


Sport in en om Amsterdam is een weekblad dat in 1940 haar eerste jaargang

kent. Het doet verslag van met name het Amsterdamse voetbal, vooral uit de

Amsterdamse Voetbal Bond (AVB, vanaf1940 eigenlijk afdeling Amsterdam van

de NVB, Nederlandse Voetbalbond, latere KNVB).

Ron de Wit en Jo Haen, beheerders van de site

www.vriendenvanwatergraafsmeer.n| zijn eigenaar van de eerste jaargang. Het

is een unieke bron mbt Amsterdams amateurvoetbal ten tijde van de tweede

wereldoorlog. |n samenspraak met Ron en Jo wordt onder andere hier een

volledig doorzoekbaar bestand geplaatst.

Gebruik van deze bron is vrij, maar verwijzing naar de bronhouders (Ron en Jo)

wordt op prijs gesteld.

Remco Geesken, 2019

www.wiiwarentabakkers.n|

remco@wiiwarentabakkers.n|
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Karel thsv, onze nieu

van Ondervvijs,Kunsten en Wetenschap-

pen roept ons blad toe:

Weekend
Er behoort een zekere moed toe, om

in deze tijden met een nieuw sportblad

te beginnen.

Daarom alleen a1 juich ik dit initiatief

zozeer toe. Immers, meer dan ooit is er

nu' behoefte aan echt Nederlandse

ondememingsgeest, durf en energie.

Daarnaast is er echter in Nederland

ook wel degelijk behoefte aan een

goed algemeen sportorgaan. Daar—

mede bedoel ik geen enkele onvrien-

delijkheid jegens de bestaande orga-

nen, maar ik zou zo graag onze sport-

periodieken-serie verrijkt willen zien

met een fris, piltig, opbouwend sport-

Het Gezelschapsspel
voor Volwassenen

is de

,,Huiskamersport”
bij uitnemendheid !

2 tot 6 personen
0”“

Prijs. . . . f 4.35
vzrkrijgbaa r

orgaan, dat met de zeer goede buiten-

landse kan wedijveren.

Wat dit nieuwe blad zal presteren is

voor mij een gesloten boek, maar ’t

feit, dat een zo kundig sportjournalist

als Kik Geudeker er de redactie -scep-

ter over zwaait, geeft mij groot ver-

trouwen.

Als sportadviseur van het Departement

van Onderwijs, Kunsten en Weten-

schappen hoop ik van harte, dat de

Redactie naast de vaak vervelende

sportverslagen van x+1 wedstrijden,

vooral de nodige rujmte zal vrijhouden

voor hen, die voor de sportieve en

lichamelijke opvoeding van ons volk

strijden. Meer dan ooit is thans de

kans, dat wat dat betreft een nieuwe

geest zich baan kan breken.

Moge de Redactie van dit blad zelf

echter ook steeds een open oog en

een warm hart blijken te hebben voor

de 20 bitter noodzakelijke lichamelijke

opvoeding van ons volk, niet alleen

op de scholenI maar ook daarbuiten,

van jong tot oud!

BI] DE VOORPLMT

Een moment uit de wedstrijd

Lijnden-Vespucci, waar men doel-

man Volger in actie ziet bij een felle

Vespucci-aanval op zijn veste.

we Sportadviseur van het Departement

KAREL {LOTSY

Met een variant op [Moeder Triebels'

strijdkreet zou ik als doel voor ons

allen, sportenthousiasten, willen stel-

len:

ELKE NEDERLANDER - SPORTKEREL!

En nu Geudeker, voorwaarts, zonder

achterujt te zien,

opbouwend waar

mogelijk, ten bate

van de sport in

ons zo dierbaar

Vaderland.
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F.I.T. en A.V.Crleiden in IA en 1B

Een volledig programma afgewerkt

Op de tweede November-Zondag zijn de weergoden ons genadi-

ger geweest dan vorige week en een volledig programma kon wor-

den afgewerkt.
In de eerste klasse hebben thans F.I.T. en A.V.C. de leiding. De

positie der leiders is echter geenszins onaantastbaar, hetgeen

onderstaande competitiestanden doen zien:

1 A. gesp. gew. gel. verl. pnt. v.—t.

F.I,T .................
6 4 1 l 9 22—14

Taba .................
7 3 2 2 8 17—13

A.B.I.M ..............
5 3 l 1 7 12— 6

Shell .................
5 3 l 1 7 14—8

W.M.C ...............
6 3 1 2 7 12—8

Yboys ................
5 3 — 2 6 1 1—7

Gez. Viel .............
6 2 2 2 6 24—17

Hema ................
5 2 — 3 4 12—8

A.D.E ................
6 1 2 3 4 15—18

Semo .................
5 1 — 4 2 7—34

Unity ................
6 1 — 5 2 11—24

1 B. gesp. gew. gel. verl. pnt v.—t.

A.V.C. ................
7 3 l 3 7 23—14

Olympus ..............
5 3 1 1 7 15—7

Lijnden ...............
5 3 1 1 7 16—7

Vespucci ..............
5 3 — 2 6 12—8

A.S.R. ................
6 3 — 3 6 13—13

Rap ..................
6 2 2 2 6 1 1—13

India .................
6 3 — 3 6 15—20

Animo ................
6 2 1 3 5 16—1 4

Centrum ..............
6 2 1 3 5 11—21

Roda .................
4 2 — 2 4 6—1 0

Rombout .............
6 1 1 4 3 8—19

Persoonlijk waren wij getuigen van de wedstrijd Shell—W.M.C,

die op het fraaie sportpark aan het Nieuwe Diep werd gespeeld.

Sommige mensen kennen hun geluk niet: het is toch eigenlijk

onbegrijpelijk, dat slechts zo weinig mensen van de Bataafse hun

schreden richten naar hun unieke sportpark, dat een clubhuis

heeft, waarop menige grote N.V.B.-club jaloers zou zijn!

’ 4&—‘1’—

De wedstr'nd eindigde in een 2—1-overwinning voor de thuls—

cluo na tweemaal drle kwartler voetbal, dle voorLulena span-

mng, maar lang niet altnd goed voetoal brachten. Snell was go-

uandicapt door het niet meuespelen van mlddenvoor Jager, dle

wegens uroeve famlheomstandlgneden verstex moest laten gaan.

naar spelerspech was daarmede nlet afgelopen, want llmsolnnell

Weerman (de beste der elf voornoeclespelers van den mlddagl

werd m de eerste helft zoaanlg geblesseerd, dat 111] na rust nlet

meer Kon spelen, hetgeen een genele omzetting in net elltal Len

gevolge had. lVlaar wat Shell aan pech met spelers had, werd voor

naar xulmscnoms vergoed door ae velne in net veld. net begln

van de weostrljd was geheel voor W.M.C. Een fout van (16 2mm..—

hoede werd door den ouden rot De Jong Sr. onmiddellijk aan—

gegrepen om een hstxg scnot in te zenden, dat via de paal in de

nanden van den emgszms verbljsterden Keeper Schaesberg be-

landde. Even later scnoot De Jong Sr. een penalty wegens hands

over en om 21m pech in dneen te doen Destaan, gmg een kogel

daarna vlaK naast. Tussen de bedruven door nad Snell door Kru-

melch een voorsprong weten te benalen, dle overigens slecnts toe

te scnruven was aan een mlsverstand in de achterhoede van de

tnulsclub. Hog voor de rust maakte Budding op voortretfelijke

wnze gehjk.
ma rusn was eigenlijk alleen W.M.C. aan het woord, maar haar

— te trage — voorhoede werd door de roodgele achternoede in

bedwang gehouden. De zeer ijverlge Krumeicn maakte een doel—

punt, dat de wmnende goal zou nlijken te zijn, 00k al was ge-

durenue een groot gedeelte van de tljd W.M.C. op de speelhelft

der tegenpartn. De beide doelverdedglers waren uitstekend, zowel

De Glas als Schaesberg maakten ge’én fout. Aan den W.M.C.-

captain het advies, om zijn spelers mede te delen, dat iedereen,

benalve hlj, 2.1m mond heeft te houden. Scheidsrechter De Jong

was prima op de spelrgeels, maar had naar ons idee na de rust

de touques sterker moeten aantrekken, toen een botsing tussen

de beide spillen een onaangename verstanohouding ten gevolge

had.

In dezelfde afdeling ging Hema met 3—1 ten onder tegen

A.B.I.M. De rust bracht den gasten reeds een 3—0 voorsprong; het

eerste doelpunt was uit een strafschop ontstaan, waarna de score

werd opgevoerd. Het eenige doelpunt van de thuisclub ontstond

eveneens uit een strafscnop, doch tot een ,.gewoon" doelpunt

wisten de gastheeren het niet te brengen en waar 00k A.B.I.M.

zijn kruit verschoten bleek te hebben, kwam het e‘mde met een

3—1-overwinning voor A.B.I.M.

Taba bleef in de ,,running” door een royale 6—2 op Unity.

Hierdoor 1311'th Unity op de laatste plaats met de weimg frame

doelcnfers 11—24, doch Taba is thans op de tweede plaats ge-

komen, 2.1j het door het feit, dat het twee wedstrijden meer ge-

speeld heeft dan z'rjn naaste concurrenten A.B.I.M. en Shell. De

tnuisclub nam a1 spoedig de leiding, doch vlak hierop konden de

gasten gelijk maken. De zeer snelle en productieve voorhoede der

tabaksmensen kon echter het initiatief geheel in handen houden

en voerde, ondanks schitterend werk van den Unity-keper, nog

voor de rust de stand op tot 4—1. 00k na de hervatting bleef

Taba sterker en eerst nadat de stand was opgelopen tot 6—1, kon

Unity nog een tegenpunt scoren. Met 6—2 kwam het einde van

deze door Taba vlot gespeelde wedstrijd.
De Gezellem Vier en het Weesper A.D.E. deelden met 3—3 de

punten.
S.E.M.0. kon het op eigen veld niet klaren tegen Yboys en

verloor met 3—0. Voor de rust gaf S.E.M.O. uitstekend partij en

toen de rust aanbrak, had Yboys slechts een krappe 1—0-voor’

sprong. In de tweede helft zette S.E.M.O. een geweldig offensief

in, dat echter zonder resultaat bleef en van het feit, dat de thuis-

club te veel opdrong, maakten de gasten handig gebruik, door in

de laatste vijf minuten met twee doelpunten de overwinning tot

een feit te maken.

Wat de eerste klasse aangaat, voor het verslag van de wed-

strijd Lijnden—Vespucci, die een 3—1-overwinning voor de thuis—

club bracht, zie men elders in dit nummer.

A.V.C. leed een verrassende 3—2—nederlaag tegen Roda (op

eigen veld nog wel), zodat de eerste plaats zwaar bedreigd wordt.

Centrum, waarvan wij meer verwacht hadden, zag nu ook de

thuiswedstrijd tegen A.S.R. met 3—1 verloren gaan. Het zag er

voor de thuisclub aanvankelijk zoo mooi uit. Reeds vrij spoedig

wist zij een voorsprong te veroveren, doch de gasten maakten

heel handig van een fout in de achterhoede van Centrum gebruik

en konden op die manier de rust gaan genieten met een 1—1-

stand. Na de rust was het een ander en doelbewuster A.S.R., dat

in het veld stond. De thuisclub had weinig in te brengen en met

twee doelpunten (het eerste zéér fraai, het tweede door een fout

van den Centrum-rechtshalf) Wist A.S.R. met 3—1 te winnen.

Zondag hebben in alle delen van de stad bij de sport—

velden sandwich-mannen de komst van ons blad ver-

kondigd. Men ziet er hier drie bij de ingang van het

Ajax-stadion, waar zij algemene belangstelling vonden.



11‘*'

De Shell-doelman Schaesberg behoedt

z'n doel voor doorbon'ng in de wedstn'jd

Shell-WMC, door de ballvoor de voeten

van De jong Sr. weg te grissen.

India-Ammo bracht matig spel, maar heel

veel spanning. De eerste heift was India wel

iets sterker, doch tot doelpunten kwam het

niet en waar ook Animo weinig animo scheen

te hebben om te scoren, werd met dubbel—

blank gedraaid. In de tweede helft kwamen

de doelpunten. Eerst scoorde de thuisclub

door een fout in de achterhoede van Animo,

welke prompt werd afgestraft, doch even 121-

ter herhaalde zich dit aan de andere kant van

het veld, zodat de partijen weer op gelijke

voet waren. De thuisclub hernam het initia-

tief en heroverde door den rechtsbuiten de

leiding, waarna onmiddellijk daarop de mid-

denvoor de stand op 3—1 bracht. NOg gaf

Animo zich niet gewonnen, doch verder dan

één doelpunt bracht zij het niet, zodat de

volle buit naar India ging.
De ontmoeting tussen Rap en Rombout

eindigde in een gelijk spel, waarmede de ver—

houding over het geheel genomen goed ge-

tekend is. Voor rust waren de gastheren een

kleinigheid' sterker en de met rust verkregen

1—0-voorsprong was dan 00k zeker niet on-

verdiend. Toen Rombout na de rust de sterke

wind schuin mee kreeg, sloeg de schaal iets ten gunste van deze

club uit, hetgeen in den gelijkmaker zijn beloning vond.

TWEEDE KLASSE

In B bereikten ons van O.D.I.V.—T.D.W. (3—2) helaas slechte

berichten. De wedstrijd schijnt nogal ruw te zijn geweest: T.D.W. -

kwam met 2—0 voor, doch daarna kreeg de thuisclub de over-

hand, die per saldo met 3—2 in de meerderheid bleef. Maar ......

er zijn waarschuwingen uitgedeeld, een speler is het veld uitge-

zonden — kortom, het schijnt nu niet bepaald een prettige wed—

striid te zijn geweest. Er is al ruzie genoeg in de wereld, heren.

De wedstrijd Heerenmarkt—Argus wordt elders in dit num-

mer onder de loupe genomen. Hier vermelden wij nog de 5—1

van D.E.S. op het zwakke Martinus, waardoor de stand in D als

volgt wordt:
gesp. gew. gel. verl. pnt. v.—t.

5 — 1 8 21—11

3 3 — — 6 20—4

4 3 — 1 6 21—11

5 3 — 2 6 18—12

5 2 1 2 5 15—14

. . .

5 2 1 2 5 19—21

S.V.0. ................
4 2 — 2 4 17—11

R..K. Oranje Zwart 4 — — 4 — 3—25

Martinus .............
5 — — 5 — 8—33

R..C.M. ...............

—
— ——

— — 0—0

In de 3e klasse A vermelden wij een klein succesje voor

A.D.S.V. Wel werd nu voor de zesde maal verloren, doch de neder—

laag was zé klein (1—2 tegen S..Z.) en de omstandigheden, waar—

under gespeeld werd, waren zodanig (de thuisclub had vele in-

vallers), dat wij voor A.D.S.V. spoedig betere tijden durven te

voorspellen.

Fraaie overwinning van

Argus op Heerenmarkt

Verrassend, snel spel en een grotere bewegelijkheid van de

spelers afzonderlijk zijn de wapenen geweest, waarmede Argus het

ieidende Heerenmarkt een nederlaag toegebracht. Met niet min-

der
dan 5—0 moesten de mannen van Beuning het onderspit

de ven.

Tegenover het open spel van Argus bleef Heerenmarkt te lang

volharden in vaak aardig opgezette, maar te ver doorgevoerde

combinaties, wier onproductiviteit wel het beste door de uitslag

wordt bewezen. Vooral de middenvoor der bezoekers. J. Schou-

mans, paste uitstekend in hun systeem en behalve door zijn goede

spelverdelen had hij met drie doelpunten een belangrijk aandeel

in de overwinning van zijn club.

Het enige doelpunt voor de rust werd eerst na 35 minuten ge—

scoord door Pieterse, die in volle vaart hoog inschoot! (O—lh.

De tweede helft was nog maar enkele minuten oud, toen J.

