
 
 



Sport in en om Amsterdam is een weekblad dat in 1940 haar eerste jaargang kent. Een vervolg op het

Amsterdamse weekblad Sportweek, dat bestaat van 1933 t/m 1939. Sport in en om Amsterdam doet

verslag van met name het Amsterdamse voetbal, vooral uit de Amsterdamse Voetbal Bond (AVB,

vanaf 1940 eigenlijk afdeling Amsterdam van de NVB, Nederlandse Voetbalbond, latere KNVB).

Hoofdredacteur was de markante Kick Geudeker (https://nl.wikipedia.org/wiki/Kick Geudeker).

Ron de Wit en Jo Haen, beheerders van de site www.vriendenvanwatergraafsmeer.nl zijn eigenaar

van de eerste twee (fysieke) jaargangen van Sport in en om Amsterdam. Het zijn unieke bronnen mbt

Amsterdams amateurvoetbal ten tijde van de tweede wereldoorlog. In samenspraak met Ron en Jo

worden hier de scans van de volledig origele exemplaren geplaatst. Gebruik van deze bronnen is

volledig vrij, maar verwijzing naar de bronhouders (Ron en Jo) wordt op prijs gesteld.
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SPORTARTIKELEN

‚PÖ LA M‘
KINKERSTRAAT 147

= Uw beste geïdbelegging: staoi
Eigen atelier vooreen FALCON Tweed! Sportkleeding

De Falconstweed is de all:
weatherjas bij uitnemendheid.
De warme, zuiver wollen tweed
en de ijzersterke voering zijn Haas eten
beide op waterdichtheid gecon: zonder bon bij

kdk „MOEDER HENDRINA”Dat geeft een jas, waar U
jarenlang plezier van hebt en ... ° 5

Spuistraat 294 — A‘dam C.

Ook geopend tussen 12 en 2 1

 

      

 

waar Ù een tweede jas mee uit:
spaart.

De prijzen van de Falcon:
tweed (let op het merk!) zijn
niet te hoog en voor het heele
land dezelfde. Een Falcon:tweed

° is een solide geldbelegging.

  

  

      
  

Let

op het @
zijden

Falcons Eend eten
efiket!

zonder bon in

BEETHUYSJE

‚‘t SWARTE SCHÄAEF f
Leidschepl. 11 boven, A‘da

Ook geopend tussen 12 en
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GEÈESTMAN

ROBINSON |
SCHOENEN

v. Limburg Stirumstr. 54
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DE! AMSTERDAMSCHE SPORT—
VRIENDEN vinden elkander in

„De Oude Herberghe”
(v.m. OLD DUTCH)

   

    

REMBRANDTSPLEIN 24
Steeds gezellige sfeer — Gerenommeerd
hotel — Orkest JONNY OMBACH — Muzi—
kale attractie van den allereersten rang  Dir. F. S. FOKKE
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[P1A SCHRIJFMACHINES N.v..
AM — Keizersgr. 626 — Tel. 35960
 Kalverstraat 103, Telef. 35960   

  

VOETBALSCHOENEN
Wij kunnen U mededeelen, dat U hieryoor bonnen kunt verkrijgen bij:

Mag. „Sportcentrale”‘ fa. Pimentel, Utrechtschestr.101, tel. 30649
Groote keuze van diverse Sport—Artikelen en tevens alleenverkoop voor
Holland van het nieuwste snulje op schoenengebied. „DE HAMPTON
COURT” met de afschroefbare, spijkerlooze. SIMPLEX PATENT—noppen.
„Hampton Court” (12 mnd. garantie) f£9,75; „Hotstuff” (8 mad. gar.) £17.15.
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Vanaf Veijdag a.

TIVOLI |

THEATER |
Reguliersbreestraat

Hans Moser en |

Theo Lingen in

De Trouwelooze

Eckehart

e

ROXY
THEATER

Karin Hardt en

Hans Nielsen in

CARNAVAL

GEEN MOEITE Is ONS TE veeL!

PASSAGE
THEATER

Hans Albers in

Sergeant Berry

1085|
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om U behulpzaam te zijn en om

U deskundigen raad te geven, als

U op reis moet gaan.

Het personeel van ons inlichtingen—

kantoor in de hal van het Centraal

Station te Amsterdam staat daarvoor
betk GERESE

tot Uw beschikking.
fveekn

voor

é NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN
za Dr. SCHOLL‘s

AGENCY

 

| | „DE ZILVervos *CEÏNTUURBAAN
AMSTERDAM 137 Door tijdige inkoop van groote partijen bont, kunnen wij

TELEFOON 22246 tegen onze bekende voordeelige prijzen blijven |evererì

BONTMANTELS
CAPES_‚ KRAGEN ., VOSSEN  DERNISEEREN

RIJSOPGAVE

 
  



  
  

   

  

  

 

  

 

  

   

  
    
   

   

  

  

      

  
  
  

  

  
  

     

   

© 32

1
 moed toe, om
uw sportblad

(ik dit initiatief
n ooit is er

erlandse

ÎĲË*N OMAMSTERDAM

ORTWEEKBLADEN”, AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS f 5.. PER JAAR,

21/, CENT PER WEEK. Alles bij jaarabonnement en bij vooruitbet. LOSSE NUMMERS 15 CENT,

Kunsten en Wetenschap—
blad toe:

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 ruimte 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

echterook steeds een open oog en

een n hart blijken te hebben voor

2 zo bitter noodzakelijke lichamelijke

ng van ons volk, niet alleen

cholen, maar ook daarbuiten,

ng tot oud!

   

le JAARGANG — No. | — 13 NOYV. 1940

OFFICIEËEL ORGAAN VAN De

ONDERAFDELING AMSTERDAM VAN

DE NEDERLANDSE VOETBALBOND

 

REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIE—

B2 ze
LOITAÄTIE: ZUlDER AMSTELLAAN 224

| d ‚ H. GEUDEKE EXP
Ë@G‘Fd5reáacteur € P 4 p & TELEFOON 27988 — POSTGIRO 394162 @

f 2.60 PER HALF

 

KAREL [LOTSY

Met een variant op [Moeder Triebels‘

strijdkreet zou ik als doel voor ons

allen, sporienthousiasten, willen stel—

len:

ELKE NEDERLANDER — SPORTKEREL !

En nu Geudeker, voorwaarts, zonder

achteruit te zien,

opbouwend waar

mogelijk, ten bate

van de sport in gri op

ons zo dierbaar

Vaderland.
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kEen volledig programma afgewerkt

  Opd

ââ“ erkt
nude cerste klasse hebben thans P.I,T, en A,V,0, de leiding, De

0 der leiders is echter geenszins onnantastbaar, hetgoon
ort taande competitlestanden doen zien

ede November—Zondag zijn de weergoden ons gennci—
t dan vorige week en een volledig programma kon wor»

  
  

gop. géw. gel. verl. pnf. ovi.
6 4 1 1 6 22— 14
7 i 2 2 t 17—13
5 3 1 1 I 12— &
5 3 1 1 7 14—8
6 3 1 d ‘| 12—8
5 3 » 2 6 11—7
8 2 2 Ù 0 24—11
5 2 — 3 4 12—8
6 1 2 3 4 15—18
5 1 4 2 7—34
6 1 5 2 11—24

gesp. gew. gel. verl,. pnl. ov—ti.
7 8 3 7 23—14
5 3 1 1 T 5—7
5 3 1 1 T 16—7
5 3 — 2 6 12—8
6 3 » 3 6 13—13
6 2 2 2 6 11—13
6 3 — 3 6 15—20
6 2 1 3 5 16—14
6 2 1 3 5 11—€
4 2 — 2 4 6—10
6 1 1 4 8 B—185

Persoonlijk waren wij getulgen van de wedstrijd Shell—W.M.C.,
die op het fraale sportpark aan het Nieuwe Diep werd gespoeld,
Sommige mensen kennen hun geluk niet: het is toch eigenlijk
onbegrijpelijk, dat slechts zo weinig mensen van de Bataalse hun
schreden richten naar hun unieke sportpark, dat een clubhuis

k heeft, waarop menige grote N.V.B,—club jaloers zou zijn!
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FIT..en A.V.C. leiden in 1A en 13
overwinning vo

De wodatrijd gindigde in een 21
14 D4 dië voo

elup na twoermaal drlc kwarwier .'‚…' thal é ‚„ o6

nar lang miet mllijd goed voetbal bracl i

r jn
m6uli .'‚||l‘14 n van Mk

ITH
oapt door héet n

w:-::-lxlw I.rm-w Aam 1ie0m wandigneden ver

Haar spolerspech Win darm ec nu{‘lr ::li".‘ lopen

weerman (dB besle der ell VWHle„

woerd in de sarate helft zoaanig # :.- ga

moer kon spelen, helgeen cen # …M'J| ;…1 o

gevolge haa, Münr wat Bhell aan |:A at …‚

nAA pomsC h0Q UB vergoed doof 4lvlv ;<qr‘ ta Tou

van de weastrijd was geheel voor d JI.‚” Rr eetiee

hoede werd aoor den ouden rot ‘Ĳ- .'{‚J, Jì| I«-:u Hri

gegropen om een listig schot In |‘l‘ /x'u| Ĳ.' ei j .

nanaen van Gen enigazin» vn-lhlj.‚ï‚f'avl an < '_4| _‘."

