheel kunnen volgen. Pas na

aanwezig en wat we toen zagen wag

st waren we op het terrein

een heftig AFC—offensief

dat
poogde een 20 achterstand alsnog in te halen. De Reds domineerden
in die periode over alle liniën, en we vroegen ons met verbazia

n .4.-"

g‘af
hoe het mogelijk was geweest dat VVA, ddát weinig bijzonders
te zien
af, een 2—0 voorsprong had weten te verkrijgen. Ons oordeel over
et spel van VVA zullen we echter maar tot de volgende
week op—
schorten, aangezien we de rood—zwarten daarvòor
thans te kort in
actie hebben gezien.
t — Van AFC valt ons deze nederlaag bijzonder tegen.
Toch speelde het
G1 | team, wat wij er nog van zagen, niet zoo sIechî.°â
e midvoor en rechts—
„, binnen vonden we echter wel wat zwak, doch daarente
gen de links—
binnen Wolters, een goede kracht, Maär met dit al een groote
stelling voor AFC om reeds na de eerste ronde te worden teleur—
gewipt.
1 Om 11.15 uur bonden DEC en Rob, et Velocitas de strijd
der aan. Het elftal van DEC bleek bij het vorige seizoentegen elkan—
eenigszins
te zijn gewijzigd, Zoo zagen we de kleine Valenca
thans fungeeren
als back, terwijl de Dood wederom de spilplaats bezette,
Het
spel van
” DEC vonden we iets achteruit gegaan; er zat geen
kracht, geen gang
| genoeg achter. Ook werd er door de aanvaller
s, uitgezonderd Kanne,
‚ slecht geschoten.
De spelers mogen zich op dit punt wel eens
terdege
l‘ oefenen. De mooiste kansen werden thans op
de onbenulligste wijze
emist.

Het spel van Valenca als back viel bijzonder

j

dachten
at deze*speler er te klein voor zou zijn, maar dat mee,
bleken we mis te
en ä hebben. Hij stelde zich goed op, was trapvast
en
zat
er,
wat
je
noemt
„goed tusschen”. De Dood speelde op de spilpl
aats vrij goed; er gin
od
tenminste de noodige stuwkracht van uit. In den
u?rvìl a»peeldegl dä

»

s

k + rechtsbuiten Kanne een
partìj.
”
€
Het Boäu:—uííëal beston_tít voq;d
een dderdde[ uit de familie Kres. In
. voorhoede speelden er niet minder dan
drie naast elkander, n.l.
f jan en C. Kres.Devierde H. Kres, speelde rechtshalf
. De
© P&) ners
ons een tikje sterker toe dan het vorige
jaar,
5
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APC—VVA. 1—2.

í

r spelen beidepartijen vrijwelgelijk tegenelkaaroP.
de rust
Voo
de rust
VVA neemt de leiding door een schot van Henk, 0, Vòor

komt in deze stand geen verandering.
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ar numimer twee langs
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Kort na de rust kopt Wassena
AFC sterk in de meerder—
Dan is het echter met VVA gedaan en komt laag schot een
kt Wolters met eenmooi hard
. heid, Het
de Ëlxi…
punt te maken, 1—2. AFC werkt dan hard voorniet. Binde 3) voor

t
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D.B.C.Rob. et Veloeitas

maar weer eens aan

hoewel in den

werk.

De ont—à

is voor

gens telde anvoerder ván het N
zoen Kàcml:‚Bs weer dezelide b
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t. Hij verdeelt het:
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Beide ploegen wegen in den aanvang vrijwel togen elkaar
doelpunt het eerst a stj.le bal over den _t;:;guloapen ke:pef in het
$
;;um wordî‘câ er wg:ma unmagd„rm- li
eee velkischoepen —wvordt gedeponeerd.van 'î;Scheeres
stopt Koomer raauwernood. Na om
lhans SpB, en nulgerd, Een schot
onhoudbaar, 9——I1. Nog

getrokken te

beginne wat stijf,

op deze plaats nuttig

geveer 25 min. scoort Jo Kres voor Roburdoorzetten van Scheeres, op
Feen minuut later maakt Kanne, na stevig

raale wijze gelijk, l—i. Direct hierop is het rusten, den
er
Pas is afgetrapt of Robur neemt door een fout van
doze
in
er
brengt
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van
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letling
de
e ga . vedear
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DEC—aanval stopt
eriode voor doel niet veel van terecht Bij een
oat ook ìh k ï‘‚.k
schot onvoldoende, waarvan Bàrber handigmr)ﬁtoert 33

het nog wet. Overi—

Ê°“ el °°f{ #k — Roomer een schiet Jo Kres van rllchlhä over. DEC
ed en weet
mist door slecht
te maken.
van de kansen.
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wonder was daar hun spel in
Eg'oerd. Trouwens, het
algemeen niet &
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Met deze stand komt het einde,
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Zteburgia—H.B.S. 2—3.

succesals
Het spel golft soel op en neer. Spoedig heeft HBS
gens z;“,‘:,î':,'„3â:{fèî
Ë:âbwîl';.=
‚bleven. Van de oude garde = V: Romond ‘nu:t eâ;âver ‘l‘ng schot rgeàuërs Iî::.ïhHD—-——!.
.
verdedigen.
hierna geruimen tijd sterker en moe
slaat Rambonnet corner Eindelijk maakt
veau_ hard schotmetvaneendehardVries
ht n Dn d6 wi
schot gelijk, 1—1, Rust l—i.
werd uit. Bochove

\gzaam tempo
ste klassers is over

een schot van de Vries
Kört na de hervatting neemt Zeeburgia door
>
De Vries wordt door
nw—Wit, dat onge— _ de leiding, 2—.1. Een prachtvoorzet vanet op even fraaigwijze

ten doch door Rambonn
het op haar slofjes, _ Meens ingescho
maakt
geslagen. Zeeburgia is weer sterker. Bij een snelle uitvalrechts
i—
ingens

»

i 22, we Ike een voorzet van
…:ä' g:î:tpî;gg door van Kesteren gelijk
thans weer snel op en neer, Na een
nschap doen, of. ___ bard inschiet. Het spel golft
aanv.
weer eenige Ha
geplaatst. De Boer _ lijk Zeeburgia—overwicht volgen
Küchtin, hetwinnende
met
samenspel
goed
na
Kesteren,
van
Waaruit
_
De
verlaten.
het veld
van Zeeburgia hebben —
lust van het publiek _ Ppunt scoort, 23, Fenige verwoede nogingen

geen resultaat. Einde 22 voor HBS.

|

Blauw—Wit—Be Quick

10 Het
Reeds kort na het begin heeft Dorenbos suctes, aan

ningsche doel ontkomt meerdere malente

!
Een voorzet van Gerritse schiet
k
anwat
ic
komterd
nde,. Be Qu
staavòrnaast
eem…gz goede

len, welke evenwel
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mepnovergenre
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kennis—

making met de HBS..
€rs is raak geweest.

k oj

FI va

gas—

zware

âekkeu Na de rust
i hett stukken beter,
ging
alhoewel nogniet zoo—
als het zijn moest.
Freek was de man in
de voorhoede en door
hem wonnen we den
wedstrijd. Z‘n doel—
punten waren juweel—

g

ten hard gv:w<:rktg en
werden onze spelers
dan oook voor de

cq

hoek opbrachten, was
de ‚‚ge%p.rü)wc
ertĳdig in de gelegenheid
esteld hun doel te

taak gesteld,

deze keurig enthousi—
ast spelende ploeg van
het lijf te houden, en

met succes. De over—

winning is zeer zeker
verdiend, Het zag er
in den beginne niet
naar uit. Toen dan ook
met de rust de stand

tjes. Onze middenlinie
was heel goed. Ook
de Aalten wisten van
geen wijken. Leo was
weer de oude, Hij had
er ook veel zin in.
vermelden we nog dat
dhr. v.d. Ende de
refere was en goed
leidde. Onze linieman

Dog 1—1 was, waren
we in ons Gooikamp
nog lang niet gerust.
Ons spel was voor
rust veel ote indivi—
dueel. De vleugelspe—
lers ontging het juiste
moment om voor te
zeiten. Wanneer zij
naar de
corner—

was Joep, en van zelf

sprekend ook goed.
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Ook thans weder een partij zonder enthusiasme.
Zelfs geen ernstige oefening.

verdediging het gemakkelijk aan, en al toonde
W amsteker gich dan ook niet zulk een
taktikus als Denis, betrouwbaar was hij zeker.

De Oranjeploeg wint

1‘

bovendien K i u y n moest uitvallen en voor de
rust niêt vervangen werd, kom de nationale

De midaemlinië,

mei 5—4.
voomooo

Rust 3—0 voor de Nationalen.
ROTTERDAM, 24 Apríl. — Oofenwedstrijden

van het Nederlandsch elftal plegen nimmer

voetbalfestijnen van bijzonders beteekenis te
zijn. Men ziet er de nationale ploeg nimmer op

zijn best, omdat de spelers zich nu genmaal
nooit om zoo‘n oefenpartijtje inspannen en or
nummer enthusiast om worden.
| _ Meestal zijn zulke wedstrijden dus erg lauwe
middag heeft
: vertooningen en die van
. daarop geen al te groote uitzondering

Wat in oefenwsdstrijden meer voorkomt, nä

‚we ook hier weer, n.l. dat de hﬁe;a;xtq

De middenlinie, waar Derboren Halle
verving, kon het ook wel aan. Van Hee)

speelde op zijn gemak en ook V an Dolder
behoefde zich niet bijzonder in te spannen.

Kort voor de rust rolde Kools, toen er eenige

verwarring in de wiìtte verdediging heerschie,

â:n…b‚î‚l'… in het net. Met 3—0 ging dus
in.
Na de rust.

In de tweede helfthadde Spartaan F or—
m e n 0 y deplaatsvanKluyningenomen.
Het

Nederlandsch elftal vatte het nog lauwer op

'}.Î.‘â"°'d';.;…m'ì“'"'l
ernamen
vi
ti

ritee trad P{…:Bnn:h”q'l‘.:fn“

>

rlandsché

wijls beter speeîde dan het

. G er

zamen met Van
Kesteren

elftal. Vooral na de rust, toen een 4—1 achter—

vorm
een
uitstekenden

racht
stand van de oranjeploeg werd ter
tot gelijk spel, kwam dat duidelijk aan het

v

, die

Van Kol en
Van Heel een
voortd
be—

Invaliers.
Deze oefenwedstrijd had bovendien nòg een
belangrijk ding met anders oefenwedstrijden
gemeen: ook nu verscheen het Nederlandschs
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elftal met invallers. Belangrijke nlaatsen als

eeeettertnen..

weken. ÏÌet nut van dergelijke vertooningen

snapt dan ook
oefening is het

geen sterveling. Een serieuwe
zeker niet.

Slecht penningmeester—weer.
nain
vruch

en

k

Het weer was slecht, sneeuw—

buitjes maakten het verblijf op het

punt maakte

GERRÄTEDSE

wedstrijd: in niets werd van de traditie afge—

(3—1). Metdezen |

goal werd een seriegoedeganvallenderwitten |
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et Gaardt koboer Alm lang
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wereld.
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ndig op, P a st e u r zettein
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Blauw—Wit wint den beker.

Evenals de vorige week was ook nu de publieke belangstelling
‘danig dat van een uitverkocht huis gesprokenkonw
orden.

2007
wat

wonder, want het was het fraaiste zomerweer
kan. Het Fa_n!;reee:ä‚ „Kunst na Arbeid‘”

tosetelijke stemming

t

in. Deze dag mag dan

slaagd heeten, want naast het mooie weer,
belangstelling,
gaven de wedstrijden veel
aan Blauw—Wit gelukt den
er te winnen, wat

© goede prostatie

is, daar zeer sterke vereeni
aan deze wedstrijden hebben deel—
genomen. De vorige week schreven we dat de zebra‘s dit seizoen wel!
weer een ernstige gooi naar het afdeelingskampioenschap zouden doen.

Wat Blauw—Wit hedenmiddag gepresteerd heeft, bevestigt dit inzicht

volkomen. Ja, achteraf blijkt dat de Stadionploeg door het weer
medespelen van Gerritse nog aan kracht gewonnen heeft. De vorm

welke Gerritse thans ontwikkelt doet hem zeer zekervoor een plaats

in het Nederelandsch elftal in aanmerking komen. Hij is razendvlug
en handig, en beschikt daarbij over een doodelijk schot. Blijft hij het
meheele seizoen zoo spelen, dan kon het wel eens gebeuren dat hij
Blauw—Wit aan een kampioenschap hielp.
i

Waar ook Hömburg een goede partij speelt, heeft BL—Wit thans de
beschikking over een paar puike vleugüreltm. Het handige spel van

deze twee schept voor de vijandelijke doelmond de meest onverwachte

situaties. Het overige gedeelte van de ploeg is van goede kwaliteit,

zoodat we de zebra‘s niet anders dan een succesvol seizoen kunnen

voorspellen.

i

Voor de halveeindwedstrijd won BI—Wit vrij gemakkelijk met 3—0O

van V.‚V.A. Wat het spel van de roodzwarten aangaat kan worden
vermeld dat
r zijn dan het vorige seizoen. De verdediging
is van woede
teit, vooral het spel van de linksback Henke valt
te loven. De aanval daarentegen is hmi ni
tendgenoeg en |

dient hier nog veel verbeterd, Dat VV

1 als tweede klasser zal

weten te handhaven, gelooven we wel. NAC won, na een

naende

strijd, met veel moeite van H.B,S. met 1—0, Het spel van de Breda—
naars was lang zoo bezielend niet als de vorige week. HBS, dat äûed

speelde, was
de geheele wedstrijd iets sterker; doch vond in doel—
verdediger Vij
m een onoverkom.lijk struikelblok. De NACer
heeft zijn doel op mèer dan meesterlijke wijze verdedigd en feitelijk
ishetaan hem te danken dat NAC de finale haalde.

HBS was zonder Denis, maar gat een verdienstelijk pa

bal te aanschouwen. Hoewel er bijwijlen door v, Romond
lijk
werd geschoten, zoo liet daarentegen het schotvanKüchlin
en van

y. Kesteren veel te wenschen over. v. Kesteren verknoeide in de tweede

.helft een paar opgelegde kansen.
Indefinale kwamen
dus N.A.C. en Blauw—Wit.
De Bredanaars

fenhet niet dat hunrechtsbin
eav!c!üshal!f„d.…ĳgä
HBSgeblesseerd waren, want nu konden deze spelers slechts
halve
|

&

HET AR.OL—BEKERTOURNOOI SCHITTEREND GESLAAGD,
3
BLAUW—WIT WINT DEN BEKER.
De A.F.C ers‘ hebben geluk gebad, máàr.... zij verdienden het. ” Zij
hebben het gehoer weer zoo keurig en zoo genoeglijk georganiseerd, dat zij

heb—
deelnemers en kijkers ‘n paar prettigeen tevens nattige sportdagen bezorgd
men kan
ben.. Zooals N.A.C‘s president het na afloop zoo juist uitdrukte:
allen wel een tournooi, men kan allen wel serie—wedstrijden organiseeren,

=

maar zó6 den juisten toon te treffen en alles in de puntjes te regelen, dat is

&

miaar wetnigen mogelijk!

_ En de president van H.B.S. dikte dat nog gens aan: Gij weet den
juisten echt amateuristischen trant te volgen, die wij boven alles stellen, die
wij elders misten. Wij komen béél graag terug.

> Dat zei ook president Dorenbos van Blauw Wit. Ên.... zo0 zijn we dan
ggenlijk bij het slot, de prijsuitreiking en de speeches begonnen, wat ietwat

averechts is. Maar ook het sportieve deel dient geprezen en het meest opvel—
lende van dezen dag was het uitstekende spel van Blauw Wit. De Zebra‘s
hebben in tijden niet zoo goed gespeeld; dit is weer de vorm van vóór de
winterperiode en zooals Lietzen en z‘n mannen nu in actie waren kunnen zij

met een redelijke kans op het kampioenschap den strijd met Feijenoord en
de anderen aanvaarden. We hebben nu in dit nog niet eens officiëel begonnen
seizoen al 12 wedstrijden bijgewoond en al 14 clubs, waarvan 10 eerste klas—
sers in actie gezien. Zooals Blauw Wit gisteren speelde was de club van
het stadion van deze clubs de sterkste. De kracht van Blauw Wit school in
de hechte samenwerking en in het schitterend spel der vleugelspelers. Het
was echt een team, waarbij vooral de verdediging sloot als een bus. De
samenwerking tusschen achterhoede en hali—linie was over het geheel genomen

t eeeova
ai
aaemo
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eee wi

subliem. De stijl van spelen is niet steeds aantrekkelijk; die is van N.AC,

Z.A.C. en H.B.S. mooier en soepeler. Behalve echter van de vleugelspelers.
Hombörg em Gerritser waren buitengewoon op dreef, Gerritse was razend

snel en bekogelde het doel wan V.V.A. met een serie schoten en voorzetten
en nam 4 van de 7 goals voor zijn rekening, alle drie verrassend fraai en
felle, zuiver geplaatste schoten waar geen houden aan was. Hombörg is
een meer zuiver vleugelspeler dan Gerritse; zijn spel was gisteren inderdaad
van internationaal gehalte.

Verder heeft de ploeg individueel niet zoo heel veel bijzonders gedaan en
was het binnentrio van den aanval zelfs zóór matig. Maar in de defensie wás

geen enkel gaatje en feitelijk waren de beide goals van N.A.C. nog aan blun—

dertjes wan Schindeler te danken. Blauw Wi speelde zoowel tegen V.V.A

als tegen N.A.C. a winning game. Er was geen twijfel, van meet af aan niet.
Daarom is de beker gekomen waar hij thuis hoort.

_ N.Á.C. heeft den uitstekenden indruk van de vorige week bevestigd, speeide

echter tòch een tikje minder dan tegen Z.A.C. Bovendien kreeg N.A.C. juist

het moeilijkste tegenspel hetwelk den Bredanaars geboden kon worden. H.B.S.
zoowel als Blauw Wit speelden geroutineerd voetbal en ontwikkelden toch

voldoende tempo om niet oversobmpeld te worden door het Zuidelijk brio en
de Bredasche jeugd. Maar een frisschen indruk maakte het Bredasche team
ook nu weer en de hartelijke toejuichingen die zij voortdurend te incasseeren

hadden, bewezen hoe zij het publiek „gepakt” hadden. Dit gold echter ook
voor H.B.S. De zwartjes zijn hier in die twee weken populair geworden eú
de stellige verzekering van Haagschen kant „wij komen gaarne terug”, ont—

lokte een sgun\un gejuich.

Bij H.B.S. ontbrak helaas Dénis en bij N.A.C.: Kools. Ook VV.A. was
ì
door het gemis van Dassen en Oudenaarde eenigszins gehandicapt.
f
waren de ploegen au grand complet. 5
j
5 ligt

ko

T

n het Blauw Wit niet cadeau te zullen.
V.V.A. héeft de belofte gehoude
ekend bezethuisonder Romijn‘sleiding (deze

doen.En tobn voor eenuitst

vetevaan arbitreerde den weëstrijd zeer correct) de Zebra‘

tuinlijk doelpunt gemaakt en dat eene doelpunt heeft dm|
i
jst.
We(fäf“)dhlïdecn
Misschien
te wonen en in elk g6
| had H.B.S. wel verdiend
f
1
tt

drgw zuiverder de krachtsverhoudi
i
ìjen wogen
ng
gegeven. Maar
zóó tegen elkaar op, dat N.A.C.‘s zegeweer
geenszins onverdiendde ‘.’;_‘IJ[|‚‚C heeft
H.B.S. géezwoegd om te winneh, vooral na rust! Het werd oen eer P‘:Ë"*'
r
spelleije en Boekmhp‘s
<
:
&
»l
‚ zonger
gezag als arbiter
moest zich
gdï:‚"karakltr
dat &r van eenige ontaarding sprake
was Muar er zatdoen
kleur
e vn daR
in het spel, het was een strijd,
die het publiek bij voortduring
moedigingen en applaus brac
ht.
Toen kregen we in de pauz
#
iek \.(Ĳrl»…
weer de vroolijke miarsc
hmuzie
rn
k van het
marcheerende eorps „Kunst en eVriend
schap” te hopren en hebben veter:
van H.B,S. en A,F.C > den bal geschopt
en
}
;
bofien
doen
klff'_k‘;;1_í‚
l!ì‘ì'tf
H.B.5. fungeerde de vader van de clubmoot j2
sbinnen en bij maa
koowaar een goal, net als iemand die wel
eens g@Betbald heeft.
St was een prettiger catre
acte
dan een honden. of een ”“Shb:
stratie en toen kwam dan het
ll“dërlnl;]\“:
ernstig slotbedrijf de final
e tusschen
Blat
Wit en N,A,C.

De finale.
Men sta ons toe een verslag achterwege te laten. Het is een :'lafîff(‘[\kl'l
l'{l‘
partijtje geworden. Bij N.A.C, deed zich misschien de inspanning
van den
wedstrijd tegen H.B,S. .. ook in verband met de kortere rust ta tï‘l!ì_K5{:ll‘_
3
gelden, doch over het geheel bleek toch wel dat het spel der
Zebra‘s iets
beter was; de defensie was
hechter en door het bijzonder fraaie werk vana
de vleugelspelers was de
iets gevaarlijker. Gerritse heeft met twee|
prachtige goals aanstonds aanval
vertrouwen in de gelederen der stadionclub ge—
bracht

en toen heeft Doreubos na een goede pass van Hombörg den stand
tot 3—o opgevoerd. In de allerlaatste seconde

van het eerste half uur ver.
kleinde v. lersel met een ferni
schot, waar Schindeler finaal langs greep,
den achterstand.
Na rust pakte N.A.C. met het windje mee,
energiek aan, doch "‘Ìk toen
nam Blauw

Wit door massief spel het initiatie

f weer over en toen Gerritse
opnieuw een beauty van een goal maakte,
was er niet de minste twijfel meer,
al verkleinde Punt, bandig profiteerend
van een fout van Schindeler, den
achterstand opnieuw. Maar toen
dh r. v. Gessel, die best geleid had, het
einde aankondigde, was er niema
nd die niet overtuigd was dat de sterkste
gewonnen had.
n nù nemen we weer afscheid
van A.F.C. en wenschen De Reds
succes, Het is een zeer mooi tourn
veel
ooi gewees t, waar ieder de pretti
gste her—
inneringen aan behouden zal, een
organisatorisch succes voor A.F.C sportief succes voor de deelnemers, een
, en haar cordaat bestuur.
m

Hoe Blauw—Wit

dan N.A.C., dat in Z.A.C. en H.B.S.

tegenstanders van puike kwaliteit

OöSooononssNaBnASNNDSsonnenanO

den Arolbeker won
BooÖNSON»GZAANDOnNEsEenBenopcHBnnee

Hoe vvr
warm het was en hoe ver — N.A,.C. en Blauw-l’.’/{r__ jn
de fing_lg
wo
wer
w
vor wer
vor

wer

Wat de Zilveren Bal is voor Rotter—
dam, de Groninger Dagbladbeker (nog
steeds
!) voor Groningen, dat is thans de
Arolbeker voor Amsterdam geworden.
Het is een verre tocht naar het A.F.C.—
veld, warm en ver en nog vele minuten
voorbij het Stadion, dat thans eenzaam
en verlaten ligt te blakeren in de mid—

zon.

diË)c tribune, waar voor de pers een
goed plaatsje wordt ingeruimd te midden

van vele oude bekenden, herinnert me
aan wijlen de zitplaatsen bij mijn eigen

Vereeniging, waar ik zoovele genoegelijke
uren sleet; er tegenover de beboschte
omzooming met in de verte als galgen,

e 1 e

M

eee vvni

jar.

ai

maar minder ‘Moorddadig, omhoog

Stekend naar de stralend blauwe lucht
de restanten van het vuurwerk van den
Koninginnedag.
Het is eigenlijk te warm om te voet—

ballen, maar dadelijk nadat scheidsrech—
ter Romeyn, die in ‘n al zeer zomersch
©ostuum is
ken, heeft laten aan—
= vangen,
beide partijen met veel

— élan

w—Wit, ook in s
inelkgeval
ineen shurt, dat
dan dat waaraan de

maken. Dan fluit scheidsrechter Ro—
meyn, die er een enkele keer wel eens
naast was, maar zich toch een goede
leider toonde, het eindsignaal,

Pali

Daarna komen N.A.C. en H.B,S.
— zonder onzen Oud—inter
nationalen

had
getroffen, terwijl Blauw—Wit | tegen
Be Quick en V.V.A. geen zware
taak
had te verrichten. De productiviteit van
Blauw—Wit‘s voorhoede verraste in dezen

strijd: door Gerritse (2 ) en Dorenbos
kregen de Amsterdammers _ ‘n
voorsprong, die door Simons even 3—0
voor
rust wel tot 3—1 werd verkle
ind, maar
toch voldoende was om den
strijd tegen
veler

verwachting in te besliss
Blauw—Wit‘s voordeel. De actieveen in
Ger—
titse, die zijn terugkeer bij
zijn oude
club vierde door, als rechtsbuiten
nota—
bene,

vier van de zeven goals
8 te maken, scoorde na rust op dezen
het vrijwel
beslissende doelpunt
en verder dan
2—4 (door Punt) bracht
en
de
Zuide—
lijken het niet, zoodat
de Arol—beker in
Amsterdam bleef.
Het was ‘n goede wedstrijd
tusschen

aanvoerder — in het nu door een
duizenden omzoomde veld. De Hagige
e—
naars in het zwart, de Zuider
lin
wit hemd, twee flinke ploege vangen in
n
,
met
een enkele uitzondering, mee
stfiksche twee sterl_(_e elftallen, Waarbij N.A.C.‘s
jonge spelers. Ook hier wor
keepervVijgeboom uitblo
dt
aan
beide kanten eerst flink aan
geroutineerde verdedigersnk. Met twee
gep
akt
,
maar men kàn, begrĳpelí
Terbeek en verder louter als Verlegh en
jkerwíjze het
jonge krach—
tempo
in deze hitte niet volhou,
ten
hebben de Breden
den.
Toch zien we van beide part
‘ti)veala.rvan ze nog lang aars n elftal,
ijen
goe
d
£leízi
voetbal, speciaal van de doe
even. Jammer, dat Kools er kunnen
lve
Doelpunten blijven voorlordedigers.
Ontbrak in
Wat
opi
onerva
g
uit,
ren
voorhoede. Bij
maar even voor half—time
3
It noemen we all
kan Ram—
bonnet slechts ten koste
ereerst
Titse, den_ bes
ten speler van
schop redden, een hoe van een hoek—
den p
ksc
Punt een doelpunt fabriceehop waaruit
rt voor de
uiderlingen,
en lange rust met daarin kloeke

muziek van gen niet minder

kloek
muziekkorps. Dan
siaste strijd, waarvanwordt de enthou—
Boe
kma
n,
die
niet
te veel meeloopt,
zich
e
S
ter toont, weerhet

$
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Gal

van het Arolbekertournooi: Blauw—Wit en N.A.C,
den strijd om het eenjarig bezit van den wisselprijs.

BLAUW wit WiNT
DEN A.R.O.L.—BEKER.
N.A.C. GESLAGEN
IN DE FINALE.

meesterlijk stopte, Wéen wanboopspogiag van
|
Smeets in de allerlaatste seconde had zóo goed
als zeker succes gehad, als Verlegh hem niet
den doorgang op het nippertje had versperd.

Onmiddellijk daarna klonk het eindsignaal, dat
dus N, A. C. een 1—0 zege bracht.

vogoee——

= Fengeestvan oprechte vriend—
schap en van ware
sportiviteit,

Een mooie finale,
Reeds het begin van den eindstrijd was veel—

belovend. N. A. C. ontwikkelde een snel, geest—

driftig spel, waardoor Blauw Wit even terug—

gedrongen werd op eigen speelhalft. Bovendiep

speelde de verdediging der Amsterdammers in
deze beginperiode fetwat onzeker, hetgeen de
dreiging voor hun doel nog vergrootte. Gelelde—
lijk echter sloegen Lietzen c.s. zich door de

moeilijkheden heen en er volgde een meer gelijk
H.B.S‘ WÄNHOOPSPOGCINGEN IN DE opgaande strijd, waarin Ferwerda de eerste

AATSTE MINUUT.

goede kans kreeg om de score te openen. Zijn
schot faalde evenwel. N. A. C‘s vleugelspelers
Van Iersel en Simons bleven zich onderschel—
den door hun scherpe voorzetten, waarmede de
Amsterdamsche verdediging de grootste moeite

|
AMSTERDAM, 1 Sept. — Het A. R. 0, L.— had ze onschadelijk te maken. Bewonderens—

‘ bekertournooi behoort weer tot het verleden en
A, F. C., de organiseerende vereeniging, mag

waardig bleef de geestdrift en het snelle tempo

van beide ploegen en op een oogenblik, dat er
van overwicht eigenlijk nog geen sprake was,

er met trots en tevredenheid op terugzien. Het
tournool heeft volkomen zijn goede reputatie

kwam, na algemeen opbrengen van den Blauw
|

speeld in een gest van oprechte vriendschap
en ware sportiviteit en het schoonste compli—

gel aanstormen en zond een enormen kogel ín,|
waarbij Vijgeboom geen schijn van kans had.

van vorige jaren gehandbaafd. Het werd ge— Wit—aanval, plotseling Gerritsen van den vleu=|
ment, dat A. F. C. na afloop te incasseeren had
was dan ook weì, dat de deelnemende vereeni—
glngen, winnaars zoowel als verllezers, met

{1—0). Vijf minuten later volgde weer zoo‘n fel
bruisende gelegenbeidsaanval, ‘waarvan Blauw |
Wit het patent heeft en wederom snelde Ger—

dankbaarheiù en waardeering getuigden van ritsen naar binnen en knalde nummer 2 in het

”@

d het sportieve genot, dat dit tournooi hun had
geschonken.

N. A. C.—doel (2—0).

Dan komt Blauw Wit eerst recht op dreef en
dus organisatoren en deelnemers ontwikkelt een spel; dat tot het beste behoort,
De finale van het Ai reden tot tevredenheid, ook de toeschouwers wat in dit tournooi geboden is. De middenlinle,
in verwoeden strijd
waren voldaan, want zij hebben genoten van met den spil De Boer als hoofdfiguur, stuwt de
goed spel en van een correcte houding der spe— voorboede energiek op. Vooral zijn openen vana
lers, Men meeneechter niet, dat het correcte het spol n:;: de vleugels is perfect en zoowel
Hadden

Gerritsen
steun
r#m der deelnemers tot salonspel leidde; Hombòörz
ntegendeel, er is in allo wedstrijden fanatiek een uitstekend gebruik. =u ;K‘.'“Ò:-Î:t.ï;dix!u M
om de overwinning gestreden, maar van de krijgt het dan ook zwaar te verantwoorden.
pijnlijke scherpte van menigen competitiestrijd Blauw Wit schept zich meerdere kansen, waar—
die veelal ontaardt ja een grof spelen op den van echter niet geprofiteerd wordt. Toch gelukt
man, in geniepigheden en smijtpartijen, was het Dorenbos zich Individueel een weg naar
hier gelukkig geen spoor, Fier en fair, dat was
hier het paroo!,

Blauw WiVY.V.A. 3—6.
en H.B,S,
aliteit had

Wit . tegen
zware taak

tiviteit van
ste indezen
1 Dorenbos
s ‘n 3—0

f#

B F&o € ÊÊ_E'
hnÉ
z H gAÏ

s even voor

[e

eeei1.

In de gersto demi—finale had Blauw Wit níet
‘veel moeîte met V. V. A. De eerste klassers
waren vrijwel doorloopend in het offensief en
door goed aangeven van de vleugelspelers kon
Bmit reeds binnen 20 minuten den stand op
brengen, waarmede ook de rust kwam. Na
de hervatting maakte Blauw Wit een slecht
gebruik van de vele kansen om den voorsprong
te vergrooten. Nadat Gerritsen den stand op
‘B—D gebracht en Blauw Wit nog een strafschop

het doel te banen en met een kalm doch zulyer

geplaatst schot Blauw Wit‘s voorsprong tot

3—0 op te voeren. Dat N. A. C. zich deson—
danks nog niet gewonnen geeft, bewijst zij

enkele seconden voor de rust, als na een bui—

tengewoon fraaie combinatie Simons den ach—
terstand verkleint (3—1).

Na de hervatting geeft Gerritsen opnleuw
blijk van zijn bijzondere schotvaardigheid, zij
het zonder succes en aan den anderen kant is
Punt niet fortuinlijk met een schot tegen de‘
lat. Na een periode van gelijk opgaand spel

maakt Gerrítsen een einde aan een worsteling
voor het N. A. C—doel door den stand op 4——I

te brengen, waarmede het pleit, wat hetresul—

ä! had, kwam met onveranderden staud het taat van het tournooi betreft, wel als beslecht

kan worden beschouwd. Eenige malen veroor—

zaakt Schindeler gevaar voor zijn eigen doel.
door deubal nietsnel genoeg weg te werken,
De tweede demi—finale was veel minder een— hetgeen hem, door snel inloopen
van Punt,
zijdig en,mede doordegrootere spanning,aan— ten slotte op een doelpunt komt te
r, Bij N. A. C. ontbrak Kools ophet bij blijft het. Blauw Wit wint
1, terwijlH. B. àamzonder Denis,Dicht met 4—2 en daarmede
. moest 8
Aanvankelijk

N,A.C.—H.B.S. 1—O.

de
getten, Van Romondt stelde doelman Vijgeboom

ze

een vervaarlijk schot op de proef, maar
bleek daartegen goed bestand. Intusschen

A,C.zich niet tot een verdedigende rol

Vijgeboom; De Graaf

‘h

htam: Pal heess onVanftredn h54
belft werd Van
o
i
ven
Blauw Wit:
Lietzen;

Bnalp

2ee eee

Bein e

ralm

. » . A-._-.._-_.… 1

om den Arolbeker.

BLAUW—WIT WINT DEN AROL—BEKER
@———
voo

‘ m AUW.WIT 0—3.
"ä vorige week gespeelden wedstrijd (2e nMe)’
‘overwinning
voor H.B,S., zoodat zich voor de demi—
f
ev
chängen plaatsten;
€4
oen Blauw—
&
wedstrijd komen in het v
V.V.A, |
V.V.:.x„stu:t zich op met 3
ers,
Wit js volledig, V.V.Â, begì

jusschen. BE
C. en HB.S. eindigde moet den 42

vangt” eehter Schitterena— en”werkp aan Ban
keeper
weg, Dan moet het spel eenige minuten wordenon= |

dävo!en voor een N.A.C.—speler, deze verlaat het
veld, zoodat N.A,C. met 10 man verder speelt, Het ,
spel wordt nu wat v-uripr en Smeets be

Bi 3 dt 3dioe 3 e

° AR.OL..BEKER.—TOURNOOI .

[3

da

e Toe Bh“ IÁ'A' r spel
ontplotien.
15.5.is echtersferkars
‘ ni

1 ﬁ je doel

De

i eeeten
‚ toch komt het

nier e er jt den bie

t

ga ii
bal via zi

verke

eee

e
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Een aanval van N.4.C, op Blauw Wits doelverdediger in de finale var den strijd

eeeiF

Blauw—Wit wint den A.R.O.L.—beker.
&

DRIË SCHITTERENDE DOËLPUNTEN VAN GERRITSE.

N.Á.C. in de finale met 4—2

al

chene eoe

i

geslagen.

elftal, waartnede zij met vol vertrouwen de
kompetitie kan ingaan.

Goed en
, .. piepjong!

Een wedstrijd tusschen twee
sterke elftallen.
AMSTERDAM, 1 September. —— Zooals het

Zooals gezegd, was N.A.0. in een eenigsging;
ongunstige positie, doch wij voegen er onmid—

begönnen is, is het gecindigd: in de prottige,

dellijk aan toe, dat het onze overtuiging ds,!

jäten var zijn bestaan steeds gekenmerkt
eeft &n die het in zoo korten tijd een zoo

— in een afvaltournooi
niet te ontkomen. —
Blauw—Wit zou hebben
Ongetwijfeld hebben

sportieve geest, welke dit tournooi m de zoven

groote populariteit heeft doen verwerven.
Evenals de vorige weok werkten ook nu de
weersomstantligheden geheel mede en het

kntisse veld der roodbaatjes was dan ook flink

bezet, toen om 12 uur de wedstrijden een aan—

vang namen.
De halve eindstrijden brachten Blauw—Wit en
N.A,C. in de finale en gen jeder zal het er wel

over gens geweest zijn, dat deze beide ploegen
ook inderdaad ‘t beste spel van dit tournooi te

zien hebben gegeven. Voor N.A.0. geldt dit

weliswaar meer ten aanzien van baar spel op
den gersten dag, toen de jonge ploeg der
Bredanaars zulk
tie gaven tegen

schitterende demonstra

»

Z#XC., doch ook haar spel
tegen H.B.8, rechtvaardigde dit wel, al was
hetgeen

de

Bredanaars

in dezen wedstrijd

lieten zien, bij Jlange niet zoo overtuigend en

oefde in ieder geval H.B,5S. in weinig voor

haar onder te doen.
deowt—

dediging zelf bij Lietzen o.. no steeds in
goede handen is, Kortom, Blauw:W
:t heeft een

Wij schrijven hier met opzet „in weinig”.
Want er was toch nog wel jets, waarin het
spel der Zuidelijken zich van dat der Hagenaars
onderscheidde, n.l. de geestdrift, waarmede

zij zieh in den strijd wierpen. H.B.S. deed in

technisch opzicht stellig niet voor N.
A. C.
onder, |pe|ch zelfs voor de rust het beters
voetbal, doch het enthusiasme der N.A.0 ‘ers,
die stuk voor stuk vochten voor de overwin—
‚ning, gaf ten slotte den doorslag Toen eerst
tegen het einde de kraaien de ernst van den
toestand begonnen in te zien, was het te laat
en bovendien schoten zij toen zoo slecht, dat
een prima doelman als Vijgenboom er zich
niet door verschalken liet.
Blauw—Wit had tegen V.V.A. geen zwaro

taak. Het verschil in klasse was hier wel heel
duidelijk en wanneer Blauw—Wit voortdurend
op

volle kracht gespeeld had, zou wellicht
hooger %wnext

Met

l—-$ wonnen thans de Zebra‘s, zonder dat

V.V.A. eigenlijk een oogenblik gevaarlijk was

| geweest,

d

De eindstrijd.

obrwhb de eindstrijd dunüBlz=g.-‚\?ihen
s

deb 4—4. De biiieeiá
elkander en

t to

5 won—

dat zij ook onder normale omstandigheden‘
is hieraan nu genmaal
de meerderheid van,
moeten erkennen,
de Bredanaars echter

een uitstekend elftal en vooral: het ás piep»

joug! Daar kan N,A.C. nog plezier van be—
leven. Een paar oude. beproefde krachten alg
Terbeek en Verlegh geven het feam den noo—
digen ruggesteun en het was vooral daaroi
jammer, dat op dezen dag in de vöorhoede,
die thans geheel uit jonge kereltjes bestond,
de geroutineerde Kools ontbrak,
Wellicht bad
hij de finishing touch aan den aanval kunnen
!
leggen
Doelman Vijgeboöm hád vooral in den wed—
strijd tegen H.B.S. succes, toen hij een paar
geweldige knallen van Van Romondt meester.

lijk stopte. Ook tegen de Zebra‘s deed hij uit—

nemend werk en hoewel hij viermaal gopas—
seerd werd, kreeg hij menig open doekje,
Na afloop reikte A,F.Ö.‘s sekretaris, de

heer Galavazi, de

prijzen uit, waarbij geder

kreeg wat hem toekwam on zelfs nog meer.
Een ieder roemde den prettigen sportieve geest

en H.B,8, en N,A.C, zoowel als Blauw Wit

deden de toezeggingmbet volgend jaar weer
pr‘r'wntd£: zullen |sün.
hn
1
oorde rest volstaan wij metde vermelding
der—zitslagen:
62
&
VV.A—Blauw—Wit 0—3, rust O0—2,
H.B.S.—N.A.0. O0—1, rust ú—1,
„Blauw—Wit—N.A.O, 4—2, rust 3—1.
Een wedstrijd tusschen de ruïnes van A,F.C,

en H.B.S. leverde een 3—l—zege der Hage—.
naars op.

!

dag,
den eersten tournooi—
d. De Bredmﬂ;â
aantrekkelijke wedstrij
he
tbans de doortast m{_
e
:1l:.len evenwel
te werk gingell.
aarmede
rterheid,
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n. Even tevoren had
e
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::l:i:::rend hard schot gelostinvaller N. A.
boom safe hield. Nadat een het spel een zeer
heeft gecompleteerd krijgt
nog snelfer dan
spannend karakter. Het wordt
elkaar
len
voor de rust. De aanvallen wisse het gevaar.
snel op, «die van H. B. S. evenwel
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Blauw—.W it triumphator.
N. A. €. in den eindstrijd met 4—2
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n3__ven rargy-r‚

ig een
bonnet vrij gelukk
ontsfnnd toen Ram
ou.
fden speler bad geh
hard scho! van denzel
€

geklopt.
Het tournooi om den A. R. 1. L..beker is
gisterenmiddag geëindigd. Het was weer zeer

ll_umul_l_d_t en
lijkst. Zeer goede schoten van
t hij inde
neer v. Kesteren goed vrij staat schie zeer fel
verkeerde richting. H. B. S. blijft
wereld te
strijden om den gelijkmaker ter
in
breugen, maar al zijn de Hagenaars ook

druk aan den Zuidelijken. Wandelweg te Am—

sterdam en de organisecrende vereeniging A.
|!. C. kan met trots terugzien op dit zevende

nooi.
Blauw—Wit klopte ‘s middags vroeg V. V. A.
met 3—0 en nadat H. B. S. van N. A. C. bad
{ verloren met 1—O had de eindstrijd om onge—
veer halfvier plaats.

de

meerderheid, N. A. €. behoudt den voor—

sprong. Een zeer goed en hard schöot van van

Kesteren even voor het einde houdt Vijgeboom

uitstekkend. Even er na is het tijd en komen
N. A. C. en Blauw—Wit in den eindstrijd

Alle wedstrijden, ook de eindstrijd duurden

een uur. Blauw—Wit had wel eenig voordeel.
Ten eerste had,zij vroeger gespeeld en ten

{tweede behoefde zij zich tegen V. V. A. niet

[zóo in te spannen als N. A, C. tegen H. B. S,
[dat dezen keer goed voor den dag kwam en

\feitelijk niet behoorde te verliezen.

)

Hieronder laten wij de verslagen der wed—
strijden volgen:
Blauw—Wit—V. V. A. 3—D.

Om precies twaalf uur, wanneer er al veel
publiek op de tribunes aanwezig is, fluit Ro—
meijn de elftallen van Blauw—Wit en V, V. A.
in het veld. De rood zwarten werken aan—
vankelijk — al is het heel warm — zeer en—
fhousiast‘ en houden de eerste klassers van
doel gevaarlijke momenten door goed opgezette
hun terein af. Zelfs beleeft het Blauw—Witte

aanvallen. Maar het duurt toch maar tien mi—

‘nuten vóór Blauw—Wit de leiding heeft door
jeen goed schot van Smit uit een goed aange—
geven bal van Gerritse. (1—0.) En vijf minu—
ten later loopt Smít een voorzfi van Homburg

met de borst in het doel, (2—0.) Het spel van
de tweede klassers zinkt na deze doelpunten
in en ternauwernood kunnen onmiddellijk er—
verdeer doelpunten worden voorkomen.
{
äw-'?&'ìt is verder voor rust voortduren in
e meerderheid.

HBS en mild—gevulde dito‘s van AFCG,

lkuglc ploegen pakken onmiddellijk flink aan
en beide doelverdedigers krijgen eenig werk,
Wanneer Blauw—Wit door Ferwerda een

schitlerende kans tol doelpunten krijgt trapt
de Amsterdammer wanhopig naast. Bij een aan—
val op het Amsterdamsche doel wordt Schinde—
ler iets te hard aangepakt en Van Gestel fluit
Even er na komt de bal in het doel terecht,

maar dit doelpunt wordt terecht geannuleerd. |
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vermakelijke
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DAG VAN VOETBALVREUGDE.
<
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Ja, ‘6 was een dag van ware voetbal.

vreugde, zoo‘n dag, dat je met pleizier
bijna zes volle uren rond een veld zit
zonder je één oogenblik te vervelen. Zelfs

opgaan. | Benige aanvallen worden op het eerste

klasse

doel

ondernomen, maar heel gevaarlijk

telkens
zijn ze niet, omdat Lietzen en v. Asselt
trouwens
optreden en Schindeler al direct (en
die
ing,
den geheelen dag, behalve één uitzonder
kamp tegen
den regel pleegt to bevestigen, in den
werken
N.A.C) safe optreedt. Het geestdrìftige
kwartier
van V.V.A. voorkomt ook in het eerste
direct in,
doelpunten. Die geestdrift zinkt echter

hem den bal

Smit scoort, nadat Gerritse
de wedstrijd tusschen de veteranen van wanneer
geen vijf minu—
uitstekend had aangegeven. Nog
H.B.S. en A.F.C., gespeeld in een uurtje ten later loopt Smit met de borst een voorzet van
vóór de beslissing om den A.R.O,L.—beker,
het V.V.4.—doel (2—0). Blauw Wi
Homburg in
hield de volle aandacht gaande. De mild— blijft dan voortdurend‘ in de meerderheid.
nog

ì

bijzonders
gevulde figuren der ouderen, die het
Ook na de pauze gebeurt er weinig
eens wilden probeeren, hebben de duizen— meer. Het plaatsen van V.V.Â. is slecht en door—
was
geeft krijgt
dat de middenlinie weinig naar voren
den op de tribunes (want uitverkocht

het

opnieuw

bij het schitterende weer) de aanval niets te doen en slechts sporadisch

ging er wordt Schindeler voor gemakkelijk werk uit z‘n
_yreugda en jolijf bezorgd en het
in deze
onderen
ede
doel gehaald. Toch scoort Blauw Wit en voor
weldoorvo
de
of
\nog maar om
helft niet gauw. Eerst vijf minut
de

‘misschien niet méér succes hadden dan
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Een moment voor het doel van Blauw Wit in den strijd
om den A.R.0O,L.—beker tegen N.A,C,

OEFENWEDSTRIJD NED, ELFTAL,
Het Westelijk elftal, dat Woensdag 27 Nov, a.s.
om 2
ì
Stadì
te Amsterdam tegen het Ned. elftal
za{ spelen, is als vàìäï ‘sralzr?x::xlzbet::iell(àn

Jousma (Hermes—D.V.S.); De Bruin (Hermes—D.V.S.
Lì
Wit); Jongeneel (H.F.C.), Roelfse
>
ma {H.V.V.), Vis 2.H_‘;e_î‚zîn
(Blauw—Wit), v. Kesteren (H.B.S.)
“
, Pasteur ”H .V ). De îì]r:‘:t
Koalna
(V.S.V.), Hombörg (Blauw—Wit).
{
*
hingz
is eenoar
elftal,
e Dat etle
1n
Rat
dai Ae dat er wezen mag en waarmee d e W esteli
ijjke Distri
i
icts.
cts

telkens‘
In het Olympisch Stadion te Amsterdam pio werd ontging hem vaak, zoodst hij bal
had

i Met een laag
werd gisterenavond een proefneming geno—| 19 l48t uitviel.

heel —_#:ä
men met voetbal bij kunstlicht. Het Amster— j‘‚;; _f:°;‚'-rd-fâ‘m niete eee bezorg
d
damsche

elftale

afkomend
oog
speelde er een wedstrijd waas voor de
oogen door het licht.
grg

tegen Philipsuit Eindhoven ondar—hetfelle—

m.„m.;….{w‚g‚uuhhat…".!‘!"

licht van een groot aantal booglampen en! gebracht nog niet voldoende voor l\!t‘î’”‘ä

de vraag was nu maar of het licht, ‘dat op|serieuse wedstrijden, doch uitstekend voor
het veld werd geworpen, voldoende sterk;nlag. Ook Van Kol liet zich nog uiet

was om er in donkere avonduren een wed—| uit over het spelen bij het licht en 'á:':ä
af en toe niets te zien. Lietzen, Gerrítse, Bekël—
strijd te spelen.
ters uitten zich op ongeveer dezelfde
Inderdaad is het mogelijk gebleken een wed— Homburg vond, dat het best
Allen

ware:

strijd te spelen. Maar...... de spelers hebben nog het er echter over eens, dat een witte bal

bezwaren, de scheidsrechter heeft nog bezwaren,
de kijkers hebben nog bezwaren...... hinderpalen,
die evenwel in de torkomst uit den weg geroimd
kunnen worden. De techniek schrijdt met reuzen—

beter zou geweest zijn dan een bruine.

zou evenw*l zulk een bal ook bezwaren

y

*

genal wanneer hij in de hoogte werd getrapt.
Dan zou het witte voorwerp wellicht tusschen de

passen vooruit. Edison heeft verkondigd, dat de lampen ook moeilijk te zien zijn geweest.
techniek op het gebird der electriciteit nog in de
a scheidsrechter, de heer Boekman, die goed,

£zî%

kinderschoenen staat..... dus in de toekomst zal leidde onder de gegeven omstandigheden ver—
het ongetwijfeld mogelijk zijn een voetbalwed— klaarde, dat het spel vaak moellijk te w
strijd in den avond te spelen zonder dat er be— was, vooral omdat het veel gebeurde, dat hij

zwaren zullen bestaan van de zijde der spelers in bal niet zàg. aankomen. Bevendies kunn;
bat bijzonder.
kunstlicht sommige trucjes den rechtspreker
Niets is volmaakt den eersten keer!
gaan. Hij klaagde over hetzelfde euvel als de spe:
Voor we den eigenlijken wedstrijd beschrijven lers: warmeer ik in een lamp kijk, zie ik even
dus dets over de belichting en het oordeel der niets...... en gebeurt er een seconde later iets dan
spelers en srbiter.
bestaat de mogelijkheid, dat mij dat ontgaat.
Inderdaad heeft „het volle Ticht op amateuris—
Met schrik dachten wij aan de dingen die ook
tisch voetbal geschenen”, maar 0.i. had er aan kunnen gebeuren, wanneer er in den vervolge
de zijlijnen nog meer licht kunnen zijn. Reeds wedstrijden bij kunstlicht worden gespeeld.
voor dat we de spelers persoonlijk hadden ge—
Verbeeld je, dat plots het licht uitgaat, de spe—
sproken kwam het ons meermalen voor, dat het lers toch doorspelen en er een doelpunt wordt
decisieve ingrijpen miste, dat er getreuzeld werd, gemaakt, Wanneer de scheidsrechter niets gezien
dat
de doelverdedigers vaak uitvielen op een heeft; wat moet er dan gebeuren.
{
{wijze, die aantoonde, dat ze niet precies wisten
En welk gevaar loopt een scheidsrechter foite—
waar de bal terecht kwam. En op de tribune was lijk niet bij een wedstrijd met kunstlicht. Stel
het spel wel te volgen, maar het eischie meer je voor. dat het licht uitgaat, wanneer de gemoe—
inspanning dan op klaarlichten dag. Waarbij voor
| deren. nogal verhìt zijn. Wanneer het weer ontsto—
uw verslaggever og kwam, dat de tribunes vol— ken is, bestaat de mogelijkheid, dat de rechtspre—|
komen in duisternis werden gehuld, zoodat slechts ker twee blauwe oogen en een kaakfractuur heeft
‘oor
zwenkingen van de bloenote
: op z‘n knieën het veld moet verlaien.
Elke speler zal tientallen meters verder staan

De lampen hingen wel zoo hoog, dat de bal
er geen enkele maal tegen terecht kwam, Slechts

twee

à drie keeren werd gen verbindingsdraad

geraakt,maardekracht van denbal is dan vrij—

:::; op het doode punt gekomen, zoodat schade

en een doodomschuldig gezicht zeiten,
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‘nen de minuut moet Schindeler reeds toonen,
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Bij een aanval van Feijenoord
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van Schindeler terecht.

Ji

‚‚î:f'‚d°‘:„gepän:
vleugels lever
+ maar ook de

‚ & en kiest h
n
wij Ferwe

Twee doelpunten.
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Barri
& tegensta
Dan laat Gerritse
zijn
nders de ,
hielen zien, razend snel brengt
hij op, keurig
plaatst hij den bal voor het doel en
voor Dek—
ker weet wat er gebeurt, is hij door een
strak

P. de Boer
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struikelblok d
rijd terugzien,

schot van Burger gepasseerd (0—1).
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= ROPYERDAM, 2o Beptember. — Blauw Wió! | een scherp schot te passeeren, doch de Amster—
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voor wier stopt met verbluffend gemak, enden vorm en
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rd is het eorst dan het woord

erschil

maakte, eenige fraaie scoringskansen kreeg,
gaat de rust in met blanken stand.
De iweede helft is een getrouwe copie van

Even daarna
Groote spanning in het laatste kwartier,| tracht Sinke
hem met een kopbal, daarna met

e deeeeee troz het .zonder
4 Pellpnoo
Ëndeliik ontwikkelt zich een levendig

duidelijkaangetoc
oorop, dat het v«
$ Zooveel ondersche

de eerste: snel en goed spel van beide zijden,
alleen is Feijenoord
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FEIJENOORD EN BLAUW—WIT DEELEN DE PUNTEN.
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de stad van kaas en victorie, heeft zich vast kunnen trainen
vam tweenerveuse voetbalvolken, Want zoowel Amsterdam

Is Haarlem badden zeer veel supporters gezonden om hun favoricten bij

n. in deze booze uren. De herhalings—wedstrijd, welke na het vorige
fen plus verlengingen te Hilversum, was noodzakelijk geworden, had de
ning
doen toenemen. En 200 verzamelden deze geestdriftigen met

ît

;:Ëm: en sneller kloppende harten, geescorteerd door nuchtere,

oals het gespeeld moet worden. Zoowel de overwinnaar, als de over—
nnene kunnen dan ook op een goede wedstrijd terugzien. Hierin werd

I
î$

i8

terdam.

gs%%i

‚te ook op deze kamp zijn stempel. Nochtans is het een strijd geworder
interessante, boeiende oogenblikken, waarbij weliswaar geen der spelers

el risico nam, doch waarbij toch ook nog ruimte bleef voor het spel,

tĳ

| Degradatie—wedstrijden werpen vanzelfsprekend geen zuiver licht op het
nnen van een voetbalelftal. Er treden te veel factoren op, welke een spel—
oping in de weg staan en die de capaciteiten deerlijk. beïnvloeden.
spelen met de wetenschap, dat een mistrap of verkeerd beoordeelen
een bal funeste gevolgen kan hebben, is weinig begeerenswaard en dit

——

rierige Alkmaarders, zich in het fraaìe Sportpark tot één compacte

(Zooveel onderscheid bleek er inderdaad niet te zijn.

\ terocht. Even daarna |

san kopbal. daarna met
eeren, doch de Amster— |

schitterenden vorm en

remak.

d j:ijR $

n tactisch opbouwen van de aanval, alles gaat resoluut en krachtig in
werk. Zoo ook nu. De voorhoede paste de wigvorm tog, waarbij
mbos als stormram een vooruitgeschoven positie innam. Deze speel—
leverde den Amsterdammers twee directe en één indirect doelpunt
Jit een oogpunt van productiviteit bekeken dus zeer zeker nuttig, want
tdurend werd de aanval met verre trappen op gang gebracht. Van de
vleugels Jeverde Gerritse het nuttigste werk, niet slechts door twee
| maar ook door zijn onberekenbaar spel, ook al is hij vaak te zelf—
en kiest hij niet het juiste oogenblik van voorzetten. Na hem

F

thans gaat van het spel der Amsterdammers die bekoring uit, zooals

die van andere ploegen zien. Het is geen fijn technisch beheerscht spel,

ïê szi
Ë:âä%
B
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De spelwijze van beide elftallen loopt wel zeer uiteen, Noch vroeger,

soringskansen | kreeg,
nken stand.
e salt
en getrouwe copie v
|spel van beide zijden,
: meer aan het woord.
regt komt is de veilige

n wij Ferwerda, terwijl Sitters Jr. zich verdienstelijk maakte door

Twee doelpunten.
) breagt hij op, keurig

leugelbuurman in vrije positie goede kansen te geven. In het midden
P. de Boer met kop en schouders boven zijn buren uit, hoewel
n evencens nuttig werkte. Lietzen heeft aan zuiverheid van trappen

‘ het doel en voor Dek—
t, is hij door een strak

|niet gewonnen, en ‘t is slechts de groote routine, welke hem een

seerd (0—1).

struikelblok doet zijn. Peters is moediger en kan op een uitnemende
rijd terugzien, evenals de plaatsvervanger—keeper De Vries. Deze

chter uit Blauw—Wit‘s derde heeft met talent gespeeld en saves
ht, waarvoor hij zeer terecht een algemeen applaus kreeg te incas—

zijn tegeustanders de ;

de Hotterdammets om ì
skken. Sinke verandert |
driks van plaats, Hn‚l
u onder schot genomen
maar vooral Schindeler:

*

hij heeft 0. i den lastigen

geleid.
De volgende elftallen stellen zich 0
Blauw—Wit:

De Vries

7»

Pecters,

Q. leek ons te zeer van het gewicht van de strijd
doordrongen,
oor men met groote nervositeit te kampen had. Speciaal
in het eerste
Er was tenminste een sprekend verschil tusschen
beide speel—
In de eerste helft ontstonden er veel te groote gapingen
tusschen

id hun capaciteiten te>
Ëoìuu niet uìtblijven

en middenlinie, en de halflijn bleef veel te ver achter.
Dienten—
ze verkreeg de tegenpartij in het middenveld een aanzienlijk
over—
temeer daar veel te veel een afwachtende houding werd
aan—

men. '1‘oe__n men zich na rust losmaakte en optrok,
bleek aldra tot
c ‘evurl_uke oogenblikken dit voor de Amsterdamsche veste
leidde.
als spil, goed bijgestaan door Perukel Sr. hebben
zich toen zeer
icheiden, in tegenstelling met de andere kanthalf, die bepaald onvol—

z ‚['”.‚.ïùk lcelckbl.clcsht_e en ons niet ïnhüdd: betrouwbaa

r. Gebrek aan
wijdroutine leek ons hier een groote handicap, terwijl
ook het trap—
| > Eorsdne_r en zuiverder kan, Nochtans
brachten zij in tal r:f:\
jke oogenblikken nuttige redding. Doelwachter
Verhagen, die af en
200 resoluut optrad en een zekere indruk vestigde,
was toch ook aan
ele doelpunten debet.
de voorhoede der Hnrlcvmpers blijft Perukel
Jr.
toch
noe
kracht, echter moet hij zich hoeden voor te grootenog steeds de
zelfzuchtig—
Want j.l.ll.;‘i‚î.:il:cn'£zijn luup;:}ê bzllechnie}
: is hij in staat voor zulke
assend
s te zorgen.
Meer
n vleugelspel
en me
ì
len de productiviteit zeer ten goeï?kc»men.Iz
e
gr veldaten
er is het
een elftal, dat in £1el eersteklasse milieu
thuis behoort.

Is was ingezet,

bekroond, In de 26ste minuut kg_ we
mhet rcìin-l:-î‘:lviu:Îêl‘-1
Amsterdammers e£kort v%ar het
einde het vierde, beide van
n
wamende eerste spore:
i
ij geen verwondering wekte,
na
orid i
1don han
í peeld. Doch tot het laatstepe‘:n strijd
rmmerlft l;ne ebel:uíhìuä
k,

e
i

hetgeen wel in

der door d
e gewaardeerd, die vanhetditbijzon
wmlhuìer b\ät::jsìwm:::'}
'._ì4- bi
lt va Dp eee
ai
eoeo
ii

j zag ”> >

+

pesemsiïnvengetenmte
So eee

PUNTEN,

tĳ

lijk aangetoond, hoe gering toch feitelijk het onderlinge krachts—

v
il wel is, ondanks het groote verschil in doelpunten. Want wij stellen
voorop, dat het verschil in cijfers een onzuiver beeld geeft van de kamp.
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De wedstrijd van den dag.
FEIJENOORD—BLAUW—WIT t1
Een spannende wedstrijd tusschen twee

vrijwel gelijkwaardige ploegen.
De ontmoeting Feijenoord—Blauw—Wil werd
alge—

EDO—BLAUW—WIT 2—1. {Onder protest
),
Een debat in de open lucht.
Er wordt iu een zeer snel tempo begonne
n en
reeds dadelijk is het te zien, dat het hard
tegen
hard zal gaan. 5 minuten na den aanvang
krijgt
Gerritsen eenige meters voor doel den bal vrij
en
we denken hem dan ook stelling te zien doelpun
ten.
Zijn schot gaat echter huizenhoog over. Aanvanke—
lijk zijn de bezoekers in de meerderheid, doch
door
solied spel weet de Edo—achterhoede goals te voor—
komen. Schindler‘s plaatsvervanger toont eenige
malen tot de goede soort keepers te behooren. Een

door Perukel genomen vrije trap houdt hij meester—

gnttrm eren
éliodelndkeng = =>

,

lijk. Nadat er 15 min. zijn gespeeld, trekt Edo‘s
rechtervleugel ten aanval. Lietzen weifelt even en
wordt door Koenen gepasseerd, die met een onbe—
rispelijk schot zijn club de leiding bezorgt. 1—û.
Twee minuten later geeft Perukel Jr. op fraale
wijze af aan den vrij staanden Koenen. Deze be—
weegt zich even langs de lijn en zet dan zeer schel_'p
voor en van den binnenkant van de verst verwij—

derde paal stuit de bal in doel. 2—0.
De thuisclub blijft sterker en baar voorhoede

stieht mogal eens verwarring in de Bl—Wit achter—
hoede, waar de spelers soms raar door elku_u Joo—

pen. De weinige aanvallen van Blauw—Wit . zijn
gchter Jang niet ongevaarlijk. Vooral van de rech.
tervleugel dreigt gevaar, waar Gerritse een _pitli‘

partijtje speelt. Als Edo een vrije trap krijgt te
nemen laat Blauw—Wit‘s keoper het leder vallen,

de bal danst eenige malen op de lijn van het doel
maar nog net kan er voor de toesnellende Van
weggewerkt worden. Dan is het rusten.
de hervatting

wordt Edo gebeel op eigen helft

m. Lletzen en Van Asselt staan op
van het speelveld.
storm—
an de telkens weer terugkeerende
rootste
ovan Blauw—Wit slechts met
fslaan. Er hangt een goal in de I
Ben
door Ferwerda
genomen, wordt

eoe

meen beschouwd als de clou van dezen Zondag,

omdat beide clubs gerekend worden
tot de sterk—
ste van haar afdeeling en het resultaa
t mitsdien
— al is het nog in het begin van het
seizoen —
van invloed kon zijn op de bezetting
van de eerste

plaats, Dat resultaat is een gelijk spel en
wij ge—
looven dat het niet beter had kunnen
zijn waat

de ploegen wogen vrijwel tegen
elkaar op; gaven
elkaar welnig of niets toe. En zij
toonden beide,
| inderdaad een hartig woordje te
willen meespreken
in dien strijd om de eerste plaats;
zij speelden
geestdriftig, gaven zich voor de
volle honderd pro—
eent en vertoonden bij wijlen goed
spel.
De partijen misten beide een
aanzinlijke kracht:
| bij
vij | Blauw—Wit was Ferwerda
verangen en bij
Feijenoord van Heel, welke laatste
voorloopig nog
niet zal spelen. Beide invalters
speelden behoor—
lijk; die bij Blauw—Wit .
Burgêr genaamd ——
maakte 0 m. het eenige Amste
rdamsche doelpunt
en Pauwe, dien wij al meer
lelftal hebben gezie ‚ kwam in Feijenoord‘s eerste
na. een zwak begin

steeds beter op dree en gaf na
dé rust een werke—
|ijk uitstekende partij.
Hierbij dienst in aanmerking te
dat Gerritse, Blauw—Wit‘s rechts worden genomen,
buiten, die in het
eerste gedeelte van den strijd
een voortreffelijken
indruk maakte, min of meer
geblesseerd werd en
nadien niet meer op volle krach
t speelde. ©
Gerritse

is een groote aanwinst voor
de Amster—
damsche club, maar Hornburg
op den linkervleugel
| doet weinig voor hem onder . Als
hoede zoo goed was als de beide de gansche voor—
men de aanvalslinie van Biauw vlengelspelers, kon
—Wit wel zoo voor
het Nederlandsch elftal gebrui
ken, Hiermee is niet
gezegd, dat det bitnentrio
onvoldoende was; de
oude Smit bijvoo

rbeeld speelde als sewoonlijk
een
pittige‘ en vaak ook zeer oorde
Dorenbosch is echter wel eens elkundige partij.
beter geweest. dan
gisteren en Burger kan ons, ondan
sten, 1Fﬂ;>‘:â… niet dadru verget ks zijn verdien.
en.
eel g
was pok de
nlinie
Wit, waarin de blondespil,midde
B:kämr‚
achterhoede
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ÄAMSTERDAM, 24 Nov.
V.; een wedstrijd, zooa — Blauw Wit—H, v.
ls We ze graag meer
zouden willen zien., Als
wedstrijd, wel te ver—
staan. Snel, enthousiast,
met prachtige staal—
tjies van solospel, met daverend
gejuich der
Ams
”s en geen twee minuten
later
doodsche stilte aan dezen
kant en hevig tu—
mult bij de Haagsche suüpp
orter
s.
Een
wed—
strijd, fanatiek ingezet,
met
het einde, zoodat het slot een elimax naar
voor velen onver.
wacht kwam,

Als wedstrijd uitstekend,
als
1 van een trieste middelma
tigheid.
H. VV„ dat is het Nede
rlandsche elftal,

twee

alge—

maar dan iets beter. Elt uitsteke
nde

rdag,
terk—
dien.

voetballers
met een viertal uitblinkers,
maar zonder het
geringsto onderlinge verb
and, elf maal één
in aanval, verdediging en
op het middenterreln.
De

u —

erste
) ge—
want

_\;lc:

heg

eenige, die in dit opzicht bove

&

n de anderen
uitsteekt is Max Jansen, Hij
valler, het altijd drelgend is de groote aan—
e
a
geva
d1 zn
voet kwamen dan ook de wein ar. Van zijn
emakkelijk ontzenuwd wor
ig julst aange— â:ràîeìt‘?‘zlxy
geven ballen, die de
‚n Max Jansen vliegt naast, Ger—
Amsterdamsche verdedì—
ritse en

\
ê

Êi
i
k
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Smít brengen nog eenmaal de
ging overhoop wierpen, van zijn voet
staan—
kwam tribune in opstand. Dan,
eveneens het plotselinge verra
terwijl ledereen zit
derlijk bard

iden

pro—

d

e te trappele om een doel
schot. In de eerste helft van den
punt aan een van
wedstrijd viel beide zijden,n fluit
de scheidsrechter, We kijk
oD. Belde elftallen moeten
en
bijna verbaasd op. Afgeloop
gelijktijdig verdedigen en aanv
en.
allen. Het spel
van Blauw Wit is hechter,
hun
afgewerkt en Rekkers In het H.aanval meer
V. V.—doel

cht :
. bij
hog

e

dan ook meer te verwerke

dan Barend
aan de o;;rzĳda. Gerritse breekt n°“L‘
° ;ulnn
en Neuerburg kan slechts
ten oste
van
eenige
Tedde:
Haagsche
nm
Ra e
|
t

1„;

erste

4
:i:

men,

\

verdediging houdt echter

;
$
BLAUW—
WIT—HVY i—L

t

stand, Neuerburg is|\
Overal, zijn voet mist geen
enkelen bal, zijn| ;

het

e

ing met de verwachting was
b1‚-‘2‚„°5„‚‚‚,‚‚…{‘
—
‚-„‚ niet zeer groot. In den depu
be

zijn ver en goed geplaatst. Ook

e
aar
v‚.‚-h-'

niet ||
een

een
rtij,
dan |

)

4

Ë

een |

t HVV enkele keeren gevaarlijk voor het

eenige malen gevaarlijk mist, als De
is hij
ler plaatse en ten slotte vangt Nekkers
op su—

…'

:lccrî'ìnnmxche doel, waarin Barend was opgesteld.
Hij
smaakte l…glt'lpu“dift :°:‚‚‘:3::{:?„““ fel
diagonaal

schot

deee ”Äke echoten van

Awaalt
aarzijn rechterbeen, de ‘bal fluit
i eenige
eee
centimeters längs den
Een seconde later
kt de uitvallende
d den
Het
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En een
juist voor doel
van denzelfdennaast.
speler kan devoorzet
halteiovelideHornborg
|

ten
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Blauw—Wit—aanvallen maar sch?u;ch
;:Ê_g ét
gladde veld benadeelde het spel. Na een
gag
twintig

erbittering
verdedigd,
Bronje geeft
een hoogen
voorzet;Snouck
ergens Hur—
bui—

Iral
ort is schieten!
At ml
th rusten.

te sco:

eteen (id ‘ìmechns?:!c%hï‘doemrduhtìggl‚ zoodatde |

olr i
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£‚':;u.‘n later wordt aan de andere zijde met
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Een gelijk opgaand spel.

legenstell

f
V

v
i
kwam
_-n&
«um-nwlnh

F H.V.V‘s GELIJKE SPEL
I TEGEN BLAUW.WIT, — Die
j regen in de‘
n‘lr:enmn was wel een groote teleurstelling. Alle factoren waren er moâ_
menden strijd die vele duizenden kijkers zou trekken, maar n
mfl'ä:.regen een ongunstigen invloed gehad op het veld en op het …kl:'k

Het was rijkelijk glad en het aantal bezoekers bedroeg 5 à 6000. Gelu

lll

werd het echter om een uur of een droog en kon de wedstrijd dus pl:aü-!

vinden. Het is een partij voetbal geworden die het aanschouwen ten volle
waard was. Vooral als men het gladde veld in aanmerking noemt is er

verdienstelijk gespeeld, ging het spel zelfs boven
de matige

doorsneì van
het competitie—yoetbal uit. Daarbij is een uitslag verkregen
die beide
partijen bevredigen
moet. De ploegen waren dermate aan elkaar gewaag
d,
dat het jammer geweest ware als een van beide
gewonven had. Daartoe
hebben beide overig

ens wel de gelegenheid gehad. _ Maar daar het aantaf
ook tegen elkaar

so

iet

t

tmeg. nl de m;äden-vqnep lltl-l

Wit ontbrak Ferwerda en

zwakking. Hombörg, die zeer goed begon, kreegditnaleidde wèl tot een ver—
een kwartiertje na een

ìlniiun in het elftal. die zooveel zorg
ebben en wanneer Bakhuys, tot wien B‘=‘f'“ »
an Loon—débacie terecht weder s u1…m
Tal
keerd, binnenkort naar Indië vertre\5

botsing weer

last van een kwetsuur en heeft toen
gespeeld. Voorts was Peters als links—binnen zeer verder op halve kracht
zwak. We zagen hem
voor

de eerste maal spelen, doch dit kleine manne
ke lijkt ons voor ‘t
oogenblik geen aanwinst, In elk geval had Blauw—
Wit een zwakken linker—
vleugel en dat is wel de hoofdoorzaak dat het
geen overwinning geworden
is. Rechts ging het beter, was Gerritse zeer
actief, doch helaas te zelf—
zuchtig, Als wij Gerritse en Snouck Hurgronje
vergelijken dan gaat er
op het eerste oog veel meer van ‘t spel van den kleinen
Amsterdammer uit,
doch als men dan het effect van hun spel eens rustig
vergelijkt, dan geven
wij aan Snouck de voorkeur. Dat is alles veel rustige
r en
onnoodige schoten, geen pingelen, doch afgepaste centers zuiverder; geen
, handige schijn—
bewegingen, goede voorzetten. Zonder zijn zwakhe
den te overzien, be—
schouwen we hem toch nog als een onzer beste vleugel
spelers
Dorenbos werden door de H‚V.Vers geducht op hun huid , Smit en
gezeten. Zij
hebben níet onverdienstelijk gespeeid. De middenlinie
van Blauw—Wit heeft
goed verdedigd, doch de aanval ontving onvoldoende steun.
Het plaatsen
is niet

opnieuw voor het vraagstuk Itlllil-

middag hï“' ÛI… o.ì. d::t:'ul;!e :a
4
1
de aplossing
n?:ì”'„__totbeweueï‚i
jke spelertie,
de Fo{ît;!ä
Aofman, lijkt ons, naar wat w

van hem zagen, de aangewezen mi

Vooral Vis speelde een elastisch en intelligent spel en

gekregen heeft, Voor de rust werd niet gescoord, Daarna heeft Pasteur

na goed werk van Snouck zijn club de leiding gegeven, doch geen
5 minuten
later autwoordde Dorenbos na kort samenspel met den rechtervleugel
met den
gelijkmaker. Er is toen verder fel gestreden om ‘t winnen
de punt, doch dat

bleef uit,
Mr. van Bisselick heeft weer goed geleid, was tegen het einde echter wel een
beetje nerveus en maakte toen enkele fouten, Overigens werd in goede verstand—

houding gespeeld al is er met allen ijver om de overwinning gekampt.

Naar wij vernemen heeft H.V.V. tegen het toekennen van het doelpunt van

Blauw Wit geprotesteerd. Voor de juistheid hiervan

kunnen wij niet instaan,
doch ís het juist, dan zijn de Hagenaars vermoedelijk van
de gedachteuitgegaan,
bal
den zijpaal in het veld terug stuitte, hetgeen blijkbaar geschiedde
.gv_ĳe waarmede het net vastgemaakt werd, Maar toch.... een protest
‚V. tegen Blauw
Wit.... de Huennn_hehben gelijk dat zij het weer

probeeren, Wij houden hier ons hoofdstedelijk hartje vast !!

dﬂ ag 4

c" eee
be

voor hes Nederlandsche elfital. Hofman

speler van het type—Wout Buitenweg, W
nietig, maar handig met den bat on"uaí. wrrbij
i
getter bij uitnemendheid, Zijn opstellen
d, Lìì j kiest voortdurend een $ andere po
:ít:k:rl;. gischt daarom de zorgvuldige aa Iciïl
|
van den tegenover hrl|;l stnan;ien spil.
|
Men houde hem in hetoog
Overigons gal het Westelijk elftal, dat, wij

zuiver genoeg en ook wordt niet voldoende mee
naar

met bijzondere
belangstelling zien we zijn „weder—optreden” overmo
rgen tegemoet, als hij
tegen den vleugel Landaal—Tap in actie moet. Roelfsema was
hier de minste,
doch Sandberg kon op een goeden wedstrijd terug zien. Aan het
spel van
de backs ontbraken de fijne puntjes, doch het is stoer en forsch verded
en wat captain Neuerburg aan snelheid mist, vult hij door zijn gerout igen
ineerd
opstellen en pootig ingrijpen wel aan.
Wanneer de Hagenaars voet bij stuk houden, zullen zij het een eind
schoppen,
dat is de domineerende indruk dien men hier van het spel van de
Groote Haag—
sche

kon,

“Vnu moer belang echter ?Í: 4.0_
eee
laats in het Westelijk elftal,

begrepen hebben, acht men de epstelling met
Vis als links—haif tháns
sterker. Bij Blauw—

De middenlinie met Vis aan ‘t hoofd was de beste linie
der Hagepaars.