Schoumans met een laag schot te lossen ten tweede male scoorde

(0—2). Zes minuten later was het pleit voor Heerenmarkt vrijwel

beslecht. Een voorzet van den Argus-rechtsbuiten Ebing onder-

vond op zijn weg naar de doelmond zo weinig hindernissen, dat

J. Schoumans de bal met wiskunstige zekerheid in de touwen kon

koppen (0—3). Toen Zijlstra tien minuten voor het einde van

grote afstand de Argus-voorsprong opnieuw vergrootte (0—4),

liet zelfs de meest verwoede Heerenmarkt-supporter alle illusies

varen.

Ten slotte werd het zelfs nog 5—0, na stug doorzetten van J.

Schoumans. wiens schot via paal en doelman op wonderlijke wijze

achter de doellijn belandde.

Unawittec De 24m eegt: ,,Geeft dit blad Uw steun”

EEN van de dingen, die nu reeds

gedurende verscheidene jaren de

warme belangstelling hebben van

ieder rechtgeaard Amsterdams voet-

baller, is een echt eigen Amsterdams

sportblad; vele malen is het gepro-

beerd, maar ook evenveel malen is

het mislukt. We staan thans bij ’t begin
van een nieuwe paging. Zal het luk-

ken? We hopen het van harte. Als

de tekenen niet bedriegen, staat het

er goed voor. Een ijverige, flinke

en goedwillende redacteur met goede
medewerkers. een flinke opzet met

volledige steun van het Bestuur der

onderafdeling Amsterdam van de

N.V.B., dat zo gaame het officieel

nieuws geplaatst ziet in een blad,

hetwelk aan hoge eisen betreffende

llIllIllllIlllIlllllllllIllllllllllllllllllIIIIIIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
de vermelding van speciale Amster-

damse voetbalwetenswaardigheden

voldoet; het zijn deze omstandig-

heden, die een schone belofte inhou-

den.

Het moet lukken, als nu de Amster-

dammers eens dit blad hun volle steun

willen geven door zich in de eerste

plaats er op te abonneren en verder

volledig te helpen door medewerldng

in morele en materiéle zin.

Het méét, dus het kan!

Vandaar, dat het mij als voorzitter

van ,,Amsterdam” een voorrecht is

ons nieuwe blad een hartelijk welkom

toe te roepen. Moge het een lang en

nuttig bestaan beschoren zijn.
A. DE HAAN Azn.

November 1940.
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LUITEN is een kunst.

Dat weet iedereen, die de verbazingwekkende fluit-

capaciteiten van een Kees Pruis of een Hein Delsen

kent, of die ,,in het betere genre” op de hoogte is van de

virtuositeit van een fluitist als Jaap Stotiin.
Maar ook het bespelen van de scheidsrechter-fluit is de

laatste tijd een kunst geworden.
Vroeger dan niet? zult u vragen.
En ik antwoord: ,,Neen!”
In miin tijd, toen de ordinaire straatstenen ons voetbal-

terrein vormden, was er slechts één voorwaarde, die aan

een arbiter werd gosteld: niet te kunnen voetballen.

Hens, ik spreek ujt bittere ervaring. Ik was vroeger geen
crack in het edele voetbalspel. Maar al zeg ik het zelf, ik

was een geschikt jongetje en ...... 1k was in het gelukkige
bezit van een bal; reden waarom mijn aanwezigheid bij
ons buurtvoetbal node gemist kon worden. Daar ik voor

geen enkele plaats in het elftal deugde en men mij toch
de idee moost geven dat ik ,,er bij hoorde”, mocht ik

scheidsrechteren. Holde ik als een jonge bond achter m’n

eigen bal aan, zonder dat ik er aan mocht komen en

schreeuwde ik bij tijd en wijle "Dinantie", ,,korner” of

,,friekik", opmerkingen, waar de spelers het gemeenlijk
niet mee eens waren en waar men dan 00k 20 goed als
nooit enig acht op sloeg, evenmin als op miin trieste ver-

schijning in ,,het veld".

In die tijd was scheidsrechteren geen kunst, daar was ik
ook zelt' van overtuigd, Maar ik ben tot inkeer gekomen.

Het arbitreren is wel degelijk een moeilijk onderdeel van

het voetbalspel en men heeft gelijk, dat men niet meer den
eersten den hasten ”gmhikten knul” als scheidsrechter
aanstelt.

Het scheidsrechteren is een kunst en die kunst moet men

leren, zo goed als het voetballen, zo goed ook als het fluiten

gelijk Pruis, Delsen of Jaap Stotijn.
De onderafdeling Amsterdam heeft er een speciale cur—

sns voor ingesteld, een degelijk college, met een waren do-

cent, die de aanstaande rechtsprekers moet wegwijs maken
in het doolhof, dat Sir William Pickford met een zeldzame
bekwaamheid heeft aangelegd.

Ik ben er getuige van geweest, hoe de jonge scheids-

rechters, die straks op hun ,,vrije Zondag” voor dag en

dauw moeten opstaan, om, weer of geen weer, naar de

Buikslotermeerweg, de Velserweg, of hoe heten die andere

uithoeken, waarop men terreinen heeft aangelegd, te trek-

ken, ten einde hun theoretische kennis, op de colleges op-
gedaan, aan de praktijk te toetsen.

Och, zo lang het theorie is, zal het nog wel gaan. Zo lang
het scheidsrechterboekje nog geraadpleegd kan worden
voor artikel 20 of zoveel, lijkt het nog niet moeilijk. Zo lang
er nog een geduldige docent is, die prompt de oplossing
weet voor de onmogelijkste problemenr die de cursisten te
binnen schieten — ik denk aan die beroemde doorgebroken
doellat, aan het stereotiepe omgezwaaide doel en. aan het-

blijkbaar zeer aantrekkelijke geval van een lekgeschoten
bal — zo lang gaat het nog wel.

Maar, as. scheidsrechters, niet dat ik 11 de moed Wil ont-
nemen — heb ik immers zelf vroeger ook niet gescheids-
rechterd? — maar wanneer u straks op het groene veld
staat en cen opgewonden supporter 11 met zijn wandelstok
te lijf wil, een heetg‘ebakerde speler u in min of meer nette

bewoordingen te kennen geeft (lat u eigenlijk een prul bent,
1] door de gladheid van het veld zou komen uit te glijden
en een gierend publiek u toejuicht als ware gij Buziau,
wanneer u uw scheidsrechterbockje veilig opgeborgen weet
in de binnenzak van uw colbertje in de kleedkamer en er

geen docent in uw buurt is, die in van advies kan dienen,
dan zult n wellicht nog wel eens de dag vervloeken, dat u

het in nw hoofd heht gekregen om te gaan arbitreren.
En dan zult i1 ,zeker met mfirinstemmen: fluiten is een

kunst!

Hctgeen u inmiddels echter niet befioeft to o
_ ‘ . en;

want er hebben het er ten slotte meer geleerd, / Jp-
gonnen zijn zoals u: uit louter enthousiasme. ' '

‘
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Bij de eendaagsehe

LOTISICO-TREKKING
van Maandag j.l., viel weder een aantal

hoofdprijzen onder onze administratie.

Ook de door ons geplaatste populaire
MALNDPOLISSEN maakten een goede
beurt.

Voor deze laatsten kunnen wij nog eenige
actieve agenten(tessen) aanstellen. Door
intens werken is daarmede flinke bij-
verdienste te behalen.

SAJET
Told. beflelllngen under Nr. 5-2-3-4-2

Giro-bestelllng—n Gem. Giro S. 2010

Rijklglro 61489
Filillon : Molstoog 5 - Tolel. 43029

En. Orlnjellr 28 — Tel. 49232
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Alma/Lela uiect min 25W flea:
De Amsterdamse Voetbalvereniging ,,Ahrends” bestaat

25 jaar.

Men leest het zo gemakkelijk en men leest er zo gauw

overheen, zonder zich eigenlijk rekenschap te geven, hoe

belangrijk zulk een jubileum eigenlijk we] is voor een groep
mensen: Ahrends-mensen en —aanhangers, voor wie de club

in de loop van de jaren een plaats is gaan innemen in hun

leven, die wij zeker niet mogen onderschatten. Hoe die

groep mensen —— een vrij behoorlijke groep zelfs, gezien in

het kader van het district Amsterdam — lief en leed,
vreugde en verdriet met hun club hebben meegemaakt! .

Beseffen wij eigenlijk wel, wat zulk een jubileum betekent?

Ahrends bestaat 25 jaar!
Weest u eens eerlijk, weet u wellicht wat die naam be-

tekent en hoe zij is ontstaan? Wist u, dat de club Ahrends

25 jaren geleden is opgericht in de papierkelder van de

drukkerij Ahrends aan het Singel? U had Zaterdagmiddag
in Bellevue, waar het huidige bestuur heeft gerecipieerd,
er de interessante bijzonderheden van kunnen vernemen.

Daar immers heeft een van de gebroeders Ahrends, een van

de beide directeuren van de firma, verhaald, hoe uit het

gevoetbal in de papierkelder van zijn bedrijf een club is

ontstaan: Ahrends, thans een voor Amsterdamse voetbal—

begrippen belangrijke vereniging, met twee elftallen in de

N.V.B. ‘
i 1! 9,

Er is van de bedrijfsclub Ahrends in de loop van de jaren
weinig meer overgebleven dan de naam. Ahrends is een

algemene voetbalciub geworden, met zijn eigen sfeer en

zijn eigen belangen. Maar het contact met de firma

Ahrends is er via de beide directeuren toch gebleven.
Hoezeer Ahrends overigens als voetbalclub ook wordt

gewaardeerd, bleek we] uit de vele blijken van belang—
stelling. die het recipierende bestuur — de heren Vermeu-

len. Homan, Beek, Walther, Den Broeder, Burger en Rui-

ker — ondervond. Er waren de schitterendste bloemstuk-

ken, o.a. van Swift. A.B.L.O., J.O.S., Oosterpark en F.H.C.D.,

712‘- er werd gesproken door de heren Ahrends, Gundelach, Van

, ~c ren, Swart e.a., er waren cadeauxr en een goede stem-

,V
brtom, een sober feest. Ahrends \x'am‘dig!

‘
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DoeIman Fischer wordt aan de (and gevoeld in de wedstrijd R.A.V.-V. en V.

Visser en Spits kijken vol verwachting toe wat er met de baI zaI gebeuren.

Nehamij verspeelt de leiding
V en V. komt opzetten

Er
is Zaterdag aardig huisgehouden in

de rangliisten van de verschiilende

klassen der Zaterdagmiddagcompetitie.
Vooral in de eerste klasse B vielen be—

langrijke wijzigingen plaats, doordat Ne-

hamij z’n eerste nederlaag te slikken kreeg
en daardoor van de eerste plaats naar

de derde temgviel.
In afdeling I hadden geen belang-

rijke verschuivingen plaats. Kruisster, dat

vrij Was. behield z’n plaats aan de kop.
doordat de Kraaien zo onverstandig waren

om een punt aan K.N.S.M. te verspelen.
Zelfs stonden de Kraaien. die eveneens

als de K.N.M.S.-ers door enige invallers

gehandicapt waren, tot tweemaal toe een

doelpunt achter. doch op het laatste

ogenblik vermochten zij nog gelijk te ma-

ken.

V. en V. verwisselde door een overwin—

ning op R.A.V. met deze van plaats. ter-

wijl ook Geuzen een trede op de ladder

steeg door een 7—1 overwinning op

D.W.V., die zich in deze eerste wedstrijd
dus niet van z’n beste zijde liet zien. De

5—2 overwinning, die Watergraafsmeer op
I.B. behaalde, kan de mannen van Ouwe—

hand weer enige moed voor de toekomst

geven.
Bravo voor de kranige Zeeburgia-ploeg.

die er zowaar in slaagde om in de B-

afdelin g het leidende Nehamij met

5—1 te kloppen, nadat de rust reeds met

een 1—0 voorsprong was ingegaan. Bravo

ook voor Nieuwenhuis. die alle vijf doel-

punten voor zijn rekening nam. Slechts

uit een strafschop vermochten de ban-

kiers een doelpunt te maken. Zij duikel-

den door deze nederlaag naar de derde

plaats, terwijl de eerste veroverd werd door

Robaver. die een 4—3 zege boekte op

Wartburgia. welke ploeg nos: steeds op

zijn eerste winstpunt wacht. Biister over-

tuigend was intussen de Robaver-zege
niet, getuige de ciifers. hetgeen evenzeer

geldt voor het gelijke spel. dat Turman

boekte tegen F.A.V.C., voor wie deze

draw ziin eerste punt betekende.

00k V.V.G.A. moet nog steeds op z’n

eerste zege blijven wachten. hoewel het

gelijke spel tegen Volewijckers geen on—

8

verdienstelijke prestatie genoemd mag
worden. Dat er intussen zowel onder als

bovenaan de ranglijst nog spanning ge—

nog is, moge blijken uit onderstaande

stand:

gesp. gew. gel. verl. pnt. v.-t.

Robaver 6 5 — 1 10 21-15

Turmac 7 4 1 2 9 27-14

Nehamij 5 4 — 1 8 18-12

Volewijckers 4 2 1 1 5 8-10

Zeeburgia 3 1 1 1 3 8-7

V.V.G.A. 5 — 2 3 2 7-16

F,A.V.C, 5 — 1 4 1 9-13

Wartburgia 3 — — 3 — 3-14

De Tweede Klassers.

In de tweede klasse A vond het sterke

Ella een gemakkelyke prooi in Bimsa.
dat tot overmaat van ramp voor de rust

met negen en na de rust met slechts tien

spelez's kon versohijnen. Z0 werd het voor

de rust reeds 3—0 voor Ella. dat in de

tweede helft zonder veel moeite nog twee

doelpunten aan de score kon toevoegen.
Volgende keer beter, Bimsa!

In de wedstrijd N.O.G.—D.V.V. werden

niet minder dan eli' doelpunten gesooord,
waarvan D.V.V. de grootste helft voor zijn
rekening nam. Ned. Lloyd N.M.D. en

A.A.C. deelden oer en punten met 3—3.

terwijl S.O.S.—S.M.N. uitgesteld moest

worden.

In afdeling B streden de twee leidende

ploegen Amstleven en K.M.V.Z. tegen e1-

kander, waarbij de laatste met het ennigo
doeipunt van de wedstrijd aan het langste
eind trok. De Bierbrouwers moesten met

4—1 de meerderheid erkennen van Oceaan.

terwijl de Twentse Bankmensen met 2—2

gelijk speelden met de Nederlanders, na-

dat de rust eveneens reeds met gelijke
stand (1—1) was ingegaan. Blom scoorde

Se
beide doelpunten voor de Nederlan-

ers.

In de C-afdeling liepen in alle wed-

strijden de krachten nogal wat uiteen.

Shell boekte de grootste zege. n.1, met
6—1 op Valevefa, terwijl in alle overige
wedstrijden het verschil juist drie doel-

punten bedroeg. Amsterdam won n.1. met
3—0 van D.W.S., de Zwaluwen met 4—1

van W01 en G.H.B. met 5—2 van H.B.U.

RESTAURANT

SCHILLER-BAR
Tel.31660 - Rembrandispl. 26

KEUKEN EN DRANKEN

OUDE KWALITEIT

Gem.Bus 101/1— 11uur é25c.

V. en V. te sterk

voor R.A.V.

voorzitter-doelman Fischer's woorden

kwamen niet uit: Vlug en Vaardig
klopte de Rijksambtenaren op eigen ter-

rein met 3—2, waarmede de Patrimonjum-

mensen tevens hun eerste overwinning
op vreemde grand boekten. En Fischer
zelf had een belangrijk aandeel in deze

zwaarbevochten zege, want was hij het

niet, die kort voor het einde, toen tot twee

keer toe de V. en V.-overwinning aan een

zijden draadje hing, op wonderbaarliike
wijze reading bracht en daarmede den

R.A.V.—gelijkmaker voorkwam?

Hij is een doelman in de oude stijl, die

buitendien het spreekwoordelijke geluk
heeft, dat een goede doelman hebben
moet. Maar hoe vreemd zijn wijze van

doelverdedigen ook moge zijn, hij houdt
ze er uit en daar komt het toch ten slot-
te op aan.