landde, Bven later schoot De Jong S1 '…‚_Ĳ..‚”‚‚ y

over en om ZijD: pech in dricen te doen |4; r…

daarna vlak naast. ‘Tussen de bedrijven door hé

meich een voorsprong welen Le benalen, …1. Weren

i6 scnrjven was aán een misverstand in de achier!
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tnuisciub, Nog voor de rusl maakte Budding op voo

wizo gelijk.
p e i é

na rust was elgenlijk alleen wW.M.Ö. aan het w ‚‚‘‚ 1

voornoede werd door de roodgele ach
te trage ze iof

bedwan; gehouden, De zeer ijverige Krumelcn maakl
punt, dat de winnende goal zou blijken te zijn, ook a!
durende een groot gedeelte van de tijd W‚.M.Ö. op de
der tegenpartij, De beide doelverdedgiers wart n UWSVER
De Gias als Schaesberg maakten géén fout. Aan der

captaln het advlies, om zijn spelers mede te delen, -’:Ĳ 

benalve hij, zijn mond heeft te houden, Scheidsrechter D

was prima op de spelrgeels, maar had naar ons .!ĳr

de touwsjes sterker moeten aantrekken, toen een bol

de beide spillen een onaangename verstanahouding te1

had.
In dezelfde afdeling ging Hema. met 3—1 ten onde:

A.,B.I,M. De rust bracht den gasten reeds een 3—0 voor (

eerste doelpunt was uit een strafschop ontstaan, waar
werd opgevoerd. Het eenige doelpunt van de thuisclub
eveneens uit een strafschop, doch tot een „gewoon
wisten de gastheeren het niet te brengen en waar ook
zijn kruit verschoten bleek te hebben, kwam het einde
3—l—overwinning voor A,B.I.M.
Taba bleef in de „running” door een royale 6—2 op

Hierdoor blijft Unity op de laatste plaats met de weinig
doelcijfers 11—24, doch Taba is thans op de tweede plaa
komen, zij het door het feit, dat het twee wedstrijden meer
speeld heeft dan zijn naaste concurrenten A,B.I.M. en Sh
tnuisclub nam al spoedig de leiding, doch vlak hierop konden
gasten gelijk maken. De zeer snelle en productieve voorhoedt
tabaksmensen kon echter het initiatief geheel in handen hou
en voerde, ondanks schitterend werk van den Unity—keper,
voor de rust de stand op tot 4—1. Ook na de hervatting bl
Taba. sterker en eerst nadat de stand was opgelopen tot 6—1
Unity nog een tegenpunt scoren. Met 6—2 kwam het einde
deze door Taba vlot gespeelde wedstrijd.
De Gezellen, Vier en het Weesper A.,D.E. deelden met 3—3

   

  

  

 

punten. r
51,M.O. 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—O—voor—
sprong. In de tweede helft zette S,E.M.O. een geweldie .»11'…\…;-
in, dat echter zonder resultaat bleef en van het \Lvu‚ dnî de t uìs—
club te veel opdrong, maakten de gasten handig gebruik
de laatste vijf minuten met twee doelpunten de b\'m'\\'\.lf
een feit te maken.
Wat de eerste klasse aangaat, voor het verslag van de wed—

strijd Gijnden—Vespuccì, die een 3 l—overwinning \'…»f' de ‚a_…;_\_
club bracht, zie men elders in «it nummer. Bi

A.V.C, leed een verrassende 3—2—nederlaag tegen
eigen veld nog wel), zodat de eerste plaats zwaar bed
Centrum, waarvan wij meer verwacht hadden, z s

thtiswedstrijd tegen A,S.R. met 3—1 verloren gaan
voor de thuisclub aanvankelijk zoo mooi uit. Reeds vrij st
wist zij een voorsprong te veroveren. doch de gasten ma
heel handig van een fout in de achterhoede van Centrum gebruik
en konden op die manier de rust gaan genieten met een 1 i_
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 '‚‘n‘ n.ì_cl
twee doelpunten (het eerste zéér fraai, het tw eede «ì.\Â;x' een fout
van den Centrum—rechtshalf) wist A.S,R. met 3—1 te winnen

 hnnu

  

door ìI
ning tot

  
  

  

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.
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 helft kwamen
‘de thuisclub
evan Animo,

ft‚ doch even la—
n de andere kant van

tijen weer op gelijke

<

 

  

 

am het initia—
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rechtsbuiten de
aarop de mid—
acht. Nóg gat
och verder dan
niet, zodat de

 

  
 

R. oen Rombout —

 

rmede de ver—

el genomen goed ge—

 

loeg de schaal iets

 

arkt—Argus wordt

gel.
+ 4 S

grt.
63) otBij 4

4 3
tn 2 I

2 gn

lden wij een

theren een
verkregen

zeker niet on—
 de rust de sterke

ten gunste van deze

mgelijkmaker zijn beloning vond.

‚DLV—I.D.W. (3—2) helaas slechte

nt nogal ruw te zijn geweest: T.D.W. „
daarna kreeg de thuisclub de over—

—2 in de meerderheid bleef. Maar......
a tgedeeld, een speler is het veld uitge—

t schijnt nu niet bepaald een prettige wed—
is al ruzie genoeg in de wereld, heren.

elders in dit num—

nomen. Hier vermelden wij nog de 5—1

e Martinus, waardoor de stand in D als

verl. pat. ov—L.
21—11
20—4
21—11
18—12

. 15—14
19—21
17—11
3—25
8—33
0—0

klein succesje voor
zesde maal verloren, doch de neder—

.A.) en de omstandigheden, waar—
anig (de thuisclub had vele in—

‚V. spoedig betere tijden durven te
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Fraaie overwinning van

Argus op Heerenmark

Verrassend, snel spel en een grotere bewegelijkk

spelers afzonderlijk zijn de wapenen geweest, waarme

leidende Heerenmarkt een nederlaag toegebracht. Me s

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

   
  

 

  
   

. delven.
Tegenover het open spel van Argus bleef Heerenmarkt te lal

volharden in vaak aardig opgezette, maar te ver doorgevoe!

combinaties, wier onproductiviteit wel het beste door

wordt bewezen. Vooral de middenvoor der bezoekers, J

mans, paste uitstekend in hun systeem en behalve door zij

spelverdelen had hij met drie doelpùünten een belangrijk aa

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! (0

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

Schoumans met een laag schot te lossen ten tweede male scc

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

beslecht. Een voorzet van den Argus—rechtsbuiten Ebing ond

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

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

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

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

liet zelfs de meest verwoede Heerenmarkt—supporter alle illusies

varen.
‘Fen 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.

 

  

 

  
  

 

 

  

 

 

   

 
 

 
 

 

 

    

 

 

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 medewerking
in morele en materiële zin.

Het móét, dus het kàn!
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.
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GRA GRAPPEN
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 Stotijn. eee
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 mijn tijd, toen de ordinaire straatstenen ons voetbal—

terrein vormden, was er slechts één voorwaarde, die aan

een arbiter werd gesteld: niet te kunnen voetballen.

Heus, ik spreek uit bittere ervaring. Ik was vroeger geen

crack in het edele voetbalspel. Maar al zeg ik het zelf, ik
was een geschikt jongetje en...... ik 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 moest geven dat ik „er bij hoorde”, mocht ik
scheidsrechteren. Holde ik als een jonge hond achter m‘n
eigen bal aan, zonder dat ik er aan mocht komen en

schreeuwde ik bij tijd en wijle „pinantie”, „korner” of
„friekik”, opmerkingen, waar de spelers het gemeenlijk

niet mee eens waren en waar men dan ook zo goed als

nooit enig acht op sloeg, evenmin als op mijn trieste ver—
schijni in „het veld”.

In die tijd was scheidsrechteren geen kunst, daar was ik

ook zelf 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 besten „geschikten 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—

sus 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 zo of zoveel, lijkt het nog niet moeilijk. Zo lang
er nog een geduldige docent is, die prompt de oplossing
weet voor de opmogelĳkste problemen, 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, a.s. scheidsrechters, niet dat ik u de moed wil ont—

nemen — heb ik immers zelf vroeger ook niet gescheids—
rechterd? — maar wanneer u straks op het groene veld
staat en een opgewonden supporter u met zijn wandelstok
te lijf wil, een heetgebakerde speler u in min of meer nette

_ bewoordingen te kennen geeft dat u eigenlijk een prui bent,
u door de gladheid van het veld zou komen uit te glijden
en een gierend publiek u toejuicht als ware gij Buziau,
wanneer u uw scheidsrechterboekje veilig opgeborgen weet

2 in de binnenzak van uw colbertje in de kleedkamer en er
geendocent in uw buurt is, die u van advies kan dienen,

. dan zult u wellicht nog wel eens de dag vervloeken, dat u
het in uw hoofdhebtgekregen om tegaan arbitreren.

_En danzultu zeker met mij instemmen: fluiten is een
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+ zijn zoals :uitlouter enthouslasme.=_=—_>
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LOTISICO—TREKKING
viel weder een aanfral

er onze administratie.
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van Maandag j.l.,

hoofdprijzen ond

ulaire
de door ons geplaatste pop

1%IÏANDPOLISSE
N maakten een goede

beurt.
5

Voor deze laatsten kunnen wij nog eenige

actieve agenten(tessen) aanstellen. Door

intens werken is daarmede flinke bij—

verdienste te behalen.

hd Telef. bestellingen onder Nr.

