
 

 

  



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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Uitgebreid Paaschprograran

TRAUMMUSIK
‘/[ar'f Ha

„De Oude Herberghe”
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uurtje een genot. @
De winteravonden M. ZWARTEPOORTE

eeeoo Begos © ya vrĳ_ílí: EO HDP

Het adref on (adpak meebrengen) ‘T HUWELIJkSP,
É°aîiîo |—”uS}‚|:x'.)frzt:.li;leerrr: ALLE WERKDAGEN tot ËÁĲ 6
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en Zaterdagavond v/a 8 u.
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  Speelt goed biljart
op ‘n goed biljart
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KWALITEITS CHOCOLADE

    

 

Extra verzorgde FAMILIE—DIN E

GEBR. SWEERING RESTAURAN
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GROTE EN KLEINE ZALEN VOOR PARTI

GEËN SPORTMAN
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Last met scheren??

PREP probeeren !!
Vóór het inzepen op de huid

U zich dagelijks voor
‘Uw genoegen.

…“nllltlbeksndeIS(fi-f
en smetten,

plekken, brand—
zlt!.en koortsuit—

flfllndrmen.utteecxemen
inelk huìsgezin een
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U KENT TÒOCH REEDS

DAÏINTY,
het meest volmaakte Neder—
landsche Haarmiddel?

betta agnn gaordeee
hndthetden dag ân
…|dlhu vorm,

tegen inzen—
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Handel Mij.
CORNWALL N.V.
Rokin 71 , Ansterdam—G
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tijd nogal wat ge—
r het beruchte, het

rubriek ,„Achter
p dit euvel de aan—
wij zijn er in dit

dartikeltje tegen van
en zelfs onze huisbard
verleden week in zijn

ende clubbladen
alen art1kelen en

en, die de sportdag
1, mitsgaders de

ven, getekend werd.
ijk. Er is in de sport

ers dan een vrij—
enomen plicht niet

rergallen. Daartegen
den opgetreden!

wij oppassen om,
Hollands spreek—

 de bomen het bos
and: „ woorden

voor b*waren om
enkelen het goede

rgeten.
 is het aantal dier—
 week, in weer en

uittrekken om het
veel en veel

  

  

 

ARTAAL, 12 CENT PER WEEK. Alles bij jaaraoonnement en bij voorultbet, L©55

het s.n.o. onvermijdelijk is. Vooral de
laatste tijd zijn er nogal eens gevallen
geweest, waarin de aangewezen
scheidsrechter niet in de gelegenheid
was zijn plicht na tekomen en evenmin
om daarvan kennis te geven. Doch
ook in normale tijden kan het voor—
komen, dat een scheidsrechter, door
ziekte of welke andere geldige reden
dan ook, niet komen kan. In al deze
gevallen is dus force majeure in het
spel en dienen we het ongerief als
onvermijdelijk te accepteren. Trek—
ken wij deze gevallen van het totaal
af, dan blijft er — gelukkig — slechts
een zeer gering aantal van die lamme
s.n.o.‘s over, een aantal, dat in gener—
lei verhouding staat tot dat dergenen,
die hun plicht vervullen.

ok 38
F3

WII schrijven dit, omdat is gebleken,
dat men ook in dit opzicht is

gaan generaliseren en daarmede,
door enkele slechte te kapittelen, de
gehele scheidsrechtersstand in mis—

crediet brengt. En dat was allerminst
de bedoeling en mag ook allerminst
het gevolg zijn van een actie, die slechts

beoogde enkele lieden, die zich

jegens de sport misdroegen, tot de
orde te roepen.
Bovendien blijft de districtsleiding

steeds doende om de oorzaken van

e JAARGANG

    

  

  

REDACTIË,

No, 22 8 APRIL 1941

OFFICIËËL ORGAAN VAN Di

ONDERAFDELING AMSTERDAM VAN

DE NEDERLANDSF VOETBALBOND

|N EN OM AMSTERDAM ADMINISTRATIË EN ADVERTENTI

EXPLOITAÄTIË: ZUlDER AMSTRLLAAN 214

Hoofdredacteur C. H. GEUDEKER TELErOON 27988. POSTGIRO 394161 . GEN

GIRO S 11400— BANKREKENING INCASSO BANK

VERSMIJ. .„SPORTWEEKBLADEN”, AMSTERDAM ABONNEMENTSPRIJS ‘ 5.. PER JaAR 1260 PER HALI
NUMMERS 15 CENT

Voortaan——

Dinsdagavond
7L/CÊ verheugt ons onze abon

né‘s te kunnen mededelen,

dat wij erin geslaagd zijn het uur

van verschijnen van „Sport‘‘ zo

danig te vervroegen, dat het

voortaan reeds

des Dinsdagsavonds

in hun bezit kan zijn.
Wij vertrouwen hiermede de

aantrekkelijkheid van ons blad

opnieuw verhoogd te hebben en
daardoor onze abonné‘s van

dienst te zijn geweest,

Directie

  
  
  
  
  
  
   

  

 
„Sport‘‘

 

het euvel — want tekort aan scheid
rechters is er ook wel eens niet vreemd
aan — weg te nemen. Er is dit seizoc

een groot aantal nieuwe scheids
rechters gefokt en nog staat zelfs
een nieuwe spoed—sursus te wachten
Daarmede hoopt men het s.n.o. in
de uitslagenlijsten in de toekomst ge—
heel weg te werken en in dit streven
dienen allen, die het goed met onze
sport menen, naar beste krachten
hun hulp te verlenen. GEUDEKER.
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District Amsterdam van de N.V.B.

 

A.B.IM. IS PRACTISCH ONBEREIKBAAR

Spannende race tussen
Vespucci en Olympus

DOOB de uitslagen van Zondag j.l. is in de eerste klasse
d A de over—het—IJse club A,B.LM. practisch onbereik—
baar geworden. Het sloeg in een uitwedstrijd zijn grote
concurrent Fit met 1—0 en is thans, met nog zes wedstrij——
den te spelen, reeds zes verliespunten voor op IJboys, Fit
en W.M.C,

De stand luidt thans (Hema—A.D.E. 2—1, Semo—Taba
4—0, Shell—IJboys O—i en Gezellen Vier—W.M.C. 2—3)
als volgt:

gew. gel. verl. pnt. ov—t.BesD.

BIM eeen 14 i2 1 4 25  33—11
Hb0YS ..vno lavi 13 8 1 4 17 go 220i
tC.0000od eee d3 7 01 4 odj5 og6 o7
WM.©. .. .. .. . .... .. 2 7 sg 15 22 13
ABA . .. .. . o voo 14 6 2 6 14 3s s0
Hhe Unity ........... 14 _ 6 oar 13 3537
Gez, Vier .............. 13 4 (4 5 12 ö 26
AB . l k p oötanes 12 004 3 \ 5 11 , 3s og
Shelb . .. ;. ao eoeal 12 0 08 03\ 8 9 ogo2
HEM.A. ol. 12 3 0 9 6 2024
BEBMO, ..0 14 Mam hd 11 5 2960

De wedstrijd Fit—A.B.IM. bracht een maximum aan
spanning, enige incidenten en een 1—0—overwinning voor
de club, die men zo langzamerhand wel de aanstaande
kampioen mag gaan noemen. Fit is hiermede vrijwel uit—
geschakeld, maar het is met ere gesneuveld, want voor den
objectieven toeschouwer was de 1—0 meer dan A.BIM.
toekwam. Een gelijk spel had een bevredigender indruk
gemaakt.
Van beide zijden heeft men zich ten volle gegeven en

zijn uiterste best gedaan. Begrijpelijkerwijze spelen in
zo‘n wedstrijd de zenuwen een belangrijke rol en het zul—
len ook wel die vermaledijle zenuwen geweest zijn, die er
de schuld van waren, dat twee spelers van A.BIM. —
Geluk en Wijbrandts — die tegelijk naar de bal kopten,
zo ongelukkig tegen elkaar botsten, dat zij bloedend ge—
wond werden en het spel onderbroken moest worden.
Het zag er aanvankelijk heel erg uit, maar gelukkig

viel het nogal mee. Geluk kon even later weer meedoen
(hij had een verband om zijn hoofd en had waarlijk nog
de moed een paar maal te koppen) en Wijbrandts kon,
na zich in het Burgerziekenhuis te hebben laten verbin—
den, weer naar het terrein gaan, om als toeschouwer het
spel te volgen. Hij werd verdienstelijk vervangen door
Merkelbach, die des morgens nog voor het derde elftal
gespeeld had.
Voor zover wij konden nagaan, was er geen E.H.B.O.—

man aanwezig. Dit was een paar weken geleden ook niet
het geval bij Taba—A.B.IM., waar een speler, die zijn
been brak, geruime tijd moest wachten, voor hij geholpen
kon worden. Weten de clubs niet, dat zij tegen een kleine
jaarlijkse contributie aan de E.H.B.O. regelmatig een zie—
kenbroeder op hun terrein kunnen hebben? Laten de ver—
enigingen dit toch vooral doen; een ongeval kan bij voet—
bal nu eenmaal altijd gebeuren en wel zwaar is de ver—
antwoordelijkheid van een clubbestuur, dat het verwijt
zou kunnen treffen: „Als er eerder hulp geweest was, dan
was alles goed afgelopen....”
Na zeven minuten werd de wedstrijd hervat. „Aan de

kant” werd scheidsrechter Schouten hiervan een verwijt
_äàn&flkt. ij had, zo zeiden sommigen, alleen moeten af—
uiten om de geblesseerde spelers het veld te doen ver—

laten en daarna het spel onmiddellijk moeten hervatten.
Wij vroegen scheidsrechter Schouten naar zijn mening
en hij was van oordeel, dat het zijn plicht als scheids—
rechter en mens was, om met hervatten te wachten. „Het
was een hele consternatie en ook de spelers van A,BI.M.