Hulde daarom aan Fischer! Maar hulde
00k aan de bewegelijke en schotvaardige
voorhoede vain V. en V., die mede een

belangrijk aandeel in deze belangrijke
zege had. Het gehele aanvalsvijftal van

V. en V. mag er zijn, met Geelkerken en

R. Schaart als uitblinkers. Toch zag het

er, hoewel V. en V. na een kwartier spe-
lens door Geelkerken de leiding verkreeg.
in den beginne niet naar uit. dat de

Rijksambtenaren deze wedstrijd zouden
verliezen. In het veld, dat op een klein

,,moerasje” na goed bespeelbaar was, ga~
ven de gastheren het meest de toon aan

en 001: na het V. en V.-doelpunt bleef
R.A.V. het meest in den aanval.

Doch eerst nadat Drost na een half

uur spelens een goede kans op de gelijk-
maker voorbij had laten gaan, kon Visser
zeven minuten voor de rust gelijk maken

(1—1), waarna. nog voor het verstrijken
van de eerste helft, Fischer zelfs nog ten

tweede male moest vissen, toen een verre

kogel van Vl_uggen via het hoofd van

Broodkoorn zo onverwacht van richting
veranderde. dat de V. en V.-doelma:n to-
taal misgreep.

Zo gingen de Rijksambtenaren de twee-
de helft nog met een onverwachte 2—1

voorsprong in. doch a1 spoedig na de her-

vatting liet het zich aanzien, dat zij deze
niet zouden kunnen houden.

Vooral de Iniddenlinie maakte de tac-
tische font zich te veel op de verdedi-

ging terug te trekken. waardoor er een

groot gat op het middenveld ontstond,
flat het volledig domein werd der V. en V.-
halflinie en van het V. en V.—aanvals-

quintet. dat hier rustig zijn aanvallen
kon opbouwen.

Had Visser na acht minuten de kans,
hem door eigen goed doorzetten geboden.
weten te benutten. wie weet hoe het
verder zou zijn gegaan. Doch Visser’s

schot was te slap en reeds twee minuten
later lag de gelijkmaker achter Landzaat.
toen R. Schaart uit een voorzet van Oort
de bal in het net liep (2—2).

Na een half uur spelens werd het lot

over R.V.A. voltrokken. Geelkerken scoor—

de met een listig schot het derde en

winnende doeipunt voor V. en V., dat
de Ieiding daarna niet meer afstond (2-3).



Uitslagen van Zaterdag 9 Nov.

(Niet officieel)

1e klasse

A K.N‘.S.M.—Kraaien ............
3—3

R.A.V.—V. en _V. ..............
2—3

Inc. Bank—Watergraafsmeer ..
2—5

D.W.V.—Geuzen ................
1—7

B FA.V.C.—Turmac ..............
2—2

V.V.G.A.—Volewijckers ........
3—3

Zeeburgia—Nehamy ............
5—1

Wartburgia—Robaver ..........
3—4

2e klasse

‘

A Ned. Lloyd N.MD.—A.A.C. .. 3—3

S.C.S.—S.M.N. ..................
uitg.

Bimsa—Ella ....................
0—5

N.O.G.—D.V.V. ................
5—6

B Amstleven—K.M.V.Z. ..........
0—1

ceaan—H.B.M. ................
4—1

Nederlanders—Tw. Bank ........
2—2

C Valevefa—Shell .............
1—6

H.B.U.—G.I-I.B. ................
2—5

D.D.S.—Amsterda ..............
0—3

Wol—C.S.V. Zwaluwen ........
1—4

3e klasse

D.E.C.—Spaarbank ............
1—2

V.V.A.—C.S.V. BL-Wit ........
5—2

A.E.G.—Holver ................
1—5

Res. le klasse

R.A.V.. 2—K.N.S.M. 2 ..........
1—3

V. en V. 2—Nehamy 2 ..........
6—2

Geuzen 2—Wartburgia 2 ......
3—0

Res. 2e klasse

9—1
A Robaver 2—R.A.V. 3

C.S,V. B1.-Wit z—Kruisster 2 .. afg.

B G.H.B. 2—Inc. Bank 2 ........
1——8

V. en V. 3—V.V.G.A. 3 ........
0—4

S.A.V.C. 2—S.O.S. 2 ............
2—2

Res. 3e klasse

R.V.A.—Ella 2 ................
3—1

Nehamy 3—FA.V.C. 4 ........
3—3

Ontspamnmg 2—Bimsa 2 ......
2—6

B Kraaien 3—V. en V. 4 ........
11—1

Holver 2—She11 2 ..............
1—1

ADSPIRANTEN
’

S.C.V. Zwaluwen—Geuzen 1
2—1

..............
10—1

A.D.E.—Geuzen 2

'

' 71 .

151‘"

V. V. G. A’s voorsprong

ging verloren.

‘1: Was sneu voor V.V.G.A., dat het Za—

terdag tegen Volewijckers een 3—1 mm—

sprong niet voldoende wist uit te buiten

en ten slotte nog met een gelijk spel ge-

noegen moest nemen; maar niemand kon

Resiauranl DORRIUS
N. z. VOORBURGWAL

b/h SPUI, AMSTERDAM

Plats du Jour en (‘1 la Carte

ontkennen, dat de ambtenaren meet ver—

dienden.

-

Merkwaardig genoeg had juist de uit-

Ultdagen ”an laterdag 2 N01). stekend spelende.... rechtsback van

USCHI'S

{ekeningen
Mdrukken op fraai kunst-

drukpapier voor 25 cents.

De sporflekeningen van onzen

,,Sport”-tekenaar Uschi, die

wekelijks ons blad znllen ver-

luchten, zullen ongetwijfeld
een waardevol bezit zijn voor

vele lezexs — vooral voor hen,

wier club of verrichtingen door

de vaardige tekenstift van

onzen illustrator in heeld ziin

gebracht.
Daarom heeft de directie van

ons blad besloten deze teke-

ningen, afgedrukt op fraai

knnstdrukpapier, heschikbaa!

te stellen tegen de uiterst ge-

ringe prijs van 25 cents per

stuk, franco huis.

Schriftelijke bestellingen, on-

der hiivoeging van 25 cents aan

postzegels, (e richten aan de

adrninistratie van "Sport”, Zui-

dez lmstellaan 224, A’dam-Z.

E' eptV.—§§§.N.
""""""" :3 spoedig daarna, met medewerkiug van

Kruls er—I. P; k

"""""""

4——1
doelman Tramper, gelijk had gemaakt,

Graalen—wnc.
an """"""

3___1
was een voortreffelijk genomen vrije

euzen— f???”
"""""""

P1
schop van Veen de inleiding tot het

RObaVF?"
~

‘W.’ -t
"""

.

"""""

1_0
tweede doelpunt der Ambtenaren. De

Volewuekers—
ar burgla ----

1 1
Volewijckers-doelman Baas kreeg de ko—

Zeeburg1a—V.V.G.A. -----------

1’3 gel niet klemvast. waama Nottrot er 2.13

Turmac—Nehamy --------------

’

de kippen bij was om te scoren (2—1).

28 kmgse
In de tweede helft buitte Veen een we-

gens hands toegekende vrije schop cp-
.‘

A E'M'N"I§:drltll%yd/E'M‘E‘
"""" ti nieuw vakkundig uit. Ditmaal producecr—

ilmsa—Aé)
ou """""""

5—3 de hij niet ..Iangs omwegen". maar gaf

E a—A. ' '

'C-
""""""""""

5_1
len fel schot Baas zelfs geen kans de bal

B TW' Bank—Ass. ass. """"""" aan te raken (3—1). Dit doelpunt had op

Amstleven—Oceaan ----------- 36—4; Volewijckers een bijzonder stimulerende

H.B.M.—S.V.B. -----------------

6—1
uxtwerking. _Binnen“ drie minuten toonde

K.M.V.§.—Neder1anders
-------- Geuyts opmeuw zun talenten door een

C Amsterta—Valevefa -----------
8‘4 fraale voorzet van Steenbergen in te

Shell—DDS. ..................
5—1 koppen en neg gem acht minuten later

GH-B—WOI -------------------
5—3 bracht gezelfde speler uit een strafschop

C.S.V. Zwaluwen—Ervea ........
0—4 de partljen op gehjke voet, waarmede hlj

3e klasse
de hattrick verrichtte.

VV A
2_3

_Veljder speelde de strijd zich tot het

Electra— . . .
.....

.

............

5—1
EIHdSIg‘naal grotendeels op het midden'

Eggfifiyfifiééyv“
----------

1-11
veld af. zodat met 3—3 werd geéindigd.

Ontspanning—AEG. ...........
4—"!

Res. 1e klasse

V.V.G.A. 2r—Geuzen 2 ...........
7—4

V. en V. 2—R.A.V. 2 ............
2—2

D.W.V.—Nehamy 2 .............
3—5 ,

Res. 2e klasse scum“:

"

RE

-.

A R.A.V. 3—Geuzen 3 .............
0—5

'9"

B Kromhout 2 —G.H.B. 2 .........
1—0

CODIEERIHDICHYING

Inc. Bank 2—V. en V. 3 .........
4—1 WOLVEHSIRAAT [-2.3-1,

Res. 3e klasse

'ELHQOO

A Nehamy 3—E11a 2 .............
4_2

FILIAAL UTRECHTSCHESTR26 79.31.93 ,—

Erveé 2—Bimsa 2 ..............
1—6

‘

H.B.W. 2—F.A.V.C. 4 ...........
7—1

B Holver 2—F.A.V.C. 3 ............
1—5

;

Shell 2——— V. en V. 4 .............
4—2

:

ADSPIRANTEN
De V.V.G.A.—(1091171817 drukt het Ieder

'

Geuzen l—Geuzen 2 ............
1—2 Iiefderijk aan 3in borst en W“ “W“ _

’

1—0 baar niets van den toelopenden

V.V.G.A. een groot aandeel in de aan—

vankelijke zo hoopvolle voorsprong. Want

nadat Beumer met een ver schot voor dc

thuisclub de score had geopend en Geurts
(Ofificieel)

1e klaSSe

V. en V. 1—C.S.V. Zwaluwen .. ..

Volewijcker _weten.



. etc wed‘sstrijdf?
'

van ,dezeweelg _

‘

LIINDEN -VESPUCCI

(Van onzen Hoofdredacteur)

OEN Vespucci de tweede helft met een

Z—l-achterstand mmt ingaan, gaf nie-
mand meer veel voor zijn Ran-sen. Want

de Vespuccianen hadden voor de rust het

stormpje in de rug gehad en van hoeveel in-
vloed deze factor in de strijd was, hadden de

Lijnden-verdedigers het best gemerkt, die het
leder dikWijls als een boemerang bij zich za-

gen terugkeren.
Maar wie de moed opgaf — Vespucci njet.

En instede van een sterk in de verdediging
gedrongen ploeg der gasten tekende de tweede
helft eerder een beeld van verwoede aanvallen
van Vespucci, waarbij allerminst de vraag
was met hoeveel doelpunten Lijnden zou win-

nen, doch ...... of Vespucci er in zou slagen
geliik te maken.

Eel-st kort voor het einde viel deze beslis-

sing, door een derde doelpunt van Lijnden.
Daarmede was Vespucci’s kans natuurlijk ver-

keken, doch deze tweede helft was er, onver-

wacht, ongemeen interessant door geworden.

De harde wind vormde in deze wedstrijd het
grote probleem — voor beide ploegen — met
deze merkwaardige bijzonderheid, dat zowel
voor Lijnden als voor Vespucci het zgn. wind-
voordeel eerder een nadeel betekende. Beide
teams lieten met de Wind in de rug de bal te
hard lopen, terwijl zij, tegen de wind in spe-
lend, gemakkelijker contréle over het leder
verkregen.

Deze ,,te snelle bal” bij wind-mee was voor—
al voor de Vespucci-voorhoede een onover-

\ komelijke moeilijkheid, die, achteraf bezien,
Hadden zij voor de rust daarvan beter weten

de Vespuccianen de wedstrijd heeft gekost.

te profiteren, zij zouden minstens een gelijk
spel in de wacht hebben gesleept, vooral 00k,
omdat, zoals later bleek, de Lijnden-voorhoede
aan hetzelfde euvel mank ging. Doch Bakker.
die aanvankelijk de Vespucci-voorhoede leid-
de, kon het probleem niet tot oplossing bren-

gen en Borst, die a1 spoedig zijn spilplaats
verliet om met Bakker van plaats te verwis-

selen, vond er a1 evenmin een oplossing voor.

Talloze aanvallen der Vespuccianen vonden
daardoor een eerloze dood over de doellijn of
vielen ten prooi aan Van Kerkwijk en Ten

Cate, die niet nalieten elke Vespucci-aanval
resoluut terug te wijzen.

Uitval heeft succes

Toch zag het er aanvankelijk allerminst
naar uit, dat de roodgelen de eerste helft met
een achterstan‘d zouden moeten afsluiten, 00k

niet, toen al spoedig na het begin een snelle
uitval van Lijnden. besloten met een goed
schot van Den Rooyen, succes had gebracht
(1—0). Want Vespucci bleef een stevige veld—
meerderheid uitoefenen, die doelman Volger
veel werk gaf. Hulsman en Borst (met een ko-

gel van het middenveld) stelden den doelman
van het A.V.B.-elfta1 op de proef, die hij uit-
stekend doorstond.

Het bleek echter allengs meer en meer, dat
het kl‘uit der Vespucci-schutters ietwat voch-

tig was, waardoor, 00k a1 kwam de Lijnden-
verdediging meermalen onder zware druk te

staan. van emstig gevaar geen sprake wan.

Veel gevaarlijker waren zelfs de aanvankelijk
sporadische, doch steeds veelvuldiger wor—

dende uitvallen der Lijndenaren, bij wie Vers-
I

Een jonge‘A.F.C.-er neemt met zijn hoold het

-

D.W.S.-doel onder schotfinide ;adspirantepa
wedstrijd A.F.C.-D.W.S.

seveld als aanvalsleider grote activiteit ont-
wikkelde. Vooral in het laatste kwartier der
eerste helft kwam het gevaarlijke karakter
dier uitvallen meer en meer tot uiting en vond
dan 00k tien minuten voor de rust z‘n bekro-
ning in een tweede doelpunt. ohtstaan uit een

strafschop. die door Huizinga wel'd benut.
WeI is waar ken kort voor de pauze Borst

na stevig doorzetten hier nog een doelpunt
tegenover stellen (2—1), maar met een tweede
helft met wind-tegen voor de boeg waren de
vooruitzichten der Vespuccianen allerminst
rooskleurig.

Wie echter op een eenzijdige tweede helft
rekende. kwam bedrogen uit. Want eerstens
bleek de Lijnden-voorhoede met dezelfde
moeilijkheden te kampen te hebben als de
Vespucci-aanvallers daarvoor — alleen Vers-
seveld met zijn uitstekende balbehandeling
vet‘mocht het leder te bedwingen — daarbij
wierp Vespucci zich met zoveel elan in de

In de (weede helft

van de wedstn'jd
Lijnden — Vespucci
kreeg de Lijnden-

"i verdediging 't dik-
I

wi/Is hard te ver-

duren. Men ziet hier

’n verwoede ronde-

dans om de bal (die
2e]! op de logo niet

te zien komt) bij een

angstig moment

voor 't doel van de

Badhoevedorp-
bewoners.
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Geringe successen in de N.V.B.
Slechts één punt der eerste klassers

Het succes van de Amsterdamse eerste klassers is Zondag niet

bijster groot geweest. Ajax leed op eigen veld liefst een 4—1-

nederlaag tegen Haarlem, terwijl D.W.S. uit IJmuiden terug-
keerde met een 1—0-nederlaag tegen Stormvogels.

Blauw-Wit bracht het ten minste nog tot een winstpunt door

Xerxes een gelijk spel af te dwingen, zij het ook op het nippertje.
Pas in de tweede helft kon Van N01 de gelijkmaker scoren.