V

=: °ï..‘ü'í uìu"ìä_.nlcwedst
” men de vergissing wel in

gemiste kansen
opwoog, mogen beide partijen content
zijn. Bij H.V.V. ontbrak Eschauzier, doch als
we een Haagsche toelichting

voren ge—
drongen, Lietzen trapte af en toe—wat onzuiver en v. Asselt
speelde heel
verdienstelijk, doch had na de rust een minuut of tien
een gevaarlijke
inzinking die hij gelukkig te boven kwam. Tenslotte heeft Barend
werkelijk talentvol verdedigd. Hij is snel en bewegelijk en als hij zijn doel
nog iets
rustiger te werk gaat en nog wat meer routine opgedaan zal hebben
, heeft
Blauw—Wit een goeden opvolger voor Schindeler gevonden.
Naast Snouck Hurgronje trok het spel van mid—vo
or Pasteur de aan—
dacht., Het is nog verre van volmaakt, doch het is van goed gehalte
, Hij
stelt zich soms handig op en kruipt wat men noemt
„in de
Jansen heeft eenige schoten gelost en voorts de defensi uitstekopeningen”,
e
end gehol—
pen. Van der Bosch en Pasteur Jr. waren heel matig.

ppoir an

f

iden het reeds, een uitstekende ploeg vormt, |

3gfrmede dus alle spelers kollektief reeds ge— j

prezen zijn, weinig aanleiding tot bespreking, |

of het zou Gerritse moeten betreffen

die

La

daal‘s plaats stelhg zou kunnen bezetten, in.
dien

hij van zijn teveel aan voetbalkapaciteiten

‘niet een overdadig gebruik pleegt te maken

‘en ... dat blijkbaar miet kan afleeren

{

Wat het Nederlandsobe elftal aangwat, zou—
den "‚ä,‚k“"”“”“ volstaan met de opmerking,
den Douem, ‘wet to wenwerent

orrev, ogren
r
istermiddag zeer actiof en had vaak succes ook,
maar hij had in ir. Neverburgh evenwel een la;

tigen tegenspeler, lastig ook al vanwege z‘n gro

te. Toch gelukte het den kleinen zwarten Bläú »
Witter vaak listig langs den forschen Hagena

te komen en eenmaal had dit succes Hom burg

was niet bijzonder op dreef. Een botsing

Bandberg deed hem in het verdere gedeelte
den wedstrijd veel minder krachtig spelen.
de Hagenaars was de middenlinie goed en

Jansen weer eenige van z‘n harde schoten, dook
Barend bleek goed op dreef en sleepte
en

keeren den bal nog net uit den hoek. In het B
gin van de ontmoeting was H, V. V. zeer
vallend en had al direct het beste van het

al mocht dat in beide kampen niet bui
fraai worden genoemd, De gladheid van:

grond benadeelds de controle op den bal.
eenigen tijd evenwel kwam Blauw—Wit op

en nam de Haagscheclub een meer
dedig
houding aan, zoodat talrijke aanvallen

doel van Rekkers het gevolg

werk kreeg de Haagsche
doen en met blánk

ke

$

ooomo eee eee eee nottrm

vnti

HOLLAND—BELGIÊ.

Goede oefenwedstrijd voor
>1
het Nederlandsch elftak
T

J

Waardig tegenspel der Westell_ike ploeg.

dat het een goede oefening heeft gehad, dat
het goed gespeeld heeft en .. dat wij nu maar

De Bruin of Vermetten?
overttnen—
8

De ‚„boerenkool—voetballers
logenstraffen een

het beste er van hopen.
_Êr is echter nog wel iets, waaron wij hier
willen wijzen, al staat ‘t ook in verwijderd ver—
band Waet _dezen

33

(35
Fi
ì

verslaggever.

‚ wodstrijd. Er | is
1 ‚n.). . in de spart—
vers in de laatste

voo

.

Een nieuwe middenvoor ontdekt.|

.Â

AMSTERDAM, 27 November, —= Wij zijn den
Jlaatsten tijd gewend geraakt aan oefenwed.
strijden, vau het Nederiandsche elftal — zoo |
die althans gehouden werden — zóó slap en zóó
futloos, dat wij wel eens gevraagd hebben, of
men dit soort wedstrijden niet beter achter—

Blijkens den wedstrijd althans, welke gister—
n.kldng in het. Stadion tusschen het Neder—

landsch en het Westelijk elftal gespeeld is als
yoorbereiding voor den komende match tegen

België, zit de ernstige wil om iets te prestee—
ren meer bij de spelers voor dan voorheen en
als wi dit als een voorteeken mogen beschou—
wen, dan zijn de vooruitzichten stellig niet
. Het spreekwoord zegt webswaar, dat
een goede generale repetitie een slechte uitvoe—
ring
‚ doch eerstens schijnt dit
spreek—

‚te

slechts in omgekeerden zin toepasselijk

”Frerreirt——

en

Holland—Noòr—

wegen,
landaal

waarin

en
van
der Heijden deze
onheusche kwalifi—
katie hadden var.

en niet meer om het spel gaat, maar toch, het

S

©1*

mevalg had. H
hetrof een verdag
van den wedstrij

et zoo langzamsrhand alleen om de knikkers |

de Noren wel eanigen invloed heeft gehad en p
zoo wij dit juist zien, dan heeft deze nedorlaag

onmen . i met al€

uitdrukking ..boe—
+ topkoelyoethal. ,
verslargever”‘
‚„soenpverslag!”

wege kon laten. Het spreekt vanzelf weliswaar, |

smaïkelooze prokje, dat als regel voorgezet
wordt, kon onmogelijk eenig eflekt sorteeren.
Het schijat echter, dat de nederlaag tegen

|

weken een weinig,
frissche
poleimiek
gevoerd, die be—

1 — k#Tg

dat deze wedstrijden een ander karakter dra. |
en dan gewone kompetitie—wedstrijden, waarin ||

toch nog lets goeds voortgebracht.

3$

VaY DER RĲ DB

kregen . en
0o.m.
howeerd werd, dat

deze beide spolers

slechts met één been, n.l. Van der Heijden met
het linker en Landaal met het rechter kunnen
tranpen

Do wedstrijd van gistermiddag heeft den be—

wusten verslargever volmaakt in het ongelijk

testeld: Landaal trante verscheidene
inks en Van der Heijden maakte zelfs.

een goed doelpunt met zijn rechtervost.
verklanpen geen journalistiek geheim,

wij hier vertellen, dat de verslaggever
in ‘de maling cenomen is.

Overigens zij vermeld, dat Van Kol ontbrak

äu dat Lietzen hem verving., Wij kon

oor niet konstateer»n of de Ajaxied met.
zijn en tweedens verdenken wij de gebrui— * overigens goed spelenden Breitner kan
o
ten en of er samenwerkin

in
opdeze gijze denkoptrachten
gesiuultme

en

Vermotten te verwachten

is,

us voor een open vraag staan,

pertoonlike besoreking van alle spelerg

70
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Aende gvorwinnag behaakt.
zikaat

op

doch

De

voor stoel was de

Machteloos, — terwid ste
van

”
Amsterdammers
hebben oûn var

Tú het voò: wegen dt partijen onleel togen
voorhoede van de ‘Rysthterch

Rlaaw. Wi

Ortjvoel

daatrcategen. nwertnalen gevaa
rluk

was. Aan het solide spel van
De Aruin en vo
Wintt Was het echter t
Manken, dat d swore miet hooge
r is geworden. Voorat De Bruin
was voor de
voorhoesle van de Amsterda
mmers een ge webktig struikelhl
uidrbrijk hy de talrijke
ok, Aerhaaktelik
aanvallen, doch zn plaat
sen
was
doende Ook tetstekte hi sich
stikwils onval
slecht ution hij een enkele
maal gepas
w du de middenlinie speelde Van
Nus een zeer goede partij, toch Den seerd
Waa n vooraì d rust aivakboend
Hoed
e
Medien. dn de voorhoede moest het en Scheifers hebben wij wet gens beter
in

komen,

doch

hoofstsaak van den kleinen v. d
Vaart

het ontbe ak hem volkomen

aan steum van zijn: mesdespele
BMWek x, ú Griend als Rrra
rs
mema
sWel van de vaugelspelers was n bleven böneiten de verwachtingen en
zwak, dat van den rochtsbuit
Mieht Het loek
en bopaald
Oùs ven krant

e foût, dat na rust Woziging
â
in de
Sebiedammers . werd
bracht. Van de Griend gìt@o voorhoede
F_ @ m.‘ N d. Vaart haksbinnen
en Van E& bezette tocn de mikte linksbuiten
nvoorplaats,
delgtste BiR, hoewel han werke
tlt geen kans de veroischie ver beter
nig
Daar kwam ak dij, sat het» schie
ten
van
het
Soht
edamsche
» met twak was, Eukelo kansèn
om
te
stgel
jnmte
n
hebbe
n.
de
gaat
tt o zeker gehad

, doch ze wergen gedrerdeerd om
hals
cht.
der Sehiedarnmees zeer lastig gebra
gemaaktj
Ldetwa alk Van Asscht
#ch
golide achterspeler,
x
|
witk mdnhr-l en ook
Ran
hier wel de besto De voörhoed
e war
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Een slechte halflinie,

msterdammers hebben gwt vrij filuke cilfers
nars geklopt
va de pusitie van VLU op de
dog nuserabeler gemaakt, zoodat bet voor
itiebewoners eun vrij mwoeilijke taak wordt
het degradatiegevaar te onlkowen Maar de vij—
rS spreken ditmaat tot miet gekoel vour zichzelt, ,
‘otndat VUC heetemaal niet zoo slecht gespeeld heell
Is de uitslag wel zou doen vermoeden, De fout bijj;

vâe|

zit hem vooral in de verdediging, di E
luage periode»n van volkomeon inzinkingen heeft,
unberekend spel, waatdoor er gaton komen, die u'n! »
jetwat

productieve

voorhoede

benuiten

kan

f;.„âh.id £o
‘ suoves gebb

vleugel, waar v, Gelder goede pariners had in Klein|

In buitens>?

kwartjer où

Biauw Wii.

| toegekend |

leerd, De hoofdstedelingen vielen vervolgens
aan ép na een kwartier kreeg Dorenbos de

meer|

kans

het was l—t, Nog goen vijf minuten later draaide
|
Ferwerda zich behendig om en v, d. Glas groep|
voor den tweeden keer naast het leer, 2—0, Tot „5‚|‘
dat oogenbik was de verhouding ongetmotiveerd,
Daarsa echter gìingen de Hagenaars knoeien de mid |

denlimie wist niet welke

tuak zoo‘n balflinie

lid

temeer daar ook de baeks v d, Zam sneluis leelijk
stonden te schutteren, Het

was daz ook geen won.

der, dat Ferwerda nogmaals swoorde 3—0 en ler

stord er op kogelde dezelfde speler den bal weer!
in het doel, Reeds lhad de heer Snapper 1lruìp…»|
gegeven, loen

doelpun!:

na

protest

geannuleerd

van den

grensrechter

bleek, dat

werd, omdat

bal voor den voorzet van Gerritse de

epasseerd,

Uitstel

van

exccutie,

het

de

ln reeds was

Gerritse

snelde

ngs Hendrìks en met eon vinnigen kogel was

het

toch 4—0.
Maar na de rust kwam VUC met een gebéel an

búer spelletje voor den dag, De middenlinie werd be—
tter, in het bijzonder v, d. Wildt en liet duurde niet
Mang of Dill bad Sebindeler met een onhoudbaar

|

|
|

kschot gepasseerd, 4—1, De bezoekers bleven sterke
en het had er veel van weg, dat de gasten het spel |
nametijk |
letje, dat ze wel gens meer uithaalden
het inloupen van een grovten aehterstand

gingen

tijj
herhnlrn_ Schindeler kreeg veel werk, doch
slurgde er in zijn doel schoon te houden, Het gevaar
kwam vooral van den liekervleugel, De fout in het |

vÛCelftal schuilt voornamelijk in de verdedi
Die kan momenten van volkomen |aksbeid, 2

in die perioden de doelpunten van de tegen
komen, Het combinatiespel dat de Hagenaars z
nu en dan vestoomen is waarlijk zoo slocht niet e

komt het er inderdaad van, dat VUC degradatiewer
Istrijden moet spelen, dan zal ze zich 0,i, wel In de
|
eerste klasse weten {e handhaven.
b

” _ Leiders tegen hekkensluiters.

| weer uitget

[stormioop. W
houdbaar 80

Aantrekkelijke en vlugge strijd.

cu
|

uit te voeren, imet het gevolg, dat de blauwwitte aan— |
vallers keer op keer langs de verdediging k wamen, |

báen strijd 4

w—Witters verzetten, ontspint zich

recht door prof. Suapper wegens buitenspel geaunu. |

5

Bijna een k
i beate van ”I

kwamen de Vlt.ürs omsiddellijk na bet begin all
‘hijzonder aardig voor den dag en belaagden liet doel
vam Behindeler op ven wijze, (die het ergste doed
lyegeren, Vooral kwam het gevaar van den linker.|
en BDill, In die eerste periods viel er dan ook een
|
doelpunt ten voordeels van VUC, maar het werd te l

pi

door de mid

Zoo

t

ter vergrooten de Amsterdammers hun voor—
als na mooi samenspel — tusschen

died te ok

overrom pele

renbosch en Ferwerda, deze laatste on—
houdbnr_iaschlef. 2—0. Als de achterhoede
van V.Û.C. dàn blijft staan wegens vermeend |

forceeren, n

diging niet |

eenige bregd

buitenspel heeft Ferwerda in het geheel geen
moeite den stand tot 3—0 op
voem:.‘.\lles schijnt vandaag bij Bluw-ëlt te
terwijl de Hagenaars, wel zoo goed lukken,
spelende
hun

waarvan Fêl

bracht
Het dien:

hc
krachtsver

ploeg sloeg

tegenstanders, voor doel steeds pech
hebben. Ferwerda maakt dan na
mi—
nuten weer een doelpunt, dat echtereenige
na over—

plotseling zó
tijdlank met

leg met de grensrechters door schelds
Snapper geannuleerd wordt. Als de r‘o,cöîg
achterhoede het even later te makkelijk
?a”n.m kan Oerritsen het 3e doelpunt fabriceop—
e—

‘jonge poes v

Met dezen gr
Wltmbreeikt dc' ät$nl:‚??rmton: toot
Blatig
minutea na de rust hebben
naars eindelijk succes als Dill n?ee
â°cäät
bal in kan schieten. 4—I, VÛ.C.
P_1oer _ln yden aanval en het gevolgkomt thans
is
dat het
lanw—W itdoel . menig
hacheli
oogenblik
meemaakt. Schindeler is echter jk
orgen
aakba
ar
en houdt de onmogelijkste ballen
uit zijn doel,
Achtereenvolgens krijgen nu Doren
bosch en
Gerritsen ‘ten prachtkans om de
scoré
èn, beiden schieten echter op het te ver.
laatste
äﬁ:uää ;uct. Het onrg„lg:ht
der Hagenaars
voortduren. .
serie
corner
s
het Blauw—Witdoel is hier het
:eﬂ:bkvan, e

spal appelieg
4—0 áoor so

dartel als ©

zijn prooi ta

te ontsnappe

Het werd 3—

medewerking

Wit baÂ in :
ten als ‘t ww

vgorsprong v
maar zeer m
lòp een appè
leerd, omdat

| was geweest,

‚ den gasten |
| zijn oorzaak

[in de kantha

bbaar geen ra

| naar den m

bstichtenÂ in
[aar eenigst
brijn. Het eeni;

ttdeiomtbonenhbeeftaelt Bnn
Blauw— 0t vee
Asd

[ste kwartier a

liend,
hoewel gelaiteerd, |rwounuîw
Art

i Sevaarlijke

| algemeen p

íh.andu. dat e

* Direct na d

val en toen d

baar in afwa

Blauw—Wit wint mét 4—1 van V.Û.C.

t

AMSTERDAM. 26 Janvarì. —— Ta het eerste
bris m bet !'t!1(l_ stonden, V,U.C. was

| Itaag en had
| schotvaardigh

kwartier váan dezen wedstrid was er welnig
| verschil tussehen de beide ploegen en men zou
zed hebben, dat hier leiders ‘ tegen
|

5 We
|

per
1

k
;g

$r

trouwens niet

relfs aanvankelijk eenigszins in de meerdorheid
en. vooral de snelle reoneon vn Van Goelder
vetoorza ak
ten
$ ovaarlbijka oogenblikken

3

'_t|lupei‚ een

Lzich niet lang
ifé—I). Dat I
| ontmoediging
lang het beste
verdediging

oor

deler venige

het doel dar Zebra‘s, Tm:ﬂgmf. Snap—
»dezen wedstrijd goedleidde, eerst een

w

hns.

[ stellig zou.he
bleven zijn,

pp.

nt wegens buiteaspel en daarna
‘had. afgekeurd,
nam Blayw—|

lr_dm%doa;
mete werkgebdede
van _Gäl“!‚
ederom Doren.
nam

I

te ì…‚,‘‚'‚„. jetz ‘
had

vo

n,

vel

ta®
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of

elijk uit van den uitste.

Klein—Van Gelter, welke in
”

gesteund werd
en v. d Wildt

de gasten he!

n

zuu
v‚."‚.|'heidgebleven
zijn De strijd was juist een
|

bet
kwartier oud toen de tal voor het eerst In .....
gedeponeerd, echter
| Blauw Wit—doel werdzoodat
nrﬂì
geen doelpunt

On buitenspeìpositie,

\….kvud Dit bleek tevens het keerpunt van
bal
den strijd te vijn, want naywelijks was de

weer uitgetrapt of Blauw Wil ondernam een

istormioëP welken Dorenbos besloot met een on—

| heudbaar sohot {1—0) Wel verre van ontmoe.

diga te vijn trachtte V.UC. door een paar
u\
averrompelende aanvallen den gelijkmaker
forceeren. maar Blanw Wit Het zich de verde—
de met
diging niet meer opdringen en repliceer

uit een
genige breed opgezette tegenaanvallen,
waarvan Forwerda spoedis den stand op 2—

bracht

t
Í
|

|

niet de
Het dienl gezegd, dat dit volstrekt V.U.C..
maar de
ïn:htworhour!mí; weergat, haar teleurstelling
loeg sloeg als gevolg van

dat zij een
„plotseling zóó uit haar evenwicht,
als een door een
tijdlans met zich liet spelen Blauw Wit werd
jonge poes verrasie muls, Ja.
overmoed
dartel als een jong poesje, dat in

om
zijn proor tallooze malen gelegenheid geeft
leven te blijven
te ontsnappen. althans in het
de
zij
dank
——
a
Ferwerd
Het werd 3—0 door
voor buiten—
medewerking van de ten onrechte

|

— later
spel appeheerende V U.C.—verdediging

maar Blauw
4—D door solospel van Gerritsen.
de doelpun—
Wit had in de genoemde periode
dat een
ten als ‘t warg „z06 voor het oprapen”

nog
vöersprong van 4—0 bij de rust feitelijk was

e+ doelpun:
maar zeer matig was fien—vilfd
geannu—
hter
op een appèl van den grensrec
over 3 tijn
soren
tv
Jeerd, omdar de bal even
r, welke
ommekee
ge
platsclin
De
was geweest.

Lden gasten noodlottig

mo e *t

worden

vond

[zijn oorzaak in de middenlinie, voornamelijk

blijk—|
eln de kanthalfbacks dië met han positie kastje
het
geen raad meer wisten en van

t

Vbaar
naar den

muur

liepen,

daardoor

verwarring

ook
bstichtenÂ in de eigen verdediging zonder
te
dienst
maar eenigszins hun voorhoede van

het eer—
Net eenige vermeldenswaardige na

Bziju.

ste kwartier aan Haagsche zijde was een snelle,
in een
| gevaarlijke doorbraak, resulteerende
wegens
|algemeen „ppèl, voor een strafschop
n
afgeweze
werd
| hands. dat echter

hun
(4—I). Dat hielp de Hagenaars wat over

zij een tijd—
ontmoediging heen en weer hadden

”lang het beste van het spel. De Amsterdamsche‘
Vverdediging werd er in het verdere verloop
vrij
:rouwens niet beter op. De backs waren

meer
traag en had de V.U.C.—voorhoede wat
séhotvaardigheid en doortastendheid betoond,
doelpunt g#—
Vstellig zou. het niet bij één enkel
Schin.
| bieven zijn. Intusschen loste keeper
mieesterluik
en
problem
e
moeilijk
delerisenige
i
op.
Aa den anderen kant had VÛC. genige

ver—
wijziging gebracht In de opstelling harer
dediging Misschien was dit een verbetering,

ehien ook # h e e n dit maar zoo door dr
„splrit”, welke van Blauw Wit uitging,
dach in elk gaval js er nu de rust van een uvor»
>0—|
wicht der Stadionciub geen eprake meer
s na een|
mm

Slechts eenmaal kwam Dorenbo
nij
doorbraak vrij voor het doel. dochston

4

kans, Daartegemover
wat meer gemiste kunsen van
.
ering
kwam geen vwêlf
stand
den
In
M.C.

1>

i

ten aan
j + Direct na de hervatting trok VU C.
blijk—
{ val en toen de Blauw Wit—verdediging,
bui—!
'ihur in afwachting van het fluitje voor Dili
bedacht
renspel, een oogenblik marzelde.
touwen
de
in
bal
den
schoor
en
{zich niet lang

‘Nag

f
4—1 wan.
zoodat Blauw Wit metVÛ.C.
in normale
zij opgemerkt, dat
begon. Na dit een kwartier l"l'toî
a

degredatiegevaar te ontsnappen. Ook voor
Blauw—Wit waren de puntjes kostbaar, hetgeen
echter zeer sporadisch aan het vertoonde spoi
merkbaar was. Het kan misschien ook wel aan
‘t gladde veld gelegen bebben, dat er geen
| spoor van systeem of speltechniek bij de Blauw—n
| Witten te vinden was, Schindeler en Gerritse
waren nog de besten van het elital. Deze laat—
ste gaf meermalen prachtvoorzetten, welke
door het binnentrio steeds om zeep werden
gebracht.

Bij de Schiedammers viel vooral de back de

Bruin op, terwijl ook v. d. Griend dikwils goed
i werk deed. Over het verloop van het spel het

volgende;
beide
| _ Binnen gen minuut na den aftrap zijn
De aan—
| doelen al ernstig in gevaar geweest.
vallen der Schiedammers zijn zeer gevaarlijk.
Fenige corners op het Blauw—Wit doel zijn het
resultaat van doelworstelingen, Het ziet er

mscle.
naar uit, dat de druk op het Amsterda
t

n
dozl te groot zal blijken om doelpuntev. d.
voorkomen. Het gebeurt dan ook, dat
Es
v.
door
| Griend, geheel vrijstaande, den bal
schieten.

krijgt toegespeeld en kalm in kan
duur.
O—L. De vreugde is echter van korten en het

Gerritsen benut een voorzet van links
.
is 1—Ii, met welken stand de rust aanbreekt
de Amster—
Direct na tust een opleving bij
de
in
leven
even
dammers. Gerritsen brengt
voorzetten.
brouwerij door eenige scherpe
om
Kzeper Jousma krijgt echter gelegenheideeni—
kopt
steeds tijdig in te grijpen. Dorenbos
ge malen net over den lat
weer
Spoedig echter zijn de Schiedammers dan

komt
meester van het terrein. Succes
van ver—
evenwel voor Blauw—Wit, als Sitters
keener
ren afstand een schot inzendt, hetgeen
Ook dit—
Jousma niet meer houden kan. 2—1.
dozlpunt spoe—
maal wordt de vreugde van dit
uit een voor—
dig weggevaagd, als v. d. Vaart
r jaagt.
zet van Nolet den bal langs Schindele

Blauw—
Met H.D.V.S—in den aanval en het

22,
het cinde.
Wit—doel steeds in gevaar komt
«

BLAUW WIT—HDVS 2—2.
Dit was cen wedstrijd, waarin een der kampioens—
candidaten bezig was twee punten aan haar totaal
toe te voegen om een goede kans op het kampioen»
behouden. Wanneer een vreemdeling het
schap te
Stadion zou zijn binnengekomen, zou hij ongetwij—
feld de Schiedammers als de kampioenscandidaten
he-bb|en aangewezen en Blauw Wit als een verdedi—
gende partij. Het spel der Amsterdammers is in
deze ontmoeting buitengewoon tegengevallen en
wanneer de thuisclub tenslotte nog één puut heeft
veroverd, dan mag zij daarmede ruimschoots te—
vreden zijn. Dit, ondanks het feit, dat de Amster—
dammers zelfs na de rust hebben geleid.
Vooral in het eerste gedeelte van den kamp zijn

‘de Schiedammers meestal in de meerderheid ge—
bleven en waren de bandige van der Vaart, links—

buiten Bronneman en v. d. Griend een voortdurend
gevaar voor Schindeler, die dan ook het eerst
moest zwichten voor een laag schot van Van der
Griend. Het Blauwe Wit elftal bleef als droog zand
+
#2
in elkaar zitten
Het allereerst bezoek wordt bij Jousma 'ﬂ«l=à
maar onmiddellijk daarop is de kleinere v. d. V
de verdedi—
voor Schindeler. Handig passeert

ging en lost een schot, dat Schindeler tot
kt. De Schiedammers
d. Griendt verandert plotseling
ting evenwel gelukkig voor Blaw

taat. Er volgen dan eenige aanvallen
dammers en een

te memoreeren. Ben
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| was, heeft de 3
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BLAUW—WIT MAAKT GELIJK (1—i}).

geheel buite:
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Het is een

HFen scherpe voorzet van Hombörg wordt door

van beide k«

Geveltson,
vsllonden—31.D.VS>koener
Jousma imiangs
het don
net gejaagd,
Do wedstrijd

is. Bovendie

gen,

eindisde met 2—2.

| om één of twee kostbarg punten te veroveren
|
en dat er dus flink aangepakt zou moeten wor—
|

den om dit te bele

p

vers

Z.F.Ö. te be

»

stempel op ;
de rust. toer

Hoewel Blauw Wit‘s|

een aanleiding te meer

1

club In de geheele eerste

leiding had

Wit ;_Ï„ r gel

der hoog pe

| helft en gedurende een groot gedeolto van de

| tweede helft niet den indruk gewokt. dat zij
zich dearvan bewust was.

Het is bekend.

welke

| spel stonden

gr

vaak uitstek
dedigend vie

dat een geestdriftig spelond

Blauw‘ Wit tot bijzondere prestaties In staat is

Geestùrift is blijkbaar haar eenige stimulans
_Zonder dàt komt

‘het middelmatige.

de

ploeg nauwelijks

boven

Dan wreekt zich (door het

trager tempo) het onzulvere plaatsen en sulks
wooral omdat positiespel ook al niet dè sterk.

ste zijde van de ploeg is. Men moge dan al
respect hebben voor een zwoeger als de rechts—
binnen Smít, die er niet tegen opziet anderhalf
uur lang van links naar rechts en terug te
draven, zoodat er geen plaatsje op het veld te

bedenken is waar hij zich niet heeft bevon—
den, de ware voetbalkunst stelt eenigszins an.

dere eischen, o.a. deze, dat ledere speler zijn
vaste plaats heeft waar hij als schakel in het
geheel onmisbaar is. Dat Blauw Wit die kunst
verstaat, heeft zij dit seizoen in verschillende
wedstrijden bewezen, maar dan stond daarbij
ook vast, dat de ploeg door haar geestdrift éeen
zoodanig tempo onderhield, dat de spelers ten

eenenmale

geen

tijd

hadden tot het onder—

memen van allerlei zwerftochten, die ernstig

afbreuk doen aan het verband Daarbij kwam
glsteren de nog steeds niet gehoel overwonnen
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Verder vormden de

yan belangen

vrees van de miädenlinie om achter de voor—

hoede mee op te trekken

‘“ml
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„trio”,
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3—1. Nadat Rambonnet (links)
reeds gepasseerd is, weet
Denis u'm‘bul nog via de onderkant van de lat uit het doel te koppen
! Rambonnet

en v. d. Bergen kijken in spanning toe.

Foto VF.B,

d, haar doör
H‚D.V S. heeft zich de gelegenhoi
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Blauw Wit geboden. behoorlijk
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maakt. De Schledam

berekend
dedigend volkomen voor haar taak
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en toen zij eenmaal haar eerstr in haar be—
ba4.werd zij wat vrije
voorhoede niet
WI en Het oök”ge eigen
gewlcht—
zonder steun. Physiek was deze licht
e niet opgewassen tegen de zwaardere

|
door haar groo—
Blauw Wit—verdediging, maar gedee
ltelijk weer
tere bewegelijkheid werd dit
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BLAUW—WIT VERSPEELT BEN KOSTBAAR PUNT.
Het resultaat, 2—2, gaf ten slotte de verhou

…ooo

H4.D.V.S. toont haar
ware gedaante.

4_'ixm: goed weer. Een overwinning van een van

men naar

Februari

$

Hermes—

Amsterdam was gekomen om zich te
en

van de

smadelijke

mògen

verspelen om

het

nederlaag,

|nuntvtmímlnl

zom aa

op
gen, welke voor de Amsterdammers
haar
spel stonden, spanning, die niet naliet Voor
stempel op dezen wedstrijd te drukken,

r

gt

lers en publiek was echter begrijpelijk en
!
gelukkig — juist
Aanvankelijk hadden de spelers blijkbaar
}
eenige moeite om zich staande to houden

eêtr—gind—laagje bedekte harde ve
er en
weidra ontwikkelde zich een gelijkopgaande

met
men was de moeilijkheder—spoedig me

strijd, waarbij Jousma in ‘t Schiedamsche doel }
eenige felle schoten van Gerritse te verwerken

kreeg. Langzamerhand wisten de Zebra‘s een
licht overwicht te verkrijgen, doch de Hormes—

verdediging bleek in goeden vorm en De Bruin,
die met een fermen mistrap begon, werd een
onoverkomelijk struikelblok voor den Blauw—
zocht haar kracht in snelle
Wit—aanval, Her

uitvallen, waarbij Van Es op een voorwtge—

schoven post een doorloopend gevaar was, bet—
geen na 20 minuten bleek, toen bij het leder

over Van Asselt naar den vrijstaanden Van der
Griendt kopte, die met een scherp schot zijn
klub de leiding gaf (O—I1}. Heftig viel Blauw—
Wit aan en reeds 3 minuten Jate r%-eslun:‚ Hom—
börg een suellen ren met een harden voorzet.
Jousma _ maakte
zijn eenige fout
in dezen . wed—

op de ranglijst innemen,
te vinden, temeer, daar
offer hunner konkurren—
waren _ geweest.
ten
Voor de vele Zaandam—

buiten voòrkomen,

| deze een willoos slacht—

mers, die den wedstrijd
bijwoonden en hun niet

erlftal echter een blijde verrassing gewoest

.11 i

|

1
|

|

pen een tweede
doelpunt van den

Blauw—Wit—rechts

doch _ daarna
kwam Herwes in
den aanval en zou

1

GERRITSE

de leiding hebben gehad met de rust, als Van
der Vaart eens het leder in het doel gekopt in

plaats van geslagen had.

3

°
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Wir eerste doelpunt tegen H.D.V.S.: k
‘‚Blauw Wül‘s

zn

Vaart den bal met de hand in het doel &

strijd, dook voor
den bal en de toe
snellende Gerritse
scoorde opberispe
lijk (l—I1).
{Ì;L.H'u}Direkt
Jousma
moest
uitloo.
snel
door

se

]

Zijn beslissing op het spontane appèl van

slechte plaats, welke zij

zijn,

m

stanc

inkoppen, al blijft het voor ons zeer tw

riel op door zijn door—
astend spel.
Blauw-k\'ìt‚ trof bet
dus niet de Schiedam—
mers in dezen vorm, die
‘ stellig niet in overeen—
stemming ìs wmet de

eet

jesB

achtig of scheidsrechter Tetzner wel uit ei
waarneming heeft gekonstateerd, dat Van

naamste oorzaken van
| de _ zware _ nederlaag
tegen de Zaankanters
was, bleek zich geheel
hersteld te hebben en

stoelen of banken staken, moet dit Herme

wi

doelpunt.

Met evenveel moe:te had hij het leder kunner

Bruin, die _ verleden
veek een der voor—

van belangen ontbloote sympathie niet onder
s—

r>

voorzet wat al te „handig” in het doel werkte.

en de
de rust, toen Hermes na circa 20 minutBlauw—
leiding had weten to veroveren, doch op min—
Wit later gelijkmaakte, stond het spel
toen
der boog peil dan in de tweede helft, ver—
l
vaak uitstekend gespeeld werd. Voora verk
dedigend vielen staaltjes van zeer knapen De
te bewonderen

DE BRDIX

i
kat

1—I was, gebruikte de overigens uitsteker
K\‘I‘Ìt‘l:ll!: Van der Vaart zoowel in letterlijken
als figuurlijken zin zijn hoofd niet, toen bij een

van

—
geheel buiten gevaar is,
st, waarin
Het ‘is een goede wedstrijd gewee respeeld
t
van beide kanten snel en enthousias
e belan.
is. Bovendien was er, door de groot
het

s

In de eerste helft namelijk, toen de

dels dit
Z E.G. te bereiken. Hermes kon inmid
niet
puntje uitstekend gebruiken, daar zij nog

dni

het

Jy
>

rehabilitesr
ge—
welke zij verleden week tegen Z.F.C. had
De Schie
leden, is daarin ten volle geslaagd.geestd
riftig
dammers ontwikkelden zulk een
om een
spel, dat Blauw—Wit zelfs moeite had
de
dat
aat,
gelijk spel te behalen, een result
kampioenskansen der Zebra‘s ernstig in ge—
meer
vaar brengt, daar zij nu geen enkel punt

net

R

Een ‚„„handig‘”

het vaste voorne

blijkbaar met

B

nig of de Schiedammers hadden de beide pun—

Aantrekkelijk spel, vooral in de
tweede helft.
AMBTERDAM,

E—g
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beide partijen zou deze meer gegeven hebben,
dan haar toekwam, al scheelde het slechts wel
ten mede naar huis genomen.

D.V.BJ dat

waarip V

gelspelers Hombhorg en Ger
ken waren. Eon kopbal van
over. Na 19 twinuten kwum 1

+

r Jousma heeft den bal niet klenvast kunnen houden en de Amsterdamsche
oage
Gerritse benut, wederom met zijn
linkervoet,
de hem onverwacht geboden kans. Scheffers is verbluft!
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ONDERHOUD MFET JACK REYNOLDS.

“ïoe:b'ngﬂ lack Reym3iu den bekonden traîner van
&Nh gomaakt.

kls blijft in de lijn var ons Amsterdatus

want hij is dít jaar :5 jaren in totaal trainer van de Amste”
mabeljaan
sdamsche e klassers, Van 19015 af tien jaren achtereen voor Ajax, toen

!
‘drie jaren voor Blauw—Wir en nu weer twee jaren voor Ajax. De invlog

van
zijn werk op het spelsonzer stadgenooteis
n zeer groot “;W.:;' l:;::
oud—speler
van Grimsby Town, Manchester Cîty
en Sheffiel
“i'

k

verstaat de kunst bij uitstek spelers te vormien en een elftal in te vtr‘°:
in de spelfnmesses. Wanneer men iemand 15 jaren observeert en zijn wer

giet, dan mag men er over oordeelen. Welnu. Reynoîlds is een prima traïner,

doorkneed in de kunst en tactvol. Trouwens...... het spel van Ajax, het

ki

gemaakt.

len onschadelijk werden

We hebben Reynolds diverse vragen voorgelegd en willen hier beknopt
zijn antwoorden even samen vatten,

Dorenhos pech, als hij een hard schot togen den

vooruitgang sedert het vorige seizoen, het gevolg van intensieve training
s aanmerkelijk. Er wordt thans getraind als in de kampioensjaren

Direkt na de hervatting is het weer Gorrtsé,

t917—1920 en de geest ìis opnieuw uitstekend, Trouwens in technisch
gpzicht is het spel van de huidige ploeg uitstekend en niet minder dan
destijds, doch niettemin was dàt elftal sterker. Dat vindt zijn oorzaak
voornamelijk in het feit, dat we thans te kleine en te lichte spelers hebben.
Ajax heeft in physiek opzicht de zwakste ploeg van het Westen, Maar ook
individueel waren er destijds meer uitblinkende spelers. Denk alleen eens
die beide vleugelspelers, Gupfert en De Natris, uit die jaren! Dan die
productieve binnenspelers v. Dort en De Haan en Brockman, nog altijd
de beste mid—voor dien Ajax gehad heeft, al moet onmiddellijk erkend
worden, dat v. Reenen, die pas 20 jaren is en in den laatsten tijd
hard
vooruit gaat, op weg is hem te evenaren en als hij ijverig trainen
blijft
hem vermoedelijk zelfs overteffen gaat.
Maar een speler als Van Kol hadden we destijds niet en De Boer is ook
de beste keeper dien Ajax ooit gehad heeft.

In de laatste minuut

cerste heltt heeft

paal lost. waarna de baj in het veld terug

S

springt, Ruat 1—i,

die wevaarlijk het doel nadert, doch P. He»—

driks weet nog juist in te grijpen. In de erste
2 minuten I*u-!;iwn de tatrijke V.0U.0.—aanval
len geen sucees. Na een vrijen schop, aan Bláuw
Wit toegekend, schiet Ferwerda in, welk schot
door v. lâ Moer corner wordt geslagen. Hieruit

ontstaat weder een vn{e schop, dien Homburg

plaats en kopt keurig in (à—I1}. Doch direkt

delijk dat de

voor den doelmond plaatst. Smit is op zijn

na

deu aftrap zorgt

Papenhoven met

een

rachtschot wederom voor den gelijkmaker

2. Vijf minuten vóór het einde weet de Am
sterdamsche middenlinie den bal naar Gerritae
te plaatsen, deze geeft in den aanval over aan

Dorenbos, die Homburg in de gelegenheid

miádenlinie was destijds als steurnende linie beter en een speler als
Hordijk ìn zijn besten tijd heeft Ajax ook nooit meer gehad,
Maar

stelt zijn klub opnieuw de leiding te bezors

goed ontwikkeld is. Daar moeten we het trouwens van hebben.
De
techniek en het positie—spel dienen ontwikkeld te worden en alles
wat
„lijfwerk” is vermeden, omdat de Ajaxieden het daarin toch afleggen
en
dit bovendien het spel bederft. Wanneer men alom
in Holland weer

een zwaar bevochten zege weten te behalen.

niettemin heeft Ajax thans een goede ploeg, waarbij vooral het teamwork

bovenal streeft naar het verkrijgen van meer technische
vaardigheid za!
men èn de ruwe speelwijze èn de onmiskenbare
inzinking spoedig te
boven

zijn. Zonder eenigen twijfel wordt er thans slechter gespeeld

dan
een 10 à 15 jaren geleden, toen er veel meer uitmuntende spelers
en voorai
betere voorwaartsen waren. Het spel is nu in den regel te
grof, te slordig.
De geforceerde open—spel—methode heeft tot een vergroving
van het spe‘
en de gewijzigde buitenspelregel droeg daar ook
toe bij. Thans
lijkt het spel sneller, doch die snelheid ìs in de
meeste gevallen onvol—
‘
beî:d. onvoldoende balbehandeling en een op
hoop van zegen spel.
oetbal is bov;nal een spel van overleg, van
intelligentie, een beschaafde,
fijne sport. Zuó_ moet men het opvatten,
dàn alleen geeft het spel ook
werkelijk bevrediging,
De beste spelers van het \.
° tijdperk? Ik heb v. d. Meulen,
en vooral Dénis altijd zéér bewonderd, thans is v. Kol een back v.vanHeel
de
Hi_rerbe,.stê klasse.
ap: Een speler die àlle capaciteiten bezit, doch wiens
tactiek
ol
miet dengt, waardoor hij zijn kunnen niet productief
maakt.
keater
Van de jongeren heeft vooral Gerritse zich ontwikkeld tot een
voor.
treffelijk vleugelspeler, van wien Blauw—Wit en het Nederlandsch
elftal
veel
ier kunnen beleven.

Wie wordt er kampioen van ‘t Westen en van Nederland?
Als

wij over al onze spelers kunnen beschikken......
Ajax!

* Good bye!

{ BLAUW—WIT wint pen BESLISSINGSW
EDSTRIJD vaAN z.

| ° De hoop van
_
van iederen rechtgcaarden Amsterdammer
is vervuld:
week n4 Ajax is nu ook

gERE

Blauw—Wit kampioen geworden; zij ?lloeg
e:;u
te Haarlem met 3—1. Dat is ee'u'al'
ze
prestatie, die wij, eerlijk gezegd, niet
verwacht badden, omdat»
aandammers iín een lange reeks
successen getoon
in

den

be_ﬂus_mgsyedsu:ijd

d ‘hadden tegen—
;‘ standers ote zijn, die heel lastig te
kloppen waren. Dat de
i
€xtra—wedstrijd
allen is, is verheugend: uit ‘t resul beslissing in
taat blijkt
nu
Met d6 dat 3Blauw— it

‘t kampioenscha
Mozen uitslag voor oogen twijfelen pwijvan Afdeeling 1T veäem.
niet aan, dat ook deze
msche club ‘n hartig woordje zal meeser
preken in de kampioens
‚ Waarin zij over twee weken wel
zal

arten,

m”zijn over de nieuwe
Kampi

deeld; wij können hier dis

volstaen hci—

val de het

:1::rnu toen ók
ger voork Want
I» de tweede
Werd algemeer
derbeld zou zi

gen 2—3

Als het eindsignaal klinkt heeft Blauw.—Wir

V.U.E—Blauw.Wit: 2—3, |
Pen talrijk publiek, waaronder veeltAmster—
danmers, was aanwezig, toen de thuisclub
met wind mee, het offensief op Schinde
ler‘s

heiligdom opende, doch Dill‘s schot
werd

ge—
stopt. Na 5 min. kregen de Amsterdammer
gelegenheid tot iuichen, toen uit schittererid s
sa—
menspel van Smit en Gerritsen,
door
schot van laatstgenoemde het eerste een fraai
doelpun
t
gemaakt werd (0—I). Van d. Wildt
goede aanvallen op, doch de achterzet eenige
hocde der

van de gasien
tijk opgiog, 15
steonen |\'1Ĳ

‘

dend, Afleen ©
een paard. 31c
Hagenaars en
te de vUC‘êrs
dan kan mien |
het bruine 150
rige

voorzet

v

send bard lch:
retour zond,
terend doelpui
súcees, Ul en
um!l'h“

Horob

wist. Smit mei
dermaal de ‘«)
was de vreu, |
af ga
aftrap

Schindeler ver
gestreden | en

vaarlijk, Ulit €
te scoren, Hij
punt werd ter

Uit een sne

ritse uitsteke
sterdam ten +

en ni voorgs
mâns Inrokke

voor Blauw \

nw practisch ;

speelde VUGC
noemenswaard

te de V.U.C.spil v,

Wild+

een ver, onverwach sch
ot, dat 5ching'elcrte
machtig was (1)t Het
overwicht der Am
sterdamme

rs ging door buitenspe
l en pèch ge.
heel te niet. Na rust kw
am V.U.C. goed opzet.
ien, doch de schutter
ont
bra
k
bij de Fage.
naars; Aan
— alle
en Dill stelde Schi
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ndele
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Het gaat in dit seizoen over hèt algemeen bevredigend en vooral de

oo

doòr

geteeit deekdok beriandeldk
zorgdenrorglen v,
her!
derheid,
en P. Heoriks, dat door buitenspel de aanral

blik goede reserves, meende lack, en de resultaten van Ajax 2 en van

vrijwel alle lagere elftallen toonen dat ook wel aan

Antplteeeiee

n (1—I}). De gaston

e eee erda so0

Toch had hij wel vertrouwen ìn de reserves, We hebben op het oogen

vario

i

Old Jack was verdrietig gestemd doordat Sparta ontvangen moet w nrde_n
met gen aanmerkelijk verzwakt elftal, En dat juist nu, terwijl een volledig
elftal zich het kampioenschap stellig niet had laten ontgaan!

!

voor trainer Reynolds en nu nòg merkt de insider diverse trekjes in het
mpel der Zebra‘s die zij aan Revnolds te danken hebben

R

Stort voetbal van de Ajaxieden. ook in matige jaren, is het visitekaartj»
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en daardoor kwam hun °
de overwinning royaal toe,
De uit slag is eerder
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‘* Boemen,
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maar toch
dient erkend, dat Blauw— Wit
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v
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vernaaldelijk — tekortkomingen Op
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Wet
spelers schoten in tempo tekort,
sommige
waardoor het spel vaak wat en
stroefs had.
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iweeste spelers hielden echter goed hun
plaats en begrepen elkaar
î_"°‘… het met de combinatie vaak
aardig vlotte. Ook het enthousigoed,
asme
jet doorgaans niet te wenschen over, wat ook
da.t_lm.mn de laatste kans ging niet te verwonde in verband met het jeit
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ook daaraan was het wel eenigszins te wijten, dat de

voorhoede de aanvallen zoo slecht afwerkte.
| Achter— — en 1ni:!dèn!—1x]crs
hebben echter ©oûstant hard gewerkt en
speciaal de middenlinie heeft zich
van haar tweeledige taak zeer verdienstelijk
gekweten.
200 was het dus in totaal een elftal,
dat flink boven het middelmatige
uitkwam, geen bijzondere uitblinkers
had, maar ook geen zwakke punten.
On;e-n_wrkt dient,
dat de Amsterdammers voor het
eerst zinds langen tijd
volledig waren, wat wel een gunstigen
invloed op het spel gehad zal hebben
Tot de beste spelers

behoorden ongetwijfeld Schindeler en Gerritse.
Eerst—
genoemde heeft bedaard en met groote
zekerheid zijn doel verdedigd en
daar:grc weer eens aangetoond, dat zijn
tijd van gaan nog niet gekomen is
En (-rn-|i\a-. de kleine rechtsbuiten, heeft
tal van goede, handige dingen
gedaan. ‘t Is jammer dat hij meestal niet
de juiste opvatting van de taak
eens vleugelspelers toont, maar als clubspeler is
hij onverbeterlijk.
V oor het overige verdienen de spil De Boer, Delsen
en H mibörg speciale
vermelding, doch laatstgenoemde is toch geenszins een
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De voorhoede moest het wel hoofdzakelijk
van de vleugels hebben.
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dat de ploeg thans niet noemenswaard veranderd zal worden,
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gen, Maandasavond om acht uur voor ‘t publiek
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‘Amsterdamsch veld) was ‘t die om kwart over twee

deze wedstrijd bij ‘n „up to date” wintersch aspect.
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(stopt. Bij ‘n Blauw Wit—aanval ontkom
doorboring,
een
aan
d
wernoo
… doel ternau

da
‘wanneer Prins z‘n doel heeft verlaten en Ferwer
de

1
$;

e

schiet. Pech. ‘n Meeste gevaar
v:l;jlkt Blauw Wit‘s rechtervleugel en

el
edt, moethij toch
malenr
ew
v.Dijkeenkele
alho
Na

‘

had drio invallers en wel voor Hombörg, Ferwerde

e
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Na rust had Blauw Wit het tegen den wind — in
hard te verantwoorden en over het algemeen hie— !
ven de gasten ook in de meerderheid. Blauw Wit
ondernam echter zeer gevaarlijke aanvallen ep twee
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BLAUW WIT—Z.F.C. 3—1. ‘n Fanatiek momentje uit den strijd op het H.F.C.—terrein. Lietzen, Schindeler en Steens
;£udegr:»n ‘n plastischen stand in, terwijl van der Kolf verbaasd toekijkt.
Foto V.F.B.
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Amsterdamsche | Sùpporters
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kampioenen in triomf naar de kleedkamer
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naar Barenbaach die onder

groot enthousias.
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Alftal de leiding bezorgt ('‚4‘

is uven van streek en v. I Kaar es. hebben
tanionten te doorstaas. De weinig tal. 1
Kebe gaavallen worden reeds In de kiear I

Rlauw—Wil behoadt het beste van het
en Hombûrg is een veortdarvod gevaar. Hen
vele goode voorsetten kan Kuiper niet vol.

‘

paderacheppen en Gerpitse brengt den stand

p 24 voor Blauw.Wit,

AC is er thans geheel uit zoodet Blauw.Wit
stork in de meerderheid hlijft. Voor rust gebeurt

e

vv wiinig hijzonders meer.
Na de hesvaiting doen eerst de Amsterdanmers
vakele vlanige aanvallen toch spoedig zet ZEG een

mentee

ikrachtig

offensief in Blauw—Wit wordt op eigen

{ |hfìf! teruggedrougen en enkele kansen worden door
Hoogmoed es om zoep gebracht
Foch
zijn
de

»4

r

Zususche aanvallen alst zoo gevaarlijk doordat de
kpelurs den hal te lang bij zieh houden waardoor|
|

hietzen es, zich voortdurend kunnen herstellen

|
|
Am.!

Búhindeler maakt In deze periode geen «l te be.

frouwbaren indruk doch op unbegrijpelijkke wijze
U&;\_ zijn helligdom voor een doorborink bewaard.

tal geweldig opstawt, eenmaal een hard schot in
Bendt dat eveneeus door Schindeler met groote

Woeite verwerkt wordt,

V Jousma werkt den bal weg voor den toestormenden
.S—keeper
De H‚D.
Foto V.F.B
Blauw Witter Gerritse.

|

Bindelijk komt het verdiende tegenpunt wanneer
|
oen Û‘_!_‘ ZAII’\:_‘;I\…\\WH in het beruchte gebied
bomen
wordt.
De toegestane strafschop wordt
\anberispelijk door Hoagmoed in een doelpunt vin.
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vallen de rood—witten aan doch Blauw.Wit
@t taal. Spannende momenten ontslaan voor

t A aasterimnsche soel stoch het spel der Zaan.
|
dé vourwaagtsen is te doorzichtìg.
o oenten
een meeen
vooo

ti

Ondertusscheb zit de Blauw.Wit aanval ook niet
stil, De snelle aanvallen van de uitstekeud op dreef
zinde vleugelspelers zijn niet van gevaar ontbloot.
Een verdiende J—1 zege op Z F. QC.
de minuut necmt de spanping in en om de
Zêlden heeft er in Haarlem zoo‘n groote belang; Met
stelling bestaan voor een vootbalwedstrijd. Reeds lijnen tog.
woordje meespreken,

Blauw Wi Z.P.C. 3—].

w
gi

De zenuwen gaan een hartig
in den vehtend heerschte een ongekende drukte in zoodat aan beide zijden enkele fraalo scoringskan.
| de oude Spaarnestad waar straks de groote strijd
sen verknoeid worden
moi plaats vinden tusschen Blauw—Wit en Z F. C.

Eindelijk wordt het pleit beslecht, Vier minuten
m uit te maken wie afdeeling II zon vertegen. voor het einde als jedereen eerder aan een ZFC—

aP

woortigen in den strijd om het

d slpunt denkt, gaat de smelle linkervleugel
van
ulauw»—Wit er van door. Homborg zet keurig voor
voor
Dorenbosch kopt schitterend in
31
m Aan, getoold met rood—witte en blauw. Blauws
W it
vlaggetjes terwijl in
den — Haarlemmerhout
Het enthousiasme der Amsterdammers is gewel.
on auto‘s arriveerden en tallooze voetbal dig, Het publiek dringt steeds meer op en
wanneer
bbèrs natvoerden. Needs lang voor den vast. de laatste minuten verstreken
zijn stroomt alles

1

atileeitin,

land‘s kampioen.

»treinen voerden supporters uit Zaandam en en

elden tijd was het fraaie HFC.veld met
taaxgelijke menigto bezet.

een wat Blauw.Wil is het veld in en worden
de kam.—

£

fioënen op de schouders naar de kleedkamers ge» |
rs deden patuurlijk goede zaken hoowel dragen, waar zij een
welverdiende huide in ont.
een wogje in ‘t zei hield. Het HFC.be. vangst hebben te nemen.

had welfiswaar uitgebreide | maatregelen

ge.

n. doch hönderden moesten worden teleurge—

iider

luide toejuichingen komen eerst de Am.

ndomaners hinnen de lijnen, Ook ZFC heeft & n$
e ovatie n ontvangst to nemen.
>
:
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zien ondor leiding van scheldsrechter Mutters
f ul;u'.
s
8

—HRep, Klopper,
na, . ‘t Kaar,
t
, Lust, Steons, Hoogmoed, De Maar en v. d.

W tz Sehindeler, Van Asselt, Lietzen, Sit.
‚Boer, Delsen, Gerritsen, Smlt, Dorenhos,
#

eerst haar zonuwen mmeoster en
aanvallen, geleid: douv
oel. Gerritse mist echter
kans terwijl even later Smit Juist
weker weten de Zaankhanters het
n
h de voorhoede houdt het

massieve Hlauw_„Wit verde.

io

n&

te brengen. v. d, Kolf weet

voor te

toon

b

plaatsen maÂr het

activiteit. Bo.|
ie te veel cc
pingen on
waer in het|

is gespeeld|

m e teeenennitetere

ja e

he hoop keert terug. in het Zwansche kamp. On—
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i defent thaus een hevigen druk op de
sterdamsche veste. Eeùn fraal schot van Hoogmoed

mwordt ochter gekeerd terwijl v. ‘t Kaar die zijn elf

va

gerkeipesen

Welverdiende 31—zege op Z.F.C.
Een 2.0—voorsprong met

van de half.linie tot uiting., Vooral Sitters bleek
een onoverkomelijk struikelblok,

de rust.

„Alles of niets”,
Z.E.Ö. speeld nu „alles of niets” Zelfs van

‘t Kaar trok mede **n aanval, maar
zou het tot ernstigt bedreigingen der

Z.F.€. kon haar kompetitie—vorm
niet benaderen.
i

Wit—veste niet gekomen zijn, wanneer niet

Uitstekend werk van Gerritse—Smit.
(Van onzen specialen verslaggever.)
i

HAARLEM, 9 Maart. — Het H.FP.C.—terrein
voor zoover onze herinnering reikt, nim—

mer zoovele toeschouwers geherbergd als voor

‚Doch verder brachten de Zaandammers het

niet. Wel streden zij fel voor den gelijkmaker,
doch Blauw—Wit bleef het spel volkomen mees—
ter en toen, 5 minuten voor

het einde, Dorenbos

een afgemeten voorzet van Hombörg inkopte,
was het |Älc-it‚ beslecht (3—1}
Toen het eindsignaal klonk, stroomden de

mnen, bestond niet zooveel belangstelling als
voor dezen, die circa 12.000 Amsterdammers en

of en droegen de spelers in triomf naar de

ters

1

——

het handjevol Haarlemmers

was hierbij van geen beteekenis — naar

etrokken had.

‘

k

de

omodatie was, ondanks eenige

viseerde staántribunes van wagens met,

L

à
p w
w

Sehindeler eens bij een ver schot het leder bad
laten vallen, waaruit even een hachelijk moment
ontstond, Toch verkleinde Z.F.Ö. den achter—
stand, toen Van Asselt Steens wat hardhandig
op zij zette en Hoogmoed den toegekenden
strafschop benutte (2—I).

dezen beslissingswedstrijd voor het kampioen—
schap van afdeeling I1 tusschen Blauw—Wit en

Z.F.Ö. Zelfs voor den Holland—België—wedstrijd
:in 1910, welken de Hollanders met 7—0 won—

4____*._.\È

tans
Blauw—

duizenden Zebra—supporters juichend het veld
kleedkamers. Das” werd nog gesproken door

den heer Timmeimans namens den K.N.V.B.
en andere zustervereenigingen en nog lang
klonk het vreugdegezang van de Amsterdam—
mers door Haarlem‘s straten.

‚‘Ook in de hoofdstad was groot enthousiasme

van sinaasappelenkisten, niet — voor bij de aankomst van het tweede Amsterdamsche
een dergelijken toeloop berekend en slechts ! kampioens—elftal.

ä;roote moeite en

dank zij de welwillend— |

vian. het publiek liep alles ten slotte be—
|
hoorlijk van stapel. Op alle rangen stonden de

kijkers als haringen in een ton gepakt en om
ieder plaats te kunneu bieden, moesten ook
en
ämn de omrastering toeschouwers toegelaten
worden.

een

Onder deze omstandigheden | moet

bijwonen van een voetbalwedstrijd — wel

twijfelachtig .ﬁ_egloegen genoemd worden

wij gelooven zelfs, dat de velen, die hoog

hetgeboomte, rogd het ‚terreip cen „ plaats
g sacjods
yog ‘nassy uo ‘vpiomaia

ì
i
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KAMPIOEN!

hoogstens acht meter af:
naast, waarna de bal werd uitgetrapt,

OO808009SSEB80NENOSRONENOGE .

kwam en na vlot combinatiewerk van
Smúit, Gerrmitse en Dorenbos in het
Zaansche doel belandde. Het werd 1—0
voor Blauw Wit in plaats van 1—0 voor
AP,Ö.f
Wanneer Hoogmoed de k_aus_bcrlut

‘n Verdiende 3—1 zege op2.F.C., dat vóór rust volkomen overspeeld werd, bracht aan
de kranige Stadionclub het afdeelingskampioenschap
en aan Amsterdam
twee | kampioenswedstrijden
A ;ux—-Blauu‘__'vï/ír_t_i:ï_ het Stadion......... !

d£7 ÛHHEÌ(€.I'IC[?

Amsterdam aan

sensatie

van

het hoofd.

Amsterdam kan juichen: ‘n week na
Ajax heeft ook Blauw Wit het afdeelings—

kampioenschap veroverd, waardoor de

absoluut de baas, waarvoor de voortref—
felijke Blauw Wit—middellinie de meeste

Rotterdam naar Amsterdam zijn over—
gegaan. Twee maanden geleden nog leek
het er op, dat als een stad in het
Westen twee afdeelingskampioenen bin—

het hoofd beheerschte deze linie het
middenveld volkomen; keer op keer
werd de Zaansche voorhoede schaakmat
gezet en dan werd de bal zuiver aan de

beide eeretitels in het Westen van

nen haar muren zou tellen, het dan
Den Haag met A.D.0. en H.V.V. zou
zijn; voor Amsterdam scheen bij de
reeks kampioenscandidaten, die we in
anuari nog rijk waren (Feyenoord,
‚F.C., H.V.V., Blauw Wit, A.D.0,,
Ajax, H,B,S. en R.C.H. zijn allemaal

ì 188
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ar
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eer toekomt. Met den spil de Boer aan

eigen voorhoede aangegeven. Twee
doelpunten leverde deze Zebra—supe—
rioriteit in het eerste half uur op en dat
nog wel terwijl men gedacht had, dat de

Z.F.C.‘ers met han snelle voorhoede het

eerste half uur zouden uitbuiten door
— evenals vorige week tegen E.D.O. —

serieuze candidaten geweest, later kwam

t

E.D.O. ook nog opzetten!), op zijn
hoogst één eeretitel te bereiken, aan
twee afdeelingskampioenschappen in de
hoofdstad durfde zelfs de meest chau—
vinistische Amsterdammer niet te den—
„ken, _Maar ziet: de Amsterdamsche
ploegen zeren beiden on ‘daverenden
eindspurt in, welke alleen door Z.F.C.
gevolgd kon worden; alle andere con—
currenten vergooiden hun kans en zoo

k

4)
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veroor?
eenige

e!
Als bij ‘n international
neneromendeen
Bno

ter”, da
Wit—aar

Dinsdagmorgen

had

men

in

de

BL. WIT‘s KAMPIOENSPLOEG

Staande v‚l.n‚r, Ferwerda, van Asselt,
Schindeler, Delsen, de Boer, res. v.d.
Berg en Lietzen. Geknield Hombörg,
Dorenbos, Gerritse, Sitters en Smit.

Foto V.F.B.
een of meer doelpunten te maken.
De aloude voetbalwaarheid: „„een

elftal speelt zoogoed als zijn tegenpartij

het laat spelen”, werd weer eens be—
waarheid: Blauw Wit liet Z..C. niet
spelen, maar zat keer op keer de Zaan—
dammers dwars, waardoor de anders zoo
productieve Zaansche voorhoede haar
ewone spel niet kon ontwikkelen. Voor
lauw Wit‘s achtertrio, dat tezamen niet

veel minder dan ‘n volle eeuw oud zal

uitverkochte Stadion zullen opleveren!

worden aangerekend, dat de gevreesde

het zonder twijfel

Blauw Wit‘s sterke middenlinie,

‘Wehebben Blauw Wit gisteren op het

p zien
° H.F.C.—veld haar kamp
behalen en die wedstrijd heeft zonder
iebewezen,datdeZebra—
= eenigerestrict

‘n n Pos
| moderne
radio no;
in de rich

Ibleef nog
jom te zie
zou kunn

het niet
Smit att
Gerrítse
looze goa

werd tere
tenspel va

gingen voor ‘n rijksdaalder weg !), bleven
volkomen in die internationale sfeer en

maar mogelijk was — nagevolgd en voor
1929— 30 de hegemonie in het Westen
overgenomen. Ajax—Blauw Wit komt
in zicht, heel sportlievend Amsterdam
wacht thans in spanning af wat die beide
ontmoetingen in

bal voor

enkele 1
wist wa
ook (1—0

wedstrijden. De dozijnen opkoopers, die .

Blauw Wit tezamen in de kampioens—

heeft dit kunststuk — zoo spoedig als

den lat
Gerritse

dammers en Zaandammers aangevoerd ;

nooit eerder voorgekomen, dat Ajax en

die de Maasstad aan het hoofd van het

Ajax”. |
backs (
maar zij

en auto‘s waren de duizenden Amster—

Amsterdam zeer zeker, want het is nog

Westelijke voetbal brachten ; Amsterdam

werden

ochtendbladen kunnen lezen, dat het
H.F.C.—terrein was aangewezen voor
den beslissingskamp om het kampioen—
schap van afd. I1; Donderdagmorgen
waren alle beschikbare zit— en staan—
plaatsen al schoon uitverkocht. We
spraken zelfs ‘n Haarlemmer, die naar
Ajax—Velocitas ging kijken, omdat hij
Donderdag in zijn woonplaats geen

| vriendelijk fluisterden
: ,,Ik heb nog zit—
en staanplaatsen” (kaartjes van 8o ct.

met Feyenoord en Sparta de primeur
van twee ebenbürtige kampioensclubs,

maar (
en Sm
de paa

oordeelende naar de twee wedstrijden,
die we dit seizoen zagen van de Deven—
tenaren, toch hooger moeten aanslaan.

is deze sensatie voor

Weste—
sprake van twee gelijkwaardige
lijke afdeelingen: men had de „echte
eerste klasse en de „margarine‘ eerste
klasse B. Rotterdam had vorig seizoen

rigen
onder
Blau

matadoren, die in Go Ahead ‘n ver—
tegenwoordiger hebben, welke we,

de Dreef vertoonde ‘n drukte als de
Amstelveensche weg bij interland—

en 1918—‘19), maar toen was er nog geen

den af
inform

om het Westen zoo waardig mogelijk te
representeeren tegen de „provinciàle

sensatie van acht kampioenswedstrijden

competitie uitkwamen; wel heeft men
Ajax en A.F.C. tegen elkaar als plaatse—
lijke concurrenten in de kampioens—
wedstrijden zien spelen (1917—‘18

plaats:
zien !)
verzoe

had, zou de wedstrijd misschien ‘n heel
ander verloop hebben %ehad‚ du;h 3007
als het nu ging, was Blauw Wit door
haar beter spel zeer beslist de aange—
wezen kampioensclub, die zal trachten

Tusschen half één en half twee trok
er ‘n onafzienbare stroom voetballus—
tigen door de Dreef; met extra—treinen

in het Stadion met als clou twee Ajax—
Blauw Wit—ontmoetingen beleven.
4

Lo
lucht,
het v
rechte
twee 1
lingen

linea recta bij Blauw Wit‘s voorhoede

kaart voor den strijd op het H.F.C—veld
meer had kunnen krijgen!

zal thans Amsterdam de ongekende

Ongekend

4

vreemd terrein dan in het Stadion
blijken te spelen, waren hun tegenpartij

zijn !

zijn, mag het als ‘n buitengewone lof

Z.F.C.—voorhoede slechts één keer — en
dat dan nog maar uit ‘n penalty — het
net wist te vinden, terwijl de Blauw Wit—
voorhoede door haar actieven rechter—

vleugel zooveel aanvallen op touw wist

te zetten, dat drie doelpunten er het
logisch gevolg ván waren.

j

Geen |—0, maar O—1
In ‘n zenuwen—wedstrijd als deze ì

ers bij det
enthousia:
kwijt raa
|veiligen v

Restaurant Den Hout, waar Mutters,
Meerum Terwogt, Hans Tetzner en
verdere vertegenwoordigers van het
voetbal—intellect achter de glazen serre—
ruiten troonden, nam de plichten van
Amencan-op-interlanddagen volkomen
waar. We werden daar in die serre zelfs
verrast door de aanwezigheid van de
in American ook nimmer ontbrekende
kaartlooze voetballiefhebbers, die ieder
off1c1dëel bïit1ifänd mensch lastig
vielen
met de
beleefde vraag of hij
‘n (l;aar{l over had! $
ran
m half twee was de stroom v
ij
de ondernemende | kooplui met°°
Ï1bL:Î'Î
blauwwitte

|dammers.

|

vlaggetjes
en de ree

heetten bi

Blauw Wi
waarschijn

en roodwitte vlaggetjes, ro—
setten, lintjes en bloemruikertjes
konden
un winst gaan natellen; de
massa was
bmnen‚_ Het H‚F.C.—veld was
dan ooit geweest was en feitelijkvoller
ook
voller dan het had mogen zijn,
want
de 12.000 bezoekers zijn er zeker van
dui—
zend geweest, die niet 0 behoorlijke
manier den wedstrijd hc£bm kunnen

volgen. Door middel van

platte wagens
had men aan de Nmm‘lelíiﬁzlengtezijde
v:nkhe_t vâld dhet aantal staanplaatsen
Sterk uitgebreid en gewiekste
handelaars
verschaften op 1:e: smlïta:aypa…
tegen twee kwartjes per stuk aande
laat—
mers nog ‘n verheven standp

het eerste doelpunt van mmbehn: dochaan den tribunekant was er m
f publiek binnen de omrästering toege—

De 3 à

jin de wol

eee

|

coptigsee
laten, dat de eerste tĳ tribune vrijwel
verduisterd werd. We_ appreciëeren
het zeer, dat het ijverige H.F.C.—bestuu

zooveel mogelijk menschen in de ge—

tegenheid stelde om dezen wedstrijd te
volgen, maar deze regeling kunnen we
toch niet goedkeuren. Wie recht heeft
op ‘n zitplaats overdekte tribune, be—

| iielelistiie

j
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hoeft met ‘n staanplaats, zwevende op ‘n
stoel in het paddock, niet tevreden te
zijn !
Hoeden af!

Loodzwaar hing de spanning in de
lucht, toen de twee volledige elftallen
het veld opkwamen en toen scheids—
rechter Mutters liet tossen om klokslag
twee te laten beginnen. Eenige strubbe—

lingen over staande bezoekers op zit—

plaatsen (wie bleef zitten, kon niets

zien !) werden opgelost door ‘n algemeen

verzoek aan de stoelenbezitters: „Hoe—

den af!‘” ,„Moet mijn haar er ook af?””
informeerde de eigenaar van ‘n weelde—
rigen haardos, toen hij zijn Borsalino
onder zijn stoel deponeerde.
Blauw Wit kreeg de eerste kansen,

maar Gerritse‘s schoten vlogen te hoog

en Smit‘s flying shot snorde juist langs

de paal. Louter door zenuwachtigheid

‚
r
)

1
i

i—

Z.F.C.—verdedigers
veroorzaakten de
eenige corners, die slecht genomen
van de Gruy—
zonen
werden. „Vooruit,
ter”, daverde het uit den grooten Blauw
Wit—aanhang, „denk aan Blauw Wit—
Ajax‘‘. Hoogmoed kreeg, na tusschen de
backs doorgerend te zijn, DE kans,
maar zijn schot faalde en twintig secon—
den later wipte aan den overkant
Gerritse ‘n goed door Smit aangegeven
bal voor de voeten van Dorenbos, die,

enkele meters van het doel af staande,
wist wat hij te doen had en dat deed
ook (1—0).

‘n Postduif, die den strijd tegen de
moderne concurrentie van telefoon en

radio nog niet wilde opgeven, verdween
in de richting Amsterdam, ‘n collega—duif
bleef nog even op het tribunedek zitten
om te zien of hij soms ‘n 2—0 voorsprong
zou kunnen rapporteeren. Lang duurde

het niet of het werd inderdaad 2—0:
Smit attaqueerde

keeper Kuiper en

Gerritse schoot den bal in de keeper—
looze goal. ‘n Doelpunt van Dorenbos
werd terecht geamnuleerd wegens bui—
tenspel van Gerritse en daar de Z.F.C.‘

ers bij den 2—0 achterstand hun gewone
enthousiasme en hun gewone open spel
kwijt raakten, bracht de rust ‘n vrij

veiligen voorsprong voor de Amster—
dammers.

‘n Doelpunt van groote beteekenis : Fijma en Kuiper zien den door Dorenbos
van dichtbij ingeschoten bal hoog in het net verdwijnen en Blauw Wit heeft

merkelijk stil in het Amsterdamsche
kamp. Het Zaansche gejuich bij dezen

tegengoal, die den stand op 2—1 bracht,
viel ons in geluidsvolume niet mee; het

haalde niet bij het gejubel, dat Blauw
Wit‘s doelpunten had veroorzaakt.

zitten en naar alle waarschijnlijkheid

zouden Sickesz‘ producten in Z.F.C.—
reepen zijn omgedoopt als het spel
anders verloopen was, maar daar moest
men maar niet aan denken.

De Maar opende het Z.F.C.—offensief
uit de tweede helft met ‘n zuiver gericht

schot, dat in Schindeler‘s armen be—

landde en ‘n kwartier lang waren de
Zaankanters sterk in den aanval. De

Blauw Witte vlaggetjes, die eerst zoo
triomfantelijk gewapperd hadden, ver—
dwenen

successievelijk

en

toén
ê na

twintig minuten ‘n in den rug aan—

vallen door Lietzen als onvermijdelijk

gevolg ‘n penalty — door Hoogmoed
vrij slecht genomen, maar toch ‘n
goal — opleverde, was het zelfs op—
»

en

aanvankelijk

als

maakt. Dat deze ploeg, waarin van ‘t

denkbeelden van den glijkmaker en ‘n
kwartier verlenging. Het snelle tempo
uit het eerste half uur had de spelers
vermoeid, het peil zakte, verschillenden
raakten zichtbaar uitgespeeld. Hoogmoed

geheel uit Zaandammers is samenge—
steld, in tegenstelling met vroeger, mag
voor Z.F.C. ‘n extra voldoening zijn.

aanvallen, doch tijd: vo schieten —kregen

gehad

minuten speeltijd zette Z.F.C. alles op

‘n zoo fraai seizoen te hebben doorge—

luidruchtige Zebra—aamhang kreeg al

Kaar, Rep, Hoogmoed en de Maar
dezen middag het meeste opvielen,

en Lust leidden verschillende Zaansche

Blauw Wit heeft enorm veel te danken

ze niet. Blauw Wit prbeerde het met

snelle uitvallen, waarbj de rechterwing
— dezen middag verreweg ‘t beste deel
van de hoofdstedelijke voorhoede —
er danig van profiteerde, dat er geen

van ‘t Kaar meer op de linksbackplaats
der tegenpartij stond,
De geslissinde goal.

Toch was het niet deze rechterwing,

die de beslissende goal forceerde: vijf
minuten voor het einde kwam er ‘n
hoogen voorzet van links voor het Zaan—

sche doel aanzeilen, midvoor Dorenbos,
die na rust heel wat verknoeid had, stond

goed opgesteld en fraai kopte hij den
bal in het net, 3—1, Blauw Wit was bin—

de Amsterdammers op de tribune
zetten hun kampioenslied in, rechts—
binnen Smit veroverde ‘n papieren
steek, die hij op zijn hoofd plantte, maar
op bevel van den scheidsrechter weer af

verkoopers ‘n even groote hoeveelheid
roodwitte vlaggetjes in hun | koffer

scheen

zwakt

alles: de lange linksback van ‘t Kaar
ging linksbinnen spelen en de eerst zoo

De 3 à 4000 Amsterdammers waren
in de wolken, de papieren Blauw Wit

waarschijnlijkheid hadden de vlagge—

Melick en Breeuwer belangrijk ver—

degradatie—candidaat beschouwd werd,

nen! Wèg waren alle Zaansche vlagge—

Blauw Wit—kampioensreepen. Naar alle

ningenreeks afgebroken gezien, maar
nog blijft het voor Z.F.C. ‘n eervolle
prestatie om met ‘n elftal, dat door het
vertrek van spelers als Den Boer, van

Met ‘n 2—1 achterstand en nog 25

Z.F.C. haalt op.

vlaggetjes van ‘n dubbeltje vlogen weg
en de reepen van vijf om ‘n kwartje
heetten bij de chocoladeventers plots

Foto V.F.,B.

met 1—o de leiding

tjes, blauw—wit ging overal naar boven,

zette, de toeschouwers drongen op naar

de zijlijnen om onmiddellijk na het
eindsignaal het veld in te kunnen
stormen. de strijd was beslist.
Het eindsignaal weerklonk en meteen
was het veld overstroomd door Amster—
dammers, die hun kampioenen op de
schouders hesthen en onder ‘n orkaan
van gejubel naar de tribune droegen.
Van de Zaansche aanhangers was niets
meer te bespeuren, het was Blauw Wit,
Blauw Wit en nog eens Blauw Wit!
Met eere geslagen.

Stil trokken de Z.F.C.—spelers naar

de kleedkamers, captain Lust kwam zijn

overwinnaars gelukwenschen en ook de
andere Z.F.C\‘ers zagen we ‘n stillen
handdruk wisselen met hun tegen—
standers. Z.F.C. was geslagen, verdiend
zeer zeker, maar met eere. De kranige
Zaansche ploeg heeft haar overwin—

Voor

tweede maal kampioen.

de

an

haar . middellinip | Sitters=

de Boer — Delsen, die onverpoosd
zwoegde. Het plaatsen van den links—
half Delsen naar zijn rechtsbuiten
Gerritse had vele malen nuttig resultaat.
De geroutineerde achterhoede deed haar
plicht — de 25 tegengoals uit 19 com—
petitiewedstrijden wijzen op Blauw
Wit‘s defensieve kracht — en de voor—
hoede was rechts zeer goed op dreef,
al zijn we, in tegenstelling met trainer
Reynolds, geen bewonderaars van Ger—
ritse‘s tot ‘n systeem doorgevoerd naar

binnen zwenken. De zwakste, midvoor
Dorenbos, maakte juist twee goals, waar—
mee hij veel van zijn fouten goedmaakte.
Voor de tweede maal is Blauw Wit
dus afdeelingskampioen geworden na

veertien jaar onafgebroken in de eerste
klasse te hebben gespeeld. Blauw Wit‘s

sterkste periode viel juist samen met
Ajax‘ glorietijd, waardoor de Zebra‘s
altijd ‘n beetje op het tweede plan

bleven. In 1922 ontging het kampioen—
schap van Nederland hun slechts door
‘n beslissingswedstrijd tegen Go Ahead

; thans zal de ploeg, die in
te Hilversum
Schindeler, Lietzen en Smit nog ver—

tegenwoordigers van de oude kampioens—
garde telt, aan de stad Amsterdam ‘n
belangwekkend slot van deze voetbal—

competitie bezorgen, waarbij we alleen

vreezen, dat het Stadion met zijn acht
kampioenswedstrijden, zijn int. voet—
balwedstrijden tegen Italië en België en

zijn int. hockey—wedstrijden tegen %elgië
en Duitschland (dat wordt toch nog

half Juni!) wel wat te veel van het
goede zal bieden. Vele Amsterdammers
zullen er verder ook benieuwd naar zijn
of Blauw Wit met haar kampioens—
wedstrijden de prijzenpolitiek van Ajax,
dat gisteren ettelijke tﬁîbbeltjes op de
gewone entréeprijzen van het Stadion
zette, zal volgen!