% Giro—bestellingen Gem. Giro S. 2010 _
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Abhrvends vievt zijn 25—javig feest

Bn. Oranjestr 28 — Tel. 49232

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 wel 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—

tek(.ent en hoe zij is ontstaan? Wist u, dat de club Ahrends
25 Jarer?. geleden is opgericht in de papierkelder van de
_drukkerl‚] Ahrends aan het Singel? U had Zzaterdagmiddag
in Bel%evue‚ waar het huidige bestuur heeft gerecipieerdì
er de.1nî‚eressante bijzonderheden van kunnen vernemen.
Daar fmmers 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 Amsterd-amse °
begrippen belangrijke vereniging, met twee elf
N.V.B. | |

}îî‘.r.is van de bedrijfsclub Ahrends in de 1oo
weimlg meer overgebleven dan de naam.
all_gemgne voetbalclub geworden, met zijn
zijn eigen belangen. Maar het c
Ahrends is er via de beide directeur
Hoezeer Ahrends overigens als

gewaardeerd, bleek wel uit de
stelling, die het recipiërende bes
len, Homan, Beek, Walther, De
ker — ondervond. Er waren d
ken, o.a. van Swift, ABL.O,, J.
er werd gesproken door de her
Pareren, Swart
ming,

 

 
  

voetbal—

tallen in de

P van de jaren
Ahrends is een

eigen sfeer en
ontact met de firma
en toch gebleven.
voetbalclub ook wordt

vele blijken van belang—
tuur — de heren Vermeu—
n Broeder, Burger en Rui—
e schitterendste bloemstuk—
0,8., Oosterpark en F.H.C.D.

e er waken EndAhrends‚ Gundelach, Van
A.. ren cadeauxe zoede stem—kortom, een sober feest, 1"Lhrendcsn\;\Îíït‘ä?:í"dL ..
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+.. VAr CLUBBESTUURDERS ,,

U KÒUNT TocH WEL

een GRap metwaar ?
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V en V. komt opzetten
pÀ Er is Zaterdag aardig huisgehouden in

S de ranglijsten van de verschillende

klassen der Zaterdagmiddagcompetitie.

Vooral in de eerste klasse B vielen be—

zigingen plaats, doordat Ne—

{ z‘n eerste nederlaag te slikken kreeg

van de eerste plaats naar

de derde terugviel.

. > In afdeling I hadden geen belang—

rijke verschuivingen plaats. Kruisster, dat

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 ‚V. met deze van plaats, ter—

wijl ook n 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 g‚ die Watergraafsmeer op

1.B. behaalde, kan de mannen van Ouwe—

handweer enige moed voor de toekomst

Bravo voor de kranige Zeeburgia—ploeg,
# zowaar in slaagde om in de B—

n g het leidende Nehamij met
oppen, nadat de rust reeds met

orsprong was ingegaan. Bravo

uwenhuis, die alle vijf doel—
rekening nam. Slechts
 vermochten de ban—

t te maken. Zlâ dlâìkel-
\ naar de derde

de eerste veroverd werd door
43 zege boekte op

g13;"5 äugĳu‘tt:?dgveîr-’
Robaver—zege
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Doelman Fischer wordt aan de tand gevoeld in de wedstrijd R.A.V.—V. en V.

Visser en Spits kijken vol verwachting toe wat er met de bal zal gebeuren.

e eee <
    

 

  
  
  

  
   

  

 

  

 

  
   

  

  
   

  
   

  
   

    

 

Nehamij verspeelt de leiding
verdienstelijke prestatie genoemd mag

worden. Dat er intussen zowel onder als

bovenaan de ranglijst nog spanning ge—

ntog dis‚ moge blijken uit onderstaande

stand:
gesp. gew. gel. verl. pnt. v‚—[.

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 21 4 1 3 B—7

V.V.G.A. 5 — 2 3 2  7—18

F.AV.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
spelers kon verschijnen. Zo werd het voor
de rust reeds 3—0O 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.0,G—D.V.V. werden

niet minder dan elf doelpunten gescoord
waarvan D.V.V. de grootste helft voor zĳ1i
rekening nam. Ned. Lloyd N.M.D. en
A,A.C., deelden eer en punten met 3—3
terwijl 5,0,5.—S.M.N. uitgesteld moest
worden.
In afdeling B streden de twee leidende

ploegen Amstleven en K.M.V.Z. tegen el—
kander, waarbij de laatste met het ennige
doelpunt van de wedstrijd aan het langste
eind trok. De Bierbrouwers moesten met
41 _de meerderheid erkennen van Oceaan
terwijl de Twentse Bankmensen met 22
gelijk speelden met de Nederlanders, na—
dat de rust eveneens reeds met g‘èlĳkc
stand (1—1) was ingegaan. Blom scoorde
äe beide doelpunten voor de Nederlan—
ers,

In de C—afdeling liepen in alle s
strijden de krachten nogal wat u1;;ï;î%
Shell boekte de grootste zege, nl met
6—1 op Valevefa, terwijl in alle overige
wedstrijden het verschil juist drie doel—
unten bedroeg. Amsterdam won n.l. met

3—0 van D.WS., de Zwaluwen met 4—1
van Wol en G,H.B. met 5—2 van HBU

RESTAURANT

SCHILLER—BAR
31660 Rembrandtspl. 26

keuken eNn DRANKEN

ouoe KWAlL Èi

1 t uur 525c.
Gem. Bus 10‘/ —
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V. en V. te sterk

voor R.A.V.

nnr-r.lttrr—dtw
lnmn l-‘l—_«-h--: . woord

v kwamen niet uit: Vlug en Vaarc

klopte de Rijksambtenar
en 1:|- eigen

rein met 3—2, waarmede de Patrimoniu

mensen tevens hun eerste overwinr

op vreemde grond hpvklrll‚ En Fi

zelf had een belangrijk aandeel in de

zwaarbevochte
n zegg, \_v.l:ll was hij

niet, die kort voor het einde, toen tot |

keer toe de V. en V.—overwinni
ng aan|

zijden draadje hing, oP wonderbaar!

wijze redding bracht en (l.l;ll;l!ll‘llr d

i.A.V —gelijkmaker voorkwam”

 

  

 

Hij is een doelman in de oud

buitendien het spreekwoordelijk
heeft, dat een goede doelman

moet. Maar hoe vreemd zijn

doelverdedigen ook moge zijn

ze er uit en daar komt het toch

te op aan.
Hulde daarom aan

ook aan de bewegelijke en scho

voorhoede van V. en V., dic

belangrijk aandeel in deze b

zege had. Het gehele aanvalsvijf

V. en V. mag er zijn, met Geelkerker

R. Schaart als uitblinkers. Toch

er, hoewel V. en V. na een kwa

lens door Geelkerken de leiding

in den beginne niet naar uit

Rijksambtenaren deze wedstrijd

verliezen. In het veld, dat op een
„moerasje” na goed bespeelbaar :
ven de gastheren het meest de toon
en ook na het V. en V.—doelpuni

R.A.V. het meest in den aanval.
Doch eerst nadat Drost na een

uur spelens een goede kans op de gelijk

1_“akel‘ voorbij had laten gaan, kon Viss
zeven minuten voor de rust gelijk maker

(1—l), waarna, nog voor het verstrijke
van de eerste helft, Fischer zelfs no
üvqodc male moest vissen, toen een ver
kogel van Vluggen via het hoofdB 26 oofC

Broodkoorn zo onverwacht van richtì
veranderde, dat de V I—doelmans * . en V.—doelman
taal misgreep.

Zo gingen de Rijksambtenaren de tv
de helft nog met een onverw; vl 2
e erwachte ©

Voorsprong in, doch al spoedig na de het

vatting liet het zich :manìothdl'ìx\f zij
niet zouden kunnen houden. ___

  

Fischer! Ma
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‚vloral de middenlinig maakte de tac
..-í‚: l(‘t‘lnu[ zich te veel op de verdedi

:';l'0âl lg_l_':th te h'(*kk\‘ï_l- waardoor er een

dat het v op het middenveld ontstond,

h_“…e_ volledig domein. werd der V. en V.—
q:1‘lntl‘ltw en van het V. en V.—aanvals—

k et. dat hier rustig zijn aanvallen
kon opbouwen, oiio . rn >

Had Visser na acht minute $lscet Ha 8 n de kans

lxl'ï‘lg:-11(ì0?2‘ \ll>î)“ìlìltlxt\ft_vlììt‘d doorzetten geboden,
veten t utten, wie weet hoe het

i niee Ìu. ld e 1Iòh_l_p en reeds twee minuten
on RHS ;’ se_luknmker achter Landzaat,
e ‘i Iyì chaart uìt_een voorzet van Oort
Nan n het net liep (2—2)

Beee R‘.:‘\EïnAhîlfltuur spelens werd het lot

de met ‘een 01-T0kken. Geelkerken scoor—
oinerde i llstig sthot het derde en
de leidtn d0€_Dllnt voor V. en V., dat

€ daarna niet meer afstond (2—3)

  



  

 

  
   

  
  

  

  

   

  

   

  
  

       

  
  

  

  

   

  

  

        

  

 

  

  

          

   

3—3

54
5—8

. O—1

. 4—1
2—2

..... 1—8
v.... 2—5
a.> 0—3
eeeks  1—4

gane oA—3

B 1—5

d dt hs 1—3
ei n. S2

| cBa 3—0

ké 'i‘z: . k k

Uitslagen van Zaterdag 2 Nov.

  

(O?ficieel)
1e klasse

A V. en V—KNSN. ............. 4—3

Kruister—R.A.V. .. 0eeooor nn 5—2

Kraaien—Inc. Bank ............ 4—1

Geuzen—W.gr.meer ,............ 3—1

B Robaver—F.A.V.C. ......vaonnn 2—1

Volewijckers—Wartburgia ...... 1—0

Zeeburgia—V.V.G.Â. .... ..6 ee0 1—1

‘TFurmae—NehAMY ......eennnnr 1—3

2e klasse

A 8.M.N—Nedlloyd/N.M.E. ........ 2—5

Bimsa—KrOmhOUË ....i
lkiohnnns 1—4

BllârA.A.O .. e k eee nr on nkmd 5—3

B Tw. Bank—Ass. Cass. ........... 5—1

Amstleven—OCeaan ........9968 6—4

HBM—SVM.B. knehan nnn 3—4

kM.v.z. _—Nederlanders ........ 6—1

C Amsterda—Valevefa ............ 8—4

‘Shell—D.D85. ........— vooo6 5—1

GHB—Wol.. .. klo otoooe 5—3

G.8.V. Zwaluwen—Ervea ........ 0—4

$ 3e klasse

Bleetra—V.V.AÂ. ........eeennnnen 2—3

ZR.0—G.8S.V. Bl. Wij .......... 5—1

Spaarbank—Holver ............. 1—11

Ontspanning—A.E.G. .. .. … nnl 4—7

Res. 1e klasse

VV.G.A. 2—Geuzen 2 ........... 7—4

V. en VASIR.A.V. 2 .. v nnnnn 3—2
p.w.V—Nehamy 2 ..........ee 3—5 —

Res. 2e klasse

A R.A.V. 3—Geuzen 3 ............. 0—5

B Eromhout 2 —G.H.B. 2 ......... 1—0

Ince. Bank 2—V. en V. 3 ......... 4—1

Res. 3e klasse

A Nehamy 3—Ella 2 ...........>.>

Ervea 2_Bimsa 2 ...........>>

HB.W. 2—F.A.V.C. 4

B Holver 2—F.A.V.C. 3

Shell 2— V. en V. 4 .............