Van de hoofdsteielijke tweede klassers zijn 00k geen helden—

daden te vermelden. Slechts Watergraafsmeer bracht het tot een

2—1-overwinning op R.C.H. D.W.V. en De Spartaan speelden

g‘elijk, resp. tegen W.F.C. en Velox, evenals A.F.C. tegen Alc-

maarse Boys, terwijl Zeeburgia het locdje moest leggen tegen

Alcmaria Victrix. Van veel invloed op de ranglijst waren deze

weinig succesvolle uitslagen ditmaal nog niet, maar, Amster-

damse tweede klassers. dat kan zo niet doorgaan. Onze hoofd-

stedelijke eer vraagt betere prestaties!
De derde klasser Volewijckers toont zich in zijn afdeeling nog

steeds de sterkste, evenals T.O.G., dat 00k nog geen enkel punt

verspeelde. De Mosveld-bewoners namen ook nu geen halve maat-

regelen en kraakten De Meer liefst met 8—0. 001; T.O.G. deed

het niet kwaad: een 4—0-zege op De Germaan mag er zijn! Maar

V.V.A. voelt zich hier ook nog lang niet uitgeschakeld, getuige

zijn overtuigende overwinning op T.I.W.

N.E.A. verraste door een kleine zege op Aalsmeer. Dat zal de

N.E.A.-mensen moed geven. Ahrends verloor van Wilskracht.

Zeker nog wat ,,katterig” na het feest van het vijfde lustrum,
heren? W.M.S. en De Meteoor deelden de punten broederlijk.

In de andere afdeling bleef V.V.A. 2 op de goede weg voort-

gaan. Door een 2—0—zege op Laren schudde het een ernstige con-

current van zich af. O.V.V.O. deed het niet minder en klom om-

hoog tot de derde plaats, door Victoria uit te verslaan. Jan Han-

zenkwartier, D.E.C. en S.D.O. kwamen ook niet met lege handen

thuis, maar wisten slechts één punt te veroveren. J.H.K. bleef

nog onderaan staan, maar D.E.C. schoof één plaats omhoog op

fie ranglijst, hetgeen voor de toekomst van het grootste belang
an zun.

Binnenkort OPENING

wan ,,BOCCACCIO"
A M E R I C A N B A R

Rembrandtsplein 224
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De enige Amsterdammer, die in deze afdeling de nederlaag

leed, was A.E.D., dat van EMHM verloor — zij het ook met mi-

niem verschil — maar hetgeen de hoofdstedelijke club toch een

plaats op de ranglijst kostte.

Van de vierde klassers boekte H.E.D.W. het mooiste resultaat

door het leidende en ongeslagen S.D.W. op eigen terrein een

nederlaag toe te brengen. Hierdoor is de spanning in deze af-

deeling zeer toegenomen en gezien de capaciteiten van de

H.E.D.W.-ers mogen wij het verdere verloop van deze competitie
met optimisme tegemoet zien.

Wellicht de spannendste strijd leverden hier Amstel en D.O.S.S..

hetgeen uit het verloop van de score wel het duidelijkst tot uiting
komt: 1—0. 1—2, 1—3, (rust), 2—3, 3—3, 3—4. Bij de gelijke stand

maakte Amstel een doelpunt. dat tot veler verwondering werd

afg'ekeurd. De gevolgen waren voor Amstel niet prettig: D.O.S.S.

inaakte vlak voor het einde het Winnende doelpunt S.A.V.M.

zakte opnieuw op de ranglijst, ditmaal door een nederlaag tegen
de nieuwe leiders Z.S.G.O., dat fraai van de misstap van S.D.W.

gebruik Wist te maken. 00k hier zal het aan spanning niet ont-

breken.

Rivalen bracht het er het slechtst af. Het keerde met een 5—0-

nederlaag uit Den Ilp terug.

gesp. gew. gel. verl. pnt. v.—t.
— 3Z s.G.o .............. a 5 10 20—10

H.E.Dw ............. 6 4 2 — 10 20—11

S.D.W ............... 6 5 — 1 10 19—13

D.J.K ................ 6 4 — 2 8 14—8

DOS 8 .............. 7 3 — 4 6 23—24

S.A.V M .............. 7 2 2 3 6 12—14

I.v.v. ................. 6 2 — 4 4 14—18

Rivalen .............. 6 2 — 4 4 8—18

Amstel ............... 6 —— — 6 — 7—17

I 2
"

.

In 4 D hadden de Ieiders A.A.C. ditmaal een vrije dag en zagen

met genoegen. dat hun naaste concurrent D.V.A.V. geklopt werd

door R.C.A., dab zich thans 00k in de strijd om de leiding gaat
mengen.

R.0.D.I. was hier het best op schot, waarvan R.K.A.V. het

slachtoffer werd. Niet minder dan zesmaal werd hun doel door-

boord ...... S.L.T.O. kon er echter ook mee terecht, nietwaar

Z.R.C.? 00k 5—2 is een uitslag, die om revanche vraagt. F.H.D.C.

zorg-a' e er voor niet te veal af te zakken door een klinkende over—

Winning op Zwaluwen.

Schinkelhaven zette zijn overwinningenreeks in 4 E met een

daverende 6—1-overwinning op L.V.V. voort. waardoor het zijn

voorsprong op Madjoe, dat tegen A.S.V.K. gelijk speelde — goed
gedaan, A.S.V.K.-ere — wist te vergroten. Nog belangrijker werd

de grote zege van Schinkelhaven, waar ook de derde concurrent

The Victory voor eigen publiek een kostbaar punt tegen de heli-

kensluiter V.I.C: verspeelde!

C.N.F. staat thans, dank zij zijn succes op R.K.B.V., keurig

stevig op de tweede plaats. Door een nederlaag tegen T.D.0.

is het zwakke Neerlandia thans op de laatste plaats aangekomen.
Er zal heel wat moeten veranderen. mannen van Lam, om van

deze weinig begeerde plaats af te komen.

gesp. gew. gel. verl. pnt. v.—t.

1Schinkelhaven ........ 8 6 l 13 22—10

C.N.F. ................ 8 6 — 2 12 24——18

Madjoe ............... 7 3 4 — 10 29—21

The Victory ........... 8 3 4 1 10 30—24

T.D.O. ................ 7 4 1 2 9 18—12

A.S.V K .............. '7 2 1 3 7 19—11

L.V.V. ................ 8 1 3 4 5 17—30

R K.B.V V ............ 7 1 2 4 4 9—20

V.I.C. ................. 8 — 3 5 3 15—23

Neerlandia ........... 8 — 3 5 3 16—30

In 4 F veranderde de situatie aan de kop weinig, doordat Slo-

terdijk, A.D.W. en A.P.G.S. resp. van L.O.C., E.V.C. en Constan-

tius wonnen. Aileen door een beter doelgemiddelde klom A.P.G.S.

een plaatsje omhoog. Wilhelmina Vooruit verloor het contact

met de kopg'roep door van Oranje Zwart met Iiefst 5—0 te ver-

liezen. Heemskerck en S.D.Z. deelden hier de punten.
In 4 G veranderde de ranglijst in het geheel niet. Electra, Swift

en Oosterpark wonnen hier van O.D.E., S.N.A. en Fokke, terwiil
J.O.S. en S.C.A. hier gelijk speelden. Fokke werd het zwaarst het

kind van de rekening door een 6—0-neder1aag. Er klopt iets niet

in d everdediging, Fokke-mensen! De % tegenpunten op de lijst

getuigen daarvan.

De oogst van de Amsterdamse vierde klassers in afdeling I was

we] heel povertjes. B.P.C. verloor liefst met 8—0 van het leidende

Zaanlandia, terwijl Gold Star en Ontwaakt het elkander dermate

lastig maakten, dat zij de punten moesten delen. Er moet bij
beide clubs heel wat veranderen, want zij zitten a1 aardig in het

onaangename hoekje, waar straks de slagen gaan vallen.

Houdt goede moed, hoofdstedelingen!
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De strijd der Iuniores en Adspiranten

Het heeft er aanvankelijk naar uitge-
zien, dat dd strijd in de eerste klasse Ju-

niores dit jaar weer in hoofdzaak zou gaan

tussen Ajax en D.W.S. Zij verloren n1. nog

geen enkele wedstrijd, terwijl de overige

ploegen in deze afdeling alien reeds meer-

dere punten hadden verspeeld.
Zeeburgia schijnt zich echter maar niet

zo zonder meer van de kaart te Iaten

schuiven. Immers, nadat het Blauw-Wit

wist, te bedwingen, slaagde het er nu zo-

waar in, Ajax een gelijk spel af te dwin-

gen. Dat geeft moed, Zeeburgianen. Denkt

er om, vasthouden nu die mooie plaats!
De uitslag van de ontmoeting der Ajax-

en Zeeburgia—juniores (1—1) gaf de ver-

Ymuiing wel juist weer. Was Zeeburgia
vu-‘ca' de rust meet in de aanval, na de her-

vatting waren de rollen juist omgekeerd.
De vrij sterke wind was hier uiteraard niet

vreemd aan. Het begin van deze wedstrijd
was bijzonder snel, maar allengs zakte het

tempo. De Ajacieden waren technisch iets

sterker, maar de Zeeburgia-jongens maak-

ten die tekortkoming met een onblusbaar

enthousiasme goed. Aan weerszijden waren,

eigenaardig genoeg, spil en doelverdediger
de beste spelers van het veld.

Van Heusden hield zijn doel op verbluf—

fend fraaie wijze schoon — wat is die

knaap klemvastl — terwijl zijn collega aan

de andere zijde niets voor hem onderdeed.

De beide spillen Meyer (Ajax) en Leenders

(Zeeburgia) gingen a1 evenmin veel voor

elkaar uit de weg.

Karel smaakte het genoegen met een

harde kopbal de Ajacieden de leiding te

geven en waar dit ongeveer een kwartier

voor het einde gebeui‘de, geloofde ieder—

een, dat het pleit hiei‘mede was beslecht.

Zeeburgia echter niet! Enthousiast bIeven

de jongens zwoegen voor de gelijkmaker
en inderdaad gelukte het hun Ajax een

punt te ontnemen. toen Siersma de bal na

een heftige doelworsteling met een kalm

schot in het net deponeerde (1—1).

In de 2e klasse A is nog niet veel teke—

ning in de strijld gekomen. Het ziet er naar

uit, alsof D.W.S., D.W.V., Blauw-Wit, Ajax
en S.W.D. een nek-aan-nek-race zijn be-

gonnen, die zij zo lang mogelijk willen v01-

houden. Hoe zij zal aflopen? Niemand, (lie

het kan zeggen. Aan spanning ontbreekt

het hier echter in ieder geval niet.

In de derde klasse A gaat Volewijckers
aan de kop, met J.O.S‘ aIs goede tweede,
die z’n kans rustig afwacht. Niet versagen,

Henk, clan komt jouw tijd 00k wel!

In de eerste klasse der Adspiranten gaan

A.F.C. en D.W.V. voorop, toevallig twee

elftallen van reuzen-spelers'(wat afmetin-

gen betreft dan boon). D.W.S. en Blauw-
Wit zijn hier evenwel ook nog lang niet

kansloos. Beide verloren slechts één wed-

strijd en dus kan er hier aan de kop nog

alles gebeuren.
De jeugdige Zebra’s omzeilden Zondag

een lastige klip door met 3—0 van Ajax te

winnen. En het was verdiend ook, jongens!
Bij het eerste doelpunt overzag de scheids-

rechter naar veler mening een handsbal,
maar niettemin, drie doelpunten verschil

zat er toch we! in. Blauw-Wit bestookte de

Ajax-veste met fraaie open aanvallen,
veelal over links, waarbij speciaal Scher-

penzeel zich als een handig spelertje deed

kennen. K0 Colijn als linksbinnen schijnt
de schrik te zijn van alle doelverdedigers
in zijn klasse‘ Wat heeft die knaap een

stevig schot! Daar kreeg je warme handen

van, nietwaar Blad?

Adje en Donker deden wat mogelijk was,

maar ja, ’t ging niet beter. Wim als rechts-

half deed het wat a1 te kalm aan. Een

beetje meer inspamien, boy. Je spel is goed,
maar je moet er wat voor doen 00k! Nu

kreeg de Blauw-Wit—linkervleugel te veel

vrij spel en maakte daar, zoals je gemerkt
hebt. een dankbaar gebruik van.

En hier zat in hoofdzaak het verschil:

de Blauw-Wit-aanvavl was beter en ......

vooral, wist de kansen beter te benutten.

Het Zebra-team is een ploeg zonder zwak-

ke plekken, die het nog een heel eind zal

kunnen brengen.
Bij Ajax was de aanval niet a1 te sterk.

Kok, jongen, ik zie je toch liever in-de

verdediging. En Frans, waar is je schot ge-

bleven van verleden jaar?
Door deze overwinning blijft Blauw-Wit

de leiders goed volgen en gaan zij zo door,
dan mogen A.F.C. en D.W.V. zich voor de

Stadion-bewoners hoeden.

Volgende keer, als we wat meer ruimte

hebben, zullen we 00k eens wat standen

verwerken. Voorloopig laat ik het hier bij.
Tot volgende week, jongens!

JOLO.
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.. CH'I'ER de schermen” a hit.
"

denkt ge, de vrijer. die dat

schrijft, zal ons interessante onthullingen
gaan doen.

Hij zal. om zo te zeggen, de vuile

was buiten hangen ......

De vuile -was—ma.n dus ......

[iMisl
,,Achter de schermen” wil in wezen

zeggen: Dat, wat zich afspeelt achter

het nog neergelaten scherm van de

schouwburg. Dat is bier: onze grote
Amsterdamse voetbalschouwburg.
Reeds zijn de toeschouwers binnen-

gekomen. Er is een gezellig geroeze-

moes. Het publiek praat, kijkt in het

programma en is in afwachting van

hetgeen geboden zal worden.

Inmiddels wordt ,,achter de scher-

men” koortsachtig gewerkt. De inspi-
ci'ént gaat na, of al zijn requisieten klaar

staan; of hij het op tijd kan laten weer-

lichten of regenen, of hij een onder-

gaande zon tot zijn beschikking heeft

en trappelende paardenhoeven. De

costumier en de kapper zijn in volle

actie — en ergens is de acteur, die

voor het eerst voor zijn publiek zal

optreden, doende, om nog even zijn
rol door te nemen en toch vooral te

zorgen, dat het publiek niet teleur-

gesteld wordt ......

EN
zo ging het dan ook toe achter de

schermen aan de Zujder Amstellaan.

Want de premiere van "Spon" was

vastgesteld op Woensdag 13 November.

teerders reserveerden hun plaats-
ruimte, abonné's gaven zich op. Maar

de ,.voorste11ing” moet prima zijn.
Men gaat ,.spelen" tenslotte voor een

publiek van 16.000 mensen, zijnde de

Amsterdamse voetballers.

Zij hebben geen bepaalde rangen

uitgezocht. A.V.B. -ers, A.K.V.B. -ers.

A.V.V.B. -ers, Roomse, Protestantse

voetballers en oud -N.A.S.B. -ers.
—

niemand heeft een ,,pré". niemand

wordt achtergesteld. Zij allen kunnen

voor nog geen dubbeltje per week

onze voorstelljngen bijwonen.
Er moet dus ,,achter de schermen”

hard, héél hard gewerkt worden. Héé

moeten wij ons publiek bereiken?

Want wij willen niet optreden voor de

gelukkige enkelingen, die in de loge
van de voetballerij zitten — wij willen

juist optreden voor hen, die, 20 al

iedereen nu gelijkberechtigd is, ten

aanzien van de publicatie eigenh'jk op

de tweede gaanderij zaten.

Zo wordt de ontwikkelingsgang uit-

gestippeld van een blad, dat het ,,doen”
moet en dat het doen zal. We worden

enthousiast — want we werken voor

een goed doel. Een blad van en voor

den Amsterdamsen voetballer.