M.

J. ADRIANI ENGELS.
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Lietsen redt in laatste Instantie schitterend.
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l!ï de voetbalsport doen zich door den loop
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der omstandigheden soms pijnlijke situaties

het doel:
Lietzen ;

voor, waaraan nu eemmaal niet valt te ont—

komen. Zoo heeft Blauw Wit den vorigen Zon—

dag noiens volens den strop om den hals van
baar stadgenoote Ajax gelegd en daardoor school tevens het gevaar van ebelle uitvallen
tegelijkertijd Go Ahead een goede kans op het van Blauw Wit. En de vleugelspelers Gerrit—

nationale kampioenschap hergeven. Wanneer sen en Hombörg vooral, lieten zich in dit op—
m@en in het dagelijksch leven iemand een der— zicht niet onbetuigd. Daar echter de midden—
gelijken belangrijken dienst bewijst, dan zou linie der Zebra‘s hier een drietal gelijkwaar—
men, Aarast eenige dankbaarbeid, wellicht ook dige confraters tegenover zich vond en daar—
nog een kleinen wederdienst mogen verwach— door veel minder vrij in haar bewegingen was
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ten. Bij voetbal echter houdt men zich met oer— dan tegen Ajax, kreeg zij ook niet zoo spoedig
gelijke gevoelsoverwegingen niet op. Dit is de kans om het spel blijvend te verplaatsen en
trouwens onmogelijk en wordt ook van nie— zoo behield Go Ahead met het initiatief ook het
‘mand verwacht. Het blijft niettemin een tegen— beste van het spel, waarbij men opnieuw een
stelling, met het gewone leven en die tegen— demonstratie van onproductiviteit te aanschou—
stelling bracht mee, dat Go Ahead haar, dank wen kreeg. Een uitgelezen collectie voorzetten
zij Blauw Wit, herkregen kans gisteren z00 yan Stenvert, die de mooiste perspectieven

krachtig mogelijk had te verdedigen tegen... openden, ontaardden door een wauhopig getreu—
Blanw Wit. En de Rooùgelen hebben daarbij zel in benauwde doelworstelingen en het paste

meces gehad. Door een 5—3 zege versterkten feitelijk precies in dit spelgenre, dat vijf mi—
” hun kans, mnestelden zich voorloopig weer nuten voor de rust de eenige...... misplaatste
op de eerste plaats, schakelden tegelijkertijd voorzet van Stenvert, een effectvolle grondbal.
de Zebra‘s definitlef uit en behoeven thans nog door een der Blauw Wit—backs jets van rich—
„BSlechts” van Velocitas in Groningen te win— ting werd veranderd en kalm in het net rolde
nen (aangenomen dat Willem II in haar twee (2—1). Onder leiding van Hombörg deed dé
nog resteerende wedstrijden minstens één Blauw Wit—voorhoede toen eenige bardnekkige
puntje verspeelt) om zich definitief kamploen pogingen om weer gelijk te komen, waarbij Go
van Nederland te kunnen noemen. Dit „slechts” Ahead eenmaal door het oog van een naald
zal men echter níet te licht dienen op te vat— kroop, toen nl. de geheele verdediging, keeper
ten, want Velocitas heeft wèl bewezen, dat zij, Halle incluis, miete en de bal Jangs het ver—
vooral op eigen terrein, niet gemakkelijk te laten doel rolde. Een halve
minuut voor de
overwinnen is, waarbij nog komt, dat zij door rust zette Brilleman op verrassend handige
een overwinning op Go Ahead zelf een uit— wijze een scherpen voorzet van Stenvert in

stekende kans op den titel zou behouden. Die

wedstrijd in Groningen op a.s. Zondag is dan
ook wél van buitengewoon groot belang, niet

een gdoelpunt om, zoodat met 3—1 gedraald

werd.
Reeds vijf minuten na de bervatting kreeg

alleen voor de Noordelijke en de Oostelijke Brilleman wederom den bal uit een
voorzet
kampioenclubs, maar ook voor Ajax en Willem van Stenvert te pakken en na een kort
duel met
II, daar de winnaar van Ajax—Willem II even— Lietzen kogelde uo Ahead‘s linksbinnen
den
jeens nog een kans behoudt, indien n1. Veloci— bal opnieuw in de touwen (4—1).
Blauw Wit

tasa.s. Zondag van Go Ahead mocht winnen.
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kamptoenstournooi, een wedstrijd doelpunt verwerkte (4—3}. »Dit bracht Go
nmen, ondanks de gemaakte acht Ahead eenigszìnsvamstreek, terwijl het Blauw
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Dat BlauwWi in Deventerniethet spel zou| ”*bben

omt

ontwikkelen, hetwelk Zondag j, tegen Ajax -k—h‚.—’.r-:—‘.o-…lul.u…
werdgedemonstreerd,
lag in delijn der verwach»
goalswaren
tingen; „BlauwWi leefde boven baar voetbal:

geheel uitgespeeld, Alleen de beide vleugols (Ger—
zitee als de beste) brachten af en toe wat leven

denlinie, uitgezonderd d* Boar, ‘t laatste kwartier

speeld, terwijl weliswaar het tempo bij Go Abead
belangrijk daalde, maar toch dusdanig bleef, dat

de het initiatief in handen kon bouden.
En.al was Risw Wit zonder twijfel de minste
ploeg in het veld: toen na een 4—I stand de ver—

bouding 4—3 werd in een periode nog wel van

Go Ahead—overwicht, — op dat moment was zelfs
ten Biauw Witzege nog in geen enkel opzicht
een uiopie,. wijl de Deventernaren ondanks goed
en enthousisst spel tactische fouten maakten. En

een van díe fouten was het algeheel opdringen
der middenlinie, die volkomen gepatseerd was,
wanneer de Blauw Wit—slefensie hard naar voren
gal Dan deden Halle e.s. zelfs geen moeile terug
te komen. Onder deze omstandigheden werden
ook de twee doelpunten na rust gemaakt en indien

de Blauw Witvoorhoede ook maar even een
bandiger gebruik van de kansen hed weten te
maken, zouden de Deventensren nog wel eens
Jeelijk op hun neus hebben kunnen kijken.
Blauw Wit heeft den wedstrijd ingezet op een
wijze, die een kwartier lang de hoop bij de tal

rijke Amsterdammers levendig hield eenwedstrijd
#o zien gelijk tegen Ajax.
Evenals
toen

werkten de vlengelspelera op frasie . wijse
en bleef de middenlinis vol entbouslasme achter
den aanval zitten, De Boer‘s werk hield gelijken
tred met z‘n prestaties in de ontmoeting tegen
de Hood—Wilten en selfs slaagden de Amsterdam»
mers er in door Gerritse een 1—0 voorsprong te

ligen, sl is dit doelpunt een fout ze
weest van v. d. Dongen, die een duidelijk bui—
tenspelgeval over het hoofd zag.

de scheidsrechter schudde ontkermend het hoofd

|

ân antwoord op vragende blikken en in dien tus—

in de brouwerij, máar den stand nog veranderen:

daartoe waren ze niet in staat. Een heel gevaarlijk
moment deed zieh nog tegen het einde bij het
Go Ahead—doel voor toen Halle reeds gepasseerd
was, Hombörz had voor het intrappen, doch op
het Jsaiste moment redde Schemmekes
Leven in de brouwerij brachten anders de letwat
opgewonden gemoederen ìin het veld maar al te
vaak met zèer chauvinistische Deventenaren be
zette tribunes, Inderdaad bad Van den Dungen
reen gelukigen nag, maar hij maakte fouten in het
nadeel van beide partijen, al had hij meer moeten
fluiten tegen forsch optreden der roodgelen.

De cijfers zijn tenslotie niet geflatteerd, ja een

grooter winsteijles zou zeker niet hebben be—
vreemd. Daatom plait het voor de Amsterdam:
mers dat zij den stand nog 1ó6 hebben weten te
bouden, ougetwijfeld door den kranigen Lietsen

en Van Asselt
Go Ahead‘s middenlinie beeft in deren kamp
uitstekend aanvaliend werk verricht. Wanneer de

defensie niet al te vaak in het nauw bad geko.
men héd men van een ideale balflinis kunnen

spreken.

Zooals die van Blauw Wit de vorige week!

Het plaatsen van Jan Halle als aanvallenden
spil is subliein. St@nvert kou met vele ballen wat

uitvoeren, omdat hij vooral in de tweede helft,

volkomen door Delsen werd losgelaten. n de
voorBòede wae de Vries beter dan Stenvert, die

het te veel van #‘n lichaamskracht moet hebben.
Maar de Vries, die prachtige kansen kreeg, beeft
er heel wat van verknoeid, J. de Kreek speelde
in dezen wedatrijd beter dan in de „internatio—

nais”, die we in de afgeloopen maanden hebben
zien spelen, maar een grooten indruk maaktehij
eek nu niet » evenals iegen Belgiëliethij op—

gelegde kansen voorbij gaan. Dan zijn de andere

spelers in den roodgelen dânval nog Produatievert
Leo Ha‚ls heeft in het Go Ahead—doel niet 100

heel voel werk moeten verrichten en daarom mioet

besuisd inloopende Deventenaren, waardoor hij
aan zekerheid inboetie,

De elftallen waren aldus geformeerd:

G0 Ahesd: Doel: Hatle; achter: Brookman,

Udink; seidden:

Halle, Remeijer;

=â—l;'nîë'h. de Kreek, J. de Kreek, Bril—
dauw

Wit; doel:

achter:
-……;Jae.…mﬂn.n_
Dek

Ben; voor: Görritse, Bmit, Sitters Jr„
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uitges
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ook (enkale uitzonderingen daargelaten)

emmmen
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scoren, Wel hielden de gastheeren daarop het
beste van het spel, doch het tempo zakte danig
in de vrij felle zon. Bij Biauw Wi was de mid—

»
ok0 e tinen

temperatuur beeft moeten werken tezen een zich

Adi

stanù”, schreven we en de ontmoeting van gis—

tezen op het Go Ahead—veld heeft die uitlsting ten
43gewordan
Ëhihnmn_ Er waren verschillende factoren, Zoo washet dus als bij tooversiag
dertoe de aanleiding zijn geweest, maar het en ondanks een definitief rooigesl overwicht,
belangrijkate was wel de veel «wakker spelende waten de kansenin. het kader van den wedstrijd,
middenlinie, Daarbij kwamen vervolgens factoren nO niet verkeken, De uitvallen van Gerritse en
«le warmte, moteels insinking, en een falend mid: Hombörg bleven gevaarlijk. Met een beter mid
dentrio fook al zijn ér twee van de drie doel: dentrio had Blauw Wi ongetwijfeld nog een
punten door dit trio gescoord), zoodst een nedet— gelijk spel kunnen bereiken. Na een half uur eerst
Jang gemakkelijk is te verklaren als men weet, bracht J, d. Kreek aan de onzekerheid een einde
dat het Amsterdamsche elftal in een drukkende door het vijfde doelpunt der Deventenaren te
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Wanneer ‘de voetbalgeschiedenis van
Blauw Wit over 1930 wordt geschreven, dan

zal daarin, zooals men dat noemt, met gul—

den letteren worden geboekstaafd de wed—
strijden van de ploeg tegen Ajax en in het gesta
|door
an Bohatters en=Den Boer. Schoiters
bijzonder die op den 25en Mei. In dien kamp

toch hebben de zebra‘s een spel ontwikkeld
van dusdanige qualiteit, dat de Ajacieden

r niet tegen opgewassen waren en êen ver—

©ogte houden, doch kreeg bij dezen speler geen
voet aat:. dan. grond. | Dientengevolga verrichtie

de ‘Ajaciëed geen enkel óogenblik steunend werk.
dan den aunderen kant faalde Dan ; Boer volko—

diende 1—0 nederlaag leden. Zelfs een stand
men. Weliswaar joeg Van Deijek vaak den bil
van 2—0 zou een niet onjuiste krachtsverhou— met verre
schoten maar‘de vleugels,. dochde
ding zijn geweest.
spil, diens Ajax
‘was bij niet.

3

Enorm was de belangstelling voor den
In de achterhoede
Van: Kol, die
kamp. Hij was het gesprek van den dag deze de volie 100 % fitowas, zwaar werk m«°3'h:m
‘week..... ‚en zal nog het gesprek van den dag beek. Na het boven
kán geconcludeerd
vormen in de volgende dagen. Duizenden
trokken naar het Sportpark aan den Amstel—
veenschenweg, honderden auto‘s reden der—
waarts; kortom, het was een leven en be—
weging als bij een internationale. Meer dan

to =
spengtemtpten onli tttm

srooi

|

30.000 bezoekers herbergde het Olympisch

Stadion bij dezen . „thuiswedstrijd‘” _ van
Blauw Wit, En al uitten ze het niet allen:

diep in hun hart telden ze reeds de punten
voor Ajax in den strijd om het kampioen—

schap van Nederland, punten die de rord—
wilten ‘veel nader zouden brengen om den
begeerden titel te veroveren. Enna don

slechten wedstrijd der blauwwitten tegen
Velocitas was er zeker reden to meer om
zulke gedachten te koesteren. Bij vorgelij—
king der technische capaciteiten won Ajax
het nog altijd.
Welk een diepe ontgoocheling bracht de ont—
goocting den Ajax—fanaticil
Zelfs de nieest verstokte roodwitte | supporter
diende het te erkenneu: „Er was slechts één elf—
Aal op het veld. Dat elftal luisterde naar den

naam Blauw Wit en al, hebben de Ajacieden van
tijd tot tijd aardige pogingen ondernomen om de

ofden staad gelijk te maken:
leiding te nemen

iek en wat dies meer zij
ân enthousinsme,|
bleet Blauw Wit den boventoon voeren, vóór en
|
da de rust. 0
Het was voor den Blanw Wit—enthousiast een

droom! Voor den. Ajáx—dito een pachtmerriel

aa‘ De tweede
e speelhelf
di vr was1 ot bebigrens
minùten

. worden,

dat

vol—

d

yeel

4
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t
oud, toen|
Volkers verdween om plaats te niaken voor ‘An—|

deriessen Sr. Den Boer ging daafop naar voren,

doch tegen het einge van den speeltijd ging zelfs

Van Kol de rechtsbinnenplaats bezetten om te
redden wat er te redden viel. Zij nog vermeld, dat
Van Ko! onmitdellijk na het doelpunt van Fer—
werda protestrarde wegens een vòrmeend hands—
geval, doch hij zetie het protest niet door, daar |

zoowel de grensrechters als de scheidsrechtor niets
van een handsgeval hadden geconstateerd.

Onder

scheidsrechter Voltijn

leiding van

stellen de volgende elftallen zich op;
Blauw Wit

Echindeler
w. Asselt
Lietzen
Delsen
De Boer
Wessels
Gerritse Bmit Bitters Jr. Ferwerda Hömburg

PR S

Mulders Strijbos ov. Reenen Volkers Hamel
Den Boer
iy. Deijck
Schatters

Van Kol
J. de

Diepenbeek

an
Ajax

Blauw Wi ontplooit onmiddellijk reeds een
goed aanvalsspel en nadat Smit heeft overgescho—
ten stormt Gerrijge met den balnaarvoren, pas—
seert eenige tegenstanders op „Tapachtige” wijze,

maar strandt tenslotte, óók precies gelijk Tap dat

zoo vaak gebeurt, Een rush van Hömburg vraagt
vervolgens de aandacht. Zelfs Diepenbeek weet
voorzet Jevertgeen
hem niet te stuiten, doch
t Ajax wat verloren. sucoesop. Het lukt wonder
!.'5…‚t ﬁ‚‘ w
heef…
“‘Ë.. %…
m
erda
Amst
van
eerste de
elftal en opnieuw volt een fraaie voorzet van

Hoe Blauw Wit zegevierde.

= In

=_in detweede,maar belangrijkste | instantie, ritsete bewondèren. Uiteen echot van Häml
zouden stompt DeBoer dènbal weer in het veld. Bij
diebaareenvoorsprong
s

op

e
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ao…{ndnlküd ishet verband zoeken blijvende aanvallen uit.
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…tóîanl nutteloos was, daar v, Kol geen voorhoedespeler is, komt niet
#

w en 1_—0 zege voor Blauw—Wit het einde, %
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AMSTERDAMSE SPORTWEEK

i

Turndemonstratie van een—.”
uitzonderlĳk gehalte
e
lijke noot, niet omdat zijn doeltreffen—
Zweden enì Denen 1ÎÎ| de kopbal wegen
s buitenspel werdafge—
keurd, maar vanwege zijn gebit, dat de
onverwachte schok niet kon verdragen
en met een sierlijke boog de veroor—
zaker van het kwaad achterna ging.

Aj 3X-Stâldi()ll
{Van onze verslaggever),

T.

vpe——

AMSTERDAM, 6 Juli. — Als deftstgenoemde club ér to6 moeten
Zweedse en Deense studenten—keurtur—| wordt toegebracht, En daar
ners, die op doorreis naar Londen evenlin. laten komen. Kan niet eerst
de Sportweek aandeden, straks in hunWillem I gespeeld worden? Wij

haardsteden zijn teruggekeerd, zullen Zijl o van zaken allesbehalve inge—
hun verwanten kunnen vertellen van de‘ °
H. P
klaterende applausjes, die hun zonder
on
ophouden ten deel vielen op de ere—

n de stran opnmetenear) : DEL Op. . 30500
elk.
metdenatomaie
vag vooror,wa|REGENT ES”
wat stroef geweest, maar de eerste
vrije

oefeningen waren nog niet afgewerkt,|},d, EQisOnstr. DEN HAAG
of de kille stemming
sloeg om in een
warm enthousiasme.
Met een rhythme als van feilloos wer—

kende machines maakten de athletische
ren op het groene tapijt hun kun.
sêtige bewegingen. En toen de heren op
paard en
bok hun fantastische spron—
gen maakten, alles in grootse stijl, ging
et enthousiasme van het publiek over
:totugm:za:ﬂoza bewondering.
___Met deze prachtige demonstratie als

| sluitstuk 1iverdde ere-avom%‚ <ìieá}eigen-
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Is w.o. Hudson, Mercedes.
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van kansgeeft, onder groot

enthousiasme

Éuuw Wit—aanhangers (1—0). ‘n Alleszins

verdiende goal. Van Kol gaat nu in de vo

Zooals de verwachting was, is ‘t Stadion totaal
suitverkocht. ‘t hä: ‘s morgens heeft niet veel

spelen, deggoer trekt weer in de haîtlinie en Henk
Anderiessen ﬁ't links—back spelen. Deze ingrijpende

twee vur, als de Ajaxieden hun entrée ma_ken, even

ring, integendeel, de verdediging is nu verzwakt en
Smit maakt bijna nog een tweede doelpunt.

3: ‘t is bepaald benauwd tegen

Fe08
zilf

door Blauw Wit, De opstelling is:
: Schindeler (doel), v, Asselt en Lietzen
Delsen (midden), Ger—
de Boer en
), Wessels,
it. Sitters Jr„ Ferwerda en Hömbörg (voor).
Diepenbaek (ach—
en
Boer geoel)‚ v. Köot

ter), Schetters, v. Deyck en den Boer (midden), Mui—
M)W‚ van Rheenen, Volkens en Hamel

(woor).
Even twee uur laat scheidsrechter Voltijn aan BI
Wit aftrappen en Sitters Jr. brengt den bal aan het
roïlen. Blauw Wit is het eerst in den aanval en van
Kol doet iets onzeker in het begin, waardoor enkele
ke situaties voor de Boer‘s heiligdom ont—
börg weet zich goed door de verdediging

staan.

heen te werken en een voorzet volgt. Ajax schijnt

n%ìl nerveus en komt er moeilijk „in”, Vooral het

van den spil Andriessen wordt nogal
niel
mekt anneer Diepenbeek vlak voor doel de bal
raakt, krijgt Sitters een goede kans, doch de bal
wordt corner gewerkt, Ajax komt sporadisch in den
aanval, wat in hoofdzaak te wijten is aan het voor—
loopig falen der middenlinie, hetgeen bij BI Wit
juist het tegendeel is en vooral spil de Boer zit er
duchtig op en plaatst herhaaldelijk de bal goed naar

de vleugels, waar vooral Hombörasie_ed: een dank—
baar gebruik van maakt. Blauw Witi is gedecideerd

sterker en blijft er flink opzitten, Een opdringen van
Diepenbeek is Ajax bijna noodlottig, wanneer Hom—
bi... snel opbrengt, een schot voltg, hetgeen de Boer
echter fraai stopt en wegwerkt. Na een kwartier
komt er in Ajax spel een beetje teekening en schoten
van v. Rheenen komen in de richting van Schindeler‘s

verandering

brengt echter voor Ajax geen verbete—

X

sopfrissching gebra

5

Blauw Wit in den aanval fluit scheidsrechter Voltijn
het einde.

Voor alles moeten wij erkennen, dat de geheele

Blauw Wit—ploeg hard voor de overwinning heeft

gewerkt, hetgeen wíij van Ajax !agtä niet kunnen

zeggen, zeker niet voor rust, De beide Blauw Wit—
backs kunnen op een zeer goeden wedstrijd terug—
zien, evenals Schindeler, die goed werk heeft afge—
wisseld met onzekerheid. Waarom Barend niet ge—
handhaafd is, vinden wij vreemd. Spil de Boer was
wel de beste speler van ‘t veld, een kracht, die Blauw
Wit in eere moet houden, een speler, waarvan wij
nog veel mogen verwachten. Coen Delsen had het
tegenover Volkers en Hamel niet gemakkelijk, doch
zijn robust ingrijpen heeft veel voorkomen. Wessels
paste volkomen in het kader en was beslist ]_Feen
„invaller”, De beide vleugelspelers Gerritse en Hom—
börg waren prima, de laatste zeer goed en dè ge—
vaarlijke man. Smit actief zooals steeds,

doch on—

productief. Sitters Jr. nog lang geen ideale midden—
voor en Ferwerda behoudens een zeer fraai doelpunt,
middelmatig.
Over de prestaties van de Ajax—ploeg willen wij

heden maar erg kort zijn, daar nagenoeg alle speles»
ver beneden hun gewone vorm hebben

d,

behoudens keeper de Boer, die zeer verdienstelijk

verdedigde, evenals Diepenbeek; Van Kol was lang

niet zooals wij van hem gewend zijn en vonden het
gaan spelen van hem in de voorhoede, even voor

t zen beslist verkeerde opvatting. Schetters heeft
zijn beste tijd gehad, v. Deyck was bepaald onvol—
heiligdom, waarin de BI. Witter niet een al te be—” doende zeker voor rust, terwijl de Boer ook
nog
trouwbaren indruk maakt.
lang geen ideale hallfspeler
Homborg is den Boer en Diepenbeek herî:aaídeliäk bﬂ'_l_aderde slechts momentenis. Mulders en Hamel
hun normale vorm;
te vlug af, doch van zijn voorzetten weet Blauw—Wit Strijbos en Volkers
hebben hard, doch veel doelloos
miet te profiteeren. Een fraaie voorzet van Hamel gewerkt,
terwijl
v.
Reenen
hedenmiddag
lang niet
_%Mulders net over; even luêer herhaalt zich het—
tegen
wi le schen tn
d
e ee eee an

va veut w. Asselt. Een vrije scl

ters Jr. blijkt ook voor Blauw—Wit nog niet de ideale

middenvoor te zijn, want enkele goede kansen brengt

de Blauw—Witter „om zeep”. Blauw—Wit is nu weer

in mt;grädonale vorm waás,

\

8

ng van scheidsrechter Voltijn
Evenals de andere ì'vedstrĳden‚däaarùêr*:d ver—
wachtingen van zijn, viel ook deze wedstrijd tegen,
een wedstrijd van vele, aan beide zijden gemisten

mnoodig is, daar y. Deuck en den Boer, vooral
Jaatste, hun middag lang niet hebben. Diepen—
daarentegen komt hoe langer hoe beter erin
voor twee. Toch kan hij niet verhelpen,

rg enkele malen gevaarlijk schiet, doch

de Boer daar. Een voorzet van Hamel, bij

Ajax—aanval, en er ontstaat voor het Blauw—Wit—

»

en

ii
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iets in den aanval, doch het goede schot is zoek, : kansen, die Blauw Wit verdiend heeft ewonnen,
jl ook de Ajax—backs Hink ingrijpen, hetgeen een resultaat waarmee het Groningsche Veloci

te

gevaarlijke situatie wanneer Schindeler op
doch zich plotseling door het Ajax—

5

trio omringd ziet. Van Asselt is hier de red—

meest mee is gebaat.
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Op hetuipp
oen
ertie
gelijk spel.

Voor den aanvang van deren voor de Am

sterdammers zoo belangrijken wedstrijd, wor—
den aan HV.V.‘s aanvoorder Neuerberg bloo—
men aangeboden door beide partijon, ter ge—

legonheid van zijn 25ûsten wedstrijd.
VelfÓ Amsterdammers waren meegekomen
om hun favorieten aan te moedigen en met

hun aanmoediglugskreten het dlfrollﬁ

to verlagen! Dit is slechts gedeeltelijk

t,

want gerst 14 ininsut voor het olnde
Blauw Wit er met een penalty in een gelijk

spel te forcoeren,

In het begin ging het bij de Amsterdammers

heei aardig: na 3 minuten kon Dorenbos, na

een misverstand tusschen Neuerberg en doel—
man Rekkers, gemakkelijk scoren (0—I}.
èn

bi

toeloopende Gerritae den bal in

toen citva % minuten

Blauw Wit bleef aan ‘ woord en
GOèr
was een voortdurende bedreiging
voor o0 H ;. V—doel. De

toef

thoff

op ‘t ni

d:»r! trapte: even later

Mnt h:::dﬂ
v

de Perwerda‘s

schot de lat!
Ongeveer een kwartier voor rusi zakken

de Amsterdammers al. Vermger ziet Ĳ_‘l na
een snellen ren goed voor te zett

ven

deler loopt uit, maar slaat den bal voor de
voelen van Max Jansen, die onmiddellijk

da Zobra‘s met een f
Ëi.De vordodmr‘ h
en welktra golfde het spel weer

eeenmibeeterbtle
tnpelersvo vorgdet
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kourtg
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nuten
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uiterste
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is …%Lndc doelpunt door de
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MAAN, 16 Met

t Sportpark albier vond heden == ander RtoO»
stelling

van

supporters dee beide vergend—

= bovengensemde ontimoeting plaats,
i Was ean spannende, ìn goede verhounting
ge»

Walstelid, die door ambiter Van Moorsel

n

ds â!£fMldlllü;vn In de moerderhoid

€ n zi

uitloopen

van

NRekkers

noodlottig,

maar

Ferwerda maakt van de geboden kans geen
kebruik! Spoedig nemen de Hagenaars de
leiding. als Schindeler een tam schot van Max
lansen niet klemvast houdt, maar via handen

en hooid in het net laat verdwijnen! (2—I).

Dan komt Blauw Wit krachtig opzetten. Do

Ainsterdammers krijgen eenige prachtige kan—
sen, wanneer achtereenvolgens Gofritsen en
Dorenbos. heewel in opgelegde buitenspel—
positie, alleen voor Rekkers komen te staan.

e schieten echter recht tegen den keeper
aan. Nog eens komt Gerritsen alleen voor het

NV.V—doel, Uit de doelscrimage | schiet
Damman hoog over! Talrijke kansen worden
door dé Blauw Wit.voorhoede om zeep ge—

bracht en in laatste instantie staat doelman
Rekkers steeds op de juiste plaatst
Scheidsrechter Voltin ontneemt dan den

Amsterdammers een twoetal kansen door on.
juist voor buitenspel te fluiten!
Blauw Wit boudt dapper vol, maar de

âlll::'ll: zijn verschillende spelers volkomen
e baaa!
Nog 14 minuut is er te spelen, als Coltbott
gen tegenstander in ‘t beruchie gebied haakt
!ìe spil De Boer weet den strafschop maarop
t x.mr al te benuiten on de stand is dus

gelijk (2—2) Maar Corritsen krug: blijkbaar
een zonuwtoeval, want hij
in elkaar, Spoedig is hij weezakt
h$\&l
In dü laatste minuut zet

er nog
te

Averwinning volkomen verdienden,

l w aan een von

ht

H‚V.V, haar overwicht niet uit, want zij mist
denige fraaie xansen. Na rust pakt Blauw Wit

dadelijk goed aan. Bijna wordt een zonderling

u=;n

wedstrijd wars

van
Zebra‘s waren
maar die van Bo D 0

achter

ocoilaaf

s

keibard inzet (1—}} Blauw Wit is nu totaal
ide kluis kwijt èn gelukkig voor de gasten buit ‘

ona

opnieuw eenlig overwicht aan den

e Qeee dn jt

aannm

derhand neer, dat scheidsrechter Grooc.mer ——
die

zich

waarlijk

niet

2o0 spoedig

r een

| bultje laat afschrikken, — zich genoodsaakt$>
1«
| den wedstrijd oor eenige minuten te doers ?
ken. Arme ballenjongens, die ook bij dit h 2

weer op hun

posten stonden en weldraÄer—

kleumd van kou en regen, groote kans liepen

een ernstige verkoudheid op den bals te halen
In de eerste helft een Blauw Wit dat hoege—

naamd nièts had in te brengen tegen H. V. V.
en daarna kans zag een 1—+ achterstand te re—
duceeren tot 3—4, en misschien zelfs den gelijk.
maker zou hebben gescoord indien de Amster—
dammers. hun eindspurt iets eerder hadden ig:
gezet. ‘t Wa waarlijk frappant, dat groote ver.
schil in spelkwalitelt, waarvoor we slechts één
oorzaak kouden vinden nl dat H.V.V. zich vóór
rust, beter aan de slechte weersgesteldheid
ganpaste dan de Amsterdammers die julst in de
tweede helft toen de wind < nigszins was gaau
liggen en de regen niet meer zoo overvloedig
neerdaalde H. V. V.. volkomen in bedwang wis—
ten te houden. Reeds in het begin van den
strijd werd het duitelijk, dat H.V.V., met haar
zuiver berekend spel, veel meer zou bereiken dan
de gastheeren, wier voorhoede, slechts gesteund
door de kanthalves, weinig kans tot doelpunten
werd gelaten. Bij H.V.V. trok voortdurend een
voorhoede ten aanval die de zwakke— verdediging
der thuisclub — waarin vooral Lietzen ver be—
neden zijn vorm bleef — aanhoudend voor de
lastigste problemen plaatste. Doorgaans werd de
bal door den spil Roelfsema, keurig naar den

snellen rechtervleugel geplaatst waarna Snouck

moest ondervinden, dat de kansen tot doelpün
;

tén, door hem geschapen, slecht of in hetgo>

beel niet werden benut. In Smit, die ook in
dozen wedstrijd buitengewoon hard zwoegde en
met zijn rechter buurman zeker tot de beste spè—
lers van het elftal behoorde, kon hij uitste—
kend overweg. Ook hier kwam thens allo gò—

vaar van rechts, ondanks den geringen stous.
dien de voorhoede van den rechtshalf ondervond

Veel meer presteerde De Boer, die zich vóór rust

Aoodgedwongen” meer tot verdadigen gedoemd

zag, thans ook alle zorg kön besteden aan het
steunen der voorhoeds.

Ben pracht doelpunt. Blauw Wit‘s derde,
; Het kwam uit een hard schot van Gerritse, die

den bal hard tegen de lat schoot, waarna het
leder terecht kwam bij Dorenbos, die met een
fraalen kopbal den achterstand tot 3—4 ver—
kleinde. Aangemoedigd door dit sucees, dat bin—
nen vijf minuten werd verkregen, bleef Blauw
Wit het beste deel van het spel behouden. Steed$
geostdriftiger, stecds veelvoudiger werden de
aanvallen, die moeìlijk door H.V.V‘s verdediging
te onderscheppen waren. Gerritse maakte den
bal eens prachtig vrij. plaatste het leder ten
slotte naar den gehoel vrij staanden middenvoor, |
die hopeloos miste. Smít trapte even daarng rá—
kelings over, doch hoe Blauw Wit ook zwoegde,

isle gelijkmaker bleef uit. De tijd verstreek en
!
R£.V. hield tot het einde dapper vol

EHurgronje en v. d. Bosch wel voor de verdere
expedieering zorgden. Een paar genvoudige truc—
Jes, een goed over en weer plaatsen en Blauw
Wit‘s achterhoede stond steeds voor een voldon—

V. V. wederom uit een voorzet van rechtswaarbij

eee eeei ”

Lietzen een handje hielp door den bal voor de
voeten van v. d. Meer te trappen, die op zijn
beurt weinig moeite had er 1—2 van to maken.
Nog duidelijker zou even later de meerderheid
van H.V.V. tot uiting komen. Wel is waar bracht
Blauw Wit een kort tegenbezoek bij het H.V.V.—
doel doch gucces kwam spoedig weer aan den

ayy

sa poo Play opuubjs soi opp uo

bal weer aan het rollen, toen uit een voorzet van
&nouck Hurgronje, v. d. Bosch den gelijkmaker
voor zijn rekening nam (1—1). Slechts weinige
minuten later kwam het volgende punt van H.

”4 annjg—yp à phas

eerste doelpunt niet gehad. Goed en wel was de

”pan uap suapfa jra? yÛpoow uap
gizira0

gen feit. ‘Toch kwam het eerste doelpunt 12*mi— \

nuten na het begin aan de overzijde, waar na een
hoekschop door Gerritse genomen, Smit den bal
in de richting van het doel kopte en Rekkers het
leder via den paal in eigen doel stompte (1—0).
Heel lanig plezier heeft Blauw Wit van dit

‘Zwakke verdedigingen.

l de
aven een goede partij. Do Pauwo‘s, voora

.
i:pil, en Damman vielen cenigszius tegen

Blauw—Wit leidt.
n goed
In de eerste helft wogen de ploegespoe
al
tegen elkander op. Gerritsen vond
gen en

Van Heel en Gerritse
blinken uit.

eenige openin
bood zijn nevenq;:alen
goede kansen, doch het
duurde nog 20 minuten
voor hij ten slotte zelf

nomnmne

Za?é 30.

ed Hok

Het aanvalsspel op hoog peil.
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DE ZEBRA‘S ZEGEVIEREN MET 2—1.

uit

AMSTERDAM, 23 September. — De Zebra‘s
schijnen er dit jaar weer goeden zin in te heb—
ben en de winnaars van den AROL—beker heb—
ben de verdienstelijke d—1 zege op V.5.V, in
Velservoord thans laten volgen door een 2—1—
overwinning op de winnaars van den Zilveren
Bal. Mocht de eerste uitslag reeds een nanwij—

zing geven naar de kracht van de Blauw—Wit—
ploeg, de zege 0 Feijenoord, dat met haar ver.
jongde elftal 39 landskampioenen met niet

minder dan 8—0 wist te slaan, heeft ongetwij—
feld beteekenis,
Nochtans zal men goed doen deze beteekenis
niet to overschatten, Eerstens maakte de Rot—
terdamsche ploeg, hoewel zij goed en dkaxi{lu
zelfs uitstekend speelde, niet dien indruk, welke
uit haar laatste \‘cr:ìoÏ1tingcn te verwachten
was en bovendien zou, zonder dat men ook
slechts in eenig opzicht van pech had kunnen
spreken, de uitslag andersom geweest kunnen
in. Het was een strijd van twee volkomen ge»
lijkwaardige ploegen, die elkander geen stroo—
breed toegaven en dat ten slotte Blauw—Wit
won, was doordat zij een der vele kansen, welke

‘Í"… beide zijden gemist zijn, minder onbenut
iet.

Goed aanvalsspel.

Over het algemeen hebben in dezen wedstrijd,

een merkwaardigheid op zichzelf reeds in ons
land, waar het voorhoedespel nog al eens te
wenschen overlaat, «de beide aanvalslinies het
beste spel laten zien, Zoowel de ${0brumlc!a
Bul, die de Feijenoord—veste verdedigden als
Lietzen en Van Asselt, de beide Blauw—Wit—
backs, hadden zeer zwakke momenten en het
was stellig niet hun werk, dat de score zoo

la

ïäeiren is. Gerritsen ter eener en Hen—

driks—Barendregt ter anderer zijde wisten her—

GERRITSE

een

voorzet

van

Hombörg Blauw—Wit de
leiding gaf (1—0). F'm‚}.
ormorä viel hierop hef—
tig aan, had pech toen
S) Verburg tegen den paal
| kopte, — «loch maakte
spoedig gelijk, toen Ba—
rend een schot van Hen—
driks onvoldoende ver—
werkte en het leder voor
de voeten van Van de

Greef legde (1—I1).
Nog eenige keersn ontsnapte het Zebra—doel
fortuinlijk aan een doorboring, toen Barendregt

buiten bereik van Barend tegen de lat schoot
en even later, na een nieuwen blunder van den

Blauw—Wit—doelman, voor open doel miste.

Weer quitte.
De tweede helft compenseerdo echter spoedig
deze gemiste kansen, toen Gerritse eerst Stmúit
en Hombörg en later Ferwerda het leder slechts

voor het inschieten aanbood, Beide keeren mis—

ten de Zebra‘s echter jammerlijk, Aan den an—
deren kant bleef Barendregt voortdurend ge—
vaarlijk en brachten ook Hendiks‘ voorzetten,
bij het onzekere werk van Barond, het Z.bra—
doel in ernstige moeilijkheden.

Juist had Sitters Jr. een fraaie kans om hals
gebracht, toen, na 25 minuten spelens, het doel.
punt kwam, dat dezen wedstrijd zou beslissen.
Bul r, had een ren van Gerritse gestuit, deze
wierp het leder echter snel in, zigzagde met
Bitters Jr. door de verdediging, een voorzel...

en met een bliksemsnelie duik kopte Ferwerda
het leder langs Van der Mado (2—]1).

haaldelijk door de verdediging te breken en
zich scoringskansen te scheppen, doch eenmaal

De resteerends 20 minuten was Feijanoo
bij wie Hendriks geblesseerd rn.;kten:: !‘:\l:vangen werd door...... Pijl, meest in den aan—

ds kansen te benuiten.
De middenlinies deden weinig voor elkander
hier vorro
onder. Natuurlijk was Van Heel

menten te doorstaan, Maar Lietzen e.s. gh_l.
\
aalden een zwaar—bevochten zege.
Directeur Van den Bergenzijnstal ons com.

voor doel gekomen bleken zij niet bij machte

úahesteman.maarookDeBoer en Sitters
Eengoededagvoor Blauw Wit.

val en het Blauw—Wit—doel kreeg angstige mo—

plimgnt —voor het
terrein!|

acl;;ﬂcht schot Blauw Wit de
—0).

2—1. — Blauw Wit
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S

börg. Ook hit
da Iinksbuiten
i

:Aover.

at kort hierop de paal van

doel een zeker schijnend doolpunt

De thuisclub behaalt: een zwaar
bevochten 2—1 overwinning.

De roòd—witten vielen tegen.
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Er was zooveal goeds van de Feijenoord—
ploeg gezegd, dat men to Amsterdam met bij.
zondere belangstelling den competitiewedstrijd
wan de Rotterdammers tegen Blauw.Wit in het
Stadion tegemoet zag. Laten we het maar
dudelijk zeggen: de bernieuwde kennismaking

A

an
S

>

met de Rotterdammers is

niet

meegevallen.

D‚w.z. quáa ploeg mag dit elftal zeker tot de
sterkste van Nederland behooren, de voorhoede
lijkt ons tegen sterke verdedigingen niet opge—
ssen en ook de schierhoede is zeker niet het
sterkste deel van het geheel. Volledig was da

}Ft‘:'j?llfl')'l"(l*]ltü"i riet, zoo zagen we de beide

;Èuìa weer eens op de backplaats staen, daar

yan Heel in de middenlinie speelde. De beida

Paauwes zijn pliysiek nog wat minnetjes, iets
wat van zulke jonge spelem bagrijpelijk is, En
#pil d& Boer van Blauw.Wit buitte dit voor.
deel dan ook wel uit. Fechuisch speelde het
drietal v. Heel, B7 Paauwe en J. Paauwe zoer
good, maar ook Blauw.Wit stelde daar ven
scriekal _ tegenover. . det. er wazau—àmoch*. > Het

ipleit vondartniscchen we! voor de vleugelspelers

tam Blauw.Wit, Gerritse en Hombórg, dat zij

endanks een sterke Rotterdamsche middenlinie

jda Jichtpuntsn waren in den. Amsterdamschen

mval, zij waren ‘de miel van —ds

voorhoede.

s in de eersta helft bleek dat duidelijk,
tritse en Hombörg stichtten door bun szolle
@nnen steeds verwarring in de Rotterdamscho
terhoede. Do Boer en Dammn, die op een

en wodstrijd konnen terugzien, — steunden
goed en als ‘t Blauw—Witte—binnentrio nog eens
kan bijgebracht worden wat schietan |" ge—
looven we dat nog menige tegenstander.keepe

börg

—

wil het overdoen, gaar

f’!ì
uví$. Blauw.Wit heeft bet beste van het heef!
Berendregt aar den anderen kant
an als
bijzonder goed
naast zek rhoten noteeren wa een
opgezetten aanval van den . Amsterdamschn
rechtervleurs!, sno waat hat leder van man
tot man. Ferwerda wordt ten slotte de kans
gegeven, tnaar deze mmist gum:..-rh;;._Bnr_-nd

Burg krijgt hiew
hliift onzeker in zijn ontrec
niet weet te benut.
door weer een kans, die hij
ten. De Rotterdamsche middenlinie ‘:'Y']‘Ìîìl'|“
dan weer het spel en ean poosie oefent Feiie—

van

Asselt,

bewaakt

Baron—

noord drik uit. Lietzen en ook
werken

goed weg. de

Boer

dregt extra.
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1, bij Feijenoord

te Panuwe‘s, Baren.
Hendriks « n goude partij heb.

het leder dit seizoen uit zijn dool kan halen.

Hoewel Blauw—Wit aanvankelijk het beste van

jet snel hed, waren de aanvallen van

Rool.

âWi® niet yan gevaar ontbloot, en vooral Bares.
f dregt. die, evenals vroeger zijn — plubgenoot

i Pijl dat deed, een voornitgeschoren pözitie in—
neemt,

sweeat zich spoedig eenige goeda kan—
sen te schepnan, Gezagd dient achter te wor.
‚ iden dat het Feiienoord niet meeliep, vels scho.
jen gingen. rakelings over of naast,
.‚ |
of ketsten

tegen de lut.
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‘tgikelijk J. Paauwe. vlak voor
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door weer een kans, die hij niet weet te benut.—
ten. De Rotterdamsche middenlinie verplaatst
dan weer het spel on ean poosie oefent Feiie—
noord druk uit. Lietzen en ook van Asseli,

De rood—witten vielen tegen.
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Er was zooveal goeds van de Feijenoord—
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dadelijk zeggen: do hernieuwde kennismaking
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kan bijgebracht worden wat schietan is, ge»
looven we dat nog menige tegenstander—keeper
het leder dit seizoen uit zijn dool kan halen.
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Blauw Wil—Feijvnenoord2—1,

d_r<--;d. die, evenals vroeger zijn — plubgenoot
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Feyenoordin hetOlympischStadion met 2—1 geslagen. — De |

ploeg methetmeestegelukwint. —Eengelijkopgaandepartij.

lün.lano;tomkel.nleln…in!ut!hmr—
Witte kamp, maar ook in het Rotterdamsche.
Enals weeen kort en bondig oordeel moeten
vellen komen we tot de conclusie, dat Feyen—
Feyenoord is altijd een zeer zware tegen— oord even goed als Blauw Wit met 21 had
stander voor Blauw Wit geweest en ‘t was dus kunnen winnen. En niemand zou van het
geen wonder, dat er in de afdeellng buiten. resultaat vreemd hebben opgekeken. Een be—

KOSTBARE PUNTÉN,
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gewoon groote belangstelling voor deze ont—
moeting bestond, die ongetwijfeld van gewicht

was voor de hoofdstedelingen ten aanzien van
het verdere compotitie—verloop. Feyenoord is
voor elke ploeg in de eerste afdeeling „een
gevaarlijke klip”, om deze gemeenplaats maar
eens te gebruiken. En wanneer deze „om—

geild” is wordt het een team wat lichter te

ogooo

moede. Aldus moet het Blauw Wit gisteren
gegaan zijn, toen de tweede wedstrijd van dit

Beìzoen het kampen tegen de Rotterdamsche
eilandbewoners beteekende.
Na de fraale zege der vorige week in Velsen
was het aantal zwartkijkers ten opzichte van
de verrichtingen der Stadionclub wel niet zoo
groot, maar met overweldigend vertrouwen
werd de ontmoeting toch ook niet tegemoet
gezien.
Het weer „deed” het gisterenmiddag niet
en het was zoo, dat velen meende, dat het
terrein afgekeurd zou worden. Maar het
Stadionveld heeft zulk een goede draìinage—in—
richting, dat het ondanks den heftigen regen—
val uitstekend bespeelbaar was, al slipte de
bal wel eens dôór op het naîte gras en al was
het natuurlijk vat glad.
Dat we gisteren een wedstrijd hebben te
gien gekregen met hoog spelpeil: neen, zulks
kunnen we niet beweren. Daarvoor was de
verstandhouding | tusschen de verschillende

kwamen er geen doelpunten, terwijl een kan—

Jer van een misser (toen Barend een bal wil—
de wegstompen) ook al geen slechte gevolgen
In

den

Rotterdamschen

aanval

en

‘Barendregt en Hendriks de besten, Eeî:trgenoemde door z‘n gevaarlijk opstellen bij lange
passes en de ander door z‘n uitstekende voor—
ze%ten. Jammer voor Feyenoord, dat Hen—
driks een kwartier voor het einde vervangen
moest worden door Pijl, die evenwel niet veel
bijzonders verricht heeft.

Wetteeneen

W

i
P

De rest van den Rotterdamschen aanval
maakte geen grooten indruken ook de midden—
Jinie der eilandbewoners viel ons niet mee.
Wel speelde spil Pauwe een verdiensteliike

paald overwicht was er niet. Ja, Blauw Wit
bleef voor de rust een tikje aanvallender,
maar sterk was deze meerderheid in geen
enkel opzicht. En na half time was het nu
eens de Rotterdamsche ploeg, dan weer de
Amsterdamsche, die ten aanval toog. Aaneen—

gesloten aanvallen waren gistermiddag zeld—
zaam. Bij Feyenoord en bij Blauw Wit. Indi—
vidueel werd er aardig werk te zien gegeven,

doch zoodra het op teamspel aankwam bleven
beide ploegen in gebreke. Ondanks het feit

dus,

dat beide elftallen reeds

uitgekomen

waren in tournooien, hebben ze bewezen, dat
de goede combinatie van het geheel in het
verdere verloop der competitie nog komen
moet.
Feyenoord had ook kunnen winnen, zeiden

we straks. Ongetwijfeld. Maar Blauw Wit had
‘t op een accoordje gegooid met Fortuna en
zeker zou Barend‘s doel wel drie keeren zijn

doorboord, indien eveu genoemde dame niet de

behulpzame hand had geboden. Barend‘s doel—
verdedigen maakte vorige weken eens een
goeden indruk, maar gisteren bewees hij, dat

er voor hem nog heel wat te leeren valt. En

dan in de eerste plaats het positie zoeken en
ingrijpen bij hoog voor doel komende voorzet—
ten. Gisteren voelde hij de onderscheidene
situaties absoluut niet aan en slechts door

geluk

en

slecht schieten der Feyenoorders

spel, maar een vooraanstaande figuur in het

veld was hij niet. Van Heel b1ecrg};1 de mid—
denlinie de beste en het was voor de toeschou—
wers een ‚.kiu}|.fje" om te zien hoe hij voort—
durend in duel‘was met Gerritse. Bul Sr. had
in dezen Blauw Witter een zwaren tegenstan—
der, maar door z‘n beproefde techniek
en
âî;tlel;luglaeeft de br;udere Rotterdammer het
Be‘. en
bewegelijk
i
nlect) ig‘em1kelt}k gtmaak%. ok en ” Citriijee kme
ok bij Blauw Wit deugde de voor

samenwerkende linle nieä Er werd äa°î/lâma'llë

gecombineerd en te veel gemist.
Soms op
fabelachtige wijze voor doel. Smit is wel
een
bewegelijke middenvoor, maar een spelverdee—

ler is hij niet.

Zonder Delsen lijkt ons de

r. Van de
‘Amtsterdarmsche middenlinie ewakkewerk.

bach; verrichtte Lletsen hot beste
Over het spelverloop het volgende:
rechtsbuiten Verburg
De Roîterdamsche
is de eerste, die het Amsterdamsche doel be—

| jaagt en oven later dreigt een corner voor bet
| Bi Wit—doel kwaad te stichten, doch na de
| eerste Feyenoord—aanvallen verplaatst Blauw

Wit het spel en de belde vleugels plus de spil

ì Den Boer lossen eenige s

en op doe!. Baren—

| dregt probeert het vervolgens met een golo—

door
Rotterdamsche doel kan een doorboring
tabelachtig missen van Smit en Hombürg na
de
blijft
dreg!
een voorset van Gorritse. Baren
miaer
man in den Rotterdamschen nanval,
succes met één zijner harde scho—
| heeft geen
.
ten. Evenmin heeft Ferwerda een goed oogen
tse voor
blik als hij subliem den bal door Gerri
t
rwich
de voeten krijgt. Van een bepaald ov

doorbraak op de hem eigen gevaarlijke wijze,

van een der beide ploegen is op het oogenblik
geen sprake. Nu eens is Blauw Wit, Can weer

hem: in bedwang.

vallen echter werkelijk ge
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den bal opvangt en over

kogelt.

doch dè beide Amsterdamsche backs bouden
Het spel gaat zeer snel op en neer, beide
doelverdedigers krijgen
Een
ballen te stoppe

genigo gevaarlijke
zoer goed opgezoite

nanval der Amsterdammers had beter lot ver—
diend. Na een kwartier zet Ferwerda kort

der dat de aan—

Feycnoord in den aanval. »

worden.

jriks stelt Ba—
Bij een hoog schot van I
ander—
rend zich weer verkeerd op en heeft
rdammers
Rotte
maal geluk, wanneer een der
Na

een

kanval—
kwartier worden de bezoekers weer
Wit,
voor dael voor, doch Smit schiet in moeilijke lend, maar het geluk blijft met Blauw
van v. d. Made.
eer € ns misslaat. Ben
arend d weer
positie juist in de haaden
er Barèn
wa
kle sterker, doch deze | wanne
;
d.
t
v.
| Blauw Wit is wel een
hooge voorzet van Ho börg stcmp
ìd beperkt zich tot het aan— Made vervolgens juist corner, ter rijl Gorritse
het aldus, tot even er na bard naast schiet. Dezelfde speler
n tijd &
k
min. een bal keurig vrij spoelt schept in de
volgende minuten een S0 de kans
rg na
door em Bul Jr. heen te loopen en even voor voor Sitters, doch deze zoekt, evenals z‘n col—
|
en
Blauw Wit
e stormt toe
jn voor te zetten. Ge
legu‘s het doel steeds te hoog.
w
heeft zich int
jft voortduren, doch de doelpunten zijn k
t R
)
oft er tussch
och . Barer
In de 2üste minuut spee
leer laag
wanneer hij inloopt en de bal uitloo
vrij, hij geeft over naar Smit, die het
rda, wolke speler onder
Even er na — Feyenoord komt met ver— doorzendt naar Ferwe
|
h bukkend,
schillende aanvallen — heeft de Amsterdam— oorverdoovend gejuic
ing van Feycnoord voor—
sche doelverdediger weer geluk, wanneer hij | Bij een scorings—pog
nippertje een doelpunt.
het
op
onoordeelkundig uitloopt na een hoogen voor— | komt Lietzen
einde komt Pijl Hen:
zet van Hendriks en Verburg aan den anderen | Fen kwartier voor het
kant juist over kopt. Even gaat het spel ge— driks vervangen.
rt
Acht minuten voor het geinde probee
lijk op, dan wordt Feyenoord aanvallend. Een ||
maar schiet naast,
kogel van Hencriks kan Barend vallend nog Pauwe het bij Barend,
|
midvoorplaats verhuist.
_/Ì houden, doch De Greef staat voor hem en | waarna Pijl naar de
sterker, maar het
schiet kalm in (1—1). Er is dan 35 min, ge— | Feyenoord is nu wel wat
atiaque ontbreekt.
speeld. De lat komt Barend dan weer te hulp | beslissende schot in de
het einde van dezen
lr‚1 een schot van Barendregt, die zich voort— | Zonder verandering komt
wedstrijd.
durend uitstekend opstelt. Naarmate de rust | door Laarmans goed geleiden
nadert worden de Rotterdammers sterker en

ort
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Zoekplaatje> waar is de bal? Barendregt, Damman, van Asselt, de weer tevergeefs uiegelaeren Arerd,
geef:.
Foto V.F.B.
op zoek naar het „kruine monster”,

y. d. Greef en de Boer (vl.n.r.)
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ballen te kwaad heeft.
Onmiddellijk na de bervatting ontkomt het

17 jtni
”BA oW

7+

A

Bes

a

_‘:: >

It ook nog mee
Dehoog Ë%È?3‘ÏL%ÈL"!*È!£Ê
E."
gemakkelijker isom |_b_:_oìc_
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0

J…E.‘E!__… dot het

q_a_ud:lròdm en friendly game

s te winnen
dan om in een werkelijken comperitiewedstrij
zegedn °de |
afdee,
_g_._k_a:_n‚gx‘e._ven__cn_ de zegevier
en, Een zwaarbevochten
z| _(qvîr»chninx_poar Bla
uw Wir! ..

= —

Strijd Ajax—Excelsior, die vorige week
Ë_Irrc_gc.nd was : men kreeg
nu op
r—
?dl Voornaamste sportterrein Nede
Blauw
it en Feijenoord regenzùvet elkaa
r,

Winnaars,

”winnaars tegen

Zilveren Bal—

afdeelingskam ioenen — van

“ Belzoen tegen de club, die volgens
velen in en ÊmtendRo
uerdam de a,s.
ploensclub
van

dit seizoen zou zijn.

In ctlbelovmdeop:nmgswedstnjddf
xs‚
waaraan de regen helaas nogal
eenige
afbreuk deed zoowel door de gladheid

van bal en veld alsook door de afwezig—
van minstens de helft der toe—
schouwers, die bij droog zonnig weer

naar het Étadion zouden zijn getogen.

De afwezigen hebben ditmaal onge—
lijk gekregen, de 10,000 enthousiasten,
te zich — voor zoover niet veilig opge—

borgen in een der beide overdekte tri—
bunes — blijmoedig nat hebben laten

fegenen, zagen ‘n spannenden en over
‘t algemeen vrij goed gespeelden wed—
strijd tusschen twee volkomen gelijk—

ge ploegen. Blauw Wit kreeg de

meeste kansen, maar verknoeide die
âllemaal op twée na, nog net genoeg

Btni e

om de overwinning in
sterdam te
doen blijven en de nog vrij talrijke
Rotterdamsche supporters teleurgesteld
te doen afdeinzen naar hun vracht—

auto‘s en bussen, waarmee ze den langen
tocht naar het hoofdstedelijk stadion

hadden ondernomen.

vo chuiliggene

&

‘
7 Erwasuit Rotterdam heel wat over
deverjongde Feĳenoorĳ:logg geschre—
ven en wanneer menal die verhalen
mocht gelooven, dan zouden de rood—
witten op

land worden.

band

kampioen van Neder—
men vergeet daarbij

en hoe verdienstelijk

winnen van ongeveer ‘n dozijn
trijden e.a. in 5Ëcwssxe lc.><àl;
moege

zijn. hoe keurig ook

zoowel

.Ï‘.B_mgekaf äls de Zilveren Bal
ää_notd'n bezit kwamen, zooiets
wat anders dan hèt winnen van
ijken competitiewedstrijd tegen

de

in
is
‘n
de

in de laatste kampioenscompetitie had
gedaan bij degenen, die alleen de kam—

pioenswedstrijden in het Stadion volg—
den. Wanneer er uit Rotterdam minder
reclame was gemaakt voor het ongenaak—
bare Feijenoord, zou men niet zoo te—
leurgesteld zijn geweest.

Deze eerste nederlaag behoeft de
roodwitten niet te ontmoedigen, er
volgen Nog

17 competitiewedstrijden

en er is gelegenheid genoeg om den
achterstand op

Blauw

Wit,

Sparta,

Hilversum e.a. in te halen. Trouwens,

in dezen wedstrijd hoefden de Feijen—
oorders zeker niet onder te doen voor
Blauw Wit, het was, zooals we reeds
in den aanvang schreven, ‘n strijd
tusschen twee volkomen gelijkwaardi
ge

ploegen. Alleen.... Blauw Wit werkte

tweemaal den bal tusschen de palen
door, Feijenoord werkte den bal drie—
maal tegen lat of paal en slechts éénmaal
er tusschen door. Met ietwat meer
geluk had het in plaats van 2—1, ook
2—2, 2—3 of zelfs 2—4 kunnenszijn,

Om twee uur lag het Stadionveld

als ‘n egale grasvlakte zonder ook maar
één plasje — ‘n gratis—reclame voor de
draineering! — te wachten op de dingen

die komen zouden. Voorloopig kwam

er nog niets, want de elftallen waren
stevig over tijd: pas om vijf minuten

over twee waagden de roodwitte Rotter—
dammers, de blauwwitte Amsterdam—
mers en de fel—roodgetruide ballen—
jongens zich in den gestadig neer—
stroomenden regen onder het toeziend
oog van den ex—Oostelijken arbiter
Laarmans. Blauw Wit bleek Damman,
teruggekeerd van de dwalingen zijns
weegs, als linkshalf te hebben opgeno—
men, waardoor we den karakteristieken
kattenrug van Delsen voortaan zullen
missen, en Feijenoord had, om van
Heel op de linkshalf te krijgen, van

Ooyen tot reserve gedegradeerd, De
vroegere spil van het Ned. elftal, Bul
r‚, was nu als back, naast zijn jongeren

broer, opgenomen, zoodat de oudste

Bul op dezelfde plaats eindigt waar hij
destijds in de overgangscompetitie (on—

zaliger nagedachtenis!‘) naast Noote—
m begonnen was.
De gladheid veroorzaakte in de eerste
munuten verschillende mistrappen en
schampschoten, die aan beide zijden
ettelijke corners opleverden. Sedert de
corner—hattrick uit Brussel zijn we ‘n
beetje huiverig geworden voor deze
hoekschoppen, maar nu liep alles zonder

evaar voor de verdedigers af. Blauw
%Vit was sterker in het eerste kwartier,
doordat haar middellinie beter werkte.

Wel eischte Barendregt, die zich even

ver naar voren opstelde als zijn voor—

ger Pijl, voortdurend deaandacht der

È%radzfemie op, maar de Boer bleek

den langen Rotterdamschen midvoor
de baas, terwijl aan de overzijde het
wisselvallige spel van Blauw Wit‘s aan—
val de roodwitten in moeilijkheden
bracht. A
de lichte halflinie der
= ‘t tekort aan kilo—

eee

grammenbij de drie kleine midden—
com

woeen. == Stonder|schter

burg, door dn oudsêen Faauwe voort—

durend los gelaten, ‘n harden voorzet
gaf buiten
bereik van het bi
i
maar net voor de voeten van zijn over.,

buur Gerritse, die wist wat hij tedoen

had en dat deed ook (1—o). Geleiddi;i‘
echter nam Feijenoord het
in

handen, maar het zat de Rott
niet erg mee: Verburg kopte op de la
en Duijnhouwer schoot tegen de paal
Het spel van Blauw Wit‘s keeper

—

wekte in deze periode weinig vertrou:
wen: keer op keer verliët hij zijn
om ‘n voorzet te ondersche
;

geen enkelen keer raakte hij den bale

de goal was op die momenten, dat
Barend er niet aan te pas kwam, vol
komen onbeschermd. Tien minuten
voor rust kwam de verdiende gelijk

maker: Barend sloeg ‘n schot juist

de voeten van v.d. Greef en die kom

den bal rustig in het doel plaatsen..

Blauw Wit overleefde nog ‘n schot van
Barendregt tegen de bovenlat, benevens
‘n appèl voor penalty, zoodat de Amster»|

dammers blij konden zijn dat ze het tot

rust op 1—1 wisten te houden.

|

Blauw Wit telt ook nog mee.
(Vervolg van de middenpagina).
De tweede helft opende met ‘n puiken
voorzet van Gerritse, die dezen middag

blijkbaar instructies had gekregen om
voor te zetten en daardoor veel produc—
tiever werk leverde dan met zijn egois—
tisch spel van anders. Voor hem was het
jammer, dat zijn voorzetten onbenut

bleven, zelfs die eene prachtkans, toen
twee Zebra‘s bij ‘n voorzet van rechts
ongedekt voor v.d. Made stonden en er,

Op nog geen meter van doel, beide over—
heen maaiden. Dat was de kans van
den dag, om dat weinig origineele

beeld nog eens te gebruiken.

Na ‘n kwartiertje verminderde, even—

als voor rust, het offensief der Zebra‘s.

Feijenoord kwam wat meer in den
aanval, maar de nog steeds ietwat

sloome Barendregt ondervond taaien
tegenstand van zijn bewakers. Verbu:fâ
kreeg, toen Barend weer eens teverge

zijn doel verlaten had, ‘n fraaie kans,
doch zijn schot ging naast het verlaten

doel, ‘n Geweldige misstoot vanden

Amsterdamschen doelman, die bijna
‘n tegenstander knock out geslagen had
bij ‘n swing naar ‘n hoogen voorzet,
verdient in deze periode nog vermel—
ding.

a 26 minuten zag Gerritse eindelijk
eens een van zijn voorzetten benut door
het binnentrio en wel op zoo‘n fraaie
wijze, dat men den doelpuntmaker veel
fouten vergeven kan: Ferwerda smeet

zich languit naar ‘n keiharden voorzet

van zijn rechtsbuiten en kopte “ﬁ
den lagen bal langs den verblufter do

man, die b?:f deze 90 {ndcu af

van den
niet gerekend had. (2—1).
Dat doelpuntje veranderde het

van den strijd. Blauw Wit‘s middellinie

retireerde en de aanvallen der Rotter—
dammers liepen
dood op de dubbele

muur verde2;nu:. Iìeîò%cuutribm
:in dedcwfî…d…ä ä;-i voc

rain ten beste en

dater geenclub

eerstals

‘e——

zoen voor de hoofdstad brac
ht
wedstrijd, waarin meer
iek”‘
tat dàn in den eigenlijken open„muz
ingswed—

nooi von

_DcOfficieele opening van h-etc
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Heteind—

Witters en toen medmnftf_m:‚‘:

‘s ‘n over—

winning, waarvoor ze stuk voorstuk
hard gewerkt hadden. Dere 2—1 zege

het komen moet, door de Boer afdoen
„beschaduwd” werd, misten de mdefí
spelers het idee om hun aanvallen op

voor Blauw Wit ‘n waardig pendant
heeten van de eveneens door geweldig
zwoegen verkregen overwinning op
Ajax in de kampioenscompetitie van
vorig seizoen.

te zetten zonder ÊÏ1n gedekten midvoor,
aan wien nu nog alles werd toegespeeld

op de Rotterdamsche favoriëten mag

# )
zet
e !
SA|
er—|

Van Heel was de uitblinker ïrÎ de

middellinie, waatin de broers Paauwe
tegenvielen: het zware veld eischte te

veel van hen. Het andere broederpaar
bij de toodwitten, de beide Buls, deed
het beter; we gelooven werkelijk dat
Feijenoord
met $ den oudsten
al
Bul als
ssten Bul
”
vervanger van v. Dijke ‘n goede greep
heeft gedaan. De nieuwe doelman v.d.

1

Made tenslotte heeft in zijn lengte ‘n

oen ,

groot voordeel; hij was meermalen iets
te hokvast als ingrijpen geboden was,

lijk
in!|
ers$
ie

maar over het algemeen deed hij toch
verdienstelijk werk in deze verjongde

ploeg. Het oude Feijenoord had de

1

::;l.î

ver—)
FI

goede eigenschap om de onvermijdelijke
nederlagen altijd juist op tijd te com

dee

u

*“

oooenrs

Mr

—

penseeren door te winnen als ‘n over—

k

\gelhnnuägdnoedzakelnk

ik

oud

kon

ook dezen middag weer puik op dreef

t van |
evens!

Rotterdammers overtrof. Speciaal de
Boer stelde zijn concurrent Bas Paauwe

*

vorm is de Zebra—spil voor het Ned.

et tot|

elftal te prefereeren boven v.d. Wildt.

kregen heeft, speelden de twee gerou—
tineerde backs, die ditmaal ‘n extra—

p om

telkens onhondige dingen uithaalde.
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In de voorhoede moest het komen van

egois—

t

de vleugelspelers, want het binnentrio

benuti

t

nu eens ‘n handig—opgezetten aanval,

1

|

was geen moment zeker van zich zelf:

dan weer ‘n onbenullig missen van ‘n
goede scoringkans. Hombörg had het
tegenover Paauwe Sr., die hem veelal

> over—|

”i

negeerde, heei wat gemakkelijker dan

gineele‘

$

maar toch bracht de oud—internationaal

s van!

s

zware taak hadden, daar Barend ‘n
slechten dag had en bij zijn uitloopen

idda
p

‚ toen.
rechts
en et,

>

2

in Damman ‘n nuttige aanwinst ge—

).
silzers

as het

..

Achter dit onvermoeibare trio, dat

t

lee.

odue—

(

volkomen in de schaduw en in dezen

ister—|

j

€

was en de overeenkomstige linie bij de

tsen.

het

Î:Ê:ikîeeîîre gederlaeg hon rk da ver:
t

Blauw Wit‘s grootste kracht schuilt,
gelijk bekend, in haar middellinie, die

slijk—
voor

voor

ons benieuwen of het verjongde Feijen—
oord diezelfde nuttige eigenschap bezit
en als dat inderdaad zoo is, behoeft

GERRITSE,
s
gisteren de beste man in den
Blauw Wit—aanval.

b

dat
Wl_ì
aten

was

der kampioenskansen; het zal

Î

Gerritse tegen van Heel, en Bul Sr.,

op de rechterwing zooveel ballen goed

voor doel, dat hij, wanneer hij zijn solo—
spel zoo op den achtergrond gaat stellen
als dezen middag het geval was, ‘n
serieuse kans voor het Ned. elftal maakt.
Feijenoord, met nog vier menschen

uit de kampioensploeg van vorig jaar,

was niet in topvorm, maar daar is
het felle ingrijpen der tegenstanders ook
jke mede—oorzaak van. De
‘n

voorhoede, waarin Hendriks niet °î

dreef was en Verburg te weinig wer
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ders de Eindh
52 geworder
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die een behoor
maar weìl eén
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Hombörg en I
daarna leek he
Men zal nu |
ten gean. Men
voor Peeters €

half handhav
De aanval van
man—Dorenbo
ment wel het
passen a.s, Zo

V. S. V.—Blauw Wit (5—3)

s

‚„Een goed begin. is het halve werk”.
Zoo dachten de Velsenaren er ook over,,

en zij hebben hun namen van „rood—witte

leeuwen”in eere gehouden, door de Zebra‘s,
die met een geheel gewijzigde opstelling het

veld betraden, met sprekende . cijfers — te
slaan.
Als scheidsrechter Kastelyn te ongeveer
2,10 uur het beginsignaal blaast,
elftallen als volgt opgesteld;

staan

de

V.

‚

v. d. Wint,
v. d. Pleterman, v, á, Griendt,
Jac. Wey, J. Heyerman, H. Heyerman,
Koning,, Wolf, Michel, Wolf, Hillekamp,
Blauw—Wit:

Bergman, Sitters Jr., Doorenbosch, Damman,
Philips, de Boer, Wilders,

Gerrits,

Lietzen
Peters,
De Vries,
V. 5. V. heeft zon en wind tegen, maar des
ondanks wordt de eerste aanval door de
Velsenaren ondernomen, die echter niets op—
levert. De aanvallen wisselen elkaar af; een

eee
tt
eeemo

dtn tt

gorner op het V. S. V,—doel wordt

wegge—

werkt, Als Heljerman een free—klek neemt,
schiet hij iets te hoog, zoodat de bal net over
de lat tipt.

Er wordt iets te

enthoustast

gespeeld,

maar Kasteleyn houdt te teugels goed strak,

Als Wolf een goeden bal toegespeeld krijgt
dieopzijn
el,
zethij goeddoor naar Mich
beurt weer naar Wolf terugschiet, die een
lost‚ dat echter net naast gaat. Als
echter mooi voorschiet, wil Pe—
maar hij mist, zoodat de
Amsterd:

Direct na de thee, komen de V. 8S. V‘ers
verwoed opzetten, Als Wolf Sr. dan ook den
bal krijgt, schiet hij vrij onverwacht, nu
buiten het strafschopgebied, een laag schot
in den rechter hoek, dat De Vries onmgoelijk
kon houden, (2—I1).
V. 8S. V. zit nu herhaaldelijk op het Blauw—
Wit—doel, maar als Gerritse, den bal krijgt,
rent hij langs het lijntje, zet voor den goal,
maar v. d. Griendt mist bij het wegtrappen,

De gas
in, miáâr |

vast en 1

in goeder

nu krijgt Doornenbosch den bal, v. d. Wint

val, maal

loopt uit, doch zonder kans; Doornenbosch
heeft gescoord (2.2).
Een luid gejuich breekt los.
Na eenigen tijd spelen lost Hillekamp een
hoog schot, zoodat de bal vóór De Vries op

thuis. To
en Hakm

‘t doel w
ter met ‘
Wit verd
YUC—bin:
Plotsel!

den grond stuit, Deze springt er naar toe,

maar op hetzelfde moment komt Miìchel toe‘
stormen, zoodat keeper e

rollen (3—2).
P
e #et i hat dn
Er wordt nu door Blauw—Wit verwoed ge—
vochte
n om den gelijkmaker. Deze komt

äa‚n
ook vrij onverwacht. AlsGerritse den
gespeeld kijgt, onderneamt hij een bal toe
rush
langs het

lijntje,
zet over naar Doornen—
b:.uc‚ll
die
eft
aan
Gerritse
d_.e doorgerer_1d is en zoodoende
den lang ver—’

wachten gelijkmaker scoorde (3—3)
Nu komt V. S. V, opzetten.
3
a Plllot.âeung krl}â‘t Mfäel den
bal en schiet

even daarna, door:

iniltel ranbet oar „ OB
heànâÊ te verdwijnen
(4—3) tn n

Er
zijn nu drie doelpunten
nlai
gen
binnen vijf mi—
Weer trek

x

Gerritse;
gooft nag

) _ j‘op Bergi
0\
\

lat scoot

ten, maa

vallen. T

lijker dÉ.
beter,

Petérs e1
ben dan
hard
Van

Het :

brijn

*

4

van Eindhoven|

twee hunner

rs, nl.Van Tuylen deGîier,die vooreen

jk elftal speeldenen ditin aanmerking
ne«
hdt!ndhoveneengoedenindmknmukt.‚
rustwashet een gelijke partij enzelfs had

{ _ In het Stadion werd gistermiddag een aar
| dige, een spannende en tegelijk een vreemd.

het niet verbaasde dat de gastheeren met

‚ loop van de twee keer drie kwartier werder

mwn toen meestentijds het beste van het spel,
5

21leiddentoenscheidsrechter Theo Bosch
de rust
Brouwer had Blauw Wit de leiding gegeve
n en toen

de Zuidelijken gelijk gemaakt badden, hergaf
Ger—

ritse zijn club de leiding, Maar na rust
zakte de ploeg
der Zebra‘s als een pudding ineen en voor
de zoo«
veelste maal faalde de achterhoede volkom
en. Lietzen
was nergens meer en de Vries hielp
met eenige blun—
ders de Eindhovenaren ook een handje.
En zoo is het
52 geworden, een afstraffing van
de stadion—club,
die volkomen verdiend was.
Over Eindhoven veel lof! Een forsche
, faire ploeg,
die een behoorlijk tempo ontwikkelt. Geenuitblink
ers
maar wel een goed geheel.
Blauw Wit speelde, ondanks het gemis van
De Boer,
Hombörg en Damman, voor de rust niet slecht,
doch
daarna leek het spel der Zebra‘s eenvoudig
naar niets,
Meén zal nu toch tot een betere opstelling over moe—
ten gean, Men kieze Wilders of Lemmers als
pertner
voor Peeters en dan kan men Cornelissen
als links—
half handhaven. Hij heeft gisteren goed
voldaan,
De aanval van rechts naar links metGerritse
—Dam—
m.nn—-Dorenbos—Bergman——ﬁomhörg zal op
het mo«
ment wel het sterkst zijn. Het wordt met dat
al ops
bassen a.s. Zondag in het stadion tegen HFC.

. 0 ût

fooibtna

VUC—BLAUW WIT 2—2
De juiste Verhouding.

gasten

zetten er direct een flink tempo

££ !-°Ë &

D:\n: den V%C—vardodi;ln: blijkt zeer trap—

en Dorenbós o,. vinden keeper Dijkstra

+#8

goeden vorn. Dan gaat VUC zelf ten aan.
maar ook doelman De Vries geeft niet
Toch wordt Lietzen in ‘t nauw gedrêven

Hakman neemt een corner, die ineens in
doel waait, maar volgens den scheidsroch—

m‘.% boog over de lijn was gevlogen! BL
verdedigt met man en macht, zoodat het
7—binnentrio er niet door heen kan komen.