ADSPIRANTEN

Geuzen l—Geuzen 2 ............ 3—2

V. en V. 1—C.8.V. Zwaluwen .... 1—0

u

  

V.V.G.As voorsprong

ging verloren.

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

terdag tegen Volewijckers een 3—1 voor—

sprong niet voldoende wist uit te buiten

en ten slotte nog met een gelijk spel ge—

noegen moest nemen; maar niemand kon  

  

  

 

   
  
  
  

  

    

   

   

ontkennen, dat de ambtenaren meet ver—

dienden.
Merkwaardig genoeg had juist de uit

stekend spelende rechtsbacek  van

V.V.G.A. een groof aandeel Ir de aal

vankelijke zo hoopvolle voorsprc want

nadat Beumer met een ver SC oor de

thuisclub de score had geop: Geurt

spoedig daarna, met med T
” eeei

gelijk had

genomen
doelman ‘Framper

was een voortreffelijk

schop van Veen de

tweede doelpunt der 1

Volewijckers—doelman Baa:

gel niet klemvast, waarmne

de kippen bij was om te

In de tweede helft buitte

gens hands toegekende V

nieuw vakkundig uit. Diln

de hij niet „langs omwef

zijn fel schot Baas zelfs

aan te raken (3—1). Dit doe!

Volewijckers een bijzonder

uitwerking. Binnen drie

Geurts opnieuw zijn ta

fraaie voorzet van St

koppen en nog geen acht

bracht dezelfde speler uit een

de partijen op gelijke voet, waar

de hattrick verrichtte.

Verder speelde de strijd zic

eindsignaal grotendeels op

veld af, zodat met 3—3 w

e

TELCTREERETB RTL 2

COPIEERINRICHTING

WOLVENSIRAAT 1—2—3—4
TEL.33400

FILIAAL UTRECHTSCHESTR.26 TEL. 34936

   
   

  
   

  

De V.V.G.A.—doelman drukt het leder

liefderijk aan zijn borst en wil blijk—

baar niets van den toelopenden

Volewijcker weten.
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de wedstrijd
van deze week

| LIJNDEN—VESPUCCI

  

f (Van onzen Hoofdredacteur)
£

áOEN Vespucci de tweede helft met een
:€ 2—l—achterstand moest ingaan, gaf nie—

mand meer veel voor zijn kansen. 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.

wie de moed opgaf — Vespucci niet,
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
gelijk te maken,

Eerst 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 contrôle 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.

i jj i lijk
te profiteren, zij zouden minstens een gelijk

spell] in de wacht hebben gesl_c_eept‚ vamq%1 (;:(ä-;

omdat, zoals later bleek, de I_..unden-vom kkl ét

aan hetzelfde euvel mank ging. Doch Bn1 ì_l_l )

die aanvankelijk de Vespuccl—voorhqede € ‘1c —

de, kon het probleem niet tot oplossing 11' x'.1%—_

gen en Borst, die al spoedig zijn sp11p_a…yq s

verliet om met Bakker van plaats te ver wis—

selen, vond er al evenmin een oplossing voor.

Talloze aanvallen der Vespuccianen vonden

daardoor een eerloze dood over de„doelh_… of

vielen ten prooi aan Van Kerkwijken ‘Ten

Cate, die niet nalieten elke Vespucci—aanval

resoluut terug te wijzen.

Uitwal heeft succes

Toch zag het er aanvankelijk allerminst
naar uit, dat de roodgelen de eerste l;e]1t met
een achterstand zouden moeten afsluiten, ook
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.—elftal op de proef, die hij uit—
stekend doorstond,
Het bleek echter allengs meer en meer, dat

het kruit der Vespucci—schutters ietwat voch—
tig was, waardoor, ook al kwam de Lijnden—
verdediging meermalen onder zware druk te
staan, van ernstig gevaar geen sprake was.
Veel gevaarlijker waren zelfs de aanvankelijk
sporadische, doch steeds veelvuldiger wor—
dende uitvallen der Lijndenaren, bij wie Vers—

4

 

 
Een jonge A.F.C.—er neemt met

D.W.S.—doel onder schot [in\de

wedstrijd A,F.C.—D.W.S.

grote a

laatste
gevaa

seveld als aanvalsleider
wikkelde, Vooral in het
eerste helft kwam het
dier uitvallen meer en meer tot
dan ook tien minuten voor de ru
ning in een tweede doelpunt, ont
strafschop, die door Huizinga we
Wel is waar kon kort voor de

na stevig doorzetten hier no
tegenover stellen (2—1), maar met :
helft met wind—tegen voor de bo
vooruitzichten der Vespuccianer
rooskleurig.
Wie echter op een eenzijdige t

rekende, kwam bedrogen uit. W
bleek de Lijnden—voorhoede e
moeilijkheden te kampen te hebbe
Vespucci—aanvallers daarvoor l
seveld met zijn uitstekende balb:

vermocht het leder te bedwinger da
wierp Vespucci zich met zoveel elar

  

In de tweede he;

van de wedstrij
Lijnden — Vespuc
kreeg de Lijnden
verdediging ‘t dik
wijls. hard te ver

duren. Men ziet hie
‘n verwoede ronde
dans om de bal ( di
zelf op de foto nie
te zien komt) bij ee:
angstig momen

voor ‘t doel van d
Badhoevedorp—

bewoners

  



   

  
  

      

  
  
  

  

   
  

 

  
  

  

  
  

  

 

   
   
  

  

   

  

  

         

   

totaal door verbluft leek
dan ook geheel liet

steeds beter op dreef
een extra bewa—

n, zodat het er, ge—

htingen in, lange tijd
pucci deze reeds ver—

uit het vuur zou

oede, dat verant—
laag. Met de

e daaruit voortkwa—

T goede raad en
ijk en Ten Cate,

Mulders en

lledig bedwin—

Wagevoort!
het tot kort

 

ooooeede

HET leven is toch vol merkwaardigheden!

Zo zit je bij Engeland—Oostenrijk in

Londen, of bij Duitsland—Engeland in

Berlijn, of, om wat dichter bij huis te blij—

ven, in Antwerpen bij Nederland—België,

of zo vindt je jezelf terug bij Lijnden—Ves—

pucci, ergens in de binnenlanden van Bad—

hoevedorp...... En je amuseert je ook!

Maar daar niet van! .

Een andere merkwaardigkeid: daar kom ik

dan in Badhoevedorp en word allervriende—

lijkst ontvangen door Lijnden‘s voorzitter Jon—

gevos, die me noodt in zijn clubhuis, waar

‚„thee en koffie uitverkocht” zijn (hoe is het

mogelijk!), maar waar nog een lekker warm

kopje chocolademelk verkrijgbaar is, dat er

op zo‘n. koud-windeïige Eag best in valt.

En als we dan zo zitten te praten, over al—

les en nog wat van de voetballerij en van Lijn—

den natuurlijk, kom ik tot de ontdekking, dat

ik op oude, bekende grond zit: dit Lijnden—

clubhuis is zowaar het oude clubbuis van

Ajax in de Kruislaan en van de V.V.V.—

cricketers, of, als we nog even verder in de

geschiedenis teruggaan, van het oude V.R.A.

Daar ben ik er in m‘n gedachten......

V.R.A....... nog een stapje verder: school—

wedstrijden — in de oude trant.
En ik zie me zelf als een knaap van twaalf

dit clubhuis betreden met m‘n schoolelftal.

We worden naar boven, naar de zolder ge—

stuurd, langs een griezelig—smal trapje. En

als we onze wedstrijd gespeeld hebben en. wat

al te lang dralen met verkleden, verschijnt

„boer Piet” boven en tikt ons met een venijnig
Spaans rietje op de kuiten.
En dan...... een paar jaar verder......

met m‘n H.B.S.—elftal in de finale van A. Nu
zijn we de „keien” en we worden in de heuse

klädkam-ers toegelaten en „Piet” zou het niet

wagen ons over de kuiten te striemen......

En nòg een gedachtensprong: ik betreed

   

 

ditzelfde clubhuis als Ajax—veleraan en

schouw de ruïne van de voetbalglorie van

maten......
z

Dit clubhuis heeft nu een verre rei

maakt, van de goede oude Meer naal

hoevedorp. Maar het is gelukkig goed

deld en het ziet er smakelijk uit, beter

dan vroeger. Dat doet me goed, want

het niet kunnen verdragen als het sle

handeld was, mèt m‘n herinneringe

Voorzitter Jongevos praat door: 0V

den, dat, zoals hij zelf zegt, vroeger eer

te naam gehad heeft, maar waaraan

oud—voorzitter Ronday en thans hij zelf

gedaan hebben om die reputatie weg te —

men. Hij bekent me: „Vroeger was het

‚rous”—ploeg, waar iedereen bang voor w

Maar daar is een einde aan gekomen. De ouc

—. lees: slechte — elementen zijn langzaal

maar zeker weggewerkt en de jongeren, die

hun plaats hebben ingenomen, worden in een

sportieve geest opgevoed, evenals het publiek.

