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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.

Remco Geesken, 2020, www.wijwarentabakkers.nl, email: remco@wiiwarentabakkers.nl
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IN EN OM AMSTERDAM
Hoofdredacteur C. H. GEUDEKER

lust om het spel te spelen, de „honger

naar de bal‘‘ zoals het heet. Deze

e ‚„honger naar de bal‘‘ is een factor

van belang, omdat zij voor zovele

spelers zozeer verschillend werkt. De

ene speler zal het wel prettig vinden

om weer te kunnen voetballen, maar

het overigens als iets gewoons aan—

vaarden, de andere speler daaren—

tegen verlangt vurig naar het moment,

waarop hij weer achter het ronde stuk

leer zal kunnen aandraven. Hij heeft

„honger naar voetbal‘ en zal op het

eerste gerecht als het ware aan—

vliegen. k

Dit is dus eigenlijk al een mentale

factor en temeer, omdat deze ,,honger

naar de bal‘‘ aangekweekt kan worden

door leiders, die de goede tact heb—

ben en in de gelegenheid zijn om deze

snaar te spannen.

Maar er zijn nog veel meer redenen
van mentale aard, waardoor de vorm

van een ploeg in gunstige of ongun—

stige zin beïnvloed wordt en het is

ook hier alweer de leiding, die van
meer betekenis moet worden geacht,

dan de spelers zelf.
Elders inditnummer maken wij een

grapje met een vereniging, die ons

ijsfeest niet zozeer kon waarderen,

omdat de clubgeest er niet door werd
meende zij. Neen, dan

ening blijven ver—

club en van oordeel
sfeest wel degelijk

n — verscheidene

en dit ook ge—
verspreide leden

prettige, sportieve

engen, is het ons

en of men dit doet

en ijsfeest of met
d‘.

s, dat weinige ver—
ogenblik in de ge—

dergelijke avondjes
 daarom meenden

door

    
   

 

   

DE NEDERLANDSE

REDACTIE, ADMINISTRATIE EN

EXPLOITATIE:

TELEFOON 27988 —

GIRO S 11400 — BANKREKENING INCASSO BANK

le JAARGANG — No. 14 — 12 FEBR. 1941

OFFICIËËL ORGAAN VAN De

ONDERAFDELING AMSTERDAM VAN

VOETBALBOND

 

ADVERTENTIE

ZUlDER AMSTELLAAN
POSTGIRO 394162 — GEM

GEVERSMIJ. „SPORTWEEKBLADEN”, AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS f 5.— PER JAAR f 2.60 PER HALF

RTÁAL, 124 CENT PER WEEK. Alles bij jaarabonnement en bij vooruitbet. |LOSSE NUMMERS 15 CENT

  

Doordat de |

Zondag in Amsterdan

vrijwel geheel sport—loos

is geweest, kan ons num—

mer deze week niet zo

rijk geïllustreerd verschij—

nen als onze lezers ge—

wend zijn.

Bovendien ligt onze tek

naar Uschi met een st

vige griep te bed, zodat

hij zijn wekelijkse plaat

niet heeft kunnen tekenen.

Volgende week zal echter

alles>wel weer in orde
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zijn, dan wordt er hopelijk
ook weer gevoetbald en...
dan gaan we met frisse
moed verder.

De Directie.

 

HET gaat er dus om zijn leden bijeen
te bouden, de vriendschapsband

tussen spelers en bestuur en spelers,
telkens weer aan te halen, hen als het

ware geen ogenblik uit het oog te ver—
liezen, kortom, hen in de sfeer van
de club te houden.

Hier geldt: wie zijn spelers loslaat
en hen aan het eind van zo‘n periode
weer terugvindt, is verloren.

Als een club na zo‘n tijdperk van
vorst, als wij thans beleefd hebben,
plots_e]ìng in vorm teruggevallen blijkt,
dan is dat niet, omdat de spelers eens—
klaps zoveel minder goed voetballen
dan daarvóór, maar dan is dat voor

. negentiendende schuld van de leiding,
dìe_ de homogeniteit, het saamhorig—
heidsgevoel in het elftal, een der

hoogste goederen in een ploeg—spel

s voetbal, verloren heeft laten gaan.

GEUDEKER.
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Meer dan 10 jaar reeds
regelt de heer G. A.
van Wagtendonk de com—
petities van ons hoofd—

stedelijke voetbal.
Voorwaar geen sinecure!

 

verdere stagnatie

en we nog op tijd

gereed komen

heeft nu de competitie van het district
stilgelegen. Zonder ons aan overdreven

uldig te maken, menen wij, dat er Zon—
bald zal kunnen worden. Dan wordt
die 15 December werd afgebroken,

an hopen wij de in zo menig opzicht
es van het seizoen 1940/1941 uit te

 dan toch maar een stagnatie
kan worden met seizoen 1939/

en seizoen 1928/1929. Ten einde
van de vele puzzles, die een
e, maar ook: het competitie—
ch meebrengt, hebben wij ons
n heer G. A. van Wagtendonk,
t di t Amsterdam, die nu
ompetitiebijltje gehakt heeft.

zo welwillend onseen inzicht
n het competitie—
oge blijken uit de

vertelt |

competitie—rad draait

aan „Sport” hoe het

dam. Zou het nu zo zijn, dat, om een theoretisch voorbeeld

te noemen, Aalsmeer, Muiderberg, Ransdorp en Bovenkerk
in één afdeling zouden komen, dan maakten wij een ge0—

grafische correctie op de indeling. Dit jaar kwamen wi

voor het geval te staan, dat wij in de eerste klasse vier R.K.
elftallen moesten onderbrengen; wij hebben toen al dade
lijk besloten, in iedere afdeling twee R.K. elftallen in te
delen, Daardoor konden wij ook beter rekening houdenmei

de speciale wensen van de Roomse clubs. Wij houden uiter
aard niet alleen rekening met de speciale Roomse feest
dagen, als Allerheiligen, Allerzielen, etc., maar ook m
speciale parochiale wensen,. Zo is bijv. R_âìpäïlïdl‘z} eens u
gesteld op verzoek van India, terwijl wij verder strikt reke

ning houden met de wens, dat door de Roomse clubs Z

dags vóór 12 uur niet gespeeld wordt. Wij wensen de fusie

loyaal en correct door te voeren, dus met alle wensen

voortspruitende uit principieel—religieuze overwegingen

van Roomse zijde, wordt door het gehele bestuur van het

district Amsterdam ten volle rekening gehouden”.