‚ veblesseerde tegenstanders toe

n n f—'Lrbi‚ìc kleedkamer om te horen
: aangezien ze allen vreesd

u eigenlijk gaande wa5, =L«Îr:_L.fffll'‚1‘l ze *-jĲ o s

nter leis erneags Gooou jn 0ak olukernatigs 0
u j f strijd hervat”.

niet Z‘àìèvaâègàît;äg-dîc“?íräätêgijwul onmiddellijk

späîr Spiers lelijk te vallen, duct_x hij .?ä).”-‚;î;' ‘,f/‚

het veld blijven; even leek door deze ”w…1r'ríl ka d

aan ruw spel te wijten waren, of het spel zou ver:

doch gelukkig bleek daarvan met.s__ Ù i pi

| r al die narigheid blijkbaa
Inmiddels was er door a eken. Want d.

tijd over gebleven, omddoelpunten te maken, want d

ì nke stand in. |

gn]âïînäît Ëàîvatting zag men drie kv_vartu‚:!yl _"….'.‘_b.“'.

opwindende spanning, waarbij men er1?1{?fe mak rr a Jl

zijden een doelpunt als he_\_t ware „/»d.gflì'ld.f lí]_îl )

niet geschiedde, lag elgenlu_l; aan de qan‘y‚} ers zel

Enerzijds had Nieuwenhuijzen, de voor treffeli; e

denvoor van A.B.I.M,, veel te weinlg steun van zijn|

nenspelers, en anderzijds was bij F‘it nndcĳ:uwm*_ -

juist de rem! Jammer, dat glga e_r_1thoug;aste en ha.}'u z

gende Zilverberg aan te véél ijver lijdt; dat klink

bij een voetbalspeler, maar als een rechtsbinnen o1

nu eens een beetje overdreven te zeggen — tegelijk

linksback, rechtsbuiten en spil wil spelen, dan is hi

het moment, dat men hem als rechtsbinnen nodig I

net niet te vinden.
Een kwartier voor tijd maakte A.BI.M. een doelp

en men voelde, dat dit de beslissing bracht; de weds
was het type van een ontmoeting, waarbij degene, di
eerste doelpunt maakt, wint.
Het doelpunt zelf was een „beauty”; een prac

voorzet van linksbuiten De Keizer belandde bij Nieuw
huijzen, die zijn hersens en zijn benen gebruikte er
„bekeken doelpunt” maakte (0—1).

Fit wierp het elftal letterlijk door elkaar, hetgeer
kracht van de thuisclub allerminst ten goede kwan
ondanks wanhopige pogingen kwam het einde met 0
waarmede A,BI.M. werkelijk de handen dicht mag knij

* *
ak

epen direct naa €

?päers gingen toen naa

 

 

 

 

  

Verrassend mag wel de uitslag van Semo—Taba
noemd worden, waar wel niemand de thuisclub een 4
overwinning zal hebben toegedacht. Het feit, dat Senvoor het_c_aerst_weer de beschikking had over z‘n eigen te
rein, schijnt bij de spelers wonderen verricht te hebben
Semo nam de leiding door zijn linksbinnen Schouten tot de rust bleef de stand 1—0. In de tweede helftoen Semo de felle Noord—Ooster pal mee kreeg, werd h:

Ì’ìvan lîl_k hout zaagt men plaïken”. Vijf minuten na det."l?âvattmg was het 2—0 door Schouten; een kwartier voornjlaa 1=nJgerd het 3—0 uit een serimmage en even voor tijdakte Pits, uit een moole voorzet van Alberding, hetfrfi.mte doelpulnt van de dag (4—0). ”iaal.... zal het de club van Bommels veel helpen‘YVĳBÊHÏIIÊ'IIÌ.ËÉM.A. won óók wel met 2—1 van AD.E. Reedsdonsen 6 EIÌÌ _ä1_a de aanvang hadden de eenheidsprijsan rechtê irîî<äät% (â‘az)a£rdcèe lmtksbuliton een zuivere pass0 C + rust is het zo gebleven, maarä%%îsdvel_]f minuten na de hervatting was de stand gelijklelding negïèldgenvoqr van A.D.E. (1—1). Fel werd om dedoor d gt reden, die ten slotte acht minuten voor00reht'laulSC1ub veroverd en behouden werdijzen w}? verslag van de wedstrijd Shell—IJboys verIn 1 Blâràï(î.lîtrIglîiigu%ré8k „de wedstrijd van de dag”
elu 2. ”0 vespucci weinig fraai spel; de thuiswËrbdnla&Ë äê-‘ à€ìdlng‚_ die haar nog voor de rust ontnomen

. Aa ervatting gaf De Kip aan de gasten de lei—htr ï_llâìl V_BSDUCCI door een derde doelpunt de over
Het 1Ë 1Î)Êis%h5tâlzgteme in de k{ n, da n In de kringen van Baumgartnerääläeìïll_lgevl‘flüûlï In zijn nopjes was, want.... Olympus, metvallers spelende, bracht het tegen Lijnden niet ver—
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   belde protendenten
# berolkt heeft.

1 11 en dezolfde uitslag

| jkt, hoe buitengewoon

verschil tussen de eerste klas—

43) is hiervan een bewijs.

  

  
‚ gew. gel. verl. pnt. v—b.

8 2 2 18 42—14

5 0 3 18 33—19

5 4 2 14 27—15

5 3 4 13 27—20
6 1 6 13 36—38
4 3 4 11 27—24
5 1 6 11 23—30
2 5 5 9 21—30

3 2 B B _ 26—38

4 0 8 8 _ 26—41

3 1 6 7 __ 14—33

 

  

 

  
  

   

 

  
  

  
  
    
    

 

udt z‘n opmars kranig vol; jammer toch,

jongste successen van zijn geliefde club
beleven.
ä— dat, qua verliespunten, de leiding

slagen. Met rust was de stand 1—1 en

t maakten de gecombineerden (tegen
punten.
geworden, dank zij een 4—2—overwin—

dat Eland met de rust met 1—0 had
ok W.M.H.O. houd moedig vol en her—

jeen 3—0—overwinning op Meerboys. De

idend kwartet is als volgt:

  

  
  

   

  

 

    

  

gesp. gew. gel. verl. pnt. v—t.

Bu..—... 14 — 11 —— 3 22 51—24

an.1 Â8 9 1 3 19 52—22

n. vEÛ 9 1 3 19 47—29

n 13 8 1 4 17 53—23  

  

nt te worden, dat in deze afdeling 18 wed—

 moeten worden, zodat Eland er in ieder
oorstaat.
 de beide kampioenscandidaten, A.G.5.

A.G.S. deed het voor zijn doen heel

tegen C.D.W.) maar N.A.0, boekte een
  

 

   

      

   

 

   

   

 

  

  

 

  

    

  

rkwaardige herstel van W.M.H.Z., dat

de degradatieclub, de moeite van het

Nu weer werd van K.B.V. gewonnen

et in de lagere regionen een gedrang

rden is. Men oordele:

  

  

gesp. gew. gel. verl, pnt. v—i.

12 3 1 8 7 37—47

11 3 _— 8 6 _ 36—53

12 3 _— 9 6 _ 33—56

het echt een dag van lief en leed. Het

g in de verdrukking, maar het tweede

werden kampioen met de volgende

gesp. gew. gel. verl. pnt. v—t.

t2 1l 1 23 69—8

r leiding van den bekenden oud—

r aan mental—training beginnen.

hoewel D.E.S. officieel nog steeds de

het toch meer en meer duidelijk, dat

t worden. Men beoordele de stand:

gesp. gew. gel. verl. pni. v—t.

e 43 — H. 4 2 21 52 27

10 0 0 20 74—23

6 1 2 13 42 24
6 0 4 12 37—25

5 0 4 10 3830
4 2 5 10 49548
2 2 5 6  20—26

Ë 0 5 4 ° 16—34
i © 6 9 2 2258

13 -«ü- —4 — 16 0 10—67     
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De bal heeft de lat geschampt, doch keeper Sligting

post. Een moment uit de wedstrijd Shell—Y—boys.
(Eigen foto: „Sport”)

was op z‘n

De derde klassers

Bij Argonaut—D.T.C. (1—0) is jammer genoeg een on—

geval gebeurd. De rechtsbuiten van D.T.C. kwam ongeluk—

kig te vallen en bleek zijn sleutelbeen gebroken te hebben.

De keeper van Argonaut moest geblesseerd het veld ver—

laten, maar dit ongeval had geen ernstige consequenties.