Zo is Lijnden, een levenskrachtige, gezonde

vereniging geworden, met een vijftigtal leden

en ongeveer 80 donateurs, mede — en Jonge—

vos wijst er met nadruk op — door het werk

van zijn andere bestuursleden, waarvan de

voortvarende secretaris Herfíst en de oude ge—

trouwe penningmeester Krijgsman onmisbare

secondanten zijn.

 

  g

Dan gaan we naar de wedstrijd kijken en
Lijnden wint. Cor Volger en Versseveld zijn
de uitblinkers en de jonge Ronday begint het

m_)_k =_1_] aardig te leren, al kan hij nog wel eens
bij zijn vader in de leer gaan. Maar dit moet
gezegnï worden: voor Lijnden‘s oude reputatie
is geen grond meer aanwezig. Er wordt prettig

en, enthousiast, maar eerlijk en sportief ge—
speeld. €

‘Frouwens, van Vespucci zou ik niet anders
kunnen zeggen!
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A.G. ditmaal een vrije dag en zagen

e eeeehln na Au concurrent D.V.A.V. geklopt wer

Wldl.ääll':";.hl;:l
a;ook in de strijd om de leiding

R.C.A.,
rvan R‚K.A.V

hier het best op schot, waa e dat

midarderVatal tijet minderdan geemaan ze doaen, 00
on er KÜVBRDIIM, i +ltei

1 i $ ta p he vraagt. F.H.D.

en winstpunt door —z r,C 53 is een uitslag, die om revanche vraagi. F

pp het nippertje. e?a??rlt‘)or nÌiet te ve>l af te zakken door een klinker

v esgeren. winning op Zwaluwen. k m
ers zijnook geen helden— W…kgfilävm zette zijn overwmn_lfngenräzkîvin c?r‚(î me
smeer bracht het tot een| daverende 6—l—overwinning oP LV*. }r(oo Hk speelde

‘V, en De Spartaan speelden. Vvoorsprong op Madjoe, dat tegen A.5.V.K. 1ëe eleperijker s
ox, evenals A.B.Ö. tegen AlC— _ gedaan, A,5.V.K.—ers — wist te vergroten. tä@ derde Concurre

et loodje moest leggen tegen 36 grote zege van Schinkelhaven, waar ook dedeTÜf CÔH:

d op de ranglijst waren deze The Vietory voor eigen publiek een kostbaar P gen d

niet, maar, Amster—  gensluiter V.L.C: verspeelde!n
0 täìet°äoorgaan. Onze hoofd— ‚ REBV

ties! ij zijn succes op R.J.2. .
. staat thans, dank zij zijn e D

ont aich in zijn afdeeling nog stgvìlgrop de tweede plaats. Door een nederlaag igekome:
…ü nog geen enkel punt is het zwakke Neerlandia thans op de laatste p 8.3 6 ge han

men ook nu geen halve maat—| m zal heel wat moeten veranderen, mannen van lam om v
met 8—0. Ook T.0.G. deed e te kutnen.

Germaan mag er zijn! Maar _9°2° weinig begeerde plaats

   
  muiden terug—

3 vxä=et uitgeschakeld, getuige geap. gew. gel verl pnt. v

op Aalsmeer, Dat zal de Schinkelhaven ........ 8 6 1 ; 11; :l:

ds verloor van Wilskracht. C.N.F. ................ 8 6 — jan i
feest van het vijfde lustrum, — Mad eeee 7 3 4 7 3 295—2
lden de punten broederlijk.. Joe s 5 4 5 1o 3b— 24

.a op de goede weg voort— The Victory ........... 4 $ e 5 i6

udde het een ernstige con— _ T.D.ÖO. ..........eeeeee 7 12

5 niet minder en klom om— A,S V.K. .............. 7 2 1 3 7 _ 19—11

eeeei e ai e v1 P 3o04 3 ——@
> xniet met lege handen eee nas < 0

te veroveren. JHK. bleef RKEBV.V. ............ T 1 2 4 4 %1

één plaats omhoog op VIG, ................. 8 _— 3 5 3 15—23

van het grootste belang Neerlandia ........... 6 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.0.0., E.V.C. en Constan—
tius wonnen. Alleen door een beter doelgemiddelde klom A.P.G.S

5 een plaatsje omhoog. Wilhelmina Vooruit verloor het contact
S W e 35 met de kopgroep door van Oranje Zwart met liefst 5—0 te ver—

B. P*° # liezen. Heemskerck en S.D.Z. deelden hier de punten.
‘ R. In 4G veranderde de ranglijst in het geheel niet. Electra, Swift

P en Oosterpark wonnen hier van O.D.E., S,N.A. en Fokke, terwijl
‘ G .Ä N B A R J.0,8. en 8.C0.A. hier gelijk speelden. Fokke werd het zwaarst het
M * kind van de rekening door een 6—O—nederlaag. Er klopt iets niet

in d everdediging, Fokke—mensen! De 25 tegenpunten op de lijst
getuigen daarvan.

De oogst van de Amsterdamse vierde klassers in afdeling I was
e noderlaag wel heel povertjes. B.P.CÖ. verloor liefst met 8—0 van het leidende

‘ Zaanlandia, terwijl Gold Star en Ontwaakt het elkander dermateet ook met mi— lastig maakten, dat zij
)

ot ook g maa ; j de punten moesten delen. Er t bjke elub toch een— beideelubsheel wat veranderen, want zij zitten al su!u"clìngÌn het$ : onaangename hoekje, waar straks de slagen gaan vallen.b esultaal _ Houdt goede moed, hoofdstedelingen!

ll Ni

HENGELAARS!
VRAAGT UW WINKELIER

SNOËK—
HEÊNGELS

dere in „BEET” aanbevolen
ortartikelen van de Importeurs:

Mij.vhGEBR.WASTERVAL
POSTBUS475 . AMSTERDAM . C

eeeoo vranre momooo
  



Karel smaakte het genoegen met een
_ harde kopbal de Ajacieden de leiding te
geven en waar dit ongeveer een kwartier
voor het einde gebeurde, geloofde ieder—
een, dat het pleit hiermede was beslecht.
Zeeburgla. echter niet! Enthousiast bleven

de jongens zwoegen voor de gelijkmaker
en inderdaad gelukte het hun Ajax een
punt te ontnemen, toen Siersma de bal na
een heftige doelworsteìing met een kalm
schot in het net deponeerde (1—1).
In de 2e klasse A is nog niet veel teke—

ning in de strijd gekomen. Het ziet er naar
'uìt‚alsof D.W.S., D.W.V., Blauw—Wit, Ajax

. een nek—aan—nek—race zijn be—
die zij zo lang mogelijk willen vol—

Toe zij zal aflopen? Niemand, die
n. Aan spanning ontbreekt
r in ieder geval niet.
e klasse A gaat Volewijckers
met J.0,5. als goede tweede,

tig afwacht. Niet Versagen
ouw tijd ook wel!

lasse der Adspiranten gaan
voorop, toevallig twee

lers‘(wat afmetin—
D.W.S. en Blauw—

er aan de kop nog

omzeilden Zondag
&—0gäámjAjax tt;.

| ongens
de scheids—

 

  

      

  
  

          

  

   

  

  

  

 

   
  
  
  

   

   

rechter naar veler mening een handsbal,

maar niettemin, drie doelpunten verschil
zat er toch wel 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. Ko 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 al te kalm aan. Een
beetje meer inspannen, boy. Je spel is goed,
maar je moet er wat voor doen ook! 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—aanval 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 al 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 ook eens wat standen
Verwerken. Voorloopig laat ik het hier bij,
Tot volgende week, jongens!

JQLO.
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,, AÂ CHTER de schermen” — a há,
1 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—man dus......

AMis!
„„Achter de schermen‘‘ wil in wezen

zeggen: Dat, wat zich afspeelt achter
‘ het nog neergelaten scherm van de

schouwburg. Dat is hier: 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—
ciënt 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
ì costumier en de kapper zijn in volle
ì actie — en ergens is de acteur, die

voor het eerst voor zijn publiek zal
ì optreden, doende, om nog even zijn
ì rol door te nemen en toch vooral te
ì zorgen, dat het publiek niet teleur—

}

i
)
3
)
5
5

6

)
)
)
)
k

 

gesteld wordt......

EN zo ging het dan ook toe achter de
schermen aan de Zuider Amstellaan.

Want de première van ,„Sport” was
vastgesteld op Woensdag 13 November.

Het publiek begint al te komen, adver—

  
Uitslagen van Zondag 10 Nov.