„En hoe gaat het nu met het programma? Wordt dat

van te voren opgesteld, of stelt u het van week tot week

vast?”

„Wij maken vóór het seizoen het programma op — mis

schien mag ik er even bij stilstaan, wat daaraan allemaal

vastzit.
Zoals u weet, heeft de N.V.B. als stelregel, dat een club,

die met drie elftallen in de Bond uitkomt, over twee ter—

reinen moet beschikken. Wij kunnen die eis niet stellen,

met het gevolg, dat er clubs zijn, die met zes elftallen over

één terrein beschikken. Daarbij kwam, dat in de vorige

zomer de Duitse weermacht op verschillende terreinen be—

slag gelegd had, zodat wij dit seizoen wel héél krap zaten.
Hoe gaat het nu in de praktijk? Op het bondsbureau in

de Valeriusstraat wordt een schema klaargemaakt voor de
wedstrijden van de eerste elftallen. Nu geef ik toe: ook aan
dit stelsel zitten bezwaren. Het kan bijv. achteraf blijken,

dat juist de twee favorieten de eerste en dus de negende of
de tiende ontmoeting tegen elkander speelden, zodat de
altijd zo attractieve wedstrijden tussen de sterksten tegen
het einde van het seizoen dan al gespeeld zijn. Maar dat
nadeel weegt niet op tegen het grote voordeel, dat het pro—
gramma van te voren vaststaat”.
„Maar goed, nu komt er stagnatie, zoals de laatste

strenge winters voortdurend het geval was. Wat doet u
dan? Gaat u inhaal—Zondagen vaststellen?”

„Principieel ben ik van inhaal—Zondagen geen grote
voorstander. Wel wil ik eens een Zondag gebruiken om
clubs „bij te trekken”, maar zijn de verschillen te groot,
dan acht ik 1‚nhaal_z()ndagen voor de clubs, die niet moe—
ten spelen, uit den boze. In de praktijk is het toch zo, dat
het clp_bleven draait om de wedstrijden van het eerste elf—
tal. Dáár komen bestuursleden, donateurs, supporters, kort.
om: bij de wedstrijden van „het eerste” klopt eigenlijk het
hart van de club. Wanneer je nu een club, die enige wed—
strijden vóóris, maar eenvoudig enige weken „buitenspel”
zet, dan maak je hun verenigingsleven kapot. En vaak is
het dan zo, dat juist die clubs getroffen worden, die, door
extra zorg aan hun veld te besteden, minder afkeuringen
van terreinen hadden dan de clubs met slechte terreinen.
Figenlijk dupeer je dus juist de verkeerde”.

‚‚YJVordt dan het programma steeds een week opgescho—

ven?”
„Neen, zo is het ook niet. Het beste kan ik u de gang van

         

 zaken illustreren met een voorbeeld uit de praktijk van
deze winter. Het programma kwam stil te liggen bij de
12de Zondag. Daarna publiceerden wij het programma van

” de 13de Zondag en daarna van de 14de Zondag. Tot twee—
maal toe is de gehele serie afgelast. Zondag 9 Februari was
weer het programma van de 12de wedstrijddag vastgesteld.

(Zie vervolg op pag. 192).
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ramma voor Zondag 23 Fabruari, Nu komt in de ,5pw)

kroniek” van Maandag 17 Fobruari hat N,V.B.—program.n

ook voor 29 Februari, Wiak Ik dat programma nu maar Y

to voren, dan kon Il er rakening maá houden, Maar dn

niet #0, Wat moet Ik dus doen? De „Bporikronliek‘” v

Maandag 17 Webruari mat nandaocht bestuderen, n blij!

mij nu, dat bijv. = om bij hat door u aangebaalde vo
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‘Wn nu Is hat niet, om het zwaartepunt van dé moeilijl

heden bij de N,V.B, te zoeken; maar men hoeft het In Dé
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noemen; Wij begonnen dit seizoon met een reserye 4d;

klasse, Iingedeeld van A tot en mat K, Bindadien zijn e
zoveel elftallen bij gekomen, dat de reserve 4de kla ‘." 

al tot en met afdeling O loopt! Dan hebben wij te make

met de verschillende verzoeken van de clubs W1n…'l e

vraagt men ons bijv‚, er vooral voor zorgen (Jlùl úé l|l i

altijd vrij is? Bijvoorbeeld een van de genlores.—be: b ag am
van de juniores—elftallen of een van de senlore DW gen
adsplranten—elftal, En zo hebben wij bi ° ‚‘…‚ eeiHne
nltijd een heel lijst I _’‚Ì het programms

stje mat verzoeken liggen, Met al die ,
zoeken wordt zoveel mogelijk |'nl<un|‚…' geh s i 14 i

natuurlijk wel eens h„„f‘…………„ houden, al is het

„Hoe denkt u overlgens over d i
tie? Is de achterstand niet to urulct:L*t;fc};‚::‚l‚’—d‘:.'flr'vfí" gnmpel)
t‚‚Neen. áls wij Zondag kunnen spelen en áls er dan gee

l°uhnätle meer komt, dan geloof Ik, dat we nog bi |I i.Ï|' Ix-
p nâ.1“rcl?m%<ì_nä%ell;:lt;teu kunnen besluiten”, ___
ov%rblĳven?" ekercompetities zal toch zeker geen tijd

„Neen”, aldus besloot de heer V5 ” an Wagtend W
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Neemt geen rlslco'!
Elk uur van de dag kan
uw fiets gestolen worden.

Verzakert U bij J, PELSER,
Louise de Colignystraat 10 . lTel. 85803

EN BEPERKENDE BEPALINGEN  
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= in het Sportfondsenbad
zowel in het water als er omheen, de

grootste winst was, die men mocht

ar z5 boeken.

tĳ
e sportmensen

actie verbonden
meten van el—
gebied van de
n specialis—

Men mag en zal van ons dan ook

zeker niet verwachten, dat wij de di—

verse prestaties, die de zwemsters en

zwemmers hebben geleverd, afzonder—

lijk gaan bespreken. Een uitzondering

willen wij echter maken voor den

jeugdigen Jan Ris van Amstels.