Plotseling een uitval der gasten, geleid door
|

; de bal gaat uit, waarna Gerritse in—

voorzet, waar—
‘gooit naar Damman, die ingens—
onderkant van de
op Bergman hard via den

lat scoort (0—I). Nu komt Blauw Wit opzet—
ten, maar den buitenspelval breekt vele aan—

n. Toch zijn de Amsterdammers gevaar—

soortige wedstrijd gespeeld, — V

u

omdat er naast de zes doelpunten
die in der
,

;;ucoord.zoovealkmunvoordmlnĳnv!loren gegaan, dat men niettemin van een

„ontmoeting . met veel gemiste doelkansen”

| kan spreken. En de doelmonden ontkwamen
| somwijlen op zuik een miraculeusewijze aan

een doorboring als we zelden in competitie—

ontmoetingen hebben waargenomen. Als ge—
volg ook van het beurtelings scoren bleef de
spanning er geweldig in, maar een on

met bijzonder hoog spelpeil is het toch niet
| geworden. Wat het spel in het veld betrof:
dat was bij de Zaankanters beter verzorgd
dan bij de Blauw Witters, die over het
meen genomen minder in den aanval zijn ge—
weest dan de gasten.
De Amsterdammers
hadden den aanval weer herzien, maar ver—
zuimd Dorenbos als middenvoor te vervan—
gen (of er is geen betere) zoodat het rem—
men van de aanvallen ook thans weer in
volle glorie kon worden aanschouwd. Opnieuw
hebben de Stadionbewoners Homburg in de
gelederen opgenomen (hij stond op zijn oude

plaats) en Bergman is linksbinnen gezet. Of

de aanval hierdoor in kracht gewonnen heeft
betwijfelen we, want Homburg mag nog een
bruikbare speler zijn, de kracht van voorheen

is hij Jang niet meer. Zijn passeeren hangt te
vaak van gelukkige omstandigheden af, ter—

wijl hij niet altijd tot voorzetten komt. Ger—

ritse aan den anderen kant lag voortdurend
overhoop met Van ‘t Kaar, in het bijzonder
voor de rust, hetgeen scheidsrechter Bos wel
eens ontging (of kneep die een oogje dicht?),
Na de rust veroorzaakte Van ‘t Kaar dan ook
een penalty (door Damman te laten tacklen)
welke penalty helaas niet door De Boer door
onzuiver richten werd benut. De Blauwwitte
middenlinie heeft weer goed werk verricht,
doch van de backs wordt Lietzen steeds min—

der eerste klasse—,fähig”. Door het zwakkere

backspel in beide kampen zijn dan ook de zeer
gevaarlijke momenten voor het doel verklaard.
Vooral Lust heeft zich in den Zaanschen aan—

val als een gevaarlijk speler doen kennen.
Lietzen was niet tegen hem opgewassen en
daar Rep hem uitstekend aangaf, bleef deze
vleugel voortdurend een gevaar. Ook De Maar
en v. d. Kolf werkten keurig. Het was bij
Blauw Wit Damman, die gistermiddag in
het bijzonder opviel en van zijn voet kwamen

ook twee doelpunten. De beide doelverdedi—
gers hebben uitstekend werk verricht. Kulper
bleek talent—voller dan De Vries, klemvaster,
maar de Blauw Wit—man kan toch op
een
uitstekenden wedstrijd terugzien. Scheidsrech—
ter Bos‘ taak was nu en dan nietgemakke.
lijk; enkele keeren waren z‘n bes
be—
paald vreemdsoortig, maar hij was meester
op het veld en dat is ook al een heel ding.
De
Amsterdammers hadden vrij spoedig
Succes door Damman, nadat Kuiper een vit.
stekend schot van Dorenbos had verwerkt.
Dmmanloetueen…nchotan3huw‘ﬂt
kraaide victorie (1—0). Aangemoedigd door
het succes bleef Blauw Wit eenigen tijd met

succes aanvallen, zoodat Z.F.C,
beetje
van streek raakte, Na eenigen tijd werd
Blauw Wit—doel belaagd en van dien tijd het
af

werd het Zaansche spel beter. Na
moest Peeters even het veld
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de leiding, Maar na rust zakte de ploeg
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Over Eindhoven veel lof! Een forsche, faìre ploeg,
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maar wel een goed geheel.
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Hombörg en Damman, voor de rust niet slecht, doch
daarna leek het spel der Zebra‘s eenvoudig naar niets.
Men zal nu toch tot een betere opstelling over moe—
ten gean, Men kieze Wilders of Lemmers als pertner
voor Peeters en dan kan men Cornelissen als links—
half handhaven. Hij heeft gisteren goed voldaan
.
De aanval van rechts naar links met Gerritse—Dam—
Bergman—Hombörg zal op het mo«
ment wel het sterkst zijn. Het wordt met dat al
op
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. J_/‘í/ól?'a‚…‚__ E4Wd
ers

ten

VUC—BLAUW WIT 2—2

ä

j$

nk

Îe

De juiste Verhouding,
| De gasten zetten er directeen flink tempo
hn ‘e Ê;%:.
QC—verdediging
blijkt zeer
trap—
m%k
Dijkstra
n vorm.

ook”do

st

S:

2

ush

e

Na de rust veroorzaakte Van ‘t Kaar dan ook
een penalty (door Damman te laten tacklen)
welke penalty helaas niet door De Boer door

onzuiver richten werd benut. De Blauwwitte
middenlinie heeft weer goed werk verricht,
doch van de backs wordt Lietzen steeds min—

der eerste klasse.,,fähig”. Door het zwakkere

backspel in beide kampen zijn dan ook de =
gevaarlijke momenten voor het doel
Vooral Lust heeft zich in den Zaanschen aan»
val als een gevaarlijk speler doen kennen,
Lietzen was niet tegen hem opgewassen en

daar Rep hem uitstekend aangaf, bleef deze

vleugel voortdurend een gevaar. Ook De
a
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vaak van gelukkige omstandigheden af, ter—

wijl hij niet altijd tot voorzetten komt. Ger—
ritse aan den anderen kant lag voortdurend
overhoop met Van ‘t Kaar, in het
voor de rust, hetgeen scheidsrechter
wel
eensontging (of kneep die een oogjedicht?).

ook twee doelpunten. De beide

»

B;o

”p

zk

1

i

gers hebben uitstekend werk verricht.Kulper

”i

bleek talent—voller dan De Vries, klemvaster,

2

i
P

aîââ

tijk
rw—

+
s

broitoeeeopuierzijn. keracht val voorbeen

is hij lang niet meer. Zijn passeeren hangtte
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de aanval hierdoor in kracht gewonnen.

richtte niet verraderlijk genoeg, zooûdat Kui—
per kon stoppen. 15 minuten waren er ge—
speeld, toen Hoogmoed voor... den doelmond
kwam en er 3—2 van maakte. Daarop verliet
Damman het veld en werd vervangen door
Ferwerda. Om beurten verkeerden de doelen
daarop in gevaar en ontkwamen ze op won—
derlijke wijze aan doorboringen.
Met het einde in zicht werd de wedstrijd
steeds spannender. Ferwerda kreeg een pracht—
kans, nadat Gerritse kalm en rustig een gat
geboord had in de Z.F.C.—verdediging.
De

85 Be@ggse ereaa

BRRÊRÊEE. dagwin wee 1 e gen—

invaller faalde en tenslotte was het Philips,
de | linkshalf van de Amsterdammers, die
heelemaal op de rechtsbinnenplaats was be—
land en het gelijke spel ter wereld bracht,
waarmede Blauw Wit niet geheel ontevreden
mag zijn.
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wedsfmd
Coen mooie

van Hilversum,
maar van Polen

langmet schieten,Zooginghetgenige
achtereen.
Toenderechtsbuiten van Hilversum,

|
"'jf

king,genmaalkeurig linkshalf
enlinksachter

Doelman
DeVries
debeste man
in hetveld

Verdiende zege der gasten
{Van onzen specialen verslaggever).

unhlauw—ka…rdmwistPeters op
het laa maxopmwunamn—

Geen liethebbers
Het toeval wilde, dat achter elkaar de
buitenspelers ìeder een goede kans kregen
om

te doelpunten, maar telkens faalde het schof..

Na een kwartier spelen passeerde Dorenbos
Hilversum, —— Zondag,
de Hilversumsche achterhoede en
Blauw—Wit heeft uit Hilversum een zeer handignaar Gerritsen, die
denbal in het doel
nuttige overwinning mee gebracht. Haar
kopte. De rechtsachter Looysen trachite nog
is wel is waar nog verre van veilig,
weg te werken, maar vergroottie

dat de voorhoeden geer veel kansen onbenut
lieten on or soms blijkbaar geen raad mee

slechts de
snelheid van den bal. (0—}).
Een voorzet van Gerritsen werd even later
door Blauw—Wit—voorhoede en Hilversum—ver—
dediging gemist. Bergmann schoot hard in,
maar Bottenberg Het zich op het juiste oogen—
blik vallen en stopte den bal, In de Amster—
damsche achterhoede was het ontbreken van
Peters goed merkbaar en menigmaal kon men

In het spel van Blauw—Wit zat nog het
tgôst systeem, al zal het in ver—doorgevoer—
den W—vorm spelen der voorhoede nooit veel
succes opleveren.

Vries redde verscheidene keeren keurig; zoo
werkte hij bij een keihard schot van Toes den
bal op fraaje wijze over de lat.
Bij een hoekschop op het doel der Amster—

maar de Amsterdammers zullen er toch wel
meer van terecht brengen in de verdere com—
titie dan Hilversum, ook al ontloopen de

|
beide elftailen elkaar niet veel, zooals de wed—
| strijd van heden aantoonde.
Het waren twee tamelijk slappe ploegen,
die In het veld stonden, waarmee wij bedoelen,

e

va

e

nenvven nnm

. 1

wisten,

ternauwernood een doelpunt voorkomen. De

Hilversum beging de fout het spel te kort te dammers profiteerde Huizinga van zijn lengte
bij kopte rakelings over.
en daar er geen „doorzetters” in de maar
Nog voor
derust kwanrde gel
rhoede waren, was daarvan weinig te ver—
wachten. Na de rust, toen een tijdlang het |
spel meer open gehouden werd, gin
en kreeg de voorhoedeeenige
ansen,
Belde ploegen volhardden echter meesten—
bij hun speelwijze en daardoor was er te
Kort na de hervatting dreef …
interessants in deze partij te zien, De dicht
h11 het doel van Hilversum op, maar
beste man in het veld was de Blauw—Wit— schoot tegen
den pniEven later kregen
dmumn de Vriès, die buitengewoon op dreef en
Sitters een gemakkelijke kans, maar
De groote kracht van Hiversum, de uätt.en
te
lang
met alübän
'lm« middenbalf Huizinga, was minder op
n
ä"îli]k“n
gevaarlijk, maar deed toch verdien—
werk
Verder viel de Blauw—Wit rechtsbuiten Ger—

titsenop, die verschillende uuhn
hand‘lc de
passeerde,maartegraageen doel—
maken en durdecr vaak den bal
u.v. hij zich op voorzetten toe,
wordt W uitstekende rechtsbuiten.

_nm…„
tezenuwachtigen het

ngekendeweelde
DORENBOS OP DREÈEEF
meer verbaxen moest over deopgood tempo

|

Blauw—Wit verplettert

3

A.D.O. met 6—1

productief spelende B‘huir—“?-plúe; uf
de slecht spelende en weinig gevaarlijke Haag.

———

sche verdediging faalt
Amsterdam, — Zondag.

De laatste keer, dat Blauw—Wit het half dozijn
\

D.…. was naar we meenen twee jaar ge—

Ù

toen H.F.C. het kind van de rekening werd.

zal er aan gedacht hebben dat in dit
seizoen een dergelijke score bereikt zou worden

—,

\en zelfszullen er weinigen zijn, die in een zege op
= overwinnaars van Feijenoord geloofd hebben.
. ‘Twee factoren bezorgden Blauw—Wit de overwin—
laats het volkomen falen der
z

\

|

tn eegt; pd!e vorige week n.b. voor

|
2
t

niet te passeeren was, maar waarin nu

$

groote gaten waren. Verder was daar een
spelend binnentrio
met overleg
werk
Amsterdammers,
d:l?
gaÂ

waarvan vooral Dorg[;bos geprezen mag wor—

| den nnì zijn onzelfzuch—
beavs
g spe
+ doed

dueel goed . werk bij
A.D.O. maar zijn part—
ner De Groot stelde
zich slecht op met het
reeds genoemde gevolg.
Bovendien was
| slecht op dreef en be—
ging een paar grove
blunders, waarvan één
hem een doelpunt kost—
te Bij lage schoten
DORENBOS
toonde hij zich hoogst
onzeker >
de geestdriftig spelende Amsterdam—
.0. snelle, gevaarlijke aanvallen en
het einde liep, al en toe onnoodig
veroorzaakte De Groot tot twee—
.

toe een strafschop.
aftrap gndcrnam Blauw—Wit eenige
door A.D.0. meestal direct be—
Na een kwartier spelen zette Bergmann
Weber kon den bal niet ver genoeg weg
Dorenbos schoot ineens met effect in.
Gerritsen handig
juiste oogenblik

op het
balnaar

eenige

naar
erdadoorgaf, die

sche equipe,die bijna wortdurend in de minder.
beid is geweest. ADO was geheel uit byir ge—
wone doen blijkbaar, luplaats het
te
scherpen bleven dé Hagenaren lijdelijk t
ken hoe de tegenstanders steeds iets eerder bij
den bal waren. Degene, die zichzelf bleef was
Weber, maar hij vermocht de geheele ADO.—
ploeg niet te redden. Quax was ook al niet bij—
zonder safe. Toen de tweede helft een kwartier
oud was hadden de gastheeren reeds een 6—L—

stand verkregen.

Ferwerda begon direct het Haagsche doel on—
tder schot te nemen. Hoewel ADO eenige malen
De Vries bedreigde bléef Blauw—Wit verre in
de meerderheid en de strijd was een kwartie
oud, toen Ferwerda keurig een bal naar hetr
midden gaf en Dorenbos in staat stelde de

score te openen. 1—0, In dezelfde minuut nog
joeg Gerritse handig door àlles he enen nu was
het Ferwerda die doelpuntte. 2—0..Quax moest
van dat oogenblik af voortdurend in aetie ko—

men, hield een keer een schot juist op de
lijn

De toestand werd voor Blauw—Wit echter even
onzeker, toen Tap van een foul in de
hoofd.

stedelijke achterhoede gebruik maakte
en den
achterstand verkleind.
1. Als gevolg
klein spel voor het doel gingen verschivan te
kansen verloren tot eindelijk Dorenb llende
os weer
een schot loste, dat Quax gemakkelijk
had kun—
nen houden. Onder z‘n handen door
de bal in doel. 3—IL. Een prachti verdween
kwam er juist even voor rust. Dorenbgosdoelpunt
gaf een
bandigen pass naar Gerritse, die op
vol tempo
kwam toestormen en er 4—1 van
maakte.
In de tweede helft begon ADQO aanvann
elijk
gevaarl

ijke allures aan te nemen,
muarqg;_-rg-_
man gaf bij een snell enaanval
goed door naar

Gerrítse, die
keihard doelpunite. 5—1, Even
later stond dezelfde speler
vrij voor doel, werd
wel heel zichtbaar getackled,
een penalty was
het gevolg

en Quax vischte, 6—1, Daarop bleef
Blauw—Wil steeds
de meerderheid, doch de
productiviteit was inverdwe
nen, Nòg werd Ger—

ritsé vervangen

door Hombörg, Wilders miste
gen
e Aa
penalty en met onve
randerd
erden stand
kwam
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BLLAUW—WIT—A. D. O. 6—1.
——o—

Voor den zooveelsten keer heeft King Soceer
z‘n grilligheid getoond: de A.D.O.—ploeg, die
vorige week Feyenoord de eerste nederlaag
toebracht — en een degelijke ook —— heeft,
een Tap, Weber en Quax ten spijt,. eventjes
een G—I—nederlaag geleden tegen de Blauw—

Ferwerda begon direct het Haagscho dorl

Wit—ploeg, die men dit jaar reeds degradatier

onder schot te nemen. Hoewel A. D. O. eenige
malen De Vries bedreigde, bleef Blauw—Wit
verre In de meerderheid en de strijd was eer
kwartier oud toen Ferwerda keurig êen bal
naar het midden gaf en Dorenbos in staat
stelde de score te openen (1—0). In—dezelfde
minuut nog joeg Gerritse handig door alles
heen en nu was het Ferwerda die doelpuntte

En het is moeilijk

uit te maken, waarover de toeschouwer zich
eigenlijk meer verbazen moest: over de op
goed tempo en productief spelende Blauw—
Wit—ploeg of over de slecht spelende enwei—
nig . gevaarlijke Haagsche équipe, die bijna
voortdurend in de minderheid is geweest,

Blauw—Wit verraste!

(2—0).

Van den beginne af aan.

Quax moest van dat oogenblik af

voortdurend in actie komen, hield een keer
een schot julst op de lijn. De toestand werd

Het technische spel in het veld was veel
beter dan we den laatsten tijd van de Stadion—

vyoor

bewoners gewend waren, de kansen werden

Blauw—Wit . echter even onzeker, toen

Tap van een fout in de hoofdstedelijke achter—

—— tenminste in: de eerste helft van den kamp
en in het kwartier na de rust — uitstekend
benut, terwijl tempo en overleg ver uitgingen

hoede

gebruik

maakte en den achterstand

verkleinde (2—1). Als gevolg van te klein
spel voor het doel gingen verschillende kan—
sen verloren, tot eindelijk Dorenbos weer een
schot loste, dat Quax gemakkelijk had

nen houden. Onder zijn handen door vexûää

| de bal in doel (3—1). Een prachtig doel

;kwam er juist even voor rust. Dorenbos g
een handigen pass naar Gerritse, die op

tempo

kwam

toestormen en er 4—1

maakte. In de tweede helft begon A, D. 0

t

Sio oikeeliije Aedeehik s.

gevaar heeft toegedacht.

zei oinait Ae ri eitesmalieee

Pôtas

.D7O7
BitwWi gerbalisrtedereen door ”aa dopat

Blauw—Wit verraste!

stelijke dingen..., maar wil weer t6 veel alleen doen,
Na ruim een kwartier spelen hebben de Blauw Wit—
ters succes, wanneer na goed doorzetten van

Pe

3

IÊ.IC minderheid

werda Dorenbos den bal met een tam schot buiten
‘t bereik van Quax in het doel plaatst (1—0O). Het

gejuich van de Amsterdammers is nauwelijks var.

bewoners gewend waren, de kansen werden
. tenminste in de eerste helft van dan kamp

en in het kwartier na de rust = uitstekend

benut, terwijl tempo en overleg ver uìtgingen
boven hetgeen anders op dit gebied in de

zebra—ploeg wordt gedemonstreerd.
A. D. O. was gehoel uit haar gewone doen
‚ In plaats het tempo te verscherpen,

bleven de Hagenaren lijdelijk toekijken hoe de
tegenstanders

steeds iets eerder bij den bal

waren. De voorhoede was slechts sporadisch
en W Tap loste geen enkel goed
gevaarlijk
schot, al was hij de producent van de eenige
residentie—goal, Degene die zichzelf bleef was
‘Weber, maar hij vermoeht de geheele A.D.0.—

niet te redden. Quax was ook al niet
er safe, liet een keer den bal onder zijn

3

handen door in doel glijden en een volgenden
kon hij in een soortgelijk geval nog juist
op de lijn redden. A.D.0. beging de fout in het
half uur van den kamp iets ruwer to
3dmnoodicen;ned was, weshalve er

‘twee penaîties tegen de Hagenaren werden

waarvan slechts één door de Am—
benut werd. ‘Toen de tweede
een kwartier oud was hadden de gast»
reeds een 6—1—stand verkregen, maar
zonk toen op bedenkelijke wijze in,

jl de productiviteit plots verre to vinden
ondanks zeer behoorlijke kansen, Het

stomd, wannoer Ferwerda andermaal den bal
fraalie wijze inschiet (2—0), A.D.0, brengt er al

bitter weinig van terecht en komt nauwelijks op
Blauw Wit‘s helft. De eenige, die nogal eens lets
verdienstelijk doet, is de vleugel v. Oach—Tap, maar
Lietzen blijkt een onoverkomelijk struikelblok. Blauw

wit blijft het meest in den aanval, maar gedoelpunt

| wordt er aan de andere zijde, als de Boer een aan»

| gegeven bal van G. Tap niet voldoende raakt en
W. Tap dichtbij een onverwachte kans krijgt, die
onze oud—internationaal dankbaar accepteert (2—1),
Veel bijzonders is het spel niet en na dit doelpunt

wordt ‘t er vooral niet beter op. Het is maar een
zeer middelmatig spelletje waarop de 7 à 8000 toe—

schouwers vergast worden. Nadat de Vries in het

Blauw—Wit—doel vrij slecht een bal wegwerkt, doet
Quax het aan de andere zijde nóg slechter, wanneer
hij een schot van Bergman, na dit gestopt te hebben,

laat ïlíê}ptr\ en het is 3. Een prachtige kans ont—

neemt

de Groot aan Oerritse even voor rust, waarpa

Wim Tap nog laat zien, dat bij het pingelen
niet algeleerd heeft, Nog net voor het rust—signaa
vergroot Blauw—Wit ziLn voorsprong, wanneer
renbos
en Quax om ‘t hardst naar het leder ronnen,

hetgeen de Blauw—Witter wint en de bal doorschiet

na Gerritse, die geen moeite heeft het verlaten doel

te doorboren (41), waardoor de Amsterdammers

met een vekigen voorsprong aan de tweede helft
kunnen beginnen. A.D.0. zet het tweede gedeelte van

den wedstrijd goed in, maar het blijft bij enkele
aanvallen, dig de Biauw—Wit—defensie makk iEk weet

te keeren. Zeven minuten is de tweede hellt oud,
wanneer de paal een schot van Dorenbos weet te
‚ keeren. Bergman vangt de bal op en via Dorenbos
komt de bal bij Gerritse, die de vocruprong van zijn
club vergroot (5—1). En wanneer de A‘damsche

]au|5d het nog heeft over het feit, dat er geen club

in Nederland is, die Blauw—Wit kan verslaan”, wordt
Sitters „gevloerd” in het ntuhcho&{blved op gen

wlíjze, die den heer Vrugt

witte stip doet wä_'f"'

pijnioos de straf (ó6—1).

onverbiddellijk naar de

rritse voltrekt kalm en
voor Blauw—Wit onge—

kenden grooten voot;;rrong geeft de Amsterdammers
in de voor—
t zoo noodige ve rouwen,
lät“h

kouâvoeten

.m:::;&‘à—.“

sSertitee
te,wijten ‘int
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BEÈA@RÊEU orcgpong wo owtecos

ot afga t: BiauwBlauwWitozitltinieflink opop den Ba

oed afgast,

äe Hng‘onnrn tot verdedipen, wat bä Weber en
Quax in goede handen blijkt. Oerritse doet verdien»
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oed door Gerritae genomen corner.
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noodige vertrouwen en van dat
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beter in kwam en toenhij na de rust met
e
n
zouonz
se
lde,
es
verwisse
ri
van plaats
Ande
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de D,E.C..er miste en gedurende de geheele
eerste speelhelft bleef het sukkelen met hem.
Van Roeg en Gerritsen alleen kon het niet

âi

sche voorhoede vóór de rust heeft gehad, kreeg
Scheeres reeds vijf minuten na het begin, maar

maar goed dat v.Dijck,die
begin
sen
na een zwak
ëes
stond,er
vóór Anderi

!

het

oogenblik af speelde vooral Stokken, verdedi—
gend, een prachtigen wedstrijd.
De eenige serieuze kans, die de Amsterdam—

komen,. temeer daar de internationaal Schrö—
der, die rechts achter bij Keulen speelde, voor
geen kleintje vervaard bleek.
‘Twintig minuten na het begin namen de
Duitschers met een prachtig doelpunt van den

linksbuiten Lobne de leiding en tien minuten
later maakte de rechtshuiten Gaes er 2—0 van,
En in dien tusschentijd had Erkelens, wiens
stijlvol spel aller bewondering wekte, de han—
den vol gehad. Gezien het krachtsverschil

wil om
In de tweede helft echter scheen de
de

den

de
rug in het doel werd geplaatst, was

houden. Zoo
„een kwartiemslang niet tewerd
gespecid,
als in de eerste helft

snel ging het nu en de Duitschers werden

3

&
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3

zoo
gedurende het
er dermate door verrast, dat zij
strijd geen gelegenheid
kregen, zich te herstellen.
, die
Vooral Roeg speclde een partij voetbal
nu, dat zijn
werkelijk keurig was. Het bleek shalf volko— |
recht
snelle rennen den Keulschen
p baseerde de
men hadden afgemat en daaro
‘Twaalf minuten
k.
tactie
zijn
b.E.C..er onu
an reeds enkele
Jater. nadat de Duitsche doelmontsnapte Rocg
schoten had moeten houden, plaatste den bal
en
opnieuw aan zijn bewaking n dat deze niet
voor . Scheerens‘ voete

$

6 mHs n

. De stand was
anders kon doen dan doelpunten

ni
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achter—
mocht Amsterdam zich met een 2—0
stand bij de rust nog gelukkig achten.

Strijbosch in de middenlinie was zwak;

)

spel van den spil De Boer gat u.uvukd.ﬁkl
in
hoop, dat deze linie als geheel nog wel
:um.mublülendevnorho.deoph…
Die hoop bleek echter ijdel, want het spel van
DeBonrwv:rdmbetmstehﬂvemmuudu
slechter dan beter, Strijbosch kwam er inhet
|ebanlnì&thonnlduruntbicetthdù

p

EEN FRAAIE ZEGE TE
t

KEULEN,
mennmtignee

TELEURSTELLEND SPEL TE
DUISBURG,

&
b

Die hoop bleek echtar ijdel, want het spel van
De Boer werd na het eerste halve uur ceorder
slechter dan beter, Strijbosch kwam er in het
geheel níet in en na de rust bleef ook Ande—
riesen zwak. Dat het onder die omstandig—
heden voor onze voorhoede dubbel moeilijk
werd, laat zich begrijpen, maar ook wanneer

Van Reenen den hal behoorlijk kreeg toege—
speeld, richtte hij daarmede niet veel uit. Zijn
centers naar Roeg, waren voor dezen spaler
3— 2 voor— niet ta verwerken, de verbindingsspeler Muls

Een 0—2 achterstand in een
sprong omgezet. — Onverwachte 2—6
nederlaag tegen Duisburg,

ders was somtijds e rder een hinderpaal en zo0
was dit gedeelte van den aanval reeds bij voors
baat grootendeels buliten gevecht gesteld. Dg

(Van onzen bijzonderen correspondent),

|

||

_KEULEN, 26 Dee. —— De tweedaagsche tour

van het Amsterdamsche elftal — juister is het

misschien, te spreken van elftallen — is in—
gezet met een 3—2 overwinning op het stedelijk
elftal van Keulen, een overwinning, die tijdens
de rust, toen de Amsterdammers met 2—0
achterstonden, door niemand meer werd ver—
wacht,
De prestatie der hoofdstedelijke voetballers
springt te meer in het oog, als men bedenkt, dat
vandaag geen Ajax—spelers opgesteld konden
worden en men zelfs niet minder dan zeven
tweede—klassespelers telde, van wie er enkolon
elkaar tevoren nog nooit hadden gezien. De
Duitschers daarentegen hadden vooraf regel—
matig getraind,

In de eerste helft was zulks den beîden elftal—
len wel aan to zien, want terwijl de Keulenaars

vni

j

reeds van den aanvang af een zeer aantrekkelijk
shört passing demonstreerden, viel er van eenig
verband in de Amsterdamsche ploeg níiet veel
te bespeuren. Onze verdediging stond aanvan.
kelijk vrijwel machteloos tegenover dit aanvals—
spel, doch het uitstekende werk van doelmav
Erkelens gaf onzen achterspelers het noodige
« vertrouwen en van dat oogenblik af speelde
vooral Van Stokken, verdedigend. een prachti—
gen wedstrijd,
De eenige serleuze kans, die de Amsterdam:
sche voorhoede vóór de rust heeft gehad, kreeg

kvn zn

Scheeres reeds vijf minuter na het begin maar

Gerritse.
Blauw—Wit vleugel stak daartegen zoer gunatig
af en van Sitters kan gezegd worden, dat hij
een zeer behoorlijken wedstrijd gespeeld heeft.
Ook Gerritsen dient in gunstigen zin genoemd
te worden, al zou wat minder egolsme zijn
spel ten goede komen.

De strijd.

de D. E. C.er miste en gedurende de geheele
eersie speelhelft bleef het sukkelen met hem.

Het begin was voor Amsterdam al zeer hoop—
Van Roeg en Gerritsen alleen kon het nlet vol, want de strijd was nog geen twee minuten
komen, temeer daar de internationaal Schröder, oud, toen Gerrítsen met een fraal schot Amstér—
die rechtsachter bij Keulen speelde, voor geen dam de lefding gaf (0—1). Maar die voorsprong
‚ kleintje vervaard bleek.
was na vijf minuten reeds to niet gedaan, door

Het eerste doelpunt.

een doelpunt van den middenvoor Mòck, dat
niet minder fraai was (1—i). En het tempo

waarin de Duisbur

gers hun aanvallenopzet‘en,
Twintig minuten na het begin namen de de afgepaste
centers van man naar man — mis—
Duitschers met een prachtig doelpunt van den schien jets te kort, maar
door de snelheid toeh
lnksbuiten Lohne de leiding en tien minuten mog zeer gevaarlijk
— deden reeds toen bet
Jater maakte de rechtsbuiten Gaes er 2—O van. ergste vreezen.
En in dien tusschentijd had BErkelens, wions minuut GerritsenJuist nadat in de negentiende
spel aller bewondering wekte, de handen bal in de handen na een voorzet van Roeg den
vol gehat. Gezien het krachtsverschil mocht pen, volgde een van den doelman hadgeloo—
aanval der Duisburgers, waar—
rdam zich met een 20 achterstand bij bij da linksbinnen
Kirchhof een
_… nog gelukkig uchten.
kalm #ch
gchot loste, waarbij Erkelens dan bi
de tweede helft echter scheen de wil om onder zijn armen
door
In het net letverdwijnen
Overwinnen de Amsterdammers to bezielen
toa
|# toen reeds na één minuut Roeg prachtig
bra) ”‘ĳg voorzet door Scheeres mat
den te scheuken en P minuten ËJ:‘°'i:

gao kan teeeee

Inhet

—was de ploeg burgers er een d
houden. Zoo langzaa:
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Duls—
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buitenspel zetten trachtte d Amsterdameshe
snelle rennen den Keulschen rechtshalf vol—| verdodig
log‘ het kenvalsspel der Dulitscharg to
de|
e
baseord
daarop
on
komen budden
indordaad gelukte dat zoo nu endan,
en
breken
|
minuten
zijn tactiek. ‘H‘waalf
D. B. Oer nu
van deze tactiek liet uiet lag
gevaar
het
doch
tater, nadat de Dultsche doelmas reeds enkele|
rust over—
op| op zich wachten, want even voor de
schoten had moeten houden. ontsnapte Roeg
rech— j/
schelds
e
leidend
correct
ns
zóó| zag de overlge
\ nieuw aan zijn bewaking en plaatste den bal
er
Dulsbur
d
ter een geval en daaruit ontston
voor Scheerens‘ vooten, dat deze niet anders|
4—1
met
nd
ruststa
den
| vlerde doelpunt, dat
îlnn doen dan doelpunten. De stand was gelijk. deed ingaan.
3—3.
De gewijzigde opstelling — Roeg hadboren—
| En wat meer zelde: Onze jongens bleven in
met Mulders van plaats verwisseld —
| hetzelfde tempo doorspelen. Dat zij daarbij het| dien
inderdaad eenige verbetering na de rust
bracht
|
i voordeel hadden van het gladde terrein.
na 5 minuten Gerritsen na aangeven |
toen
en
thans|
naar
was,
Er
n.
niemand zal het ontkenne

had gebracht, bleef |
bleek, geen zwakke plek in het elftal aanwezie| van Roeg den stand op 4+—2
en, maìr het
aanvall
malen
eenige
de
voorhoe
de
moed|
den
eens
en Sitters, die anders nog al
bui—.
groot. De
mist om te schieten, knalde er nu ook een paar| doorzettingsvermogen was niet
fmeuxcxse‘*í
Dijck
v.
en
Kol
v.
door
al
tenspelv
Amster.
maal lustig op los. De overwinning der

. ,| brak vele aanvallen der Duisburgers, maar k
+
18 4 dj da‘%Ï” d e doelpunt der Dui‘.
mog
Roeg
ashetten,
‘Weerwverwij
kanseb?mijn \ a. n& le
bij zôn men
daj<dien
unnen

dammers was In aantocht.

an FTm Ooden,”on
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\ Blauw—Witter werd| venwel gehouden. _

| Het winnende doelpunt. .

den de Keulenaars;
‘Fegen het einde ‚rcobeer
damsche verdedi. |
ter
Ams
de
r
maa
,
eens
nog
het
uten voor tijd. |

n krimp. Vijf min

gìing gaf gee
had genomen,| >
\toen Roeg een hoekschop slecht
die hem weer
n,
erge
bij Kruiselb
belanddede bal

tste. Sitters zette| _
met een boog voor het doel plaa
ne groepje Am|
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het
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skrete
schouwers bij hun aanmoediging nende
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win
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—
‘bejubelen. Want gedurende des laatste vijf minu
ten. q;.rnä de Amsterdammer wel zoo verstan.|

itebehouden

qm…n‘

rt

de p
Het Amsterdamsche elftal kwam uit in d.;
|
wolgende samenstelling;. Erkelens (D.E.G)

sma (Zeeburgia) |
‘Van Stokken (D.W.S.) en Büjl
Boer {Blw—Wit) en |
\a.. Neseker {AB.G.)) P de
m.; Gerritse (BL|
\J. Krnizelbergen (Zeeburgia)Scheeres (D.B.0.), |

witj, Sitters (Blw Wit

en Roeg {D,B.C) v
Ferwerda (Biw Wit)

|

De tweede dag.
een koude douche
DUISBURG, 27 Dec. — Als
een

in Duisburg
op de fraale zege in Keulen is
niet minder dan
Met
lgd.
gevo
g
rlaa
zware nede
n het sterkste
alle
wij
dat
l,
elfta
het
&—2 leed
allen waanden.
elft
e
sch
dam
ter
Ams
e
der beid
ersdan mis—
een nederlaag, die — al zijn de cijf
|
geflatteerd — volkomen verdiend

ers niet tegen het |
rust, waren de Amsterdamm
spel der Duisburgers op— |
technisch veel betere

‘gewa
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AMSTERDAM, 17 Jan. —— Br waren slechts
onkele duizenden naar het Stadion getrokken.
om Blauw Wit tegen V.S.V. in actie te zien. Hen
|
Blauw Wit, dat in een nieuw shirt —— blauw
met breeden witten horizontalen band — blijk—

(de rust den gelijkmaker ontstaan en «aarna

|
uit een voorzet van don rechtsbuiten
‘ een doelpunt van Bergman (3—2). Gedurende
een kwartier bleef Blauw—Wit daarna nog aan—

baar de nieuwe periode van opleving wîlde,‘
voortzetten. Het is haar niet mogen gelukken,
|

„wallend, doch in het laatste gedeelte van den

ook al heeft het eindresultaat (1—I) nog een|

strijd viel Willen Il krachtig aan, hetgeen

baar twee doelpunten opleverde. Do gasten
wonnen dus met i—3. Er waren ciroa 5000 toe—

schouwers,

|

|
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pong met hooge schoten haalde het tempo, dat
toch al niet snel was geweest, geheel omlaag.

De V.5.V.—vleugelspelers | werden

telkenmale

vrijgelaten en het mag zeker verwondering
wekken, dat hieruit geen succes voor de Vel—
sebaren werd geboren. Nog was de mogelijk—
|
‘heid van een Amsterdamsche zege niet uitge—
sloten: zoowel Sitters als Ferwerda knalden
tegen da omlijsting van het vijandelijk doel—
Wi

vlak, die voor de rust ook reeds tweemaal een
schot van Dorenbos had gestuit. Een tweede
Amsterdamsch doelpunt zou thans echter niet
uit beter veldspel verklaard kunnen worden.
Tategendeel, V.S.V. kon meer recht op een doel—
punt doen gelden. En ziet, na 25 minuten spelen
scoörde De Wolf Jr. zoowaar den gelijkmaker
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|

Wat nu volgde tart elke benaming met cer—
ste klasseovoetbalspel. Hoewel er in het geheel
niet ruw werd gespeeld, kwamen er tal van
botsingen voor, waarbij vooral de linkshalf
Heyerman niet gelukkig was, maar er behoef—
\de toch geen enkele speler vervaugen to wor—
'.__ V.S.V. probeerde een andere opstelling:
\J. Wey spil. P. Wey rechtshalf en De Koning
middenvoor. Ook dat baatie niet.

In de laatste minuten kreeg Blauw Wit nog,

een schitterende kans, om beide puntente ver—
overen. Ferwerda kreeg, vlak voor open doel.
den baì toeges
doch hij
peeld,
schoot oponbe—
|
>
wijze het leer ver naast! Dat was
het passe
slot van nde
een strijd, die bijna geen
e
de toeschouwers heeft geboeid,
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l onverwacht winstpunt opgebracht.
De vertoonde speelwijzo van beide partijen
was, over het algemeen gesproken, zoo weinig
op wetenschappelijko basis opgebouwd en het
intellectneele deel werd zoo verwaarloosd, dat,
wat er nog goed was geweest in de eerste speel—
helft, later volkomen in den oceaan van mis—
lukkingen ten onder ging. Er werd ten slotie
nog maar op goed geluk weggetrapt en men

begreep ten slotte nog alleen, dat het de be—
doeling was, om den bal in de richting van het
vijandelijke doel te werken.
Het begin leek veelbelovend, Reeds na 4 mi—
nuten schoot Dorenbos tegen den paal, waarna
Gerritse met een fraai schot Blauw Wit de let—
ding gaf. De pogingen der Amsterdammers, om

door goed positiespel den voorsprong te ver—
grooten, werden soms uitstekend ingeleid, maar
steeds wist de V.8.V.—achterhoede op het juiste }
oogenblik de schakels van de aauvalsketen te
,
doorbreken. Zoo nu en dan viel ook V.5.V. u1t‚‘
maar ook deze aanval, die trouwens in dezo
speelhelft minder presteerde dan dé Amster—|
damsche, had welinig succes. Waarom de spil
De Boer een zoo verdedigende positie innam,
bleef ons een raadsel. Onder deze omstandig—
heden was hier toch zeker geen enkele reden
voor, Blauw Wit bleef voor de rust in elk op—
zicht de meerdere van V.5.V., zoodat, toen er
bij den stand 1—O gerust werd, dit resultaat
volkomen normaal genoemd kon worden.
Na de hervatting begon eerst recht de misère.
|Een aanvallend V,S.V. opende deze tweede
speelhelft en het was of van dat oogenblik de

malaise der eerste Blauw Wit—wedstrijden in
}

haar volle kracht was teruggekeerd. Het posì—

tiespel ging bijna geheel verloren. Een geping—

h
m

iije

SLECHT SPÊL BEIDER PARTIJEN,

n te spelen. Hetgeen wal
hij miste nog veel routine.
en had Willêm II een 2—ò
Voorsprong verkregen, die door Dorenbos voor
ËQ rust tot 1—2 werd verkleind.
_ Fraal spel van Gerritsen deed 10 minaten na

har
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Tegen V. S. V. in het

6e

[

5…

…………………… v…v……………@……v……………………

.………@……………„

m…
t van Bergman
die Blmäk‘

oemmre

S.J.
Een moment uit den 1wedstrijd Blauw—W i—F
De Vries probeert den bal te stoppen.
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worden aan het fraale zachte winterweer, van |
decirca 20,000 toeschouwers waren toch zeker

\

om het Xerxes—kanon Lagendaal in actie te
=:.;Dàt deel der belangstellenden zal echter

eenige duizendon naar het Stadion gekomen

\

gesteld weer naar huis zijn gegaan, want

niet eenmaal kreeg de populaire Rotterdam—

mer gelegenheid een kogel op Blauw Wit‘s doel

te lossen. Vanaf het begin tot het einde van
dezen fraal gespeelden wedstrijd werd hij,
evenals de vorige week tegen D.F.C., zóó ge—

ducht bewaakt, dat hij zijn spel niet kon ont—

plooten. Als een schaduw werd de gevreesde
door De Boer, die blijkbaar speciaal

met de bewaking werd belast. Wanneer Lagen—
daal den bal even te pakken kreeg, dan kon hij

Q

\

:

3

|

|

steeds haar middenvoor werk had gegeven, dat

hij onmogelijk tot een goed einde kon brengen.

‘Waát Lagendaal kon presteeren, wanneer zijn
bewakers op behoorlijken afstand bleven, toon—
de hij kort na den aanvang bij een vrijen
schop, waaruit hij den bal keihard voor het
doel plaatste en den snellen Weber in staat

stelde het eerste doelpunt voor zijn club te

sooren (0—1).

|

|
Hoewel het spel van Blauw Wit aanvanke—
lijk productiever scheen dan de vorige week,
noodige
het
weer
voorhoede
de
in
misten we

ii

\

er van verzekerd zijn, twee, soms drie of vier
i Blauw Witten dicht bij zich te vinden, aan
wie hij het leder weer spoedig zou verspelen.
Verstandiger zou het van de Xerxes—voorhoede
geweest zijn, indien zij onder deze omstandig— ,
| beden haar tactiek had veranderd en niet!
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AMSTERDAM, 24 Jan. — De groote belang—

stelling voor den wedstrijd Blauw Wit—Xerxes
n
moge dan voor een groot deel

&

|

— dikwijls geholpen doorlat en staanders—
kunnen de Rotterdammers voorloopig hun
voorsprong behouden.
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Lietze van Blauw—Wit in
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BF.C—BLAUW Wit i—3,
De Amsterdammers loopen hard van stapel. Het

ehesle elftal speelt voor watshet waard is en D.F.

„ Wordt op eigen helft teruggedrongen. Gerritsen

aarvn

en Dorenbosch zijn bij Biauw Wit geweldig op dreef
en reeds in de eerst minuten komt er succes van
Op het spel der Blauwwitters te kunnen krijgen,

waardoor Blauw Wit in de meerderheid blijft. De

van

zel van Blauw Wit passeert de linker—

DF.C. herhaaldelijk en ‘t is meer geluk
rust maaat met slechts i—O

ì wijsheid, dat de

DMa
v

en
was hij niet vlug genoeg om Gerritsen

bouden,De snelle Mijnders werdweer

Gewijzigde opstelling

to

|
to

egeerd, vooralna de rust, zoodat van |
veel
befaamde rennen niet voel kon komen.
zijn
36?Mﬁhwsdhìjdaﬂfdeg::&güdbéi
svaal

elf.
uurstellen zich de volgende
Om twee
tallen op:

een faillure |

u w‚.Wit: Do Vries (d.); Weerman en
. Bla
Péters (a.) ; Sitters Sr., De Boer en Cornelissen
; Gerritsen, Sitters Jr., Dorenbos, Fewerda
(m.)
|
;
gn Bergmann (v.)

eee eg

; Zwijsen, Mookhoek en Dragt
van Doorn (a.)

voor de in

als ‘t de zebra‘s ‘n beetje
>—treatt gew
moegezeten had, dan was de scors ongetwijfeld
nog hooger geworden.

De backs Weerman en Peters hebben een

pracht partij gespeeld. Door hun resoluut in—

grijpen wisten zij immers zoogoedtealsalle
onder—
tí‚)okrdtlnhe aanvallen onverbiddelijk

reken.
hen
komt
ing
Eengroot deelin do overwinn
dan ook zeker toe. Maar evensens aan enkele
eren.
‘ _ In de middenlinie verrichtte b.v. Cornelissen

i dikwijls zeer goed werk, terwijl van de voor.
| hoede de buitenspelers en de center voor uit—
R
| blonken.
p zich ‘n ontembare
De langs Dorenbos
wechter, die echter steeds even fair bleef; de
| drie goals nam hij voor zijn rekening. Dan
í willen we nog noemen: Gerritsen, âle in zijn
| epurten niet te houden en vandaar 200 uiterst
‘ gevaarlijk was en Bergman, wel níet zoo goed
| als de laatstgenoemde, maar toch zo0, dat hij
ook op ‘n fraaien wedstrijd kan terugzien.

Het

eele Blauw—Wit—elftal speelde met

denvasten wil om te winnen, dat was reeds

dadelijk bij de aanvang te zien.
De ‘Dordtenaren hebben in ‘t begin ‘n ge—

ijzigde opstelling geprobeerd, maar dit bleak

(m.}; Punt, Schleicher, Ruisch, De Smit en

Mijnders (v.)
£

$

3

o

tĳ s rB+

HET SPELVERLOOR.
Ruisch trapt af. De zebra‘s nemen ‘t initiatief
al gauw over en slechts ten koste van ‘n corner—
bal kan Zwijsen redden. Ook de volgende aan—

val is voor de gasten. Gerritsen zet fraai voor

en Dorenbos geeft met ‘n evr: fraai schot reeds
in de eerste minuten zijn clu‘ de leiding (0—I).
Dit werkt aanstekelijk aan beide zijden.
De rood—witten begrijpen, dat ze gauw uit ‘n |
ander vaatje moeten gaan táppen, willen ze ‘n
behoorlijk resultaat bereiken.
Mijnders onderneemt dan ook ‘n schitterende
ten en lost tenslotte ‘n mooi schot, dat echter

stegen de paal ketst,

De Amsterdammers zilten nu als duivels op
den bal en verrassen de gasten keer op keer. Op
‘n gegeven oogenblik werkt Punt zich goed door
alles heen, maar hij schiet net in de handen
e
van de keeper.

D.F.Ö. komt dan wat opzetten; hun aan.

vallen worden fanatieker, maar steeds weten

Weerman en Peters de bal te onderscheppen.
De gasten staan met man en macht ta ver.

dedigen, zoodat er voor de rood—witten geen
doorkomen aan is.

‘Foeh wordt door hun technisch ‘t beste spel
vertoond, maar de noodige geestdrift ontbreekt.
PDit was juist de grootsto kracht der tegenpartij.
*Algemeen is men dan ook van meening,

vooral de Amsterdammers ‘t vrij hoogs tempo

na de rust niet zullen kunnen volhouden. Als‘

da gastheeren dan ook niet enkele malen

zit

rende wijze re‘

D. F. C.: De Korver (d.) ; Litz en Waalwijk

4

D.F.C. verloren! Maar verdiend, want de
Amsterdammers hebben op meer dan schitte—

KEUI.EN NA SPANNENDEN STRIJD MET 5—4 VERSLAGEN
P. Het Amsterdamach oolftal is op den goeden weg, want voortreffolijk gespeeld. Vooral de snelheid en groote handig.
ng,
alont—
— de 21 overwinning op Antwerpen is uu een verdionste— heid vanGerritsebrachtenvelen weer in bewonderi
lijke zegegevolgdop Koulen. Vooral voorde rustspeelde kwam hij ooknu nietaan zijnsomstezelfzachtige «pel.Hi >
het Amsterdamsche elftai een zeer goeden wedstrijd.
wil het vaak nogteveelalleondoen,terwijl zijnmedespelers

Het toam vormde een mooi geheel, de spelers deden hun

dan geheel ongedekt staan.

uiterstebest ener werdineensnel tempo gespoeld. Hetwas

Ondankszijn goedespelmoetookRoeg leerenomeerder

getuige de drie doelpunten welke Amsterdam toen scoorde.

absoluut vooruit gegaan. De jeugdige Slot van D. W. 8, heeft
zich weer verdienstelijk geweerd.
Ván de middenlinie speeldeStrijboschvoor de rustniet

geraf
te geven.Hetbinnentzio,
tezettenendonbal vlug
vooralde voorhoedediein deeerstehelft de aandacht op voor
tichvestigde door haarverrassend snelle spel, ende Keulscho Slot, Dorenbosch, Bitters, voldeed uitstekend, Dorenbosch
verdediging was er dan ook niet altijd tegen opgewaaren, is welgeen v, Reenen, doch zijn«pelisin denlaststen tijd

De Duitschers gaven goed partij en veel krachtsverschil
waserdan ookniet,maardeaamvallen
van Amsterdam waren
veel gevaarlijker en dàt gal den doorslag. Ook de Keulsche
voorhoede combineerde soms zeer verdienstelijk, maar hier
ontbraken vleugelspelers als Gerritse en Roeg, terwijl het

spel soms te kort gehouden werd en ook het schieten niet
altijd even zuiver was.
De 3—0O voorsprong waarmede voor Amsterdam de rust

l
zijn doelpunt
op zijn best. Nade rust ging hetbeter, en voora

even voor het einde was een juweeltje. Van Deijck speelde
een nuttige partij, terwijl DeBoervoorderustietsbeterwas
dan in den wedstrijd tegen Antwerpen. In de tweede helft
was zijn spel echter veel minder, evenals datvanden rechte—
back Diepenbeek.

Voor Diepenbeek mag even wel als excuus gelden dathet
zijn derdenwedstrijd was in één week tijds, In deeersto helft
helft wat kalmer aan, wat tenslotte tegen het vasthoudende speelde het duo Diepenbeek— Van Kol evenwel als van ouds,

inging, was dan ook stellig verdient.
Het Amsterdamsche elftal pakte de zaken in de tweed©
spel der gasten bijna nog noodlottig werd. Kort na de ber—

vatting scoorde Keulen het eerste tegenpunt en daar de voor—

hoede der Duitschers steeds beter ging spelen was het niet
te verwonderen dat het na eenigen tijd 3—2 werd. Dorenbosch
wekte vervolgens door een mooi doelpunt ‘t vermoeden dat

de overwinning niet in gevaar kwam, maar de Duitschers
dachten er anders over en mede door een fout van Diepenbeek

werd de achterstand wederom verkleind. Zoo kwam de zego
van het Amsterdamsche eifta: dus nog ernstig in gevaar.
vooral toen Keulen 5 minuten voor het einde gelijk maakter

Dit veroorzaakte. na den fraaien voorsprong,
een groote teleur”
stelling in het Amsterdamsche kamp. Maar gelukkig had
Strijbosch twee minuten voor het einde een brillant moment,
want op waarlijk keurige wijze snelde hij door de Keulsche
verdediging om daarna keeper Döhmer met een veer fraai
schot te passceren. Dit doelpunt veroorzaakte weer groote
vreugde onder de toeschouwers, die in bevredigend aanta
waren opgekomen om van dezen wedstrijd te genieten,
elfta
Over het geheel genomen beeft het Amsterdamsche
weer uitstekend voldaan. Ondanks hbet gemis van Anderiesen

Volkers, Muiders en van Reenen was het spel van de voorhoede
RoegenGerritsehebben
terk tenoemen. De vlougelspelers

#

lören), hier tegen Antwerpen (2—1 gewonnen) en hier tegen
Keulen (5—4 gewonnen).

>Nuvolgtnoga, s. Zaterdag op ‘t veld vanAjaxAmsterdam—
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elftal, maar het positiespel was jets minder. terwijl de voor—
hoede .voor de rust niet op gelijke hoogte stond als van de
Amsterdammers.

Hun volbouden viel te prijzen en daaraan dankten zij voor
een groot deel hun zeer eervolle nederlaag.
Keeper Döhmer en de spil Reichman speelden vooral een
goede partij.

Sehaidsrechter Grootmeijer heeft goed geleid, hij ontkwara
er niet aan eenige foutieve beslissingen te geven doch al was
de verstandhouding niet slecht, toch werd er vinnig geatreden

en zoo was het geen gemakkelijke wedstrijd. De heer Groot—
meijer bleet de situatie echter volkomen meester.

Amsterdamspeelde nu in ditseizoen ‘ 6 wedstrijde
n
u.l.
in Keulen (3—2 gewonnen), in Duisburg (2—8 verioren),
hier tegen Brussel (0—4 verloren), in Antwerpen (3—2 ver.
poneerde, 3—1. Ditgaf Keulen meermoedendaar dehoofd—
stedelingen hun vorm van voor de rust niet wisten te benado»

ren, was het geen wonder datnaeenigentijd Ermesmet oen

mooi geplaatst schot — !navdoi.mbi:…-—’

voorhettweede
3——!.
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Keeper De Vries heeft zijn doel goed verdedigd.
Al met al maakte de snelheid waarmedegespeeldwerden
het goede positiespel Amsterdam Zaterdag tot een zeer
goede ploeg, Jammer dat het team na de rust verslapte.
De Duitschers bebben een goeden indruk achtergelaten.
Hun tempo stond op gelijke hoogte als van het Amsterdamsche
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Blauw Wit—2Z.4.C.
Blauw Wit en Z. A. maakte Gerritsen
tusschen
strijd
> Voorden
C. viel

= C, bestond uit den aard der zaak veel belang— Bij z. A.
Bakker op.
_ stelling. De Zwollenaren, die kort geleden een halt enpl
aats, waar hij .
binn
= gefenstrijd tegen P. E. C. met 5—1 haáden ge— ontv
ing, de overlge spelers

voorhoede stond machteloos | tegenover . de
Weerman—FPeters,
Blauw _ Wit—achterhoede

£w

$

|

r in de eersta klaase zal
Ï:;::|_z. A. C. wee
helpen moet zeer worden betwijfeid.

nde ontmoeting Blauw Wit—

Ta de volge
n wat de
Z.A.C. demonstreerden de Zwollenare
naar
oorzaak is geweest van hun degradatie
wel zeer
is
de tweede klasse; hun voorhoede
een
door
und
geste
zwak! Wel wist zij zich,
zeer goeden
behoorlijke halflinie met den noodi
ge kan—
Oostenrijkschen spil Pinter, de
hope—
was
sen te scheppen, maar het schieten

<

B

j
&

itsen, de snelle vleugelspeler van
Blauw Wii, had een groot aandeel in het
succes van zijn club.

toen Attie Gerritse
bij een doelworste—
ling den bal netjes
langs twintig beenen
in het net schoot.
Dezelfde speler zorg—
de ook voor het derde
doelpunt. De Wilde
liet toen nl. weer den
(3—0).
vallen
bal
Teekenend voor de
machteloosheid van
GERRITSE
Z.A.C.‘s voorhoede
was het wel, dat middenhalf Pinter ten slotte
nog „de eer redde”. Hij decd dat met een
fraal hoog schot, waarnaar De Vries tever—
geefs sprong (3—}i}.
Vlak voor heét einde kwam de bal uit een
voorzet van links weer bij Gerritse, die den
eindstand op 4—1 bracht en daarmee . de

f #3

Wkm

:
loos slecht.
al
Na drie minuten spelen had Blauw—Wit
man De Wilde stopte vallend
Doel
g.
de leidin
een laag schot, had den bal niet vast en Si
ters was er als de
kippen bij om te sco—
”
kwartier
4 ren. Een

= 4
ù

hattriek verrichtte.

De spannendste maîch

Slechte wedstrijd tegen R.C.H.
{Van onzen correspondent).

_ HAARLEM, 19 Febr. — in een slecht ge—
wedstrijd Is Blauw—Wit er in geslaagd

‘kostbaar punt beslag te leggen. Van
aftrap af forceert Gerritse een corner, dis
door een tweedg, die echter geen
gevolgd
ect

| succes opleveren. Dan is het de beurt van

\ R, C. H. om aan te vallen, doch Gerrits en Pee—
zijn er goed in, zoodat doelpunten voor—
uitblijven.
R, C. H.‘ers zijn ‘t meest in den aanval,
dat

er in hun ploeg iets meer verband zit

die van Blauw—Wit, Nadat Gerrits zijn
nog eenige malen op uitstekende wijze

s
r e een sat

genige

y
(1—0).
enCio
zwichten
ol1 Ae ka

aanvallen van Blauw—Wit en dan

De spannendste ontmoeting was die tus—
schen H.BS. en de Amsterdamsche tweede
klasser D,E.C. De Hagenaars, die Ophorst een
paar maanden wegens vertrek naar het bui—
tenland zullen moeten missen, probeerden
Van Vliet op de middenvoorplaats, waardoor
Ophorst linksbinnen speelde. De nieuweling
deed nuttige dingen en zal voorloopig die
plaats wel behouden.
D.E.C. opende de score. Roeg nam den bal
mee langs het lijntje, liep naar bìnnen en
mikte het leder precies op den voet van zijn
clubgenoot Barber. Binnen vijf minuten leidde
D.E.C. met 1—0. Maar Îm lang, want na eerst

eengoedekansgemistte hebben, deed Van
Vliet het beter en met een hard, laag schot
passeerde hij Erkelens (i—I). De Haagsche
voorhoede combineerde uitstekend en door

Dat
C
voor
)
an MletMerdenthatHetigvoorhelttoober

en met een keihard schot gaf %“b…t

oclub de leiding (2—1). Van eenig over—|

—i

GELIJK SPÊL VAN BLAUW.WIT.

+
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een zeer

siiger gn zes
Bl:;ei stl ii

| wonnen, gingen vol moed in den strijd, die
evenwel geheel in het voordeel van Blauw Wit
doef, dat reeds dadelijk de leiding nam. Sitters
handig den bal langs den gevallen
jiger, die een schot had gestopt, doch
‘het leer niet kon wegwerken. De Zwolsche

aar

Ben dik vordiende rege der Amstendammerm
wolke men koasteren mag van ven club, die
eeù kans maakt op het hmrimvnwh.-…
ln dèe earste |hxìalq bleek

het gxperiment,

am Puat rechtsbuilen en Sehleiser liuksbin»—

A

ov.oi iooi ot
l.oo
geiRL

Ben te laton spolen. een volslagen mislukklng.
Houfstoorannk van de nederlaag was echter
het gebrek wan lechniek en vooral aan sgel.

helid, dat speciaal te constaterren viel já de
Hukerhelft dee Dordtsche verdediging, waar
in van Waalwijk van Dooròn nog niet volkomen
beratuid bloek van een oude dijbeen—blessure.

ha bevendien wewd het spel voortdurend te
ÌMÎ

…'Ìl--lhîl n.

Bauw Wit bracht een homogene ploeg in
het veld, waarin het gemis van Liotsen en
Wilders in bet geheel niet gevoeld werd, De
Amsterdammers hüuldigden zeer terecht
het
òpeh spel, en waren met bun snelle buiten—
l|\vlrl'u

vi

von

\l1hll\|l.lt'lh"i"ll

mistvaor

l|ulll‘-

bopeond gevaarlijk,

Ook hun geestdrift deed pretlig aan, ter—
wijl hun balmeosterschap vaak bewondering
al d wong
Nu was hat een folt, dat zij aanstonds een
murvelen sleun genoten, doordat zij reeds in

de eerste minuten de leiding konden nemen,
toen Gerritse scherp voorzelte en Bergmaù
den bal langs de korven plaatste (0—I),
De Dardtenaren trachtte langs den rechters
vleugel wel het spel te verplaatsen, doch slaag—
iden «daarin hiet.

Verschillende malen ontsnapie het DFC—doel

op woniderbaarlijke wijze aan doorboring,
In de tweede helft was bij de thuisclub van
Waatwijk vervangen door Beekhuijzen, — die

linksbinnen ging spolen, terwijl Punt nog wel

de motor van den aanval — naar de achter—
hoede verhuisde,

Aanvankelijk leek het erop, dat de kansen

gouten keeren, maar toen na 6 minuten Do+
renbos uit een afgemeten pass van Gerritse

kelhard sooorde (0—2), was het pleit vrijwel
reeils bexlocht.
Eerst toen Pual weer naar voren en Boek—
huijzen naar de achterhoede was gegaan werd

het Dordtsche offensief hevigen. (‘_'|l een door
Mijnders genomen vrijen schop kopte Ruisch

18 minuten voor het einde, fraami langs doelman

De Vries (1—2},
Ben minuut voor het eindslgnaal werd het

vorre opdringen der Dordtenaren noodlottig,
Lits ken den uitstekend spelendenm Dogenbos
hièt Bijbeenen en met een schot n la Lagendaal

was het Dordische vounis voltrokken (1—3).
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AMBTERDAM, 7 Fobs. — Het was gogniet
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bijster inumun
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tegev
racht
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Î:S"::Ï:
"‘rdodll
elke aanvalekwetnig

| miste, Vooral de aerste helft bracht
nke —
}-mmw en weinig fraais. De middenli

| ann de eene zijde onder leiding van De …41

i aan de undere zijde onder die val V. â. wij rb-

| behaarschie 1n die perlode hat epal, dan

i

gôad gesteuüd door de
reap. | verdedigtogen,

waarin aan Haagsche

eeeoi

Het spol van DHt heeft gisteren in het ge—
heel niet beantwoord an de verwachtlngen,

| zijde onza niauwe in—
| ternationasl Leiyveld
aitblonk al álént om
middellijk daarop ook

Petora,

de

Amster—

danische achterhoede— |
spaler, dle steeds han—
diger wordt met dan
bál, ganoemd tà wor
dan. Zoodoende var

Hep het grootste g»—
deelte van deo strijd
in
bet
middenveld,

terwijl de kenpers be»

Lelyveld (V.0.C.}

trékkelijk welnig werk
badden te verrichten

mmi noio
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In de tweede helft zotle hetzelfde spelletje
zich aanvankelijk voort totdat Bergman, de

Amsterdamsche linksbuiten, plotseling voetbal.

inspiratle kreeg, zoer snel
inschoot, waardoor kesper
komen werd verrast, dat hij
kelijk te keeren achot over

opbracht on. zuiver
Dijkstra #o0 vol—
bet overigens mak»
zijn handen in het

net let verdwijnen (1—$). Daardoor kwam er
wat meer leven In de brouwerlj, waardoor
schefdarechter Wober‘s taak niet gemakkelijker

werd, terwijl hij zelf die taak nog verzwaarde
door eenige foutieve beslissingen te nemen. De
Amsterdamsche voorsproug werd vrijwel on—

middellijk tentet gedaan door eenvrijen»schop

avan bulten het strafschopgebled door v. d.
Wildt genomen. De ex—internatlonaal, die van—

daag een teer nuttige en opbouwende partij

speelde, ook al profiteerde de voorhoede er niet
voldoende van, schoot zoo hard in dat keeper
Da Vries gaen schijn van kans kreeg (1—I1}. In;

het laatste balf uur van denistrijd was Blauw—|

Wit over bet aigameen In de meerderheid, het— |
: geen voornamelijk te danken was aan het

| betere spel dat de aauval, vergeleken met dé
i

eerste helft, wist te ontwikkelen, Een tweeta}
doelpunten waren daarvoor de belooning. Het

seràle kwam van den voet van Bergman. het

tweede was het resultaat van zoer fraal sarmen. |

spel tusschen Sltters en Gerrítse, waarbij eerst:
|
genoemde het beslissende schot loste (3—I1}.
Dé verbouding In hat veld Hiet tegen het einde
== ten gevolge van het onaangename optreden
van eonige spalers aan belde zijden — te wen—
schen over. Zelfs werd de Haagsche midvoor

! door zijn aanvoerder uit bet veld gezonden.
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k
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l!
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natrapp ppen. De ltrmovoer»|
wegene Bebra
e ewegens

chuwing
het
Ïleruï‚phv_1 :m?d daarop zijn clubgenoot uit
|
veld. <—

weer ge— |
Na den aftrap volgt eenig heen en
erhanid
langzam
waarna
eld,
middenv
het
op
trap
d
Blauw Wit iets de overhand neemt. Ferwer
verster
én
schiet eens bij open goal hoog over
de Haagsche baeks ieder grvaur.fl!r"

bezweven
vVuCc.
spel duurt reeds 15 minuten voordat de
be—
aanval het hoofdstedelijke doel ernsligwnr[!l
Jaagt. Het gevaarlijke schot van Kruyf
echter door De Vries solide verwerkt, Tegon
doch
cinde wordt Blauw Wil weer wal sterker,
alle pogingen zijn vruchteloos en rust koimt
met t—D.
Direct na den aftrap blijkt, dat bekte par—

tijen zich met grooter geestdrijt in úen strijd

werpen. Bergman krijgt na acht minuten den
bal goed toegespecld, Hij passcort twee tegen.
standers en schiet dan bard in. Dijkstra he >

deelt het schot verkeerd, wil stompen in plaats

vangen en het is 1—4, Deze voorsprong duurt.

niet lang, want als Den Boer Hendriks

echter
„hardhandig” op zijde zet, scoort v. d. Wildt
te
met een prachtig zuiver schot den gelijkmaker
—I.

raar

De VUC—verdediging wordt hoe langer hoe
meer in het nauw gebrucht en Bergian scoort
na 'l‘û minuten het tweede Amsterdamsche doel

punt,

»

Het mooiste doelpunt van de vier volgt. Sil—
ters Jr. lost een onhoudbare kogel
als Gerritse
Lelyveld gepasseerd is en verv gens zijn club—
genoot den bal zuiver „aangeeft”. Het hierbo—

ven vermelde voorval met Hendriks v
spoedig daarop kondigt scheidsrechter
het einde aan.
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dan
Weber
t

Rust 4—5.

de eerste vijf minuten nam Blauw»

‘door Dorenbos de leiding. Na een goeden

t laagschot
sseerde hij v. d. Tog
meteen

vijf minuten na dit succes
Gerritse op uiterst han—

den voorsprong te vergrooten (0—2}.
mmers wisten het spel te verplaat—
doelpunten
n korten tijd tot twee
p
kopte

Tuininga den bal bij

” een voorzet van links
. in (1—2) en nog geen

vijf

bracht

minuten | later
Miezerus

uit

Na de hervatting gaat de strijd geruimen tijd
gelijk op met befde doelen om beurten in gevaar.
H. F. C. weet door middel van Dorsman het eerst

Ite doelpunten (5—5). De enthousiaste strijd om
‘t winnende punt wordt ten slotte in het voor—

deel van Blauw Wit beslist. Beide partijen mis—
sen een strafschop, doch Bitters en Gerritse (2
maal) weten dén stand op 5—8 te brengen. Bel—
de doelverdedigers, zoowel v. d. Togt als De Vries,
maakten een zwakken indruk, zijhadden onl;o‚
Mio ha d
ec
b
doelpunten kunnen voor

Je /g;‚…‚7/2//2./31.

een voorzet van rechts

de partijen op gelijken
‘

voet
(2—2).
‘Toen
kwamen de Amster—

. dammers weer aan
bod. Gerritse gal

verhoogde

H. F. C.—BLAUW WIT 5—8

den voorsprong der*

‚Goeilk ‘
Het was duidelijk te zien dat eraan

perencenoeweerroe

ook nog eens (3—4). Uit een goed ge—

vrijen trap van Sitters scoorde Blauw—
weer (3—5), doch nog voor de
zens
Miezerus den bal weer langs De
5). Onhoudbaarwaren al deze doel—

zeker niet.

hervatting duurde het ongeveer een

in den stand

p
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sultaat van deze ontmoeting weinig meer
«
legen was. De goals werden op ‚eei'zg' xaenmä
kelijke wijze gescoord, temeer daar de inval—
ierkeeper van H. F. C. beneden de verwach—

ingen bleef en ook de Vries zijn
p
lanw Wit begon goed en d:n 'llâï ïäﬁ

geen vijf minu‘en oug of Ferwerdahadzijn
club met een laag schot, dat niet
h

_;c-hcen‚rnjn club de leiding gegeven, 1.

.Gerrifse kwam vijf minuten later snel naar

kon het tempo niet volhouden, te meer

uininga en P. Jongeneel door invallers
moesten worden. De Haarlemmers
tegen het einde uìtgespeeld, waarvan
st snelle Gerritse profijt trok, door den
al achter v. d. Togt te plaatsen.
einde met een verdiende 8—5—
aai
voor Blauw—Wit.

binnen en gaf den HFC—doelman met een zeer

kard schot geen schijn van kans, 02
>
Hierna begon ook HFC zich te roeren, De

soals zouden nu eenmaal niet duur zijn, Tui—
binga verkleinde met een goeden kopbal den

ĳlïîmandì en geen vijf. minuten later had
3
Tus
t
z zelfs op gelijken
i
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partijen
voet ge—

e

r dit namen de zebra‘s tochniet kwa—

lijk. Gerritse, die er geweldig veel dä had,
Ë;‘mh! €en stand op 2—3, waarna
man

anw Wits voorsprong
herstelde, 2—4, In de
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van tweg |
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n tot 2—4, maar Miezerus passeerde De
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nuten voor de rust

weer de leiding (2—3).
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{Van onzen specialen verslaggever.)
ANTWERPEN, 15 Maart. — De Internationale

ùntmoeting België—Holland is vandaag inge—

huid met de haast traditioneel wordende wed—

trijden Amsterdam—Antwerpen en Rotterdam

len.
rierstraat waàsgeval
een perceel in de Lau

$

MOTORRIJDER GEWOND.

r de Blaadsgracht is
de Marnixstraat voo
—Antwerpen. De Amsterdammers hebben een, V In orrijder in aanraking gekomen met \..r“ì
mot
n
—
zij het zeer eervolle, 3—2 nederlaag geleden, wee
len en liep een
De man kwam te val
é
Per au t03
terwijl de Rotterdammers met 3—i voor het hauto.
en een hoofdwonde op.
Vsenschudding
Wilhelmina
tegendeel zorgden.
het
naar
hij
G.G.D. is
De ontmoeting tusschen de hoofdstedelingen ovan den
”van teor vuorr=”
is ondanks de nederlaag in de eerste helft een de veslissende geWötem—taren;
aan en een Nederlandsch.
yrij hoogstaande partij voetbal geworden met zijn mannen dapper
toekent zich meer en meer af. ‘Toeh
twee volkomen tegen elkaar opgewassen ploe— overwicht
de Belgische rechtervleugel uiterst ge—
gen. De tweede helft gaf daarentegen aanvan— blijft
brengt de deklat, ander—
kölijk een geheel ander spelbeeld met deBel— vaarlijk en eenmaal
op het laatste oogenblik red—
gon in de meerderheid, waarin echter de laatste maal De Vries
is dan ook een zeer wissgelende en
twintig minuten gelukkig veel verandering ding. Het
zeer aantrekkelijke partij voetbal,
kwam, ook dank zij een gewijzigde opstelling technisch
doelverdedigers het hard te ver—
onzer voorhoede. Ten slotte was de grootere waarbij beide
en daarbij niet over gebrek
productiviteit en het betere spel der Belgische antwoorden krijgen
te klagen hebben. Na 28 minuten
voorhoede doorslaggevend, al zat het den onzen aan geluk
vrijen
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#

BA

komt liet eerste doelpunt uit een verren
schop van De Boer in den uitersten hoek waar
Mulders den Belgischen keeper hindert en de
bál in het net verdwijnt (1—0). Amsterdam
blijft over het algemeen in de meerderheid en
later Ten Have den bal uit
„achter stond De Vries na een onzeker begin als acht minuten Gerritse
n in het doel loopt,
van
trouw op zijn post. Op het laatst deed hij zelfs een voorzet
Langenus het doelpunt niet
echter
brillante dingen. De rechterhelft van onze kent scheidsr
vermeend hands, een jammer ge—
ploeg kon minder bekoren en zoowel Diepen— toe, wegens
beslissing. Vijf minuten voor de
beek als Wilders voldeden slechts gedeeltelijk. noeg foutieve
dan de gelijkmaker uit een keihard
Bovendien vlotte het tusschen die linie en rust komt
van De Keijser dat De Vries slechts ten|
achterhoede niet altijd en ook Van Deijck ging schot
keeren, zoodat de toestormende Lam—
na een goede cerste helft achteruit. De Boer deele kan
slechts voor het inschieten heeft (1—1).
daarentegen speelde een goede partij voetbal, brechts
De tweede helft begint met een licht over—.
waardoor de voorhoede nog eenigen steun
rood—zwarten, doch toch kunnen de
kreeg. In deze linie waren Gerrítsen en Mulders wicht der
enaren na vijf minuten de leiding
de beste, terwijl Ten Have en Volkers onder Antwerp
zij goed werk van den linker—
gewonen vorm bleven. Bovendien werd nemen dank
bun
leugel, met een goed schot van Jambrechts
e te veel tot werkloosheid gedoemd.
Ten
loten {1—2). Dat succes inspireert de gast—
Dorenbosch miste zijn dash en het doorzettings—
niet mee.. De Antwerpsche rechtervleugel De
Yries—lambrechts was een voortdurend ge—
vaar voor onze achterhoede en het was dan ook
een geluk, dat Van Kol in topyorm speelde en
ook als aanvoerder zich ten volle gaf. Daar—

ANTWERPEN—AMSTERDAN (3—2)
‘&mmiu als de andere partij de massa
kon, had een.spannender en

opgewekter verloop, Reieree Langenus—
hier een paar zeer keurige ploegen onder lei—
díe naar best spel streefden. Wel werd

odo Aniwerp—vleugel Lambrechts.De | Vries
twat verwaarloosd tegenover De Keyser— |
der Liersche, maar er zat over het

terwijl de vleugelhalfs
Girand en Houthuis,
Simons (Liersche),

deibivef

beter kombinatie hier, Deìmez, der
met
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” Sport.
van denheer Gerritgein de
|
,
heeft voorde as. competitiezich veorzekerd >
5 RUBRIEK H.F.C. „SPORT”.
SPORT—VBT—ALG. VICTRIK—VET. 1—12
(Een dabâcle voor de thaisclub).
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geven, waarvan u de uitslag moet raden,
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De veteranen, die met een drictal invallers speel—

3 en bij gelijkspel ‘n 3, Hij of zij die cijter
beste heeft ingevuld komt in …_…‚kr.‚

den, kontden het tegen de Alkmaarders lang niet bol—
| werken. De ploeg was totaal uit vorm. Alc, Vietríx

Jo Bos, Homan, Schuit en de bekende eerste elftal.

De prijzen bestaan uit geld en ku

apeler en ex—Biauw witier Gerritsen. Doze ploeg speel.

hoog npÌoopcm Immers hoe meernmdn 1

de een spel du_a! was, boewel de overwinning wel
wat geflatieerd is.
$

mers hoe meer u kunt winnen Dee;vâ;::;
staat voor eenieder open togen qu;u van

Direct na den aftrap is A. in den aanval en spoe.
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voor de 1e, 2e of 3e prijs, âl naar de ;âì-1 mi

| apeelde moet een zeer sterk elftal, w.o. in mee speelden

10 ets, Vraagt voor
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dig blijkt het, dat deze ploeg veel te sterk is voor de
Sportgarde. Toch duurt het tien minuten voordat het [

even bij den populairen voetballe k d;uen
gaarne alle gewenschte — inlichtt e
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aerate doelpunt wordt gescoord; spoedig is het 0—2
Het spel wordt nu even onderbroken, daar Postma

strekt. Bij voorbaat wenschen \B:Rm ‘Ilci-veel succes.
°
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geblosseerd raakt en moet worden vervangen. uit

aen corner maakt Gerritsen O—3 en dezelfde speler
maakt al gauw O0—4 Als Sport een vrije schop krijgt

A, F. “o-'-;\lrmarln Vyetrix a4r, > in een goëd

aan emoties rijken wodstrijd, is A. P, C,
gespeelden,
in geslragd voor dé in Alkmaar reloden neders

knalt S Dijkman hard in en de stand js 1—4
te nemen
B

er

gen; het geheele elftal is er hopeloos uit. Jo Bos

d.s Jeen ot oitetekond pom
eeeeoem eobelervan

oude te zijn, de voorzetten van
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blijkt nag geheel de
hem zijn schitterend. Gerritsen en Homan scoren ge—
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een oude veet@te zijn. Alcmaria speelt er lustig op

In —de tweede helft zotte A, F. C. er allessop. Lun: |
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teekenen. De aardigheid van het spel is geheel weg.
de keeper, die voor de rust in goeden vorm was
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den stand op i—i, De

raakt er nu ook geheel uit. Een ieder blij, als de

ai op loenjndat 15

met een stand van 1—12 voor de Alkmaarders. De
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staat geregeld Homar uit te jouwen, hoewel deze
‘apeler fair speelt en dit niet verdient, maar ‘t blijkt
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‘ de Jong, dat door den op de doellijn

de Alkmaarsche

schof

F:

t Eor i

‘ mondaalback werd uitgetrapf, Plas miist een

|

‘ na een goed genomen free—kick tegen de
schot van Gerritse, een goede voorzet van

uren,

Homan inkanjert, maar die wordt

oen

jr
t

Plas, aen

om prachtschoten en voorzetten van

van van Wieringen. Enkele minuten voor dé rust
komen nog twee Bloemendaal—Aänvallen, waarvan er

één naast vaat en de tweede

over, nadat ongeveer

de heele Alcmaria—achterhoede tegen den grond is

geloopen. Dan weer een goed opgezetten aanval vana
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Alcmaria, na uitstekend spel van de Jnm._r, geeft deze

mo
vnom

speler al aan Gerrítse, die naar binnen is gekomen,
Homan houdt af en na dit staaltje van goed begrijpen
kogelt Gerritse den bal onhoudbaar in het net,

In een wedstrijd, die voor wat het door Alcmari
a
vertoonde spelpeil betreft, op een hoog niveau stond,
[ die overigens ook aan opwinding niets te:
wenschen

Alcmaria Joidt met 2—8,

boverliet, hebben onze stadgenooten hun áúanhangers

alleszins tevreden gesteld en de twee eerste puntjes

naast., En dan is het rust.

normale tweoda klasser, wat ons zeker
het geval schijnt te zijn, dan mogen we verwachten

Na de hervatting kriigen we hetzelfde spelbeeld.
Alcmaria is in de meerderheid, de voorhoede doet
haar best, maar niettegenstaande verschillende scho—

neer we.nu aannemen. dat Blomendaal de kracht
bezit van een

dat onze withemden dit jaar tegenstanders zullen
zijn, die meetellen, Trouwens de laatste oefenwe
d—
istrijden wezen er al op, dat onze sportparkbewoners ,
\over îm elftal beschikken, dat tot goede dingen in

nnn nnn

ten, blijft de stand onveranderd.
Even krijgt Bijlsma een lesje, als de Bloemendalers
op zijn doel afstormen, nadat Rij veel te ver is opgo»
drongen, maar het schot gaat naast.

taat is,
Î De opstelling was als volgt:

Dan, in de 17e minuut komt een goal, maar dáár
waar, we die niet hadden verwacht. In de Alemaria
verdediging heerscht een oogenblik van niet—begrij—
pen, de links—binnen van Bloemendaal krijgt den bal

Jongmans,
Biilsma, Ooms

toegespeeld —

Rootring, de Grand, Lengers.

en hetis2—i!
De bezoekers putien hieruit nieuwe moed. Ze ko—

Plas, v. Wieringen, Homan, de Jong, Gerritse.

menmeer opzetien en het spel is vrijwel verdeeld. De

LZooaìs men ziet, hebben Homan en van Wierin
n van plaats verwisseld. Laten we hieraan direct
levoegen, dat Homan zich een mid—voor heeft

gtoond, die er mag zijn Hij is voor alles een

partijen wegen tegen elkaar op. En zoowaar, acht mi—

nuten later, hebben de gasten weer

\arlijk schutter. Uit den aard der zaak had deze
4 nwisseling ten gevolge, dat van Wieringen minder
, den voorgrond trad, al toonde hij zich zijn plaats
‚ het elftal ten volle waard. Bij het stoppen houdt
| af en toe de bal niet dicht genoeg bij zich. Dat ìs

gnee

Maar dat is het sein tot nieuwe verwoede aanvallen
der Sportpärkbewoners, die thans gelegenheid hebben

€citeiten zal door training in dit opzicht stellig
heel wat kunnen worden verkregen.