Van beide zijden werd ons met nadruk verzekerd, dat beide

ongevallen aan een ongelukkige samenloop van omstan—

digheden te wijten waren.

In 3 C gaat Schellingwoude rustig verder op de weg, die

naar promotie voert. Thans werd weer de uitwedstrijd

tegen All Ready met 6—3 gewonnen.

De Kampioenen

In snel tempo komen de kampioenen zich nu aandienen.

Wij begroeten als kampioen: De adspiranten van D.J.K,,

de juniores van D.J.K., de adspiranten van K.B.V., het

zevende adspiranten—elftal van Blauw—Wit, en het zesde

adspírant.en—elftal van D.W.S. Verder: de adspiranten van

v.v.A. en het tweede elftal van A,E.D.

Onze hartelijke gelukwensen.
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zal met de Paasdagen geen

gebrek aan voetbal zijn
atm

  

 

  
  

 

  

 

  

 

  
  

   

  
  

  

    

  

 

  

  

  
     

  

   

  
  
  

    

  

 

  

     

  

 

  

 

interessante tournooien

Amsterdamse voetballlefhebbers
behoeven niet

L %e zijn, dat zij met de komende Paasdager

halve de normale co

wedstrijden zullen zitten. Be

Ùudstrflden die uiteraard doorgang vinden, het

schillende clubs weer de traditlonele Paastourno

interessante wedstrijde

aniseerd, zodat er aan

een dergelijke rage — org
gepog l %l. hoop, dat u rebrek zal heersen.

an weeti n van u,
i

ijden bij me iln”b.uurt mm-lziï _ Uiteraard vraagt het Ajax-—Blauw-Wn.ä.n ver

u "*…"‘‚3“…‚‚„‚„„‘""'“…voo vi... Q In de eerste plaats de aandacht. Behalve de Îr,(f.‚_‚‚‚‘ »

* dar 110° # gatoren zijn ook het Rotterdamse Sparta en het Nij

d teit, dat wij, mannen, de vrouwen in © N,B.G. van de
i nemen. F M
reen lans vä“finhun bij de vrouwen # $ Hett programma voo

hoonmaaktijd. V | 4so Want I'u moet toch | gesteld

„herenderschepping”, op der—
ri

'°°k M“WV°figpf»oflrekeninë;- _ lste Paasdag: A 1.30 uur: Blauw—Wit—Sparta

n |
B 3.15 uur: Ajax—N.E.C.

minstezonder enige schroom: ik was $ ta n

onedoenenikben er nog niet geheel Ù 2de Paasdag: C 1.30 uur: Verliezer A_—Verliezer B

D 3.15 uur: Winnaar A—Winnaar B

ook anders? Practisch gesproken heb #

 gang geleefd; tussen omgekeerde Er zijn voor alle vier deelnemers prijzen bese!

serviezen, opgerolde kleden en _ ”
het bestaan nau— ‘”teld

w Ik r 62

n

miet go mk;rt:=‘x.mrdlk “I::L Êäv‘:}}îä, ‘ VV.G.A. organiseert alleen op 2de Paasdag een t

e op zijn terrein aan de Middenweg. Deelnemer

u zich in een dergelijke omstandigheid I. halve V.V.G.A.: Incasso Bank, K.N.S.M. en R

vodogn …n…e ":“;‚_'k “mk°"°“;rd‘.‘“‚‘ | _ ‘Tevens zal er een wedstrijd gespeeld worden c

Is  ep mine erwaardig. 8 tweede van V.V.G.A. tegen Ervea.

mä:e;een v‚-ädh:l‚:äl‚'::íf‚ ‘ Het volledige programma ziet er als volgt uit

e Alle mogelike stofzuigeronderdelen, 8 jg uur: _ A V.V.G.A—_Incasso Bank.

_ Weer enkele

week achter de

en

r de beide dagen is als volgt

   

alle mogelijke fiessen schoonmaak— 8
dan iedereen zie werken als d | 11.15 uur: B K.N.S.M_—Robaver.

en, dan bekruipt m;nhet .‚ää‚:f„íä.‘ 80 1230 uur: V.V.G.A. 2_—Ervea.

 jets tedoen, ook iets aan te pakken, 2 13.45 uur: Verliezer A—Verliezer B.
 tot de wederopbouw van B 15 uur: Winnaar A—Winnaar B.

onder llor‘dt…e omsj;a.gz;.äheden geen e p 3
el wanneer aar vraag mij espucci heeft het nuttige met het aangename g
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nmpt thâis rl:ix‘;îtlâ't ';{'g_ tevens geldt als een jubileum—serie, in verbar
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een man in schoon— 8
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n voo oe hk al Bi d0—12 uur: SI.TO, 1 )1 m‘n voeten op het als 2 : S,L.1.0. un, V
eil weggleed en ik met een prop &_ 10—12 uur: SL.T.O. 2 Jun.—Aîâ%ääîìtì?1?n
Ben het verduisteringspapier 8— 10—11 uur: S.L.T.O. Adsp—Z.R.C. Adsp., terr. Z.R.C
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n verkeerd stonden, om— stafettewedstrijd,

|— €
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1e PAASL

SLOTERDI
_ TERREIN 510

omdevoetbalschoenen na te zien

Wij hebben nog ruime sorteering

kon winnen en daarnaast de wins:

boeken van het gelijke spel tussen A. 5

en D.V.A.V.

Dat Z.R.C. van R.K.A.V. won, is van

nig betekenis.

In 4 E bleef Madjoe op de g:
Ook T.D.O. kon de 1

in het wiel steken.
A.S.V.K. de achtervolging nog
Z‘n 6—0—zege op V.LC. getuic
entevensvandevastewil om,
dan onbereikbaar wordt, toch
leggen op de eervolle tweede

De zwakke broeders in dez
L.‚V.V. en Neerlandia, verloren
tie getrouw, ook thans weer.
respectievelijk de slachtoffers
kelhaven en The Victory, dat
dus eer aan deed.

In 4 Fbegintthans ook wat me
in de strijd aan de kop te komen
schudde een van zijn felste bela
moeitevanzichaf. Het won z‘n la

ijd van A.D.W. met 3—1. B
verspeelde A.P.G.S. een punt aan
Zwart, zodat de Sloterdijkers
goede dag hebben gehad en th
wat vaster aan de kop staan. Het
wegneemt, dat er nog geva
dreigt, voordat het kampioen
feit is,

$S.D.Z. won met de oneven goal van
Heemskerck, terwijl L.0.C, zowaar
helmina Vooruit een nederlaag ko
brengen. Nog opmerkelijker was

ijke spel van Constantìus t
E.V.C., waardoor de hekkenslui
eerste wmstpunt in deze voor
sombere competitie hebben kunne

4 GwasSwiltvrijenzal met genoe
hebben gekeken naar het gelijke
tussenElectra

tegen Assendelft, waar—

de gevaarlijke zône weer
achter zich liet. De strijd om

te ontgaan zal nu zeker
3 Vitesse en Ontwaakt, die
beiden verloren, Vitesse voor de
,…voor de tiende maal... 

  



Prvo voo

Restaurant DORRIUS
N.Z. VOORBURGWAL

b/h SPUI, AMSTERDAM

Plats du Jour en à la Carte

 

  

    

   

  

  
  
  

  

  
  
   
   
  

 

  
  
  

  

   
   

         

  

     

  

 

  

   

    

  

  

  

 

  

  

  

   

n het uitzonderlijke
dat de Sloterdijk—

orters ten toon spreid—
uis kort voor het einde

lpunt tegen A.D.W.
le, mocht nuchtere

cht wat vreemdsoor—
n, begrijpelijk wa—

en, die men uitvoer—

oelpunt van Kokhuis
eindelijk definitief

kranige A.D.W., dat
nuut af tot het einde
heeft om Sloterdijk
afhandig te maken,
tevens een prima

enschap zou hebben

oechter geruime tijd

heeft uitgezien en hoe
in de wedstrijd op een
leef, tenslotte moesten

: belangrijke wedstrijd,
nder spelers behoorlijk

n, begon bovendien nog

dat de nervositeit en de
vroeg hun hoogtepunt

de wedstrijd kende de

W. —wegens afhouden
ebied door een der

— een strafschop toe,

iedereen — van te groter

— de thuisclub, daar Van

alles op alles op schenen

eerste helft, die hun
Is bondgenoot gaf, een

g in de strijd te for—

e Jonge, die geacht

e plekken van een keeper
, zou het vonnis vol—

anjerde...... tegen de paal.

sensatie.

was namelijk bij een
W.—aanvallen, die Meyn,

len af te slaan, toen

A,D.,W.—middenvoor,
naar zijn linksbuiten.

goed op en loste
waardoor de bal

 te gg;:‚

Inderdaad bleek, dat aan geen van beide
doelen de netten in orde waren en alvorens
verder te spelen, liet de scheidsrechter
de zijnetten v en. Maar inmiddels
hield hij zich aan zijn eenmaal genomen
beslissing en kende het doelpunt toe.

(1—0).

Het zag er eerlijk gezegd op dat moment
niet zo mooi uit voor Sloterdijk, dat nog
steeds niet bekomen scheen van de sen—
saties en bovendien eenvoudig overdon—
derd werd door het hoge tempo, dat de
A.D.W.—ers erin hielden.