Jan Ris, een veertienjarige knaap,

wordt zo langzamerhand een bekend

persoonlijkheidje en zo goed zijn

naam ons in het programma is opge—

. vallen, zal de naam Ris ook voor u

een bekende klank hebben. Laten wij

eerlijk zijn, als adspirant van Ajax

kennen de meesten hem niet. Wellicht

de jongens, die regelmatig met of te—

gen hem spelen en de bestuurders

van zijn club, maar voor anderen is

Jan Ris precies dezelfde als iedere

andere adspirant.

 het bewijs ge—
edstrijden, die

‚ had georga—
nderlijk suc—

m Ris kent echter nog iets meer dan

voetballen. Hij is ook een uitmuntend

schaatsenrijder, hetgeen hij bij de

eerste clubontmoeting Ajax—A.F.C.

bewees en vorige week bij onze

2 „Sport”—wedstrijden nog eens onder—

lijnde. Hij kon in zijn categorie een

hoofdrol spelen.
Doordat hij voor Amstels is uitge—

komen op de A.T.B.—wedstrijden,

blijkt, dat Ris ook als gymnast zijn

sporen reeds verdient, iets dat ons
door een der Amstels—officials werd

verzekerd. En nu, behalve voetballen,

turnen en schaatsenrijden, blijkt hij

ook in de zwemsport z‘n mannetje te
staan. Hij werd in zijn categorie, 25

meter vrije slag voor jongens van 14

en 15 jaar, tweede in 14 seconden,
| ok al in deze sport

g kon leggen.
und sportjongens

gezaaid. Er zijn

n en we mogen
_ hem zijn. Of hij

mst nog eens tot de

oren, is iets, dat

wachten. In ieder
€ niet gemakkelijk

de sporten, die hij
 kiezen, waarin hij

. Maar ja, daar—

ound!

belangstel—
1 ot feit,
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Restaurant DORRIUS
N.Z. VOORBURGWAL

b/h SPUI, AMSTERDAM

Plats du Jour en à la Carte

hun vaak ingewikkelde»
H iraale

het wate

gymnasten

oefeningen beëindigden met

zweefsprong of salto, die in

eindigde.
Een ploeg van Turno en een

mengde ploeg van D.0,5S. en

gaven een demonstratie van

polo, die dan niet zo subliem mag Zi)

geweest als van „echte” waterpolo—ers

maar die het publiek toch een

zicht gaf, van wat een water

wedstrijd eigenlijk is. Temeer 1

bekende gymnast en schoonsp!

Wim Schatens aan de micerofoon teks

en uitleg gaf van hetgeen zich in het

bassin afspeelde.

Met een aardige

schoonspringen. van

Overliezen waarbij

sprongen zoals steeds het meeste

ces oogsten — was het einde

men. Voorzitter Montanjees da

  
    

 

  

 

  

 

 

 

publiek en medewerkenden voor de

gezellige middag, die zij elkander be—

reid hadden en deelde daarna de

uitslagen mede, die wij hieronder

laten volgen:
25 meter vrije slag (meisjes 12 en 13

jaar): 1. B. Munnikes (D.0.8S.) 19.2;

Borrmann (Zeeburg) 20.4; 3. A. Sellmeyer

(Amstels) 0.8.

3 — 50 meter wisselslag dames: 1. D.

T 2.2.2; 2. Zeeburg I 2.15; 3. D.0.S. II

25 meter vrije slag (jongens 12 en

jaar): 1. en 2. H. Akerboom (Zeebu

G. van Faassen (Zeeburg) 19; 3.

man 22.8.
3 X 50 meter wisselslag heren: 1. Turno

I 1572; 2. Turno II 2222; 3. tels

2.24.4.
25 meter vrije slag (meisjes 14 en 15

jaar): 1. M. Quelle (Zeeburg) 19.4; 2. N.

B1ri2nk (Simson) 21; 3. B. Snijders (D.0.S.)

21.2.

5 X 50 meter vrije slag dames: 1. D.0.S.

II 3.28.2; 2. Zeeburg 3.53.5; 3. D.0.C. 414,4.

25 meter vrije slag (jongens 14 en 15

jaar: 1. L. de Boer (D.0.0,); 2. J. Ris

(Amstels); 3. Th. Jansen (Amstels) 19.8.

Constantius en D.0.S8.5.

fuseren.
Dezer dagen werd door de besturen

van de R.K.A,S.V. „Constantius” en

„D.Q.S.S.” een gecombineerde verga—
dering gehouden, waarin de vraag
werd besproken: „Hoe kunnen we ko—
men tot versterking van de Katholie—
ke clubs in Amsterdam—West en tot
opvoering van de prestaties?”
Algemeen kwam men tot de conclu—

sie, datde tijd is aangebroken om te
komen tot één grote Katholieke Sport—
vereniging, geheel Amsterdam—West

omvattende, die tot grootse verrichtin—
gen moet kunnen leiden.
Beide besturen hebben besloten aan

hun leden voor te stellen een fusie

tussen Constantius en D.0,5.5, aan te
gaan. Hiertoe houden beide vereni—

n een buitengewone algemenen

vergadering op Dinsdag 18 Februari

    

 

 



  
  

  
  

 

  

 

  

 

  
  

 

  

  

 

   

     
  

 

  
  

   

  
  

  

  
   

  

                  

  

    

  

   

  

ET valt niet te ontkennen, dat er
 een groot aantal leden van on—

ze voetbalmaatschappij nogal zon—
begrippen heersen omtrent een

e eigenlijk reeds — en zeker bij

e clubs — gemeengoed had be—

_ men het niet beneden zijn stand
‘m er over te spreken, dan be—

men de indoortraining toch in

e gevallen als een soort kleuter—
ek ‘voor volwassen kerels en
onherroepelijk parallellen ge—

_met hetgeen op de lagere school
ramelijke oefening ten beste

_ Slechts weinig verenigingen zien in,

_ dat indoortraining, om het met de

orden van Houtman te zeggen: „een

are voorbereiding is voor de tak

uiteraard geen toeval, dat we
outman wendden, omdat deze

. Lichamelijke Oefening de

port, behalve als athleet, ook

ler door en door leerde ken—

dus in de loop der jaren ruim—

 

schoots gelegenheid had om de practi—

sche kant van de indoortraining aan de

theoretische zijde te toetsen.

Het kardinale punt van ons gesprek

vormde — vanzelfsprekend zouden we

haast zeggen — de vraag, wat het be—

lang van indoortraining in het algemeen

en in het bijzonder voor de kleine clubs

is, die immers in hoofdzaak de gemeen—

schap in onze Amsterdamse voetbalwe—

reld vormen.