(Niet officieel)

 

JUNIORES
1 klasse

Ajax—Zeburgia .................. 1—I
D.W.S—Volewijckers .......... 3—2

e klasse ”

BIWit 2—AL.T.Ö. ......ee00e 0—2

Volewijckers 2_Spartaan ...... 2—5

3e klasse

A J.0,5.—Volewijckers 3 .......... 1—2

B Volewijckers 4—AE.D, ...... gat G3
C D.E.C _—Watergraafsmeer ...... 2—3

FD.O—Blecifâ ..l lolle0e0s 5—5
Zeeburgia 2_Rapiditas ........ 3—1

D Zeeburgia 3—Rapiditas 2 ...... 4—1
A.D.W—Madjoe .............. 0—7
TWM—Ajax 3 ................ 4—2

E VVA—SÖA .......... Biarij «« 3—0
G Or. Zwart—BlWit 4 .......... 3—4
2,8.0.0,—ATEUS .. goeee 10—1

H Vespucci—V.H.K, ............. . 12—2

ADSPIRANTEN
1e klasse

Ajax—BLWit o ..... graarg .. Ori
Zeeburgia—Volewijckers ........ 5—1

2e klasse

p.W.V. 2_—Volewijckers 2 ...... 12—2
° Wwatergraafsmeer—Ajax 2 ...... _ 2

prgoppeg ar "fl”îfi;‘g‚"!ymw……*vn‚

 

  
  

teerders reserveerden hun plaats— %
ruimte, abonné‘s gaven zich op. Maar
de „„voorstelling‘” moet prima zijn. î
Men gaat „spelen‘” tenslotte voor een g

publiek van 16.000 mensen, zijnde de

Amsterdamse voetballers. g
Zij hebben geen bepaalde rangen g

uitgezocht. A.V.B.—ers, A.K.V.B.—ers,
A.V.V.B.—ers, Roomse, Protestantse 3

voetballers en oud—N.A.S.B.—ers, — g
niemand heeft een „pré”, niemand
wordt achtergesteld. Zij allen kunnen Z

voor nog geen dubbeltje per week î

onze voorstellingen bijwonen.
Er moet dus „‚achter de schermen”‘ g

hard, héél hard gewerkt worden. Hóé
moeten wij ons publiek bereiken? î
Want wij willen niet optreden voor de g
gelukkige enkelingen, die in de loge

van de voetballerij zitten — wij willen Ë

juist optreden voor hen, die, zo al Z
iedereen nu gelijkberechtigd is, ten
aanzien van de publicatie eigenlijk op Î
de tweede gaanderij zaten. 3
Zo wordt de ontwikkelingsgang uit—

gestippeld van een blad, dat het ,„doen ”‘ Z
moet en dat het doen zal. We worden g
enthousiast — want we werken voor
een goed doel. Een blad van en voor Í
den Amsterdamsen voetballer. Z

0

w kt
d

„„Achter de schermen” werd het
sein gegeven: ,„Nog vijf minuten‘‘ —
nu is het: ,„Halen”. De voorstelling
begint en naar wij vertrouwen: het
contact tussen „Bühne‘ en publiek is
gelegd! J. W.

Boemnaennaeeenbm GG DGARADGMADEAIGASGADEMLDRMSRMADEAIRMLDGAn DG DRMSG DRASmnonoalanno

   

     

        

  

   

             

3e klassa

A BWIÈL—E.H D.T onD. 3—4
B Yvogels—De Meteoor .......... 2—5€ De Meteoor 23689 j | 1 4 4

Volewijckers 4—HE.DW. ..... 1—2
Centrum—WM.Ö. ....... 30 veett

D D.V.A.V—Ajax 3 ....... 1—2
OX.V.O—BiWi 4 e..i.. 13—3

n

ebe
 i l;“ä*- erit

ov onener

  

Goed geoutilleerd terrein

in onderhuur gevraagd.

Liefst omtrek Watergraafs— |

meer. Spoedofferten aan |

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

An.sterdam—C.

eeeoo

Scheidsrechters,

op Uw post

Een der bestuursleden van „Ma

heer Roodveldt, behoorde tr_)t de ve

stuursleden, die Zondag zo we!

waren, telefonisch met ons van 2

ten te wisselen en mededelingen

respectievelijk uitslagen te geven va

door de clubs gespeelde wedstrijden

De heer Roodveldt had echter ook

tiek en een critiek, die gefundeer

Zowel bij Maja—adspiranten—F.4 \

‘adspiranten als bij Maja II—Arta I

de van bondswege aangestelde schc

rechter zonder bericht weggebleven.|

nu de heer Roodveldt zélf Bond

rechter was, konden beide w

tòch onder zijn leiding plaats v

Maar niet iedere club beschikt

stuursleden, die tevens Bonc

rechter zijn en zo was er dus alle k

weest, dat de spelers onverrichter

huiswaarts hadden moeten gaan.
Met de meeste madruk zouden wij

ook den scheidsrechters willen verzoek

om de jongens niet in de steek te
en, mòchten zij verhinderd zijn, dat d

tijdig aan het bondsbureau te melden

Voetbalterrein |
|
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Finale van het

Miss Blanche—tournooi.
Opde terreinen van F.LT. vonden Zon—

dag de finales plaats in het Miss Blanche
tournooi,
De uitslagen luiden als volet:

BILT.—Olympus e
T.0.8./Actief—TW.M. 3Het resultaat is dus, dat Olympustournooi won. Dit is de eerste maal
hetv tournooi in 1928 werd ingesteOlympus de hoofdprys won. EFLT.enige invallers telde, ging dus meâ\àfîeänât prijs naar huis en T.0.,5./A

negen man speelde en desondankswon, kreeg de derde prijs, p**

  
  

 
  



 

  
  

     
en won

er van het begin af al lelijk
voor Neerlandia in zijn

‚D.0. Niet alleen omdat
een lastige uit—wedstrijd
anen zou zijn, maar wel

omdat de gasten gedwon—

    

  

 

  

 

    
  

 

  

  

  

  

man je gaan spelen,
hun miadenvoor en
s. In allerijl werd

terrein een rempla—
de elftal genaald, maar
tsveld) zien in den strijd

was de ontmoeting
alf uur oud en.... met
had T.D.Ö. in die tijd
zijn voordeel kunnen be—

hadden de wind mee,
en schenen, kostte wat

g mogelijk een voor—
incomplete tegenstanders

1, Die opzet is echter
wel uitsluitend omdat het

e wel zeer sterk aan
en was. Het forse

tel Frits—De Roode stond
roken machteloos tegen de

kende T.D.O.—over—

an Wezeman. kon de
komen. Dat stond al
toen hij bij zijn eerste

‚stond te schutteren,
1 Oostheim en zijn
t in slagen de score

nm zelf kanjerde reeds
‘tegen de lat, enkele

de Rubl tegen de paal

      

  

    

  
  
   

  

%m Neeflandic:

niet baten

aanvoerder Strijder niet onbenut liet

(2—0). ‘
Hiermede was het pleit over Neerlan—

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 ook.

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.
 

v1i355

„VARIÉTÉ”
De winteravond is ook in vredestijd voor

sportbeoefening buitenshuis | „„onvrucht—

bare” tijd. En eerlijk: er moet ook tijd

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. 3 5

Een spel, dat duisternis en tijd kan idoen

vergeten, is het nieuwe ‚„variété”, een

zuiver Nederlandse noviteit, ontworpen

door den bekenden revue—decorateur Joop

Geesink. Als 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 ivan

het „echte‘”‘ variété—bedrijf!

Ge vangt dan zoowaar twee vliegen in ‘één

klap : uw lange winteravond is op genoeg—

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

sfeer enac gedhten toch „uit‘”‘ geweest.

kan1eis

„Van de fribune ——>:

IK zal niet beginnen met iemand

in de lucht te steken of iemand

anders in een hoekje te duwen,

maar ik wil toch even opmerken,

dat ik het een wijs besluit 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 )

termen ken ik even goed

ik zeg: „wat en wie zijn

die  sportjournalisten z”

met vrijkaartjes op de allerbeste

en duurste plaatsen zitfen te roker

en grapjes te vertellen. Da oef

er plotseling een: ‚„Piete

een goal gemaakt”, en de

noteert Pieterse als een do

machine. Dan zegt een ander

schen twee trekjes aan zijn i

Amerikaan door: ‚„Jansen !

reuze—stopper‘‘, en Jansen

verder door de geschiedeni:

een reuze—stopper.

Maar ons belanghebbenden, or

foeschouwers, die befalen om

mogen kijken, wordt nimmer

vraagd, wat wij ervan denken.

krijgen standjes als wij zo‘n

van een scheidsrechter uitf

dan heten wij chauvinisten en

sportieve schreeuwers. Als

voor een gulden vijf en twi

nog niet eens het recht hebt

te zeggen. Maar nu krijg ik een

kansje om af en toe eens uit de hoek

te komen over wat er leeft onder

ons betalende bezoekers. En ik (
zal u laten zien, dat ik de beeld— (

spraak met even grote vaardigheid :

zal hanteren als de vaklui. Ik ver— (

zeker u, dat ik de adders, die onder (

het gras sluimeren, bij de horens :

zal pakken en direct de vinger (

€

©
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leggen op de wonde plek, om de

eerste steen te leggen voor een
open—deur—politiek. Ziezo. Tot ziens.

{
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Amsterdam krij

E eerste aanblik van de nieuwe over—
dekte kunstijsbaan, die Amsterdam
zeer binnenkort rijk zal zijn, heeft

enkele dagen voor de officiële 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 zullen maken.
Zo men in de ruime Apollo—hal, waar

nog steeds monteur en lasser, electricien

en timmerman, metselaar en schilder de
scepter zwaaien, toch iets sportiefs wil her—

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

eg is.
Binnen de houten omheìning, 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, nl. 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

p van de ranke, gladde ijzers klinken. Hans

3 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, Zürich, Bern,
Bazel, Neuchatel, de Sportfondsenbaan en
de F in Den zijn reeds onder
Hans Bruck‘s leiding ontstaan, de Apollo—
baan zal spoedig aan deze lijst worden

‘ uis in de vloer liggen reeds. Het
zand, dat straks wordt „ingewaterd” en

ev , is reeds g de machines
en reeds ebracht en zeer binnen—

l het fijne laagje water — ongeveer
mm dik — over de verijste zand—
r gesproeid en dan kan het

| feest wordt het eigenlijk niet b
van 26 D°ou meu'nrgäx lermoe m"ín1g45 , C mede vol—

aan de äw:; die aan een ideale ijs—
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hoekey—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 ik van het standpunt uit, dat we niet
moeten beginnen met ijshoekey—wed—
strijden en dàn gaan traïnen, 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 AY.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
straalverwarming moet worden a‚angésïg_
ten en.... het gehele glazen paleis moet
verduisterd worden!
Hans Bruck krabt zich eens achter z‘n

oor en terwijl hij met de werklieden mee—
loopt, roept hj ons nog achterna: „Weet
u wat dat betekent, 2500 vierkante meter
raam verduísteg-en?"tl

....Of ik het weet! Hij moest e k
ten hoe een heksentoer ik iecìeree]îìsvgï—‚ed
thuis heb met die drie raampjes in m‘n
voorkamer.. .. !