* *
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,,Achter de schermen” werd het

sein gegeven: ,,Nog vijf minuten” —

nu is het: ,,Halen". De voorstelling
begint en naar wij vertrouwen: het

contact tussen ,,Biihne” en publiek is

Voetbalterrein
Goed geoutflleerd terrein

in onderhuur gevraagd.
Liefst omtrek Watergraais-
meer. Spoedofferten aan

Secr. D.G.C., Heerengr. 52,
Amsterdam-C.

Scheidsrechters,

op Uw post!
Een der bestuursleden van ,,Maja", de

heer Roodveldt. behoorde tot de vele be—

stuursleden. die Zondag zo welwillend

waren. telefonisch met ons van gedach-
ten te wisselen en mededelingen te doen,

respectievelijk uitslagen te geven van de

door de clubs gespeelde wedstrijden.
De heer Roodveldt had echter 00k cri-

tiek en een critiek. die gefundeerd is:

Zowel bij Maja—adspiranten—F.A.W.M.-
adspiranten als bij Maja II—Arta III was

de van bondswege aangestelde scheids-

rechter zonder bericht weggebleven. Waar

nu de heer Roodveldt zélf Bondsscheids-

rechter was, konden beide wedstrijden
tbch onder zijn leiding plaats vinden.

Maar niet iedere club beschikt over be-

stuumleden, die tevens Bondsscheids-

reenter zijn en zo was er dus alle kans ge—

weest. dat de spelex's onverrichter zake

huiswaarts hadden moeten gaan.
Met de meeste nadruk zouden wij dan

ook den scheidsrechters willen verzoeken,
om de jongens niet in de steek te laten

en. mechten Zij verhinderd zijn, dat dan

tijdig aan het bondsbureau te meldetn.

W53“

Finale van het
Z

Miss Blanche-tournooi.
. -

_
. Op de terreinen van F.I.T. vonden Zon-

Het pubhek begmt a1 te komen, adver gelegd. I. W.
dag de finales plaats in het Miss Blanche-

tournooi.

De uitslagen luiden als volgt:
FLT—Olympus .................. 2—5

T.O.Su‘Actief—T.W.M. ............ 3—2

Ultslagen van Zondag 10 Nov.
.

3e “3553
Rat resultaat is dus, dat Olympus het

_

ff,
.

l
A Swfit—FHDC. ................ 3—4 tournooi won. Dit is de eerste maal, sinds

(Nxet 0 ml“) B Yvogels—De Meteoor .......... 2—5 het tomnooi in 1928 werd ingesteld, dat

JUNIORES C De Meteoor 2—S.E.S. .......... 4—4 Olympus de hoofdprys won. FLT” flat

1 klasse Volewxjckers 4—H.E.D.W. ...... 1—2 enige invallers telde. ging dus met de

Ajax-Zebuxgia 1__1 Centrum—W.M.C. .............. 7—1 tweede prijs naar huis en T.O.S./Actie[,

D W S—Volew'ijekefs
' ‘

Z Z Z Z Z ZZZZZ 1_2
D D.V.A.V.—AJaxZ 3 .............. 1—2 dat met negen man speelde en desondanks

' ‘ '

0.V.V.O.—B1.W1t 4 ............ 13—3 won, kreeg de derde prijs.
2e klasse

B1.Wit 2—Z.L.T.O. ............ 0——2

Volewijckers 2—Spartaan ...... 2—5

3e klasse

A J.O.S.—Volem’jckers 3 .......... 1—2

B Volewijckers 4——A.E.D. ........ 0—5

C D.E.C.—Watergraafsmeer ...... 2—3

T.D.0.—E1ectra ................ 5—5

Zeeburgia 2—Rapidjtas ........ 3—1

D Zeebm‘gia 3—Rapiditas 2 ...... 4—1

A,D.W.—Madjoe .............. 0—7

T.W.M.—Ajax 3 ................ 4—-2

E V.V.A.—S.C.A. .................. 3—0

G 01'. Zwart—BI.Wit 4 .......... 3—4

Z.S.G.O.—Ax~gus ................ 10—1

H Vespucci—VHK. .............. 12—2

ADSPIRANTEN

le klasse

Ajax-BLWit .................. 0—3

Zeeburgia—Volewijckers ........ 5—1

2e klasse

D.W.V. 2—V01ewijckers 2 ...... 12—2

Watergraafsmeer—Ajax 2 ...... 7—2
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Geluk kon Neerlandia

TDO zette ondanks

aech door en won

Hat
heeft er van het begin af a1 lelijl;

wtgezresn voor meeriandia in zun

wedstrijd tegen ’1‘.D.O. Met alleen omdat

net in ue lvreer een lastige uit—wedstrijd

voor oe meerlandianen zou ziJn, maar wel

in hootmzaak, omctat (1e gasten gedwon-

gen waren met tien man be gaan spelecn,

uu aIweZIgneid van nun miudenvoor en

van brumoare reserves. 1n allerul werd

van net lVeerlandia-terrein een iempla-

eant mt het derde elftal gehaald, maar

voordat deze \Putsveld) zicn in den strijd

Kon gaan mengen, was de ontmoeting

reeds ruim een nalf um- and en.... met

wat meer geluk had TDD. in die tud

het pleit reeds in z1jn voordeel kumien be—

stissen.

De blauwwitten hadden de wind mee,

speelden volledig en scnenen, kostte wat

het kost, zo spoedig mogelijx een voor-

sprong op hun incomplete tegexnstanders

te willen forceren. D16 opzet is echter

niet gelukt; en wel uitsluitend omdat het

geluk in die periode wel zeer sterk aan

de zijde van de zwakken was. Het forse

Neerlandia—backstel Frits—De Roode stond

practisch gesproken machteloos tegen de

steeds teller oprukkende TD.O.-over-

macht en van doelman Wezeman kon de

redding ook niet komen. Dat stond a}

heel spoedig vast, toen hij bij zijn eerste

ingrijpen a1 vreemd stond te schutteren.

Maar toch konden Oostheim en zijn

mannen er maar niet in slagen de score

te openen. Oostheim zelf kanjerde reeds

in de eerste minuut tegen de lat. enkele

minuten later knalde Ruhl tegen de paal

en kort hierop was het Rijsmus die ver

buiten bereik van den verkeord opgestel—

den Wezeman tegen de lat schoot.

Het was alsof de TD.O.-aanvallers zich

door deze opvallende tegenslagen ietwat

lieten deprimeren. Want merkbaar min-

der werd hierna hun stootkracht en zelfs

kon Neerlandia met zijn gehavende voor-

hoede het trio Strijker, Moorman en Ba-

rends nog enkele malen voor problemen

stellen.
Toen Putsveld het Neerlandia-team

kwam completeren en de stand nog steeds

blank was, was er, ondamks het feit dat

de schaal reeds flink naar de T.D.O.—zijde

doorsloeg, nog alles mogelijk. Maar Puts-

veld bleek geen versterking en bleef in

de Neerlandia—aanval een zwakke plek.

T.D.O. zwoegde door voor een verdien-

de voorsprong. Aardig gesteund door Nie-

sen, Van Dijk en Peels trachtte de voor—

hoede met verre schoten en met lang-

doorgevoerde combinaties te doelpunten.

maar de eersteling bleef uit. Zelfs toen

H. Peels geheel alleen met de bal op twee

meter van doelman Wezeman was geko-

men. bleef succes uit, doordat Peel’s schot

recht op den keper afging..!

In de tweede helft kreeg Neerlandia

zowaar een mooie kans om de leiding te

nemen, toen J. Bosch bijna succes had

met een lage kopbal uit een voorzet van

D. Bosch. Maar dit was 00k de laatste

kans. Want kort hiema maakte Oost—

helm eindelijk met een diagonaal schot

het eerste dcelpunt en even later kreeg

T.D.O. een strafschop tcegewezen, die

De Neerlandia-back neemt Iiever geen

risico. Voordat zijn doelman Wezeman er

aan te pas kon komen en voordat de aan—

stormende T.D.O.-aanvaIlers Oostheim en

Peels bun kans trachten te forceren, heet’t

hij he! Ieder 31 met een {orse trap het

veld ingestuurd.
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niet batten

aanvoerder
liet

«2—0).
Hiermede was het pleit over Neerlam-

dia voltrokken. Vooral toen na een waar—

schuwing van den scheidsrechter de

Neerlandia-aanvoerder zijn eigen speler

Frits van het veld stuurde en de gasten

dus weer met tien man kwamen te spelen,

was er geen Wijziging meer in de score

te verwachten.
En zij is niet gekomen 00k.

De elftallen waren als volgt samenge-

steld:
T.D.0.: Barends, Strijder en Moorman.

Niesen, Van Dijk en Peels; Ruhl, H.

Peels, Oostheim, Rijsmus en Haver.

Neerlandia: Wezeman; De Roode en

Frits; Lam, Huisman en Donker; Stift.

Wolf. Putsveld. J. Bosch en D. Bosch.

a.

a”:

”mantra”
De winteravond is ook in vredestijd voor

sponbeoefening buitenshm's ,,onvrucht-

bare” tijd. En eerlijk: er moet ook tiid

voor andere dingen zijn. Lange avonden

krijgen soms onverwachte charme of be-

koring door het ,,beleven” van een boek,

het voeren van een gesprek of het beoefe-

nen van een spel. g g

Ben spel, dat duisternis en tijd kan'sdoen

vergeten, is het nieuwe ,,variété", een

zujver Nederlandse noviteit, ontworpen

door den bekenden revue -decorateur loop

Geesink. A15 ge in familiekring om de tafel

geschaard, allen als quasi revue-onder-

nemers elkaar met de mooiste shows tracht

te beconcurreren, dan krijgt ge zoowaar

een aardig kijkje achter de coulissen {van

het ,.echte” variété-bedrijf! fir-g,

Ge vangt dan zoowaar twee vliegen in "één

klap 2 uw lange winteravond is op genoeg-

lijke wijze gepasseerd en ...... ge zijt in

steer enac gedhten toch ,,uit" geweest.

Strijder niet onbenut

D

Z

Lem» Van ole Iribune MM:

1K
zal niet beginnen met iemand

in de lucht te steken of iemand

anders in een hoekie te duwen,

maar ik wil toch even opmerken,
dat ik het een wijs besIuit van de

redactie vind om nu eens een ander

een kans te geven iets te zeggen,

buiten de broodschrijvers. Wat

zijn uiteindelijk (U ziet, de vak—

termen ken ik even goed als zij),

ik zeg: ,,wat en wie zijn eigenlijk

die sportjournalisten?” Lui, die

met vrijkaartjes op de aIIerbeste

en duurste plaatsen zitten te roken

en grapjes te verteIlen. Dan roept

er plotseling een: ,,Pieterse heeft

een goal gemaakt”, en de heIe rij

noteert Pieterse als een doelpunten—
'

machine. Dan zegt een ander, tus-

schen twee trekjes aan zijn imitatie-

Amerikaan door: ,,]ansen is een

reuze-stopper", en jansen wandelt

verder door de geschiedenis als.

een reuze-stopper.
Maar ons belanghebbenden, ons

toeschouwers, die betalen om te

mogen kijken, wordt nimmer ge-

vraagd. wat wij ervan denken. Wi)‘

krijgen standjes als wij zo'n prul

van een scheidsrechter uitfluiten,

dan heten wij chauvinisten en on-

sportieve schreeuwers. Also! je

voor een gulden vij! en twintig

nog niet eens het recht hebt iets

te zeggen. Maar nu krijg ik een

kansje om 8! en toe eens uit de hoek

te komen over wat er Ieeft onder

ons betalende bezoekers. En ik

zaI u Iaten zien, dat ik de beeld-

spraak met even grote vaardigheid

zal hanteren als de vaklui. 1k ver-

zeker u, dat ik de adders, die onder

het gras sluimeren, bij de horens

zal pakken en direct de vinger

leggen op de Wonde plek. om de

eerste steen te Ieggen voor een

open-deur-politiek. Ziezo. Tot ziens.

IAN TIE WEETIKVEEL.
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«madam (idem
E eerste aanblik van de nieuwe over—

dekte kunstijsbaan, die Amsterdam

zeer binnenkort rijk zal zijn, heeft

enkele dagen voor de officiéle opening
nog' maar weinig van een toekomstig ijs-
paleis, waar aanstonds stoere rijders met

forse slagen over het ijs zullen vliegen en

soepele kunstrijdsters met luchtige streek-

jes haar figuren zuilen maken.

20 men in de mime Apollo-hail, waar

nog steeds monteur en lasser, electricien

en timmerman, metselaar en schilder de

scepter zwaaien, toch iets sportiefs wil her-

kennen, zou men zich kunnen indenken,
dat hier onder de grote mime kap een

manege in aanleg is.

Binnen de houten omheining, waar de

ijsbaan zal komen te liggen, zijn de tien—

tallen meters lange vriesbuizen, die wij er

enkele weken geleden in hebben zien aan-

brengen, n1. geheel bedolven onder een

egaal uitgespreid zandbed, reden, waarom

men eerder gelooft zich in een manege of

een kinderzandbak van groot formaat te

bevinden dan op een ijsbaan in wording.
En toch zal hier zeer binnenkort het lied

van de ranke, gladde ijzers klinken. Hans

Bruck, de technische leider en manager
van de nieuwe baan. zegt het ons en

dus ...... is er geen enkele reden om aan

de waarheid van zijn woorden te twijfelen.
‘Bruck is geen vreemde in dit vak. Deze

eerste overdekte ijsbaan in Amsterdam is

reeds de achtste baan, die onder. zijn lei-

ding wordt voltooid. Wenen, Ziirich, Bern,

Bazel, Neuchatel, de Sportfondsenbaan en

de Hoky in Den Haag zijn reeds onder

Hans Bruck’s leiding ontstaan, de Apollo-
baan zal sp‘oedig aan deze lijst worden

toegevoegd.
De buizen. in de vloer liggen reeds. Het

zand, dat straks wordt ,,ingewaterd" en

bevroren,_is reeds gestort, de machines

worden reeds aangebracht en zeer binnen—

kort zal het fijne Iaagje water ——

ongeveer
0.2 a 0.3 mm dik — over de verijste zand—

plaat worden gesproeid en dan kan het

feest beginnen.
0f een feest wordt het eigenlijk niet bij

de opening. De baan, die een afmeting
heeft van 26 X 60 meter en hiermede vol—

doet aan de eisen, die aan een ideale ijs-
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hockey-baan gesteld mogen worden, zal op

15 November, of misschien een of twee

dagen later; normaal voor het publiek
worden opengesteld. Pas later, in Decem-

ber misschien pas, begint men met de eer—

ste ijshockey—wedstrijden en met kunstrij-
demonstraties.

,,Wat we het publiek gaan brengen, moet

goed zijn", zegt Hans Bruck ons. ,,Daarom
ga 1k van het standpunt uit, dat we niet

moeten b eg in nen met ijshockey—wed—
strijden en d‘an gaan trainen, maar eerst

trainen en dan wedstrijden.
Door een toevalligheid heeft Amster—

dam sinds enige tijd de beschikking over

twee ijshockey-teams. De oude A.Y.H.C.

is namelijk gesplitst in A.Y.H.C. en de

IJsvogels. Beide clubs beschikken over

bekende spelers, zodat menig interessant

duel op de baan zal kunnen worden uit-

gevochten”.
Inmiddels worden er weer nieuwe werk-

lieden bij den heer Bruck aangediend. De

schijnwerpers moeten gesteld worden. de

straaiverwarming moet worden aangeslo—
ten en. . .. het gehele glazen paleis moet

verduisterd worden!

Hans Bi'uck krabt zich eens achter z’n

oor en terwijl hij met de werklieden mee—

loopt, roept hij ons nog achterna: ..Weet
u wat ciat betekent, 2500 vierkante meter

raam verduisteren?“

....Of ik het weet! Hij moest eens we-

ten hoe een heksentoer ik iedere avond

thuis heb met die drie raampjes in m'n

voorkamer. . . . !

De eerste Amsterdamse Kunstijsbaan, toen

hij nog allesbehalve op een baan geleek.
Keurig naast elkaar Iiggen de honderden

vriesb uizen onder de nog gedoofde schijn-
werpers in de kiIle Apollo-ha], waar straks

het gezeIIige ijsvermaak hoogtij zal Vieren.