Het was kort voor de rust, toen eindelijk
de gelijkmaker kwam. Na een prachtige
voorzet van Kliffen, de eerst 17—jarige
rechtsbuiten der Sloterdijkers, kreeg Kok—

huis, na een fatale aarzeling van Geesink,
de bal vrij voor de voeten en kon zonder
moeite De Jonge passeren (1—1).

Zo begon A.D.W. de tweede helft, die

het tegen de wind in moest spelen, met

In ons blad zijn onlangs enkele

artikelen verschenen over lhetgeen

in voorkomende gevallen nu wel of

niet als sportiviteit aan te merken is.

Zondagmiddag heeft zich eveneens

een geval voorgedaan, dat niet precies

onder reglementen en spelregels is

omschreven, doch waarbij o.i. ook de

kwestie der sportiviteitsbegrippen ten

nauwste betrokken was.

Zoals men in ons verslag van de wed—

strijd Fit—A.B.1.M. kan lezen, is die

wedstrijd onderbroken, toen tfwee

spelers van A.B.1.M,. hevig met elkander

in botsing kwamen. Het bloed stroomde

de twee spelers letterlijk van het ge—

zicht en er was in en om het veld grote

consternatie, Van beide zijden haastten

de spelers zich naar hun onfortuinlijke

sportmakkers toe, waarvan er een zo

ernstig aan toe was, dat hij het veld

uitgedragen werd.
Nu is de kwestie, die zich voordeed,

de volgende : Hadscheidsrechter Schou—

ten op het moment, dat de beide ge—

wonde spelershet veld verlaten hadden,

onmiddellijk door moeten laten spe]<_-z_n

of deed hij er goed aan de wedstrijd

zolang te onderbreken, tot men onge—
veer wist, wat er met de spelers ge—

beurd was en een der spelers, die er

het beste af was, tijd gehad had, om

een verband aan te leggen?
In de debatten, die hierover gevoerd

werden, werd hevig met het reglement

geschermd. Zoals wij in ons verslag

 

de bijna zekere wetenschap, dat een gelijk

spel het beste resultaat was, dat het in

deze belangrijke strijd nog kon behalen.

Het was daarom wel buitengewoon te—

leurstellend, toen bij een der eerste Sloter—

dijk—aanvallen Geesink volkomen onnodig

een strafschop veroorzaakte. Maar de

teleurstelling verkeerde snel in vreugde,

toen Kliffen de bal verkeerd plaatste en

naast schoot!

Na een half uur ongeveer scoorde

Alebregtse een vrij grote afst_e_md een

prachtig doelpunt voor Sloterdijk (1—2).

Maarinplaats van tegenover een gedepri—

meerd A.D.W., kwamen de gasten nu

juist tegenover een ploeg te staan, die er

alles op zette om weer gelijk te komgn.

Het was dan ook begrijpelijk, die schijn—

baar overdreven vreugde der Sloterdijkers

toen kort voor het einde Kokhuis een derde

goal maakte. Want toen pas, met dit derde

doelpunt, stond de hardbevochten zege

van Sloterdijk vast (1—3).

al aanstipten, hebben wij scheidsrechter

Schouten naar zijn beweegredenen

gevraagd en hij zei prompt, dat in zo‘n

geval de scheidsrechter naar eigen
inzicht handelt en dat hij — èn als
scheidsrechter èn als mens — het zijn

plicht achtte (vergeet niet, er was geen
dokter en geen ,„Eerste Hulp‘ op het
terrein) te wachten, tot men wist, wat

er al zo gebeurd was.
Wij menen, dat dit de juiste houding

was. Wij weten niet of en wat er te dien
aanzien in het reglement staat, maar
scheidsrechter Schouten zal het boekje
wel kennen. Staat er niets van in het
reglement, dan is het o.i. volkomen

logisch, dat er gewacht werd.

Indien tijdens een zesdaagse wieler—
wedstrijd (waaraan uitsluitend beroeps—
renners meedoen) een renner zich
ernstig bezeerd, dan wordt de wedstrijd
„geneutraliseerd‘”. Hoeveel te meer
moet dat dan niet gelden, indien het
een voetbalwedstrijd tussen amateurs
betreft. Stel nu, dat er wel direct door—
gespeeld was en stel nu, dat Fit van
de onvolledigheid van A.B.1M., dat
dan met 9 man gestaan had en uiteraard
zenuwachtig was over het lot van zijn
gewonde spelers, gebruik had kunnen
maken door de wedstrijd te winnen,
had Fit dan maar een grijntje plezier
van zijn overwinning? De vraag stellen

is haar beantwoorden. Het is goed ge—

weest, dat men gewacht heeft.
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de wedstrijd
van deze week.

 

SHELL—YBOY5S
gn——o——nnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnn

( Van onzen Hoofdredacteur).

EN enkel doelpunt, een balf uur na
de aanvang gescoord, bracht de

beslissing in de wedstrijd Shell—Yboys
ten > te der gasten, een resultaat,
waarmede het be;.ld van deze ont—
moeting vrij nauwkeurig getekend was.
Want Vboys was inderdaad wel iets ster—
ker dan Shell en bovendien gaven zo—
wel de 1 als de 0 een juist beeld van de
kracht der beide aanvalslinies.
Toch scheelde het enige malen slechts

weinig of Shell had gelijk gemaakt en
met wat meer „dash” had de Shell—voor—
ho best een gelijk spel uit het vuur
kunnen slepen.

Ook deze wedstrijd bewees weer eens,
dat het spelen met de wind in de rug
veelal geen voordeel is. Yboys zowel als
Shellalthans ontplooiden hun beste spel
tegen de wind in en Yboys scoorde ook
het munt, dat, naar later zou blijken,  

de beslissing bracht, in de helft, waarin
het zogenaamd het nadeel van de wind

had.
Het was overigens een weinig interes—

sante wedstrijd, zowel door het verloop
als door het spel, dat slechts zelden op
dragelijke hoogte kwam. Het was opmer—
kelijk ook, hoe vaak er finaal m_1sgetrapt
werd, hoewel het veld toch uitstekend
was en daar dus moeilijk de oorzaak in
gezocht kon worden. e d
Dit zwakke spel school voornamelijk in

het aanvalswerk, zowel bij Shell als bij
Yboys. Eenig schot was er aan geen van
beide zijden te vinden en overigens wa—
ren de aanvallen ook zo primitief van
opzet, dat zij meestentijds in de kiem
reeds tot mislukking gedoemd waren.
Vandaar dan ook, dat de strijd zich gro—
tendeels op het middenveld afspeelde
en dat geen van beide doelen veel ge—
vaarlijke momenten te doorstaan kreeg.

Dat een tekort aan tech—
niek de voornaamste oorzaak
was van dit zwakke spel, ligt
voor de hand. Beide ploegen,
die toch dikwijls een goede
partij spelen, soms op veel
slechtere velden dan dit,
konden thans, nu de wind
enige eisen aan hun meester—
schap over de bal stelde, de
omstandigheden niet meester
worden. Zij geraakten de
con_trole over het leder steeds
kwijt en zo stierven, aan
weerszijden, ettelijke aanval—
len een roemloze dood, waar
een weinig meesterschap over
de bal aanstonds tot resulta—
ten zou hebben geleid.

Slechts enkele spelers ver—
moc?:‚1_l:en aan deze algemene
malaise te ontkomen, waar—
bij Wwe aan Shell—zijde noe—
men Banvoerder Schot, dieeen stille back—partìj vertolk.
te, alsmede den rechtshalf
Raatjes en den spil Diep—grond, Bij Yboys was hetvooral linkshalf Hoogeveen,
wiens Spel ons opviel, terwiil
ook Sehrijver, de spil, en debeide backs Beemer en Sij—
tio

 

De weinige keren dat doelmanSligting van Yboys in actiemoest komen, maakte hij een‚nso!l.ltfl_ en befrouwbare indruk,zoals hier bij een hoge voorzetvan Fêchts, waar hij het lederjuist voor den toelopenden Beers(rechts) wegstompt.
(Bigen foto „Sport”)

 

brandts boven het gemiddelde ..
kwamen. S

Men ziet hieruit reeds, dat he
wedstrijd vooral de midder
die het beste werk lever

dan ook, dat het

lijk op het middenve

de backs, vooral die

alle gelegenheid hadder

alvorens de

   

  

  

 

pen,
enig gevaarlijk karakte

gen.
Voegt men

Shell—zijde met

 

enthousiasme gestrec

het geringe succes de

mede afdoende ver

van Yboys—kant

groot, al stak zij
bij de lauwheid, waa

Shell—mensen speelden

 

   
 

In weerwil van de
was het Yboys, dat
lijke aanvallen kon op E
voornamelijk op de Shell
doch na een kwartìier k
gastheren wat los en e
meich (met Beers :
ler in de Shell—aan
juist onder de la
moest de Yboys—doelm
mate betrouwbare ì
eens ingrijpen bij e
Jager, maar daarn
lopig al zijn kn
nam het initiat
Visser door slap schieten e
gemist had, kwam na 32
eerste en enige doelpunt van
strijd. .. deLode, Yboys‘ rechtsbuiten, was © Ù.
maker van, nadat het leder eerst Ll‘\.!_‘f__
en daarna de paal getroffen had en ©”
toen, in de doelworsteling, die €
volgde, Lode inschoot (0—1).
Weliswaar kreeg Shell nog °

kansjes op de gelijkmaker, doch
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ALS ik nog eens verhuizen ga, dan ga
ik aan het Nieuwe Diep wonen.