„Goede indoortraining”, zegt Houtman

en hij legt de nadruk op „goede”‚ ,„kan
zorgen voor een harmonisch opgebouwd

lichaam _ met uithoudingsvermogen,

kracht, behendigheid, snelheid, veer—

kracht, volhardingsvermogen, hardheid

en bovendien voor een goede geest in de

ploeg. Vooral in deze strenge winter—

periode, nu er van buitentraining en

wedstrijden practisch niets kan komen,

vormen juist lichamelijke oefeningen in

een zaal een uitstekende gelegenheid om

de clubband strak te houden.

Dat deze training bij ons in een be—

sloten ruimte plaats vindt, is eigenlijk

het gevolg van het klimaat in ons land,

dat oefenen in het vrije veld ‘s avonds

in de winter onmogelijk maakt. En juist

omdat men dus op de zaal is aangewe—

EEN ONMISBARE VOORBEREIDIN
VOOR ELKEN SPORTMAN zen, beschouwt men N

als een ouderwetse gJ1

Natuurlijk heeft

de pretentie rasvoe

Dit is onmogelijk. D

maal alles als voetb

der — uiteraard de

weer minder aanleg.

Maar dit staat vast

genieten van voetbal (en

ders dan met een Sigare

in voetbalplunje het

zoals we enkele male

zijn beste persoon > p

ken, dan moet het lich

worden”.

Merkwaardig is, dat

„rasvoetballers” mee

ge afkeer heeft val

verkeren in de menì

dan normale aangebo

teiten een vrijbrief v

de lichamelijke con

men. Maar hoe vaak

dat dergelijke spelers v

gespeeld? Zelden ziet

techniek aan goede li

als men het zo noemen 1

„Bakhuys was hie

weinige voorbeelden‘

op. „Doch wat men

goede lichaamstechniek

 

   

   

  

  

   

  

  

 

  

   

      

  

 

  

 

  

  

    

  

voetballers het accent
meer in die richting ver
ongetwijfeld beter spel te

En.... wat wellicht 1 1
belang is voor kleine clubs
door hun spelers in de 1
stellen zich lichamelijk bete
een tegenwicht vormen te
perkte aantal krachten
schikken. Juist voor klein
is het van belang om alle moge
van hun spelers „uit te buite
zij vanzelfsprekend niet in de ©
heid zijn uit een groote voorra
riaal te putten, zooals de grot

Wat men zoal op indoort:
verwerken krijgt?

 

  

    

 

„Och,dat is verschillend”, valt I
in, „natuurlijk spelen spiìervers &
en lenigheidsofeningen — die 2
en soepel moeten worden uiìtge‘

en ontspanningsoefeningen een
rol. Deze laatste dienen voorname!”

 

 

 

 

Geen enkele sportman mag de wa
indoortraining onderschatten. Voora va

zij op de goede wijze wordt uitgeY°©,

dus onder bevoegde leiding wordt b2°”
is er geen betere traìning voor den SPÖ

dan de indoortraining. (Eigen foto **
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  Motto: ,,Zoo zijn er!”

E Zondag was somber, een dreinende regen

Viel troosteloos neer, maakte alles zo grauw,

‘n Benauwende weedom hing schier allerwegen,

De hemel geleek als gesluierd in rouw.

De takken der bomen, glad—glimmend van water, 3

Die piekten als ving‘ren des Doods in de lucht, e

u

8
9
8
8
6
8
8

hés)
Een schurftige hond stoof een kletsnatte kater

ni
Luid jankende na in een vochtige vlucht.

$

liet

$

Ëno
Verlaten en stil waren lanen en straten

S

ÊË:
Waar plassen zich vormden tot beek en tot meer,

Geen bée om wat Zon scheen de mensen te baten 5

Want traag maar gestaag viel het hemelvocht neer; é

Soms ruiste een klagende wind door de bomen | 2 
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lund
etball 1 Die zwalpend de regen aan ‘t vensterruit joeg, e

rn,
wfe„e'ívä‘}‚eî'íîf

Was Pluvius soms naar de Aarde gekomen
B2

”

‚ jan
| 9

| SB e indoortraining voor Met „extra—rantsoen‘‘ waar niet een hem om vroeg? S

. Bie
(Bigen foto „Sport”)

png
De voornoen verstierf want de middag kwam kijken,

‘t Werd drukker op straat, met de kragen omhoog
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zorie ®
$ 5

indi— verkrampte spieren Repten lieden zich voort door de diverse wijken,

. Zie tegeven. Verder is Bespat en bemodderd...... het werd maar niet droog;

gâî werking” van de romp Ze schoten de trams in die propvol zich stouwden &

 met ik van snelheids— (Als Jaggernauth‘s Kar) naar het doel van de dag, e

H8 gen gewenst. 0nì De Wedstrijd, die velen als ‘t Mekke beschouwden, G

ÊSSE$ 5 ” e nr}otedop ‘n Dorado van Voetbal, de Daav‘rende Slag! 5

àuti- y n, k eft geen zin, want
2l

s ‚a_: elke -%‘;‘ ies neemt en En rond het terrein waar de kleffige vlaggen 3

ard! € s B ‘o-er-d worden, Slap—sijplend zich vlijden langs stok en langs touw, e

n de gele conditie d?_r Daar streden de teams op bemodderde plaggen S

tma:_nn ot pvaal 401 Het Machtige Spel dat niet missen men wou; Êx_

kan e grote waar— Voort_xíurend stoof„re_qen u-it grijs-grauwre luchten Ë

agel'leì 5 automatisch af— Op Kijkers en Strijders (die weerden zich fel), 5

11ÏíÎIE oefeningen, maar Men juichte, men joelde, men zweette, men zuchtte...... %

men in nauwe samen— En ondanks de regen...... genoot men van ‘t Spel! Ê

nr
in”ze >

 er : enfmaelfdat s de (Nadruk verboden). MINSTREEL 6

nnen Bi =
&

id te scte vool
6

ecte voordelen

2

5
e ga elslalalelelelalele[|ele\alg|e11 a|Î|g|e]|sle|algaielg|g|e[a1&|elgieletglelgtatgle)

Maar wat wil men? Wat verwacht men  een derde club, namelijk A.D.W., op de—

van een lichaam, dat door ons dagelijks . zelfde avond voor indoortraining kon

beroep, hetzij zittend of door zware li—  worden ingeschakeld.

chamelijke arbeid, éénzijdig gevormd

wordt? Neen, eenmaal per week op z‘n De kosten worden hierdoor natuurlijk

minst moeten onze organen in de ge— sterk verminderd en...... een dergelijk

legenheid worden gesteld zich voor te be— samenzijn is een prima voorbereiding

reiden op de anders geaarde en vaak voor een goede verstandhouding in het

zware eisen, die de wedstrijd van Zon—  veld!”

dag stelt. t

nzedrindoortr
zij

 

  jin, die wel iets

elen, doch die niet
r nog eens extra—

wat goede wil is

r te vinden, na—
de clubs, die
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toch op de eerste plaats zelf eerbie—
digen en hoog houden.
Daarom: ons komen op het terrein

moet reeds het idee geven van een
ordelijke, beschaafde club. Wij moe—
ten daar niet aankomen, zoals wij een
kerk betreden; doch wel moeten wij
elk onbeschaafd Jawaai en rumoer
achterwege laten. Zij moeten in ons
ontmoeten: faire, eerlijke tegenstan—
ders, die zowel hun verlies als hun
overwinning dragen kunnen. Zo zul—
len onze nieuwe tegenstanders, ook in
zekere zin onze vereerders, onze vrien—
den worden”.