Geen ,,ping-pong”
maar tafeltennis

HET is geen toevalligheid, dat wij
in ons nieuwe Amsterdamse

sportblad ook wekelijks enige nu'mte

zullen afstaan aan de nog maar jonge,
maar daarom niet minder populaire
sport tafeltennis. Wij hebben het

tafeltennis-spel, zoals zich dat de

laatste jaren heeft ontwikkeld, leren

kennen als een prachtige ,,bij—sport”,
die speciaal voor voetballers grote
waarde kan hebben.

,,Wat heeft zo een prullig ping-pong-
:pelletje voor ons, voetballers, nu voor

betekenis!” Wanneer u deze opmer-

king zult maken, hebt u inderdaad nog

gelijk ook. Zolang tafeltennis wordt ge-
speeld als een ”Prullig ping-pong-spelle-
tje", heeft het inderdaad geen betekenis.
Maar tafeltenm's, gespeeld op een wijze
zoals het hoort, heeft wel degelijk recht

op het praedicaat sport. Voor goed tafel-
tennis zijn souplesse, uithoudingsvermogen
en snel reageren eerste vereisten; en

welke voetballer kan in zijn sport uitblinken
zonder deze eigenschappen.

Gij criticasters, schort uw oordeel over

dat ,,prull.ige spelletje” nu eerst eens op
totdat ge twee tafeltennissers van klasse
aan het werk hebt gezien en dan ...... zult u

moeten toegeven, dat het ping-pong van

vroeger niets. maar dan ook niets meer

te maken heeft met het tafeltennis van

thans. En wanneer u daarvan overtuigd
bent en zelf ool< eens zover bent, dat u

met racket en bal achter de wedstrijdtafel
gaat staan, dan zult u ondervinden hoeveel

meer er bij tafeltennis komt kijken dan zo

op het eerste gezicht lijkt.
Eigenlijk is het seizoen voor de afdeling

Amsterdam van de N.T.T.B. reeds ge-

opend. Officieus reeds door tal van vriend-

schappelijke ontmoetingen, officieel door

de afwerking van het Peltaten-cuptour-
nooi, dat in Mei van dit jaar zoo abrupt
moest worden afgebroken.

Hoewel de strijd om de Peltaten-cup
dus nog ru'et eens geheel beéindigd is,
vraagt toch alweer een nieuw tournooi

de aandacht, n.l. een soort competitie
voor teams, samengesteld op kantoren en

zaken. Dit tournooi, dat onder leiding van

de afdeling Amsterdam door de vereniging
Ned. Lloyd wordt georgam'seerd in het

,,Tafeltennishuis”, zal in de toekomst zeer

zeker een regelmatig weerkerend tournooi

worden. De belangstelling voor het initia-

tief staat daar reeds borg voor.

I5o dagen Umagt moaned!“ /

Schaatsenrijden
A M S TE RD A M

Telefoon 2 07 O 2

Stadionweg 1-5

op de Overdekte Kunstijsbaan Apollo
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Overname gehee

‘reroyeerde spelers.
estuursbesluit (herbaling) d.d. 22 Sep-

tember 1940.

Leden van verenigingen, aangesloten bi)

e per 1 Augustus 1940 opgeheven
voet-

albonden, die na 1 Augustus 1938 ge—

oyeerd werden en wier royement nog

iiet is opgeheven, zijn niet gerechtigd uit

,e komen in wedstrijden van de Neder-

.andse Voetbalbond, of één der onderaf-

ielingen.
In verband hiermede wordt den vereni—

gingen aangeraden, na te gaan, of zich na

1 Augustus 1938 bij haar leden hebben

aangemeld, die geroyeerd werden door

een verenig‘mg, aangesloten by één der

onderscheidene voetbalbonden. Immers,

zij zijn er voor verantwoordelijk en dra-

gen er de consequenties van, indien zij

met dergelijke spelers uitkomen.

In dit verband werd tevens besloten,

tot het overnemen van de bij de

geldende bepaling, luidende:

,,Verenigingen,
die het over één van

haar leden uitgesproken royement wegens

contributieschuld langer willen laten du-

ren dan 2 jaren, moewn uiterlijk een

maand voor de datum, waarop het toye-

~ ment 2 jaar van kracht geweest zou zijn,

per aangetekend schrijven aan het Bonds-

bnreau mededelen, dat zij het royement

nog van kracht willen doen blijven tot

een door haar te bepalen datum”.

Belangrijk.
Er wordt met nadruk de aandacht op

gevestigd, dat het den bij de N.V.B. of

één zijner onderafdelingen aangesloten

verenigingen verboden is, haar speel-

veld(en) te verhuren aan niet bij één der

vorenbedoelde organisaties aangesloten

verenigingen, of op welke andere Wijze

ook aan dergelijke verenigingn gelegen-

heid tot spelen te bieden.

Consuldienst. _

17 November 1940 keuren,

behalve zij, die 1ederen Zondag deze taak

vervullen, e met 2 aangeduide consuls.

(Zie circulaire enfof diploma).

HH. consuls worden er op gewezen, dat

niet steeds onmiddellijk antw00rd wordt

gegeven door de centrale (40100). Na enig

wachten volgt echter aansluiting.

Terrain van Minahassa.

Ter voorkoming van misverstanden

wordt er hier nogmaals op gewezen, dat

de verenlging Minahassa het terrein van

de vereniging A.Z.V., gelegen aan de Dui-

vendrechtschekade, bespeelt.

, Aangemeld als lid.

Bij N.A.0.: C. J. Houtkamp, geb. 19—3-‘14,

2e Weteringdwstr. 65 He.

Bij De Eland: Th. M. Man, geb.

- 21-6-17, Nw. Leliestr. 143.

H. Hauber, ]. A. BergveltI H. A. H. Roskam

Bij A,D.W.: W. Oetelman, geb. 18—5-22,

Dappersti'. 14 He.

Bij S.C.A.: J. V. Vransen, geb. 1—11-‘21,

NW. Heerengracht 1'79 Ie.

Bij Vespucci: J. Kluft, geb. 28-4—‘27,

Rozengracht 10 Ie.

20—10-'14.

.V.C.: A. R. Koenen, geb.

N. Zemblastr. 16 He.

Overschrijvingen.

Aanvragen-z

143 J. v.

144 J. A.

d. Sluis van WM.S naar Shell.

Visser van O.V.V.O. naar Animo.

145 W M. Broekhuizen van Hagee naar

O.D.I.V.

146 W. H. van Onzen van Rapid naar

W.M.HO.
147 L. Simons van S.N.A. naar W.M.I-IO.

148 M. den Hartog van G.H.B. naar

W.M.H.O.

Verleend:

120 J. Klomp van S.D.S. naar Taba.

.
Kloeli van Z.S.C.V. naar Animo.

125 J. J. Niepoth van W.M.S. naar P 85 T.

126 N. v. Nassauw van S.D.Z. naar P. &T.

127 W. J. Mulder van Oosterpark naar

Rap.
130 G. Dijst van O.D.W. naar Lindenboys.

131 G. Meppen van Ransdorp naar Schel—

lingwoude.
132 1. Meppen van Ransdorp naar Schel-

lingwoude.
134 W. P. Janbroers van W.M.HZ. naar

A. .R.S

Ooergenomen
van de N .V.B.

Aanvragen:

M. 1229 A. J. Elsinger van Vespucci naar

M. 2131

M. 1244

M. 1245

M. 1299

Or. Zwart.

J. Grijzenhout van Olympus naar

De Germaan.

J. Blok van W.D.O.W. naar

O.D.E.
G. Koster van S.V.Z. naar O.D.E.

G. v. d. Pyl van Geuzen naar

Zeeburgia.
M. Piller van Rapid naar A.E.D.

J. B. Rode van Atax naar Rodi.

S. Koperdraad van Dlemen naar

The Victory.

Verleend:

a .
P. C. Sprenger van Yvogels

naar Volewijckers.
M. Ferwerda van KN.S.M. naar

D.E.C.
J. Th. v d. Heide van Exterio

naar T.I.W.

J. A. H. Meyer van Avanti naar

D.V.A.V.
Th. v. d. Werf van A.P.W. naar

Ontwaakt.
C. Hottentot van Exterio naa':

.S.

F. de Bies van Sur. Boys naar

. Aalsmeer
J. Kokmeyer van S.B.Z. naar

H.E.D.W.
F. v. Buringen van Spreeuwen

naar CNF.

C. J. Sch

f 1.~.

127 F.A.V.C. dd. 26 Oct. F.A.V

idem f 1.——.

——Vemdc/

l of gedeeltelijk
verboden bij de Auteuxswet

1912

Geschorst door de N.V. B.

J. A. Gringhuis, thans lid van A.Z.V..

van 13 Mei 1940 tot 13 Mei 1941.

effer. thans lid van A.Z.‘~I..

van 13 Mei 1940 tot 13 Mei 1942.

Boeten.

126 D.V.V. dd. 26 00

wegens niet tekene

WWW

yet is uiteraard van het grootste

L; belang, dat ons blad elke week

met de volledige lijst van uit—

slagen der des Zaterdags en

Zondags gespeelde wedstrijden

kan verschijnen. Daar de ,,of!i-

Cléle uitslagen", welke de club-

secretarissen aan de Bond inzen-

den, eerstdes Woensdagsavonds

op het Bondsbureau behoeven

binnen te zijn. kan ,,Sport” daar-

van geen gebruik maken. He!

moet derhalve een beroep doen

op alle verenigingen om des

Zondagavonds, liefst zo vroeg

mogelijk, aan onze redactie me-

dedeling te doen van de uitslagen

gar:
alle gespeelde wedstrij-

en.

Hiertoe kan men gebruik maken

van de volgende teleioonnum-

mers:

2 2 1 1 9 (bij voorkeur)

(now Hams: mooco Hoooo oocooo
84911

Van harte rekent HSport" op de

medewerking der clubsecreta-

rissen of speciaa] aan (e wijzen

,,Sport"-reporters,
om daardoor

ons bIad (én het uwe !) re maken

tot wat wii er mee beogen:

Het beste, meest betrouwbare en

meest volledige sportblad van

Amsterdam.

C. H. GEUDEKER,
Hooldredacteur.

t. D.V.V.——Bimsa,
n form. tegenp.

.C—Volew.,



128 RK. Or. Zwart d.d. 27 Oct. V.D.O.—

Or. Zwart, wegens foutief invullen

van het wedstrijdformulier f 1.—.

129 Meteoor, Meteoor 4—Zeeburgia 4,
idem f 1.—.

130 Spartaan, Olympus 2—Spartaan 6,
idem f 1.——.

131 Rapiditas, Argonaut—Rapiditas jun,
idem f 1.—.

132 Rapiditas, AED. 2—Rapiditas 2 adsp.,
idem, f 1.—.

133 KWNSM d.d.
261

Oct K.N..SM—

Kruisster, idem 1‘1
134 P..V.CB. d..d 27 Oct. ZP.C. 2—P..VCB.

2, idem f 1.—.

135 R.K. V.V.A., Unity 4—V.V.A. 6, wegens
‘

onvolledig invullen van het wedstrijd-
formulier f 1.—.

136 R.K. V.V.A., V.V.A. 3—De Meer 3,
idem f 1.—.

137 V.I.C., V.I.C. 2—Constantius 3, idem

f 1.—.

138 S.V.0., S.V.O. 3—R.CM. 3, idem

f 1.—.

140 Roda, N.V.A. 2——Roda 3, idem f 1.—.

141 V.D.O., V.D.O.—Or. Zwart, idem f1.——.
142 St. Louis, St. Louis—RX. V.V.A. 4,

idem f 1.—.

143 S.V.0., S.V.O. 2—India 3, idem f 1.—.

144 Constantius, V.I.C.—Constantius, idem

f 1.—.

145 Constantius, Const. 3——D.0..SS. 3,
idem f 1.—

146 Kraaien,Sche11 2—Kraaien 3, idem

f 1—

147 Noorderboys, Volew. 3—Noorderboys
2 adsp., idem f 1.—.

148 BLWit, BlW11; 2—D.V..,AV 2 adsp.,
idem 11

149 D.W.G. Gold-Star—D.WG. jun. idem

f 1.—

150 AVC S......CA—AVC jun., idem

f 1—

151 T..WM., T.W.M.—Madjoe adsp., idem

1.—f
152V.V.A., A.D..E 2-—V..V.A 4, idem

f1
153V. 8—an d..d 26001;. V. enV. 3—

Krlomhout
2, wegens te laat beginnen

f _

154 S.LT..O d..d 27 Oct. BWPC—Stevo

adsp., idem f 1.—.

155 BlWit D...WV 5—B1.Wit 5, idem

f 1.—

156 V...IC V.I.C.—Constantius, wegens
niet tekenen van het formulier der

tegenpartij f 1.—.

157

Iniiia,
S.V.O. 2—India 3m, idem

f .—-.

158 EX. V.V.A., idem f 1.——.

159 Or. Zwart (R.K.), idem f 1.—.

160 Zwaluwen (R.K.), idem f 1.—.
161 Unity, idem f 1.—.

165 S.V.0., idem f 1.—.

166 Roda, idem f 1.—.
167 P.V.C.B., idem f 1.——.
168 N.V.A., idem f 1.—.

169 St. Louis, idem f 1..—

170 Constantius, idem f 1.~..
171

fAf'C
(Wilskracht 2—AF.C. 5), idem

172 5.0.8., idem f 1.—.
173 C.S.V. BLWit, idem f 1.—.
174 Spaarbank, idem f 1.—.

175 Robaver, idem f 1.—.

176 Bimsa, idem f 1.—.
177 A.E.G., idem f 1.—.
178 Kromhout, idem f 1.—.

Hulp aan Rotterdamse

scheidsrechters.

BI] de ramp, welke op 14 Mei j.1. Rotter-

dam gen-often heeft, hebben ver-

schillende Rotterdamse collega's hun be-

zittingen, waaronder hun gehele scheids-

rechtersuitrusting, verloren.

Teneinde in de aanschaffing van het

laatste een steentje te kimnen bijdragen,
heeft het bestuur van de Rotterdamse

Scheidsrechtersvereniging een comité

ingesteld, hetwelk ten doel heeft gelden
bijeen te brengen en deze gelijkelijk onder

de getroffenen te verdelen.

He: bestuur van de Amsterdamse

Scheidsrechtersvereniging houdt zich er

van overtuigd, dat ook het Amsterdamse

scheidsrechterscorps er gaarne het

zijne toe zal bijdragen om de zo zwaar

getroffen Rotterdamse collega’s weer in

het bezit van een uitrusting te stellen en

het zodoende mogelijk te maken, dat zij
weer op een behoorlijke wijze hun funclie

als scheidsrechter kunnen vervullen.

Het valt ons dan ook zeer gemakkelijk
om een beroep te doen op de collegialiteit
en vrijgevigheid van alle scheidsrechters

in het district Amsterdam en wij verzoeken

u daarom uw gave te willen storten op de

Gemeente Girorekening 1.800 ten name

van de Ned. Voetbalbond, onderafdeling
Amsterdam. welke gaarne zal zorg dragen
dat het geld ter beschikldng komt van

het betreffende comité.

Scheidsrechtersvereniging
District Amsterdam

M. J. A. de long, Voorzitter

H. Mansielt, Secretaris

Th. Hogenboom, Penningmeester
Voor dit sympathfeke doel wekken Wij

gaarne de bijzondere belangstelling van

geheel ,,voetba11end” Amsterdam op; niet

slechts van de scheidsrechters derhalve,
doch eveneens van clubbesturen en offi-

ciais.

Niet Iamenteren. niet argumenteren, niet

als Jan Salie denker: ,,dat knapt we] een

ander op”, doch doen en handelen; wie

snel helpt. steunt dubbel.

Namens het bestuur van de N.V.B.

District Amsterdam

A. de Haan Azn., Voorzitter

J. A. W. Bergvelt, Secretaris

G.‘H. Hauber, Penningmeester

CLUB-ORGANEN.