Wat ‘n dorado—tje heeft Shell daar!
Een inrichting voor elken eerste klasser
om vinger en duim naar te likken. Ik ben
er vroeger in de provincie wel slechtere
tegengekomen.

Juist iets voor een all—round sport—
vereniging als Shell met zijn voetbal.,

hockey— en tennisafdeling en zijn vele
clubs voor binnenhuisspelen. En wat ‘n
prachtzaal voor training en...... voor
feesten.

Geen wonder, dat men er trots op is
en dat men mij aanstonds alle schoons
toont, tot de bestuurskamer toe, die de

directiekamer van de Shell zou kunnen zijn.

Er is een leuke bedrijvigheid van allerlei
soorten sportmannetjes en —vrouwtjes.

Tafeltennis schijnt een der favorieten te

zijn, maar terwijl de witte balletjes in het
rond vliegen, zitten er elders een paar

„diepdenkers over het dambord gebogen.

* * &

MAAR waarom ik aan het Nieuwe Diep  wie het ge—

zou willen wonen? Nogal wiedes! speeldwordt.

Je kunt hier, bij wijze van spreken, uit  En introuwe: grok
het raam van je slaapkamer vissen en dat was......

wat verlangt een hengelaar beter? reuzeleuk !

uulilllflmlmmm‘mllllflllflmllllmlllllllllllllll[l…l'fil'lll|ÍIÌII|Í|î…llïl|T||1IIÏIIIIHIIFIIÌIIFIIÍIIWIFIIVlINIIIÍÌTIII\IIÌIIIIIHIII!IĲIIIII…IIĲIÍIIIHì|l|\l………ll…vrsieriee orar
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Ik uit dan ook m‘n verwondering teger

voorzitter Anink er over als ik hoor,

er nog altijd geen Shell—hengelaarsclub is
dat

Wat drommel, er moet hier in de zo

toch een brasempje te verschalken

En het zou me al heel erg verwonder

als er ook geen baars en snoek zat.

Van de zomer, heb ik beloofd

eens terug, met hengel en sim.

moet het toch raar lopen als

hengelaarsclub bij elkaar kunnen k

 

& * *

ALS we, noodgedwongen, na de w

strijd nog wat bijeen blijven —
leert ons de huiselijkheid wel tegenwoo
dig ! — valt het mijn gezelschap op, da
ik zoveel belangstelling voor de fafel—
tennishoek heb.

Nu ja, ik beken het eerlijk: ik vinc
tafeltennis ‘n
reuze—leuk
spel, maar het

hangt er ook
van af door ‘î | :

  



  

  

 

  

  

  

  
     

-*.“'4 nie e2 N B 'niddag:—Comperitie Graszanden!—
” H‚M. — Verenigingsbestuurders

Bastelt — daar de voorraad der voor
voetbalgrasmatten geschikte soorten

zeer gering is — nog heden Uw be

nodigde graszaad aan het soliedstc

èn meest vertrouwde adres op dit

gebied, den oenigen kweker o;

levorancier van de bekonde

Brabantia Graszaden
Een goede en sterke grasmat is h

€ i dering
eder leide

wo —

Jammer genoeg ver 5,M.N. weder—
om om den comp of ons van halve genot van ‘t spel! Wij leverd
het resultaat vanzijn w d‘1t.ìgâ:‘îrmîg. tot volle tevredenheidaan vele v
i°f;\?ä:;gâ;àîì:' l°r:k ing kon enigingen en stedelijke instantìc

De 22 nieuwe sportvelden van

stichting „Voorland” zijn ook n

onze Brabantia—graszaden bezaaj

Wraagt prijs en inlichtingen bij onzen

woordiger P. Schouten, oud—secretar

Spartaan, Assendelftstraat 34, Amsterd

{tel. gaar7) 0f rechtstreeks bij B. v. Engeli

kweker van de originale
BRABANTIA—GRASZADEN (s VLIJMEN

worden gehouden.

& el, verl, pnt. v.—t.

   

C,5.V. Blauw—Wit deed goed werk d
A.E.G. met 6—4 te kloppen.

gesp. gew. gel. verl. pnit

=
w
o
o
o
o
o

& k

*) 2 verliespuntenÂ

z 2 8
In de tweede klasse B verspeelde Amst— gï%_"â‘ Ïì 1ä 2 l‚ .È__Î 54

leven zowaar doo  gelijk spel (2—2) oyv.a. 13 90 2 2 20 45
een punt aan H.B.M,, waardoor K.M.V.Z., A,E.G. 120 6 3 3 15 5
dat met 9—0 van d erlanders won, _ Electra 13 4 8 8 11 28
de leiders wat meer. benaderen. Door— Ontspanning 10 5 2 3 12 34
dat S.V.B. zich uitider competitie heeft (p”. 51 —Wil I8 $ — 5 8 u

N moeten terugtrekk let de stand er Siaaà1'bank Hi — 11 — 14
ver.pnt. v—t thans als volgt uit:

21 45—20 Uitslagen.
De uitslagen van de Zaterdag j.l. c

Ê?Â‘t’%:'e‘zren âg:âg speelde wedstrijden laten wij hieron
27—19 _ volgen:
33—26 1e klasse

#—30 A Geuzen—R.À.V ...........Ass. Cass.
Nederl. *)

*) 2 verliespunten:

Ine. Bank—D.W.V. ......... i
De Kraalen—W.gr‚meer ....
VV.G.A—F.A.VO. ........ f
Robaver—Wartburgia ....... 1—0

€
0
1

0o
o1
”
e
o
e
d
o
to

oo

”) Gestaakt.

In de tweededk esbehield Ervea Re klasse
| zijn voorsprong dooreen 5—3—overwinning _ A A.A,C,—Kromhout .......... 2
op H.B.V. De C.5. valuwen bleef de Bimsa—S.0,S. .... 0

  

  

   

  

  
  

 

leiders goed vol
op D.D.S., ook al

weinig overtuigend terwijl tenslotte

NedI./N.B.M—D.V.V.A,.. .....
B Amstleven—H.‚B.M

De Nederlanders—K.M.V.Z. .....

    

Shell zijn kansje Id door Wol met ° do gralVeR v....lslhees .3Br20te klopper. | Wol—Shell ................... 2—3pan. C.5.V. Zwaluwen—D Ds. 4Hierdoor ziet de 8 rthans als volgt i :: 3e klasse
$.%.\Á_Ë(I)B.uW—WĲ-A.E.G. F 6—+420 ‚V .A. ntspanning .......... d—2verl. pnt. v—t. De Spaarbank—Z.R.C, .......... 2—6. 2 44—22

3 49—26 Res. 2e klasse
3 41—29 A Geuzen 3—Yster ............ 4—103 36—22 Kruisster 2Z—R.AV. 3 ......... 1—25 40—4: B GHB 2—VvVa.Á. s3 .{.... 3 3—2g 40—43 Kromhout 2—V. en V 3 ..... 1—>
9 Ĳ Res. 3e klasse
B 28—47 A Ontspanning 2—Wol2 . 4—2P.A.V.C. 4—Nehamij 3 . 9—2Ella 2—Bimsa 2 ....... 2—2

B %X%ÏA 2—V.V.G.A. 4 -'”"“'1
.A.V.C. 3—Holver 2 1—iA. een steek 6

te laten in ADSPIRANTEN
ng, terwijl Geuzen 2—Geuzen 1 ............ 2—0

a met
‘overi VRIENDSCHAPPELIJK i

v ane “°g ax-vetera(;1gnîv. en V. ...... â*f'(„;Hol ot gn VH.i jni

$ G,8.V. Blauw—Wit adsp. 3—I! 
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S Er zat meer

: volgeook meer  

R.

vr va > bi

Schoolfeest===
i Bt

# 2t
Daar gaan ze, per tram of per fiets of per pedes, ‘) bjj

D%;ïaa: en door steegje naar ‘t lokkend domein, bt

Wiemaalt nog om Clovis, Piet Hein, Archimedes, 53

Zij kennen één doel slechts: het voetbalterrein. e

De lagere schooljeugd, de groten der Ulo‘s, Sopst

De lui van het Gym, 0.H.S., H.B.S., al

De delbaar Technische, ‘t Weeshuis, de Mulo‘s, DC

Zij ellen staan strakjes vol vuur op de bres. tt

| vet

Daardraven door ‘t veld, ha, je hoort ze van verre, +

Begeesterd door ‘t spel...... plus het oog van den Baas, 2S

De kleinen en groten, de ‚„kneussies‘‘ en sterren BI

In ‘t Prachtìige Paasspel van Pil en van Pass. F

Ze zwoegen en „zwerven!‘‘, bewust zich te weten _r

luurd door veel blikken...... misschien ook door Haar, 505

Dit Schoolfeest doet alles, ja alles vergeten, pit

Ze juichen of treuren, doch steeds met elkaar. gt

En ginds, op een weiland, rennen allerlei kleinen 55

In sjerpen gehuld en vol nijvere vlijt, 55

Geschreeuw klinkt alom, in en buiten de lijnen, zpt

Het lijkt een Heroïsch Gevecht, deze strijd ; ”‘î-"'

Ze draven dooreen soms als muitende mieren DX

En gillen, dat horen en zien je vergaat,

De Meester kijkt toe bij dit rennen en gieren, 3

Die is hun Verzorger, Hun Trainer, Hun Maat. 5

 

   

  

p

Dit Feest aller Feesten dient dubbel geprezen, +

Zo‘n gense dag buiten op ‘t voetbalterrein, bersi

Wat zou voor de schooljeugd de Paasweek wel wezen —…4—‚_.\«

Gespeend van dit Heerlijkste Voetbalfestijn ? BI

Daer leven ze op en de Kommer van ‘t Heden ec

Ontglijdt hun voor even, dat pàst wel het meest zijt

En jaren daarna monkelt elk nog tevreden: S&

„Dàt Paasspel is altijd het fijnste geweest!” BA
lt

t „MINSTREEL. “”Î.