De „Blauw—Witter”, het clubblad
van „Constantius”, wijst op de plicht
van zelfonderzoek.
„Zowel ir. Hopster als de heer Put—

ter verklaarden zich in het algemeen
enthousiast over de samenwerking en
zouden niet graag de oude toestand
terug willen. Er werd immers met
onze principes en wensen rekening ge—
houden en het jeugdvoetbal bleef
ongemoeid.
Tot zover gaat alles dus schitterend.
Maar, zegt de schrijver verder, nu

mogen wij onder elkaar wel eens deze
vraag stellen: zijn de anderen ook
over òns tevreden? Dat wil zeggen: is
het voor anderen merkbaar, dat er
voor ons reden is in speciale Katho—
lieke clubs te blijven spelen? Tonen
wij door gesprek en door geheel ons
gedrag, dat wij inderdaad eigen op—
vattingen hebben van sportbeoefe—
ning? Komen wij er voor uit, dat het
vervullen van onze plichten vóór alles
gaat, ook wanneer zulks enige op—
offering eist in verband met onze
sportbeoefening?
Een ieder overwege maar eens!”

igingen zelf ge—

elling hebben wij
r clubbladen ge—

het interview _ in
e fusie in het alge—
de loupe genomen.
uiteraard alleen in

„Wilskracht” denkt er echter heel
anders over en heeft met bevreem—
ding en teleurstelling kennis geno—
men van het interview in „Sport”. De
schrijver — de heer R. J. de Vries,
oud—bestuurslid van de 1LC.V.B. —
hoopt, dat de heer Putter hier alleen
voor zich zelf spreekt, want ten slotte
hebben de verenigingen uit te maken
of zij terug willen naar de oude prin—
cipiële organisatie en het Doorluch—
tig Episcopaat heeft hierin ook nog
al het een en ander te zeggen. Be—
vreemding ook, omdat de heer Putter
zich persoonlijk als voorzitter van de
vroegere D.H.V.B.en als bestuurslid
van de R.K.F. altijd tegen een lande.
lijke bond heeft verzet, en degenen,

e op eenheid van organisatie aan—

chrijverwijster dan verder op,
in verschillende andere krin—

ht en in Gooi— en
gaat en vraagt
oriëntatie, bij—
quête over het

M Ons inteewiewmetden.heee Ruites

stemmen vanÎ Katholieke clubs
Onzerzijds hiertegenover deze op—

merking: wij hebben den heer P!lÎ‚U-{:

zijn mening gevraagd over de gang

van zaken in Amsterdam en deze

heeft ons daarover zijn opinie ge5

ven. Den heer Putter is dan ook

lig niets te verwijten. De idee van__f.;f.—‘

enquête lijkt ons intussen niet kw aad

Dat daarbij, naast veel wa'a_rder.‘r_-„-

ook wel enige klachten tot uiting zu!

len komen, lijkt ons zeer wa'c_1_rschu.f.

lijk, doch des te gemakkelijker zal
het dan zijn, om de oorzaken daarvan

weg te nemen en de bezwaren, zo zij

nog mochten bestaan, in gezamenlijk

overleg op te ruimen. k

Wij hebben destijds deze zaak aan—

gesneden, omdat het ons diep inte—

resseerde te weten of wij door de

fusie in Amsterdam een hechte een—

heid hadden verkregen, of dat we een

„gelijmd potje” hadden, waarvan de

lĳm niet langer zou houden, _dan de
tegenwoordige  tijdsomstandigheden

duren.
Dáár lag en ligt oi. de kern van

de zaak. En nu bemerkten wij tot
onze grote vreugde (niet alleen in het
vraaggesprek met den heer Putter,
maar ook in particuliere gesprekken
met diverse katholieke voormannen),
dat in Amsterdam het eerstgenoemde

het geval was. Nu matigen wij ons
geen oordeel aan over de situatie
buiten Amsterdam, maar wij hopen
hartelijk, dat in heel Nederland de
fusie goed werkt.

 

  

Inderdaad: om tot dát oordeel te
komen, moeten wij meer gegevens
hebben. Wij ondersteunen dus het
idee van een enquête; en zijn er nog
„haken en ogen”, welaan: laat men
dan de verschilpunten met elkaar
doorpraten in dezelfde sfeer van eer—
lijke en waarachtige eerbiediging van
elkanders religieuze overtuiging, die
ook de besprekingen in Amsterdam
kenmerkte.

Want de grondgedachte moet niet
zijn: ‚„In ‘s hemelsnaam dan maar,
laten we dan maar in fusieverband
spelen, want anders mogen we mis—
schien helemaal niet spelen” — maar:
„Gelukkig, dat wij elkander door de
ernst der tijden gevonden hebben, nu
en voor goed”.
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om de voetbalschoenen na te zien.
Wij hebben nog ruime sorteering.

P°lAM KINKERSTRAAT 147
TELEFOON 8.5.9.7.0
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Nog een zeer belangrijk

onderwerp

Met grote belangstelling heb ik in

„Sport” van 15 Januari het artikel

van den heer Van Veen gelezen. Er

ontbreekt echter een belangrijke fac—

tor, die mij onbegrijpelijk voorkomt.

et Stadion.

g‚ dat in een voetballoze
derlinge schaatswedstrij—
een schaatstournooi, zoals
en week in het Stadion
niseerd, van grote bete—

nvoor het verband in de
nede ook voor de club—
de kringen van „Con—

s” weinig indruk gemaakt. Het
_ dezer overeniging spreekt
tegen onze wedstrijden uit,
clubs daar zo goed mogelijk
ag moeten komen en dus ook
 min of meer verplicht zijn

w trijden deel te nemen.

zoals Constantius op 26
georganiseerd, waar het

lachende koe” werd op—
ziet het blad dan ook veel
'_ûäl;kêìaardoor de clubgeest

Bekwame jeugdleiders? Goed. Maar

zonder goede aanvoerders heeft het

werk van de jeugdleiders geen zin.