1 de plaatsverwisseling intusschen de beste op—

te toonen;‘wat moreel vermag! Het regent
schoten op
het

ing is, willen we afwachten, v, Wieringen‘s spel
| midvoor dunkt ons soepeler en meestal sneller,

b dat van Homan,

De wedstrijd.

nmiddellijk na den aftrap, die door Alocmaria ge—

iedde, werd de Bloemendaal—doelman aan den
d gevoeld, maar gevaarlijk was het nog niet.
n later noteerden we een schot van Gerritse, dat
st ging en na 5 minuten kregen wo een even—

bende aanval van de gasten. Bijlsma was gepas—
d en kon den Bloemendaal—voorwaarts niet
er inhalen. De ver teruggetrokken de Jong hrac}n.

‚

ter redding,
a 9 minuten pogierde Homan een goed aangege—
h bal ineens van de wreef rakeling over de lat,

jar de volgende minuut waren de bezoekers weer

den aanval, toen Ooms slecht af had gegeven. Het
echter naast.
aot

3 1mx‘;1inuten een goed schot van Gerritse, dat

engens naast ging en enkele opgenblikken. later .[
— »weet.|
Bloemendaal al weer in geváar. De k
door den bal corner te stooten,

Maar het |

|

en de stan
is2—d
2.

t gemakkelijk, maar bij een voetvaller van zijn

1

Bloemendaalsche heiligdom. Totdat in de dertigste
minuut _qu\man een juweeltje van een
punt maakt,
een ;:nnl._ die een Bakhuis hem niet zou verbeter
en!
Op gen 15 meter van het doel, krijgt
het Jeer toe—
gespoeld, staande met de rug naar hij
het vijandelijk‘
nei. }‘qu werd gehinderd, wist zich
vrij te spelen en
voor lemand weet wat er is gebeurt,
suist de bal als
âen k:înonsko_s.'ol door het rechter
boverîhoekje van
e woal.

t
Prachtig! Dat zijn doelpunten dje er mogen

wezent‘
Lc%£ä sportief aplaudisseerde de Bloemendaalsch
e
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Alom aria leidt

Onze stadgenooten roken
overwinning. Ze speol—
den formidabel. De Grand de
behee
‘mi
veld, Homan loerde op een kan!s‚ rschte ‘het
f&íl e bo dett
‚ ni
dez iilijn. ‘t schot was

ontzettend
en —— de keeper stompte
het in helglnrgf. Een

| uitstel van executie! Plas neemt de corner uitste—
end, Homan is op zijn plaats en kopt op superieure

het leer in.

leidt

e

n

e

aftrap golft

getln

‘spel

‚f;;‚

oen neer, mâar de

nc: iedere speler een

succes,

rechts—binnen krijgt den bal vrij, Jongmans weifelt
vermoedelijk even, met het gevolg, dat hij te laat uit—
1oopâ.d’.\:[et een keurig boogballetje wordt hij overge—

ge—

oooai

i

Nog even dringt Bloemendaal op, maar de bal gaat

op verdiende wijze uit het vuur gesleept.
En wan—

_ Weer belegerda Alemaria‘I

eee vijf zat in de Iuë.htîh

noge en
egen
d. Alcmaria 15::?&.°“ eorâAlema
g
fraale wĳ3 en verdie
Goed
‘ nd eo

|

!"4 Alemaria —
‘

Alemaria—voorhoede op schot

;‘.3

wegens een blessure moest uitvallen. kreegLun—
gen meer bewegingsvrijheid en onboudbaar scoorde

hij tegen (5—1}, Kort voor rust slaagde Homann
erin de stand op 6—1 voor Alcmaria te brengen.
maris een strafschop te nemen waaruit Gerritse
Kort na de hervatting raakte doelman Jong—
tijn ploeg de leiding gaf (1—0) Ook daarna bleef
mans gewond en moest door Oudes vervangen wor.
de thuisciub sterker en spoedig had Van Wierin—
gen de stand op 2—0 .Ê‚… £fu(.…….u gebracht. | , den. Deze veroorzaakte een strafschop, waaruit
Reeds vijf minuten na de aanvang kreeg Alo—

|

f
i
t

Telkens kwam de goed combinerende Alcmaria.— | | Lungen tegenscoorde (6—2) terwijl Hermsen erin
voorhoede terug en met twee
schoten van | | Slaagde de achterstand tot 6—3 te verkleinen. Kort
Gerritse en een van Van Wieringen, werd de stand
voor het einde had Alcmaria nogmaals succes, toen
op 5—0 voor Alcmaria gebracht, Toen Rootring

‘Memurta Vietrix—Â, P, U, 7—8.
\

$ìpgrlts_etozênou(_îlbaar inschoot, zodat Alcmaria met

—3

wist

te winnen

t

Alcmaria—voorhoede op schot:

— Het spel van

aria was in dezen wedstrijd Af. Speciaal de

Reeds vijf minuten na de aanvang kreeg Alc—

was goed op dreef: vaa de beide vletgel—

maria een strafschop te nemen

Capelens wis Gerritsen — die thans linksbuiten staat

waaruit üerri!.se‚’

‘Noor zijn rekening. Voor de rust bad Al©taria

zijn ploeg de leiding gaf (1—0). Ook daarna bleef
de thuisciub sterker en spoedig had Van Wierin—
gen de stand op 2—0 voor Alcmaria gebrucht.
Telkens kwam de goed combinerende Alcmaria—
voorhoede terug en met twee goede schoten van

n was voor de Amsterdammers niet fortuinlijk. |

op 5—0 voor Alcmaria gebracht. Toen Rootring

im= verrewag de beste en voor de A. F. C.verdedi—
was hij onhoudbaar. Warneer hij naar binnen
v
volgde van zijn rechtervoet meestal een

r hard schot. Van de 1 doelpunten nam hij er

van gen ü—f voorsprong verzekend. Het

|

Gerritse en een van Van Wieringen, werd de stand

i

wegens een blessure moest uitvallen, kreeg Lun—
gen meer bewegingsvrijheid en onhoudbaar scoorde
túf tegen (5—1).

Kort voor rust slaagde Homann

erin de stand op 6—1 voor Alcmaria te brengen.
Kort na de hervatting raakte doelman Jong»

mans gewond en moest door Oudes vervangen wor—
ze veroorzaakte een strafschop, waaruit
den,
Lungen tegenscoorde (6—2)° terwijl Hermsen erin

slaagde de achterstand tot 6—3 te verkleinen. Kort
voor het einde had Alcmaria nogmaals succes, toen
Gerritse onhoudbaar inschoot, zodat Alcmaria met
7—3 wist te winnen

i

D.0.S. loopt achterstand in
f

| Spann_gp_c_l__e_ strijd
De achterhoede van Alemaria
Victrix was te vroeg
uitgespeeld
Het terrein der „Geeltjes”, achte

r
zwemschool van \\"iuktu'î.J horhe;;:l:lîl o‘:10
danks het mooie weer, geen
du:'zon’xlr'u
Toen de Haagsche arbiter,
de heer
Leurs, liet beginnen, was
h passeerd, de bezoekers haddtwee uur ge—
en de aftrap
Van meet af aan is er volop
nvrlviteií
en als dit pas het begin is,
weten wij niet
‘ :£?‚;:L'î" nta rust o;fn uit
moet loope
otier
n s tempo, of een paar r uitgen, I een
speel
de0pe
n
wer e weer weet men doo
r te b
enkehet
lij
;ehwac
o;?hten is 9p het
|
eerste gev
a
i—
aar

Benuy van Leur als rec
htsbuiten v
.
Op zijn plaats, zijn ﬂn
van zijn kracht om

ibbele taak als „binnen”

i
k

|

terstand; het was Dumortjer, die wij als
tidvoor wel eens veel beter zagen, die

het winnende doelpunt scoorde en hier—
mede in ‘t oog van zijn clubvrienden
den geheelen middag goed maakte. Ger—
ritsen krijgt in de laatste minuten nog
cen kans om een draw te foreeeren,

egoisme decd hem zelf schieten instede
van voor te zetten. Geheel D,0.8, met
úitzondering van Durmortier, verdedigt,

Er is voor dezen jongen midvoor met

solo spel geen doorkomen aan, al

dehet vlak voor het eindsign:
weinig,

:

De Utrechienaren wonnen d
og

in

»

bben over den arbi

nig wezegd,

juist veel te

slaan met t

„veel” toeliet,

l+

>

stn
w
genee

ste strandt op buitenspel en de tweede
Bijlsma, die via Rootring Plas aan het wer
Deze zet te hard voor en Homan kan
zet.
e,ë, Met groote moeite kon Alcmaria gen
slechts naast schieten. Dan gaat A. F: C.

Goede balcontrôle.

week geleden tegen Kinheim twee
doelpunten maken wat voldoende was
voor de overwinning. Nu, een week la.
ter, werden met groot gemak zeven
doelpunten gemaakt en was het na de
rust een beetje meegeloopen, dan waren

weer tot den aanval over en de Grand mist
tot twee keer toe een gemakkelijken bal,
maar Bijlsma en Ooms zitten er direct goed
op en redden.
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Dan begint het te regenen, wat Gerriítse
niet belet, om een snelle ren te ondernemen.
Hij wordt gevloerd in het straischopgebied
er nog zeker drie doelpunten méér ge— en voltrekt zelf het vonnis: met een hard
gericht schot wordt Burger voor den eersten
maakt!
5
Hoe kwam dat? O. i. zijn er meerdere keer gepasseerd {1—0). Er is dan precies
n gespeeld.
minute
oorzaken aan te wijzen, die daaraan
Dat is het begin van een interessant spel,
debet zijn, Natuurlijk was daar aller— waarbij vrij stevig gespeeld wordt, maar
eerst de vrij zwakke A.F.C.—achterhoe— dat pretrig aan dret. Geleidelijk wordt Alc—
de‚, maar toch is dit niet het allervoor— maria sterker en de A, 7 C —ers komen niet
zich steeds
naamste geweest. Belangrijker toch verder dan de beide backs, diesemakkelijke
opstell;1 en slechts
g
was, dat de Alcmaria—voorhoede van de
ballen krijgen. Want de Grand c.s. stuwen
a om m

.
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e kta

eluen "°""
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p
onze stadgenooten door een strafscho
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Alemaria.| Alemaria bezorgde
gpelers zijn op het
kke momenten dezen belangrijk@n| _ … oleetrokken.
zoodat er geen ruimte is,
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het de gevaarlijke Dumortier.
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. |09*Ù
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maal te ontsnappen I7 Heas uitgevallen, scl
tensie wordt even_ gewil” |kon! En daarom wi

morstiet,

etaaria zen goede 2—0—voorsprong, terwijl |” Op unlaire wijze meent daarnade D4 S.
van Kö—| finksback Homan te moeten eee i
de opname
doorbleek,
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den beweeglij: | resultaat dat de vrije trap tegen Alcmaria
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64uit het
t
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Doch de volgende Alcmaria—aanval is suc—
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de
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::t?“ Nidevoorhoede als linie zeker voi—| cesyoller.
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Atemaria leidt na 25 minuten. mläee“:àetsîe minuten zijn wellicht de
Technisch staken onze stadgenooten Zek€?| Homan komt dan in het bezit van den bal. fanatieke. Alles schijnt bij D,Ö.$. thans *.
e backs depo—

‘

doende kon worden genoemd.

sche
ofd te zijn. De Utrechtsch
neeren den bal zoover mogelijk in de
.| geeft het leer een moment aan Hiemstra ai, oorlo
zij die het weer vrij maakt voor Homan, | dief AM eaen gellandenen slooten.

bovende Utrechtenaren uit, die op hun beurt| pandig dribbe‘t hij door de . D.Ö.S.—linies,
over meer enthousiasme beschikten.
Dat enthousiasme was oorzaak, dat

nog te bezien.

‚ beschikt hij ovel
Zonder twijfel

naast—

nog een

d. Pol en Lengers trachten

zich herhaaldelijk tot practijken lieten verlet| daarna yan dichtbij een kogel op het D.Ö.5. bij

. Homan is :
en of hij daarvi

en Dumortier komt
scheppen
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:
o toens ds
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b
sje audere, maar Wwel omdat MÎ
taak niet was berekend. Hij floot herhaal.|
Een door hem opgehaalde bal geefthij op bemoedigends opgeleverd, De achterhoede is
of liet zich door het publiek of het juiste gnoment alan G:á‘nuc ov<:rùdne_;ä|; e niet meer zoo zwak dan in de vatige wed—
delijk te laat
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tot 2—0 vergroot.|
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opgekomen, zoodat het weinig comfertabele| keihard in den uitersten hoek, zoodat de

Aileen h|:À ”ot het tettreieNacatoevoard

met een haag van bezoekers was omringd.

De wedstrijd.| het toelaatbare te overschrijden. Herhaalde—
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Leurs,

voorzitter van A.D.O., de volgende| gen den grond gewerkt.
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tot| alweer niets oolevert.
Tot twee
toe moet het spel
verrich— :g£erb:u_k_en‚maal
eerât voor Gerritse, die

gevaarlijke Dumontier

gev
, terwijl Bijlsma daarna
een aanval onderbreekt.

Rampen krijgt zijn eerste werk te
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ten, waneer hij een schot van verren afstand
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met moeite stopt. Een oogenblik later is de kans ziet zichzelf te mishandelen.
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Alemaria komt nu weer opnieuw in deu ""'°-'-dezwakke plek zit, heeft mentot ul hù

Rootring _| een hoekschop
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ikm_t_, bestaat er zeker de
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riendenschaar de tanden nog gens op

Dan krijgt Ramnen weer werk te verrich—

eoe
Homau

Gerritse

6

ondag a s. is 0

ten. en vrfje trap voor hands van de Grand| * behoorlijk eindresultaat.
en een scherp genomen hoekschop maakt hij A
ding heeft ons echter verwonderd.
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Het spel van D.0.S. begint meer en meer …Erpcl voldoet ons niet.

Het is even twee uur, als scheidsrechter| lijk worden Alcmarianen vastgehouden of te—

k

ld° h

i

en zeer gladde D.O S.—terrein tegen tweeën| stand thans 2—0 voor Alcmaria is.
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‘('tnu.ä«„eni!te voelen.
‘geducht aan den tand

niet mee.

Maar dat viel
mag zijn.
Want al spoedig blijkt, dat Ouóbï er nog
is uitstekend.
Hij is klemvast en zijn balbehandeling initiat
ief weer
Geleidelijk neemt dan Alcmaria het
en, vooral
over, Af en toe onderneemt A.F.C. uitvall
daar
een
geleid door den vluggen rechtsbuiten, Bij

Alomarla bezorgde Â.F.G. een koude
douche en een 7—3 nederlaag.

In een wedstrijd, waarbij de regen hoe langer

hoo

harder begon te stroomen, heeft Í‚\lg…;;îi‚… zìî'.h x}:;?=t
ijf w
v
klinkende cijfers het stevige A.E,C.
ot> tai
»
twee
het ondetlas
» weer
zoodat veroverde
en
> bleef e
houden, »rintjes
te
ges
. gen'C'1Ìan
k°îlu’“°

aard der zaak Waren de weersomstandig—

it den
heden een afdoond beletsel om het spelpeil tot groote

e òp te voeren, wat niet wegneemt, dat we veel
te aanschouwen kregen, Wat ons vooral ge—

uitstekend
noegen deed was het feit, dat Ooms er nuLungen
den
in scheen tezijn. De manier, waarop hij

heelen wedstrijd schaduwde, zoodat deze nauwe—

ijks gelegenheid kreeg zijn bijzondere voetbalcapaci—

teiten te demonstreeren, verdient een woord van Jof.

Zijn nevenback, Bijlsma, gaf hem intusschen niets

1og, zoodat langzamerhand weer van een stevige Alc—
maria—verdediging mag worden gesproken. Jammer
was het, dat Jongmans ongeveer 20 minuten aa de

buiten speelt
van hebben de „Reds” succes, De rechts
naar den links—binnen en het is 6—3.
bij zitten. Weer
Maar dat laat Alemaria er toch niet
Gerritse het leer
een fanatieken aanval, weer krijgt

de bal in de
vrij en weer plaatst hij onverbiddellijk
touwen,
is 7—3.
Het is één minuut later en de stand

slechter en slechter, Een ONWÄEFRN

Het weer wordt
e minu— |
bui breekt los. Maar er zijn nog slechts enkel
t
ten te spelen,
waterballet is ‘
Verandering komt er niet meer, het
ten cinde.
overwinning
Verdiend heeft Alcmaria zijn derde
ovatie in
behaald en de spelers hebben een kleine
usiaste publiek.
ontvangst te nemen van het entho

Hij ,
De scheidsrechter verdient een woord van lof, rd—
leidde uitstekend en dat deze wedstrijd niet ontaa —
schrij
te
ing
de is waarschijnlijk geheel op zijn reken
een o4.
ven. Dat hij aan Alcmaria in de tweede helft
daarbij
verdiende penalty niet toekende, nemen wà
gaarne in koop.

ech.
rust moest uitvallen. De invaller Oudes bewees
ter, dat hij de kunst nog niet verleerd is, al gaf hij

Alcmaria—Zeeburgia 3—3

onmiddellijk nadat hij zijn heiligdom had betrokken
onze
ook een puntje weg. Gelukkig hinderde dat niet,
withemden waren toen al lang in veilige haven,
zeggen:
De middenlinie was als steeds, dat wil
die voor
goed met de Grand als uitblinker. Rootring,
zich later wat
de rust even was uitgevallen, scheen
misschien het
te sparen. Het kon! En daarom was het

Een gelijk spel, waarmee de

thuisclub best tevreden mag
zijn.

Het ware struisvogelpolitiek, wan—
neer wij een juichtoon zouden aanbef—
fen, omdat het Alcmaria geluktis,een
gelijk spel te bevechten tegen Zeebur—
gia, Het zou nog dwazer zijn, om te
willen beweren, dat het gelijke spel de
verhouding goed weer gaf.
Neen, Alcmaria mag dubbel en dwars

verstandigste.

de beide uiter—
In de voorhoede speelden vooral
partij, terwijl
sten Plas en Gerritse een formidabele behoort te
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daarnaast onmiddellijk van Wieringe
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der op streek. Wat we vooral
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ausdauer genoeg |
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|
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Een zeer slechte tweede

1

groote

zelfs, was niet vreemd geweest. En als
Zeeburgia een schotvaardige voorhoede
had gehad, beide puntjes warenonge—

twijfeld naar Anisterdam gegaan.

V
lat
va vorpeeeie15
ovt tochbijdhear
'

V-v……_.…‘_

uitslagen,een goede
d:i-:\fn.a..n

*

#

í

hoorlijk verzwaard.

Gelukkig weten we, dat zoowel de mid.
denlinie als het achtertrio veel beter kan en
een volgenden keer zal dat wel duidelijk
worden .
We moeten nog even terug naar de voor—
hoede. Verreweg het meeste gevaar kwam
van den rechtervleugel, al zag Plas dan ook
geen kans, om hoekschoppen goed voor het

op zijn hoede en verspert

in oud—clubgenooten, terwijl ook
ËË'…“Ä Ènval resoluut afslaat. Even moet
gia.

dan gestopt worden voor den Zeebur
ensrechter, die door zijn eigen clu I:C£

smaria zag >
vier doelpun
was het ev
niet bij ma

uìtgeteld

en

nock—out wordt ge„schoien”

wordt. Na de bekende 9e tel staat hij weer
op en het spel gaat verder,
ieuw tracht Alcmaria een doelpunt te

blijven spele

ander aan d
mankeeren,

maken en haar aanvallen worden wat talrij—
doel te plaatsen. Links ging het veel min— ker en gevaarlijker. Haar schoten van van
der io«? en dat lag hem niet aan Gerritse, Wieringen en Plas hebben geen succes en de
maar aan de Jong. Persoonlijk meenen wij, Jong blijft een rem voor Gerritse en telt niet

Na het ee
niet veel fra
terhoede ble
In de Goo
lers op den

dat de Jong nog geen enkelen wedstrijd be— mee.
ta
hoorlijk voldaan heeft, maar zoo erg als
de gasten zitten niet stil, probeeren
Ook
Van
geweest.
nooit
nog
dezen keer is het
het nu eens over rechts, waar Ooms een cor—
hem had Gerritse absoluut geen steun en ner cadeau geeft, die net wordt? ?‚ef'gekapt.
willen zeggen, dat hij
zelfs zouden wij bijna
Evénater volgt er een zeer snelle
een zekere rem was. et een falenden de aanval, maar nu is het Oudes; di
Jong moest ook van Wieringen op de mid—|
wel

voorplaats

eenigszins

teleurstellen,

vergroot Alcmari

r fraai l

voortdurend.

* lglr-

in de voorho

Alcmaria

voorsprong hard op het doel kopt en v. Wijk sleclts cor—;

aelfs een 3—i

nemen, die zel@grooter had kunnen. zijn, ner kan tippen, Hoewel slecht genomen door
|

als de Jong...‘ Maar veel vertrouwen gaf Plas, komt het leer toch bij Gerritse, die hard ‘
die voorsprong al niet, want Zeeburgia had voor het doel langs schiet.
in die periode uitstekend veldwerk laten
Nogmaals weet de Jong twee aanvallen
zien en het ontbrak haar in de eerste helft om zeep te brengen, nogmaals komt Alcma—
alleen maar aan het afwerken der aanvai—
ria opzetten en weet Gerritse v. Wijk het leer
len. Dat haar meerderheid in de tweede te
ontfutselen en voor te zetten, maar nie—
helft slechts met twee doelpnten beloond mand
er, om den bal in het leege doel te
werd, was voor haar jammer, voor de thuis— irappenis en
met een 3—1—voorsprong komt
club een boffer.
Was dat Zeeburgia dan zoo tíaer:l‚ dat ze de rust.
De tweede helft
Alcmaria als ‘t ware overspeelde? Och, wij
willen niet zeggen, dat de Amsterdammers

_Alcmaria begint met

een

aanval,

maar

$3

8.

8

i
e

8

k

een zwakken indruk maakt, maar zoo bi— direct daarop neemt Zeeburgia het spel in
zonder sterk waren ze toch ook niet. Al— handen. De eerste aanval strandt op Oudes,
leen, de ploeg was goed getraind, kon een bij den tweeden mist Ooms en met een hard
hoog
tempo volhouden en bleek het veld— schot is Oudes binnen de 2 minuten voor den
werk uitstekend te verstaan. Voorhoede en tweeden keer gepasseerd (3—2).
Als Zeeburgia dan met nog meer elan
middenlinie waren het beste deel van het
team en de beide vleug—Ispelers konden spelt, raakt Alcmaria de kluts kwijt en de
maar al te goed hoekschoppen nemen, die Alcmaria—verdediging krijgt heel wat te doen.
elk voor zich gevaarlijk waren voor Oudes. Toch komt het gevaar eerst nog aan den an—
Verder waren de backs wel trapvast, deren kant, als Plas een ren onderneemt,
maar voor de rust bleek toch wel, dat zij voorzet en Schalkwijk het leer uit het doel
niet zeker van hun taak waren, zulks in te— Ïgì! En meteen moet van Wijk een vleuge‘—
ot van Gerritse onschadelijk maken

Dan komt echter het meest slechte deel van
ËËÎ Xleùtrì . Er volgt een belegering voor

ren, maar Oudes

Silens
va
TeQ

achterhoede,

|
|

k
5
maakt (3—I1).
pen. Wat,waarachtig geen wonder is.„ #
n een
Na 34 minuten heeft Alcmari
In îrootìtrekken was deze wedstrijd wel fraalien Rporsprong, dank zij haar meerdêre
de allerslechtste, welke wij van Atmn-ín schotvaardigheid.
gezien hebben, slechter dan de ontmoetin—
Zeeburgia geeft den moed niet op, maar
morige seizoen, tenminste wat krijgt geen schietkans. Beter gaat het aan
gen in het
|
t betreft. Want in de eerste den anderen kant, waar een schot van Plas
de tweede
|
helft ging het nog zoo kwaad niet.* Têën net op de lat belandt en waar zelfs de Grand |
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want het gevaar moest bijna uitsluitend sprong,
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als Gerritse cen ren
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voorzet en Homan met een hard
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zag werkelijk ge
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De Hilversumsche geelzwarten hebben nenspelers zich meer op de verdediging dan
f
het er gisteren ìn Alkmaar tegen
Alemaria op den aanval toglegden.
Victrix niet slecht af
na de rust wist v. d.
cht. In het eerste Zestien minuten

halfuur speelden de

Gooiers zelfs zeer ver— Pol voor Alcm

dienstelijk. Gedurende die periode be—

De Alkmaa

te doelpunten (2—4).
bleven aanvallen, doch

heerschten zij het spel volkomen en Alc— de Gooiers wisten tot het einde stand te
maria zag toen dan ook kort na elkaar houden. Eenige minuten voor het einde

vier doelpunten tegen zich scoren! Jammer deed zich nog gen zonderling geval voor.
was het evenwel, dat de Hilversummers De scheidsrechter, die al verschillende ma»
met bij machte waren dit vlotte spel te len niet gelukkig geweest was met z‘n be—

blijven spelen. Er schijnt nog wel een en slissingen, meende
om de een of andere
ander aan de geoefendheid der Gooiers te duistere reden Alcmaria een strafschop te
mankeeren.

moeten toekennen zés meter van het Gooi—

terhoede bleef zich goed weren.
In de Gooi—voorhoede traden twee spe—
lers op den— voorgrond n.l. Willemse en
J. Cohen. Eerstgenoemde heeft op den lin—
kervleuge! kranig werk verricht en was
voortdurend een gevaar voor de Alemaria—

Zoo eindigde deze partij tusschen twee
ploegen, die door Oostenrijksche oefen—

Na het eerste halfuur lieten de Gooiers doel dus binnen het strafschopgebied. De
niet veel fraais meer zien, alleen de ach— bal werd gelu
weggewerkt.

meesters worden getraind, in een 4—2 over—
winning voor ‘t Gooi. Men zou in schaak—
termen kunnen spreken van een Oostenrijk—
sche partìj met een Hilversumsche opening
achterhoede, J. Cohen was de gangmaker en een Alkmaarsche variant.
in de voorhoede; zijn doorzetten werd met
eenige doelpunten beloond.
BLAUW WIT SLAAT H. F. C.
De achterhoede van de Alkmaarders
was heel zwakjes; de keeper was niet erg

betrouwbaar en de beide backs stonden af
en toe raar te schutteren, Het overige ge—

H. F. C—BLAUW WIT 2—4.

VYoor de haven gestrand.

Het HFC—terrein Jag als een gloeiende plaat in

deelte van de Alomaria ploeg maakte ver—
der weinig indruk, alles moest komen van

de vriendelijke oase, welke

den ex—Blauw Wit— en Gooiman Gerritsen.
Ruim 4000 personen omzoomden te 2
uur het hoofdterreìin van het Alkmaarsche
sportpark toen scheidsrechter Witling de

rein nog eelr „warmer gdanzien.”
Twee en twintig spelers mitsgaders scheids—

|
beide aanvoerders bij zich riep voor den
toss, Aanvoerder Sterk raadde goed en
verkoos in de eerste speelhelft met de
zon in den rug te spelen. De volgende elf.
tallen kwamen tegenover elkaar te staan.

‘t Go0o1.

Haarlemmerhout
loover»” van

de

‘Den‘ Hout, gaf het ter—
geuweroude‘ boomem in

techter, linesmen en 8000 man publiek, trotseer—

den de hitte, toen door den heer Weij het aan—
vangssignaal werd geblazen.

‘ Na een weifelend begin aan beìde kanten vond

HFC het noodige zelfvertrouwen. Na een mi—
ttuut of vijf spelen gaf Hagenaar een scherpen
voorzet op het Blauw Wit doel, welke keeper

terrìts niet zonder moeite en ten koste van een
hoekschop onschadelijk maakte,

Na tatrijke vergeefsche pogingen der Haarlem—

M. Cohen.
Spaans _ van Rheenen
Kok

Sterk

mers kreeg Gerritse op een meter of vijflien al—

stand den bal vrij. Hij loste een goed schot, dat

van Es

Westrop, Oudendijk, J. Cohen, N., Cohen,|
Willemse.

Gerritsen, de Jong, Hiemstra, v. d. Pol, Plas
Lingers _ de Grand __ Rootring
Ooms __ Bijlsma
Rampen.

ALCMARIA VICTRIX,
_

heet, Juist het schaduwrijke

Onmiddellijk nadat Aflcmaria had aîge—
over.

H äâg%ä Gooi—voorhoede :_iten ba[l
linkervleugel der geelzwarten ging

er

Rootring en %ij%imn
van door, doch
den bal weer te retourneeren.
1 latertrokkende Gooiers weer ten
doch

schoot van verre

s bi ht Niemania:

Yan der Meulen vallende stopte, doch de bal
ontglipte aan Géjus‘ macht en verdween | tot
groote vrèugde ster Blauw Witters over de doel—
lijn. O—1.

r

i

HFG deed wanhopige pogingen, doch de aän—

ge

vallers werkten niet ‘ehbthousiast

tegen

de slevige verdediging van Blauw {*Viî. É-crriise
kreeg hog gen prachtkans om den voorsprong

te vergrooten, tloch dìitmaàl faalde het schot

van dén Amsterdamschen rechtsbinnen. Met een
ongewijzigden stand werd gedraaid,
Vijf minuten na de hervalling kreeg HFC een
vrijeh trap te pemen wegens hands, even vuiten

hä_säfschopocbi‚ad.' Koper plaatste zich achter
d
en joeginet een hardlaagschotlangs
tal van beenen den
kmaker i
Blauw

W{t-doï{ï4..1,
an

‚““

n eet

dat moment af werd intege

Blau

Wit sterker, De verdediging dc°r‘eË3nc:i]ommer‘_:.
bleek langnietsafe en de handige Gerritsé plaat—
ste de backs herhaaldelijk voor lastigeproble—

KOSTBARE OVERWINNING VAN
BLAUW.WIT.
——e———

&

.omartco1

H.D.V.S. met 1—0 verslagen.
SCHIEDAM, 12 Febr. — In een van beide
zijden slecht gespeelden wedstrijd heeft Blauw
Wit een benauwde 1—0 zege behaald, Duidelijk
trad in dezen strijd aan het licht, dat hier twee
degradatie—candidaten aan het woord waren. Bij
Blauw Wit was bij tusschenpoozen wat meer
samenspel te bospeuren. De groote fout van
Blauw Wit was echter, dat Gerritse te veel
jwerkeloos werd gelaten. Bij Hermes trad het
gemis van De Bruin wel erustig aan het licht.
De Hoed toch nam nu zijn plaats in en zijn
niet—aanwezigheid in het half—linie werd zeer
gevoeld. Het zo0 noodige contact tusschen voor—
en achterhoede, waarvoor hij steeds den grond—
slag legde, ontbrak. Daarenboven was Hermes‘
voorhoede in tempo steeds te langzaam, vooral
legen de stug op den bal zittende Blauw Wit—
ters.
Het eenige doelpunt werd gescoord 20 min.
na den aanvang, toen Gerritse een te ver op
dringen der Hermes D.V.8. backs uitbuitte en
Dorenbos zijn naar den linkervleugel gespeel—
den voorzet met een diagonaalschot inzette

pogn
wetegermo

Mi

(0—1).

Na de rust legde Hermes een grooter enthou—

slasme aan den dag en de druk op de Blauw
|
Wit—ves

te werd groot. In deze periode was ech—
ter Fortuna met haar ; achtereenvolgens
werd

„een door Scheffers ingezetten bal door
de lat
gekeerd, terwijl even later een door
v. d. Tuijn

ingekopte bal op de doellijn nog door Corne—
lisse achterbaald werd. Succes bleef voor
Her.

mes, ondanks haar xwoegen, uit en met
onver—

anderden stánd kwam het einde.

Een lastig geval in den wedstrijd H.D.V.S.—
Blauw Wit. Gerritse belaagt den gevallen

Schiedamschen doelverdediger, terwijl Doren—
bos om de opinie van denscheidsrechtervraagt
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Spel zonder eenig
systeem, alleen
hard en snel

Pech met speler.—e
‘Twee candidaten voor de laatste plauts waren

gistermiddag in Schiedam in actie. Ze speelden

of hun leven er van afhing, maar ze konden

toch niet meer dam CeH zwakken jagrok maken:

Met zu@lheid .. geestdrift alleen brengt men
het gelukkig nog niet ver co het vostbalrang—
lijstje, Zooals H.D.V.S. gisteren voetbalde ver.
diende ze niet beter dan deze kleine nederlaag
tegen een elftal, dat er niet veel meer van

terecht bracht, doch dat nt een beetje meer
teÎnpo ontwikkelde. Het was inderdaad sleelt.
Het Schiedamsche elftal is heelemaal uit zijn
doen, Het is niet zoo lang geleden. dat ILD.V.5S.
over een goede middenlinie beschikte, en al was
team, er kwamen dank zij het spel der midden.
linie, toch altijd wel wat doelpunten. Maar het
is nu volkomen mis. De middenlinie is uiterst

swak en deze voorhoede kan anderhalve dag in

laats van anderhalf uur voetballen en dan
heeft ze nog geen doelpunt gemaakt. Da vorige
week was gebleken, dat v, Gerwen geen achter.
speler is die te vertrouwen is, Dus bad man

Den Hoed thans diract achter geplaatst en daar

heeft hij ongetwijfeld goed gespeeld, al let hij
zich eens door Dorenbos den bal afsemen en
was hij indirect de veroorzaker van het cenige
doelpunt. v. d. Endo bezette nu de spilplaats,
waar hij hard werkte zonder het minste «noces.
Heel veel van zijn zwoegen gebeurde op oogen.
blikken, dat het volstrekt onnoodig u'n-x‚rl\íj
startte steeds te last en alle inspanning dan
spijt. kon hij net niet den bal bereiken, die ten
hij
reiìen_u‘ilde. Van aangeven, van openingen
maken, ja eigenlijk van zijn geheele taak
als
spil

aaa
eee bree

”reveeoeppegpeppeen

GRoi

de voorhoede dan niet het sterkste deel van het

bad hij niet het minste begrip. De vleugel—
I\|.Hn waren niet veel beter, Men had
v. d. Tugn

linksmidden gezet om den meest gevaarlijken
Hij was daarvoor niet de aangewezen

tan in den Blauw Wit ganval, Gerritse, te be.
waken.
’…. *"J l_‘_°" fîm be\feg:lijkeu rechtsbuiten veel

» te veel vruhe:dhenu:{:1 v»tgmgn ä.;‚ den sanval
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Bmit,

die nu

rechts.
-ﬂ—. stond, was nog de slechtste van
dit
s

voorhoede
Baar vi bleek Schaflers
ui vorm;
*
€M8 uit
doorbrakenliependoodopde stuege

ì

s

i

:
elftallen waren

: DPen Hoed en
i;L II).Î\3'. 8‚: Beun (d.)

[Wordt de hoeks

”Nidai Bi. w

Pet.

d. Tuyn
linga (a.); Smót, v, d. lnde en v. d. Vaart
v.
‘u|.-‘1 : Bergkotte, Scheffers, de Jong,

ui

Dorenbos,

2al

Just

DBergmar

FooR DE RUST
Bl Wit trapt afl, bij den eersten aanval loopt

achter. M.D.V.S. antwoordt met een san—

val van den rechtervleugel, die in een hoekschop

eindigt. De bal
kopt

renbos snelt

wordt weggekopt, komt weer bij

» opnieuw

Bergkotie,

voorzet

maar ook nu

IÍ

lediging der BI, Witten weg en Do—

er met den bal vandoor. Diimaal is

geestdriftig en zijn in het begin het meest in

rechts laat Smit den bal loopen, zoodat Berg.

man ‘n kans krijgt, doch Beun heeft het gevaar
gezien en laat zich voor den schietenden Bl.

Witter vallèn. waardoor de situatie wordt gered.
Heel veel heeft de Schiedamsche aanval niet

in te brengen, als De Jong en Scheffers er eens

door heen komen, lost Scheifers van vrij verren
Na 20 minuten krijgt Bl. Wit een niet te mis—
een kans. V. d. Ende veroorzaakt ‘n vrijen schop

Bl. Wii beemt den echop zoo vlug, dat de H.D.

V.S..verdediging even verrast is, Gerritse wordt
het leder toegespeeld, mooi loopt hij even door

en zet dan kalm voor, Dorenbos heeft slechts

voor ‘t intrappen, doch hij slaagt er nog in het
.m!«z naast het doel te werken. Maar dat is dan

ook het eenige foutje van de H.D.V.S.—verdedi.
ging tol dusver, zoowel Den Hoed als Pattinga,

ílk ‚l'nule vooral met kopwerk, weren zich ge—
ucht.

HET EÊNIGE DOELPUAT
Na 25 |!n|uuh:n passeert Dorên
&n ziu echerpen echuiver passeebos Den Hoed
rt ook
fi—I}. Reeds‘ dadelijk hierna krijgt H.D.Beun
V,8.
de kaus gelijk to maken, Den Hoed ontneemt
de
BI. Wit—aanval het jeder, plaatst
naar De Jong, die v. d. Vaart den ver vooruit
maar de kleine linksbinnen schie bal
t slecht.
Gerritse toont dan ‘n paar keer
weer zijn be—
roefde voetbalkunst, hij vent
op
doel af, maar
eun stopt zijn scherp schot
ven later als
hij er weer

i

renbos den bal uit

— Fdyn js den

het leder 1

‚Yan jjnhe, v. d,
zich op den bal,
ah t Dauw zel
Oekser

bi

Destand blijft .

den aanval. Bij ‘n goeden scherpen voorzet van

afstand ‘n echot, dat julst over gaat.

tän den par? he

t900) echot van |
dan ma ‘n fragiej

Ddet aanva!, doel
j daar al even wein

wil wegwerken, rolt het leder via ‘n BI. Wilter
achter. De Amsterdammers spelen zeer enel en

B stagi

lanss het |

1LD.V.S. par

Is d Ìlah;:o 1

een hoekschop op ‘t Schiedamsche doel het re—
sultaat, Kuypers plaatst den bal zoo scherp, dat
hij van de lat in ‘t veld stuit en als v. d. ‘Tuijn

dor

op, en echie

gthot van Behef

en Kuypers (7)

de ba‘
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loopt uit en traj

…l’‚\[ n‘u wo Wit: Gerrits (d.; \‘t«-e_rmnn en
s, Wilders en Cornelisse
Peters (a.): Bitter
+
laro
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{m.) : Gerritse, Sitters Jr.,

dend op
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v. Gerwen (v.)
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hetge
leidde, trad van het begin streng op,

noodig ]“ 3.
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TWEE ZWAKKE [
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rest van het
valstrekt wiet to wanbopen \‘_fl-_|;ld-_4/s.
nma. Hoewel dat moeilijk
de ontmoeting
Prï‘uîr;elìd«r':h!er Voltijn, die
en
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=heot t

ì baait

volkomen. Bergaoite)
eenboekschop, de bal
wordtwergewerkt
MtM vtto

maar

krijgt met ‘n vr; veld

sloch hij schiet van te verre voor zieh
n afstand,

reeds uitgeloopen Boun
n moeite
het schot te & toppen. De H.
D. V.S.—aanval
ÌÏ0ht. terug, v. d. V aart
gchiet uit ‘n voorzet van
jikss hoog
op h-xkoat
‘n «.îh
hoek;je, doch
wat e
sh Gerr
Ge its redt ten
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hat Op. en schiet zónd

bal

Juist langs het d el.

gaa

S e eee
3 }ikl.D.\.\ pakt nú beter
‘ aan, een hard ver
ot van Scheffer» kwatst
van
den
binnenkant
Van dàn paal het veld
in. Dat was poch! Hen
Moi scho
den
Ht t van
van v
le e vlieg
vi t langsn het doel,
doel,
$ Tnn nfra
gorz

et van Bergkotte kopt v.
h:. ‚Aì__‘\x1 î
gelmond, maar ‘n BI Witt
er
vuît ‘I[îìhet od«
lede r ‘f‘\{-, de
d doellijn,
t
Dan ‘ ‘n voorzet
an
links,
4+
Väart kopt, de doelman
werpt
zich op den bal.

n

‘t nauw gebracht
hij den bal achter
e voekschop brengi H.D.V.5.
geen voordeel.
In

de laatste minuten is BI. Wit
nog even in
den panval, doch de voor
waarteen brengen e:
| daar al even weini van terech
t als bij

De stand blijft O—1 tot : t

H.D.V.S.
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Een fraaie overwinning van Blauw Wit
aan de Spanjaardslaan
Gerritse op dreef — v.d. Meulen faalt!
Het strand lokte al even zeer als de schaduw van ‘t

* *
&

woud. ‘t Was warm.... hartje zomer zegt de Amsterdam—

mer. Maar te deksel, wie ‘t Amsterdamsche voetbal een

warm. hart toedraagt kon daar niet ontbreken, Met vele
honderden stadgenooten (we merkten o. a. op het eerelid
van den A.V.B. den heer H. J. Bon, den stadion—directeur
Jan v. d. Berg, den bestuurder van den A.V.B. Broeksmit,
den nestor van ons scheidsrechterscorps van Gessel, Jan de
Boer van Ajax, Galavazi van A.F.C,, den oudste der Pelsers»
en voorts natuurlijk de kern van Blauw—Wit (onder wie we
toch noode nog vele bekende gezichten misten !) en ook een

groot aantal aanhangers van Zeeburgia, die al even vurig op ‘n
overwinning der Zebra‘s hoopten als de Blauw—Witters zelf

Het is inderdaad een overwinning voor Blauw—Wit ge—
worden, een mooie klinkende zegepraal en een verdiende

belooning voor het onvermoeid en onversaagd zwoegen van

4
het geheele elftal.
Wat is het toch onbegrijpelijk dat Blauw—Wit zoo slap
en zoo zwak deze competitie begon en nu twee wedstrijden
achtereen een spirit en een wilskracht demogstreert‚ die
heef veel vergoeden van de technische I'n' tactische tekort—

komingen Had Blauw—Wit in de competitie steeds zóó ge—
dan was er geen kou aan de lucht geweest, hadden
‘sinde

beide gprste wadstrijdentegen ITT‚C, en |

de Ze jaevenveel energieaandendaggelegd,d
anwas nu
reedsdetitelbehouden. Nu moethelaasnogeerstafgewacht
ien,

watZeeZond
agfegenH.F
bu
.C. presteeren
rgia

wekt. Ja, in die eerste periode ging het best bij H.F.C.en elk
moment scheen H.F.C, de leiding te zullen nemen. Maar in
laatste instantie haperde er toch iets en wisten de Amster»—
dammers telkens weer weg te werken. Geleidelijk kreeg
Blauw Wit meer vat op ‘t Haarlemsche spel en toen ging ‘t
gelijk op. Toen kwam ‘t groote moment van den strijd. Uit

een voorzet van rechts ketste de bal van het been van een der
H.F.Cl‘ers voor Gerritse, die ‘t leer ineens inbedwang
had en goed gericht in den hoek schoot. Van der Meulen

liet zich vallen, kon ‘t leer niet grijpen en.... Blauw Wit

had de leiding.
Toen volgde nog een angstig kwartiertje voor de Amster—

dammers, die daarna eerst recht nerveus gingen spelen,

Dat was heel dom, juist toen was er reden om de zege rustig

te consolideeren ! Maar tenslotte werd de druk overwonnen

en de rust trad in met 1—o voor Blauw Wit.

M

Enkele minuten na half time maakte H.F.C. gelijk door
een volkomen onnoodige hands (dat leert hij van
de
van Wilders, Daarvoor moest buiten het stra

een vrije schop genomen worden en daar de

zich heel ontactisch opstelde, o.a. den keeper
‘tui

lemmerde,
kreeg Koper kansden£»! ie 7 sielte sc
De
energie woarmede Blauw Wit toen weer

a:

gat den doorslag. Prachtig zwoegde de heele ploeg en

en meer werd duidelijk dat Blauw Wit winnen
ritse leidde aanval op aanvalen metdriefraaig,
zij

h

zalenverkeeren deZebra‘sdusnogindeongunstigste posi—

volkomen onhoudbare goals, heeft Gerritse

at

de gebracht bij alles wat Amsterdammer was. Viermi
m'tcímlche:ìtvm…iktnunogbq Î’

…M-‚;,dh.;güpdükdúmáxu»qespﬂ

overwinning der Stadion—club
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tievanalledrieclubs,diehierdezenfellen strijduitvechten
wï‘l_m

H.F.C. heeft niet zoo goed
»
\eigenlijk volkomenongeschiktetemperatuur, dan kwart
alsinier)
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helftwas
de
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faîrestrijdgeweestis,al | in de twee

) enkl spelers van beidepartijen —hetmeest
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toe nunietenwasbetervandekansen geprofit
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Bhés,

prong verzekerd. Het

miers niet fortuinlijk, |
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GERRITSE
{4—4). In het laatste
keren kortvoor”het einde hadDisselkoennogma
als
zucces,
waardoor AJPC. met 5—4 …

ALC. VICTRIX—HELDER II
53

|

|

want reeds
i
k
$trafschop :e“;e;e-n‚mdäuïenumä kl:'íueì rit‘wc:ùn

VOOI' den Rluch—bdter

m ontstond door een fout van den
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GisteravondspeeldeAlcmaria voorden Rauch—

k : hlïll::înh.nr!:‘fstc;;n‘;pl::tfr‘m Ë::k…;::
uit een strﬂs;:g» v;{nzijn \'oet.‘ng‘ dÎ|Ï
b

was

.

beker tegen Helder II Ofschoon Alcomaria een
geheel gewijzigd elftal in het veld bracht,
was

et,

op ‘——Ë"brmchlt‘. m::n‚-mdïlnr: kwam de

cit toch te sterk le' de Hdder-…

weer jos en met een zevende doelpunt

Gezien den mooìen avond en de weìnige be—

n de laatste A. F. C.—illusies een einde ge—
e .
€
$

langrijkheid van dezen wedstrijd, viel de be—
langstelling nog mee.
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‘Voor de rust

De Alemaria—

werd,vooral nade
rust doordemiddenlinie, waarin
hetuitstekende
Bpel van Gerritse en Rootring opviel, steeds
weer opgestuw

d, Mooile kansen werden onbenut
gelaten, n;::- viermaal moest toch
de Helder—
{ doelman,
overigens aardig werk verrichtte,
j ten bal nog uit ‘t net halen, waartege
nover
Helder slechts twee doelpunten, waarvan
een uit

Ireentt
n onpedenlng veor Alemarin
een strafschop, wist te stellen,
zoodat ‘t einde

j

heeft Alcmaria de

Het elftal, dat tegen Helder II den strijd
aan.
bond, was als
volgt samengesteld:

doel; de Grand en Stadegaard achter; Jongmans
Rootrìng,

|î

E—

wisten beide partijen eenmaal ‘t
oat
eSntm
seodel
Ae tetiehtileaaaleee
lijken stand werd aangevangen,

f

scoorde.

i

A. Gerritsen, die vierdoelpunten

bio

|

— _

&

rijker, maar de enkels W. F.—aanvallen gevaar—
lijker, Na ongeveer een kwartier spelens wist
W. F. geholpen door zwak spel van de Alcmaria—
verdealf‚l.ng door te breken en. werd debal onder
den vallenden Alcmaria—doelman in ‘t net ge—
schoten, 6—1.
Noggeen 5 minuten daarna geeft Homan een

BëÎ! '$

!l’

seizoen dit elftal gaan verlaten en dus zul—
len ze zeker in de andere elftallen een
goeden steun voor Alcmaâria zijn.

West—Frisia drijft op tal van oude krachten en

een buitengewonen indruk hebben de Enkhuize—
naren níet kunnen achterlaten,
De spil en rechtsbinnen waren de meest op
den voorgrond tredende spelers,
Over ‘t verloop van den wedstrijd het vol—
gende:
In het begin waren de Alcmaria—aanvallen tal—

8

a.s.

AR

sen. Voor een groot deel zullen ze het

maar als binnenspeler komt hij snelheid te kort
om de juiste schakel tusschen voorhoede en mid—

denlinie te zijn. Hamstra de linksbuiten was ze—
| ker zijn plaats waard,

8

ge—

83&

zich

| h Biijde

was dat geen doelpunten tegen

scoord kreeg.
Deze junioren hebben hiermee de vruch—
ten geplukt van de intensieve training on—
der leiding van hun actieven trainer Gerrit—

speler veel gewonnen. Homan als linksbinnen
heeft als tacticus ongetwijfeld verdienste en zíjn
plaatsen van den bal is werkelijk uitstekend,

*{Ë«#

overwicht had en verder het eenige elftal

‘V. Wieringen heeft als middenvoor een besten
wedstrijd gespeeld en aan activiteit heeft deze

#

in den wedstrijd V. O.

omdat Alemaria
C. zelfs een klein

Ê

vleugel.

Ba

ste als harde werker, maar hij dwaalde af en toe
wel wat ver van zijn plaats afen zijn plaatsen

&

V. O. C. Strafschoppen moesten dus de be—
slissing voor de eerste— en de tweede plaats
brengen en die brachten V. 0, C. de zege.
Toch is een tweede prijs voor Alcmaria, te

i

en Rootring

‘ ebcegige #

Gerritse als

— w ————— „_

vooral

trechishalf, Hoorn heeft zeer zeker

g
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wegtrappen was onzeker. De midden!

‚ wel,
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VOETBALGEBEUREN IN EN
OM ALKMAAR.

De doelpunten waren dan ook

—Allen vktn behoorlijke kwaliteit, al had een
Boedeta
keeper er

#

zeker drie

van | kunnen

!::!crr}arìa is vrijwel den geheelen wed—
$trijd in de m_=erderheid geweest, al kreeg

| _ het ook spoedig een kleinen
a
”p

1—0—achter—

|

Istand, welke evenwel twee minuten later‘

|

Preeds in een 2—1—voorsprong was omgezet.

|

| Toenreeds was gebleken,dat deze keer de
withemden de beste papieren hadden en dat

oat

West—Frisia in vrijwel alles haar meerdere
Het was dus een steeds aanvallend Alcma—
ria, dat we gezien hebben en het spreekt dus
| bijna vanzelf, dat we geen oordeel kunnen

# | vellen over de middenlinie en de achterhoe—
de. In deze achterhoede maakte de

jonge

doelverdediger een fout, wat het eerste
doelpunt beteekende.Daarnaheeft hij ech—
. 2P

eenige keeren uitstekend werk ver—
dat moed geeft op de toekomst. Beide
backs waren alssteeds:Koning de stoere

begounen.
Allerwege premières. Het spel is

Voordat je ‘t weet, zit je er midden in. Wie zal

maje—
dit seizoen als Koning uit zijn afdeeling

zal qn
steitelijk te voorschijn schrijden, wie

atie—
jaar het gevecht met dat geduchte degrad
?
spook aanbinden
FC
In Alkmaar trok de wedstrijd Alemaria—H

uiteraard de meeste belangstelling, De club van
ge—
Van der Meulen is in heel Nederland graag
zien. Alcmaria wist, dat de eerste klap altijd

nog op zijn minst een daalder waard is, De

ploeg kan inderdaad dit seizoen hoopvol tege—

moet zien. HFC, alhoewel technisch niet zoozeer
de mindere, miste alle productiviteit, De ge—
vaarlijke rechtsbinnen Koper kon weinig uitrich—
ten. Doelman v. d. Togt had blijkbaar een off
day. Alcmaria heeft ìn Gerritse ‘n uitmuntenden

spil getroîfen. Van deze vondst van traïner Mijn—
ders kan men nog plezier beleven, De kleine

keeper Brouwer zal trouwens ook nog van

zich laten hooren: In de voorhoede was de mid—

voor van Wieringen uiterst gevaarlijk. De uit—
slag 61 is geflatteerd,
De beide andere „groote” clubs Alkmaarsche

Boys en Alkmaar deden het minder goed. De

eerste onderschatte Beverwijk 1 en kreeg daar—

door een 3—I nederlaag te slikken, Alkmaar 1 ®
voelde zich in de 3e klasse Nederlandsche nog
miet dadelijk thuis en moest met 6—0 naar

de kaasstad teruggaan,

€ij

Alemaria IV maakte met Beemster korte met— '°“\"í p

ten, De voorhoede produceerde liefst 8 doelpun— On
ten, terwijl de achterhoede van geen wĳken‘_;
wist. 8—0 is altijd nog een goed begin, In de
voorhoede bleek Jo Bos nog uitmuntend bruik—

baar.

Bergen | kon het in Castricum tegen CSV
niet bolwerken. Wij zijn nieuwsgierig hoe zij
het er verder zal afbrengen, Van een 3—1 neder— f
laag kan men nog niet veel zeggen.
In Sint—Pancras deekten Vrone 1 en WFC 4
met 4—4 de punten.
In de 2e klasse B brachten de Alkmaarsche

hat
toe.
In de 2e klasse D bracht Oudorp 1 het er

gonáaftoovﬁ’î$2.inm…

Een goede wedstrijd van de thuisclub.
verrassend goed voldeed: Ongetwijfeld
Moed voor de toekomst.
was v. Wieringen de motor, Hij heeft de
Laten wij vandaag, bij het eerste meeste aanvallen geleid en niet alleen

dtn
\_ z eo M

verslag in de kersversche seizoen, be— zelf drie doelpunten gemaakt, maar ook

ginnen met een compliment aan het zijn nevenspelers in staat gesteld, om te
een gepast gebruik
adres van Meinders, want die heeft doelpunten. Hij maakte
van zijn lichaamskracht en —lengte en wij
dat dubbel en dwars verdiend.
verzekeren hem, dat hij weldra door zij
Hij heeft in betrekkelijk korten tijd toekomstige tegenstanders geschaduwd zal
kans gezien, om een ongekende vecht— worden!
Intusschen is dat niet erg, want de ove—
lust in de Alcmaria—ploeg te brengen;
rige vier kunnen het ook! Keppel en v. d.
hij heeft een v, d. Pol en een v. Wie—
‘Pol combineerden snel en zuiver en Ham—
ringen (om er een paar te noemen) de stra en Homan deden precies hetzelfde.
„slow”—heid volkomen afgeleerd, hij Wel schoot Homan in de tweede helft wat
heeft een Keppel vinnig gemaakt en aan snelheid te kort, maar veel hinder
hem totaal doen vergeten, dat hij wel kwam daar niet van. En Hamstra heeft
vooral getoond, hoe nuttig goede en snelle
eens met zijn handen op den rug liep,
voorzetten kunnen zijn.
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Je goede verwachtin—
haar waren gesteld

Rootri
Was dit het Alcmaria, dat dit jaar een ondergeschikt belang geweest.
‘
H
nde overwinning op
zeer moeilijk seizoen zou moeten hebben
en week terug be—
En nu nog even de tegenstanders, De Keppel v.d.Polv.Wieringen
0
3 Wopucht is nagèko.
wegens gebrek aan spelersmateriaal? Was
achterhoede heeft tegen het snelle ° aan—
dit het Alcmaria met een schotlooze voor— valswerk van Alcmaria niet veel kunnen Chapon Drijver TWiss KoF
i
Beets
zwaluw maakt nog
hoede, een matige middenlinie en een wei— doen. Het was deze keer geen schande,
Lamp
an
Ifs na een zoo uìtste—
felende achterhoede?
ten Have
om zes doelpunten door te laten, want de
s in het vorige sci—
Neen, dit was een geheel ander Alcma— overmacht was te groot. Het achtertrig
Schras
p. C. : het degradatiespook
ria, een frisch, geestdriftig en hardwer— heeft bovendien nog heel wat aanvallen
dicht bij komen, Dat
H. f.

kend elftal, dat slechts één wil had:

eee tH..

wer ge

Jeer terî?

. C, zag
het einde.
en de Grand niet genoemd hebben, betee—
En zoo kwa®
3
kend dat niet, dat zij zwak waren, Verre
De elftallenwaren?
Was dit het Alcmaria, dat nauwelijks een
van dat: zij vormden met Gerritse een uit—
1
half jaar geleden vocht voor haar behoud
stekende linie, waarin beiden een snel Alcmaria
Brouwerf
en dat toen een volkomen gebrek aan
Koning
en productief spel speelden en het uitval—

zijn

huid zoo duur mogelijk te verkoopen. Dit

.oooooo vnooiT eee

paar keer iP ’”

nnnm ”> vnmo

onschadelijk gemaakt.

De middenlinie viel niet zoo op, al was
was een elftal, dat alle salonmanieren van Beets als spil iemand, die heel wat werk
moest
meer
weinig
dat
zich had afgeschud,
verrichtte. In ‘t algemeen leek het ons
hebben van dat fraaie korte spel, maar fout, dat zoowel de baks als een halflinie
tracht—
doel
zijn
spel
dat door frisch, open.
wat te veel opdrongen.
te te bereiken,
De voorhoede dreef geheel op Kaper, |
te
kort
te
jets
| Wij gelooven niemand
die zeer handig en snel was, maar in het
een
voor
dit
dat
doen, als wij zeggen,
schieten veelal te kort schoot. De overige
zeer groot deel Meinders‘ werk geweest is. spelers waren wel niet onvoldoende, maar
spelers.
de
van
wil
de
En natuurlijk
iets bizonders deden zij niet.
Want als die wil ontbroken had, zou ook
Tenslotte de scheidsrechter. Hij heeft
de allerduurste trainer niets bereikt heb— een paar foutjes gemaakt, maar overigens
ben.
den wedstrijd uitstekend geleid, Moeilijk
We weten wel, dat wij niet te vroeg had hij het niet, maar dat kwam ook door
dat
goed,
heel
mogen juichen; we weten
hem zelf: hij was terstond de leider en bij
na dezen succesvollen middag anderen zul— heeft geen enkele waarschuwing behoeven
Jen komen, maar wij weten ook, dat dit te geven. Het leek ons prettig, onder zulke |
elftal getoond heeft een uitstekende partij leiding te spelen; ‘t geeft vertrouwen aan |
voetbal te kunnen spelen en dat het in de spelers,
l
En het publiek? Dat is door het optre—
den van Alcmaria volkomen verrast ge:
worden en heeft het frissche, prettige spe

penenpeie ro
d0

s

ia‘s jongste ervaring en er
‘wel geducht rekening mee wor—
ouden. Tatusschen zijn de
ma puntjes dankbaar binnen ge—
ld. Hoe kostbaar die soms kun—

(‘

nen zijn, dat hebben we ook al weer
werleden jaar geleerd,

Voor uitbundige vreugde is op

gevreesde tegenstanders, Het eigen

‘aardige van het geval is, dat dit
elftal, op doelman Brouwer na, ge:
heel bestaat uit spelers, die we vroe.
iger ook al voor Alcmaria | hebben
Ger
zien uitkomen, ja, dat ze, op
ritse na, hun oude plaatsen weer in.
dit
ande
gensta
nemen, Dat er niette
alles, toch belangrijke vooruitgang
is te bespeuren, is stellig het werk
van trainer Meìnders. Voor alles,
heeft hij van verschillende spelers
we zouden haast zeggen ware vecht:
ge
jassen gemaakt, leder geeft zich
cinde
heel, van het begin tot het
er veel
Voegt men daaraan toe, dat

Ook burgemeester en mevr. van Kin

is gekof
meer eenheid in de ploeg
kor,

schot, die den wedstrijd van begin tot ei

men, terwijl het onvruchbtbarete bi
ie spel tot het verleden schijnt
n genoeg
hooren, dan zijn dit redene
te verklaren
om de vooruitgang
o0)
spelers
de
‘Fechniek hadden
dat er goedt
verleden jaar reeds en
zaten, _hoe
schutters in de voorhoede
gecon
hebben we bet al niet

volgden, hadden vee 1 genoegen in hi
spel en het deed jrettig aan, hen heìden
de tribune aanwezig te weten,

R

‘t

oogenhlik nog niet de minste reden.
We hebben echter het gevoel, dat
zullen
onze withemden dit jaar
‘worden gerekend te behooren tot de
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naar waarde gewaardeerd.
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met bijna even klinkende cijters

als Alcmaria: met 5—1 werd Bìoe—
mendaal in Bloemendaal geslagen.

h -=:‘_ tümpelitieFondag te
rug.
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We vermoeden, dat er in de kò—
mende ontmoeting

heel wat

meer
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gevraagd zal worden vln

nooten, We twijfelen niet aan het
unnen ‘der . Sportparkbewoners,
wèl
maar we gelooven, dat ‘ Gooi
s 18
een dor xwaarste tegensiander

Kan deze wedstrijd door Alemaria
omgé
in een overwinning worden
zet, dan beginnen wé langramer
hand beter te weten, wat wij aan
onze vereeniging hebben, Het zelf.
vertrouwen zou er bovendien stel—
lig in hooge mate door worden be—

de
vorderd en daarom kunnen we
Alemarianen slechts de welgemeen

de raad meegeven: „Doe oxträ jul
„Hie best, zet er alles op en werk of

„het Jeven er van afhing!”
Gerlen echter de hechte Alkmaar—
sche vérdediging, de vruchtbaar.

vuur,
heid van de voorhoede, het
|
dat de ploeg bezielt en de sfeer van
i;
alkaar goed begrijpen, die heersch
zouden we durven zetten op cen
kleine overwinning,
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mut de gwaarste tege
zal ons dit slechts
stander uit haar afdeeling, Zondag
het maatr
warste| Als dt!
4.a, wacht haar ‘t Goot, dat dewinnen
wor

heeft

Btn

wijeldersin
_ geëindigd, en waarvan

‘eenkortverslaggeven, willen wijhier

aanvullende bijzonderheden geven.,
een
_ Het s voorAlcmaria in alleopzichten

\prachtdag geweest. Het bezoek was buiten—

… groot — ook burgemeester v. Kinschot
zijn familie waren aanwezig en het weer

s

‚ misschien iets te warm voor de
; en last but not least, het Alcmaria—

laten zien, dat het dit jaar een
kan en wíil spelen., De training

F’…
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Théèft nu reeds zijn vruchten
&fgeworpen, want, al mogen er nog technische
en tactische fouten gemaakt zijn, er stond nu

‚echt elffàl in het veld, vol strijdlust, be—
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en in staat

om

tot

de laatste minuut

de overwinning ote strijden. Er was
dsgevoel, het spel van den een
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van den ander aan, Den meesten tijd

spel goed open gehouden, terwijl het
en positie zoeken veel beter verzorgd

in het vorig seizoen.

vyooral verdient een groote

lediging

het doel stond een keeper, op wien
vertrouwd kon worden, Bijtsma en
vormden een backstel, dat bijna niet te

;r

| In de migdenlinie was Gerritse de echte spil,

ruggegraat van het elftal, Rootring zwoegde
als van ouds en me; succes, De Grand, die al
spoedig Hoorn verving, kwam na een
S

er steeds beter in; zijn koppen

onzeker

perfect. °
d
was productief, als wij in
niet gekend hebben. Hamstra en
zeer snel op de vleugels, terwijl
waar het noodig was naar binnen
loopen en zelf te schieten. Van de

nenspelers was v. d. Pol de beste. Hooman

nog wel eens moeite om het tempo te
n, terwijl hij de ouode kwaal vanden bal

e lang bij zich houden, niet geheel afgeleerd
Wieringen
hts

slotte,

ten

meer als een

ontpopt . zich

uitstekend mid—voor, die

doodelijke

schoten

weet

te

ﬁ elftal, in dezen vorm spelend, kan
met vertrouwen het seizoen tege—

F. C. brachteen elftal in hetveld, dat

nietkonaanzien, nogzoo kortgeledenin
eerste klaste hebben gespeeld.
De verde—

heeft het eerste doelpunt in deze competitie
gescoord.Zooalswijde situatiebekeken,stond

hij evenwel absoluut huitenspel,
Enthouslast wordt nu verder gespeeld; onop—
houdelijk, zoowel overlinksals overrechtsis

Ê-°°;t_àùnmäkmnmtw……„g
neer.

niet ylug genoeg, om onmiddellijk

bedreigde verdediging te hulp te

an niet verder spelen

de Grand valtin alslinkhalf,
Meerdere kansengaan dan

slecht schietenverloren.
Maar
ookH.F.C,
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n bekende keiharde en strakketoschoten,ze Was

genen, die de gang n
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‚ maar

de—

aar het Sportpark hebben
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gekomen.
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e
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zeer bhoog
zo níiet
ïnomc-n worden
aar dat kwam vermoedelijk voor een groot deel

omdat men nog meende te doen te hebben

Alemaria van verleden jaar, En dat m lt gs

met het

led

tusschen toen en nu ligt een z(::emerpxgìzcea'îlworden,
| tie
en in dien tijd zijn wonderen verricht, Zondag j.l

tegen Wûst—Frisia hebben we daarvan reeds hetgeën‘

zeker schij

bracht, een bijna
extrà woo
te verhinderen, Deze speler verdient een
zijn taak als derde
van lof voor de manier, waarop hij
voorhoede der
back vervulde. Wij gelooven dat de

zijn rescluut
gasten niet gevaarlijk kon worden door

ingrijpen en goed opbrengen.

spel vertoond werd, moesten de witte Haarlemmers

De tweede helft,

Het het ook zij, de eerste competitiewedstrijd . is

achter den rug en daarin hebben de sportparkbewo—
ners getoond, dat zij, die de toekomst met vertrou—
wen togemoet zagen, recht hebben gehad. In

lreffen, waarin vooral voor de rust een uitstekend
met niet m_\ndnr dan 6—1 het onderspit delven,
Boeseken
Onder leiding van scheidsrechter Ir.

werd op tijd begonnen. De volgende elftallen ston—
‘
den in het veld:
C

Ger.
Vermelding verdient een uitstekende safe van
l van H.F.C. goed op:
ritse, die, toen de linkervleugenend
wist
nog
doelpunt

een

g:"l:_l:!ìluen daarvan zijn dikwijls niet zeer—veel—

|

ht gevaar hebben kunnen opleveren, indien

den wellic
ware uit de Ìl_lrht
niet Brouwer deze balien als het
elftal—commissië
plukte. Met dezen keeper heeft de
i
wel een goede greep gedaan!

geen _verandeIn den stand 2—0 kwam voorloopig
een unstok_end
ring meer. Wel noteerden we nog
verandering.
schot van Homan, maar het bracht geen
v. d. Togt voor
Eindelijk echter was het v. d. Pol, die
een bal, waar
de derde maal wist te verrassen, door
lman, in het
hij even eerder bij was dan de H.F.C.—doe
vijandelijk net te deponeeren.

was echter een „vriendschappelijke” ontmoeting en

wexo

bi i ncaitensamn on

en ander kunnen zien. Met 8—2 won Alcmaria. Dat

Goed zo0,
veelal met goed geplaatste ballen zuiverde.
Bijlsma!
eorners zou—
Enk=le door H.F.C. zeer goed genomen

LE.C.: v. d, Togt; Dorsman, ten Have; v. Alphen,

| Beets, Lamp; Höck, Koper, Twiss, Drijver, Chapon.
Alcmaria: Brouwer; Koning, Bijlsmaâ: Hoorn, Ger—

ritse, Rootring; Hamstra, Homan, v, Wieringen, v.

| d. Poll, Keppel.
Aanvoorder Gerritse verliest de toss en HFC kiest
den wind in den rug.
Needs dadelijk was Alcmaria in den aanval. Jam—
mer was, dat Hoorn reeds heel spoedig na het be—
gin moest uitvallen. Hij werd door de Grand behoor—
lijk vervangen, hoewel afgaande op wat we de vo—
ge week van Hoorn to zien kregen, deze laatsto spe—
ler ons wellicht toch iets beter bevalt.
om
Al spoedig wisten de gastheeren hun overwicht

kreeg den
te zetten in een doelpunt. Van Wieringen
Naar
bal van links toegespeeld in vrijstaande positie.
scheids—
de
doch
onze meening stond hij buitenspel,
niet voldoen—
rechter, die over het algemeen het spel
de volgde, floot niet af. De Alemaria—middenvoor
hij wilde zeg—
bracht den bal even op en kalm, alsof
Togt met een
n: wie doet me wat, gat hij v. d.
goal van de

grmìdnhel schot het nakijken. De eerste

competitie was gescoord.
we een keu—
Slechts weinige minuten later kregen

cor—
rig staaltje drichoekspel te zien. Rootring gaf pass
rect door naar v, d. Pol, die op zijn beurt een

vn

£C
de wedstrijd Al:êzlxä‘ä:ar\flilrl('.r'\iî_ux‘;
plogramma
maar de—
beide derde—klassers moesten op reis,

llen bleek zeer dui.

to wenschen over. Bij deze aanva
speler Bijlsma is, DV hij het
delijk, welk een nuttig
rwege liet en zijn terrein
achte
len
pinge
de
beken

Met den stand 3—0 kwam de rust.

moo

Voor väandaag stond v oör

p hij dit deed, liet |Ìâ°‘l
pen, doch de manier, waaro
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ALOMARIÁ SLAAT DE KHAARLEMMERS
Met oi

en van baar kant alles jn
zich ni:t”c;‚betuigd HÌetachte
rstand te verkleinen.De
het werk stelde om den
enkele keeren ingrij—
Alkmaarsche doelman moest

De tweede helft was niet zoo aantrekkelijk als da
eerste.
Alcmaria was de meerdere. H.F.C. deed wel zijn

best, doch de achterhoede van Alcmaria, gesteund
door Gerritse, wist van geen wijken, Daartegen:
over bleef de voorhoede der gastheeren productief.

Jammer was het, dat de Alcmarianen zich nog al

al eens buitenspel lieten zetten, wat echter niet ver:
risico
hinderde, dat dit voor de gasten ook eenig
met zich meebracht. Successievelijk waren het Van

Wieringen, Keppel, en wederom Van Wieringen, dig
de score opvoerden tot 6—0.
Met een blanken stand zou Alcmaria echter niet
winnen. Bij een aanval der Haarlemmers liepen en:
kele Alcmarianen elkaar in den weg en het was,
naar we meenen, Bijlsma, die binnen de beruchta
lijnen de bal met de band raakte. Penalty voor
H.F.C. De strafschop werd door Drijver goed geno—
men en de eer was voor de gasten gered. In dezen
stand kwam geen verandering meer.
De eerste competitiewedstrijd was door onze twee—

de klasser gewonnen en verdiend gewonnen. ”Het
|
kan zijn; dat deze 6—1 uitslag een weinig geflatteerd
is, gezien het eerste buiten—spel doelpunt, terwijl het
a
keer
een
dubieus is of de bal later bij Alcmari niet
over de doellijn is geweest, er kan geen twijfel aan

bestaan, of de overwinning is behaald door dengeng
°
aan wien ze toekwam,

S.
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io eee tentwontennvieien
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oens

â:v:eedek c'hâel
hij de maker van h;?
oo
Het spreekt vanzeìf,

Alcmaria forceert een gelijk spel.
”

In de laatste minuten de gelijkmaker.
GPANNENDE WEDSTRIJD,

werd op zijn beurt bevoor— en benadeeld.

Nee, ‘t is geen mooie wedstrijd ge—
weest, daar op het Hilversumsche

sportveld. Maar als men vraagt, of er
spaning was :inderdaad, precies 90
minuten lang hebben de supporters
van beide kanten in spanuing geleefd:
de eerste helft, omdat ze hoopte, dat
‘t Gooi zich zou kunnen handhaven,
de andere, omdat ze hoopte, dat Alc—
maria nog een gelijk spel zou kunnen
bevechten.

Dat laatste is gebeurd: Alcmaria heeft
3 minuten voor heteinde een zeker schij—
nende nederlaag kunnen voorkomen en
met de verdeeling der puntjes mogen beide

Het ruwe harde spel kwam ook niet van
een kant: beide elftallen stonden als 3
ware hun mannetje en hebben dat ver:
schillende keeren gedemonstreerd.
Het spreekt daarom welhaast vanzelf
dat de wedstrijd niet fraai kon zijn. Elké
aanval werd ontijdig afgebroken door dé
tegenpartij en het merkwaardige was wel
dat men à bij beide partijen een versterkté
verdediging had. Daardoor moest het spel)
5
want die
wel tegenvallen,
voorhoeden
der
stunden
steeds weer
voor een overmschij

p
Toch gelooven wij, dat de taktiek

van

g ttrm

was een spel van man

j

tegen

man,

van

bijna gelukt was.
Zoo kwam de rust met

1—O.
uitslag, want Alemaria hui\r—n…°
aarlijk geen

doelpunt
verdiend en ‘t Goolkree g ìn het
€
overwicht van het eerste kwartierprecies
wat haar toekwam.

De tweede helft.
Als we hoopten, dat Alcmaria in de
tweede helft een betere partij zou geven,
dan werden wij in het begin wel erg te—

konden terug vinden. En hoewel er van een
Gooi—

icht

|
1

gee

nvooo

n sprake | meer| was,
,. e ee
leef
‘t Gooi meerg een geheel en was daar—

door steeds gereed, om een aanval af

te
|

slaan en zelf een aanval op te bouwen.