!) Te voet. \+"ï

(Nadruk verboden). KEC
st

ppÂ z ta pi bi eks e rrgnooo
K. Jeugdcompetitie. e biesss

3 A India 2—Unity 2 ............ 3—2

UITSLAGEN VAN 6 APRIL De Meer 2—V.V.A, 2 .... & 2—1
FÜNtor DOSS 3—PVoB. : ........ i1—2

R 14 gnk B P.VG.B. 2—D0,8,8 4 ..........
I teklasse BV.G.B. no

vio iRsVol ............ — 0—3 St. Houis I—NVA 1 . .......... 6—0
De Meer I—V.VÂ | ............ 4—3 Oranje—Zwart l—Gezellen Vier 2 2—3
Pancratius 1—Wilskracht 1 ..... 3—6 Martinus 2—VI.G. 3 ....... 0—10

Unity—D.0S5S. 1 ........v+ 1—8

ge Klasse 4eklasse

St. Louis 1 —N.V.A. 1 A S.V.0. l—India 3 ..... i—1

NE.A. l—RK.AV. 1 .......—... B De Meer 3—P.V.C.B. 3 . $ 2—1

Roda I—V.V.Â.2 . ....... eee NM.V.A. 3—Unity 4 .............. B—B
| VEO £—ZPÖ2 .......... io. e—O

C P.V.C.B. 4—Gezellen Vier 3 ,.. 0—5
______________ St. Louis 2—V.V.A. 4 ........ i—2

i +5 Wilskracht 3—V.I.G, 5 ... 4—0

 

   
   

.......... s

SCKRIE—en REKENMACHINES
[TGTRLTT ATRiS

LAAYTTRCTT e R 2
TEL.33400

IAAL UTRECHTSCHESTR. 26 TEL. 34936

  
      

   
  

 

303

 
  



  
   

  
  

  
  

  

 

   
  

‘van de afdeling Amsterdam ‘v
_Redactie—Commissie: J. A, W. Bergvy
_ Overname geheel of gedeeltelijk|

  
  

  

  
  
    

Het verstrekken va
gen zal slechts zeer s
schieden, daar de h
textiel zulks niet
meeste gevallen led
zich deze kleding op
ten aanschaffen.
De pogingen,

aangewend, om te tr

iale vergunnin—
sch kunnen ge—

ge schaarste van
t, zodat in de

van voetbalclubs
textielkaart moe—

ÀIIOB eens
ebben, om

i geelbeleeliegid, ng te
verrichten van dien—

e omzetbelasting be—
bruto—ontvangsten.
rden afgetrokken

ermakelijkheidsbe—

        

    

       

  
   textielpunten te

resultaat opgele—

 

         

   ne te verstaan: Aangemeld als
a Aolest Bij Ons Buiten:

Dec. 1922, G. v. Led
T. Weggelaar, geb. 29 2
nepstraat 359,

Bij Vespucci; T.
Mei 1925, Orteliusstr

F Bij Yboys: P. Dijk
g aangifte doen op een _ Menadostraat 18 3e.

teur der in—beschikking 1gäi_j Yvogels: J. L. \ $

e moet het bewijs van
e ä=gä_ Betaald moet

ager der accijnzen

kan bepalen, dat aangifteérdtieie i 6

kleine ondernemers” is
n (artikel 3), vol—wier jaarlijkse

 

  

 

Poppen, geb. 22
erghstraat 41 e;

ig. 1923, J. v. Len—

   

   

  
   

  
  rgmeyer, geb. 5

;33_5hs.
a, geb. 1 Jan, 1914,
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‚ geb. 24 Maart

  
  Consuldienst.

Op Maandag 14 Ap
ren — behalve zij, ( deze taak iedere
week vervullen — de consuls met het cij—
fer 1 op diploma of €

  Paasdag) keu—   
   
  

    

  

  

 

  
  

Afdeling awevsóË_p
Aanvragen: 4
315 G. J. Lammerti

naar P.V.C.B. |

  

    
  

  

  

 

   

      
Op Dinsda

a.s. zal d
Asperen,

scheidsre

Haag, in

Liefde”
houden voor he
sterdamse Scheids—
rechterscCorps.

Nadere me
volgen.

       
    

   
   
  

    
     

  

       
     
      

de Nederlandse Voetbalbond

G. H. Hauber, H. M. A. Roskam

boden bij de Auteurswet 1912

316 H. G. J. Wildschut, van Constant
naar P.V.C.B.

317 H. J. ter Beek, van Ons Buiten na:
K.B.V.

318 D. Kelder, van Heerenmarkt
Taba

319 F. G. L. Keyser, van D.W.V
Schellingwoude.

320 B. Bieshaar, van Ajax naar R.A.V

321 H. J. C. Plaats, van D.J.K. naar M
nahassa.

322 S. D. Brouwer Jr., van Exterio :
Ons Buiten.

Verleend:

255 J. Gosselaar, van T.V.K. naar W.M

Overgenomen van de N.V. B.
Aanvragen:

M. 2965 J. Huisma, van O,DLV.
Zeist.

M. 2970 H. Kreel, van Heerenmarkt na
D.W.S.

M. 2989 G. F. Klomp, van D.S.%
— F.H.D.C.

M. 2990 C. Schoumans, van D.S.Z
FH.D.C,

M. 2995 J. F. Leeh, van. Minahassa nas
TLW.

M. 2996 B. G. Scheen, van Sport naa
TIW.

M. 3028 A. M. Klaren, van Tavenu nas
TIW.

Afdeling strafzaken.
Geschorst:

J. v. Es, lid van D.W.S., van 13 Dece
ber 1940 voor vier off. wedstrijden, wenatrappen in de wedstrijd D. W.S. 2—Vole
wijckers 2 jun., d.d. 8 December 1940.

  
  

F. W. Balke, lid van D.T.C., met ingangvan 31 Maart 1941 voor twee off. wedstrij—den, wegens vloeken en beledigen van denscheidsrechter in de wedstrijd Arta 2—D.T.C. 2, d.d. 23 Februari 1941.

  

  

P. T. Kremer, lid van D.W.S., met in—Batig van 28 Maart 1941 voor vier off. wed—bĳ‘ĳden‚ wegens natrappen in de wedstrijdD.W.S.—A.F.C. adsp., d.à, 16 Februari 1941

© Voorlopig geschorst:
W. Lodder, lid van F.H.D.C., met ingang;'lan 1 April 1941, totdat hij geantwoordeeft op het schrijven d.d. 28 Februari1941, in zake de wedstrijd Blauw—Wit 8—

. 3 adsp.

Jac. Jaspers, lid van W.gr.meer, met in—
g:á‘güï‘:“ää Akpx‘íl t11941' totdat uitspraak is

e kwestie K.N.S.M.—W.gr‚meer,d.d. 29 Maart. 1941. &
R. P. Rietveld, lid van K.N.S.M., idem.

K. Bommels, lid van Semo, idem, kwes—
tie A.D.E. l—Semo 1, d.d, 30 Maart 1941.

€. A. Borst, lid van Vespucci, idem,
Ïa.;stle Vespucci I—R.A.P, 1, d.d. 30 Maart
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‚W‚V. 3—Me—
utie! invullen. van
x*

_Fit—t—Taba, wegens
het wedstrijdfor—

ake onger. speler

‚w.5. 3—A,ED.
‚ Mes (geb. 31

Fit—ABD. 2
eb. 13 Aug. 1920)

Meerboys—
Jansen (geb.

ADE—
i ÏPJ. Bouwens

ürt, Anlsmeer d4—
"““'Ukn voor adsp.