De aanvoerder is een zeer belang—

rijk persoon op het veld. Meestal is

hij daar niet van doordrongen of....

hij vat zijn taak verkeerd op. Uit mijn

ervaring in de reserve 4e klasse, bij

de adspiranten en juniores bleek

meermalen, dat de aanvoerder in

plaats van een „Steun”, een „struikel—

blok” was. Meermalen was hij het

      

      

 

Elke Zaterdag— en
Zondagavond populair

tarief: 35 cents; door

de week 60 cents

ertegenover deze op—
‘het is dengeachten schrij—

£ ‚ dat wij van
. ier rijders vroe—

lle andere leden dus vol—
even om hun persoonlij—

it te leven. Daarnaast
  

DE IJSPRET AFGELOOPEN?
Integendeel, het begint nu

pas goed te worden op de

OVERDEKTE KUNSTIJSBAAN

POLL O

aaeee z5 —

nde koe en ]ELIÓDÏEIDERS EN ... AANVOERDERS!
„slechte” voorbeeld. Vaak, dit vooral

bij adspiranten, is de aa nvoerder wél

de beste voetballer, maar niet de beste

leider. t

Goede jeugdleiders, prachtig!

goede aanvoerders liever! .Im‘; d

ders kunnen per slot van rekening

Maar

  

aan de spelers toch slechts thr't;ri:l-

bijbrengen. Zodra de spelers het veld

betreden, heeft de jeugdleider ni

meer te vertellen. Daarentegen b

gint tussen de krijtlijnen de praktijk

van den aanvoerder! Dan han:

zeer veel van de houding van

aanvoerder af! Hoe houdt hij zi

de theoretische lessen? Hoe 15 de aan—

voerder tijdens het spel? Kalm, be—

heerst, eerlijk, sportief? Of het tegen

deel? De juiste aanvoerder in het veld

is van grote betekenis!

€

   

  

G. ROOSEMAN

Scheidsrechter A.V.B

  

 

   

te komen, eerst de
digers aan te moedi—
den daarna gezellig

og wat te rijden op de °
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lachende koe gewel—
d op de clubgeest heeft
nken er, in deze koe—
d, dan ook niet aan

concurreren met zo‘n
og wel een lachende

   

   

   
  

 

  

  
  
  
  

   

   

    

N ons blad wordt uiteraard slechts
gewag gemaakt van de v e rri c h—

tingen van de Amsterdamse sport—

clubs. „Allicht”, hoor ik een crifischen
lezer al mompelen. „Sportclubs zijn er
nu eenmaal om ‚„verrichtingen”‘ te
presteren en we hebben een sportblad,
dat er is, om de s_portverríchfingen te

beschrijven.” f

Maar wij mogen thans eens wijzen
op het prachtige werk, dat sommige
onzer sportelubs, achter de schermen
van het wedstrijdgebeuren, verrichten.
Wijbedoelen hierde sportverenigingen
K.N.S.M.,Shell,Stoomvaart Maatschappij
,„Nederland”‘ en Stoomvaart  Maat—
schappij ,„Oceaan.‘‘ Helaas moest door
de oorlog een groot gedeelte van het

personeel dezer maatschappijen op
achtg gesteld. Nú is het

rs in menig opzicht

dat van werklozen.
tgelder heeft niet

dagelijks brood als
er zijn nogfndere
voor een nijveren,
erger dan ‘s mor—
en en niet te we—

doen..........
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Maar nu komen de sportverenigingen
voor den dag. De besturen van de ge—
noemde vier clubs werken samen voor
de ontspanning van de wachtgelders.
De Donderdagmiddagen worden ge—

vuld met voordrachten, lezingen en
films; de Dinsdagmiddagen worden
eveneens hiervoor bestemd. Maandag—
middags zijn er cursussen, de Woens—
dagmiddagen zijn gereserveerd voor
ontspanning en spel.
En zo werken de sportverenigingen

van de Stoomvaart Maatschappij ,,Ne—
derland”, de Bataafse Petroleum Maat—
schappij, de Koninklijke Nederlandse
Stoomboot Maatschappij en de Stoom—
vaart Maatschappij „Oceaan‘‘ samen,
om hun leden (tussen haakjes ook de
andere wachtgelders, die geen lid
zijn) geestelijke ontspanning te geven.

Zij doen daarmede schitterend werk.
Zij heffen daarmede hun club op boven
het idee van: winnen of verliezen.
Ze kunnen slechts winnen. Ze winnen
de sympathie van een ieder en ze
winnen de geestkracht van de wacht—
gelders en van hun leden.
Aan de sportverenigingen „Shell,

K‚.N.S.M., Stoomvaart Mij. ,‚Nederland”
en ,„Oceaan‘‘ ons respect! J. W.

 

 



   

  

  
  

   

 

  
     

 

  
    

    
    

   

    

    

  

   

  

   

  
  
  

 

  
   
    

  

  
  
   
   

   
  

   

  

  

  
  

  

opgaven der
eensluidend

r afwijkend wor—
overeenkomstig

iedere week

et cijfer 1 op

W de afdeling {Amsterdam |
d

i

Boecten.
Beboet wegens het niet—inzenden der

elftallenopgaven voor de maand Februari

1941:

472 A.F.C. (sen. 1, 2, 3 en 4) f 1.—.
473 Amstel f 1,.—,
474 Blectra, / 1.—,
475 Holver f 1.—
476 S.5.Z. f 1.—.
477 TV.K. f 1—.
478 V. en V. / 1,—,2
479 Wilh. Vooruit f 1.—.
480 Wilskracht (sen.) / 1.—.
481 ZR.C. / 1,—.
482 A,B.D, d.d. 24 Nov‚, A.E.D—T.D.Ö.

adsp., w‚n.o. / 5,—.
483 Neerlandia, d.d. 24 Nov., Neerlandia 3

P. en T. 5, adm.kosten f 2.50.
484 Neerlandia, idem, art. 10 sub e Comp.—

Regl. f 1—. _I
485 W.M.H.O., d.d. 8 Dec., W.M.H.O. 3—

B.D.K. 3, adm.kosten y 2.50.