”E GOO1—ALGMLI

Geleidelijk veranderde echter het spel—

over het doel. In die periode kon ook Ham»— @
haar voorhoede, om daarna weer vlug eer stra
nog een goede voorzet geven, waarbij 8 een ontmoeting, die vooral voor
te nemen. Bij

verdedigende positie in

voor, want deze Gooische | axnvallende
was een zeer gevaarlijk man met een g
schot. Zijn grootste fout was echter, da

hij het te vaak alleen probeerde.

v. Wieringen en Keppel elkaar in den weg gerkte door het uitstekende techni
liepen:
j0l, waartegenover Alcmaria zette
‘t Gooi zag het gevaar in en liet haar …n'd.l;:w:'.gäâu w:äîx

voorhoede nu geheel aan haar zelf over. % hebben zien
brengen, al. dat, wi
De rest verdedigde. En ziet, precies als in 30 {@ruggetr
okken positie

de eerste helft met

Alcmari
aria, gebeurde nu …k“…k‚‚.… ehat oal eij
ze
met ‘t Gooi:
dee ballen
ballen uit
ui haar verdediging kan gaanvalle
nd Goo
Gooi en
anvnl end
en sen
een Al
Alee
kmen_me:x-en_deels terecht bij de iging
Alc—
h—…-mxddenllme die steeds maar
'l'r voorhoede

weer

De wedstrijd. n oen kwam aan het werk zette.
_ook eindelijk de reeds ge—
De wedstrijd begon met een zeer sterk oemde ruwheid een
hartig woordje
1 mee—
h
den wedstrijd in handen kreeg. En toen Gooî—overwicht, terwijl Alcmaria in = het! spelen en

hij bovendien zich eenige keeren geheel
vergiste, toen was het heelemaal mis,
homerisch gelach van ‘t publiek
wel van de kook brengen,

le Alkmaarsche

| leurgesteld. Er heerschte in de ploeg een
onzekerheid, die veroorzaakte, dat de
spelers hun zelfvertrouwen maar niet

‘t Gooi over ‘t algemeen iets beter was) beeld.
De witte middenlinie ging de voor—
werd zoowel het terrein va
dan die van Alcmaria. Want hoewel dé hoede steunen
en al gauw kreeg
v. Wie—
li kunnen
vlo
wo
ar
f
e 3 Ĳ‚'‚ ‘‚l‚'et o
verslag
gever
Gooische middenlinie niet al te veel waag< ringen een pass
en schoot via de lat juist sum gespeelden wedstrijd van Als
de, ze hielp bij verschillende aanvatleit

clubs tevreden zijn. Geen der elftallen toch Alcmaria daarentegen bleef de middenlinie
had de overwinning verdiend, hoe hard te veel en te uitsluitend verdedigen en
er ook gevochten is.
voerde Gerritse zijn taak als beschermer
Hard, zelf ruw was de wedstrijd gedu— van den Gooischen mid—voor o. ì. wat al
rende het grootste deel van den tijd, Het te ver door. Er was natuurlijk reden,
duwtjes en haken, en het was jammer,
dat de scheidsrechter tegen dat spel niet
opgewassen was. Hij heeft eenige keeren
dreigend zijn vingers omhoog gestoken, hij
heeft tal van vrije trappen laten nemen,
maar daarmee bereikte hij niet, dat hij

”eee
Wesineeeenenioetie.......... m

k

ari

achterstand en zettei

eerste kwartier min o? meer faalde, Geen! pen te ù:f°f:;\w:îevìeeï:_ o vrije trap—|althans den gelijkmaker te forceer
tot |

der withemden kreeg schijnbaar gelegen—! maria
heid, om in zijn spel te komen en hoewel De drukop h

i

als tegen

Alc—

j0„zoo ©ooi”do6! werd steeds
de witte defensie tal van aanvallen af=| grooteren
€n de
soliede verdedigging
i
bleef
sloeg, gebeurde dat te onzeker en boven—
f

dat het zoo liep en in
zooverre verliep alles nog vrij normaal, dien verzuimde men, om daarin een ball i
dat hij tenminste neutraal was: elk elftal naar zijn eigen voorhoede te plaatsen,

zoo safe, als ze er oompro
äkelĳk

” Toch kwam de gelijkmaker maar
ha

zwaren wedstrijd waarin
nog ouzeker bieef, wie al

maarsche Boys als dat van Alkmaar afgekeurd, zoo—
dat we slechts het verslag kunnen geven van de

In … gespeelden wedstrijd van Alcmaria te—

gen ‘t Gooi.

'Het was een ontmoeting, die vooral voor de rust

zich kenmerkte door het uitstekende technische spel
van ‘t Gooi, waartegenover Alcmaria zette een en—
thousiast zwoegen. Er werd aanvankelijk gespeeld
naar het systeem dat we de laatste weken geregeld
in practijk hebben zien brengen, n.l. dat, waarbij de
halfbacks in teruggetrokken positie staan en . de

spil hoofdzakelijk tot taak heeft den mid—voor van de
tegenpartij te bewaken. Hoe het ook zij, voor de rust
zagen we een aanvallend Gooi en een Alcmaria, dat

hoofdzakelijk in de verdediging was, waarbij af en
toe uitvallen plaats hadden, die soms gevaarlijk ge—

noeg waren.

wanes

Na half—time, dat met een stand van 1—0 voor ‘t

Gooi inging, hadden de withemden hun tactiek ge—
wijzigd. Ze hadden een achterstand en zetten er al—
les op om althans den gelijkmaker te forceeren. Het

laat—
was een uiterst zwaren wedstrijd,waarin tot de
over—
ste oogenblikken nog onzeker bleef, wie als

winnaar uit het perk zou treden,
het algemeen was het spel van ‘t Gooi tech—
ook zeer
nj2grîrhet besl%e. De Alcmarianen, die zeker
aan
goede capaciteiten bezitten, hebben het vooral

,
hun uithoudingsvermogen te danken
hun...
ist bieef. Intusschen
dat (ÏìlËed°âri.id tenslotte onbesl vermelden, dat b.v.
doet het ons genoegen te kunnenrollen volkomen om—
de
een kwartier voor het einde
waren toen geheel
erd waren. De Alkmaarders weinig meer dan
deed
Gooi
‘t
en
rheid
voor—

digen om de 1—0
Ĳe…meergtî macht verde
was vergroot, te behour
niet
s
steed
nog
die
È“'

F

ter het signaal voor het begin

Foen de -zheää°*‘„…‚… zich onmiddellijk op,

tijd op zich wachten.
ä Ëaä?'w eenigen
úng:ä't"
dan nerveus spel vnnh2:ltd;in

komen er beter in. Het is dan ook jammer, dat

mooi opbrengen voor buitenspel wordt gefloten.

‘ Langzamerhand begint te blijken, dat de scheids—

rechter voor zijn taak minder goed berekend is. We
zien hem fluiten op appelleeren.———=———”
Een opmerking aan het adres van de Alkmaarsche
achterhoede. Brouwer is een goede doelman, die bo—
vendien de goede eigenschap bezit om zijn backs tĳ
dig en duidelijk instructies te geven omtrent hetgeen
hij van hen verwacht, We meenden te kunnen con—
stateeren dat deze instructies niet altijd correct en
voor alles niet onmiddellijk werden opgevolgd. Dit
is fout van de backs, We hopen in het belang van
Aicmaria, dat dit een volgend maal anders zal zijn.

Intusschen, al was Alcmaria een punt achter, er

was geen sprake van dat men bij de pakken ging

neerzitten, Er werd gewerkt en aangepakt, dat het

een lust was en omtrent den einduitslag, dat begre.
pen we, viel nog niets te zeggen. We zagen goede
schoten van Gerritse en Rootring. Ook van Wierin—
gen kopt een keer schitterend in, maar de keepar
van ‘t Gooi weet de bal er uìt te grabbelen. Homan
speelt een uitstekende partij en de achterhoede van
‘t Gooi moet alle zeilen bijzetten om onheil te voor—
komen. Zoo komt de rust met een 1—0 achterstand
voor Alcmaria.
Onmiddellijk na den aftrap noteerden we een ha—

chelijk moment voor Alcmaria. Het keiharde schot,
rakelings
dat den aanval van ‘t Gooi besloot ging
over. Dan echter is het een geregeld op en neergaan
Brouwer
waarbij ‘t Gooi iets sterker is. Doelman

redt keurig door tweemaal achtereen resoluut uit te
loopen, Het spel der Hilversummers schijnt ons iets|
soepeler dan dat der Alkmaarders. Die weten
ter van geen wijken. Hun aanvallen zijn iets tal

dan voor de rust. We noteeren enkele schitterende
schoten van van Wieringen en ‘t Gooi mag van ge—

|
i

luk spreken, want op ‘n gegeven oogenblik zien we
binnen de beruchte lijnen duidelijk hands maken,

hetgeen den scheidsrechter echter ontgaat.

|

Er is inmiddels een half uur na de rust gespoold |

en Alcmaria verandert zijn opstelling. Gerritse
$
links binnen spelen. Homan linkshalf en de
1
verhuist naar de a})ilpl„ts‚ waar hij een meer voor.

uitgeschoven
tie gaat innemen en waar hij
krijgen
of soms
‘
af en toe de bal half t Gooi van links, rnllt: stekend werk liet zien,
een
Het spel wordt harder en de scheidsrechter

uit.

sz

heerscht het onvoldoende. Hij geeft enkele nrkq=

de beslissingen aan weerszijden.

”

Alcmaria is nu gedecideerd sterker. Er wordt |
zettend hard gewerkt voor den
en

worden verschillende corners

breekt ‘t Gooi nog door, maar

Af en

eee deege

In Alkmaar werd zoowel het terrein van de Alk—

aanval. Homan geeft goed door naar v. Wieringen,
deze schiet in, maar het schot is onzuiver. Direct
daarna een corner voor Alcmaria die niets oplevert.
De withemden zijn thans sterk aanvallend en ;3

ni beteetnn n. cenite
na

”T GOO1—ALCMARIA i—i.

voor
Brouwer onhoudbaar was, geeft hij zijn club de lei— ,
ding,
Na oen aftrap komt Alcmaria onmiddellijk in den

k

”de Alkmaarsche
Sportvelden ——
…

de

Wanneer er een kwartier is guïeeld„‚
Gooische goal—getter Winthorst het leer in
de positie.en met een schitterend schot, dat

na

[| |

e gastheeren maaktenu eenlotle genomen

j8

5

uiteenHstig g

Even

tt eeee i

bi Ê
i
á

later l:on.(?e‘mmslechts:

var een corner redden.Den hal hien

(tîqoîl_:vas in deze perinde ook miet —

' …C tweede he„t
e

oato oel?

vond
1 aOnder vrij groote belangstelling
€
|È

”t Gooi‘s

drie spelers bestond, Huishof was in de riWiniijk, want zoowel Kok als Wij

{voorhoede wel de minste en ook N. Cohen Kächten nog eenige malen den bat

was nog niet wat we van hem gewend zijn,

Por., doch Winthorst kopte eerst

Overigens verdiende de tegenpartij haar Rarna kon hij het leder niet meer ‘

eerste thuiswedstrijd| tegenpunt
ten volle, » want na de rust heeft FXEN.
‘

waarbij

:

1| fplaats,
die gelijk
resultaten van
‘t Gooi—verdediging
keeper| Daarna begon het spel minder vri
|week reeds
dedendevermoeden
voorverleden
‘t G0i zeghe[î
Conen de
incluis
— lastig genoeg—gemaakt.
CPAPPelijk te worden en vooral Gers
|jgeen gemakkelijke beloofde te worden.
lAls gezegd werden er in deze speelhelft P Winthorst waren nog
al eens ”sfaaos ©
\|
De gasten hadden verleden week wel Wat ‘ tal yan ongerechtigheden begaan, waar. [°{!{ÎSe ging na een vermaning van
schei
1 jal te gemakkelijk op hiet vrij zwakke H.F.C. tegen scheidsrechter Rommers te laat en »chter Rommers naar de míddcnvoä

| een 61 zege behaald, waaraan het Ver—|onvoldoende optrad, hetgeen de overtreders
” 989d zijn taak aan de Grand over,
|| moedelijk te wijten was, dat ze wat KAlM| tenslotte in

:

de gaten hadden en zich steeds Cffitse in den aanval kwam er tevens

| | begonnen,

t Gooi daarentegen pakte van stonde af

meer permitteerden.

svendigheid

de ‘t Gooi—acht

niet veeg

| bechter minder veine, zoodat de doelpunten— | Even over twee stelden de ploegen zichelfs v. Rheenen was niet meer de kalme
. lmachine wat
trgag operkie
als volgt op:
ack, die hij altoos is.

daarom spil Gerritse als stopper opgesteld,

fmet blijkbaar de geheime opdracht om
Winthorst in de gaten te houden. En dat

heeft hij gedaan. Vooral in

de

tweede

”r 6001

Cohen werd danig op de huid
n bleef eens zelfs met den bal

M. Cohen

anden liggen,.

d en danlmet de hanten. Bovendien bleek

|

Koning

inthorgtïeen goede goalgetter, maar in

de

|
‘

voetbaliechniek minder doorkneed dan

‘ bzijn schaduw van gisteren i.c. Gerritse.
$ O.i. beging ‘t Gooi in de tweede helit[|

nemen; |
het Alc

’u-hmen
in

lende gt

Spaans I. Cohen—,
ov. Rheenen
Toen Rommers even later
Grigtee
v En
voor een over.
..
z
reding ongeveer midden in het veld
ok Hulshof Winthorst N. Cohen Wnllemsept‚e…en tot groote hìlariteit van mbliâ°
ä

0
pelers v. Wieringen en Spaans
|
werd toen sommige keeren zelfs te lHamstra Homan v.Wieringen v.d, Pol Keppel oor.
lbar en hij deed dit voor allen zichtbaar,
€. de Grand Gerritse Rootring
Kok schoot even later in
Bijlsma

‘rouwer,

Brouwer

Justig | &
|

de banden van

$

ä"ää:

5

ALCMARIA VICTRIX
‚E°“ vrije trap wegens hands werd door,
”t Gooi was alzoo volledig en AlemariaWinthorst niet naar behooren benut en

# fout zich te veel tot verdedigen te be—|had een invaller voor Hoorn, die in den Ven later schoot hij nog eens rakelings
alen,

i

waardoor Alcmaria Victrix te veel de| eersten wedstrijd reeds na eenige minuten?Ver.

f

”Sg

Nadat de achterhoede van ‘t Gooi
insloot. Een hands Buften het strafschop—| De thuisclub opende met een heftig offen— ‘OoOr vele moeilijkheden geplaatst was,reeds
be—
Bebied leverde toen een vrijen trap op| sìef dat de gasten sterk op hun hoede deed ‘NG een der spelers buiten het strafschop—
tegen de geelzwarten, die op geraffineerde| zijn.
iebied een hands, waarvoor Alemaria ven
Wijze genomen den gelijkmaker opleverde, | Deze kwamen slechts sporadisch voor fllen trap ten deel viel. Gerritse
plaatste
Gooi verspeelde daardoor een zeer nut— |Cohen‘s heiligdom en eerst kort voor de ich achter den bal, liep er echter langs,

dreflpunt,

‘t Gooi‘s overwicht wikde

|

___‘CN geslaagde list.

het Alcmaria Victrix hadhiermedeeen

en we dat op de overigens zeer soliede|Voor doel evenwel niet vlotten, zoodat het PEl Verworven en achtte zich daa
acks,

kalm, t
Spoedig

gegooid,

>

ge—

die gtwoon]ĳk plegen hun boon{jes slechts blj-èèn doelpunt bleef
na p!.m. Ï5Jkk‘g' zoodat ZE'_dit winstpunt met man

thuisclut

in bena;

eenmaal

2 kunnen doppen, vooral als er/minuten door G. Winthorst gescoord na
” Macht verdedigde, hetgeen maar al te
en nhen
en wordt
M. Cohen
een behoorlijke|goed vrijmaken en aangeven van den bal°*d gelukte, zoodat het cinde een ver—
acht
gezomen,
door N. Cohen, 1—D.
eeling der punten bracht.
f

soupless

B. ‘

wordt d

Het wil ons dan ook voorkomen dat de|

eg n

| heeren
lijker. 2
(|helft en
je Dasse

rust noteerden we het eerste schot op het Vaarna Homan dien zuiver in doel plaatste.

| Als we zeggen dat het te veel toeleggen|Gooi—doel van den voet van Rootring,
p de verdediging o.i. fout was, dan gron— | Ondanks

veer dez
I| Brouwel

{|in ‘t ne
{ {1—0).

handen vrij kreeg en ‘f Gooi als het ware|moest uitvallen.

|

vaardigt
een han
bal ech;

”

r

Na dt
ar

oel belemmerde een rustig wegwerken

1
Alcmaria Victrix had op een
‘[op scoren beluste voorhoede gerekend en

minder |
stheer

De wedstrijd. De groote ophooping van spelers

had

gelijkma
tweede |

een leve

serd nu vaak danig in het nauw gebrach

‚ penthousiast aan en dreel daardoor de gasten

op eigen heift terug. De voorhoede

en

s TY
p

|

ml
wijten d

_Even leidde dit doelpunt tot meer inten—

finie minder op dreef was en het| sief aanpakken van Alcmaria Victrix, doch
A. V. moest afleggen, tenminste zoo—| Weldra had ‘t Gooi weer de overhand, In

js de gasten
in de tweede helft optraden.|deze periode noteerden we eenige ondoel—
tende

e e ”e di ”oi

adat

t

voordur
Gooischi
danig |

on

schoten van Huishof en Cohen.

toenRootring het hierboven bedoel—

schot op Vt—Gooi—deel—gelest—had,

de er even

aar voor de ‘t 0001»3‚

aar Cohen kon tijdig ì
Midvoor v. Wieringen kopte nog eens
naar Cohen doch deze kon den bal weg—
slaanenzoo kw
derustm
am
et 1—0 voor—

Sprong voor ‘t Gooi.

e
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„Belft bebben de talrijke toeschouwers — het

waren er ongeveer drieduizend — van goed

doelpunten niet geheel

Weer krijgt de middenvoor, tusschen

Het

De wedstrijd.
{

Bij HR.C. ontbreekt Schotten nog op het

‘appèl. Op zijn plaats speelt Selderbeek, terwijl

Alcmaria een invaller heeft voor den links—
half. Stoìk wint den toss en kiest de zonin
í

Om 2.35

1

laat scheidsrechter Hageman begin—

B

|

Na eenig heen en weer getrap, onderneemt
Alcmaria de eerste gevaarlijke aanvallen,
waarbij direct blijkt, dat de kaas—stedelingen
over een heel goede ploeg beschikken.
Alcmaria neemt
deleiding.

‘Reeds na vijf minuten volgt de eerste corner

verbiddelijk naar het midden.

Er moet nog tien minuten gespeeld wordel

en even komt HRC nog in den aanval. Aan
den anderen kant geeft Hamstra een staaltje

solo—voetbal, dat met een applausje beloond
wordt. Veel belangrijks gebeurt er niet meer.
Rest ons nog te vermelden, dat de Alkmaar—
sche rechtsbinnen een kwartier voor tijd ver—
vangen werd.

SLECHTE BEURT VAN H.R.C. |

dn

het H‚R.C.—doel. Even een gevaarlijke situ—

maar de bal wordt weggewerkt. Een aan—
op het A.—doel volgt, maar Dissel maakt

s_

_ Bijeenhernieu
A.—aanvalwden
krijgt,door
talmenvanStolk, delinksbuiten den baì, een

5

3—I—nederlaag tegen
Alecm. Victrix

i

35

voorzet volgt naar den linksbinnen, die wel

volgen

Alemariatraptaf.
meerderheid. Snel

ganvallenelkander

Ë
8

De Racingwint den
|Reeds
dadelijk zijn zein

een fout maakt,krijgtAlo. Victrix
te wijzeeen 1—0—voorsprong, Da—

aftrapbreektDisseldoor,hijkrijgt

#
$

Belderbeek
Dijkshoorn
H. R. C.

ji

thmeteeukxlm.murm.
Ù
schot z‘n club de leiding bezorgt,|

$Br

zew

3

De grensrechter en spelers van HRC gag
naar den scheidsrechter, maar deze wijst o;

j

i

den rug, wat later geen voordeel bleek te zijn.

buitenspel is. In ieder geval is dat een groote
{fout. de middenvoor schiet langs den uitloo»

83 5

#

waren,

Van onzen plaats hebben we het níet goed
kunnen zien, maar de rood—witte achterhoede
blijft staan, in de veronderstelling, dat het

8

j

zuiver

tweede was zeker buitenspel. Nu en dan was
lhet spel ruw, waardoor nogal eens vrije schop—
pen moesten worden uitgedeeld.

ì

|

backs van HRC staande, dan bal toegespeel

Ëünnd. al was het jammer, dat twee van de drie

bo
.W

Het wordt 1—3,

ifijijl 5 ifi—FHr......

\maria, waarvan spil Gerritsen geregeld met de

|

wz

‚ken speeide, in tegenstelling met die van Alc—

8p

de middenlinie bijna voortdurend teruggetrok—

H

$

? Een groote fout was het, dat
Voorzaak hiervan

&

Alcmaria komt weer in den aanval,

B . 2r

genieten.
@ rust was H.R.C. er volkomen uit. De

h

ze —s P
aria‘s fracueze
fraaie
Een verdiende 3—1 o
!onbnl.

geweest is voor Alcmaria: zelf den
moeilijken uitwedstrijd in den Helder
winnen en tegelijkertijd onverwacht

«: De groothede
zins
voor

de sterkste ploegen zien verliezen of| kon..
in elk geval puntjes zien . verliezen

Kleine overwinninge

Rootì

plaats.
B. D. 0,, B, B, C. en ‘t Gooi! ‘t Gevolg
De achtezhoede der th…»-u..Ëg‚'ì‘r"
is, dat Alcmaria thans de minste ver— opruimen en dat verstond ze gisteren hee
liespunten heeft, en met 5 punten uit goed. Alleen bleek bij een te hooge druk op
vol—
drie wedstrijden een prachtigen stand het doel, dat de backs de situatie niet
en Bovendien zou hun
r:cht
behee
e
doend
op de jonge competitielijst inneemt.
ge—
opstelling beter kunnen zijn, want het
Er moeten echter nog 15 wedstrijden beurde al te vaak, dat beiden op een lijn
gespeeld worden en er kan nog van alles stonden. Dat kostte het tweede, beslissen—
\ gebeuren, zoodat wij nog heelemaal geen de doelpunt, maar dat had fataal kunnen
houvast kunnen hebben.
worden, als van Wieringen iets gelukkiger
Wij weten alleen dit: Alcmaria heeft een met zijn schoten geweest was.
Gìede ploeg, die meetelt in de tweede
Intusschen is de ploeg als geheel een
asse; maar...
het krachtsverschil tus— zeer goede tweedeklasser, die heusch niet
‘schen de ploegen is zeer, zeer gering. Wij bang behoeft te zijn voor de onderste
zien nog geen positief zwakkere en nog plaats! Verre van cat.
geen positief sterkste club in 2 B. H. F. C.
Bij Alcmarià werd weer de meeste zorg
moge zwak zijn, het gelijke spel van gis— aan de verdediging besteed, zoodat slechts
teren bewijst, dat ze aan het tweedeklas—
se—spelpeil gewend raakt. Bloemendaal

mag eenige keeren geklopt zijn, ze wint
dan toch maar van E. D, O. En B. F. C.
moge sterk zijn, gisteren verloor ze toch!

En ‘t Gooi moge kampioensideeën hebben,
ze is nu al vier punten kwijt.
Men ziet: voorspellingen schijnen voor—

uit een strafschop tegen haar gedoelpunt
kon worden. Dat was weer goed gezien.
En bovendien was de spelopvditing thans
voor ons gevoel beter dan tegen ‘t Gooi, |
omdat de middenlinie zooveel mogelijk ook
den aanval steunde.
Díl trio kan op een uitstekenden wed—
sl.rud terug zien, evenals trouwens de ge—
Mr aif haaft 9, j. wel den
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„Dat is voor vandaag een zacht

werd ge—
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signaal geeft, hebben zich de volgende elftal..
len opgesteld;

pp.o.
Zandstra
Koppen

Oomen

Köhl Bchijvenaar v, Pution

Dé grootste zien we daarin, dat tegen
todere tegenatander, welke het ook is, de ver
Goorgevoerde W—formatie in practijk wordt
gebracht, Dit systeem, althans de wijze waar—
op Alcmaria het speelt, maakt, dat de wit—
hemden in aen regel in de verdediging zijn. We
geven toe, dàt de spelers ‚et uitstekend ver—
staan en dat de achterhoede nauwelijks te
passceren is,” Echter, de aanval wordt er
zwakker door, ja, men krijgt soms den indruk
dat die verwaarloosd wordt.
Nu willen we niet zeggen, dat deze tactiek
soms niet uitstekend kan zijn, Altijd is ze het
echter niet, Onze meening is, dat ze het voor—
deeligst in toepassing wordt gebracht bij een
tegenstander met een sterke voorhoede en een
zwakke verdediging, Speelt men tegen een
elftal met een zwakke aanval en een sterke
Aachterhoede, dan is ze noodeloos en dus nut—

Hamstra Homan v, Wieringen v.4. Pol Keppel
de Grand
Gerritse
Rootri
Koning
Bijlsma
Brouwer

Perukel Spek

Het begin is een wederzijdsch verkennen.
Een corner tegen Alcmariía brengt even ge—
vaar, maar een oogenblik later zijn de wit—
hemden in den aanval en de Grand lost een
kanjer op het vijandelijk doel, die door den
|
uitstekend spelenden van Born nog juist tot
corner kan worden gewerkt. De hoekschop
wordt goed genomen en rakelings overge—
kopt.
Dan valt v. d. Pol uit. Zijn blessure, ver—
leden week opgeloopen in den wedstrijd tegen
HRC, bleek hem het verder spelen onmoge—
lijk te maken. Hij wordt vervangen
_ door
Meijer, die wel zijn best doet, maar die stuk—
ken te zwak was voor dit zilieu.

We meenen, dat een en ander wordt be—
Een tijdlang blijven de aanvallen elkaar
vestigd door de resultaten van Alcmaria
af—
in wisselen, geleidelijk echter zakt Alcmgri
verband met de scoring—cijfers der
a af
tegen— en wordt ten slotte vrijwel
geheel ingesloten.
standers, Bovendien heeft het elftal het zelf
bevestigd. Zoowel tegen ‘t Gool als tegen In het uitgestrekte middenterrein domineeren
de middenspelers van KDO.
EDO verliet men de tactiek, toen
men op
Het is Brouwer, die geregeld blijk
achter was .. en beide malen met
heeft
succes.
geven vn zijn bekwaamheid en hij doet te
De tweede fout was het in het veld
dit
zenden op gen wijze,
van gen te zwakke regerve. En ten
die
boven
alle
lof
verheven is.
slotte heb—

Gerritse beschaduwt

van Putten op een manier, die bijna
volmaakt
is te noemen. Hij legt hem lam,
maar dit

f
:
…

van Roon
v. d. Bom
v. d. Schalie

nen worden, Indien door de Sportparkbewoners

teloos,

|

den EDÖ—middenvoor

EDO leidt met 1—0,
Echter, het is of de heele Alcmâria—ploeg
p
een zweepslag heeft gekregen. De
loomheid, de matheid, die het spel der wit—

hemden een uurlang heeft gekenmerkt, is
als

bij tooverslag verdwenen.

Van nu af aan is ér nog slechts één elftal,

dat ver domineert: Alcmaria, De roodzwar—
ten kunnen het tempo, dat wordtaangele
gd,
niet meer volgen.
Binnen drie minuten heeft Alcmarië drie
corners te nemen. In de vierde minuut na
het
gemaakte doelpunt, kruipt EDO door
het
oogvan eennaald en in de volgende
drie mi—
nuten noteeren we

11zat piBHEH

ranglijst prijken, eukele op. en aanmerkingen
te maken., Want, daaraan twijfelen we niet,
de ontmoeting met EDO had gewonnen kun—

Wanneer scheidsrechter Holsteln het begin— |

1i

Het doet misschien een tikje onheusch aan,
wanneer we beginnen de Alkmaarsche wit—|
hemden, die nog steeds aan het hoofd van de
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speoeld, deelden Alomaria en KEDO de |

niet enkele fouten waren gemaakt.

‘

Alcmaria not… metdé
gean Ner

In een wodstrijd, die vooral tegen het
dinde onder hoogspanning
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dat de

bes we het
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Een MOOÌ!!![ der punten
Ondanks ‘t stormaweer
chtige
bestond

er

linie compleet en toen bleek die weer gevaar—

lijk, De Haarlemmers hebben eveneens eer
spel
is ‘t een
de
spanne
n,
nde wedstrijd gewor— goede ploeg met een uitstekenden doelman &
den.Mooi spel werder over ‘t algemeen niet een paar goede backs. In de middenlinie vi
te ziengegeven,
wat

de linkshalf op, terwijl in de voorhoede

over ‘t veld staanden storm:

voetballis,
er
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speler is, was een kapitale fout,
want hierdoor
was de rechterv

— geheel
ongevaar
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Ons eerste team speelde gelijk tegen Ale.|
. M‘n collega zal hier verder over uit—|

weiden
De Òooifunikc was teleurgesteld, mur
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‘t Was min of meer een sensationee—
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En na dit onverkw;.khì* de wed»

strijd

zelf.

3?rect moeten wij dezen in }"° helﬁﬂî

le wedstrijd, die tusschen Alemaria en verdeelen voor de
E. D. O. En al heeft de meeste sen— gens, daarna heeft
satie binnenskamers afgespeeld, ook overspeeld. eet

rust was Alcmaria ner
het E. D. 0, gewoonweg
.

Algmaria begon & hoewel het den steun

kwam
op het veld gebeurde er genoeg, om
er over te praten ofte»..schrijven,
van den
wind had, in een ver—
Wij bedoelen niet direct de zeer dedigendekrachtigen
positie en liet E. D. O. steeds
zwakke leiding, waardoor in de eerste maar aanvallen, terwijl het zich zelf be—

ritse, toen er n.b. geen bal in de na—
bijheid was! Een andere scheidsrech—
ter was hier anders opgetreden ‘;x
terecht,

kon die met geen mogelijkheid

overwinnen, Wel kwamen de Haarlemmers

steeds weer terug, maar elke aanval liep

dood op de stugge verdediging der

hemden.

wit—

55 £

Toen het op normale
_ niet ging,
Er is echter iets veel ernstigers, En al
speelde het drama zich afbinnenskamers, kwamen er ongerechtigh
‚ waar de
scheidsrech
ter lang niet voldoende tegen
ij mogen er hier niet overzwijgen,
‘Toen v. d. Pol al heel gauw na het be— optrad. Alcmaria werd er intusschen sterk
weer last kreeg van zijn enkel—blessu— door benadeeld en raakte een tijdlang de
ie hij in den Helder had opgeloopen,
er een invaller komen ,.. En toen
Enfin, ‘t was geen speler, die
vervangen kon en het werd een

3kt léî f HHFi &

kluts kwijt. Dat werd er niet beter òp, toen

v. d. Pol vervangen moest worden. Toen
lag Alcmaria‘s voorhoede—kracht alleen in
de linkervleugel en dat vergemakkelijkte
De geheele. Alcmaria—voorhoede de taak van E. D. 0.‘s achterhoede.
Toch had Alcmaria bijna de leiding
lam geslagen door deze verandering,
ge—
i
bovendien Keppel nog naar de nomen, toen de Grand van grooten afstand
een
laag
schot
inzond,
‘binnenplaats moest verhuizen...
dat den E. D.
koepar bijna verrast had. Nu werd het 0.—
Hoe kwam dit alles?
een
t
liet.een andere reserve—spe— mop‚ die natuurlijk geen succes op—
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»helft de wedstrijd dreigde te ontaarden
aalde tot snelle uitvallen.
in een ruwe worstelvertooning. Wij € E. D. 0, begreep dat en zette — terecht
bedoelen wel de dreigende houding — alles op den aanval. Zij vond echter een
van de E, D. O.—midvoor jegens Ger— zeer sterke Alcmaria—defensie tegenover
zich en

Zopder dat er iets gebeurd was,

da

ä“äîek kon bâzlen‚ verstreek de d;:::;
elft
en
met

nog steeds O—0.
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Alcmazria, dat zelfs
Koning een schot op het doel loste, dat
bijna een doelpunt had opgeleverd.
Toen dat alles niet hielp, veranderde
Gerritse het elftal. Höman ging links—
Bao o i

miáden, Gerritse zelf linksbinnen en de
‘ Grànd spil spelen.

Nog krachtiger werd de ganval. Zelfs

Zoo verstreuk de tijd, ‘t Werd angstig.
Maar hoewel
een zich reods met een
het onverdiende nederlaag ver—

‘ dien veranderde hij op het ju£m'…
het elftal, wat Inzicht in het spelverloop

zoend had, de spelers zelf wisten van geen
op
Zij bombardeerden het E. D. O.

: 8 :"Î‘

ett
Bt voo

wijze schoon bleef.

Totdat 3 minuten voor tijd Gerritse een

baàl kreeg, een afgemeten voorzet gaf en
v, Wieringen onhoudbaar inkopte (1—i).
Dat was de verrassing. En toen direct
daarop een E. D. O.—aanval was afgesla—
gen, ging Alcmaría er nogmaals van door
en bijna had Hamastra met ‘n voorzet suc—
gex gehad: hij schoot echter precies over

kan gerust aanvaál
dan nog gelegenheid genoeg, om te ver—
dedigen. En met Gerritse is het preciës

hetzelfde geval. Met de Grand is het nog

wat anders; die komt pas in zijn element,

als hij mag aanvallen. Dat bleek in Hil.
versum, in den Helder en gisteren hier,

dé lat!

En met 1—1 kwam het elnde.

knpeioteee wpbide

het huidige,

Tenslotte de voorhoede, Deze mag e&

ook zijn en is krachtiger dan vermoed
wordt. Ze wordt wat teveel aan haar lot

’

Het zag

er bepaald troosteloos tt î.t_mdll'

mgcn.äcu grauwe lucht, een gure wind en
dan de bekende Nederlandsche plasregen, die
oOok nu weer niet van uitscheiden wist. De

Aiemaria—menschen moeten elkaar dien mor—

gen mismoedig hebben aangekeken. Een klei—

veld, waarop veel regen is gevallen, mocht
zich nooit in een vreugdevolle belangstelling
van de Acmarianen verheugen. Zij hadden tot
op heden altijd nog een reputatie van mooi—

weer—voethallers. Zondag hebben zij die kwalijke

eer keurig teniet gedaan. Spartaan heeft dat
aan den lijve ondervonden, Er was daar op dat
laaggelegen terrein in de Spaarndammerbuurt,

î
i
g

vooral in de tweede helft, een geduchte titanen—

kamp te zien, De uitslag 21 geeft de verhou—
ding wel goed weer. De rust ging met 1—I in,
waarbij Alemaria voortdurend iets in de meer—
derheid geweest is. Door de gladheid van het
veld en den stevigen wind was voortrefielijk
voetbal niet mogelijk, vooral Koning en de
Grand hadten veel van het doorrollen van den
bal te lijden, Bij de Spartanen speelden de
rechtshalf Blokzijl — één der sterren van het
veld — en de rechtsbuiten een bijzonder fraaie

partij, Ook de al zoo lang meeloopende keeper
Oerlemans kan er nog wezen. De twee goals,
die van Wieringen maakte, waren voor hem
niet te houden.

Het laatste kwartier luidde Spartaan een of—
fensief in, dat niet van gisteren was. Alcmaria

horst nogmaals een corner en daarna nog één

bij een aanval van J. Kok. ‘t Gooi is thans
steeds in den aanval, hetwelk wij weer in een
corner uitdrukken. Nadat Alc. Vi. weer ten

aanval gegaan is en nog een corner genomen

heeft, breekt de rust aan met 1—0 in ons
voordeel,

ze er hem wel een dozijn geven,

Na de rust loopt ‘t Gooi weer direct hard
van stapel en zendt Windhorst een hard
schot in, hetwelk juist naast gaat. Windhorst
geniet een speciale bewaking van de Alc.
Vi—spil Gerritse, die het af en toe wel wat
al te bont maakt en zelfs zijn handen niet
thuis weet te houden, waarvoor hij dan ook
eenige vrije trappen tegen zich
genomen

genstander algerekend. Dat Spartaan in de on—
derste helft op de ranglijst staat bewijst weer

horst juist over.

moest alle beschikbare zeilen bijzetten en dat is
haar goed afgegaan, Het werd een sensationeel
kwartiertje, waarbij de eerst zeventienjarige
keeper Brouwer schier wonderbaarlijk werk ver—

richtte, Op de onmogelijkste wijze grabbelde
hij dan hier dan daar den bal vandaan en als er
pluimen uitgereikt moeten worden, dan mogen
Alcmaria heeft weer met een geduchte te—

eens, dat het krachtsverschil tusschen de ver—
schillende clubs in deze klasse miniem is. Uit—

gesproken zwakke broertjes zijn er niet aan te

‚ wijzen,

Î‘T GOO1—ALCMARIÀ VITRIX 1—;1.

t

‘t Gooi krijgt nu weer een corner te amen
ontstaan bij een aanval geleid door Wind—

27 Sept. 1936.

__ De eerste thuiswedstrijd van ons eerste in

dit seizoen is op een teleurstelling uitgeloo—
pen.
Misschien waren onze verwachtingen
$
aande wel iets te hoog gespannen
È: de goede start van ons eerste elftal en
valt een gelijk spel al tegen.

Nadat het weer s morgens veel te wen—

krijgt. Bij een corner voor ‘t Gooi kopt J. Kok
juist naast. Bij een Gooi—aanval kopt Wind—

Vervolgens neemt Alc. Vict. de aanval
over, maar ‘heeft tot nu toe evenmin
met haar schieten. ‘t Gooi neemt thanssucces
weer

den aanval over, maar Willemse schietnaast.
Nu 4breekt een periode van wederzijdsche

aanvallen aan, doch de verdedigingen weten
‘t Gooi moet thans weer
nemen, welke evenmin
als cen‘ge
pen door W

vrije trap—,

genomen, sucr:s op— |
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[Met 2—1 won Alcmaria van de Spartaan.
Al had een gelijk spel een betere verhouding
eeeomooo
gegeven.
vntm
eoe

hoe STEEDÉ.ÈË‘GESLAGEN |
£
Het is
wel een ongekende weelde
en nog meer een niet verwachte ” ge—
beurtenis, dat Alcmaria na zes weken|
van competitie, waari
t
zelf |

was het glad en even natuurlijk was het
terrein door den regen zwaarder te bespe—

len dan anders, maar overigens was alles
best in orde.
Toch leek ons Alcmaria gehandicapt
door het in verhouding tot haar eigen \;ÊI«Î

iets smallere terrein der Spartanen.
kaer speriee, vag „‚_‚sth°o::e‚h;ïf' leek
ons, of de withemden in de voorhoedee
:
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elkaar zoo nu

en dan in den weg liepen,
18 en met slechts twee | verliespunten waardoor schade
werd gedaan aan het af—
de leiding heeft in haar klasse. Acht| werken der aanvallen.
Ongetwijeld was
punten heeft de Alkmaarsche

club| deze keer het combineeren van
de thuis—
reeds verzameld en het doelgemiddel—| ©lub ook
een tikje beter dan dat van Alc—
de is thans 13—5.
maria, dat echter volkomen teniet werd
|
gedaan door de meerdere schotvaard
. Een jaar geleden
ig—

was Alemaria‘s start| heid van de
witte voorhoede.

ook goed en zij stond

met drie gewonnen| Het gladde veld
wedstrijden uit evenzoovel
was een handicap voor
e ontmoetingen| alle spelers, het
zware veld was een han—
i
dicap ;oor Îlíom;?‚kdie na een
uitstekend
is het anders: van de 8
SB
veroverd op
te:
nin
bun lä Si
ze
glam
en
in ds
e e had
de tweede helft moeit
kart
| tegen zeer lastige tegenstanders
en
één
op
eigen veld tegen het sterke
E. D. o,:
Daarom lijken ons de presta
ties van dit
jaar beändn]xlx die van een jaar
geleden,
omdat

€

alleen uit van het

zeer
zwakk
Kinheim werd gewonnen
en thuis ‚ì‘‚;‚…;

Overigens ’h er van het

elftal weinig te
m°nkmhtaehonldc
mwmw'

toai e

raste! Direct daarop trachtte Hamstra
zijn fout goed te maken, maar hetscherpe

Onmiddellijk daarop ondernam
uìtval, waaruit Kep—

pelheel hard tegen de lat kogelde, terwijl

uiteen hoekschop van hem Homan inkop— ,
te, maar Oerlemans niet kon verrassen.
Er was precies 25 minuten gespeeld, toen |

het Spartaan—overwicht, dat steeds duide— |
lijker zichtbaar was geworden, succes op—
leverde. Het leek of de witte verdediging

Meteen was Alcmaria als uit een droom }

Ieü'l:nkt en er volgden weer

jop het Amsterdamsche

doel.

aanvallen|

Eventjes

\werd het angstig voor dat doel, want een
i scherp schot
van Burgers (die voor den

‘

blesseerden v. d. —Pol speelde) ca—
e de lat en werd toen wegge—

en een ander schot van

Hamstra

wist Oerlemans slechts met zijn voet te
F—

n.o kwam de rust met 1—I1, wat tot
ongeveer de verhouding

ALC. VICTRIX—BLOEMEN.
DAAL 2—1

het overwicht van de withemden weer be—
loond werd: van Wieringen wrong zich

door de verdediging en schoot laag op het

doel. En Oerlemans moest visschen (1—2)
Nog bleef Alcmaria aanvallen; weer
schoot Hamstra zuiver, maar weer stopte

Oerlemans. En een hoekschop van hem:

bracht ook al geen succes.
Toen kwam het laatste kwartier, De
Spartaan zette alles op alles en dwong ge—
heel Alcmaria tot verdedigen. Brouwer
moest in actie komen voor eenige gevaar—
lijke schoten, maar hij grabbelde alles
weg, liefst hoog uit de lucht.
Met de minuut werd de spanning groo—
ter, In de Alemaria—voorhoede loerden al—
leen Hamstra en v. Wieringen op een kans:
de rest hielp de verdediging.
Een kogel van de rechtsbuiten van de
Spartean leek noodlottig te worden, maar
Brouwer dook en verwerkte het leer tot
hoekschop, Toen volgde een doelworsteling
op het witte doel met nog een hoekschop.
En tenslotte nog =en schot tegen den paal
en weer een hoekschop. En nogmaals voor—
kwam Brouwer een doelpunt door hoog—
opspringend een corner weg te werken.
Toen kreeg Gerritse even het leer vrij en
trapte ver weg het veld in. En net zou van
Wieringen het alleen probeeren, toen het
| eindsignaal klonk.
| Alemaria had met 2—1 gewonnen!

teneeeeeneeeeetiën n

terug en weldra volgde de eerste hoek.—
schop.

° eee eeei

fpartaan geleidelijk het spel te verplaat—
sen, De Alkmaarsche middenlinie trok zich

schot werd magnifiek door Oerlemansge—
stopt.
| Ruim een kwartier was er gespeeld, toen

jagen zwarte donderkop—
»snel
en
het luchtruim, fellewindvlag
eld,
het nog opverlaten grasv

is het koud en

denkt aan wijken, men gaat

zoo tesamen twee uur lang

nnutll—poﬂìl" spanning

_ Alkmaar‘s voetbaiglorie zich

sdan de scheldsrechter zijn schril
je

in beweging kan worden ll'b!'ldhl,

at veldomzoomd meteen dicht—opeenge—

‘ Di vormt de ”on
mlo.u.{äo bĳhem .'Ïh$ als deze,

k

iebe „anhe

verdrijft,

e jongens op het groene
M;:ﬂlîllpirecﬂ‚tot…

aansp
tì

1

bij

Êäa‘Ïïsf“ânï niet
heeft
on steeds
Onberekenbars weersele—
>
Bij tijden

1

voor zijn uitstekend werk.

huide
speciaal be—
hij den internatlonaal de Bock
kans

i

waakte, waardoor deze maar . weinig

bovendien
kreeg gevaarlijk te worden, maar te stuwen.
| wist hij nog dikwijls den aanval op
mee—

| De voorhoede, waarin v. d. Pol weer
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datzi zn
dat at meeetbeeemeen
dn
geplaatst zag tegenover een sterke achterhoede
de

. %}

'verdedleln: meehielp.
m'ro;:uh::f:”âe Alumﬂﬂ:voornoedn nÎf‚“ wel

te kr

en dat ookde Bloemendaal—spil ijverig in
ulverder

gehad,

weest,

die, wanneer

schot

©** e e
opleveren..””””
kunnen
eee varee geard, Tecoiae Bloemendaal
vantgegoetWliet veveni
i vott
'm…“verdndlcincookaeepllowíol‚tervoorhoede de beide vleugelspelers

| het d
baar,

e
aa
dighe:
groot,
gemet

”°Ydi

e
uittrapt — over de witte

en enkele aanvallen worden ondernomen, maar

‘ dusnietalleen eenspel van man

nog een naarstig be—

Ĳ"'Ë…Mblĳttmorhn.:mg'x‚…4 komt de Bl.—voorhoede ook
genige m"“"°""“…
ee e eeee i e Motk

lack and Whi—

u“‚'‚”'“';““"“‘m*»dw‘tïvevdm
en doelpunten, wanneer hij hard in den

idingslijn.

.

storm.

|

Ël

KoGS—”

goede

Ë|

een
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bal

doet weerklinkenten teeken datde
js

van
en vooral Gerritse verdient venNietwoord
alleen dat

SB

noi
nnnom ermnger

elkaar zitten, kragen op,

de rakken en dan maar af—

=0
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Bijna had Bloemendaal gelijk gemaakt!
Ir

var

nt
zantom

eigenlijk geen enkele club bepaald zwak—
8NEL TE"D°-

keris en ook geen enkele club bepaald de

met
Welk een enorm verschil, deze| storkste! Want al staat Bloemendaal
4 punten uit 7 wedstrijden thans op de

wedstrijd tusschen twee tweedeklas—

10
9de plaats en al staat Alcmaria met
sers en die van de twee derdeklassers! |
die
aan,
boven
n,
rijde
wedst
6
uit
punten
‘s Morgens een hopeloos partijtje, ranglijst zegt niets van de kracht. De

na veel spanning door Alcmaria ge—

waardige

Bloemendaal als een velkomen

wonnen werd, verdiend gewonnen, partij behandeld en was heel blij met de
ook al had het niet veel gescheeld, of kleine, zij het verdiende, zege.
Bloemendaal had gelijk gemaakt!
In onze voorbeschouwingen schre—
‘t Was geen mooi weer; weliswaar was
ven wij, dat Gerritse en de Bock wel

hetdroogen bleerhatveldgoedbesoeel:| netjes bij olkaar zouden blijven. Dat
te krachtig dreigde te worden. Wat ten—

slotte toch nog meeviel.
Maar nì;î:‘äì“;‚fﬁ‘;‚;‚d:llfnïrm;"llìïe.:á
jeed, Onk burs
groot, Hetgeen preitig
gemeester en mevr. van Kinschot woonden
een deel van den wedstrijd bij.
Voordat de wedstrijd begon, werd de

Bock

ukiì:rì ;:;?:::;urác op het mid—

nous—tje” werd en de aanleiding was zijn

goede spel in zijn eersten interland—wed—
strijd.

90 minuten lange
En daarop hebben wij| d6fetuier
eengoeden
mh?‘ânm.t e ressan °
Ë"“ westrijd
die

niet alleenprettig was voorden Alc—
maria—aanhang maar die bovenal boeide

spannend was,

is ook gebeurd en heì gevolz was, datê

de Bocak bijna geen enkelen kans
kreeg. Zeer verstandig, want toen hij

„ toch even werd losgelaten, volgde een|
hard schot, dat even de lat scheerde.
Er is trouwens van de Alcmaria—
middenlinie heel wat gevergd, even—|

als van de

want

achterhoede,

de,

Bloemendalers bleken over een razend |

snelle rechtervleugel te beschikken en

de rechtsbuiten was de Grand vé

mende baasenzelfs Koning ver—
mocht hem niet geheel onschadelijk
te maken,En verderbleekde geheele
Bloemendaal—voorhoede snel te zijn,

vint te combineeren, zoodat van alle
kanten het gevaar kon komen,
Het kwam ook, maar de Alcmaria—
verdediging sloeg alle aanvallen af,

met of zonder den op dreef zijnden

Brouwer.

|
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8008| praktijk leert, dat elke wedstrijd gaat tus—

vrijwel gelijk sterke clubs en
ast
== >tempo. tussc
dat ook Alemaria geen
leert,
practijk
‘de
F
rénde p
schatten.
niek, die vergezeld ging van e.n niet| ©ökelen tegenstander mag onder
Dat heeft ze trouwens ook niet gedaan,
tte
tenslo
die
k,
En
minder goede taktie
ook gisteren niet. Integendeel, ze heeft
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eMiseestecetnntgenee
peenerensvennieteettenie
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| Hamstra ondernam een ren en forceerde
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| bands maakte. En terwijl de scheidsrech—
| ter floot, schoot de bal in het net.
| __Maar nee! ‘t Was geen doelpunt

ui j8

È

%Ë’LÏË« aanvallen, maar had
met het schielen, Hamstra
twbe keer precies voor het
Haman miat op een meter afstand
Voorzet ertoer: v; Wieringen

mintuut brak aan, En ziet, weer volgde een
Bloerendaal—aanval, waarbij ov. Bragt

J

onbenut,

| eentimeter te hoog ging het leer, dat op
het hockey—veld terecht kwam.
Minuut na minuut verstreek, De laatste

_};_
|
as- Î.5Ì #5
[|1l!ìgêî
s
t
5
8 €
$ ;Îìlíá =îE si } âËâ BHREE

liát Hamatra na prachtig werk van v. Wie—

daal bleef sterker. En in die periode kreeg
| de Bock eventfes vrij spel en... precleg een

in.—I

op

de Bioomendal—helft gempeeld, v. Wierin—
en v. d. Pol Josten eenige hardo scho—
ver—
maar men kwam voorloopig niet na
|
En
hoekschoppen.
paar
een
tot
derdan
ge*
uitvallen van Bloe
gen
door onnoodig gepingel van Bij
v

n m

Wellswaar probeerde Alemaria zich los

te werken, maar ‘t hielp niets, Bloetnen—

trap.
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spanning was weer snel toegenomen.
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Er restten toen nog 10 minuten en de

g

S L

korte doelworsteling, waarbij Brouwer ge—

passeerd werd, (2%—1).

Deee
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ritae mis—
terstand. ‘t Kwam, doordat
te en een hoekschop het Fesultaat werd van
diens missen, En dezo veroorzaakte een

ar)
”kigp ‘ ztn

.

Toen verkleinde Slocmmﬁ dan ach»

..

Joan aan tr

vnt o

e

k

gu schoten julstoverde lat, WIMĲ_‘

pel daarna tegen dan uitloopenden

e eee eee
eee deedernesdeeite

ze geen walk—over hebben en ‘t is daarom

dubbel jammer ook voor ‘t moreel van de
ploeg dat zij ‘t buiten bun midvoor van

Wieringen moetep stellen, die tegen Bloe—
! mendaal ‘n biessure opliep, wat zich later

ONS SPORTRODDELTJE.

pas ernstig liet aanzien.

hlBeter zijn we te Spreken over dên wed—

gers dan ‘t elftal als invaller

ze stadsgenooten hebben gewonnen en daar—

schot van haar spil, den achterstand tot ‘n
. minimum reduceerde, ja, toen hebben de

duizenden hem zitten knijpen van jewelste.
Doch zonder twijfel verdienden de withem—

Een woordt van hulde aan Brouwer, die

| oek nu weer op buitengewone

wijze

z‘n |

heiligdom verdedigde is hier wel op z‘n
plaats. Talrijk gloeiende kogels hield hij er
op prachtige, zekere wijze uit. Op hem |
kunnen wij dan ook ‘n groot deel van het
sueces teeschrijven. In één adem noemen

wij dan ook aanvoerder Gerritse, die

ook

nu weer als stopper fungeerde, doch boven—
dien niet vergat, met goede geplaatste bal—

len zijn voorhoede te voeden. Terwijl hij
als ‘n fox—terrier den gevaarlijken de Bock

eeeom

den, voor deze gelegenheid in ‘t blauw ge—
stoken, ‘de overwinning wel, doch de uit—
slag had evengoed anders om kunnen zijn.

Dat was Zondagmorgen niet bepaald . een
prêtje daar op dat Alkmaarsche Boys—terrein
De wind en de regen hadden daar prachtig vrij
spel en om de zooveel minuten kreeg je een
soortement waterhoos, waarvan je op devlucht

moest, Met dat al kregen wij geen fraalen wed—.

strijd te zien, waaraan voor een gedeelte na—
tuurlijk het minne weer debet was,
De Boys waren over het algemeen sterker
en de overwinning, 2—0, is volkomen verdiend.
Zij hebben in den rechtsbuiten Indrì een snelle
man, die van voetbal kaas gegeten heeft. Hij
kan het echter niet alleen doen en het heeft
er dan ook alle schijn van, dat beide ploegen
in de onderste helft zullen blijven zweven. De
ploegen Kinheim, Helder en Beverwijk zijn zon—
der twijjel stuk voor stuk sterker.

De Boys míssen overigens nog altijd de schut—

ters—kwaliteiten van hun nog absente midvoor
Kwadijk, Het merkwaardige was, dat beide
keepers met blessures het veld moesten ver—

laten, Dat doet wel een beetje vreemd aan,

als men weet dat de keepers niet meer aan—
|

ettne— n

denken hierbijaaneengeweldighardschot

dat rakelings
overdelat ging, nadat hij

eerst 3 spelershadwetente omzeilen. Dat

| was

De twee invallers

deden geen slecht werk, alhoewel de tweede|
goal van de Boys oi te houden was. De

uitmuntende Alkmaar—keeper Duiveman kreeg
|

een leelijk knietje en het is te verwachten,|

Îat hi]vde gerstvolgende wedstrijden niet spelen
—
an.

Voor de groen—witt
ongetwij
$
feelijke strop.
tt
Sog f

p Mcmárí; trol het met het weer heel wat

eter. Er viel geen dr
regen.
talrijke
publiek heeft een mwätë voüèä_ noten,
—
Bloemend

aal bleek over een

beschikken met

die voorhet

d

ntnt epennesenteepe

VOETBALGEBEUREN IN EN
OM ALKMAAR.

gevallen mogen worden,

pooo

(8

wonderd, want a.i beschikt Bloemendaal
over een ploeg die er best zijn kan en voor
iedere club ‘n geducht struikelblok zal blij—
ken, Vooral het laatste kwartiertje, nadat
Bloemendaal door ‘n tam doch onhoudbaar

moo

neer Alcmaria had verloren en zeker had—

deerd.

ec M vetveieeneteentent

3

in, maar ‘t vertoonde spel en ‘t razend snel—

Sooi

lrijn, natuurlijk verbeugen wij ons daar—

‘ dên wij ons daar niet al te zeer over ver—

completeert

den en extra hard werken vermag te inspi—
reeren. Zet ‘m op, speelt maar weer je eigen
! spel, zoo prachtig door Meînders ingestu—

or na 6 wedstrijden nog steeds ongesla—

le tempo, bekoorden een ieder. Ditzelfde
zouden wij ook hebben geschreven, wan—

zal

Doch withemden, niet versagen, toont dat
deze kleine tegenslag, jelui tot groote da—

CEtijd Alcmaria—Eloemendaal, Niet dat on—

aaën

Vermoedelijk

Homan nu zijn plaats innemen, terwijl Bur.

".“"P-‘.F'E"-' T'_

ì ‘

|

5i
H ii

geweest. Want de withemden kregen na de

4
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poie
dn

vm

zal ‘t toch nog ‘n verheugende uitslag zijn

rust 2 maal ‘n achterstand van 2 punten
te verwerken en dat dit gelukt is, dat is ‘n

Alcmaria er in gelijk te

voor de rust ongetwijfeld

Kennemers, maar overtui—
|

t, zonder dat we willen zeg—
terhoede niet goed op dreef

|

de verdediging toch te weifelend

&

s

de leiding kon nemen, was dan

ning te wijten aan het aar—

achterhoede. Erger was ‘t even—

werd echter te kort gehouden, doch

ga

maar daarvan werd geen goed gebruik ge—
maakt, want ‘t schieten was niet sterk.

Ondanks ‘t feit, dat Brouwer in dezen wed—
strijd 5 doelpunten moest laten passeeren, kun—
nen we toch níet anders constateeren, dan
dat hij zijn doel op goede wijze verdedigd heert.

|
Ù

let naar onze meening den rechtsbuiten der
gasten te veel vrij spel. In de middenlinie heeft
was weer uitstekend, terwijl ook

de Grand uitstekend op dreef was. In de voor—
hoede werden dikwijls aardige aanvallen opge—

zet, maarde afwerking gingniet vlot genoeg,
waardoor
men voorhetdoel steeds vast liep,
C. was

voldoende. A.F.C. scoorde reeds na 2 minu—
ten, toen de achterhoede niet tijdig genoeg
ingreep. Toen kregen wij tot de rust ‘n
sterk aanvallend Alcmaria, maar hoe goed
de aanvallen ook waren, voor ‘t doel was
men de kluts kwijt, of trachtte men den
oneindig ver doorgevoerd samenspel, de bal |
als ‘t ware in ‘t doel te leggen, doch steeds
wist dan ‘n A.F.C.—back of de keeper red—
ding te brengen, terwijl juist de achter—
hoede der reds ‘t zwakste deel van ‘t elf—
tal was. Tenslotte werd de druk zoo zwaar,
dat de meer als verdiende gelijkmaker ‘n
half uur na ‘t begin door v. d. Pol op keu— |
dige wijze werd gescord, Toen pakte A.B.C. |
ook .weer harder aan en zoowaar konden
zij door den rechtsbuiten met ‘n formidabel
| schot de leiding hememen. Tot de rust
bleef de stand verder ongewijzigd.

gesteld,maa:

mededoor‘t korte
. Deultvallen
der
ont—

$

toss

Gerritse in de voorhoede, terwijl v. d. Pol

zich in de half—linie terugtrok. Direct ging |
‘t beter en Alcmaria verkleinde de achter—
stand met ‘n juweel van ‘n doelpunt door

aanvoerder Gerritse. Met nog ruim ‘n halt

doch weer was ‘t Lungen die aan zijn be—

‚C.—ach—

1

had verloren tegen de laag staande felle
zon inspelen, ‘n geduchte handicap, doch
niettemin bleven ze sterker. Maar Lungen
die ‘n schitterende partij vertolkte zag ‘n
gaatje en vergrootte de voorsprong. . Toen
wijzigde Alcmaria haar opstelling en ging !

uur spelen kon er dus nog van alles ge—
beuren en ‘t publiek roerde zich geweldig,

nog maar nauwelijks
of
in de Alc—
an een weifelen
zagen we een

|

lust der Alcmarianen. De wedstrijd zelf is
er één geweest van ongekende spanning en
als U de doelscore neemt, dan zegt dit wel

Na de rust mocht Alcmaria dat de

van

i

|

gelukwensch waard en pleit voor de vecht—

dat waren er toch wel eenige kansen,

|

|

kig genomen valt ‘t gelijke spel van
Alcmaria tegen, doch voor de aanwezigen

van sterk overwicht had Almearia ze—
of *drie doelpunten moeten maken.
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er 5 in de Kaasstad terecht gekomen, Op— |
pervlak

de voorhoede gedurende het groote
t dat Alcmaria voor de rust deed gel—
maar één doelpunt wist te maken. In die

p
|

54.#

nen met 1—0 van Purmersteijn, Alkmaar‘s
zesde nederlaag. AP.C. behaalt beide pun—
ten in haar uiìtwedstrijd tegen Meervogels.
Alzeovande!tebehalenpmtenzĳnl

‚F.0. reeds in de eerste minuten na

k.

r.

$

Alemaria—AF.C. 5—5. ‘Alken, Boys win—|

waking

ontsnapte

en

op

onnavolgbare

‘wijze nummer 4 scoorde. ‘n Pracht doelptint.
Even leek Alcmaria moegeloos en bieei A
F.C. in de aanval. Doch de aanvoerder der
withemden blies de spelers weer moed in.

voodat alle elf als duivels speelden en nu
was ‘t de puik spelende Burgers die op de
plaats van Herman speelde, die de hoop
weer deed herleven, en ongeveer 5 minuten
daarna deed Kepp&l de duizenden in jubel—
dansen opspringen door de gelijkmaker met
‘n kalm doch onhoudbaar schot te scoren, >

Maar weer was ‘t Lungendie o.i,in buiton.
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Degenen,dieheden een gang naar het

hetdoelgeheelongedekt.

…… hebben gemaakt — en dat waren,
5 _ ter
m;h;jbb?;el een ';::âm
kunnen
e
goeds
m‘“
die voor l3? hèt publiek in spanning h
gehouden
het lastste signaal.

over. De buitenspelers en Burgers schitteren,
in de half—linie overtreft de Grand zichzelf.

Een ding moet ons van het hart. Men hoort
een

ni

Eindelijk, na juist 15 minuten spelens, zien
we AFC weer op de Alcmaria—helft. Even

3

slechts, dan vallen de withemden weer aan.
De rooden weten echtern.doelparteft”te.voor—
komen, talrijke malen door overtredingen bin=—|
nen het strafschopgebied, die den scheidsrech—
ter alle ontgaan. Een back ligt met belde
handen op den bal, er wordt doorgespeeld.
Twee meter van de goal af wordt Van Wie—
ringen, die alleen nog den keeper voor zich

lers. Voor een niet ge—
dnﬁdeäìl'‚ullìtt‘;:“;:valr van het feit, dat
geen gezag uitoefe—

talrijke scheidsrechters

En hoewel deze ontmoeting merkwaardi—
ncn….ze afliep zonder dat één der twee—en—
lerî van het veld werd gedragen,
twintig

mag dequ:rruwin

heeft, gehaakt. Er wordt doorgespeeld.

van het spel op zichzelf

In de 2iste minuut een aanval van AÊC‚
Ale—
doch de voorzet gaat achter, Weer komt
maria opzetten. Een prachtschot van Burgers

toch wel voor ecnggoed deel op rekening wor—
Is de heer
ijdi
z
räch
d:-â?mâ‚ebm dïz:;nwîâ‚îâ-:;â]d:lﬁ‚ï:_ f

gaat over. Vlak voor doel wordt Keppel op

Wat Alomaria betreft kan niet worden ge—

|

ontoelaatbare wijze van den bal gézet.

d, dat het een slechten wedstrijd achter

wordt doorgespeeld, Een corner tegen

d’:g rug heeft. Het merkwaardige was echter,

levert niets op. De score blijft blank, niet—

| van een | dooì-loopend Alemaria—overwicht
Meverden even zoovele goals op voor de be—

| verre van trapvast blijkt. Talrijke ballen ko—
men onmiddellijk terug, omdat ze totaal ver—

van AFC, van Nek, was daaraan debet. Lun—

Eindelijk, als het spel 25 minuten oud is,

forceert AFC den eersten corner.

gen had uitstekende momenten, liet ons daar—

naast echter missers zien, die we in geenen

£

| deele van hem hadden verwacht.
In den Alkmaarschen aanval was v. d. Pol

en

staaltje voetbal. Drie verre trappen van de

het leer, voor, het AFC—doel, waar echter van

Wieringen en de laatste schiet hard in, doch

6

j

|
|

Verandering komt er voor de rust niet meer

|

zich wellicht gedurende vier vijfde van den

‚ Een goed schot wordt door doelman Burger

‘gin

voor Alemaria. Doch Lungen trapt ver over.

we

zelfden speler naast. Weer kan de verdediging |

| Alc

van de withemden den bal niet wegwerken

vwe

Om twee uur‘ stelden zich de volgende elf—

tallen in het veld: ° >

&icmaria.

. & . . . ‚Brouwer
.

=

À

wer het nakijken geeft.

en dus is de stand met half time 1—2,

|

È

bijeen een zwa
schouwers ste

kunnen profite
beln .n eo
ee

AFC, en dat lag eigenlijk heelemaal niet in

tijd op de helft van de reds heeft afgespeeld.

|
f

Drie minute

hèt einde. De p

Van Nek, die met een onhoudbaar schot Brou—
|

de lucht. Want het was een ontmoeting, die

í

|

ken wat meer verdeeld. In de veertigste mi—
nuut zien we de achterhoede van Alomaria op |
schrikbarende wijze peuteren. En weer is het
|

doorloopend had men het gevoel, dat er goals

|

nent spel bekr

‘kHet tiende en I

Grand naar Keppel, van Keppel naar Van

De verdediging van de gasten kon op ons
allerminst «den indruk maken van massief en

|

spel—positie.
Dus toch ver
‘Neen! zei B
schot van zijn
| smaakt dezelfd
|
|

de bal gaat rakelings naast. Alles in ééns!
Het spel is nu gedurende eenige oogenblik—

Grand uitstekend. Brouwer was onfortuinlijk,
overigens goed.

voor Alemaria moesten komen. Ze kwamen
ook inderdaad, maar ze kwamen ook voor

val en weer is
overt, zij het

keurig werk. En‘ dan volgt een schitterend

Keppel, waren naast Burger in de voorhoede

Wieringen
‚er vooral voor half—time vrij weinig
van terecht ‚bracht. Gerritse was goed, de

|

overzijde corne
Weer is Alc

”

Hamstra zet uitstekend voor. Van Wierin—
gen mist, weet geen raad met den bal, geeft
| echter nog juist door naar v. d. Pol, die hard
inschiet.
Onmiddellijk na den aftrap doet Bijlsma

de uitbljnkers, Altijd maar weer plaatsten ze

|

io

Han dn dP de…”fte stran
maakt Alcmaria gelijk,

veel te langzaam. Homan was vervangen door
Burgers en we gelooven niet, dat er iemand
zàl worden gevonden, die dit niet als een ver—
sterkingvan de binnenplaats beschouwde, Nu
is het de links—binnenplaats, díe nog verbete—
Hamstra

»

keerd geplaatst worden.

zoekers. Vooral de gevaarlijke rechts—buiten

De buitenspelers,

de reds

tegenstaande de achterhoede ‚van

de wijze faalde. Enkele uitvallen in perioden

|

Er

A_F‘C

dat de achterhoede herhaaldelijk op ongeken—

ring eischt.

k

Echter, het levert geen resultaat,

spel en zeer terecht, Het is bijna
dat

I

omwo'xï.hdi;md kömt Alomaria dan opzet—
corners tegen de gasten, Váan Wieringen kopt
ten, Een goed schot van Burgers, een tweetal

„Koning. . .

.

Bijlsma

C|

De Granáw ze _ Gerritse _ Schokker

|
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y. Wieringen
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wiNek. . . .
3
> _ Lungen

Fanae®

f

Dijkhuis
i

Dorenbos

v.11;äppel

Nigtevegt
ov. d. Valk
Hermsen

v. d. Voort

Burger

Na de hervatting komt Alcmaria weer los.

k

op correcte wijze verwerkt, dan dreigt gevaar

ste

Even later gaat een goede kopbal van den—

kos

en ten derden male komt Lungen opzetten.

eeei
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alleen voor
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Geen
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houdt besprekingen met de aanvoerders.

e

wegens ruw spel, niet ingrijpt — dat
weì werd begaan, maar niet door Vâän Wierin—
. is het 3—4.

3

vrijstaanden links—binnen. Een kopbal en het |

$

door en als de scheidsrechter, niettegenstaande
het sppelleeren van alles wat roode truien

ni

later breekt van Wieringen

| Na den aftrap komt Alcmaris even.
| ten; vmWìutngonmmoenp:;:-.hr.vﬁ
kans! Een misverstand in de witte achter
hoede schept een kans voor de bezoek
maar Brouwer kan het schot nog juist cor— |
ner werken. Deze levert niets op, maar spoe—
| dig daarna zien we een prachtige voorzet van
Schipper, die belandt voor het doel bij den

is 2—0.
Alcmaria foreeert nog twee corners, maar
er komt geen verandering.

na den aftrap wegen beide partijen vrijwel

De rust komt met een ?—0 voor—
sprong voor de Kennemers.

tegen elkaar op. En Keppel heeft geluk, wan—

neer hij met een uitstekend, maar zeker voor
den goelman houdbaar schot de partijen op
voet brengt.
Nog een kwartier! Wie zal het winnen?
Alles is nog mogelijk. Toch schijnen de Alk—
kansen het best, De voorhoede komt
er in en de witten zijn de sterkeren. In de

3le minuut heeft AFC een corner te nemen
die niets oplevert, Hoe gnel het tempo was
kan blijken uit het feit, dat juist 15 seconden
nadat de bal den grond had geraakt, aan de
overzijde corner werd gemaakt.
Weer is Alemaria doorloopend in den aan—
val en weer is het AFC, dat de leiding ver—
overt, zij het ditmaal ook uit klare buiten—
l—positie.
mDu;p°:och verloren voor Alcmaria?
Een kanjer van een
Neen! zei Burgers.
schot van zijn voet gaat corner. En dan
smaakt dezelfde speler het genoegen zijn emi—

nent spel bekroond te zien met een doelpunt.

Het tiende en het laatste uit deze ontmoeting.
Drie minuten later floot de heer Hilbers
het einde. De partijen deelden de punten. Alles
bijeen een zware ontmoeting, waarvan de toe—

schouwers stellig in menig opzicht hebben
kunnen profiteeren.

Alcmafia boekt de eerste

nederlaag.

|
|

De Kennemers winnen met 3—2.
Voor een buitengewoon talrijk publiek be—

‘Bingen de Alkmaarsche withemden hun eer—

Na halftime

| zijn de bordjes volkomen verhangen. Wel heb—
i ben de Kennemers na enkele minuten een
‘ prachtige kans, maar die wordt verpeuterd.
Nog enkele aanvallen van de gasten volgen,
dan komt Alcmaria opzetten.

Een goed schot van Van Wieringen wordt
corner gewerkt; Hamstra schiet naast.
Alcmaria zet nu alles op alles. Gerritse is

naar voren gekomen en de vraag is of de wit—
hemden hun overwicht in minstens twee doel—

punten zullen kunnen omzetten. De Kenne—
mers verdedigen met man en macht, maar
hun watervlugge voorhoede blijft uiterst ge—
vaarlijk.

In de 23ste minuut zien we Bijlsma een
duikeling maken. Hij kopt en valt over een
tegenstander heen recht op zijn hoofd. Hij
blijft liggen en dr. van Dam verschijnt op het
veld. Per brancard wordt Bijlsma ten slotte
weggevoerd. Gelukkig bleek zijn kwetsuur bij
navraag niet ernstig. Een spiertje in zijn hals
heette te zijn verrekt en men hoopt hem Zon—
dag a.s. weer te kunnen opstellen.

De wedstrijd.
Wanneer scheidsrechter Boas beginnen fluit,

stellen zich de volgende elftallen op:

De Kennemers:

Van Urk

v. d. Bos
Dinkla
v. d. Wal
Horeman
Steeman

sten mispas. Wat niet wegneemt, dat het een
wedstrijd was, waarin de bezoekers op hun Schipper Boom Groot Heideman Veenstra
kosten zijn gekomen. Want, al moesten de
Keppel,
Alemarianen de puntjes zien vertrekken, de Hamstra
v. d. Pol
v. Wieringen
Homan
wedstrijd stond opteen hoog peil.
De scheidsrechter leidde zeer streng en ten
onrechte gaf het publiek af en toe teekenen

van goed— of afkeuring ten aanzien van zijn
d beslissingen.

Tedere ontmoeting wordt door het half—time
in tweehelften verdeeld en het verschil tus—

de Grand
Koning

Gerritse

Rootring
Bijlsma

Brouwer

Alcmaria verliest den toss en moet eerst
tegen den wìnd in spelen.

Onmiddellijk na den aftrap komt Alcmaria
opzetten, we zien enkele voorzetten van Ham—
stra, die goedgeplaatst zijn, doch niets op—
leverden, Als het zoo doorgaat, dan... Maar
kreeg Brouwer reeds zijn eerste harde schot

gen,doch
rken.
DanblijftBijlsmalig
te verwe

naeenminuut oponthoud speelthijweermee. |
Nalìmhmtenm:cmrt…um‚

Tier, doelpuntbi
enj Alemaria—A:F.C
Alcmariahaalde telkenseen achterstand
weerop,
neneeenteennnenaag

tra een heel Fo+
BPANNEND VERLOOD, .|nen
mueennvevorm
ruitdeemmet
etHHamsam
stheer
een
en
ze
€
i
Even nog een blik
op het uitslagen—

rechter—vleugel, waar v. d. Pol het
in den regel te laag

Echter, ‘t Gooi heeft de leiding over—

en het dus heel moeilijk had. Zijn ‘doel—

hield. De vleugelspe—
lijstje. ‘ Staat er: E. D. O —‘t Gooi
lers gaven tal van goede voorzetten, ver—
1—2. Düs ondanks het gelijke spel :uorïk:c
n ooän â":äîà:f‚ :u:;h;::;r;
i
oeksc
hoppe
n.
aa
in
r.
Ëtpïlïnt:x@!o:ìî;:vven
sto
Wieri

|
f

genomen en verder zijn er eenigen,

sigen, die geen seconde vrij spel kreeg

punt werd gemaakt onder de meest moei—

die lijke omstandigheden: drie man
wilden
op de loet Jiggen: B. F. C. en def hem
den doorgang beletten en dat lukte|
Kennemers. En natuurlijk

E. D. O. En| Det niet!

misschien nog A. F. C1 Zoodat
er op
‘t oogenblik vier clubs vechten
om de
onderste plaats te ontgaan
oen zes
clubs, om kampioen te worden?
Dat bewijst spanning en dat
wijst
Op evenredige krachien. Wan
t reker

eenseven uit: nog is de—hebft— tt
van
competitie niet voorbij, of de num
—
mgers één en twee hebben reeds resp.
5 en 6 verliespunten. Wij maken ons
sterk, dat met 25 punten de kamp
ioen

„binnen” is,
Alcmaria had voor Rootring Schok
ker

Over ‘t algemeen genomen, heeft Ale—
|
mari

a geen slechten wedstrijd gespeeld, |
maar toch

was het merkwaardig, dat na
perioden van heel sterk en langd
urig over—
wicht, er plotseling een inzin
king kwam.
Hoe dat kwam, begrijpen we
niet, maar ‘t
gebeurde eenige KBren in den
wedstrijd.
p

voor de withemdêh? We betwijfelen het,
want

Dooor

verschillende A, 7. C—ers Fingen
zich aan minder faire vergrijpen te
buiten,

wat natuurlijk beantwoord werd
met

selfde, vooral toen bleek, dat desc het—
heids—

rechter er lang niet afdoende
tegen
trad.

op—

En A, F. C. De Amsterdamsche
opgesteld en Homan was vervangen
ploeg
heeft nog altijd den gevaarlijken
Burger. ‘t Eerste gebeurde noodgedwdoor en
Lungen
een paar zeer snelle vleugelspele
on—

gen en beteekende — hoe verdi
rs, Dat
enstelijk beeft Alcmaria ondrvruden!
Schokker ook speelde ——— een verzw
Maar daar—
akking, mee is ook de kracht van
A, F. C. verteld.
het tweede was positief een verbe
tering in Want de rest is een stuk
minder, al staat
alle opzichten.
er in hgt doel een Burger,
die er wezen
Overigens was het elftal hetze
lfde ge—
bleven, waaruit dus blijkt,
dat Bijlsma
| weer present was en gelukkig
geen
lige gevoilgen had gehad van zijn nadee—
valpartij
van de vorige week.
En dit elftal der withemden
heeft een
‘4 Lijkt ons gee'n ploeg,
zeer moeilijken wedstrijd
die in debovenste
gespeeld, moei— helft thuis hoor
t, al
lijk, omdat bijna 90 minuten
lang gevoch— vinden, hoe snel enzal menige club onder—
e i
ten moest worder, om een
gevaarlijijk de voor .
achterstand in
te halen.

Op zich zelf is

dat nog niet zoo| _ Intussch
en
i
r‚ maar alsdat tweekeerg
het ons toe, dat er over
elukten| ‘t algemeen telijkt
veel op
even later al weer een achterstandge
gespeeld |
boekt werd,
moet worden, dan
moet het moreel
der

pl
weo
lhee
e
lgg
oedzijn, En om
m
een
wedstrijd
ineem…W
M;anentnder0
tenslotte
'erdì…rĳd.
zetten i
gelijk spel, daar nog zelve. ‘t Leek een mist—w
edstrijd te
be— len worden,
hoort bovendien
een portie
maar dat

sching toe.
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= Mlemaria:HR.C, 22, >
Spannende wedstrijd.
{Van onzen Alkmaarschen correspondent).