De redactie van ”Sport" verzoekt beleefd

om toezending van clubbladen. Hoewel

deze uiteraard slechts intern vereenigings-
nieuws inhouden, bevatten zij van tijd tot

tijd 00k we] berichten van algemene aard,
die onder de aandacht van anderen ver-

dienen te komen.

Door deze berichten over te nemen,

hoopt ”Spot-t” zowel het algemeen belang
als het clubbelang te dienen.

Neemt geen risico!

Elk nu: van de dag kan

uw fiets gestolen warden.

Verzekert U bij I. PELSER,
Louise de Colignystraat 10 - Tel. 85853

GE.EN BEPERKENDE BEPALINGEN
’

l8

-... _-

1
32—.»

B Minahassa—Stevo

Wedstrijdprogramma Zondag
24 November.

1e klasse

A Gez. Vier—Y-boys .............. 3.—

Hema—W.M.C. .................

Semo—Unity ...................

Shell—Taba ....................

B A.V.C.—A.nim0 ........

Centrum—Vespucci
India—Roda .................... .

Lijnden—Rombout .............. 3 .—

Olympus—Rago ................. 3 .30

2e klasse

A Argus—RTE. ..................

Eland—Achilles .................

Heerenmarkt—WMHO.

Meerboys—T.Wfiv1. ...........

T.B.S.——Tos/Actief .........

B C.D.W.—W.M.H.0.

M.V.Z .—Uithoorn ...............

N.A.O .—T.D.W. .................

A.G.S.—O.D.W. .................

C Arta—S.V.A.C. .................. .

B.D.K.—IJvogels ................

'

2.-

K.B.V.—W.M.I-I.Z. ............... 3.—

Sport—Amsterd. Boys ..... . ..... 2.—

D D.E.S.—Z_P.C. .................. 2.—

Martinus—A.V.O. .............. 3.—

N.V.A.—Pancratius .............. 2.——-

0.D.A.—R.K. 0r. Zwart ........ 3.—

R.C.M.—V.D.O. ............ 1 . . . . 2.30

3e klasse

A B.W.B.—Ons Buiten ............ 2.—

A.D.S.V.—Argonaut ............. 3.—

D.T.V.—D.P.C. ..................

O.V.C.—-S.S.Z. ..................

A.T.W.—Fu.nen .....

Raakboys—Muiden
C All Ready—Lindenboys ......... 2.—

D.W.G.—S.E.S. .................. 2.—

T.V.K.—Z.S.V.C. ................ 2.—

Maja—Schellingwoude .......... 3.—

115.11: klasse

A F....HDC 2— Rombout 2 (1e veld)
1%.—GermaanZ—ZMGO .........

0....VVO 3—D...WV 4 (2e veld) .. 3.—

S.A.M.V. 2—-Ontwaakt 2 ......... 11.—

Mad joe 2—I-Iema 2 .............. 3.—

B Lijnden 2r—Germaan 3 .......... 11.—

D.W.V. 5—Ajax 5 (2e veld) ...... 3.—

Fokke 2—T.I.W. 2 ................ 11.—

W.M.C. 2—D.W.S. 5 ............. 3.—

C...NF 2—B1.Wit5 .............. 3.—

C R.KA.V. 2—O.V.V..O 4 (le veld) 12.30

Ajax 6—Volew. 4 ................

D.V.A.V 2—-S.DZ. 2 (2e veld) 3.—

Madjoe Him/M. 3 ........... 1.—

R.C.A 2—Riva1en2 .............. 11.—

D Aalsmeer 2—De Meet 2 (2e veld) 2.—

W.gr.meer 3—Wilskracht 2 (28

veld) ........................... 3.—

A.P.G.S. 2—A.F.C. 5 ............. 11.—

Res. 2e klasse

A Heemskerck 3—HE.D.W. 3 (2e

veld) ........................... 3.—

W. Vooruit 2—A.P.G.S. 3 .. 2.—

D.W.S. 6—T.O.G. 4 .............. 3.—

A.E.D. 2—Volew. 6 (2e veld) ..... 3.—

B Aalsmeer 3—A.G.S. 2 (2e veld).. 12.—

AFC. 6—A.E.D. 3 (2e veld) ..... 11.30

Sloterdijk 2—-S.D.W.3 ........... 3.—

D.W.S. 7—B1 Wit 6 ...........-. . 3.—

C O.V.V.O. 5—B_D.K. 2 (2e veld) .. 1.—

W.M.H.Z. 2—N.A.O. 2 ........... .2.—

Z.S.G.O. 4—C.D.W. 2 ............ 1.30

Achilles 2—W.D.O.W. 2 ........ 1.— .

D Yboys 2—K.B.V. 2 .............. 3.—

Sport 2—T.D.W. 2 .............. 11.30

T.W.M. 2—Fokke 3 .............. 3.—

B.P.C. 3—Spartaan 5 ............ 11:—
E Argus 2—Neer1andia 2 .......... 1.—

D.V.A.V. 3—Meteoor 3 (2e veld) .. 1.——

S.C.A. 3—Sche11ingwoude 2 ...... 11.30

Tos/Actief 2—Tavenu 2 .......... 2.—

F Eland 2—S.D.W. 4 .............. 1.—

M.V.Z. 2—Swift 3 ............... 1.—

S.L.T.O. 3—Animo 2 ............

"

3.—



teoor 4 (3e veld)

Dr. Zwart 3—Abim 2 (2e veld) ..

I.M.S. 4—partaan 6 ............
1

39.): 7—Olympus
:ontantius 2—R.K. 233111.33}; 'é

Iartinus 2—India 2
'''''''''''''

)e Meer 3—N

L.K.V.V.A. 3—Unity 2 (1e veld) 12.—

0.8.8. 3 (1e veld) 12.—

Res. 3eklasse

Jithoorn 2—Amstel 3

).J.K. 2—Centrum
..

Shell 2—Swift 4 ................

Eermaan —W.gr.meer 4 .........

?. en T. 2—Hema 3 .............

s 2—Odiv 2 .............

MHZ. (2e veld)

.E.A. (1e veld)

Vilskracht 3—D.

E A.V.C.—V.V.A.

V.V.A. 4—W.

W.M.C. 3—S.A.V.M
Animo 3—Pionier

A.V.C. 2—D.W.G. 2 ..........
.

Volew. 7—Yvogels 2 (2e veld) . .

All Ready 2—D.W.S. 8 ...........

D.T.V. 2— Amsterd. Boys 2 ......

i 3 (Oosterpark-
........................

1

Victory 2—D.O.S.S. 4

P.V.C.B. 1—Constantius 3 ......

St. Louis l—Gez. Vier 2 .........

4 ...........

2 (2e veld)

F.H.D.C. 3—Rod

Unity 3—Wilskracht 4 (1e veld)

P.V.C.B. 2—D.E.S. 2 1

Pancratius (1 ..

India 3 ................

C.N.F. 3—Taba 2 ..............

Rivalen 3—K.B.V. 3 ............

TDD 3—Ahrends 3 ............

Res.4eklasse

A.S.V.K. 2—Funen 2

S.E.S. 2—Nevo 3 ................

Lindenboys 2—S.S.Z. 2 ..........

Hok 2—W.M.H.O. 2 .............

Minahassa 2—Rapiditas 4 .......

emo 2—Heerenmarkt 3 ..........

A.T.W. 2—T.W.M. 3

D.W.G. 3—D.T.C, 2

O.V.C. z—Odé 3 .................

3—F.H.D.C. 4 .........

) Rapiditas 5—Olympus 3 (2e veld) 12

Yvogels 3—A.E.D. 4 .............

K.B.V. 4—N.A.O. 3 ..............

A.D.W. 3—Achilles 3 ............

S.V.K. 3 (1e veld) 11.30

................
11.30

............
11.30

.IIIIIZIIIIIZ. 11.30

HE.D.W. 4—A.

R06 3

W. Vooruit 3—Muiderberg 2 .....

F B.W.B. 2—Noorderboys 2 ........

Raakboys 2—Abim 3 ............

T.B.S. 2—H.E.D.W. 5 ............

G Arta 3—C.D.W. 3 ...............

S.V.A.C. 3—A.Z.V. 2 .............

Maja 2—Centrum 3 .............

Raakboys 3—Z.R.

H D.O.S.S. 5—N.V.A

O.D.A. 2—De Meer 5

V.I.C. 3—R.K.V.V.A.
.

Roda 3—Zwa1uwen 4 ............
12

K St. Louis 2——-S.V.O. 3

R.C.M. 2—R.K. A 6

Unity 4—Gez. Vier 3 (1e veld) ..

L Neerlandia 3—P. en T.

S.D.Z. 3—A.G.S. 3 ..............

Z.S.G.O. 5—M.V.Z. 3 ............

A.S.R. 3—E1and 3 ...............

M Yboys 3—Swift 5 ..................

Rap 3—T.V.K. 2 ................

Centrum 4——Oosterpark 3 .......

N Hok 3—W.M.H.O. ...............

Swift 6—B.D.K. 3 (2e veld) .....

A.T,W. 3—She11 3 ...............

L.O.C. +—Schelling'woude 3 .....

o S.D.Z. 4—D.J.K. 3 .........
t'.....

Sloterdijk 4——Meerboys 3 ........

Vespucci 4—O.V.V.O. 6 (2e veld)

Volew.—ARC. (2e veld) ........

e" Zeeb.—D.W.V. (3e veld) .........

a B1. Wit—Ajax (2e veld) .........

2

- Ajax 2—S.L.T.O. ................

W131:Wit 2» ............

'
-

\_
Spartaan—D.W.S. 2 (2e veld)

“a.“

36W

A—J.O.S.—Z.S.V.C. . . . . . . .

-»-H.ED.W.—D.W.V. 3 ej'fiéav‘éia')‘
New. 3 (2e veld) .......

ME.D.—D.J.K. (2e veld) ........

{Volew. 4—Yvogels (3e veld) .....

C. .Argonaut—T.O.G. ...............

- ‘D.E.C.—B.P.C. (2e veld) .........

.. W.gr.meer—Rap (2e veld) .......

D— Odé—Madjoe ...................

. Rapiditas Max 3 (3e veld)

T.WM.—A.D.W. ................

Zeeb. 3—W.M.C. (1e veld) .......

D.W.S. 3—F.H.D.C.

Lijnden—Aalsmeer ..............

F- Ahrends—D.T.C. ................

¥.V.A. mm (26 veld) . . .

G- Goldstar—Sloterdfik 2 ..........

«Argus—D.W.G. .................
.

*-1 Eland—Lindenboys .............
11.—

IA.G.S.—Eland 2 ................

S.L.T.O. 2—Vespucc1 ............

ADSPIRANTEN

1e klasse

A.F.C.—Volew. (3e veld) ........

, D.W.S.—Ajax ..................

D.W.V.—B1. Wit (2e veld) .......
11.30

Z.F.C .—Zeeburgia ...............

2e klasse

Ajax 2—Spartaan ...............
11.30

Bl. Wit 2—A.E.D. (3e veld) ......
1

D.W.S. 2—Z.S.G.O. ..............

D.W.V. 2—Zeeb. 2 (

W.gr.meer—A.F.C. 2 ............

3e klasse

Swift—Neerlandia (2e veld) .....

D.E.C.—R/ombout (2e veld) ......

C.N.F.—Yboys ..................
1

D.W.V. 3—Yvogels (3e veld) .....
1

O.V.C.—Noorderboys ............
1 .

Volew. 3—Meteoor (3e veld) .....

Meteoor 2—H.E.D.W. (1e veld) ..

Volew. 4—D.W.V. 4 (3e veld) .

W.M.C.—Zeeb. 3 ................
l

S.E.S.—Centrum ................

D.V.A.V.—O.V.V.O. (2e veld)

Ajax 3—Rapiditas ...............
1

Zeeb. 4——B1. Wit 4 (3e veld) .....

A.E.D. 2—T.D.O. (2e veld) .......

Rapiditas 2—H.E.D.W. 2 (3e v) ..

Achilles—W. Vooruit ............

O.V.V.O. 2—Stevo (2e veld) ......

W.M.H.O.—B.P.C. ...............
1

. (Zeeb. 5—Z.S.V. 1e veld) ......

Ontwaakt—A.D.W. ..............

Schinkelh.—Meerboys ..........

T.I.W.—A.S.V.K. (2e veld) ......

T.W.M.—D.V.A.V. 2 .............

Madjoe—Odé ...................

Rap—S.A.V.M. ..................

K.B.V.—D.W.S. 4 ...............

S.L.C.O.—Sloterdijk .............

B.D.K.—S.D.W. .................

Aalsmeer 2r—Germaan (1e veld) ..

Spartaan 2—S.C.A. (3e veld)

W,D.0.W.—Lijnden ............

Heemskerck—Z.S.G.O. 2 (2e veld)

S.N.A.—Golclstar (2e veld) ......

Vespucci—C.D.W. (26 veld) .....

S.S.Z.—Olympus ................
1

S.D.Z.—Eland ..................

V.V.A. 2—Rodi (2e veld) ........

Argonaut—D.T.C. ...............

B1. Wit 5—Germaan 2 (3e veld)

Heemskerck 2—S.C.A. 2 (2e veld)

A.A.C.—K.B.V. 2 ................

4e klasse

Volew. 5—B1. Wit 6 (4 veld)

Spartaan 3—D.W.S. 6 (3e veld) ..

Z.S.G.OJ 3—V01ew. 5‘ ............

D.W.V. 6—Zeeb. 7 «3e veld) .....

A.E.D. 3—W.M.S. 2 (1e veld)

D.W.S. '7—Ajax 5 ................

Vespucci 2—D.W.S. 8 (2e veld)..

Yboys 2—Volew. 8 ..............
1

Z.S.G.O. 4—Eland 3 .............

U.E.D.W. 3—T.D.O. 2 (jeugdveld)
Meerboys 2—W.gr.meer 3 ........

1

O.V.V.O. 4—Volew. 9 (3e veld) ..

..................
11'.—

131. Wit 3—S.C.A. (2e veld) ......
11.

.............
1.

2e veld) .....
12.

D.W.S. 3—Volew. 2 ..............
11

F B1. Wit 7—F‘.H.D.C. 2 (3e veld) .. 2.—

Spartaan 4—Aalsmeer 3 (2e veld) 11.—

A.F.C. 3—V.V.A. 3 (3e veld) ..... 12.30

G Aalsmeer 4—Semo (le veld) 1.30

Bl. Wit 8—Sloterdijk 3 (4e veld) 11.30

Uitslagen van Zondag 3 Nov.

lo klasse

A Fit—Gez. Vier ..................
6—2

W.M.C.—Taba ..................
2—0

B A.S.R.—India ..................
4—1

A.V.C.—Centrum ...............
1—4

2e klasse

A Argus—Meerboys ...............
8—1

Eland—Heerenmarkt ...........
3—5

Achilles—TBS. ................
0—5

B C.D.W.—M.V.Z. ................

Uithoorn—Odiv ................

W.D.O.W.—A.G.S. ......

C P. en T.—K.B.V. ................

AIta—BDK. ...................
1—6

D Des—N.V.A. ....................
8—3

Z.P.C.—Pancratius .............
5—0

3e klasse

A B.W.B.—H.O.K. ................
3—5

D.T.C.—Ons Buiten ............
1—3

O.V.C.—Argonauts ..............
0—4

0 A11 Ready—D.W.G. .............
2—6

T.V.K.—Maja ..................
5—1

Tavenu—Lindenboys ...........
1—2

Res. le klasse

'

A D.W.V. 4—Rombout 2 ........
6—3

S.A.V.M. 2—0.V.V.O. 3 ..........
1—3

B B1.W‘1t 5—C.NF. 2 ............
1—3

C Volew. 4—S.D.Z. 2 ......