486 W.M.H.O., idem, art. 10 sub e Comp.—
Regl. f 1., —.

487 B.P.C., d.d. 24 Nov., D.E.0.—B.FP.CÖ.
jun., adm.kosten. f 2.50.

4883 B.P.C. idem, art. 10 sub e Comp.—Regl.
1,.—.

489 £.T.S., d.d. 17 Nov., RT.S—T.0.S./
Actief, adm.kosten // 2.50.

490 R.T.S., idem, art. 10 sub e Comp.—Regl.
f 1—. sk

Adresveranderingen.

Blz. i
39 H. M. Anneveldt, seer. F.H.D.C., Leid—

segracht 92 2e.

52 J. Snapper, wedstr.—secr. Neerlandia,

Hogeweg 1B 2e.

68 Secr, S.V.B. M. Peeper is weer Lek—

straat 62.

4 Bijvoegen : V.G.K., seer, W. Chr. Men—

i gä Jaä de Haenstraat 32.

7 A. Roos, jeugdzaken W.gr‚meer, 1e Jan

= Steenstraat 2 2e.

92 w‚. F. v. d. Gronden, Borgerstraat

152 3e.

| %lij5t Minahassa.

Op verzoek van de Vereniging „Mina—

”o wordt onderstaand de volledige

ijst dezer vereniging gepubliceerd.

tuele bezwaren tegen één of meer

leden gelieve men schriftelijk mede

aan het bondsbureau.

24 2e, 1 Novem—

t 723e.
aat 105 1e,

van de Nederlandse Voetbalbond

lactie—Commissie: J. A. W. Bergvelt, G. H. Hauber, H. M. A. Roskam

”Overnama geheel of gedeeltelijk verboden bij de Auteurswet 1912

5

W. v. d. Bongaard, Minahassastraat 35 3

F. H. Born, Lutmastraat 46 hs.

F. F. Bot, Nova Zemblastraal 16 3e

F Bouwhuis, Polanenstraat 10 3e. __

J. Donkers, Transvaalkade 85 bv., 12 M

1921.
J. Ferwerda, Krammatweg 70 3e.

B. L. Gemmel, Amstel 75 3e. ot

A. J. Gillissen, Minahassastraat 35 h

Juni 1924 gn
D. Gillissen, Minahassastraat 35 hs

J. Gillissen, Minahassastraat 35 hs

8. J. Gillissen, Minahassastraat 35 hs, 2

December 1926. $

H. Hopman, Palembangstraat 10 1e, 5 F

bruari 1922.
B. v. d. Hove, Palembangstraat 4 2e.

B. H. v. d. Hove Sr., Palembangstraat 4 2

23 Januari 1894.

J. v. d. Hove, Palembangstraat 4 2e.

S. Jas, Formosastraat 10 2e, 16 Juli 192

A. Kamphorst, Minahassastraat 34 hs

C. A. Kamphorst, Minahassastraat 34 h:

23 Januari 1923.
G. C. Kamphorst, Minahassastraat 34 hs

18 Juni 1924.
J. Kamphorst, Minahassastraat 34 hs., 15
April 1928.

L. Keijman,
Maart 1927.

G.181âèck, Minahassastraat 51 1e, 13 April

H. Kick, Minahassastraat 38 2e.
J. Kokkelkorn, Rijnstraat 63 3e‚ 9 Decem—
ber 1919.

L. E. v. d. Kuijl, Ambonstraat 32 3e.
L. Kwaadsteniet, Formosastraat 9 hs., 5
October 1927.

J. F. Leek, Waalstraat 172 3e.
J. G. Mackay, Palembangstraat 1 hs., 2
Mei 1928,

J. W. Meijer, Minahassastraat 34 2e.
Mì91èdzîeuer‚ Minahassastraat 34 2e, 3 Mei

Palembangstraat 6 hs.,

W. Mèijer. Minahassastraat 34 2e, 4 Ja—
nuari 19ä.

A. M. Mookhoek, J. M. Kemperstr $
H1%}Noggember 1923 P hsk 36 1

. Plaats, Palembangstraat 4 —‘vember 1898. € glbe„ n
A. de Rooy, Minahassastraat 37 No—
vember 1921. e # N

K. J. M. de Rooy, Minahass ‘ 3e
23 December 1927. Baktaat 37 3e,

F. W. Schulze, _Keizersgracht 267.
H. Schulze, Keìzersgracht 267, 4 Juni 1922
J. Schutte, Minahassastraat 35 hs.
A.ĲSàìì.gboom. Ombilinstraat 12 1e, 4 Juni

F.lgá°Smit‚, Transvaalkade 13 hs., 29 Juli

H. Steenbeek, W. Schoutenstraat 57 3e.
C, P. Stevensweert, Minahassastraat 25 3e.
P. M. Stevensweert, Minahassastraat 25 3e.
M. W. Teekamp, Soembawastraat 47 1e,

8 Juni 1919.
B, F. Volkers, Lumeijstraat 40 3e, 14 Ja—
nuari 1924.

P. B. Volkers, Lumeijstraat 40 3e.
P. Wakker, Nieuwe Oostenburgerstraat 10

3e‚ 5 Maart 1924.
J. A. Westenborg, Minahassastraat 32 hs.
J. R. H. Zeeman, Fred. Hendrikstraat 168

3e, 14 April 1924.
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Amst Boys g—D"'V 2
F.HD.C. 3——AAG-.3

Rod13—DWS 8

    

  ” (1e ve1d)

Unity 3—vD.Oo. 2 "ì'1e veld) .... Ie—
_Wilskracht i—_Roda 2 (le veld).. 12.—

N gag?
B2

0 BLT,O. 4—5.D.Z. 4 ........... 2.—

2,8.V.C. 2_—Meerboys 3 ........ 12.30

O.V.V.0. 6—Sloterdijk 4 (3e veld) 11.—

P A.Z.V. 3—Heemskerck 4 ........ 11.—

T.V.K. 3—Minahassa 3 .......... 11.—

JUNIORES

1e klasse

AF.C—D.W.S. (3e veld) ....... 2.30

Blauw—Wit—Volewijckers (2e

Zeeburgia—Ajax (3e ve1d)

2e klasse

Ajax 2—Volewijckers 2 ....

D.W.V. 2—Germaan (2e veld) |

SL.T.0—Blauw—Wit 2

Spartaan—S.D.W. (2e veld)

 

3e klasse

A H.E.D.W —Meteoor (2e veld) .

. Vooruit—J.0,8. .. ... .... .. l

pIw—Volewijckers 3 (2e veld

B D.J.K—Animo (2e veld) ......