>>nden wedstrijd hebben Alc—
gijn por”

en mÈM r ziten mugn. Of dit de
u rgeeft?

Het is moeilijk

te zeggen. Er waren perioden, waarin Alc—

mariahet heft geheel in handenhad.Maarer
waren ook perioden, waarin de roodjrikken
doorloopend pressie uitoefenden op de‘ witte

veste, zonder dat de gastheeren zich konden

owutdd.Doholwtvnrimhnudn
kans is verkeken.
Een goede voorzet van De Joug wordtdoor
Keppel nu over geschoten,
Duvolx-amdae!.tdnenlndeveertnﬂo
minuut een tweetal corners tegen HRC, die
niets opleveren, We zien een elkaar niet be—
grijpen van twee HRC—verdedigers, maar Alo—
maria is er niet bij om van de gelegenheid te

ann ietstneeepemee mi

á

loswerken. En het eigenaardige is wel, dat de profiteeren.
Een tijdlang gaat de wedstrijd gelijk op,
partij, die tegen de laagstaande zon speelde,
zonder dat een der beide doelen in bepaald ge—
over het algemeen in de meerderheid was.
komen de
De vier gemaakte doelpunten waten feite—

vaar komt.

Successievelijk echter

opzetten. In de
lijk geên van alle zeer overtuigend. De beide withemden weer wat meer keurig
voor, maar
geproduceurd . onder twintigste minuut zet Bos
Alkmaarschä—— ”vezáen
minuut later
Een
post.
zijn
op
is
krachtige medewerking van vrouwe Fortuna, Dijkshoorn
voor het doel
Het eerste HRC—doelpunt was voor den uit— is het weer Bos, die prachtig
stekend spelenden Keuris zeker houdbaar ge—
weest en het zou ons niet verwòoderen, wan—
neer het de zon was, die hem misleidde. Het
tweede werd geboren uit een penaìty en daar

plaatst, echter Rootring mist deuitgelezen
kans.
Het overwicht verlegt zich dan naar de an—

dere zijde. Gedurende een vijftal

minuten is

Keuris doorloopend in de weer. Het begon met |
uiterst gevaarlijke schoten van |
hands was, kregen de bezoekers deze goal een tweetaldie belde prima werden gehouden,
heel nabij,
k
practisch cadeau.
den Alkmaarschen doelman ;
geluk
het
Wat de spelers betreft, zijn we geneigd d& waarbij
zooverre gunstig gezind was, dat ze belde
voorhoede van de roodjakken wat zwaarder in
kwamen, Nog eenige malen
hoewel recht op hem aan
het een kwestie

van

zuiver

aangeschoten

aan te slaan dan die der Alcmarianen,

dan schijnt

het

gevaar

optreden,
de productiviteit van geen van beide juist noet hij
afgewend.
was.
‘Wel blijven de bezoekers iets In de meerder—

8

$ stijf

naom

Kansen, die gelegenheid gaven tot waarlijk heid, maar het vijandelijke doel kunnen ze
fraaië doelpunten, werden niet waargenomen. nauwelijks benaderen. Dan, plotseling, zien we
Het spel der HRC—ers leek ons—over het alge— Bos prachtig doorbreken, döch zijn schot
mieen te kort. Daarnaast werd het berhaal— wordt gehouden, De bal blijft voor den Hel—
delijk gezocht in individueel werk, wat zelden derschen doelman. Twee, driemaal is er een
»tot resultaten voert. Te waardeeren is het Alomariaan, die hard inschiet, even vaak
élan, dat van het begin tot het einde door den echter is er een been, dat den bal terugtrapt.
vooden aanval — evenals door de rest van het Het is een gecaramboleer over en weer, tot— |
elftal — aan den dag werd gelegd. Over en— dat eindelijk een schot van Keppel geen weer—
thousìasme hadden we ditmaal bij de Aloma— stand vind,
rianen ook niet te klagen. Alleen Keppel
1—0.|
aria
leidtmet
Alem
scheen hoe langer hoe meer te vervallen in
De roodjakken laten het er allerminst bij
zijn oude apathie. Waarom toch?
j
for—
ze
komen ze opzetten en
Een compliment verdient de veteraan Jo zitten. Fanatiek corner, die niets oplevert. Een |
hun eerste
‘Bos, die voor de rust stellig de beste uit de ceeren
uitvallen van de withemden volgen, dan,
voorhoede was. Om op zijn leeftijd van om en paar
in de veertigste minuut, een harde schuiver
nabij de veertig nog een wedstrijd als deze te van Gast. Keuris mist en de partijen zijn op
kunnen uitspelen en goed te kunnen uitspelen,
gelijken voet, 1—1.
is een prestatie op zichzelf. Rootring kan ons
De resteerende vijf minuten brengen Alema—
in de voorhoede minder goed bevallen, De ria nog enkele gevaarlijke oogenblikken. We
Jong doet hard zijn best, doch beschikt nog zien een aantal missers in de achterhoede, die |
niet over voldoende techniek en het dunkt H.R.C. echter niet weet te benutten. In de drie—
ons een groote vraag ofhij die, gezien zijn en—veertigste minuut staat Dissel alleen voor
uitgesproken eenbeenigheid, ooit zal verkrij— Keuris, Die laatste loopt te laat uit, maar hij
De Groot als mid—voor, werkte als een heeft geluk. De bal scheertschuin voor het doel
zonder het succes, dat noodig was ge— 1mcl‚uhgeenroodjlkindehuurtomhﬂ'n
|
om Alcmaria de overwinning te bezor— van richting te doen veranderen en het leer
zijn verontschuldiging zij gezegd, dat rolt uit. In de laatste minuut voor de rust
een
nemen,
te
partij
corner
e achtertrio een schitterende
Alemaria nog een
. De backs Siersma en Selderbeek stel— doelpunt komt er niet uit voort en zoobreekt|
l
zich uitstekend op, hun plaatsen was de half—time aan met gelijke score, 1—1.
waren trapvast en ook hun kopwerk
Na de hervatting.

genoemd

te

worden.

|

Daarachter

|
de zon mee en de algemeene
wnhwmembeu-ouw'omdoetnch-krüzt Alcmaria
is, dat het daarvan zal weten te pro— |
en, die hij uithet net opvatting
de beideball

halen, waren daarin beland zonder dat
iets aan kon doen.
de Alkmaarsche achterhoede was goed
streek. Vooral Keuris verdient een woord
lof. Bijlsma bezondigde zich weer te veel

fiteeren, Wat er echter ook gebeurde, voorloo— ,
pig bleven doelpunten uit. Na genige aanvallen
van Alemaria in de eerste minuten komt H.R.C.

meer en meer opzetten. De Groot doet enkele

|
goede dingen, maar het Heldersche achtertrio
|
staat pal.
pingelen en heeft enkele gevaarlijke mo—
Bijlsma schijnt geblesseerd te zijn, maar ge—

menten veroorzaakt, die echter zonder onge— Jukkig blijkt, dat zijn pantalon het erger te
verduren heeft gehad dan hij. Omringd door

Jukken afliepen.

goed.
warenies
De beidemiddenlin

De wedstrijd.

r
. d.
chte
C,J.v
Onderleidingvanscheidsre
ftallenop:

“WM devolgendeel

een muurtje van spelers en onder de noodige

hilariteit verwisselt hij het kleedingstuk met
een ander, waarna hij zijn plaats herneemt.

Het spel blijft verdeeld opgaan en na onge—
veereenkwartier verandert Alcmaria van op——
‚ Rootsing wordt rechts—half, de Grand |
spil, Gerritse komt rechtsbinnen te staan. We|

n zien scoren, wanneer Gerritse|
tezullen
denke

BĲ DE CLAIR—VOYANTE.
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Het is niet zoo goed gegaan met m‘n helderzien—
de juffrouw. Ze is achterop geraakt. Dat heel bij—
zondere huis, dat ze vroeger bewoonde, heeft ze
niet meer. Als je ‘t mij vraag, geloof ik zeker, dat
ze gespeculeerd heeft en dat is beslist niet goed
gegaan. Misschien heeft ze een week of zes geleden
wel Alcmaria—aandeelen genomen, nou en dan
weet U het zelf wel! In ieder geval heb ik haar
kort geleden weer eens een bezoek gebracht. Ze
zag er slecht uit. Je kon zien dat het er niet ân zat.
De kamer zelf was heel sjofel. Een paar stoelen
en een tafel met het bekende rood—pluche tafel—
kleed, dat alle helderziende dames hebben. Toen
ik tegenover haar zat en wij eerst nog wat over
alles en nog wat hadden gepraat, is zij dadelijk van
wal gestoken, toen ik haar vroeg nu eens iets over
de aanvoerder van Alcmaria, At Gerritse, te ver—
tellen:
„At Gerritse is een heel bijzonder man. Men
vraagt zich af of hij eigenlijk wel geboren is. De
meeningen loopen daarover zeer uiteen. De één
zegt, dat hij plotseling op een Sinterklaasavond uit
een sigarenkistje te voorschijn kwam, gelijk een
duveltje uit een doosje, de ander weet te vertellen,
dat hij op een druilerige Zondagmorgen, van ieder
verlaten en met tranen als bikkels op z‘n wangen,
werd aangetroffen in de Kalverstraat, schreeuwen—
de om voetbalschoenen. Het rechte weet niemand.
Zijn leven lang had hij een opvallende voorliefde

b
k+
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voor alle mogelijke soorten kaas. Op een bepaalde
leeftijd heeft hij er resoluut een eind aan gemaakt
en heeft het kaasland bij uitnemendheid tot woon—

plaats gekozen. Zoo en niet anders is Alcmaria
eigenlijk aan hem gekomen. Eerst was het voor—

treffelijke oog van Karel Lotsy al op hem geval—

len, zonder belangrijke schade aan te richten. Ook
alweer in verband met kaas, werd hij vervolgens

gekozen om Zwitserland de das om te doen. In zijn

veelbewogen leven werd hij
dekt. Nog niet zoo heel lang
Meinders hem —her—ontdekt.
de spil van het elftal, draagt

heel wat malen ont—
geleden heeft traîner
Hij is op ‘t oogenblik
beenbeschermers, die
hem eenigszins met een olifant doen vergelijken
en heeft een lachje, dat al een groote vermaard—

heid heeft. Hij is van koînïatem op automaten
ingesteld, goochelt met s
ppelen en citroe—

nenzooalseenanderz‘nschoenenaantrekt enver—

telt Uzonder blikkenof blozen hoePicus of Lim—
burgia over 6 weken speelt. In het >

bezig en|

ijl
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Alemaria Victri
an 1—1.
De Sparta

In een harden wedstrijd deelen beide

tegenstanders de punten.
r wordtden laatstentijd in Alkmaar nog
nl eens geklaagd over de „inzinking” der wit—
hemden. 1s het daarmee nu werkelijk zoo emn—

stig gesteld? Zeker, in het begin van het sei—

goen werd eenige malen achtereen gewonnen,

toen ging het niet zoo hard meer. Echter, de
Overwinningen waren vaak weinig overtuigend
en met de nederlagen was het in den regel het—

zelfde gesteld. En dat Alcmaria tegen een hard
zwoegend Spartaan nog een draw wist te
bevechten, is voldoende bewijs, dat er van het
elftal altijd nog een behoorlijke kracht uitgaat.

Want de tegenstanders beschikten over een ju—
weel van een doelman, den bekenden Oerie—
mang, goede backs, dito halfs, waarvan vooral
de rechtshalf uitblonk en in de voorhoede
waren de rechtsbuiten en de mid—voor uiterst

gevaarlijk.
Alemarià had van Wieringen weer als mid—

op
te
den bal
we zien Bijlama aan Brouwer corner.
nippertje
afnemen en het wordt op het hij dringt door
Even later breekt Vis door,

meters van het Alkmaarschè

tot op enkele
den paal.
doel, een knal volgt... juis‘ tegen
weer los.
Dan komen de gastheeren
Oerlemans aan

tot tweemaal toe

Kepper zet
zijn tu|k te
het werk, die echter blijk geeft
s

rakeling
verstaan. Een schot van Hoedt gaat

10 minu—
over, dan echter zijn in de ongeveer
Alkmaarders
ten, welke nog resten, alleen de
an het woord.
Venema en van
We noteeren goed werk van

Gerritse
‘Van Wieringen, terwijl in de half—linie

schittert.

die er
Tenslotte nog een schot van Burger,
Dan is
over het geheel niet bijster in was.
het rust.
Nr de rust.

Na de hervatting heeft eerst Spartaan het
beste van het spel. Na vijf minuten geeft

Venema slecht af, de bal komt bij F. Ohm,

voor, die zooals altijd weer uitstekende dingen

en voor men goed en wel weet, wat er ge—

Naast hem als links—binnen was Venema op—
gesteld dien we tot dusverre slechts als half—

geheel doorgebroken. Alleen Brouwer hebben
ze nog voor zich, een doelpunt schijnt onaf.
wendbaar. We zien Ohm zich gereed maken

deed. Het Alkmaarsche tegenpunt was indirect
zijn werk.

back zagen. Hij deed goede dingen, al leek hij
op zijn nieuwe plaats nog wat onwennig.
‘Toen Van Wieringen ongeveer een kwartier

voor het einde moest uitvallen, verscheen in

zijn plaats iemand, die tot dusverre nogalleen
in lagere elftallen was opgetreden, Gerver. We
zagen hem te kort aan het werk om een defi—
nitief oordeel over hem te kunnen afgeven.

Wat bij echter deed, was over het algemeen
zeer verdienstelijk en — waar Van Wieringen
blijkbaar nog steeds op halve kracht is — ver— !

wachten we hem nog wel eens te zullen terug—

zien,
Scheidsrechter De Korte leidde de wedstrijd,

waarin af en toe de goede verstandhouding
onder de spelers nog al eens zoek bleek, uit—
stekend, wat niet wegnam, dat het af en toe
|
hard toeging. Over het algemeen werd van
beide kanten goed aangepakt en vooral toen

. de stand 1—1 was, is er zwaar gezwoegd om
de winnende goal, die echter uitbleef, methet
gevolg, dat een eindstand werd verkregen, die

ons inziens de kracht der partijen vrij nauw—

beurt, is deze met nog een tweetal Spartanen

tot schieten, een kanjer volgt... juist naast!
Dan speelt Van Wieringen zich vrijwel op
de uitlijn staande, prachtig vrij. Hij geeft over
langs Oerlemans aan den vrij opgestelden
Ohms. Even lijtk die beduusd door de schitte—
rende kans, Dan doet hij zijn plicht en trapt
zacht in het voor hem open doel (1—1).
|

Dat leek hem moed te geven. Want enkele
minuten later zien we hem monoeuvreeren als
in zijn vroegere groote dagen. Hij brengt op,
wwenkt naar rechts, zijn rechterbeen schiet
mâ‚)lnr:w!()erlemmn was op zijn post.
volgen tien minuten v
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ei ulĳg!prokun

et opvangen van de middenlinie der

zoekers is af, ze beheerschen het veld en :::

ophoudelijk komen de roodgebroekte Amster—

dammers weer opzetten.

De . Alkmaarsche!

soms wel|
achterhoede houdt hét bij kort spel,
hmntupder
metmceu‚mn.u-emenke

ijk
Spartanen brengtdenbalonophoudelweer

voor het doel der Sportparkbe

t
og

t
3

kostbaar punt,

eee eeeeee
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__En,..Spartaan ook!
Het is tegenwoordig werkelijk geen

preije, om Alemaria te volgen in haar

tngzamerhand van dien aard gewor—
den, dat het moeite kost, om het goede
op te merken,

Ook nu weer was het mis, want het

gelijke spel heeft Alemaria maar ter
nauwernood verdiend, En ook nu weer
moet de oorzaak gezoeht worden in de
voornaamste
voorhoede; tenminste de
oorzaak.

Want er waren meer oorzaken

voor

dit

matige spal. Niet in de verdediging, want het
achtertrio . Brouwer—Bijlsma—Koning . heeft
uitstekend werk gedaan en heeft dat vrijwel

toutloos gedaan ook, Weliswaar niet altijd

op de meest gemakkelijke manier, maar wel
op de meest sportieve wijze: het leer zoo

lang mogelijk binnen de lijnen houden, was
vooral het devies van Bijlsma.

Maar als wij die achterhoede een pluimpje
gegeven hebben, dan zijn wij uitgepraat in
het goade, de linies als geheel beschouwen—
de. Want de middenlinie, hoewel op zich
zelf niet slecht spelende, voldeed lang niet.
Zeker, haar verdedigende taak was vrijwel

voldoende, maar aanvallend heeft ze eigen—
lijk niets gedaan. Daar moesten blijkbaar
de belde binnenspelers voor zorgen, die dan
ook verteruggetrokken waren en .... eigen—
lijkwelnig konden doen.
de drieran sterke voorhoede voi

deed
hijeruitstek
weer

onmi

denken, dat regelmatige oefening in team.
verband meer dan noodig is. ‘s Middags oefe—
nen of anders ‘s avonds op een verlicht veld,

De spelers van het nationale elftal hebban

die oefeningen heel hard noodig; ‘t zou bast
mogelijk zijn, dat spelers uit een twoede klas
club dergelijke oefeningen ook best konden
| gebruiken ,.. .
De Spartaan was — als zoovele tegen.
J|t|nder: — een veel beter geheel en zij is

over het geheel genomen, iets meer in den

aanval geweest. Ongetwijfeld had die meer—
derheid voldoende moeten zijn voor de ge—
heele winst, ware het niet, dat de voorhoade
der roodbroeken buitengewoon slecht met
schieten was. Het was overigens een hard

werkend elftal, dat vrij forsch speelde, maar
soms een vlot samenspel liet zien. Alleen,

dingen mee,maar

zooals gezegd, voor het vijandelijke doel was
het mis.
De wedstrijd,

opgebouwd,

taan—overwicht, maar het gerste gevaar ont—

machteloog was.
‘ 0ja,soms
v. d. Pol een bal endan

meestalwerdeen

Wij zouden dit onderwerp nog wel uitvoe.
rig kunnen bespreken, maar het heeft geen
zin. Laat men bij Alemaria echter eens be—

aanval der

omdat haar middenlinie een veel betere op |

matting vanhaartaakhadenhet voedender
voorhoede als een zeer voorname taak | be—

Het apel begon met een duidelijk

Spag—

stond voor het Spartaan—doel, toen Bos en v,
Wieringen samenspelende, ten aanval trok.
ken en de Alcmaria—midvoor precies over de

deklat schoot. Er volgde daarop verschillen—

de Spartaan—aanvallen, waarbij het achter—
trio beurtelings reddend optrad, Het was in

deze pariode, dat v. d. Pol een bal te pakken

eeeon

uit te zijn gegaan en het spelgehalte is

eee oo vvnepseetenneete
eee
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want na de inzinking,

die dit jaar dan toch ook weer gekomen
is, blijkt de ploeg meer en maeer achter—

na
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Dat

10 minuten en er kwam

hoop. Vooral, toen Jo Bos ouderwetsch be—

gon te spelen, eenige keeren goed doordrong

eneenhard,vinnig schot loste,dat Oerle—
mans traai keerde,

$i$

Helaas, van Wieringen verliet het veld, ‘n
invaller daagde voorloopig niet op en Spar—

werd weer een tikje sterker. Gelukkig
Alemaria blijft het schieten der Am—

schop van Keppel een langdurige doel—
|…nlhg. maar het doel wordt niet door—

a
e

voòr
Een matige wedstrijd, door de
Eenigen tijd ging het spel toen vrijwel

Inderdaad, het was een matige wed. gelijk op, kwamen beide verdedigingen in
strijd en hij werd verdiend doof Alo. actieen begon Konings sterte schitteren,

maria gewonnen, al zijn de cijfers ge— en toenkreeg de Boekeenvrijentràp te na.

flatteerd te noemen, Maar de Bloemen— men. Een kogel volgde en Brouwer redde
daal—voorhoede was, ondanks bet weder. prachtig ten koste van.... zichzelf, want
optreden van de Boek, volkomen mach. hij moest zich laten vervangen door Keuris,
teloos en de Alcmaria—aanval wist in
Dat gaf echter geen ontmoediging, want
elk goval vier kansen te benutten, wat onmiddellijk stichtte de Alomaria—aanval on—
echter een vrij klein percentage is van heil voor het Bloemendaal—doel, dat door
het aantal kansen, dat ze kreeg!

eee
ee

Alkmaarders verdiend
gowonnen.

een wonder niet doorboord werd. Kenzelf—

de situatie kwam direct daarna voor bij het
lige haven geland, want de voorsprong op Alemaria—doe}, dat echter ook maagdelijk
© Bloemendaal is tot 7 punten vergroot, wat bleef.
Totdat het gebeurde!
lm.t nog twee wedstrijden voor den boeg
| batuurlijk geheel voldoende is.
Er was 35 minuten gespeeld, toen de
‘ En Bloemendaal is ontegenzeggelijk de
Alcmaria—rechtervleugel v, d, Pol—Kep—

zwakste ploeg in deze afdeeling, Zij staat

hopeloos onderaan en zal haar tweedeklas—
serschap hebben te verdedigen. Een zware
dobber voor de te jeugdige ploeg.

Een zware dobber, niet alleen, omdat de
aanval zoo zwak is, maar vooral, omdat de

pel een zeer snellen aanval opbouwde,
de laatst> een hoogen voorzet gaf en
toen ..... Toen bleek de taktiek van Jo
Bos‚ die precies voor het doel opdook en
zonder moeite met een kopba. doel—
puntte (0—i).

doelverdediger niet de rechte man op ve
Dit sugees was voor Alcmaria het sein,
rechte plaats is. Die heeft een zeer groot
om beter aan te pakken en genige schoten

aantal fouten gemaakt en minstens twee
schenen veel gevaar op te leveren, Ze wer
doelpunten direct op zijn geweten.
‘Tegen deze vrij zwakke ploeg was Alo— den door den onzekeren doelwachter, die
maria niet opgewassen en al viel haar tak— zich steeds weer verkeerde opstelde, echter
tiek niet altijd te k o1, over ‘t algemeen nat gekeerd, terwijl een doelpunt van Jo
kunnen de withemden tevreden zijn. Al mo— Bos terecht voor buitenspel werd afgekeurd.
En twee minuten voor de rust kwam een
gen zij er zich waarachtig niet op beroemen,
dat hun elftal nu plotseling den vorm terug— Bloemendaal—aanval, heel matig van opzet,
de verdediging van Alcmaria verrassen,
gevonden heeft, Verre van dat!
Nog altijd blijft de voorhoede een vraag— want wel stopte Keuris een schot, maar

meteen washijgepasseerd
toenhijterâto,
nd
teeken en nog altijd ligt de grootste kracht op zijn huid
gezeten werd (l—]1).

in de verdediging, waar het duo Koning—

Bijlsama dezen middag een zeer gaaf partij—

tje verdedigde en waar Koning heelemaal

Met dezen stand kwam de ruat.
De tweede helft,

geen moeite had met den internationaal de
Hoewel Alcmaria den eersten aanval op.|
Boek.
Die Koningwas misschien wel de zette, bleek Bloemendaal nog lang niet go—|
beste van het veld en schijnt nog lang niet slagen te zijn en de eerste tien minuten wa—

op zijn hoogtepunt te zijn.

ren vrijwel voor de thuisclub, In deze perio.

“Anhä‘
dit|vîuïlm:::keerst Brouwer, dll: destopte Keuris een zeerhard schot van de
Bpo
te en door Keur
Bock, terwijl Koning een doorbraak van
ruuﬁhvuü. Gelukkig maakte Keurs gloomondul'l binnentrio krachtig verhin.
geen €
fout en stopte o.a. een paar leg— erde,

lijke schuivera van de Boek op uitstekende

'Ëmmmu was van links naar rechts

p
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Vrij plotseling kwam Alcmaria‘s tweede

doelpunt. Het was een gewone nanval op

kano ometene

Intusschen is Alemarla volkomen in vel.
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| Als cï°ä mimch
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itterende
wederom op broken Blounend»d—voorünodo
aan de doorge wee minuten later tijgt Alo—
voor den
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ppel zet het jeer hee
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marin ten aanval. Ke
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… stelt zich veilig voor
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niet over klagen, dat de

pech haar ook ditmaal
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ch ditmaal voor

ler dan
k ‚':‚"'"’“ e heel was gervol
ewoners het
jaar, toen de Sportparkb
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curen
ag
dercon
n hebben van nederl

kanjer lost op

alt de oud—inter»
minuten voor de rust berha
heeft Keuris het na

national het echter en dan
oogenblikken later de
kijken., Wanneer enkele
en, is de stand ge—
eerste speelheift 18 verstrek
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partijen verdeeld
alwaren deaanvallen
,
|
waarin de veteraan
Bos steeds

der
een

Nadat de
werkzaam aandeelhad, gevaarlijker,

verdediging derAlkmaarde
enkelemalenop
rs
had,gaf Bos
het nippertjereddinggebracht
meteenkopbaluiteenvoorzetvanrechts Alc—
‘mariadeleiding O—1).Kortvoorhalftimewist
schotdenstand
Kestingmeteenonhoudbaa
r
gelijkte maken (1—}).
droegen de aanvallen
Ooknade hervatti
ng

dergasteneengevaarlijkkarakter, Devoor.»

waarindeBock weer
hoedederBloemendalers
,
niet veelmeer.
aanwezigwas, presteerde

Ni

een zwak moment in de Bloemendaal—verdedi—

ging gaf v. ú. Pol Alcmaria de leiding (1—2)

Keppel weet voorAlcmaria |meteen effectvol
schot de overwìnning teconsolideeren (1—3)

Nadat een doelpunt van de Bock wegens bui—
kort
was, bracht Keppel
tenspel geannule
erd
yoorhet einde den standop 1—4, Bloemendaal
tegen
n
zal in de komende degradatiewedstrijde
be—
zijn geluk moeten
BVC en de Volewijck
ers

proeven.

Alcmaria—R.C.H. 4—4

Alomaria heeft Zondag tegen den Haarlem—
schen Isten klasser RCH een
uitstekenden
oefenwedstrijd gespeeld, Deze oefening was niet

enkel nuttig voor

onze

stadgenooten,

maar|

bovenal voor de in «degradatiegevaar | verkee—
|
rende Haarlemmers. Dezen hebben nu eens kun—
nen zien, wag een behoorlijke tweede klasser
presteert, Het komt ons voor, dat RCH in de—
zen vorm spelende, zeer veel moeite zal heb—
ben de kampioenen der tweede klasse te over—
winnen, Daarvoor is de aanval te weinig door—
Alcmv'Vim'R‘(:oﬂo

4'4

{Vriendschappelijk),
Alcmaria speelde

een vriendschappelijken

tastend voor doel en he; schieten te slecht. Dat
ook de verdediging niet oversterk is, bewijzen
wel de vier doelpunten die Alemaria kon sco—

ren.

$

Het resultaat, een gelijk spel op het uiterste
nippertje, na eigenlijk den geheelen wedstrijd
een goal voor te hebben gestaan, is voor onze

| stadgenooten heel eervol, En dit te meer, om—

maarintegendeeleenkamp,waarinbeide par—
itugnzich:eheelnvenom'.e

leveren, zou men kunnen concludeeren, dat het

team onzer withemden nog wel wat zwak is

3

* om in de hoogste regionen een rol van genige
eekenis te kunnen spelen.
Er werden door Alcmaria enkele proefne—
mingen gedaan, die ten deele bevredigd uit—
vielen,In Verweel, die de plaats innam van
gelooven we wel den back van het

schorsing is opgeheven, be—
> in de gelederen en deed goede

uprod!äutâ'i:..} e eee
nieuwelingen Rampe, Schaper en De
laatsten de besten, ze hadden

Alcmariaen R.,H,C.oefenen
nu_|:___ indelaatste

maria enkele nieuwe spelers probeerde en
R. C. H.ineenopstelling verscheen, waar—
van men hoopte, dat ze succes zou kunnen
brengen in de komende
degradatiewed.—
Het is inderdaad een goede oefenwed—

‘strijd geworden met momenten van heel
goed spel van beide kanten. En tenslotte

Voordien waren de Haarleinmers even snel—
ler en daardoor meer in den aanval. Het korte
speì dergasten was oorzaak, dat er niet meer

werd de eer gedeeld, omdat beide partijen

elk vier Zoelpunten maakten.
Vier doelpunten! Dat is natuurlijk te
veel. Dat beteekent, dat er in de verdedi—
gingen iets niet klopte. Bij Alcmaria was
dat verklaarbaar, want voor Bijlsma speel—
de Weel, die op zich zelf goed. voldeed,

| doelpunten kwamen.

|

Het vertoonde spel van Alcmaria maakte. in

dezen wedstrijd althans, nog geen sterken in—
druk, vooral ‘t plaatsen was zwak en het schie—

mooie kansen om te doelpunten Kînirèn juist

maar die met Brouwer en Koning nog
geen eenheid vormde. Dat hindert even—

| door slecht schieten verloren.

wel niets, want na een paar wedstrijden
zal de combinatie wel gevonden zijn.

Bij R. C. H. wasdat misschien
ookver—

van Bijlsma thans Burger en ofschoon hij
ons
Bĳlsxmnognìetkmd«nvu-geùen.mng
tach

klaarbaar, maar dat weten wij natuurlijk
niet.In elk geval ontbrak daar ookdenoo—
dige zenheid, terwijl de doelverdediger
somswat alte ver uitzijn doelliep. >

niet ontkend worden, dat hij veel en goed werk
|
gedaan
heeft, Hij is een enthouslaste werker,
maar het wegwerken is niet zijn sterkst
e zijde.
In de middenlinie waren De Grand en
Ger—

Over de middenlinies behoeven wij wei—

ritse de besten. In de voorhoede toonde
mid—
denvoor Stelma zich weer den stevìgen.
doorzet—
ter, alleen is ‘t jammer, datzijnspel
en datder
andere

nig te zeggen. Die waren voldoende, al
was die van de thuisclub niet geheel in
en bleef deze soms wel iets ‚te
ver achter.
Verderdannogde voorhoede
BijR.C.
,
H. vlotte het samenspel heel goed, was de
zrechtsbinnen de gevaarlijke man, maar
| het afwerken der aanvallen was te zwak

voorwaartsen niet altijd
&
E. D. O. heeft een uitstekende ploeg
met een
isterke achterhoede en een prima
middenlinie.
| De voorhoede combineertie
aardig, maar hield
het spel l:ekort‚E.D.0.nmvocr
darustde

[overhet algemeen, zelfs al houden wij

rekening met de vier gemaakte doelpun—
ten.
g
ij Alemaria? v. Wieringen speelde
k:
hij te weinig gesteund WGp:li;n-;
een prettige partij op de mid—voor—

den achterstand wist te verkleinen.
Schei
|

dsrechter
uitstekend,

Hoek leidde deze ontmoeting

moo

. en schoot veel en uit alle standen. Met

teitee
zg

voongperpeer———

MARRECHE

F

roepsvoetballer geworden.”

dan 2o0 goed kon spelen

»Wit” hem dan niet

P‘ ; C. Alcm.Victrix 3—2
te

ATTEÊNTIE!

Een incident

strijd is het een strijd van beide partijen geweest,
iRün zien, dat van het resulta

veer afhìing. Het eenigste moede kon men nog

Lungen bewonderen die af em toe weerr blijk

HOUTTIL 13

van
gaf

Beleefd aanbevelend, A. W. GERRITSE

vt

een in—voetbaîler te zijn. Het was dan ook door zijn

toedoen, dat na een half uur spelen Kammiaga in de
gslegenheid werd gesteld te scoren, rie hi benutte
(1_N} De ex—B‘auw—Witter Gerritse hleef Lungen
op de voet volzen, doch kon tach niet verhinderen.

VERPLAATSING SIGARENMAGAZIJN
„ALCMARTA”

sti

dat dezo aan zl‘n bewaking antanante, en dan was

er gevaar. De enkele uitvallen van Alsomaria ginzen

meestal door s‘echt plaatsen of schieten verloren

Even voor rust zette v, Nek zuiver voor, Kamminga
schoot tot op de flijn en Lungen verzorgde de rest,

inring.

oooimo

meeatnstenchlgenn

”

waarmede A.F.C. met een 2—0O—voorsprong de rust
Na‘dc hervatting, pakte Alscmaria flink aan en

was hun spel veel beter Daarbij kwam dat Lungen,
door de bewaking w© Gerritse niet veel ballen

kreeg, Alcmaria kreeg

een prachtige goal van n=

‘oon rede van juichen door

Jong (2—1). Deze vreugde

was echter van korte duur daar vijf minuten na deze

goal v. Nek een bal aangevoerd door Kamminga,

goed inkonte (3—1).
Toen bij een A,F.C —aanval
eenige spelers naar de bal opsprongen kon Bijlsma
z‘n zenuwen niet meer bedwingen en stak z‘n handen
uit, waarop het op dit oogenblik leek alsof er een
| vechtpartij zou ontstaan tusschen eenige spelers.
Seheidsrechter ten Brink voorkwam echter erger en

stuurde Bijlsma naar de kleedkamer. v. Wieringen

verkleinde nog de voorsprong van A.F.C, door te
scoren (3—2). Het spel was zeer hard en de Alk—
mibárders bedienden zich van allerlei onrechtmatig—

;
\
{
|

heden. Lungen werd plotseling, toen deze de bal nog
eens in z‘n bezit had „pootie getikkeld”, waarna
hij deze penalty inschoot (4—2). Toen scheidsrech—
ter ten Brink, die deze moeilijke wedstrijd goed leid—
de, het einde aankondigde, was iedereen blij het ein—
de te hooren van deze 2e helft.
v——ovonsoennee—————

k

verplaatst van LANGESTRAAT 12 naar

die, wat spel betreft, niet veel in had. Aan de

van

$

Het Sigarenmagazijn „ALCMARIA” wordt |

AMSTERDAM. In de gerste holft van deze wed—

Het
Ih de
Jaren
die in

bekende sigaren—magazijn „Alcmaria”
Langestraat, heeft zich in de loop der
een groot aantal cliënten verworven,
dit uitstekend adres van prima rook—

werk werden voorzien en hun kennis der
sport daar steeds uitgebreid zagen. Immers de
heer Gerritse is wat men noemt een sport—
man, je met stijgend succes de treden der
sportladder heeft beklommen. Geen wonder
dan ook dat de ware sportman dit adres gaar—
ne bezoekt en geen wonder dan ook, dat de
zaak veel en veel te klein was. Vandaar dan
ook, dat de heer Gerritse na de gelegenheid
gunstig was, zijn vleugels heeft uitgespreid en
naar de Houttil is getrokken in de zaak van
den ouden tijd. Na eenige practische verbete—
ringen zal het sigarenmagazijn nog steeds ge—
titeld „Alcmaria”, morgen worden heropend.

De

groote

sorteering, de prima kwaliteiten

en de prettige bediening zullen ook hier weer
de voornaamste deugden zijn, terwijl natuwr
lijk de sportberichten diensten ten volle ge—
handhaafd blijven. De heer Gerritse schalle
het proficiat van onze bazuinblazers hartelijk

gemeend toe.

|
|
|
|

|

VRIJDACGMORGEN OPENING VAN:

SÍG. MAG. „ALCMARIÀ”

M

HOUTTIL 13 — ALKMAAR
AANBEVELEND

HBeet Hasg.

A. W. GERRITSEN
VERPLAATSING

Sigarenmagazijn „Alcmaria”,

b

Hedenmorgen heeft de bekendel

Alcmariaan, de heer A, W. Gerrit—!

8e‚ zijn zaak verplaatst van de
Langestraat naar het Houttil 13, in

het pgnd, waar voorheen was
vestigd het sigarenmagazijn
Oude Tijd.”
Het is een belangrijke verbete—
ring; het nieuwe lokaal is ruim en

tuäi.lg en de verandering zal door
zijn talrijke klanten stellig op goe.‘

de

prijs worden gesteld.
e wonschen hem veel succes.
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„ALCMARIA” HOUTTIL 13
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is het Sigarenmagazijn |

|

Beleefd aanbev. A. W. GERRITSE .
{

zaak verplaatst van
Houttil 13.

t

t

t

[

— Sigarenmagazijn „Alomaria‘”.
blsxemo:.en beeft de heer Gerritse zijn

*

Langestraat naar

Waar de heer Gerritse reeds geruimen tijd

qroolet winkelpand heeft uìtgezien,
naar een
t zijn doel ge—
eenvoor
is het hemthansgeluk
schikt pand te vinden in Houttil,
Wij zijn even een kijkje gaan nemen en
vonden een keurlg ingerichte sigazen- en siga—
(in de sìgarettenbranche is de heer
rettenzaak

‘G. beslist ecn specialiteit), opgeluisterd door
tal van bloemstukken.

Wij radenonze lezers, die van eengoed

en droogsigaartje houden, aan, eens een kijkje
in „Alemaria” te nemen, waar zij beslist iets |
naar hun smaak zullen vinden en
den heerGerritseveel succes metzijnnieuwe
vaeeemo

2Al. eMowotMaigôate
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ì verplaatst van Langestraat 12 naar l
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en tot een bezoek uitnoodigend.
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|

mmm
rtr
ono
otntepoete
sespie
eee
tennn
onenveve
>
ronege ort
meeennteen

e ee eeee

SIGARENMAGAZIJN
„ALCMARIÀ”

Sinds eenige jaren
heeft de heer A. W.
Gerritse in de Langestraat, een sigaren— en
sigarettenwinkel, welke zich in een steeds toe—
nemende schare klanten mag verheugen; voor—
al van de zijde der sportliefhebbers bestaat
voor den winkel van den heer Gerritse, die zijn
zaak „Alcmaria” gedoopt heeft ( naar den
naam van deze stedelijke tweede—klasser, waar—
in hij speelt), een groote belmzstelllng. want
men kan er des Zondagsen in de week de
jongste sportuitslagen vernemen. Maar al
spoedig bleek het winkeltje te klein, zoodat
de eigenaar van de zaak naar een betere ge—
legenheid uit moest zien en deze nu
heeft
gevonden in het perceel Houttil 13,
waarin
voorh-enookreedaomslxuenv!nkzlmnvestigd. Hier beschikt de heer Gerritsen over
een winkel, welke drie keer grooter is dan die
in de Langestraat, zoodat er alle ruimte is voor
de klanten en natuurlijk ook voor de groote
| Voorraad sigaren en sigaretten, in welk laatste
artikel de heer G. een specialiteit
„is,

|

:
i

j

Goede prestatie van Alcmaria.
De jeugd kreeg noodgedwongen een kans.
ACHT INVALLERS I

De jeugd kreeg een

onverwachte

kans en ze nam die kans waar., Want
niet alleen Venema was goed, maar
Verweel toonde aanleg en Schaper
deed goed werk. En al is de Jong geen
buitenspeler, hij was zeer verdienste—

De griep heerscht in onze stad en
het gevolg daarvan was, dat de se—
€retaris der elftalcommissie — van
Alcmaria het aantal bedankjes tot

Zaterdagmiddag tot 24 had zien op—
loopen, dat wil zeggen: van de drie

hoogste elftallen.

lijk, evenals trouwens de Groot, Dit

|

Door die griep was Alcmaria I ge—
dwongen om met acht invallers te
spelen; Alcmaria II had twee spelers

van haar

elftal

overgehouden

en

Alomaria III... ook nog een paar,

Met een zeer gebroken elftal moest
Alcmaria dus tegen de Kennemers spelen
en men had voor een groot deel de jeugd
opgeroepen, verder den veteraan Jo Bos en

tenslotte denook al halfzieken Jur Homan.
En met het volgende elftal begonron de
‘withemden een hopeloozen strijd:

j

zouden heelemaal niet

er een ver
verwonderd "Ë.„ kwam
Brouwei verke:;rd

buiten, dat
g
staan, wanneer Alcmaria binnenkort den rechts
lde en over zijn handaheen ginn
ute
min
En
met een zeer verjongd elftal uìtkomt.
0).
e bal in het net (1—
En met een Gerritse als oude rot en later werd het 2—0, doordat erweel en
een Hamstra en Keppel op de vleu— Brouwer elkaar niet begrepe
gels, een Koning als back en een van

Wieringen als mid—voor moet *r iets
goeds gemaakt kunnen worden, waar—

=Ruim 10 minuten ging het
tbij een ver schot van li

Michels
= Verweel
Venema Gerritse de Grànd

s

bij wij het persoonlijk zouden prefe—
de verdediging standiield.
reeren, als de middenlinie zou kunnen
ê… tweede helft leek mis tejaan, want
bestaan uit Venema—de Grand—Root—
waspas 3 minuten gespeeldpf met een

i

ring.

meer actief speelt, want wat hij gister—

drie spelers van het eerste wacht kon worden, Hij had nog zijn snel—
een reserveback—stelen een heid, kende nog de takti.k en als hij het

nieuwe |voorhoede. Alles

hing gewaagd had om te schieter., was onge—

ie; twijfeld het succes nog grooter geweest.
linchter‘n
dieere
af vandemidden
‘dus
in heelemaal geen voorstanders
wezen mocht, Want de
deze

jonge

wasal weerheelgoed en

is
‘de tweeouderendeden, wat verwacht deze plaats nog dubbel uz‘%îî.rs waard!
$
werd,

e niet
eld had,
gespeti
nooitin dieforma
het
jk
n, al kon
oom kome
opstli
dade

oenthousiasme veel

goed,

Brouwer

hetleervia zijn haten in het

nogmaals

Jo Bos Homan de Groot Schaper de Jong middag liet zien, was veel meer dan ver—

Wel .
en

n

Ezag rollen (3—0), terwijl d laatste 10

‘tIs
eraan
Danis erdevetnog,JoBos.
eigenlijk dood—jammer, dat Jo Bos niet

Brouwer

iee——

nie doelpunt
heele groepje jonge spelers belooft ken — het eerste kwartier
wat voor de naaste toekomst en wij
vleu chot van

Vertorent
||

Maarhet was|m
Eris verloren,inderdaad.
N
äuuerdaneervolle nederlaag,
haddende

och

d, onhoudbaar schot zat nwmer vier.
toen veranderde het spelbeeld.
lll’1,;b\.rgoor :Ìpelu: en e „nieuwe

on

haar repemire af te

. Ging best en de

KSennemers

Île

Jo

B

Jes$

der de oogen moet worden gezien, omdat
een schotlooze . voorhoede . ongevaarlijk

blijft.
Wij kennen de moeilijkheden van H. R. C.
natuurlijk niet, maar toch zal dit elftal
geen gooi maken naar de bovenste plaats,

terwijl het evenmin bang behoeft te zijn
voor de onderste plaats, Daarvoor is de
ve<_:htlwl te groot en daarvoor is de snel—
heid van de ploeg te groot. Toch lijkt de
ploe;_ niet meer zoo sterk, als ze het vo—

33 àíì:—
h oigt315
1

|

jaar was.
Wat Alcmaria betreft, we weten heel
goed. dat de elftalcommissie met verschil—

lende moeilijkheden te kampen heeft.
Maar zou ze de achterhoede wellicht

niet

kunnen versterken door Gerritse als ach—
terspelerte laten spelen? Datkan,als de
Grandweerin ordeis.EnGerritse kan als

back een nuttige partij spelen,

Dan zal ook de voorhoede nog herzien

moeten worden. Stelma voldeed niet
een

jöu 3o04

strijd
—.…ve!'dirbochnbtndoelpunt.llnlfs
maal

misschien wel een belangrijk punt, dat on— ,

€ 1905

i#

2

5

&

&

á.'ﬂt

‘volgende:

we precies anderhalf uur tevergeefs op een
goed gericht schot moeten wachten. Dat is

N nea stem ‘syeerdo

zodilte

vnm cpeeprpe

was V.
aan ‘t spel. Van de binnenspelers

jd
‘Pol ongetwijfeld de beste. Over denwedstri

thuisclub echter nog eenige keeren tot
werkelijk schieten, bij Alcmaria hebben

Is=EBi!îeRìâEl!îigîxìë5;Bgììî ?

ing,
als middenvoor, ondanks zijn bewak ;
mhﬁkond.mnﬂwmmanln
f
de beide vleugelspelers te welnig actie

de

ti

upi

De voorhoede, dat is nog altij
ngen
van ‘t Alcmaria—elftal. V Wieri

vooral

p eu opBnoga= |

$4

i

g8
&8

5

5

5

|
i

maar vooral Gerritse, speelden een
hen hem en
besten wedstrijd. De duels tussc
Mulders waren interessant!
d het vraag—

en

mmnrjg 3o04 stm jund; 0

…hse!tdoelmnnäonmm

nise
wutt:ncln.n‚mnarhĳhn.clookec en
ten. Koning en Ooms hebb

ken lang niet ingespeeld

voorhoedes waren heel zwak. Kwant ‘t bij dé

u
‘Í!'*"‘-í úò uopnoy a) jo

knzpwetk.mn.aruĳnmelhthmwelecnsiudensuaek.. ;omn

en ged
den waren na dezen slag volkom
moraliseerd,
nden
Zooals gezegd, beide elftallen vertoo
ble—
over het algemeen een zwak spel. Ze

3

m
hullanlpel—n!.ìl"u!der:deedtechnhdl

sie.
, be—
Dat Alcmaria toen verloren was
werd, is
grijpt ieder. En dat het nog 5—2
chil nog
ook heel logisch. Zelfs had het vers
withem.
de
t
wan
,
zijn
nen
kun
ter
wel groo
e—

voormeer

2

daarentegen maakte een beter gebruik
kansen, Bij de Boys heeft v. d. Horst zijn
en de beide backs Slikker
stonden hem hierbij goed ter—
n de middenlinie waren Hartog en Pa—
de besten. De voorhoede als geheel was
slecht, maar naar onze meening kans zij
in
Schenke liep nogal eens dikwliil

edefen—
uit zwakke momenten van de witt

a) u
‘uassouodop

hij

Ri á

F3
PÖ Éî 8 gsg:e:;5
d3
138
:1
38
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lat stond. Over

dat ze al
van Alemaria—zijde bekeken, was,
e aan.
snell
uit
niet
en:
kwam
koop
te goed
maar
t,
werk
afge
en
werd
es
preci
vallen, die

nn tenmmm e

alle na de hervatting en betrekkelijk

korte periode, Het Boys—elftal kwam
stond
telling uit, alleen
zijn oude plaats. In het Alo—
…M…t.enwueenpurwdobﬂen Homan, terwijl

5

faìr karakter droeg. Echter voor de
niet gedoelpunt, de vier doelpunten

Jammer genoeg voor de withemden wer—
e fouten
den er toen juist een paar zwar en en
werd
traft
afges
ct
corre
gemaakt, die
u‚ had
voordzt;.mll!lﬂopv…twgema
akt.
H. R. C. twee fraale doelpunten ken viel,
mer
Het eenige, wat er op aan te

Êi

en

van veel waarde,

heeft Brouwerzijndoel
In de achterhoede
Van de beide achterspelers

verdedigd.
dat ,
was Koning ongetwijfeld de beste, zonder
Burger
goed

í

we nu aanstonds willen beweren, dat
niet goed was. Hij heeft eenige malen werke—

lijk mooigered,

doch er waren ook eenige

|

zwakke momenten.

||

weer | de
linnie
was Gerritse
In de midden
De
groote stuwkracht, goed bijgestaan door
voorhoede als geheel
Grand en Hoorn,
nen
linksbin
heeft goed voldaan en de nieuwe

|

bleek dezen middag beslisteen aanwinst en
eengrmteurdien.stehwelvm….dnthĳ
goed schiet, zoodra er kans is.
Stelma moest reeds spoedig vervangen wor— >
den door Van Wieringen, maar wat we van

doelpunten op.

De competitie vangt de volgendeweekaan en
reeds aanstonds komen onze stadgenooten voor
een sware taak te staan, nl. een bezoek aan

HRC in Den Helder,
ellicht geldt ook hier; een slechte

1

Stelma gezien hebben, was uitstekend;

31
1

v. ú.

op een goeden wedstrijd
Pol kan eveneens
terugzien en met Keppel vormde hij een goe—
Hamstra deed eveneens |
den rechtervleugel.

tie,

mooi werk en zijn doelpunt voor de rust was
heel mooi, De Enkhuizenaren maakten over |
het algemeen genomen een zwakken indruk,

|
|
|

lijk sublieme wijze een doelpunt | voorkomen,
terwijl eenige malen de paal hem te hulp |
1
kwam.

b

{

Hun doelman heeft eenige malen op werke—

Over den wedstrijd nog het volgende:

begon

met

eenig

|

overwicht en

reeds spoedig dreigde er gevaar voor de W. F, I
veste, maar de bal ging langs den verkeerden |

kant van den paal. Dan kreeg Stelma,

maria‘s middenvoor,

een kans,

Alc—

wanneer hij

uitstekend van een missen van een der W. F.—
backs gebruikt maakt. Zijn hard schot gaat
echter nat over. Wanneer er een kwartier ge—

speeld is, krijgt Schaper een schietkans en met
scoort hij Alcmaria‘s eerste
een mooi schot
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doelpunt in dit seizoen, 1—0, Kort daaropnam

j
i
mepeer w

Alcmaria

f

_ Alcmaria veel
__
sterker
dan W est—Frisia
West—Frisia wint den toss en verkiest eerst
telpclenlemdeton‚Alcmuis!.nptdu:
l.t

en een oogenblik later vliegt reeds een
hard
strak schot van Gerritse over de
lat, De
hemden houden het beste van het spel, wit—
ganvallen blijven echter voorloopig zonde hun
r suc.
ces,
Tenslotte wordt het Alkmaarsche
overwicht
beloond met een doelpunt. Een voorzet
komt
van den rechtervleugel, de bal gaat
laag langs
den grond.

De links—back van West—Frisia mist
het leer, dat belandt bij den goed
staanden Schaper, Een kanjer volgt opgesteld
en de jong—
ste speler der withemden, die den geheelen
wed.
strijd door uitstekende dingen deed
— vooral
zijn stoppen en aangeven was
vaak heel goed
= had zijn ploeg de leiding gegeven.
Eindelijk lijkt West—Frisia er
wat in te
‚ Brouwer doet een prachtvang,
enkele
malen komen de gasten terug,

Alcmaria het initiatief. Een bal dan herneemt
wordt in een
boog voor het West—Frisia—doel
De doelman staat klaar om te vangen,gespeeld.
het leer
lijkt een zekere prooi voor hem
te zullen wor—

keeper heen in het doelverdwijnt
,
Debalis nauwelijks afgetrap
t
of
Kepp
el
komt weer opzetten, hij geef
'î.d.Pol‚dialhetuenïoord t goed over aan
enlhkh‘iilﬂr…man onbereikbaarschot
num
M…mhunetdeponeert.mer drie voor
Tbtdonntkwamergemverm
dor!ngmur_
Na de hervatti

|
cffiëí

’!'

eoergeore vana ci »

ng zien we Brouwer
een van
lhmoo:gnngmven*lc.htu
n.dnnùnknvre

De 2e competitie—Zondag is voor onze Alk—

maarsche K.‚N.V.B. elftallen bijzonder
gunstig

‘ verloopen. Van de zes te behalen punte
n kwa—
men
er vijf binnen, zoodat wij in dit
opzicht
meer dan teyreden zijn, Immer
s, de meesten
onzer waren speciaal ten opzichte
van Alema—

ria zeer pessimistisch gestemd,
Maar ziet, er
Rwam een herboren Alcmaria
in het veld, met
wel dezelfde spelers als tegen
H. R. C, maar
met een beilige wil om hun
huid zoo duur mo—

gelijk te verkoopen En toen
hebben de duizen—
den langs de lijnen voora
l voor de rust kun—
nen genieten van een partij
voetbal, dat qua
spel en techniek op behoo
rlijk peil stond. Er
werd uitermate snel en
vlot gespeeld, terwijl
het schieten nu eens niets
te wenschen overliet
Het verwonderde dan ook
niemand dat de wit
hemden de Westfriezen
finaal overspeelden en
een veilige 3— Voolsprong
konden nemen. De
gescoorde doelpunten
waren allen van goed
manier waarop de
linksbuiten de fout
afstrafte
was bijzondr fraa
i: Het was jammer
dat de ‘
Alemaria midvoor
tdie voor dien tijd
blijk gaf
een enthousiast spe
ler te zijn en die
het spel
goed aan

voe

lde) door een opg
eloopen blessure
Vervangen moest
worden,

Zoo wij reeds zeiden
, was de eerste hel
beste, In de 2e hel
ft de
ft vervielen de wit
in hun oude kwaal
hemden
door te kort te
spelen en
tovendien zich te
veel in de verdedigi
ng t
tot den aanval ove
rgaan en wisten zij
zelfs een
doelpunt te Scoren
, In een duidelijk
e periode |
van een W. F. overwi
cht, wist de Grand toe
n
oP brillanten wijze
uit een toegestane
vrije
schop het vierde Ale
maria doelpunt te sco
Inmiddels was Gerritse
ren
, die een uitsteken . )
partij vertolkt had,
de |
door Hom

Dat met
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nnn on sn nttingenessemeeetegeenen
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e
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EEN UITSTEKENDE EERSTE HELFT.
VERTROUWEN GEYRAAGD.
Het publiek,

dat

grooten getale

naar

gistermiddag

richt en bezorgden dan

WestFristä—doel—

man heel wat moeite en warme handen.
in Zoo kreeg deze in de tweede helft van van |

Wieringen een kogel te verwerken, die zoo
was, dat de bal in zijn handen rond—
hard
ging, stak zijn meening niet onder gliste. En hoeveel schoten heeft deze man,
stoelen en banken: het had al genoegen die geen al te betrouwbaren indruk maakte
genomen met een gcervolle nederlaag en die in elk geval heel wat minder was dan
ie gestopt.
van Alcmaria, Want het rekende uit: Brouwer;—wel—niet op het—nippert
Terwijl hij een paar keer de hulp van”de—
het

sportterrein

een serie vrij slechte oefenwedstrijden;
daarna een slechte wedstrijd in den

Helder en nu tegen West Frisia, dat de
competitie zoo buitengewoon goed be—
gonnen was.
En eerlijk gezegd: ook wij dachten,

palen niet kon ontbeeren,

Zooals de Alomaria—voorhoede nu speel»
de, was ze een krachtige en gevaarlijke
linie, en we hebben nog slechts één wensch:

dat de mid—voor Stelma wat meer bewege—

lijker wordt of dat de mid—voor van Wierin— {

gen wat meer entbousiaster wordt. Als van |
dat Alemaria een heel harden dokker Wieringen eens het enthousiasme van een
zou hebben aan de Enkhuizers en ook Schaaper bezat, wat een pracht mid—voor
. wij waren met een gelijk spel best te— zou het dan zijn!
Er is dus over Alemaria heel veel goeds
vreden geweest.
te zeggen, maar dan moeten we natuurlijk |
|
tweede helft
Hoe hebben we ons echter vergist in Alc— de eerste helft nemen. In de
|
een veldmeer—
maria, Er was een ander Alcmaria dan dat heeft West Frisia absoluut
|
Alcmaria danig was
| in den Helder speelde, nu een week ge— derhei gehad, doordat
heel wat geëischt
leden, Er was een Alcmaria, dat hard werk— verslapt, Er werd toen
rdediging en toch .. .
Alcmaria—ve
de
van
goed
vrij
een
dat
en
overwinnìng
de
te voor
de overwinning niet in gevaar.
spel demonstreerde. Vooral voor de rust. Toch kwam
periode waren de Alcmara—
die
in
Want
een
tegenstanders
de
het
heeft
Want toen
veel gevaarlijker dan de talrijkere
uitvallen
was.
kwaliteit
goede
van
dat
spel voorgezet,
Frisia—aanvallen. Uit elken uitval kon
Natuurlijk werden er toen òook fouten ge— West
komen en dat dit niet kwam,
doelpunt
een
direct
fouten
die
trachtte
men
maakt, maar
hem hoofdzskelijk aan een behoorlijke
lag
Enk—
de
konden
zoo
en
weer te herstellen
dosis geluk, dar de Enkhuizer—verdediging
. huizers maar geen kans krijgen, om van die
Toen hebben de palen eenige keeren
had.
| fouten te profiteeren.
een zeker doelpunt voorkomen.
spel
het
was
daarvan
ook
Maar afgezien
Echter, deze tweede helft leerde meteen,
van de thuisclub wel zoo goed, dat ieder
te vreezen heeft als het
kon zien, dat er ge— dat Alemaria niets

i

reeds na tien minûten

tempo maar hoogblijft en als het ‘enthou—
|
siasme maar groot genoeg is.
tem»
het
Als
worden.
kon
cijfers gewonnen
Wat West Frisia betreft, de ploeg heeft|

wonnen kon worden, dat er zelfs metflinke
po maar volgehouden werd.

Dat tempo heeft o.i. voor een belangrijk
deel den wedstrijd beslist. Dat bleek wel
duidelijk in de tweede helft, toen Alcmaria
opnam en toen in de min—
het wat kalmer
id kwam. Wel kon het vrij zwakke
West Frisia, dat in het veld zeer onproduc—
te
tief speelde en dat technisch heel wat
doel—
kort schoot, het niet tot de noodige
enkgle
punten brengen, maar het wist toch

ons dang teleurgestel.t. Het was een zeer

matig elftal, dat in het veld stond. Het mis—

te een goede techniek en ook aan de taktiek
ontbrak heel veel. Wel werd alles op de
verdediging ingesteld, maar daardoor kreeg
de toch al zwakke voorhoede geen _ steun.

En toen eindelijk de Enkhuizer middenlinie

mee naar voren ging, toen bleek de schot—
Joosheid van dit elftal Brouwer heeft wel
eenige keeren moeilijk werk moeten ver—
richten, maar feitelijk was dat veel te wel—
nig, als men afgaat op de veldm
in die periode.
is zwakker dan
Neen, dit WestFrisia

Alcmaria en zwakker dan H‚R.C. Tenmin—
ste op dit oogenblik.
Het was tenslotte een vrij forsche wed—
strijd, maar de scheidsrechter had het niet

n floot zeer
f
deleidere
=‘:ì‘üh hij blee

i

|
i

j
|

R

68

5
|

s

!

vr

——= stelde zich prachtig vrij op,
den bal toegespeeld en meteen volgde

6

een

Ì
|

Dit succes gaf Alcmaria een
moreelen
moed en weldra werden nieuwe ganvallen

|

onhoudbaar schot (i1—0),

Er was toen 13 minuten gespeeld.

»

an

wist

het

leer nog juist onder de lat te bereiken. En

even later loste hij een hard schot, dat ook

nog niet op de lijn gestopt werd. Intusschen
haden Hamstra en Keppel verschillende
keeren den bal goed opgebracht en het was
prettig te zien, dat beide vleugelspelers
niet te lang aarzelden met hun voorzeiten.

mete
hét seinvoorde
en

withemden
omer
,

nòg een schepje op te leggen en toen de
Grand een bal ver voor het doel plaatste,
zag Hamstra, die naar binnen
gezwenkt

was, een gaatje en met een kopbal van uit—
stekende kwaliteit vergrootte hij den voor—
sprong tot 2—0.
Toen viel Stelma uit en van Wieringen
t
i
»
;
nam
irect :
zeer tâc—

4

Si o

meteen van de gelegenheid profiteerde en
voor het derde Alcmaria—doelpunt zorgde.

In den resteerenden tijd — er was nog
ruim een kwartier te spelen — deed Alc—

#

toch govd
dacht op

da de +
do‚mm«Nu de competitie cenmaal is }*á

gonnen, zal het niet laug duren of

er komt teekening in de verschillen. |

heel anders wordt gesproken over
Alemaria Vietrix dan in de vorige,

heeft aan :
schen dunk

het opvallend, hoe er

deze

week

; verschil
SOHK is
z
Het
is zl
alleen, dat Zondag

betering rac

het gevolg is geweest, dat de ther—
mometer, die de publieke opinie om
trent de withemden aangeeft is ge—
stegen van ver onder nul tot aardig

We
ben
zien!
Blift de
plaats. De :
‘tisija ga! 0

il. werd gewonnen tegen — West—
Frisia, terwijl daarvoor was verlo— !
ren togon H.ILC. Dat is alles, maar

boven vriespunt.

Zondag j.l. lieten zien, wettigt deze

voorhoede
miste
de kracht, om het witte
€
€

doel ä… 3;"'“h:1° kbre;âm.

toen

Zel!:

Burger een
miste
en eve
later, toen Koningkeeralleenle lijk stond
tegenover
drie Enkhuizers, was er nog geen gevaar

aan

Met 3—0 kwam de rust,

De tweede helft was minder, veel minder

dan de eerste. West Frisia begon met een
snellen aanval, die echter niets opleverde,

en het was toen, of Alcmaria niet goeg

meer in haar spel kon komen. Regelmatig

isì
viel WestFrisiaaanen
slechts
de noodige
”

van Alcmaria brachten het gevaar

felen

we a
n'l‘ﬂ zal
uij
de linkervù

is

ziths

e

plaats

verandering intusschen | volkomen.

::' ‚‚î„‚‚- i

wonderen, dat de verwachtingen
voor het begin der competitie zoo

spelens vers
ringen.

ker, er werd een

vriend—

eens van va

:;‘_í‘l"‘;"‘î‘!
"l':;:_‘f';_!”;"”'.ï‘
î ‘‚‘1"’] gelooven,
2
i
er de einduitslagen

h‘:!mp.'nâîei:
>

Eigenlijk moet men er zich over ver—

schappelijke wedstrijden | verloren,
daartegen stond echter, dat andere

hetzelfde

km:e:m:li

ten dus uo
nen. | Toch
ductiever |
wel niet in
volg zijn w

bijzonder laag gespannen waren Ze

het

£TÌ: “ "

Biks r m:

de ranglijsten, want lederen Zondag|
brengt ons prompt nieuwe uitsla.|
gen, Met die uitslagen rijst en daalt|
de waarde, welke aan de diverse
elftallen wordt toegekend en 2o0 is

oogenblik te kort te spelen. West Frisia kon
dat te korte spel wel afbreken, maar haar

begon

i

gend zal‘

maria het een paar keer fout; ze had het

tempo verslapt en

iaeit

wijnk ear tes

ondernomen,diesteedsgen gevaarlijk ka—
räkterhadden.ZookopteSchaapereenkeer
M in, doch de ……w

|
|

e
B

aantal

zijn

geweest, die het oordeel van ve—

len bepaalden, dan wel de Alcmari—
aansche voetbalcapacit
eiten, _ Van
de zijde der

alftalcommissia zijn

daarbij stellig ook enkele fouten ge—

maakt. Zoo had bijvoorbeeld

een

.\:-n.u]-or de laatste oefenwedstrijden

na en

Afgaande |
gten..

gelbo
s

kAtgaan bov

Vin _Wieris
bekwaamhec

spel van Zo:
voor alles d
zeer slordig.

:’ÌÏ;Ï'ÎÎ„ÏÂ‘ :

mee behooren te spelen.
Intusschen had men behooren te

gelu
j Want de W

heel goede kwaliteiten bezat, het»

1 ä'}:‘g l_l_un

pien dat Alcmarië toch ook _wel

geen Zondag jl. voor de zooveel—
i gebleken. De withemden
ste maal is

speelden een prima partij en

gaven

goed voetbal te zien, waar

Frisia niet zoo heel veel te

had te zeiten, behalve

West—
nover

urende

een deel van de tweede helf
t
e dosis ent

en

housìaste, die t°ee:î‚

slotte verre in de
tegen vuur en élan, die m
niâfrd BarG
gingen met grootebekwaamhei
d,
In de ach!er%oede klo
pte all

glmatve8

. Ten de
ad
ij k w weer, omdat

j per gericht w

Stelma, die

#
_-—.-—-.__.-«——--——‘va

P

we

lach goed to doen er even de aan:
dacht op te vestigen.

Jn de voorhoede klopte het op
de rechtervleugel uitstekend. Kep.

pel en v, d. Pol schijnen geheel op

<

ülkaar ingespeeld en verstaan o).
kaar goed. Schaper en Hamstra

oti iomo
eeew

kànnen elkaar minder lang en moe—
ten dus nog meer aan elkaar wen—

nen. Toch leek ons Hamstra
pro—
ductiever dan voorheen en dit zal

zichzef een verheugend feit.

We
en het wel eens anders ge—
zien!
Blijft de belangrijke
id—voor—
plaats. De wedstrijd tegen West—
Frisia gal ons hiet aparte voorrecht
de beide voorwaartsen, die o voor

deze plaats in aanmerking komen,
na elkaar in actie te zien. Stelma
werd na ongeveer een

half

spelens vervangen door van

ngen.

uur

„Wie—

dt
s!?ìî

is

HR

ftelen we allerminst, op den duur
niet zal uitblijven, Voor alles was
de linkervleugel zeer actief en dat

e

betering mogelijk, die, daaraan twij—

hiij

schen dunkt ons hier nog wel ver.

eee

wel niet in de laatste plaats het ge—
velg zijn van het feit, dat hij steun
heeft aan zijn nevenspeler. lntus

tekortte doen,kunnen we gerust constateeren,

dathetverband in de middenli
enachter
nie
hoedegeheelwegwas,Koning,anderstocheen

derconstantstespelerseneengeduchtstruikel—

blok voor iedere aanvals
waslinie,
dezen middag
ergeheeluit.Het tweede doelpunt tegen Alcma—
rismoet geheelopzijnrekening geschrevenwor—
dm.vrmt-l:hu‚…vu.ndnhtnl!te
spelen, dezen had laten loopenvoor
doel—

Afgaande op wat we vroeger wel

eens van van

Wieringen hebben

gezien, gelooven we, dat zijn voet—
balcapaciteiten in menig opzicht ver
uitgaan boven die van Stelma,
Van Wieringen echter benut zijn
bekwaamheden zeer zelden en zijn
spel van Zondag j.l. maakte op ons

Want de

West—Frisia—keeper,

die

allesbehalve sterk was, verwerkte
juist zijn
schoten | verwonderlijk
goed. Ten decle kwam dit echter,
weer, omdat ze te veel op den kee—
per gericht waren,

Stelma, die over minder upacl-A

teiten beschikt, doet meer zijn best.

Hij geeft zich geheel, is zeer actief
en houdt daardoor voor alles mee

Kennemerploeg zóó spelendtegen
volledig|
Alcmaria — met Gerritse als spil —, zeerge—
makkelijk te overwinnen was geweest, Zuik een
sterkenindruk heeft hetKennemer—elftal
op ons
niet
alverloordan Alcmaria
met6—3.
Uit

is‘t welduidelijk, datde

voorhoede zooongeveer aanhaarlotovergela—

ien was, daarde middenlinie
waarin Venema
,
vooralna derusteenzeerzwakkenindrukmaak—

moest toeleggen.
te, zich op verdedigen

een
kan ditmaalop
Burger, de rechtsbac
k,

wedstrijdterugzien; hijheeftveel

gered. Watoponseenbijzonderzwakkenin—

slaan. Van Wieringen heeft het oi.
zelf volkomen in zijn hand zich te

druk gemaaktheeftis hetplaatsen vanden bal.
Ontelbaremalen werdhet leeruit geneel vrije
positie voor de voetenvan de tegenpartij
ge—
vezge nnnoooi
plaatst.

Daarvoor echter zal hij

onder—
nigen steun,dienzijvan de middenlinie
welvoldaan
vond,

doet

gunste door—

doen kennen als „de” mid—voor van

y)

zijn

ia,

viteit moeten overwiunìx_:i

Devoorhoede heeftalsgeheel, geziendenwei—

Voor de rust

waren De Kennemers

|

dit de schaal te zijnen

88

het moreel noog. Vooralsnog

al

r in

eoe

voor alles den indruk van te zijn

zeer slordig. Het was niet serieus,
hij kan het veel en voel beter. Een
tikje ongelukkig was hij echter ook.

HZEERAANTRÈEKK
PARTI
ELIJKE
INHETt
SPORTPARK,
DE KENNEMERS—ALC. VICTRIX &.3.

DE KENNEMERS I ... ALGMARLA I

Naeen zeergoed gespeeld
partij,
e waarbi
blieke belangstelling groot was, hebben jde
De
‘Ë“ennemem hun eersten wedstrijd gewonnen, De

Alcmaria‘s ochterhoede foalt

lijke nul van het aantal doelpunten vóór, zoo
„spoedig mogelijk te willen wegwerken. De voor—

voorlinie der reds gaf al spoedig blijk de hate—

het net te vinden. Waar Alcmaria er hiertegen
slechts drie tegen wist te stellen,

werd

de

einduitslag dus 6—3 voor de Kennemers. Als

excuse voor Alcmaria moge gelden, dat Ger—

ritse op het appél ontbrak. Immers hij is

toch de man, die zijn taak als stopper spil

behoorlijk weet te vervullen en steeds de ver—

dediging dapper bijstaat, zonder te verzuimen,
de voorhoede te verwaarloozen. En juist de |
verdediging bleek dezen middag, uitgezonderd |

$

doelman Brouwer, zoo lek als ‘n mandje. En |

waar de Kennemers voorhoede

er

bijzonder

zin in had en de hun geboden kansen afdoen—
de wist uit te buiten, daar is de nederlaag dan
voldoende verklaard. De half—linie waarin
thans de Grand de spilplaats bezette, vermocht
niet het spel voldoende te verplaatsen, zoodat
dé voorhoede voorn zéét zware taak stond,
en dat zij desondanks toch nog drie maal te—
‚gen wisten te scoren, verdiend beslist _ ‘n ||
pluim, Intusschen een geweldige tegenvaller

6

na de éclatante zege van de vorige week en

W

zoo hieer dan ooit, dan wordt het

lü
;

ar?

Over de wedstrijd zelf kunnen wij heel kort

:

Reeds 2 minuten na de aanvang kon Ale—

}

#}

1
{

reserve—

Ĳ_…k bij de withemden wèl zéér nijpend.
is.deze middag wel voldoende gebleken,

juichen, toen zij uit ‘n

goede

aanval

wistenteseoten. Hetzag êf toen dus gunstìg

uit, maar spoedig wisten de Kennemers gelijk
te maken en zelfs de leidìag te nemen, toen de

weer ééns volkomen faalde, Maar

déwithemden gaven het niet op en zoo werd
balans door ‘n uitstekend doelpunt

‘

8

van

midvoor weer in evenwicht gebracht.
„de rust werd het echter vrij hopeloos,
et de regelmaat van ‘n uurwerk, voer.

ü‘lg\nmae stand op tot a…ÏÎ 'l‘u:n
eerst kon Alcm
weerwa
tloskom
ar
enen
ia
Ö

üm

8e. doelpunt door haar|
—de Kennemers vo‘n
or
Ge

ezeihj

verschalken

(0—1). De Alkmaarders onderne—

men dan nog enkele gevaarlijke aanvallen,
doch
en Bos weten deze af te slaan.
nemers kamen thans aan het woord De Ken—
en vooral

de rechtervleugel is zeer actief. Groot
verdeelt
het spel zeer goed en wanneer een
pas van hem

bij Horemanbelandt,zetdezesnel

voor en Boom

weet op prachtige wijze den bal over den uitloo—
penden

Brouwer in het net te schieten
(1—1), De
Wijkers hebben dan den smaak
te pakken en na
enkele fraaie aanvallen weet Boom
ten spelens de thuisclub de leiding na 20 minu—
1). In de volgende periode sfeunt te geven (2—
de middenlinie
y. d. Wal—Steeman—Veenstra
de voorhoede heel

Dinkia en Bos, die echter
enkele malen de
vaarlijken mide
p
—voor in den
en buibuitenspel—v
— al jet
laten

i ËËEÊË

in het veld beter speelde als de gasten, die ech—
ter op kranige wijze voor een boeienden wed—
Strijd zorgden,
Beide partijen hebben een invaller als de heer
Waltheer de elftallen laat opstellen. Alemaria
is
snel weg en bij de eerste afgemeten voorzet van
Keppel, weet Stalma op fraale wijze v. Urk te

»

wedstrijd gemist en speciaal De Kennemers mid—
voor is nog niet op schot. De overwinning kwam
«de thuisclub dubbel een dwars toe, daar de ploeg

heeft op

FHSHE

tisch aangaande de withemden, temeer daar

Kennemers in de voorgaande wedstrijden geen
enkel doelpunt had weten te scoren. Doch ziet
de Kennemers hadden hun doelpunten — in
petto tegen Alcmâria en zesmaal wisten zij

den weg naar het doel weer terug hebben ge—

vonden. Vele kansen werden echter in dezen

ui

â3Ê8>

met zooveel eerbied over King Soccer. En
zoo zulleh de vrij talrijke Alemaria—suppor—
ters er wèl over gedacht hebben, die de ploeg
naar Beverwijk vergezelden, om getuige te
zijn van de wedstrijd Kennemers—Alcmaria.
De verwachtingen waren nog al vrij optimis— |

fraaie doelpunten te scoren, zoodat Groot e.s.

u
i
I
|
h
d
nla |

leen warneer de verassing ten nadeele van je
ploeg uitvalt, dan spreekt men doorgaans niet

waartsen slaagden er dan ook in een half dozijn

isijgk

Dat voetbal een spel is vàn vergssingen,
moge als genoegzaant bekend zijpn en maakt
het het spel er des te interessanter om. Al—

man,

v, à. Pol, Stelma, 8

lvvuax:…nhuùnn. Victrix

|
|

0—1

|

==;‚:ZZ._._-.—_

Op een zwaar terrein, waar het hooge gras
een hindernis op zichzelf leverde, hebben
W‚F.C. en Alcmaria een wedstrijd uitgevoch—
ten,waarinhetsomshard toeging, doch waar—

verdient een groote pluim ‘voor zijn

houden, doch moest daarvoor een aantal kan—
jers, waarvan sommige op heel korten afstand
gelost, verwerken. Van welke opgave hij zich
echter uitnemend kweet.

onder
delat. Voora
nade pauze
l heeft

Het begin van den wedstrijd was voor Alc—
maria. Er werden een aantal schoten gelost, die
echter niets opleverden. Geleidelijk komt W. P,

een schot van nog geen

€. dan weer opzetten en het spel is meer ver»

if {

deeld. Uit een vrije trap, die uitstekend werd

ef

genomen, dachten we de gastheeren te zien
doelpunten, doch de bal scheert de lat aan de

bovenzijde. De Alkmaarsche mid—voor Stelma,
alleen voor doel staande, wordt dan binnen het

i

we reeds noemden, als de Grand uit—
gedaan. De debutant Helderman
de rechtshalfplaats zeker voldaan en

|

In de voorhoede dient vooral v. d.Polge—
humelt:nh.thĳ…v…aonn

treding gezien en er wordt doorgespeeld. De

kans is verkeken.
Half—time breekt aan zonder dat een der par—
tijen heeft weten te doelpunten.
Na de hervatting heeft Alcmaria Homan op—
gesteld inplaats van Stelma. Deze veteraan
kweet zich uitstekend van zijn taak en het was
jammer, dat een harde kogel, dien we hem on—
geveer een kwartier voor het einde zagen los—

sen, rakelings naast ging,

Over het algemeen wogen ook na de rust de

partijen ongeveer tegen elkaar op en het duur—

de lang eer Alcmaria het doelpunt wist te
scoren, dat het
e van den wedstrijd
zou
blijken te zijn. De bal kwam uit de midden—
linie, werd voor den doelmond geplaatst, waar
âîppel plotseling opdook en onhoudbaar in—
:
ie
De partijen bleven zwoegen, maar beide ver—
dedigingen wisten verder onheil te voorkomen,

zoodathet eind aanbrakmeteen kleine,doch
kostbare
overwinning.