3—2

D Fit 2—Heemskerck 2 ............
13—2

A.P.G.S. 2—W.gr.meer 3 ........
7—1

Ros. 2e klasse

B Aalsmeer 3—S.D.W. 3 ..........
2—1

Heerenmarkt 2—A.G.S. 2 .......
0—5

C Rap 2—O.V.V.O. 5 ..............
1—1

F Swift 3—M.V.Z. 2 ..............
2—2

G A.S.R. 2—01y1npus 2 ...........
2—0

H Doss 3—De Meer 3 ..............
1—8

Res. 3e klasse

A Shell 2 — Uithoom 2 ...........
3—1

D A.V.C. 2—AI‘.C. 7 ..............
6—2

F Doss 4—St. Louis 1 .............
0—8

Gez. Vier 2—P.V.C.B. 1 .........
3—2

G Wilskracht 4—Unity 3 ..........
3—5

H P.V.C.B. 2——S.V.O. 2 ............
0-10

Res. 4e klasse

A Funen 2—S.E.S. 2 ..............
4—1

Lindenboys 2—S.V.A.C. 2 .......
3—3

C D.W.G. 3—0.D.E. 3 .............
3—5

O.V.C. 2—Sloterdijk 3 ..........
1—2

K Gez. Vier 3—Pancratus 3 .......
5—1

L M.V.Z. 3—E1and 3 ..............
3—1

B Kromhout 22—G.H.B. 2 ..........
1—0

JUNIORES
3e klasse

E Aalsmeer—Lijnden .............
6—1

Zaterdagmiddagcompetitie.
WIJZIGING COMPETITIEINDELING.

1e klassa A.

byvoegen: D.W.V.

Res. 1e klasse.

vervallen: D.W.V.

(De gespeelde en de vastgestelde wed-

strijd van en voor D.W.V. worden ver-

vallen verklaard).

Res. 3e klassa A.

rbijvoegien: W01 2.

Res. 3e klasse B.

bijvoegen: V.V.GA. 4.

Consuldienst.
Op de publicatielijst van de consuldienst

van de Zaterdagmiddagcompetitie ont-

breekt de naam van de vereniging ,,VVA”.

Indien bet terrein dezer vereniging is af-

gekeurd, zal hiervan een aantekening op

de 1ijst worden gemaakt.
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Programma Zaterdag 16 Nov.

1e klasse

A Kruisster—Geuzen
............ 3.—

W.gr.meer—Kraaien .......... 3.—
R..A.V.—Inc. Bank ............ 3.—
D.W.V.—V. en V. .............. 3.—

B Volewijckers—Nehamij ........ 3.—

Wartburgia—VVGA. ........ 3.—

F.A.V.C.—Zeeburgia .......... 3.—

2e klasse

A Ella—N.O.G. .................. 3.30
Nedll./N.M.B.—Bimsa .......... 3.—
S.O.S.—AA.C.

................ 3.—
D.V.V.—S.M_N. ................ 3—

B Ass. Cass—Oceaan ............ 3.—
TW. Bank—Amstleven

.......... 3.—
S.V.B.—KM.V.Z.

.............. 3.—
H.B.M.—Nederlanders .......... 3.—

C Shell—Amsterda .............. 3.—
G.H.B.—C.S.V. Zwaluwen ...... 2.30
Valevefa—DD.S. .............. 3.30
Ervea—H.B.U.

................ .—

3e klasse

Spaarbank—A.E.G. ............ 3.—
D.E.C.—C.S.V. B1.Wit .......... 3.—
Holver—V.V.A. ................ 3.—
Electra—ZRC. ................ 3.—

Res. 1e klasse

K.N.S.M. 2—V. en V. 2 ........ 3.—
V.V.G.A.—R.A.V 2

............ 3.—
Nehamij 2—Wartburgia 2 ...... 3.—

Res. 2e klasse

A Kraaien 2—R.A.V. 3 .......... 3.—
Geuzen 3—C.S.V. BLWit 2.... 3.30

B Inc. Bank 2—F.A.V.C. 2 ...... 3.—
V. en V. 3—S.O.S. 2 .......... 3.—

Res. 3e klasse

A Ervea 2—Neham1j 3 ........ 3.—
Bimsa 2—Ella- 2

.............. 3.30
WOL 2—H.B.U. 2 .............. 3.—

B F.A.V.C. 3—D.V.V. 2 .......... 3.—
V. en V. 4—Holver 2

.......... 3.—
V.V.G.A. 4—Shell 2 .......... 3.—

ADSPIRANTEN

C.S.V. B1.Wit —Geuzen 1 2.45
Geuzen 2—V. en V. 1 ........ 2.30
C.S.V. Zwaluwen—ADE. ...... 2.45

Programma Zaterdag 23 Nov.

1e klasse

A V. en V.—Kruisst.er .......... 3.—
K.N.S.M.—Geuzen ............ 3.—
D.W.V.—Inc. Bank ............ 3,—-
Vriendsch. Ajax vet.—Kraaien.. 3.—

B Zeeburgia—praver .......... 3.—

Wartburgia—RANC. .......... 3.—

Turmac—Volewiickers ........ 3.—

V.V.G.A.—Nehamy ............ 3.—

2e klasse

A A.A.C.—N.0.G.
................ 3.—

Bimsa—S.M.N. ................ 3.—
Nedll./NM.B.—S.O.S. .......... 3.—

B Oceaan—Tw. Bank
............ 3.—

Amstleven—S.V.B.
............ 3.—

Ass. Cass—Nederlanders ...... 3.—
K.M.V.Z.—H.B.M.

.............. 3.—
C D.D.S.—Ervea

.................. 3.30
C.S.V. Zwaluwen—Amsterda . 3.—
H.B.U.—Va1evefa

.............. 3.—
Wol—Shell

.................... 3.—

3e klasse

A.E.G.—E1ectra
................ 3.—

C,S.V Bl.Wit—E.H............. 3.30
V.V.A —D.E.C.

................ 3.—
Z.R.C —H01ver

................ 3.—

Res. 1e klasse

V. en V. 2—Wartburgia 2 ...... 3.—
R.A.V. 2—Nehamy 2 .......... 3—
Geuzen 2—K.N.S.M. 2

........ 3.30
Res. 2e klasse

A Kruisster 2—R.A.V. 3
.......... 3.—

Robaver 2——Kraaien 2 .......... 3.—
B F.A.V.C. 2—V.V.G.A. 3 ........ 3.—

Res. 3e klasse

A Ervea 2—F.A.V.C. 4 .......... 3.—

20

Nehamy 3—H.B.U. 2 ............ 3.—
Ella 2—Wol 2

.................. 3.30
B F.A.V.C. 3—V.V.G.A. 4 ........ 3.—

Kraaien 3—I-Iolver 2
.......... 3.—

D.V.V. 2—V. en V. 4 .......... 3.—

ADSPIRANTEN

Geuzen l—V. en V. ............ 2.30
C.S.V. B1.Wit—C.S.V. Zwaluwen 2.30

N.B. H.H. Secretarissen, denkt aan

het telefonisch doorgeven van de uitslag,
’t Zaterdags tussen 6 en 7 uur, op no.

55221.

R.K. Jeugdcompetitie.

Uitslagen van Zondag 3 Nov.

B

JUNIORES

1e klasse

Wilskracht—VIC. .............. 3—5

ADSPIRANTEN

1e klasse

Doss—India
.................... 5—1

3e klasse

St. Louis 1—P.V.C.B. 2
.......... 6—2

Progvamma Zondag 24 Nov.

1e klasse

Pancratius 1—V.V.A. 1 ........ 2.30
D.O.S.S. 1—V.I.C. 1 (2e veld).. 2.30
Wilskracht l—Unity 1 (2e veld) 2.30
Constantius 1—S.V.O. 1 (2e v.) 2.30

2e klasse

R.K.A.V. 1—V.V.A. 2 (2e veld).. 2.—
N.E.A. l—Roda 1 .............. 12.—
India l—Or. Zwart 1 (2e veld) .. 2.30
N.V.A. l—St. Louis 1 .......... 12.—

3e klasse

A V.V.A. 3—Z.P.C. 1 (2e veld) 2.—

Unitij 2—de Meer 2 (2e veld).. 2.30
B V.V.A. 4—Wilsh‘acht 2 (2e veld) 12.—

S.V.O. 2—D.O.S.S. 2
............ 2.—

ADSPIRANTEN

1e klasse

V.I.C. 1—V.V.A. 1 (2e veld) 2.—
Constantius 1—D.0.S.S. 1 (2e v.) 12.—
Wilskracht l—Zwaluwen 1 (2 ev.) 1.15
India l—Unity 1 (2e veld) . .. 1.15

2e klasse .

D.E.S. 1—Martinus 1 .......... 12.30
D.O.S.s. 2—V.I.C. 2 (2e veld) .. 1.15
Gezellen Vier 1—O.D.A. ........ 12.—
Pancratius 1—N.E.A. 1 ........ 12.—

3e klasse

A R.K.A.V. 1—Unity 2 (2e veld).. 12.30
de Meer 2—P.V.C.B. 1 (2e veld) 12.—
Z.P.C. 1—Victory 1

............ 3.—
India 2—V.V.A. 2 (2e veld) 12.—

3 Unity 3—Geze11en Vier 2 (2e v.) 1.15
0.05.8. 4—01'. Zwart 1 (2e v.) 12.—

4e klasse

A Pancratius 2—Zwaluwen 1 1.15
Constantius 2—S.V.O. 1 (2e v.) 1.15

B V.I.C. 4—D.O.S.S. 6 (29 veld).. 12.30
Z.P.C. 2—P.V.C.B. 3 ............ 12.—
de Meer 3—V.V.A. 3 (2e veld) .. 2.30
Unity 4—Roda. 1 (29 veld) 12.—

C Wilskracht 3—Z.P.C. 3 (2e v.).. 12.—
V.I.C. 5—V.V.A, 4 (3e veld) 2.30
Gezellen Vier 3—St. Louis 2 . 1.15

Uitlagen van Zondag 10 Nov.

A

(Niet officieel)

1e klasse

Semo—Yboys .................. 0—3
Shell—W.M.C. ................ 2—1

Taba—Unity .................. 6—2
Hema—A.B.I.M. ................ 1—3
Gez. IV—A.D.E. ................ 3—3
A.V.C.—Roda .................. 2—3

Lynden—Vespucci .............. 3—1

Rap—Rombout ...........

‘

..... 1—1

India—Animo ........... . ...... 3—2
Centrum—ASR, . . . . .

......... 1—3

OW

03’

=Q'11

MU

1muow>

Zeklasse
Meerboys—Achilles ............ 2—0
Heerenmarkt—Argus .......... 0—6
R.T.S.—Eland

.................. 1—8
O.Dl.V.—T.D.W. .............. 3—2
B.D.K.—P. en T. .............. 3—1
Amst. Boys—Yvogels .......... 2—2
K.B.V.—F.C.A.C.
D.E.S.—Martinus
R.C.M.—ZP.C.
RX. 01‘. Zwart—Pancratius
S.V.O. .D.A.

................

V.D.O.—N.VA.

3e klasse
A.D.S.V.—S.S.Z. ................ 1—2
H.O.K.—0.V.Z.

...... 5—3
D.T.C.—Argonaut ...... 1—2
A.Z.V.—Het Funen 2—6
Raakboys—Pionier ............ 2—5
A.T.W.—Muiden

................ afg.
Schellingwoude—Z.S.C.V. ...... 10—1
Maja—S.E.S. .................. 4—2

Res. 1 klasse

Madjoe II—SA.VM. II
........ 4—2

O.V.V.O. III—Rombout II ...... 4—0
Ajax V—T.I.W. II

............ 3—1
W.M.C. II—B1.Wit V .......... 3—1
Madjoe III—Volewijckers IV .. 0—7
S.A.VM. III—Ajax VI .......... 1—6
R.K.A.V. II—Rivalen II

........ 3—3
Volewijckers IV—Ahrends 2 7—1
A.P.G.S. II—Wilskracht II 2—1
Heemskerk II—de Meer II 1—3
A.F.C. V—Volewijckers ........ 3—2

Res. 2e klasse.
T.O.G. 4—Volewijckers 6 ...... 0—4
N.A.O 2—R.A.P. 2

.............. 9—3
O.V.V.O. 5—Achilles 2

........ 7—0
C.D.W. 2—W.D.O.W. 2

IJ-boys 2—T.D.W. 2

Argus 2—S.C.A. 3
..............

T.O.S. 2—L.O.C. 2
............

Zeeb. 4—Swift 3
..............

Ajax 7—A.S.R. 2
.............. 1—2

Vespucci 2—Abim 2
............ 8—2

Constantius 2—India 2
........ 2—0

De Meer 3—Um'ty 2
.......... 3—1

W.E.A. 2—Zwaluwen 2
........ 2—4

Wilskracht 3—V.V.A. 3 ........ 3—4
Martinus 2—D.0.S.S. 3 ...... 0—10

Res. 3e klasse.
Swift 4—Shell 2

.............. 4—3
Centrum 2—Fit 3

.............. 4—0
Watergr. 4——I-Iema 3 .......... 2—1
T.I.W. 3—P. en T. 2 .......... s.n.0.
WM.C. 3—W.M.H.Z. 3 ........ 5—1
V.V.A. 4—S.A.V.M 4

............ 4—0
IJ-vogels 2—DW.G. 2 .......... 5—3
Ammo 3—A.F.C. 7

.............. 0—7
All Ready 2—Rodi 3 .......... 5—2
The Victory 2—V.I.C_ 2

........ afg.
R.K.V.V.A. 4—Gez. Vier 2 ...... 1—0
St. Louis 1—P.V.C.B. 1

........ 8—2
Doss 4—Constantius 3 .......... 5—2
Roda 2—De M'eer 4

............ 5—2
S.D.D. 2—Wilskracht 4 ........ afg.
Unity 3—Zwaluwen 3

.......... s.n.o.
Z.P.C. 2—S.V.O. 2

............ 3—2
D.E.S. 2—P.V.C.B. 2

............ 5—0
Pancratius 2—India 3 .......... 13—5

Res. 4e klas’se
Semo 2—T.W.M. 3 ............ 1—2
A.T.W. 2—W.M.V.O. 2

.......... 1—18
D.T.C. 2—T.D.H.C. 4

.......... 2—3
Arts. 2—Watergr. 5

............ 18—0
Wilh. Vooruit 3—P. en T. 4 3—4
A.S.V.K. 3—H.E.D.W. 3 g ....... 4—2
Achilles 3—L.O.C. 3 ............ 7—2
H.E.D.W. 5—Noorderboys 2

Raakboys 2—B.W.B. 2
........ 5—1

Maja 2—Arta 3
.............. 1—3

A.Z.V.‘2—C.D.W. 3
............ 3—5

Raakboys 3—Centrum 3 ........ 2—5
0.D.A. 2—N.V.A. 2

............ 10—2
V.I.C. 3—D.O.S.S. 5 ............ afg.
Roda 3—V.V.A. 5

.............. 3—3
Gez. Vier 3—S.V.O. 3

.......... 1—7
Unity 4—Pancratius 3

........ 5—0
01'. Zwart 4—Swift 5

.......... 7—3
RAP. 3—Yboys 3

............ ~. . 2—1
T.V.K. 2—Centrum 4

.......... 5—2
A.T.W. 3—D.D.K. 3

....... 2—7
Shell 3—Swifft 6

.............. 8—0
H.0.K. 3—Sche11ingwoude 3 0-15
W.M.H.O. 3—L.O.C. 4 . . .. L.O.C. n.~3.
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/\
1940 FORD V-8

Keuze uit 2 motoren.

.

60 rem-pk
your maximum :uinigheid

en goede prestaties
.

85 rem-pk
voor maximum preslaliea

en groote zuinigheid
C

groole hydraulische
remmen

vingerlichl schakelen
(me! handel onder '1uuur)

.

drievoudig rijcomforl
I .

ruime. veilige. slalen

carrosserie

O

gestabiliseerd chassis

I

regelbare ventilatie

.

[age prijzen - zuinigheid

mama
chlfiUNlllO‘

NEDERLANDSCH FABRIKAAT

N.V. NEDERLANDSCHE

FORD AUTOMOBIEL FABRIEK

AMSTERDAM

CFDRUKT RH L'lTGEVFRS—T.N DRUKKEREBEDRHF BOOMaRUIlC-ROK NEH. HXARLEM