T.D.0,—A.E.D

Volewijckers 4—Fit (2e veld) .

Yyogels—Electra ”e

C Argonaut—W.gr.meer

  

BPG—D.E.GÖ. eoeehtres 11.—

Rapiditas—Zeeburgia 2 (3e veld) 2.30

D Ajax 3—Madjoe ..............—> z—

Rapiditas 2—0.D.E. ............— 11.—

E DW.S. 3—A.V.C. ..... ..li eee n n 11.—
 

VVA—AaIsmem (2e veld) ..... 12.30

F.H.D.C.—Blauw—Wit 3

F Oranje—Zwart—V.V.A, 2 (2e veld) 11.—

Sloterdijk—W.M.S. 12

e v e eeen 230
G D.W.G—Eland t tt enoztoat . 11

Gold Star—Z.8.6.0. ............ 11.—

HTDW—Eland 2 . … lllo 12.30

Vespucci—H.E.D.W. 2 (2e veld) .. 2.—

Maja—A.G.8. ......eenennnnnnnk 11,—

SLTOÖ. I—JHK. ..lleloenelee 11.—

ADSPIRANTEN

e klasse

A,F.GC.—D.W.V. (3e veld) ........ 11.—

 AJBErELELO. vo ueeeokonm k 11.—

D.W.S—Blauw—Wit ............. 11.—

Volewijckers—Aeeburgia (3e veld) 11.—

2e klasse

Ajax 2—D.W.B. 2 ..l l 12.30

W‚gr.meer—Blauw—Wit 2 (Î2e v.) 12.30

D.W.V. 2—A.E.D. (3e veld) ...... 11.—

Volewijckers 2—Spartaan (3e v.) 12.30

Zeeburgia 2—Z.8.G.0. (le veld) . 11.—

3e klasse

A F.H.D.C—Blauw—Wit 3 ......... 11.—
D.E.C.—A.F.C. 2 (2e veld) ...... 11—

B Meteoor—Volewijckers 3 (le v.) . 12,—
D.W.V. 3—Yboys (3e veld) ...... 12.30

C D.W.V. 4—5.E.S. (3e veld) ...... 2—
Volewijckers 4—Centrum (Be v.) . 2.—
WM.C—H.E.D.W. v kk vv vk kkk kl 11.—
Zeeburgia 3—Meteoor 2 (le veld) 12.30

Rapiditas—Zeeburgia 4 (3e veld) 1..—
Blauw—Wit 4—O.V.V.0. (3e veld) 11.—
D.W.S. 3—Ajax 3 ............... 12.30

4 T.0.G.—D.V,A.V. (2e veld) ...... 12.30

E DJK—Fit (ÎÌe veld) ........... 11.—
Achilles—T.D.0, ..inn vak v kkk 11,—

FIJOS—EPÖ, val 12.—
Z,8.V.C.—Stevo ...........l...... 11,—
O.V.V.0. 2—T.D.W. (2e veld) .... 1230

AB.V.KE—IIW. va eee ooë 12.—

Ontwaakt—Meerboys ........... 1Ì'_
.......... 11.—

p Bnhmkamnven-—'.t'<)û d gj6t 12 —

eer 2—Rap (2e veld)
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laagsche
Maatschappij voor

ensverzekering van 1836,

  

  

  kunt sluiten, gedekt met
A

oorlogsmolest—risico ?

lijvend bij den Hoofdinspecteur:

— Nic. Witsenstraat 15 — Tel. 31485

‘ de in dit blad voorkomende
A

CLICHÈÉ‘s
worden geleverd door de

Chemigrafische Kunstinrichting

     

HAARLEMMER HOUTTUINEN Nos. 193—197
AMSTERDAM — TEL. 46955—46459 en 45913

 

      

  
   

  
     

n spannende boek,

aat, gebonden in
nd, kostte oor—

 onze lezers hebben
van o.s. bestel—

aar voor slechts

° EN T
dit koopje

spoedigaanr

    

    
 

    

 

    

[IA TRA

SHREÊT
Tel. 31 660 — Rembrandtspl. 26

KEUKEN EN DRANKEN

OUDE KWALITEIT

Gem. Bus 10‘/, — 11 uur à 25 c.

 

22729 Telefoon 22929
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TREUZELT NIET
WEEST KÒRT,

NEÊMT EEN
ABONNEMENT OP
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BEKENDMAKINCG
Nei vooo

 

100.000 — 50.000 — 30.000
25.000 (3x) — 20.000 (2x)
15.000 — 10.000 — 5.000 (5x)
3.000 — 2.000 (5x) — 1.500

Trekkingslijsten wor—
den gratis toegezonden

Zendt f 2.50 voor deel—
name. Tel. best. 52342

Fa. 1. SAJET

(11x) — 1.000 (75%) en
vele kleine prijzen.

ALLES OP ÉÉN DAG!!

Ruyschstr. 117, tel. 52342

Filialen: Bn. Oranjestr. 28, tel. 49232

Molsteeg 5, telefoon 43029 
ze PREMIE—ROMAN

Men hoort nog maar al te vaak de dwaze bewering, dat de

begefenaren van sport een roman niet zouden waarderen.

Wij hebben deze bewering altijd naar het rijk der fabelen

verwezen en grepen daarom — wij zouden haast zeggen

. het tegendeel te bewijzen — de gelegenheid om onze

tegen ongekend lage prijs een spannend avonturen—

te brengen, met beide handen aan.

ebben, uitsluitend voor onze lezers, nog enkele exem—

beschikbaar van de roman van Jan Ubbink,

E RODE PASSAGCIER

    
  

 

 



 

  

  

  

  

   
  
  

 

     

heeft altijd uitgemunt door:

Constructie
de beroemde Ford V—8 motor is het toppunt van een—

voud en kracht en zuinigheid.

Prestaties
reeds tientallen jaren heeft het Ford—product top—pres—

taties geleverd.

Fraai uiterlijk
Ford automobielen zijn ware meesterwerken op hp het

gebied van carrosseriebouw.

< ©| Service
$ Ford en Service zijn in den loop der jaren één be—

grip geworden.

Ook in de toekomst houdt Ford

zijn reputatie hoog !

N.V. NEDERLANDSCHE FORD AU   TOMOBIËL FABRIEK — AMSTERDAM

GEÏRIJKT BĲ UFTGEVERS. EN |)fll'KI1FJG…IÉ—…—I(UIJL;R!)F; N.V.. HAARLEM

dn

 

 