" ‘t.Ö.G. 2—Pio—
“”““moyer en K.
0mwr«m 10,—.
Ln‚rt VV.A. 3
ufmn.n opgegeven

 

    

   

   

813 D.'1‘.a.‚dd. „ DJT.Ö,—Argonaut
. vi Gllllflum opgegeven op 12

DGG. 1960) 5—.
B14 Erven da,‘28 Bept., Blmsa 2—Ervon 2

(T.A, Olthoff OPIOI’WHĲ10 Nov, 1940)
5,—

815 Êntwn.akt d‚d. 19 Nov., Sport 2—Ont—
gí;;.kt3 lW E.ĳtllvb…'í{f‘l voor 2e elftal

816 Ont.waaktdl.d17 Nov., Ontwaakt 3—
Yboya 3, idem f B+

817 R.0A wegens. hL1 laten medespe—
lenvan J. Jansen, terwijl hij eerst op
13 Nov. als lid is opgegeven / 5.—.

818 Spartaan, d.d. 17 en 24 Nov‚, wegens
het laten medespelen van A. Smit in
adsp. 4, opgegeven. voor adsp. 3, / 10,—

819 VI.G., ‘wegens het laten uitkomen van
Q. uhllng‚ eerst op 18 Febr. als lid
opgegeven, / 5.—

820 Ahrends, ‘d‘d. 16 Maart, K.B.V. 3—
Ahrends 3, wegens foutlni invullen van
het £ormuller (J. G. Bos m. z.
Bos) / 1

821 Ajax, d.d.16 Maart, Ajax 2_—Zeebur—
%la2. adsp Lambrechts geen voorlet—
er,/ 1,—

822 Amstleven d.d. 16 Maart, Ass. Cass.—
Amst.]even‚ J. Kramer m. z. S„ f 1—.

823 B.P.O., d.d. 16 Mrí‚, B.P.C.—O.V.V.0,2
adsD., geen ebdatum op ledenlijst

van M. Ze erius, / 1.—.
824 C.D.W 16Ma.mL CDW—VVA

adsp. NKruk maz. J., f 1—
825 DEO d.d. 16 Maart, D.5.0,—Zeebur—

gia 2 jun., B. Batterman te oud / 1,—.

826 DW.G., d.d. 16 Maart, Olympus—
DW.G. adsp.‚P. C. v. Zoolingen m. z.
J. 0, J,

827 B.H., d‚d. 15Maa‚rt BE.H.—A.E.G,, H, C.
v. Houten m. z. A. G, / 1—.

B28 Germaa.n. dd. 16 Maart, Ajax 5—Ger—
?1Îan‚ T. Sandbergen m. z. J. Th

829 St. Louis, d.d. 16 Maart, Victoxy).—

St. Louis 1, geen. voorl, v. Boxtel / 1

830 Vervalt.
831 Muiden, d.d. 16 Maart, Minahassa—

Muiden, aanvoerder niet getekend

832 {Iedlloyd/NMfl d.d. 15 Mrt‚, A.A.0—

M.B., geen. voorl. van Eerbeek en

Jtuj
833 Neerlandia,dd 16 Maart, 5.D.Z. 3—

Neerlandia 3, 0. H. Rabijns m. z. H. C.

g1
834 BDW dd 16 Maart, F.H.D.0. 3—

8,D.W.2 adsp., gaen vyoorl. van Drie—

ling en Farber, f1.

835 $.5.Z., d‚d. 16 Maart, Sloterdijk 4—

DZ 4, J. F. Hackenbroiek n.o).

836 áL'I‘O.,dd 16 Mrt., JHK—SLTO

un., D. v. Voorstm. n. L. 1/

837 Swì!.'t d.d 16 Maart, Swift 2——Mee1»

boys ‘2 adsp., H. Hassold m. z. W

8384‘BB d.d. 16 Maart, TBS2—Amat

Boys3, L. Sijbrands m. Z.

839 'I’IWd.d 16 Maart, T.I.W, 2——Blauw-

Wit 5‚ geen voorl, van ‘Ter Heide,

1,—
840 IW d.d. 16 Maart, TIW.—Ont—

waaktadsp.,H. v. Vliet m. z. J., / 1,—.

841 V.D.0,, d.d. 16 Maart, V.D.0. 2—

R.0.D.A, 2, H. de Jong m. Z Joh.,

1‚1—I‚

842 '('.V.G.A‚.d. 15 Maart, VV.G.Â. 4—

n V. 4, A. L. Bchilling m. 2. P„

6VVooruit, d‚d, 16. Maart, W. Voor—

eee uitTI,W. jun,, geen voorl. De Rood,

  

  
      
  

 

” €V-D.O.W.. d.d. 16 Mrt. w‚5.0.W. 3—

f+ ‚ 2, geen v3m‚rv. Bs / 1—.

  846 Anlsmeer, dd. 16 Maart, Aalsmeer 4

8.0.%. 2 adsp., J. G. Vreeken m z. G

J. f
TO,G., dá. 6 Oect., 1,0,0, 2—Schin
krlhl'l.Vàn pásp., J Schuitevoerder op

gogeven voor adsp. 1 / 5

848 Volewijokers, d,4. 30 Mrt., Aalsmeer 2

Volewijckers5, wan.o. / 5

849 Yboys, Sport 2_Yboys 2, idem / 5

850 A.8,R., Abim 2—A,8B.R. 2, Idem / 5

851 A,V.C.. Yvogels 2—A.V.C. 2, ldem

84 —
2

552 (/I)() Wilskracht 4—V.D.0. 2, ldem

563 Á[hllll'x A.DW. 3—Achilles 3, ldem

854 AkII-JW Ajax 3—A.D.W. jun idem

855 VV!\ A.F,C. 2—V.V.A. 2 jun., idem

f |
856 H.l' I)W H.B.0.W. 2251 T,0. 2 jun

idenr / 5.——.
857 V‚V.Al. wegens geen bericht zenden

van niet doorgaan van wedstrijd 1

858 Ajax, Ajax 3—A.,D.W. jun., idem / 1

850 VV.A., AP.Ö. ) v.V.A. 2 jun., idem

f 1. à
B60 S](JL(1(IĲJ{ wegens niet inzenden wed

strijdform. adsp. wedstr. / 1

Indeling competitie.
e klasse A. Vervallen: R.T.S. 1. De reed

gespeelde wedstrijden zijn vervallen v

klaard.

Rtes. 3e klasse E. Vervallen: D.T.V. 2. Dk

nog te spelen wedstrijden worden met ò 0

regl. verloren verklaard.

Res. 4e klasse D. Vervallen: Olympus 3

De reeds gespeelde wedstrijden zijn verva!

len. verklaard.

Res. 4e klasse N. Vervallen: H.0.K, 3. De

nog te spelen wedstrijden zijn met ò I

regl, verloren verklaard.

Res. de klasse O. Vervallen: Vespucci 4

De reeds gespeelde wedstrijden zijn verval—

len verklaard.

Juniores 3e klasse A. Vervallen: W. Voor

uit. De reeds gespeelde wedstrijden zijn

vervallen verklaard.

Juniores 3e klasse D. Vervallen; Zeebur—

gla 3. De nog te spelen wedstrijden worden

met 5—0 regl. verloren verklaard.

 

Zaterdagmiddag—competitie.
DEFINITIEF PROGRAMMA VOOR

ZA RDAG 12 APRIL.

(Alle overige voorheen vastgestelde

wedstrijden. vervallen)

1e klasse
A Geuzen—Kruisster ...........

K.N.S.M—V. en V. ....
D.W V.,—W‚gr‚meer

B V.V.G.A—Wartburgia
Zeeburgia—Volewijckers

2e klasse

A Kromhout—8.M.N. ......
5.0,8.—NedIL./N.,M.B d
A.A,0,—D.V.V.A, .....

B Amstleven—Nederland
) D.D.8S—Shell ............. d

0,8.V. Zwaluwen—Valevefa
Wol—GH.B,  .......... S

3e kl
Holver—ABG. .......... pi
R.H.—De Spaarbank ..........
Ontspanning—Electra

Res. 1e klasse
Wartburgia 2—V.V.G.A. 2 z 3

Nehamij 2—K.N.,S.M. 2 ..... 230

(Gaarne op Inc. Bank terrein)

Res, 2e klasse
A 0,8.V. BI—Wit 2—De Kraaien 2 .. .3

Kruisster 2_—Yster ....... 330
3
3

  

 

 

  

30

30

30

 

B F.A.V.C, 2_Kromhout 2 .

V.V.G.A, 3—Inc. Bank 2
<t.(‘uuîn N«lll N.M.B.)

8.0,8. 2—G.H,B.

Res. 3e kl.u.m

A Bimsa 2_Ontspanning 2

Nehamij 3—Wol2 ...... 60

B De Kraalen 3—_V.V.G.A. 4 ...

R.A.V.0. 3—Shell 2 .......... €
0
d
0

bo
0
0

|
|
&

  



B

3e klasse

A TAW—D.W.V. 3 (2e veld)

Volew. 3—Meteoor (2e veld) ...

H.5.0.,W—2,8.V.0. (jeugdv

‘t.D.0,—Yvogels
AED_—Animo (2e veld) ...
Volew. 4—D.J.K.

Rap—Rapiditas

Zeeb. 2—1.0.5.

D AD.W—IT.W.M.

Rapiditas 2—0.D.E. (2e veld)

Madjoe—Ajax 3

(3e veld)

(3e veld)

3 tinus 2—R.

| ‘Dnity 2—N.E.A
Const. 2—Wilsk

Res.