  

 

   

       
  

   
    

AMSTERDAM

Telefoon 20702

Stadionweg 1—5
  

 

150 dagen
Schaatsenrijden
op de Overdekte Kunstijsbaan Apollo

Kunstijsbaan, toe

eerste Amsterda
mse sk toe:

‘€‘î nog allesbehalve op een baan ge)

Keurig naast elkaar liggen de honderde

vriesbuizen onder de nog gedoofde :

werpers In de kille Apollo—hal, was

het gezellige ijsverm aak hoo
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Geen „plng—Pon?2 5
maar tafeltennis

ET is geen toevalligheid,

in ons nieuwe Arr

sportblad ook wekelijks er

zullen afstaan aan de nog

  

  

maar daarom r_u'et mí|rj1dsï;r >

sport tafeltenrus. V;Ïlj .-ncfb‚cr:.-‘

afeltennis—spel, zoals zich da

$ ft ontwikk
  

 

laatste jaren hee L

kennen als een prachtlg? „b

die speciaal voor voetballer

waarde kan hebben.

„Wat heeft zo een prullig ping—pon
spelletje voor ons, voetballers, 0

betekenis!‘‘ Wanneer u deze

king zult maken, hebt u m_derda

gelijk ook. Zolang tafeltennis wo

speeld als een „,prullig ping—pong
tje‘‘, heeft het inderdaad geen be

Maar tafeltennis, gespeeld op ee >

zoals het hoort, heeft wel degelijk reck

op het praedicaat sport. Voor goed tafel

tennis zijn souplesse, uithoudingsvermoc

en snel reageren eerste vereisten

welke voetballer kan in zijn sport uitblir

zonder deze eigenschappen.

Gij criticasters, schort uw oordeel ove

dat „prullige spelletje‘‘ nu eerst ee ‘
totdat ge twee tafeltennissers van
aan het werk hebt gezien en dan......
moeten toegeven, dat het ping—pong

vroeger niets, maar dan ook niets n
te maken heeft met het tafeltennis v
thans. En wanneer u daarvan overtuigd
bent en zelf ook eens zover bent, dat u
met racket en bal achter de wedstrijdt

gaat staan, dan zult u ondervinden hoeve
meer er bij tafeltennis komt kijken dan zo
°PE_hEt Î_c_e£ste gezicht lijkt.

igenlijk is het seizoen voor de afdeling
Amsterdam van de N.T.T.B. reeaás la $
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 d
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de aandacht, n.l.
voor teams, sameng
zaken. Dit tournooi,
de afdeling Amsterd
Ned. Lloyd wordt
„Tafeltennishuis‘‘
zeker een regelm

worden. De bel
tief staat daar

een soort competitie
esteld op kantoren en
dat onder leiding van
am door de vereniging
georganiseerd in het

‚ zal in de toekomst zeer
atig weerkerend tournooi

angstelling voor het initia—
reeds borg voor.
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Bai
van de afdeling Amsterdam van de Nederlandse Voetbalbond  
Redactie—Commissie: G. H. Hauber, J. A. Bergvelt, H. A. H. Roskam
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angesloten bij
geheven voet—
ustus 1938 ge—

ment nog
echtigd uit

an de Neder—
der onderaf—

den vereni—
of zich na
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Bij A.D.W.: W. Oetelman, geb. 18—5—22,
Dapperstr. 14 IÌe.

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

Nw. Heerengracht 179 Ie.

Bij Vespucci: J. Kluft, geb. 28—4—27,

Rozengracht 10 Te.
Bij 2485.V.0. A. \R. Koenen, geb.

20—10—14, N. Zemblastr. 16 IIe.

Overschrijvingen.

Aanvragen:

143 J. v. d. Sluis van W.M.S naar Shell.

144 J. A. Visser vanO,V.V.0. naar Animo.
145 W M. Broekhuizen van Hagee naar

ODLV.
146 W. H. van Onzen van Rapid naar

W.M.H.O. |
147 L. Simons van S.N.A. naar W.M.H.OÖ.
148 M. den Hartog van G.H.B. naar

W.M.H.O.

Verleend:

120 J. Klomp van S.D.5S. naar Taba.
121 M. Kloek van Z.5.0.V. naar Animo.
125 J. J. Niepoth van W.M.S. naar P & T.

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

127 Ww. J. Mulder van Oosterpark naar
Rap.

130 G. Dijst van C.D.W. naar Lindenboys.
131 G. Meppen van Ransdorp naar Schel—

lingwoude. |
132 I. Meppen van Ransdorp naar Schel—

lingwoude.
134 W. P. Janbroers van W.M.H.Z. naar

AS.R.

Overgenomen van de N.V.B.
Aanvragen:

M. 1229 A. J. Elsinger van Vespucci naar
— _ Or. Zwart. > |
M. 2131 J. Grijzenhout van Olympus naar

Z W e Germaan.
M, 1 . Blok van W.D.0.W. naar

_ ODE.
. Koster van S.V.Z. naar O.D.E.

ov. d. Pyl van Geuzen naar

  &

A.
er van Rapid naar A.E.D.

van Atax naar Rodì.
rdraad van Diemen naar

_ Sprenger van Yvogels
ckers.

a van K.N.S.M. naar
»i

k [Heide van Exterio
i

 

       
     
  

 

    

  

   

    

  

  
   
  
  

 

  er van Avantì naar

van A,P.W. naar

me geheel of gedeeltelijk verboden bij de Auteurswet 1912

Geschorst door de N. V. B.

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

van 13 Mei 1940 tot 13 Mei 1941

G. J. Scheffer, thans lid van A.Z

van 13 Mei 1940 tot 13 Mei 1942

Boeten.
126 D.V.V.

wegens
D.V.V.
form

d.d. 26 Ooct.
niet tekenen

f Is
127 F.A.V.C. d.d. 26 Oct. F.A.V.C

idem f 1—.

Verezoek —————
aan alle clubs

%et is uiteraard van het grootste |

belang, dat ons blad elke week |

met de volledige lijst van uit— |
slagen der des Zaterdags en {
Zondags gespeelde wedstrijden
kan verschijnen. Daar de „offi— ‘

ciële uitslagen”‘, welke de club—
secretarissen aan de Bond inzen—

den, eerst des Woensdagsavonds
op het Bondsbureau behoeven
binnen te zijn, kan ,„Sport‘‘ daar—

van geen gebruik maken. Het
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
van alle gespeelde wedstrij—
den.

Hiertoe kan men gebruik maken
van de volgende telefoonnum—

      

   

   

  
   

 

      

   
   

 

  
  

   

 

   
  

  

  

  

   (bij voorkeur)

    
  

   

  

  

  

 

    

   

   

Van harte rekent „Sport‘‘ op de
medewerking der clubsecreta—
rissen of speciaal aan te wijzen
‚„Sport‘‘—reporters, om daardoor
ons blad (èn het uwe !) te maken
tot wat wij er mee beogen:

Het beste, meest betrouwbare en

     

   

 

      
   

  

   meest volledige sportblad van

Amsterdam.

C. H. GEUDEKER,
Hoofdredacteur.
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scht ing, verloren. .
Teneinde in de aanschafling van het

laatste een steentje te kunnen I”’Ë
heeft het bestuur van de B°fl°fcmité
Scheidsrechtersvereniging . een iden
ingesteld, hetwelk ten doel heeft gelden
bijeen te brengen en dâ::läfllĳkehlk on
de getroffenen te ver k
Hgt 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 functie
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 1800 ten name

‘ van de Ned. Voetbalbond, onderafdeling
Amsterdam, welke gaarne zal zorg dragen
dat het geld ter beschikking komt van
het betreffende comité,

Scheidsrechtersvereniging
District Amsterdam

M. J. A. de Jong, Voorzitter
H. Mansielt, Secretaris
Th. Hogenboom, Penningmeester

Voor dit sympathieke doel wekken wij
gaarne de bijzondere belangstelling van
geheel „voetballend‘ Amsterdam op; niet
slechts van de scheidsrechters derhalve,
doch eveneens van clubbesturen en offi—
cials. |

Niet lamenteren, niet argumenteren, niet
als jan Salie denken: „„dat knapt wel een
ander op”, doch doen en handelen; wie
snel helpt, steunt dubbel.

Namens het bestuur van de N.V.B.
i District Amsterdam
A. de Haan Azn., Voorzitter
J. A. W. Bergvelt, Secretaris
G.H.Hauber, Pelimngnleestel-

  

  
  

 

  

 

  
  

       

  
  
  
  

  

  

  

  
   

   

             

   

  

   

  
  

_ CLUB—ORGANEN. $
De redactie van „Sport” verzoekt beleefd

om toezending van clubbladen. Hoewel
_ deze uiteraard slechts intern vereenising..

uws inhouden, bevattenzij van tijd totleenù
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i Weàflríidproyamma
Zondag

24 November.
1e klasse

Gez. Vier—Yy—boys .............. â'—

Hemg‚—W_”‚C ................. j

gemo—UBity ......,.....733t> al

Shell—Taba ..............>>>>> a

AVC—AnimO ..............>>>> e

Cent‚rum.—Vespucci ............. g;.