W‚F,C, was steeds sterker en toch

..

op deze plaats was dan ook in

meeernrtees

strafschopgebied zoodanig op de hakken be—
werkt, dat hij na de rust moest worden vervan—
gen. De scheidsrechter heeft echter geen over—

n.

%.

rêg;

twee meter afstand van den middenvoor van

stnt
tnno teteitemes

biut |
|W

ils EÊRÊÊa6 |

hijeenigemaleneen zeker doelpunt voorkomen.

gerechtvaardigd,

meer het geval is geweest, de score blank te

eeem
e

É'

een doelman is van belang. Hij wist, wat bij de
withemden sedert menschenbeugenis bijna níet

vervangen door Keuris. Dezelaatstehadzo00—
doende gelegenheid om te toonen, dat ook hij

voor,
blijkt, dat Gerritse weer

achterhoede een geduchte steun, Bovendien be—
waakte hij Bleeker, den middenvoor van W.F.G.,‘

ng

eee
eeem
io

maria had Gerritse weer in de gelederen, ter—
wijl Brouwer, die in militairen dienst is, was

u‘

io f

Ì?ÊÊ

d6
wij

!ÊËÍ

in het aan spanning niet heeft ontbroken. Alo—

$

1

bgenr dSoi

raatje

= Dat was weinig anders dan een

\puntenregen, wat we Zondag jl. in
Alkmaar hebben meegemaakt, Alle

33

tweede nu bovenaan staat, Voorts
Alkmaar H, al was een andere
plaatselijke vereeniging, M.E.V,0. 1,
daarvan het slachtoffer,
Onze withemden, die menigeen
met gemengde gevoelens naar Wor—

|

merveer zag

j

vertrekken,

hielden

zich waarlijk kranig, De 1—0 over—
winning, die ze aan de Zaan wis—

ten te bevechten, was er weliswaar

ONS SPOÖORT—RODDELTJE
Het was Zondag een zege over alle linies

en geen wonder dat de stemming overal in de

stad opperbest was. Vanzelfsprekend was de
1—0 Alcmaria overwiìnning wel de grootste en
prettigste verrassing, zonder afbreuk te doen
aan de overige overwinnende ploegen. Dat de

een op het nippertje, ze bracht bei—|

Withemden voor de punten hard

wedstrijden zijn nu

hebben moeten zwoegen dat is reeds merkbaar

de puntjes naar Alkmaar en uit—

gnooo

eeei

drie eerste elftallen uit den K‚N.
V.B. wonnen. Bovendien Alcmaria
11 en HI, met het resultaat dat het

eenmaal

het!

zwaarst. Het feit, dat Gerritse de
wiîtte gelederen weer was komen
versterken, was een ding van ge—

wicht. Hij bleek geheel hersteld te

zijn ook, zoodat dit gevaar bezwo—
ren is. De nieuweling Helderman

bleek in de midden—linie behoorlijk

strijd van zijn leven, Alles bijeen

werk naar behooren verricht,. We zullen ho—

genomen beginnen de Alcmariaan—

perspectieven wat rooskleuri—

pen dat de withemden, de goede vorm gedu— |

Wanneer men er

nunog eens in slaagt het mid—voor.
vraagstuk definitief op te lossen,
zijn we langzamerhand een
|

een

uit—

wedstrijd op het program. Het zal;
dan
tegen het Oostzaansche,
‚

uit de bescheiden score 1—0. En inderdaad ‘t
geheele elftal met de invaller doelman Keuris
aan het hoofd. Hij is dan ook de man ge—
weest, die het elftal voor een nederlaag heeft
behoed. De vele fel gerichte schoten op zijn
heiligdom afgevuurd (vooral in de 2e helft,
werden door hem meesterlijk gestopt. Doch
ook de beide backs en de halflinie, waarin spil
Gerritse uitblonk heeft het vele moeilijke

Brouwer in het doel rempla—
rú®, speelde 200 iets als de wed—

\stapje verder,
a.s. staat weer

har

toen W.‚F.C. meestentijds in den aanval was)

voldoen en Keuris, die den afwe—

ger te worden.

en

V.„ een uiterst lastige tegen..
r, die weliswaar met Spar.

de tweede en derde plaats van |

rende de geheele competitie weten te bewa—
ren, wie weet wat er dan nog kan gebeuren.
A‚s. Zondag trekt men naar Oost Zaan om
daar O.5.V. te bekampen. Deze ‘ploeg is er
zoetjesaan ingekomen en nog j.l. Zondag kon—
den zij het nog ongeslagen D.W.V, bedwingen
Waarmede wij dus willen aanduiden, dat on—
ze 2e klasser weer voor een zeer moeilijke
opgave komt te staan, die ook nu weer een
volle overgave eischt van het geheele elftal.

Ze_:_ ‘m dus op withemden,

ai

i

M

ak

ta?

IW. F.C. krijgt haar eerste nederlaag.
Een geestdriftig Alcmaria wint met 1— 0,
|
…n:
gens H!._ k. 2, ::u:£ennemer:. ':f„…

Bràvo Keuris!

en W.

F. C. in

gerien

en

Alcmaria heeft voor de groöfì V@F=| Alcmarla zelf, en gerlijk gézegd, veel ver—

rassing gezorgd In dé 2de klasse A, | schil in sterkte iás er nièt. Tröouwens, dät|
want de zoogenaamde

zwakke

ploeg| Alctaria geheel ôp gewassen was tegén dé |

wist in een uitwedstrijd het nog onge—
slagen W F. C. verdiend te kloppen,

zij het dan slêchts meêt 1—ô.
1

3

Wormerveerders, spreekt voor zich zelf.
ÏHetspel.
w om #
# «

Het is een boelende en zéér spannende

gewedst» daat in Wormerveer, tn |
neaers|W*ÖSttijd
Natuurlijk Valt ook deWesteerste
tòt aller verrassing gaf Alemària voor de
Frisi
H. R. C

| rust.den toon aan. We

hébben

toen een

18 OP;
. n. C. kegtn Wee
gezien en een
maar dit was nog een nederlaag ôp| sterk aanvallend Alcmäria
zege | W. F. C, dat mét man en maght verdedig—
de
vrgemd terrein, en daardoor is
gag yan

periode mâ€:f_ì;n_s_eâvegvâet_ )
vàh de Eäkhüizers misschien net iets | 9 én dat in »die
m!nder.hcog áan te slâan dan dië vân

%;;ÈÏ ?Ë:d:lisnfà}îz'‚meî:stlêì Êw:‘\'âe‘re heeeﬂ

Alemâtria een viertal kansen gemist en

Alêmâria.
die bijna wiet tÈ
‘Frouwens, het was een zéér slechte dàg| daarbij wàren ‘er tw
ook daarna, in het vol— |
En
waren.
missen
|
alleen
niet
want
ploegen,
leidende
vbor de
was Alcmâria stêeds ster— |
dat twee nog ongeslagen clubs hú huh eer—| gênde half uur,
ste

nederlaag

te

slikken

kregen,

ook | kér en had dé W. F. C.—doelman over geluk |

|
ka
e
.
D. W. V. moest een veer laten, evenals de| niet te klägen._
4
.
verhangen
bofdjës
de
waren
rust
de
Na
Kennemers. Zoodat er op het oogenblik
Alemaria met man en macht
nauwelijks een kop en gen staart is in dezé| Nu moest en nú had dé bezoekende elub
klasse. Het ziet er haar uit, dàt de a. | verdêdigen
niet over bpech te klagen. Tot
kàrnpiden minstens 12 punten kwijtl Faakt| Wwerkelijk
toe wvoorkwam=Keutis een bijná ,
kêef
twee
|
z00,
geval
elk
in
het
is
oogenblik
het
en op
en ook verder was het Ale—
doelpunt
reker
|
zijn,
gewaagd
elkaar
aan
dat alle ploegen
keeren in ernstig ge-]
Dien indruk hebben we ook op de vel—
den gekregen. We hebben nu achtereenvol—

matiatoch gehàd endaarmmogen wevan
een verdiende overwinning van dé wit—
hemden spreken.

3

isechter,höééénòf twee
Merkwaardig

personen van invloed kunnen zijn op de
rest, Daar was bijvoorbeeld Gerritse, die
ì nog geblesseerd aan zijn oog, toch
meespeelde. Hij was een rots, waarop vele
;:nz]lm :trnndd;(r;.„ Ontegenzeggelijk was
zijn wonde gehändi—
cmátiä=spil

tapt, maar veel hinder hàd GerritsÈ er

blijkbaar niet van.
Misschien net zoo belangrijk was de
nieuwe bezetting van de rechts—midden—

plaats. Daar
een zeer en

ide dé jonge Helderman
iaste partij. Het was een

terrier, die vast hield, die zich voortdurend

€

8
|
|
|
|

maria—doel eenige
vaar. Maar de meeste kansen heeft Alo—

In dé voorhoede was van dePol de m‚an,
e
die een van zijn beste wedstrijden
k
Hij was overal en hij toonde zich àls
tacticus en technieus.

De rest was zeker niet slecht en als

wé

verder gêén namen noèmen, dan beteekent

dat niet, dat de spelers zwak of on
de waren. Integendeel, er wàs geen

zwakke plek in de ploeg te ontdekken.
Wat moeten we van de thuisclub nu zég—
gen. W F. C. was tot nog toe ongeslagen en ,
we hadden dus groote verwachtingen van|

de ploeg. Ze kwam dezen keër mét een in— ‘
valler uit op de backplaats, maat dat

voor een leidende ploeg toch niet de.

zàak zijn van een matig geheel En

gezegd, W. F. C. is o

A

>

was.
misschien betreuren, dat het er geen
n op het oogenblik vijf punten ver.
wij
zich zelf
zijn
otte
tensl
zijn,
vier geworden
ovîídzilìsnvĳ!; wedstrijden, Dat isdéop
stand

|

..—.”ele”men
ati
eeem an vo e eot..A ”
”atectrij—Tmaaf
u
en we zullen nog meer tevreden zijn, als gaat, dan ziet men, dat er weinig krachtsver,
straks aan het eind der competitie blijkt, schil is tusschen de ploegen onderling. En

|

r—--

Alcmaria zich nog lang niet

daarom mag
dat het er zes geworden zijn....
veilig wanen; integendeel, het moet zorgen
Het gelijke spel in Oostzaan is zeker ver—

zoo gauw mogelijk ver van de onderste

diend, al heeft het er voor Keuris‘ doel soms plaats af te komen. En dan — maar ook pag
hachelijk uitgezien. Maar weer stond deze dan — mag men zijn aandacht schenken aan
lange doelman pal en weer hield hij er het tweede.
eenige formidabele schoten uit op een wijze,
We hebben het nu weer gezien met den
\die onverbeterlijk was. Wij hebben de vorige invaller voor Stelma; we hebben het zelfs
week al gewezen op deze jonge kracht, maar in denzelfden wedstrijd nog eens
gezien
wat hij gisteren liet zien, stempelt hem tot
een der allerbeste doelverdedigers, die Alc—
maria ooit gehad heeft. Hij heeft feeling, hij
stompt, wanneer dat noodig is en hij vangt

met den invaller voor Gerritse, Ook deze

was onvoldoende en ook hier ware een
speler van het tweede op zijn plaats ge—
weest.

het leer, als hij dat veiliger vindt. Dat doet
Alcmaria, ge zijt op den goeden weg wat
hij onbewust, maar dat is juist het ware. Bo— de resultaten betreft; ga nog
een stapje ver—
vendien gebruikt hij zijn lengte, zoodat een der en zorgt ook voor goede
reserves, des—
hoog schot hem niet gemakkelijk zal verras— noods met opoffering van de kansen
van het

sen.

|

En toch, Alcmaria profiteert nog lang niet

tweede.

Als we tot den wedstrijd zelf terugkeeren,
De voorhoede dan mogen
we zeggen, dat over‘ het alge—
n.l. is nog steeds niet goed ingesteld op zijn meen
de vechtlust van het elftal even groot
pen,
e
over
ver
tot
rust
de
die voor
verr trap
was als in Wormerveer en dat men met man
.

genoeg van dezen doelman.
de helft kwamen

en macht het eenmaal verworven

deel ver—
Echter, niet Keuris alleen heeft goed werk dedigd heeft,
Dat in de laatste vijf minuten
gedaan; de geheele achterhoede was een
het winnende doelpunt niet kwam, het was
hecht steunpunt, dat vrijwel alle stormloo— voor
de withemden jammer en de kans er
pen glansrijk doorstond. Dat er een doelpunt
gemaakt werd, doet aan de kracht van deze Wâ:gis.ä:ie'rdego geweest.
der Oostzaners was geheel an.
achterhoede niets af. Dan moet de voorlinie ders
dan dat van Alcmaria., Het bestond ook
maar zorgen, dat er wat meer doelpunten
door haar gemaakt worden.

In de middenlinie waren de Grand en
‘ Gerritse als vanouds en paste Helderman ook
nu zich weer uitstekend bij dit tweetal aan.
Hij blijkt meer en meer een kracht, waarop
te bouwen valt. Vooral zijn plaatsen is van
behoorlijk gehalte en steekt uit boven het

uit hardwerkende spelers, maar er waren er

een heelzwakkespeler, die echter voor
te scoren. Veel beter

door den ulähu?:
club veel goed maakte,was
de rechtervleugel

prachtig gesteund werd door
dieen bovendien
rechtsmidden, dì

der :dar °“tnnmdèe‚,:r… debestespe—
Mooi voetbal spelen de

Het is robust en het is …“Êä“:â

kai

en op het moment
terrein moet heroveren
í_rui voor en heeft
er
staat het reserve—elftal
genomen, Maar
de leiding in de competitie
eerste belan
het
dat
en,
wij dacht

jIs Hj if spiiij?

tweede zoo

ËË.'ËÎ'*ÊÊ

wel, dat het
Zeker, wij begrijpen het het verloren
spoedig mogelijk

So5iiËs

e—
méér dan we bij het begin der comp
titie verwacht hadden. En nu mag men

ves
voor het eerste goede reser
juist?
wel
ek
takti
die
is
Maar

£

Twee wedstrijden heeft Alcmaria
drie
thans in de Zaanstreek gespeeld en
men.
geko
buis
naar
mee
punten zijn er
en
Dat is — eerlijk gezegl — drie punt

het tweede elftal belangrijker

at
s zou men toch
1vsnân: elfe'tdeerste. Want ander
meenemen.

Iati:

Al weer de sterke achterhoede.
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hetspelendeeldelinksenrechts

uit, die echter niet het minste

opleverden,
Vrij onverwachts nam Alcmaria toen de
teiding. Keuris had met een lastig geval
prachtig opgelost, toen v. d. Pol den bal
kreeg toegespeeld. Hij speelde zich mooi

vrij en loste toen van heel ver een hard
schot dat onhoudbaar was (0—1}.
Met dat doelpunt werd het eerste kwartier |
besloten.
Direct daarop schoot v, d. Pol weer op het
doel, maar het verraderlijke schot werd
prachtig door Engel gestopt, Nogmaals trok
Alemaria ten aanval, maar nu kopte Homan
precies over de lat.
Een korte serie 0,5.V,—aanvallen, veelal
geleid door den rechtsbuiten, volgde, maar
Keuris toonde, wat keepen

is

moeite maakte hij de aanvallen

en

zonder

tijdig on—

schadelijk. En toen kwam het moment,
waarop Schaaper zijn club een grooten dienst
had kunnen bewijzen. Hij kreeg van Hamstra

den bal als het ware voor de voeten
doch hij aarzelde met schieten en gaf
nog weer door naar Homan, die echter niet
vrij stond. Dat was jammer, want met 2—0—
voorsprong was Alemaria vrij zeker in vei—

lige haven geweest.
‘Frouwens, Abring bij 0,5.V. wist even la
ter al niet veel beter te doen want hij pro—
ftiteerde evenmin van een goede kans, hem

door den linksbuiten geboden.

En wat te

zeggen van diezelfde linksbuiten, die even
later alleen voor Keuris kwam te staan en
nog naast schoot? Dat was een kans geweest

voor de thuisclub, maar ze werd niet geac—
cepteerd..... Zoo verstreek de eerste helft,
zonder dat er meer gedoelpunt werd en met
1—0 voor Alemaria werd gedraaid,
De tweede helft.

Het was te verwachten, dat de withemden|
het in de tweede helft zwaarder zouden|
krijgen, nu tegen den wind in gespeeld moest
worden. Maar dat viel mee, al demonstreer—

de O,5.V. zeer zeker een kleine veldmeer—
derheid. Echter, de achterhoede van Alema—
ria gaf heel weinig kansen en in deze perio—
de van 0,5.V.—overwicht hebben alle drie
achterspelers bergen werk verzet op een
zeer gemakkelijke manier. Toch kwam reeds
na 10 minuten de gelijkmaker, toen Koning
gepasseerd werd door Abring en deze hard

voorzette. De linksbuiten stond juist vrij -:nj

schoot van dichtbij hard in (I—1),
Direct trachtte Alcmaria weer de leiding
te hernemen, maar toen Hamstra in de vol—
gende minuut voorzette, was het geheele
binnentrio niet voor het doel.

Intusschen was Alcmaria leelijk in het
hauw gekomen, want terwijl Gerritse een
aanval had onderbroken, werd hij daarbij
gewond en moest zich laten vervangen. Dat
e zeker een verzwakking, die zelfs
=::1 leek, gláx.t älxwglijk; was Gerritse
wenen,
r boven genoemde ge—

lijkmaker kwa.m.
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Gelukkig konmen in de resteerende pe—
riodeophet achtertrio rekenen; datliet zich

vanbaarstukbrengen enbracht keer
redding. EnKeuris stopte eenige
lchotâz„ op de eenige
voorhoedeweer

VERPLAATSING SIGARENMAGAZIJN
„ALCMARLA”

Het

s
bekende sigaren—magazijn

1
ui w
„Alcmaria

ft zich in de loop der

in de Langestraat,

jaren een groot
ntal cliënten verworven,
die in dit uitstekend adres van prima rook—
werk
werden voorzien en hun kennis dar
sport daar steeds uitgebreid zagen. Immers de
heer Gerritse is wat men noemt een sport.
me t
man, jee met
&

t

d

d

suc‚

sportladder heeft beklomme
dan ook dat de ware sport

RP
de

der
treden der

treden

Geen

wonder

adres gaat—

ne bezoekt en geen wond
dan ook, dat de
zaak veel en veel te klein was. Vandaar dan

ook, dat de heer Gerritse na de gelegenheid
gunstig was, zijn vleugels heeft uitgespreid on
naar de Houttil is getrokken in de zaak van
den ouden tijd. Na eenige pract he verbete. 1
ringen zal het

arenmagazijn nog steeds ge—

titeld „Alemaria”, morgen word
heropend.
De groote sorteering, de prima kwaliteiten
en ‘de preitige bediening zullen ook hier weer
de voornaamste deugden zijn, terwijl natuur—
lijk de sportberichten diensten ten volle ge— |
handhaafd blijven. De heer Gerritse schalle |
het proficiat van onze bazuinblazers hartelijk |
|
gemeend toe,

— Sigarenmagazijn „Alcmaria”,
Gistermorgen heeft de heer Gerritse zijn
zaak verplaatst van de Langestraat naar

Houttil 13.

Waar de heer Gerritse reeds geruimen tijd
naar een grooter winkelpand heeft uiìtgezien,
is het hem thans gelukt een voor zijn doel ge—
schikt pand te vinden in Houttil,
Wij zijn even een kijkje gaan nemen en
vonden een keurig ingerichte sigaren— en siga—

rettenzaak (in de sigarettenbranche is de heer

G. beslist een specialiteit), opgeluisterd door
tal van bloemstukken,
Wij raden onze lezers, die van een

en droog sigaartje houden, aan, eens een kijkje
in „„Alcmaria” te nemen, waar zij beslist iets
naar hun smaak zullen vinden en wenschen

dcnkheer Gerritse veel succes met zijn nieuwe
zaa.
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De wedstrijd zelf viel mij nie: meg,

BEerlijk gezegd had ik in de eerste
klasse van den A.K,V.B. beter spel
verwacht. Maar ik geloof stellig, g:t
het slechte terrein E?crv;m voor een
‘deel oorzaak is geweest. Ik hoop nog
meer wedstrijden van den Kantoor—
bond te gaan bijwonen en misschien

tref ik het dan beter.
Bij den wedstrijd tusschen Olym—
pus en Taba, die bovendien nog be—

langrijk was in verband met de be—
zetting van de bovenste plaats in de

eerste klasse van den A.V.B. afd. B.,

had ik gelegenheid om de spelkwali—
teiten van den linkshalf POST te be—
kijken.
Op het complex prachtvelden aan
den Hornweg, die één voor één in
voortreffelijken toestand
—verkeeren,
woonde ik dezen wedstrijd bij, die in

een gelijk spel (1—) eindigde.
Ik had een mooien strijd ver—
wacht,
is een
met af
Post

|

maar dat viel iets tegen. Het
spannende wedstrijd geweest,
en toe vlagen van beter spel.
stak daarbij zeer zeker boven

de anderen uit. Hij is een vlugge,

behendige speler, die op de critieke

momenten van goed ingrijpen weet

4

en die zich vooral zeer snel hersteh.

Hij speelde Zondag op

een voor hem

vreemde plaats, n‚l. links—back. Wel

een bewijs trouwens, dat Post iets

i

at
$

$

in

zeer

mars,

heeft. Zijn kopwerk is

dÈ‚r haeff op die wijze

heel |
vallen ondeïrokcn. Post
is wel wat klein van postuur. Maar

‘door

zijn juiste visie ‘op den bal,

ij steeds op tijd de lucht in

een goed berekende hoofd—
ing den bal naar zijn medespe—
ders te plaatsen.
_ Een voorbeeld van de theorie, dat
. men heusch niet lang behoeft te zijn,
.om behoorlijk op tijd te koppen, hoe—
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A van de A.V.B..competitie nam Taba door

lei—
een mooie 5—2—overwinning op W‚.M.C. de

dijn oar

thans de tweede plaats bezet. Olympus kon
zich door een verdienstelijke 3—1 overwinning

jen, al lig
Raar den
in afc

ding van Shell over. dat zelf met 3—0 van
Hema won, doch door een minder doelsaldo

het zwaar
ma, dat n
Waarmede
bouden, A
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op de derde plaats nestelen. Animo verspeelde
die plaats, doordat het een punt moest afstaan
aan Vespucci. Semo haalde de eerste punten
binnen in deze competitie, door een fraaie
4—0 overwinning op het thuisspelende N.V.C.,
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B verloor Fit een kost»
punt aan Rombour en het
moest, doordat
HJ—boys — afdoende
st Centrum afrekende
1
{4—0), de eersta | iaat
afstaan aan IJ—boys
A, V. C, kon zìch, ondanks
het gelijke spel
{2—2
daar

) tegen Abim, op de deru>
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s handha—
ven. A. D. E. en A. S. R. deel
den de punten eer
lijk.
in een wedstrijd, waarin
beide partijen
slechts éénmal scoorden.
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Semo met 2—0. Shell klop
w.m!. C. met gering verschil (3—2), terwijl

van

IJboys tegen Fit de verrassing van deng
dag.
|
3—0 gingen de leiders van deze afdeeling
ten onder. Voor D. E. O. was het een
mooie Be—

legenheid geweest de eerste plaats te verove
—
ven, dôch D. E. O. faalde eveneens: van Abim
verd met 2—0 verloren, Centrum vaart hierbij
het best, daar het met 4—2 van A, D. E.
en thans een een goede gooi doet naar

de eerste plaats.
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D. E. O, waardoor deze laatste club naar de |
derde plaats verhuisde. Centrum zeite
)

overwinningenreeks ongewijzigd voort. Dit— .
maal moest Abim de vlag strijken (0—2).

Centrum bezet thans de tweede plaats op de
ranglijst met slechts 2 punten achterstand,
doch daarentegen 2 wedstrijden minder ge :
speeld dan IJboys, vormt het een ernstige be—
dreiging voor de leiders. Rombout kon het

tegen Lijnden niet bolwerken en ging met 5—2

ten onder, waardoor deze club zich voorloopig |
voor de laatste plaats heeft veilig gesteld.
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ling A van de seerste klasse,
het hoofd moeten buigen voor het
‘Taba, dat met 4—0 in de meerderheid
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mpus bezet momenteel de tweede

de ranglijst, met slechts 3 punten

doch met één wedstrijd minder
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Olympus‘ kansen in de
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Moopig zal N.V.C. hiervan welde dragerblij—
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echter niet voldoende om de
overtegeven en voor—
lantaarn

ÄAMSTERDAM, 14 April. — In afdeeling A
van de A.V.B.—competitie moest Taba zijn on—

geslagen record prijsgeven, Dit was niet zoo

verwonderlijk, daar Olympus op bezoek was,

en deze unieke kans aangreep om zijn achter—

$

»tand in te loopen, Met 4—2 gingen de tabaks—
menschen ten onder en zij hebben nu slechts
nog een relatieven voorsprong van één punt,
aangezien Olympus een wedstrijd minder dan
de leiders heeft gespeeld, Shell was op bezoek

{ | |i 4

dan een gelijk spel (1—I), Practisch is Sheil
thans wel uitgeschakeld voor den titel. Hema
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bij Vespucci en bracht het daar niet verder

maakte korte metten met N.V.C. door liefst
met 5—0O te winnen. Animo liet het er leelijk
bij zitten en zag R.A.P, noode met den vollen
buit vertrekken (3—5),
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Veel misstappen kan Taba zich dus
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Olympus hield zijn kans in efgen han—
thuisspelende R.A.P. met 3—1 te

|

MOEMLIJKE OvEeRwinnmg VAN
CENTRUM.

wedstrijd:
aarvan Taba er 8 kreeg en Sembp

het schamele restje, Olympus deedechter geen

minder goed werk, doorop eigen veld W.MLC.,

Onverminderde spanning in

onder den voet te Jloopen en een 6—2—over—

de A.V.B.—competitie.

‘winning te behalen. De leiders hebben slechts

AMSTERDAM, 21 April. —— De
strijd om het

kamploenschap In de eerste klas
se A van
‘ den A. V. B. tusschen Taba en Olym
pus duurt

nog onvernilnderd voort. Olympus,
dat —— hoe—

Ing behouden heeft. In verband met den
mwedstrijd in het Stadion werden andere
den voor groep A niet gespoeld,
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begeerden titel.
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In afdeellgn B. bleef D,E.Ö. inde run.
ning door een bescheiden 1—0—overwinningop
het thuisspelende Fit. In hoeverre D.B.Ö. nog
gevaarlijk voor de huidige leiders Centrum zal
worden, hangt af van hetgeen Cent
in de
komende wedstrijden zal presteeren.
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Shell met 3—2, zoodat Taba de leìding in deze

ta kan on ooom
aaa

vijfdoelpuntenperwedstrijd scoorde,dan
be.
grijpt men, dat de 2—1 een compliment bètee
kent voor de verdedigers van Animo.
Taba won den lastigen uitwedstrijd tegen
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eoean p Ge s

* voorgaande 14 wedstrijden gemiddeld meerd
an

17

i8 13

gn

bapleren bezit, heeft de grootste moeite gehad

om met 21 van Animo te winnen. Wanneer
men weet, dat de Olympus—voorhoede in
de

On M e di o o op vrato

Wel de tweede plaats innemend . de beste

opnieuw vergroot.
het bezoekende Rap, dat met 80 ten onder
ging. Hlerdoor is Taba op 30 punten gekomen.
een aantal dat Olympus nog julst kan berei—

ken, daar het zich vandaag tegen Vespucci
een punt liet afsnoepen {1—I). De laatste
wed
Hean d
jdid van
van Olympus kan dus alleen
dan de
d

beslissing in deze afdeeling brengen, indien
het minstens één punt verspeelt. Anders wordt

een beslissingswedstrijd noodzakelijk.

Semo

kreeg weinig kans tegen Shell, het eindresul—
taat liet dan ook niets aan duidelijkneid 1°
wenschen over (1—6). Hema èn Aamo deel—

den úe punten (1—1) terwijl W.M.C. in eigen
huis baas bleef over N.V.C. (2—0).
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In afdeeling B. resulteerde vier van de vijf |
wedstrijden in 4—0. Centrum maakte tegen Fit |

het echter beter tegen A.D.E. Met 6—3 bleven
de Noorderlingen in de meerderheid. Abim |
behaalde een fraaie zege tegen Lijnden (0—4),
terwijl Rombout op bezoek ging bij A.S.R. en
met 4—0 ten onder ging. Het is thans vrijwel
zeker geworden, dat Centrum in deze afdee—

ling den titel zal weten te bemachtigen, daar

het reeds 22 punten heeft, een aantal dat

D.E.O. en Yboys nog maar juist kunnen pas—

seeren. De eerstvolgende overw nning van Cen. |
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geen fout (4—0) en daar D.E.Ö. van AV.C.
)
verloor met 4—0, liep Centrum weer twee pun. |
ten uit. Yboys als tweede „runner.up” deed
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AMSTERDAM, 5 Mei. — In afdeeling A van
te A.V.B.—competitie eindigde Túba het selsden

het moge vreemd klinken, vormde daarop

geen uitzondering, Wat de West—Frisla spe—
lers aan technische en tactische capacitei—
ten missen,vullen zij aan met een groot,
goms wel eens wat te groot enthousiasme,

pee

Enkhuizen nimmer tot de gemakkelijk—
ste hebben behoord en ook deze Mäd

e

>
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€ 1 #

ALCMARIA — D. W. V. 2—2

waardoor het kan voorkomen, dat men el—

kander in den weg loopt en aldus eigen
spelers verwondt, hetgeen bijv. gisteren
tweemaal het geval was, Hierbij komt dan
nog, dat het publiek zich op buitengewoon
onsportieve wijze uit en een hinder vormt
voor de spelers, ook van de thuisclub. Het
moet echter gezegd, dat Alcmaria zich aan
dit alles niet stoorde en een weloverwogen
en vaak overrompelend spel speelde. De
voorhoede met Gerritse en Jo Bos als uit—

blinkers vormde een voortdurend gevaar
en schoot er lustig op los, waarbij eenige
malen het doel der thuisclub als door een
wonder ontsnapte.

Middenlinie en achterhoede

waren

als

van ouds. Er werd niet met den bal geloo—
pen, doch onmiddellijk weggewerkt, waar—

Ean spannende wedstrijd
D.W.V. technisch de meerdere
Naar schatting waren er ruim dnodulatn‘
bezoekers, die genoten hebben van ‘n spannen—.

| de wedstrijd. Wat in dezen wedstrijd bijzon—

der opviel, dat waren wel alie vier doelpunten.
Het eerste D. W‚ V. doelpunt na 20 minuten

gescoord, ontstond uit ‘n misser van de stop—
per—spil. Een paar seconden voor de rust zet—
kwam Alcmaria even meer in den aanval en
genige goede kansen worden niet benut. Even|

bij aan het steunen de noodige zorg werd

Ditis thans
devierdewedstrijd in suc—
cessie, die werd gewonnen, waarbij dient

Alcmaria

ed b

dieeovn

e to

meven

ies

dit doelpunt niet toqnhnd. Uit

at

eerste aanvallen van

gst.

in

verongpetspen
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belangstelling, spanoende
wedstrijd

ontinveting bracht een ver.
een uitslag waarmede alles bijeen g9»

belde partijen tevreden kunnen zijn.
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dezen wedstrijd kunnen winnen,
na de rust met 21 voor stond.
zou toch wel even tegen de verhou»
weestzijn.want = gerlijk gezegd =

4

‘t DW.V.elftàl als geheel even beter
vonden we van de Nieuwen—

£5

|

vermorgd en daarbij waren zij

t Alomaria—doel was weer best op

m

de beide doelpunten had hij geen
Opnieuw heeft Keuris bewesen uit ‘t

#É

beste backpartij gespeeld en zij had—
gemakkelijk tegen de snelle
DW.V. In de middenlinie

V.

stopper—spil weer uitnemend
t, waardoor de middenvoor van
sporadisch gevaarlijk kön zijn. De
Helderman waren goed op dreef.

tsbalf toonde ook thans zijn

;i

zijn. Hi hield tot het einde
en vooral na de rust was hij een
struikelblok voor de tegenpartij De
is nog altijd het moei—

|

Ivr reveantums

t gesneden te zijn. Koning en Burger

te MHamatra tam voor, niamand hop toe en de >
rechte=back #peelde toen op de keeper terug,
die hier blijkbaar niet op verdacht was en de

bal verdween in het doel. Zonder aftrappen
werd rusten geblazen. Direct na de rust doel—

punie D, W. V, doch wegens buitenspel wed
úit doelpunt niet toegekend.

Voor lemand er

op verdacht was mnelde toen Hamatre langs
de lijn, gaf goed over aan zijn midvoor, even

‘n achijnbeweging en uit vrij moeilijke positie

schoot hij toen raak. Een tijd lang behield nu
Alemarla het beste van het spel. Na een half
uur trekt de rechtabulten der gasten er ra»
zend anel tuaschen uit, een prachtige voorzet
volgt en de geheel ‘ vfijstaande linksbuiten,
schoot toen onhoudbaar in. Aan het spelpell
kon men toen bemerken, dat beide clubs met
een gelijk spel genoegen namen

zoodat

het

einde kwam met ‘n verdeeling der punten.
De uitslag gal overlgens vrij goed de ver

bouding weer. Technisch waren de Amster—
dammers de meerderen, vooral bun veldapel
was meedere malen goed verzorgd, echter zij
hielden het spal te kort en in het schieten ,
waren zij vrij zwak, behalve eonige gevaarlij— |

ke schoten heeft da Alcmaria keeper niet veel |
te doen gehad. Van de wedstrijd
noghetvol—|

tempo in, doch hun spel doel wat narveus aan.
Toch blijven zij sterker en het eersta kwartier
kwame
wde withemden er vrijwel niet aan te
paa.Tochbehoefde de A, keoperslechts één

Dan
keerin te grijpen wat hem goedafging

probeert Alomaria het ookeens, doch de
boden kans wordt niet benut,

Een spannende, boe!enáo wedstrijd
Groote belangstelling,

l

Zoo is dan de wedstrijd | tusschen
Alcmaria en D. W. V, in een gelijk spel

geëindigd en waar de aanhangers van
beide kanten meenden, dat de overwin—
ning hun club toekwam, daar kunnen

—

trok.

De loketten konden den grooten toe
slechts met groote moeite verwerken en er

sportveld er buitengewoon gezellig uit zag,

dedigingen wellicht te sterk, Het

is

angs

daarom wel merkwaardig, dat drie van
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lang geleden, dat Alcmaria zooveel publiek

= naar schatting een 4000 man

uitdruk—

d er

lpeil

park even onder de lòupe nemen. Het is”

king geeft aan het vertoonde in het

slag vrij behoorlijk de juiste

ppen
doel—
we: d

n de‘

We loopen echter op de zaak wonát-r
Laten we methetbeginbeginnen
en dan
ällereerst de groote drukte op het sport—

zijn er nog zeker een paar honderd ge
die het begin van den wedstrijd niet
j
hebben. Die groote massa maakte, dat het

we gevoegelijk aannemen, dat de uit—

yeld.
Natuurlijk hebben beide ploegen de
kans gehad om te winnen, maar geen
der aanvallers kon ‘t beslissende doel—
punt maken. Daarvoor waren de ver—

n de|

3

de vier doelpunten gemaakt werden
door kleine fouten in de verdediging

uit te buiten, Zoo ontstond het eerste
doelpunt van Alcmaria en zoo ontston—

hetgeen nog meer uitkwam, nu de bekende
groene hekken weer waren geplaatst. Het
heeft ons intusschen verwonderd, dat er in
de pauze slechts één uitgang voor het tri—
bune—publiek bestemd bleek, waardoor ve—

len of geen tijd hadden voor het kopje thee

of te laat weer op hum plaatsen terug wa—
ren. Met zoo‘n grooten toeloop mogen ge—
tust een paar afvoerwegen gebruikt wor—
den. Het komt het publiek ten goede.

Intusschen is dit slechts een kleinigheid.

Hoofdzaak was, dat de regeling vlot was

en dat ìeder, die op tijd was gekomen, ook
op tijd zijn plaats

kon innemen. En ieder—
den feitelijk beide doelpunten van een
kon” op zijn plaats den. wedstrijd
D. w‚. v.
volgen,
Men ziet daaruit ook meteen, dat de
”De duizenden” kunrien ° zich onmogelijk
voorhoedes voor een zeer moeilijke verveeld hebben. Welwas
het spelpeil niet
taak stonden: openingen te maken in zo0 bizonder, maar dat
had ” men kunnen
hechte defensies en dan de ontstane verwachten. Daarvoor
was deze wedstrijd
kansente benu
Datis
tten
slechtseen
. te veel een „zenuwen—wedstrijd”, Maar er
keer gelukt door van Wieringen, en wasvolopspanning
vandeeerste tot de
feitelijk kunnen we dit nog nauwelijks laatste minuut. En dat
vergoedde alles.
zoo noemen, omdat de D. W. V..verde— Want pas, toen het eindsignaal
klonk, wis—
diging toen niet bekomen was van een tende toeschouwer
s, ver—
datdepunten
teleurstelling, doordat een doelpunt deeld waren. Tot een—seconde voor dien

van haar terecht niet werd toegekend.

Hetspelverloop.

Pol),

Wij hebben reedsin denaanvage—
ng

verwacht moeht worden. Hij heeft tal van
‚goede voorzetien gegeven, een paar keer
met een kopbaál voor het doel geplaatst en
bovendien zich niet te vaak bezondigd aan
‘gocchelen met den bal En juist dit laatste

strijd geweest is. Datbleekden gehee—

ov. d.

‘maar bovendien deed Hamstra meer dan

zegd, dat het een echte zenuwenwed

len wedstrijd, want beide elftallen
hebben soms rare dingen laten zien,
gemakkelijke ballen werden ergemist,

was oorzaak, dat zijn spel veel productiever

werd. —
Deze witte voorhoede was lang niet
‚ kwaad, en zou nog veel beter geweest zijn,

wanneer ook Keppel eens zijn uiterste best
gedaan had. Want feitelijk was Keppel de

eenige van het Alcmaria—elftal, die uit den

toon viel. En dat is niet noodig, want Kep—
pel kan als het moet, ook een hartig

gemakkelijke kansen werden niet ge—
accepteerd.
Het begin was echter bepaald rommelig,
Vooral van Alcmaria‘s kant, Daarvan heb—
ben de Amsterdammers getracht partij te
trekken maar dat ging toch niet Dewi
tte
verdediging, die in de eerste minuten
alle

zeilen moest bijzetten, verdedigde goed,
al f
ging het niet bepaald vlot. Toch
kwam het +
D. W. V.—doe

l het eerst in gevaar, omdat .

e

kunnen redden, als hij maar de

eider was geweest. Want als

Burger gecommandeerd had, om den

linksbuiten af te houden, had hij zonder
‘moeite den voorzet kunnen onderscheppen.
Laat het achtertrio dat deze week eens af—

gen, âl bleef alles juist ‘n beetje

te onbe—+
heerscht, Keppel kreeg van
Hamstra nog
eens een prachtige kans, die hij echter
niet
uitbuit
te, twee hoekschoppen van
Hi

eforceerd had door snel kop—
werk, leverden slechts weinig
gevaar op en
toen brak er een vrij lang D.
W. V.—over—

wicht aan. Burger werd na een

missen van «
Gerritse in een lang duel
met denlinksbui— *

i
îzesE Î33z

werkelijk

ll

wat

5.
Í

doen,

was, omdat de beide backs met
aan het hoofd vrijwel alle moeilijk—
oplosten. Toch had Keuris ook dezen

3j#355

|

niet veel te

i|

_ Ook de achterhoede mocht er zijn. Keuris

tweeden keer echer met veel moeite
.Ke

u—
ris kreeg in den aanvang bijna
niets te
doen, omdat de backs reeds
zorgden voor
opruiming. Naarmate het spel
langer duur—
de, kwam er wat meer rust
over de ploe—

1

Helderman

8

Grand en

toonde wat ze waard waren en dat was
niet gering. Ze waren goed in de verdedi—
ging”îu zij voedden zooveel mogelijk den

bij twee snelle aanvallen van
Wieringen
Keppel een kans tot schieten bood.
In beide
gevallen redde de keeper van D.
W. V., den

£

kracht, Maar de

s

goomo psiegeee——

van Wieringen, Hamstra en

FFF8YY8 82

. V., waar we eventjes waren, bleek, dat

de heeren den meesten eerbied hadden voo

F3
3

goede spelverdeeler .. (nog ster.
in de rust in de kleedkamer van D.

er:

ij F8$E gegiÊfifÄ3}
”, |

uitstekend werk en was hij vaak

Detweedehelft,

Do……bnnhtdcnenuüc.tì.".
. trachtie de thuisclub te overo
mpelen,
nttneenn

kwam
doel. Burger wilde koppen Keuris

riennvlllenopenuitcenhoogen voorzet van den linksbuiten kopte
de
rechtsbuiten het leer in de
handen van
— Keuris, De scheidsrechter zag echter
een
overtreding en het werd een
vrije trap voor
Alcmaria, De bal kwam bij Hamstra,
die
via
naar van Wieringen plaatste
en deze schoot uit zeer lastige posi
tie hoog
in het doel, (2..1)
Er was toen 2 minuten gespeeld
.
Toen kwam er rust over de witte ploe
g
maar hoezeer er ook gewerkt werd voor
‘t
derde, veilige puntje en hoezeer Alcmar
ia
ook een veldmeerderheid toonde,
de kan—
sen .. en die kwamen er! ——. werden niet

|)de ingrijpen, maar de linksbuiten van de

bezoekers was nog handiger en schoot
in (2—2)
Toen restten nog precies 15 minuten.

Nogeens probeerde Alcmaria het, Schaa—
perkrijgt van Keppel eengoedekans,maar

schiet naast, beide aanvallers mogen nog ‘n
vrijen trap nemen maar tenslotte is elke
partij zichtbaar tevreden met het gelijke
spel en zoo komt het ook af.
De punijes werden netjes verdeeld.
En Alcmaria heeft geloond, dat het nog
voetballen kan,
Dat zullen wede volgende week nog

benut. En D. W. V. werd weer sterker‘en

d°:°:‚ het beleg voor Alcmaria‘s vest
e.

Paar corners leken gevaarlijk, maar
goed kopwerk van de witte verded
iging

‘was oorz
dat
aa
erk,
geen onheil

t
B

kwam.

= Keuris

‘Toch durfde D. W. V. niet alles op den aan—
val te zetten, want de Alcmaria—voorho
ede
g: snel len van Wieringen kon schiet
en,

kal

thuisclub kreeg dan ook meer kansen
dan D, W. V maar Keppel en v.
d. Pol

Oomst

. faalden elk een keer op het critieke oogen—
blik. Trouwens van
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het was zek
noemen),

te

Het zien, dat

eeneeggepevoetemen

te kort doen,

tepunt op he
gen. Er werd
verfijnd voett
we het verfij

TÎaba kampîoen A.VB.

het nuttige, d

volkomen vert
Er was voo

Centrum speelde slechtste
wedstrijd van zijn bestaan

herstelde. was
Boombeuvel w

Amsterdam, — Zondag.

|

Het wordt zo langzamerhand traditie, dat
de wedstrijd om het kampioenschap van de
A.V,B, een slecht sluitstuk is van het seizoen.

Ook mu was dit het geval. Centrum was ge—
héeel uit vorm en verloor met niet minder dan
T1

Tabáa was van de aftrap af over alle linies ster—
. Centrum was zowel in de verdediging als in
de aanval zeer zwak en reeds in de eerste helft

s

|
|

zij

Woio tti

Mnde‚ f
bepaald xĳh=!.
;:;‘g ä der

derlaag.

Een

gerste

bhelft,

het beste deel

van

eén tweede helft,
zish van haar goede
nen;

dat

was

de

waarin

Taba

het spel had,
waarin Animo
zijde
liet ken—
dstrijd

Taba—

Animo.

‘Behoudens deze

twee feiten heeft

de match ons ook nog ìets anders
laten zien
We zeiden reeds, dat
‘Taba in de eerste
helft de lakens
uitdeelde, Na de
thee waren de
bordjes

verhangen;

Animo

speelde

stukken beter dan voor de rust en
trachtte volgens alle regelen der
voetbalkunst doelpunten te fabri—
ceeren.

Bij

Taba

daarentegen

was

het spel uitsluitend gericht op het
maken van doelpunten, geboren uit
snelle aanvallen, En hier was nu

dat treffende verschil: Taba speelde
een uitermate practisch voetbal {en
het was zeker lang niet slecht te
noemen),

terwijl

Animo

een

zij het soms : *t een tikje gelui‘

Een werkelijk meesterlijk
Kuiper belandde op het

spel

liet zien, dat een ieder graag ziet.

Vlot samenspel, attaqué‘s opgebouwd
in de achterhoede, kortom alle goe—
de eigenschappen, die een partij
voetbal stempelen tot een waar ge—
not. Maar, en hier zat dus de
kneep, het was niet practisch.
We zouden Taba evenwel beslist
te kort doen, wanneer we het zwaar—
tepunt op het nuttige voetbal leg—
gen. Er werd meerdere maten een
verfijnd voetbal getoond en indien
we het verfijnd voetbal paren aan
het nuttige, dan is de uitkomst een

volkomen verdiende 4—0 zege.

Er was voorts nog een verschil.
Juist toen Animo zich zoo keurig
herstelde, was er één speler, die niet
in de vreugde meedeelde De spil
Boomheuvel was er geheel en al uit,

hij was. niet .de centrale, alles be—

achter de deklat, Steeds keerden zij
weer terug en men kon ieder oogen—

blik verwachten, dat Taba een
in de vijandelijke verdediging
schieten.
En
hoe
gebeurde
Linksbinnen Theunis, die met
rug naar het Animo—doel stond,

bres
zou
dit!
zijn
gaf

een juweel—Das naar A Gerritsen,
Deze zette het leer bliksemsnel voor
en de inmiíddels voor het doel op—

gedoken Theunis kopte hen keihard
in. Een goal om van te likkebaarden

Z

Taba beslechtte het pleit door een
doelpunt van Wijsman, die als de
weerga

profiteerde

van

een

Doelverdediger

zijn

de

dag

Beer

had

aarze—

lend optreden in de achterhoede van
Animo. Nog was de doelpuntenhon—
ger van Taba niet gestild, nog boog

Animo niet het hoofd. \_\r';jsmrx_p„!ifﬁf

ch niet de gelegenheid ontgippen
:fìiunimrvr vier in het net te werken.
Animo vocht dapper verder voor
een‘ eervol resultaat, doch zonder
succes

a

Taba speelde nu inderdaad beter

dan zijn
tegenstander. En vooral
sneller Geen enkele speler hield de
bal langer bij zich dan hoog nood—
zakelijk was. Bijna voortdurend wa—
ren zij een tempo voor op Animo,
dje maar niet de maat en het juiste
spel konden vinden. Slechts bij vla—
gen slaagde Animo er in werkelijk
gevaarlijk voor Zeegers te komen.

W meenden reeds, dat de rust

met ongewijzigden stand zou in—
gaan, toen Attie Gerritsen, die dit—
maal als rechtsbuiten fungeerde,

Wijnsman in staat stelde Taba aan
een 2—0 voorsprong te helpen.

Niet alle wijzigingen zijn immer
bij
evenveel verbeteringen, maar
Animo was dit wel degelijk het ge—
De wijzigingen, ontstaan door
val
het uitvallen van den linkshalí, de—
den tenminste alle goeds verwach—

ten. Er werd een frisch, vlot spel
gedemonstreerd, dat alles in zich
had om de kansen te doen keeren
Nu dient het direct gezged, dat het
de roogbaadjes in het geheel niet
meezat. Telkens vond de bal cen
obstakel in zijn weg naar het doel
en voor het overige hield Zeegers
BaaA aaadA&A44&saaaaaaa2aa

heerschende, figuur,

bepaald

—

doe schoon.

eeeetgnersetesee

T.A.B.A—ANIMO 4—0

ook

niet en dit ge—

e oom

voegd bij het falen van Boomheu—
vel is één der oorzaken van de ne—
derlaag,
Heel kort na het begin opende de
brweeglijke middenvoor Wijsman de
score, maar de voortreffelijk leiden—
de scheidsrechter van Zoolingen had
handsbal geconstateerd, Taba zat
er behoorlijk in en met rappe vleu—
‘gelaanvallen, afgewisseld door aan—

vallen van het binnentrio, bestook—

=> mmm

ten zij de Beer in zijn heiligdom.
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de wedstrijd

van deze week

HEMA—TABA
wo

(Van onzen Hoofdredacteur).

Voor zover het bovenstaande enigszins
tegenstrijdig lijkt, moge ter verklaring
volgen, dat Taba onbetwistbaar het
sterkste elftal had, sterker in techniek
zijner individuele krachten, doch sterker
ook als ploeg, omdat het veel minder
zwakke plaatsen telde dan het HEMA—
elftal. Desniettegenstaande kreeg HEMA,

ook in de tweede helft, toen Taba de

strijddeel zijn meerderheid in slechts
bren—
twee doelpunten tot uitdrukking

gen. Als men hierbij dan nog in het oog

in
vat, dat HEMA met betere schutters
de tweede helft ook gemakkelijk een
maken,
kunnen
had
ten
doelpun
tweetal
dan volgt hier wel uit, dat er met de
Taba—ploeg jefs niet in de haak was.

De verklaring

dit

vreemde verloop

mate slerke HEMA—verdediging, die de
Taba aanval In bedwang had gehouden
Doch dit was illerminst het geval. Eerder
mocht de HEMA—defensie zwak heten
door de aanvezigheid van Kampmeijer
ie in deze wedstrijd zo zwak speelde, dat
an deze zijd bij elke Taba—aanval ge
vaar dreigde. Er scholen trouwens nog

meer zwakke steeën in de HEMA—achter—
hoede, zoals am. bleek bij het eorsto
doelpunt van Taba, dat uit slecht en on—
Van Dijk
van
doordacht temgspelen
ontstend, waardoor Taba‘s kwieke mid—

geven.

denvoor

als na de rust over alle linies sterker was

dan de ploeg der gastheren, moest het in
de eerste helft een 2—1—achterstand aan—
vaarden en kon het in het tweede wed—

( Eigen foto ,,Sport”‘)

zov zezocht kynnen worden in een uiter—

sterke wind in de rug kreeg en regelrecht
op een stevige overwinning scheen te
willen afstevenen, nog vele en beste sco—
ringskansen, die, als zij slechts voor de
helft benut waren, het eindresultaat een
hadden | kunnen
aanzien
wonderlijk

Want dit was het merkwaardige van
deze wedstrijd: hoewel Taba zowel voor

Het tweede H.E.M.A..—doelpunt. Men lette op
doelman Zeegers‘ gelaatsuitdrukking.

Wikman

gemakkelijk | kon

scoren.
Dit doelpint betekende op dat ogen—

blik de gelijkmaker, die in het HEMA—
kamp de vreagde bedierf over een nau—

welijks een minuut daarvóór gescoord
lpunt van de voet van Levie, die zijn
igen goed doorzetten bekroonde met een
scherp, laag schot, dat onhoudbaar bleek

voor doelman Zeegers (1—0).
Er direct daarop had HEMA reeds een
2—0—voorsprong kunnen veroveren, indien
Verheijen beter opgelet had bij een listig

„overstapje”” van Levie, waardoor hij. bi
ints snellef Yeuwgeren,voor ‘ „open doel”
had kunnen staan.

Doch in plaats van 2—0 werd het 1—1,

veel gezwoeg en geploeter, degelijkmaker
door Wijsman gescoord kon worden en
het winnende doelpunt — van het hoofd
van De Bruijn. uit een ho
hop, waar—
bij doelman Van Wijk zich al heel slecht
had opgesteld — kwam een kwartier voor
het einde als een verlossing voor de Taba—
mensen, die zich zo weinig zeker van hun
zege voelden, dat zij Wijsman in de half—
linie terugtrokken.
Voor deze onzekerheid was overigens
ook wel reden. Want bij alle meerder—

heid van Taba in het veld, waarbij eerst
Gerritse en later Wijsman als spil goed

werk leverden, bleven de uitvallen van

HEMA uitermate gevaarlijk, hetgeen
om.—bleek bij een prachtige kans, die

!?ï{a"aäkanr kreeg, doch die hij ontenu
et.
Zo mocht Taba zich tenslotte nog ge—

door de fout van Van Dijk, waarvan
Wijsman prompt gebruik maakte, En het

Jukkig achten met deze 3—2—zege, die het
op grond van zijn groter technische kwa—

Bruijn ter linkerzijde en door

in deze strijd toch o. zo gemakkelijk nog

was deze Wijsman, die,

door De

Bosman op

de

goed gesteund

rechtervleugel,

het

de

HEMA—verdediging daarna zo talloze ma—
len lastig maakte, dat het een wonder
mocht heten, dat deze aanvallen zonder

gevolgen bleven. Ondanks—de tegenwind!
Maar terwijl het er
dus naar uitzag, dat
Taba elk ogenblik de
leiding zou gaan nemen,
viel het onverwachte
doelpunt toch nog aan
de andere kant, waar
Levie, 35 minuten na

liteiten ongetwijfeld verdiende, maar die
verloren had kunnen gaan.

<< n i k
bo

NDANKS een 2—1 voorsprong bij de
rust, heeft HEMA met 3—2 moeten
verliezen van Taba, een nederlaag, die,
uit technisch oogpunt bezien, onvermij—
delijk was voor de „eenheidsmensen”.
Toch waren er voor HEMA nog tal van
kansen in deze wedstrijd verborgen en als
het beter van de scoringsmogelijkheden
gebruik had gemaakt, had het nog best
een gelijk spel, misschien zelfs wel een
zege, uit het vuur kunnen slepen,

‚

De elftallen waren:
HEMA: Van Wijk; Kampmeljer en
Herrenburg: Van Dijk, Weers en Rade—

maker; Maaskant, Harmsen, Levie, Ver—
heijen en Korper

Taba: Zeegers: Post en Bushof; Jon—
ker, Gerrîtse en Teunis; Bosman, Jansen,
Wijsman, De Bruijn en Kuipers.

het begin, een goede
voorzet van Korper vlot
benutte en daarmede
zijn ploeg nog aan een

2—1—voorsprong hielp.
Wie

echter

gedacht

had, dat Taba in de

tweede bhelft, met de
wind in de rug, deze

achterstand spoedig in—
gehaald zou hebben en

daarna HEMA overspe—
len zou, kwam bedrogen

uit, Want het duurde

twintig minuten voor—

dat

eindelijk,

n@

Het gerste doelpunt van
H.EM.A, in de wedstrijd

tegen Taba.

(Bigen Iots „8P0£)
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veel gezwoeg en geploeter, de gelijkmaker
door Wijsman gescoord kon worden en
het winnende doelpunt — van het hoofd
van De Bruijn, uit een hoekschop, wáar—
bij doelman Van Wijk zich al heel slecht
had opgesteld — kwam een kwartier voor
het einde als een verlossing voor de Taba—
mensen, die zich zo weinig zeker van hun
zege voelden, dat zij Wijsman in de half—
linie terugtrokken.
Voor deze onzekerheid was overigens
ook wel reden. Want bij alle meerder—
heid van Taba in het veld, waarbij eerst
Gerritse en later Wijsman als spil goed
werk leverden, bleven de uitvallen van
HEMA uitermate gevaarlijk, hetgeen
om.—bleek hij een prachtige kans, die
Maaskant kreeg, doch die hij onbenut

port”)

vrvóór gescoord
Levie, die zijn
roonde met een
houdbaar bleek
D).
[EMA reeds een
roveren, indien
ad bij een listig
aardoor hij. bij
” ‘n „open doel”

liet.

) werd het 1—1,
Dijk,

Zo mocht Taba zich tenslotte nog ge—
lukkig achten met deze 3—2—zege, die het
op erond van zijn groter technische kwa—
liteiten ongetwijfeld verdiende, maar die

waarvan

maakte. En het
goed gesteund

erzijde en door
leugel, het de
à zo talloze ma—
let een wonder
anvallen zonder

in deze strijd toch 0, zo gemakkelijk nog
verloren had kunnen gaan.

De elftallen waren:
HEMA: Van Wijk; Kampmeijer en
Herrenburg; Van Dijk, Weers en Rade—
maker; Maaskant, Harmsen, Levie, Ver—
heijen en Korper.
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Taba: Zeegers: Post en Bushof; Jon—
ker, Gerritse en Teunis; Bosman, Jansen,
Wijsman, De Bruijn en Kuipers.
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RGENS in de verre verte van het
enorme „Voorland‘‘—complex,
prijkt
de naam „De Geuzen”, hel—wit op het
donkere clubhuis, Een regenboog welft
zich erover heen
Daar moet ik zijn, voor H.E.M.A.—Taba.
Maar ik begin de reis over het door—
weekte sintelpad zonder veel overtuiging.

Want al schijnt het zonnetje een oogenblik
verraderlijk over de groene landouwen,
zware wolken voorspellen op hetzelfde
moment al weer weinig goeds.
Maar er is nog veel onheilspellender
teken: de stroom gaat de verkeerde kant
op ! Niet de stroom van het water — want

zo erg was het nu ook weer niet — maar
de mensenstroom. Zij komen allen terug
van een vergeefse tocht naar hun veld,
dat zij onbespeelbaar hebben gevonden,

de vele honderden spelers en supporters,
die plichtsgetrouw zijn opgekomen in het
vooruitzicht van een prettige, gezonde
<portstrijd. maar die nu allen onverrichter—
zake moeten lerugkeëren, omldatde veldeon
de regenlawine niet hebben kunnen ver—
werken.
*
*

*

ÀLS Ik zo over de sintelbrei voortpeddel
—— een suppoost heeft me gedreigd

m‘n fiets in een ‚„verplichte stalling‘” te

zetten, maar met het oog op de ‚„verre
verte” van het Geuzen—veld heb ik ‘m
voor een dubbeltje, zijnde de stallingprijs,
omgekocht om mijn karretje te mogen
behouden — als ik mij moeizaam voort—

m ik allerlei vrienden tegen:
»
haast heeft
be£!Îír%efí neef Ko”, die
op *rfe
om de Heerenmarkt—dreven weer
licht—
zoeken en daar ongetwijfeld zijn
ontvlambare ziel gaat laven —
dan Atze Ferwerda met de twee Sitte—r
.—
sen, voorheen Blauw—Wit—, thans T.W.M
ks —
cr2; daar is warempel ook mijn oude

vriend Joop Blankert, ook zo‘n Zebra —crack
uit lang —vervlogen dagen, in de vqetbaf!en;
zowel als in de athletiek, die nu zijn zorgen
uitstrekt over de Heerenmarkt—ploeg. Hij
heeft pas zijn zilveren jubileum als actief
voetballer achter de rug ! Vlakt dat niet uit !
3

#

3

EN ook bij H.E.M.A.—Taba, dat wonder
boven wonder doorgaat, vind flr een
paar van die oude sterren terug:; Adje Ger—
ritse, die op zijn oude (voetbal)—dag lauwe—

ren als Taba—spil plukt en... Guus Coleite,
de oude Spartaan— en 2.F.C.—crack, thans |
vustig in civiel langs de lijn als...... HEM.A.
eiftalcommissielid,

Zo brengt zo‘n bijna verloren voetbal—

dag toch nog
vele preftige
herinnerin—

gen terug. En
wat iserpret—

tiger dan zo
dan
nu en
in de herin—
nering rond
te waren...

an vàn |
bioe
iskamp
Ta
de AVB.

pase—

Dit seizoen geen strijd om de
?
_ gouden kampioensplak
Amsterdam, —— Maandag.

Door een 5—2—overwinning op Olympus
heeft Taba eindelijk beslag gelegd op het

kampioenschap der eerste klasse A. van de
A.V.B,

De cijfers, waarmede de bruin—zwarten wonnen,

|

| gaven echter niet geheel de verhouding weer. Olym— |
pus gaf uitstekend partij doch het tempo was te

traag. Bovendien was zijn spil, die vorige week

tegen Hema zo goed speelde, er volkomen uit, zodat

de beide backs en de vleugelhalfs voor moeilijke
problemen werden gesteld. Hoewel er volkomen

| fair werd gespeeld, maakten de Olympus—backs nogal

|

eens van hun lichaamskracht gebruik, hetgeen de
roodwitten in het begin van de wedstrijd, welke door
scheidsrechter Van Zoolingen goed werd geleid, op
| een strafschop kwam te staan. Gerritse, die zijn club
op de spilplaats uitstekend aanvoerde, benutte de |
strafschop (1—0), In het verdere verloop van de eerste
helft waren de roodwitten het meest in de aan—
val, doch het mocht hun niet gelukken een doel—
punt te scoren, Hoe goed Nizza ook speelde, zijn
pelers Rolman en Pekelharing wachtten te
veel af, De Taba—backs Bushof en Van der Ven
| grepen bovendien resoluut in, doch niettemin ont—
| kwam Zeegers‘ doel ternauwernood aan een door—

de hervatting ontplooide Olympus een geheel
ander spel.. Er werd. meer over de vleugels ge—
speeld, er kwam een beter initiatief, waarbij vooral

. de

#33

| voorsprong vrij spoedig in een 2—1—achterstand was
Í
Het zag er naar uit, dat Olympus door dit
|
onverwachte resultaat de wedstrijd zou gaan win—
doch Gerritse c.s. dachten er anders over.

b

cle elftal werd „omgegooid”. Gerritse ging

spelen, Wijsman rechtshalf, De Bruin

Î%ââî
ÊËË
3

sÉ

zijÈ

Jonker Spil. Olympus trok zijn

met het

dat Taba steeds

«

menig spannend duel

half uur spelen op

—op 2—2 te brengen, waardoor
heteind—resultaat weer geheel onzeker werd. Olym—
=vu…mkzmhﬂz.dochunt:ennemuìn

.

een center van

©3—2bracht,was

3

eË

s
R :
|zp|

dezespeleren Gerritse

BË

h

tsbinnen Kokernoot de toon aan gaf. Bin—

| nen
kwn;tler had zowel de rechtsbuiten als
de linksbuiten‘ een doelpunt gescoord, zodat Taba‘s

lĳ

8

»

de stand

met Oiympux.'t‘oìä
eendoelpuntvoor

‘het pleit definitjef be—
el goed,

\

Hier volgen foto’s uit het boek in hogere resolutie,
met name bedoeld voor hergebruik in andere documenten.
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De H.D.V.S.—keeper Jousma werkt den bal weg voor den toestormenden

Foto VF‚B

Blauw Witter Gerritse,

aä:mral onk metl

Ispelers zijn

| zijnde

van

ad

op dreef

gevaar ontbloot.

en om _c'Ie
spanni
Met de.. mmm‚1t necmt de
ze
e
Rl
lijnen tbe
zenu’wen gaan eenhartig f-woamî;l _meespreken,
end hwsöhìeeen ongekendedrukte in‘ De.
eide zijden enkele ì’vaam!'sèorìng5kale-"
ad waar straks de groote: strud
#
worden. >

usschen Blauw.—Wit en Z. F.

rordt het ple1tbeslcx:ht Vuar mmuten_‚

ling H zou
— vertegen-' voor het
einde als 1edereen eerder aan een ZFC—
‚et land‘s kampmen- d. sJpunt denkt gaat de snelle—linkervleugel van
Slauw—Wit er van door. Homborg zet keurig voor

|en Dorenpoach ‘ kopt
=[ Blauw—WiE
Het enthou

schltterend ìnf_3-—1 'vaor*
i

asme del Am%tel'dalln]lêt'g 1q 2,'ev+cl—

dig. Het publiek dringt steeds meer op en wanneer
de laatste minuten verstreken zijnstroomt alles

. wat Blauw

ioèënen op de

het vel
schouders.

en worden de kam—
r—de îtleedkamers ge—
|

l[ dragen, waar zij een w@ùnhemîe hulde in ont—
m’tgèbre1de maatregel_e_n

moesten

ge-

rden teleurge-

. Van Asselt L1etzen, Sit—

Gerritsen, Smlt Dogaanb()s‚

zer wctcn dc éadu!xa‚nten. het

n —dochde vnmhoede houdt. het
om de massieve Blauw—Wit verde—
brengen. v. d. Kolf weet
te plaatsen maár het
ont te weinig activiteit. Bo—
|
faandamsche halflinie te veel op
vaardoor groote gapingen ont—

elegenbeid krijgt weer in het

geveex' twintig minuten isgespeeîd

=«g_*mgst hebben te nemen.
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SPORT EN WEDSTRÍIJDEN.

[NTVAN P. S. V.
Btnm

j KOSTBARE OVERWINNING VAN
..

BLAUW.WIT. .

H DVS met 1—0 verslagen.
| ” SCHIEDAM, 12 Febr. — In een van beide

zijden slecht gespeelden wedstrijd heeft Blauw

.Wit een benauwde 1—0 zege behaald. Duidelijk
—trad in dezen strijd aan het licht, dat hier twee
degra-dat_ie-ca‚__ndidaten aan het woord waren. Bij
Blauw Wit was bij tusschenpoozen wat meer |
samenspel te bospeuren. De groote fout van

Blauw Wit was echter, dat Gerritse te veel
|
jwerkeloos werd gelaten. Bij Hermes trad het
«Bemis van De Bruin wel ernstig aan het licht.
‚De Hoed toch nam nu zijn plaats in en zijn

niet—aanwezigheid in het half—linie werd zeer

gevoeld. Het zoo noodige contact tusschen voor—
‘en achterhoede, waarvoor hij steeds den grond—

‘slag legde, ontbrak. Daarenboven was Hermes‘
>

‘voorhoede in tempo steeds te langzaam, vooral
tegen de stug op den bal zittende Blauw Wit—

SÍGTSe— .

»

Het eenige doelpunt werd gescoord 20 min.
”na den aanvang, toen Gerritse een te ver op—

dringen der Hermes D.V.S. backs uitbuitte en|
Dorenbos zijn naar _(ìga‘n linkervleugel gespeel—

:

$

St.

Een lastig geval in den wedstrijd H.D.V.S.—
Blauw Wit. Gerritse belaagt den gevallen
—
‘
i
3s
Schiedamschen doelverdediger, terwijl Doren—
bos om de opinie van den scheidsrechter vraagt

_

ân
cmaria ten aanval,maarnukopte Hom
5

recies over de lat.

, veelal
=Een korte serie 0.5.V.—aanvallen

volgde, maar
geleid door den rechtsbuiten,
en zonder
‘Keuris toonde, wat keepen is
g on—

n tijdi
moeite maakte hij de aanvallehet moment,

(schadelijk. En toen. kwam

grooten dienst
waarop Schaaper zijn club een

van Hamstra
had kunnen bewijzen, Hij kreeg
‚voeten

‘den bal als het ware voor tende en gaf
‘doch hij aarzelde met schie
er niet
weer door naar Homan, die echt
nog
met2—O—
vrij stond. Dat was jammer, want
in vei—
zeker
voorsprong was Alcmaria vrij

lige haven geweest. °

<

i

even la.
Trouwens, Abring bij 0.5.V. wist

doo

pro—
a1 niet veel beter te doen want hij, hem
e evenmin van een goede kans

te
Tinksbuiten geboden. En wat
even

n, die
zeggen van diezelfde linksbuite
n voor Keuris kwam te staan en

er

sport daar steeds uitgebreid zagen. Immers c
heer Gerritse is wat men noemt een spor

man, je met stijgend succes de treden der )

sportladder heeft beklommen. Geen wonder |
dan ook dat de ware sportman dit adres gaar
ne bezoekt en geen wonder dan ook, dat d
zaak veel en veel te klein was. Vandaar dan

gunstig was, "z_ig'n vleugelsheeft uitgespreid en

naar de Houttil is getrokken in de zaak va

ringen zal het sigarenmagazijn nog. steeds ge
titeld „Alcmaria”, morgen worden heropen
De groote sorteering, de prima‘ kwaliteite:

en ‘de prettige bediening zullen ook hier we
de voornaamste deugden zijn, terwijl natuu
lijk de sportberichten diensten ten volle ge

handhaafd blijven. De heer Gerritse schal

het proficiat van onze bazuinblazers harte jk
S

>

gemeend toe.

naast schoot? Dat was een kans geweest—
nog
niet geat
”voor de thuisclub, maar zek werd
, |
rd ... .. Zoo verstree de eerste helft

De tweede helft.|
e eee
n|
et was teverwachten, dat de withemde

n de

tweede helft zwaarder zouden

moest
en,nutegenden wind in gespeeld
eer.
‘den. Maar datviel mee, al demonstr
zeker een kleine veldmeer—|
e

verzet op een
‚Êäelers' ergen werkToch
kwam reeds
’;gemakko;ä!ì«;_ ”manier.

Koning |
ä 10 minuten de gelijkmaker, toen
hard
deze
en
ng
Abri
door
ètd
ä%jW
c
epasse

oorzette. De linksbuiten stond juist vrij en

loot van dichtbij bard in (1—I1).de

Direct trachtte Alcmaria weer

leiding

vol—
‘tehernemen, maar toen Hamstra in de le

gende minuut voorzette, was

het

binnentrio niet voor het doel.
ntusschen was Alcmaria

gehee

leelijk in

het|

een
w gekomen, want terwijl Gerritse ij
onderbroken, werd hij daarb
ad
an moest zich laten vervangen. Dat
nde zeker een verzwakking, die zelfs
1 leek. Want nauwelijks was Gerritse

ge—
lwenen, of de hier boven genoemde

naker kwa.m.

e pe—
zelukkig kon men in de resteerend
; op het achtertrio rekenen; dat liet zich
an haar stuk brengen en bracht keer

ke r redding., En Keuris stopte eenige|

ve

igee
de
s
moo _een
scho
rlijke——£-——» 5 ten & op

noer ook nu weer een tijd van
rwicht en in dien tijd— miste

kans.
nog eens een gemakkelijke
spelen de
nog een kwartier te

mende ‘goal, «maar

ate
derm
ijn vuistenble
..
ef.
arrt

5

den ouden tijd. Na eenige practische verbete—

allee

en met |
der dat er meer gedoelpunt werd
,
aaid
gedr
werd
—D voor Alcmaria

|

ook, dat de heer Gerritse na de gelegenheid |

— Sigarenmagazijn „Alcmaria”.|

jk Gistermorgen heeft de heer Gerrit
‘zaak. verplaatst van de Langestraat
e
Eloattä 13 . _ — >
___Waar

de heer Gerritse reeds ge

oen grooter winkelpand he
mthans gelukt een voor
schikt pand te vinden in Houttil
ieme
= Wij zijn even een kijkje gaa
vonden een keurig ingerichte sigaren— en

‚rettenzaak (in de sigarettenbranche is

G. beslist een specialiteit), opgeluisterd

tal van bloemstukken. . __

_

= Wij raden onze lezers, die van ee

\en droog sigaartje houden, aan, eenseen |

‘in ,„Alcmaria‘ te nemen, waar zij bes
naar hun smaak zullen vinden en wi

‘den heer Gerritse veel succes metzijn mie

zaak.

i

—

|

zefn. 1.‚_1ÏÏ'níj nie: mee,
wet
Berlijk gezegd had ik in de eerste

sse van den A.K.V.B. beter spel
erwacht. Maar ik geloof stellig, dat

het slechte terrein hiervan voor een
‘deel oorzaak isgeweest. Ik hoop nog
_meer wedstrijden van den Kantoor—

gaan bijwonen en misschien

_ bond te

e :

tref ik het dan beter.

.. Bij ‘den wtgí‘s@;gäcì usschen Olym—
idien nog be— |
_ pus en ‘Taba, die
langrijk was in verband met de be—

iing van de bovenste plaats in de >

eerste klasse van den A.V.B. afd. B.,
d ik gelegenheid om de spelkwali—|
eiten van den linksha5lf POSTteb
F e—.
k
het complex prachtvelden aan

— den Hornweg, die één voor één in |
| voortreffelijkentoestand — ‘verkeeren,

© woonde ik dezen wedstrijd bij, die in
. een gelijk spel (1—) eindigde.

strijd

.. Ik had een © mooien

°

ver—”

_wacht,maar dat viel iets tegen. Het
is een spannende wedstrijd geweest,

|
â
£

ti

met af en toe vlagen van beter spél.

_ Post stak daarbij zeer zeker boven

de andereri uit. Hij is een vlugge,

hendige speler, die op de critieke

momenten yan goed ingrijpen weet
die

Ê'.' S

zich vooral zeer snel herstel.
de

|

|

|

Zondag op

een voor hem

ats, n.l. links—back. Wel

1wens, dat Post iets

eft. Zijn kopwerk is

p die wijze,
ijtenheefto
onderbroken. Post ‘
klein van postuur. Maar
3
21Ë juiste visie — op den bal,

3

steeds op tijd de lucht is

r

m met € n goed berekende hoofd—
den bal naar zijn medespe—
‘ beweging

_ dersteplaatsen

Een voorbeeld m>xéè \ theorie, dat .
eusch nietlang behoeft te zijs,

worlijkop tijd te koppen, hoe——

wil zijn,|
daarmede niet gezegd
dar geen voordeel
$
:
hebben. _

‘groote sp lers

Ik zal het mij

tot een voorrecht |

‘ecna

plac

0‘PZ—1jﬂ(úg€ﬂ_.

l. als links—half te gien spe—|

Jen. In elk geval beweest Post rn{_â

Zondag een speler van goede kwa>
teiten te zijn.
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_ De A.V.B.—competitie.

©

AMSTERDAM, 15 Oct. — In afdeelin g

| A van de A.V.B.—competitie nam Taba door

teen mooie 5—2—overwinning op W.M.€. de lei—”

‘ding van Shell over, dat zelf met 3—0O van
FHema won. doch door een minder doelsaldo

thans de tweede plaats bezet. Olympus kon

zich door een verdienstelijke 3—1 overwinning
.op de derde plaats nestelen. Animo verspeelde

die plaats, doordat het een punt moest afstaan
aan Vespucci. Semo haalde de eerste punten.
binnen in deze competitie, door een fraale
4—0 overwinning op het thuisspelende N.V.C.,
‘dat tot op heden nog geen gunstig resultaat.
mocht boeken.
A.V.B, e klasse A.

gesp. gew. gel. verl. Voor— pnt.
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_ In afdeeling B i casseerde Y—boys zijn
| eerste nederlaag. Met 3—0 gìing het tegen

[D.É.Ö. ten onder, waardoor Fit, dat Sumatra—

boys met een zware 5—0 nederlaag naar huis

| stuurde, thans aan den kop gaat. A.V.C. ver—

[speelde een puntje aan A.D.E. en moet zich nu

‚met de derde plaats tevreden stelen. Rombout
bleef in den Jastigen uitwedstrijd tegen Lijn—
plaats met Abim, dat het tegen Centrum niet
A.V.B.

afd.

B.

T
|
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v+ allt wWoorden gehad tegen Ani—
|
nog steeds een elftal blijkt te bezi
tten,
de

geducht rekening moet worden

ge—
Met slechts 2—1 heeft Ani
mo de vlag
trijken. Ondanks het feit, dat
de beide
p She]l en Olympus nie
t speelden,
zij chun plaatsen op de rang
lijst.
A. verrichtte geen half werk
, want:
ò
O. werd een gevoelige 9—2.ne
derlaag
gebracht. Ves

pucci liet het tegen W.
jk liggen en incasseerde een klei M. C. |
erlaag; N. V. C. >schijnt het niet ne 4—3—
tot een
winninte
g kunnen brengen; van het niet |

sterke R. A.P. werd met geri
ng verschil
tloren. . 0
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.
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E. en A. 8. R. deelden de punten eer—
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erde doelpunt was het gevolg van een fout van
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