India—Roda .............. >.>>> $—

1_‚ĳnden-Rombout .............. s

Olympus—Rago ................> .3

2e klasse 5

Argus—RTS. .. .. >>> 5

Elagnd‚Achlllö ......gn. 3

Heerenmarkt—W.M.H.O.
...... p 3

Meerboys—IT. WM. ....... …,>.> :

TpB.S—Tos/Actief ...........><> 2—

GCDW—WMHO. ..l ll nnn008 2

M.V.z—Uithoorn .............——> 3—

NAO—TDW. .. ..ooonnnonnn 2—

AGS—OD.W. .. .. .. tn ltl lln 2—

Arta—S5.V.A.G. .. eee nn hth nn nnn .

BDK—IJvogels ..............>>— 2—

K.B.V—WMHEZE. ... lll eeeenne e

Sport—Amsterd. Boys ........... I

DES—AP.Ö. ........eelnennnn 2.

Martinus—A.V.O. .. kk eeennn 3—

N.V.A—Pancratius .............. 2—

OD.AÂ—R.K. Or. Zwart ......... 3—

RCM—VDO. .. .3 p.... . 2.30

3e klasse

BW.B—Ons Buiten ............ ':_9.‚—

A.D.S.V—Argonaut ............. fí ——

BPNXN—DPÖ kaal elell . 2.—
0VE—585.,4. voeee.. 3.30
Minahassa—Stevo .............. 3,—
AT.W—Funen ..lllllllllll.. 3.—

Raakboys—Muiden ............. 5—
All Ready—Lindenboys ......... 2
bW.G 555 .................. 2—
TFVK—Z85VC. ................ 3 —

Maja—Schellingwoude .......... 3—

Res. 1e klasse

F.H.5.C. 2— Rombout 2 (le veld) 11.—
Germaan 2— Z,5.G,0 3 ......... 3.—
Q.V.V.0. 3—D.W.V. 4 (2e veld) .. 3—
5.A.M.V. 2—Ontwaakt 2 ......... 11.—
Madjoe 2—Hema 2 .............. 3.—
Lijnden 2—Germaan 3 .......... 11.—
D.W.V. 5—Ajax 5 (2e veld) ...... 3.—
Fokke 2—TI w 2........;....... 11,.—
W.M.C. 2—DW.S. 5 ............. 3.—
C.N.F. 2 Bl WitS .............. 3.—
R.K.A.V. 2—O.V.V.0. 4 (le veld) 1230Ajax 6—Volew. 4 2.
D.V.A.V. 2—S.D.Z. 2 (2e veld) ... 3—
Madjoe 3—S.A.VM. 3
R.C.A. 2—Rivalen 2
Aalsmeer 2—De Meer 2 (2e veld) 2—‘Yviä1)‘.meer 3—Wilskracht 2 (2ee
ePeseAte.”uv f

Res. 2e klasse
Èeemskerck 3—H.E.D.W. 3 (ÎÌe

W veonit BRB&g iiooo .D.W.S.6—T0.G. 4 ....?.IÌÌ‚‘IIZÌ 3—A.E.D. 2—Volew. 6 (2e veld) ..... 3.—Aalsmeer 3—A.G.S. 2 (2e veld).. 12—
D. (2e veld) ..... 1130BW3.. .. ;. 3—Wg .. 5 1111 00..— 3—

. 5—-B.D.Kó 2 (2e veld) 1A. O. 8 .... 3—2.5.64.0. oD6w 2 j1o 1.30Achilles 2—W.D.0.W. 2 .1l1l1.... 1—
evar 3,—i IW g lne

g gagd e 11101 ije
eNeee gDs ‘ 15 * e > 11.—

 



   

   

   
   

 

  

  

         

  

   

o A Raate e Arr

á S(\Jìeugdveld) 2‚-

Weld) ........ 1.—
3,—
2,—

e tneee 2,—
p (

joe.AR<kko n 1130
jax 3 (3e veld) ... 2—

AB vat eoe eee =
bï…s._w.nâ;.o (1e vela) ....... 3—

  

  

 

   

 

  

    
   

  
   

  
d e klasse

o A,G-—»Volevì(Be eld)
=D.W.S—Ajax

_B.wit ‘(àìl'lirèìàì' j    

  

    

    

  

  

  
  

  

        

  

   

az G—Zeeburglàa ...............

2e klasse
Ajax 2—Spartaan ............... 11.30

Bl. wit 2—AB.D. Ge veld) ...... ii
D.W.S. 2—Z.5,GO.kRpe 12.30
DW.V. 2—Zeeb. 2 veld) ..... 12.—

DW.S. 3—Volew. 2 .............. 13—
W.gr_meer—AHG3 ...... eee 11.30

A. ts—Neerlandìa (‘2e vEÏd vaoi 12 —
D.E.C —Rombout (2e veld) ...... 12,—

n ei0 e 11.30
V 3—Yvogels (3e veld)..... 11.30
—Naorderhoyä ............ 12 —

Volew. 3—Meteoor (3e veld) ..... 1.30
C Meteoor 2—H,E.D.Vi‚ (le veld).. 12.—

° ‚W.V. 4 (3e veld) ....g—

veld)
veld) ....

......

 

‘‘s ”(86 veld)
2 (2e veld)
veenknnnnt

F BI Wit 7—F.H.D.C. 2 (Be veld) ..

G Aalsmeer 4—Semo (le veld) ....

2,—
Spartaan 4—Aalsmeer 3 (2e veld) 11.—
A.F.C. 3—V.V.A.. 3 (3e veld) 12.30

1.30
Bl Wit &—Sloterdijk 3 (4e veld) 11.30

Uitslagen van Zondag 3 Nov.
1e klasso

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

WMO—TBÖ& vvi eee e eee e nko 2—0

B A5R—India .................. 4—1
A.VC—Centrum ............... 1—4

2e klasse

A Argus—Meerboys ............... &—1

Eland—Heerenmarkt ........... 3—5

Achilles—TBB ...............— 0—5

B CDW—MVEZ. ..........l 8—2

Uithoorn—Odiv ............... 3—4

W.D.0.W—A,G,8. ..lo 0hh nn 1—

C P. en T—KBV..... .. .. eee 4 —2

Arta—BDK, . .. e dhé tk ok nee 1—6

D Des—N.V.Â. .......enoenenenne 8—3

zP.C—Pancratius ............— 5

3e klasse

A BW.B—HO.B. .......eteell0e
D.T.G—Ons Buiten ............

0,V.C.—Argonaut ...........

C All Ready—D.W.G. ...........

TVK—Maja .....e.lle nnenens :

Favenu—Lindenboys ........... 1—2

Res. 1e klasse

  
A DW.V. 4—Rombout 2

S.A.V.M. 2—0.V.V.0. 3
B BlWit 5—C.N.F. 2 3

C Volew. 4—S.D.%. 2 2

D Fit 2—Heemskerck 2 ............ 2

A.P.G.S. 2—W.gr‚meer 3 ........ 7—1

Res. 2e klasse

B Aalsmeer 3—3D.W. 3 ..........+ 2—1

——Heerenmarkt 2—A.,G.S. 2 ....... 0—5

© Rap 2—0.V.V.0. 5 .............. j—i

F Bwift 3—MVZ. 2 .. .. .. .. .. .. 2—2

G A,SR. 2—Olympus 2 ........... 2—

H Doss 3—De Meer 3 .............. 1—8

Res. 3e klasse

A. Shell 2 — Uithoorn 2 ........... 3—1

DeAVG I—APO. 7 vi kvo. 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 PVC.B. 2—8B.VO 2 .......... 0—10

Res. 4e klasse

A Funen 2—8.E.S. 2 .............. 4—1
Lindenboys 2—S.V.A.C. 2 ....... 3—3

C DW.G. 3—O.DE 3 ............. 3—5
0.V.G. 2—Sloterdijk 3 .......... 1—2

K Gez. Vier 3—Pancratus 3 ....... 5—1
L MV.A. 3—Eland 3 .............. 3—1
B Kromhout 22—G.H.B. 2.......... 1—0

JUNIORES
3e klasse

E Aalsmeer—Lijnden ............. 6—1

Zaterdagmiddagcompetitie.
WIJZIGING COMPETITIEINDELING.

e klassa A.
byvoegen: D.W.V.

Res. 1e k
vervallen: Dw.v.
(De gespeelde en de vastgestelde wed—

strijd van en voor D.W.V. worden ver—
vallen verklaard).

3e klassa A.
bijvoegen: Wol 2,

Res. 3e klasse B.
_ bijvoegen: V.V.G.A. 4.

Consuldienst.
‘Opde publicatielijst van de consuldienst

de Zaterdagmiddagcompetitie ont—
van de verenlgmgVV
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Úôkde in dit blaa voorkomende ROEI_OF

HICHÉ‘s || dTRoEN
worde_m geleverd door de
Chemigrafische Kunstinrichting
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Inlichtingen aan ons adres:

FIRMA 1. SAJET

RUYSCHSTRAAT 117

AMSTERDAM —OOST

TELEFOON 5—2—3.—4—2 |

 

BEKERS
LAUWERKRANSEN &n kedenedeen

LAUWERTAÄKKEEN ..vooures
. C. VERMEULEN

MEDKILLES {‘[axxöiaan 72, Tel. 307, Halfweg
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1940 FORD V.38

Keuze uit 2 motoren;
@

60 rem—pk
voormaximum zuinigheid

en goede prestaties
«

85 rem—pk
voor maximum prestaties
en groote zuinigheid

«

groote hydraulische
remmen

*

l:íuïerlù:h! schakelen
{met handel onder ‘t stuur)

*

drievoudig rijcomfort
+ *zem|NEDERLANDSCH FABRIKAAT

e

gestabiliseerd chassis
*

regelbare ventilatie N°V. NEDERLAN DSCHE

lageprijgen — zuinighois FORD AUTOMOBIEL FABRIEk
AMSTERDAM
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 _ SGEDRUKT BĲ UITGEVERS—”EN DRUKKERBVIM-‚_
g Sto oWi 5 NV, ‚ HAARLEM

 