Shell 2—Aals

} Germaan 4—5S
TI.W. 3—P. en
W‚gr‚meer 4—S

W.MH.z. 3—W
AD.E. 2—5.A.

Pionier 2—Vol

5 Rodi 3—A.A.0.

Pancr. 2—P.V.

T.D.0. 3—K.B

Rivalen 3—Ah

Ons Buiten

H.0.K. 2—A.T
Lindenboys 3
Minahassa 2—
Rapiditas 4—T.V

Arta 3—Sloter

R.0.M. 2—Gez
St. Louis 2—U

2.,8.6.0. 5—A

Yboys 3—Rap
Oosterpark 3—
Or. Zwart 4

N Schellingw.
.M.H.O

B.DK. 3—She

Sloterdijk 4—D
Dz. d—0.V 

E Aalsmeer—D.W.8S. 3 (2e veld) 12

BI,—Wit 3—Lijnden (3e veld)

F A,F.C. 2—Ahrends (3e veld) 2

G Argus—$lot.erdĳk BVrviv .. 11

4 AG.5—HEDW. 2 ..... .. ; 1

JHK—Vespucti ........ > 10

Eland 2—T.D.W. .....…>
113

ADSPIRANTEN

1e klasse

DW.V—A.F.C. (2e veld) ...... 12

Bl.—Wit—Zeeb. (2e veld) ..... 10

2e klasse

DW.S. 2—A.ED. ......... & 10

D.W.V. 2—Ajax 2 (2e veld) 1

zeeb. 2—Volew. 2 (3e veld) .... 1

BI—Wit 2—W.gr.meer (3e veld).. 12

7.5.G.0—Spartaan ........... 10

3e klasse

A Ons Buiten—Aalsmeer ......... 12

D.E.C—F.H.D.C. (2e veld) ...... 10

AF.C. 2—Swift (3e veld) ...... 12

D.W.V. 3—Volew. 3 (3e veld) .... 10

NM.G—Centrum .. ............ 12

Zeeburgia 4—Ajax 3 (le veld) .. 10

D.V.A.V—D.W.S. 3 (2e veld) 12

O/G—O.V.V.Ö. vak sennele

E A.E.D. 2—Fit (2e veld) .........

W. Vooruit—Achilles ..........
Rapiditas 2—H.B.D.W. 2 (3e v.)

F Stevo—Zeeb. 5 .................. 0
JOS—BR.G. eeeeee .. 12

G Pionier—Meerboys D
A.D.W—T.0.G. 2
Schinkelh.—Ontwaakt

H S.A.V.M—Madjoe ...........

3
6

#

 

  

  

 

ODED.V.A.V. 2 ..............10

‚ W.gr‚meer 2—T.W.M. (2e veld).. 10.—

K SD.W—D.W.S. 4 ..............1 2.—
Sloterdijk—Ahrends ............ 12—
ZRC—SLTO. —............. 11.—

L W.D.0.W.—Aalsmeer 2 .......... 12.—
S.C.A—Lindenboys ............ 10.—
Spartaan 2—Lijnden (2e veld) .. 10.—
W.M.S.—Germaan .............. 12—

M Heemskerck—C.D.W, (2e veld).. 12.—
Goldstar—V.V.A. ................ 10.—
Q.V.V.0. 3—2Z.5.G.0. 2 (2e v) .. 11.—

N Semo—Eland ..................
SS.Z—V.V.A. 2 .
S.D.Z —Rodi  ...

0 D.T.C.—A.G.S.

Germaan 2—B1.—Wit 5 .......... 10.—
Ons Buiten 2—Heemskerck 2 .. 10.

Neerl—Meerboys 2 ............
Rombout—Sloterdijk 2 ..
Arta—Eland 2

 

s)

 

4eklasse

B Volew. 6—Zeeb. 7 (2e veld) .... 10.—

€ Stevo 2—WMS. 2 .............. 12—
5 \‘rrolew. I—V.V.A. 4 (3e veld) .... 12.—

‘espucci 2—5.C.A. 3 (le veld) .. 12.—
Eland 3—Volew. 8 .............. 10,—

B ÒTDW. I—T.Dpo. 2 .............. 10.—
Rapiditas 3—W.gr.meer 3 (3e v.) 2.—

äAalsmeer B—F.H.D.C. 2 (le v.).. 11.15

Aalsmeer 4—FH.D.C. 3 (le v.).. 12.30
Sloterdijk 3—5D.Z. 2 .......... 10,—

bdat e a. u

 



RESTAURANT

e s = W SCHILLER—BAR
Tel. 31660 — Rembrandtspl. 26

KEUKEN EN DRANKEN

“".I.=

OUDE KWALITEIT

‘ —> 22729 Telefoon 22929 Gem. Bus 10!/, — 1 1uur à 25c.

ä heagsc
Maatschappij voor

sverzekering van 1836,

1 levensverzekering
t sluiten, gedektmet

    

  

  

  
Ûûk de in dit blad voork2mende

N wl_llv S
‘AIÁI‘A È ©

   

     

 

worden geleverd door _de

Chemigrafische Kunstinrichting

JOS. NEVE HAARLEMMER HOUTTUINEN Nos. 193—197

AMSTERDAM — TEL. 46355—46459 en 45913

   

  

  

  
  blijvend bij den Hoofdinspecteur:

—Nic. Witsenstraat 15 — Tel. 31485
  

   
TREUZELT NIET

tttm. 55 SiOLTU     
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og F Amst. Boys 3—ODE. 4 ......... 0—4 Shell—Valevefa ........ gnd an>

Tcieel gedeelte & B'W%izîï'Báîkâo ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ e Amsterda—C.S.V. Zwaluwen .... 3.30
A.R. ” R YS 3. vo e 1 2e klasse

» P O.D.I.V. 3—Minahassa 3 ........ 10—4
aanvullingen.  BEGERVNMA. .. e ll 3—

81 BVK.3Taba 3l. ............ 13—0 e e a l e ln

JUNIORES C.5.V. Blauw—Wit—De Spaarbank 3.—

3e klasse Ontspanning—Holver ........... 3.—

Res. 1e klasse

A HE.D.W—Meteoor ............ 3—3 V. en V. 2—Wartburgia 2 ....... 3.15
C DEG—R.AP. ................. 6—0 Geuzen 2—Nehamij 2 ........... 2.30
I Ëäâdì;ìs—'r-%fi- -------------- 6—0 (terrein HE.D.W.)

BS Dw. 2veribunten = A Yeter_€ 85ÀBlauw Wi :
F Blauw—Wit 4—Al e e e ze 0—6 —G,5.V. Blauw—Wit 2 ...... 3,—
H HÊDW. 2—SL.TO. 2 ((}euzen 3—Robaver 2 ........... 3,—

Dk t vn 6 loois gaarne op het Robaver—terrein)
H.E.D.W. 2 verl.punten DeKraaien 2—Kruisster 2 ...... 3.30

j ‚V.G.A. 3—Kromhout2........ 3.—
ADSPIRANTEN PFAVO. 2ZGHB 2 ............ 3.—

3e klasse Res. 3e klasse
A H.BU. 2—Wol 2 .............. 2.30

D.E.C—Aalsmeer .............. 1—7 J

............ 7—4 êmfteoor—0.îì'.0. B. ........... t—1 F.A.V.C. 4—Ella 2 . .............. 3—
_____________ 8—0 CWMC—MEÍ:BDO].'2 6—0 B Holver 2—V.V.G.A, 4 ............ 3,—

............. SOR FTDO—ABD.20. ............. 4—0 ADSPIRANTEN
.......... 42 { ËÈ‘Ĳ'O'2Jos .............. ï:â Geuzen 2—G.S.V. Blauw—Wit .... 215

N e0bicnWe”lll 104 EXTRA HALVE COMPETITIE
5 2—1 de Eln Res. 1e klasse

2 verl.punien & T.D.O. 2—Rapiditas 3 .......... 3—1 B2° 2_Kí-ilï-ss-gîlkzl k vl e ter
nt mom » + T.0.G. 3—W. $voo eoe — 2 asseS grmeer 3.0.85. 3—Inc. Bank 2 .......... 3.—

.. 32 daamé 5 ADSPIRANTEN
k* mpetitie.dw g1 Zaterdagmiddag.comp V. en V—Geuzen 1 .......... mi

1—5 PROGRAMMA VOOR C.S.V. Zwaluwen—aA.D.E......... 3.—

0_3—31 ZATERDAG 19 APRIL COMPETITIE

o—1 e klasse 2e klasse B. Teruggetrokken: S.V.B. Alle

9—3 A Geuzen—KNSM ;............>> 3.30 gespeelde en nog vastgestelde wedstrijden

RV.A—DWN,. \l.. . .. e lo nn knn 3.— worden vervallen verklaard.

V. en V—Inc Bank ....... .... Ëä VERZOEKEN OM UITSTEL

B Nehamij—Turmac . p eeei $ y I£Tcgègrsnta.als ;fe%1idt met nadruk gewezen op
\ urgla—Zeeburgiâ .. —nererr k_ e uursbesluit, dat verzoeken om uit—
Volewijckers—Robaver ......>.>> 3— stel ten minste 3 weken te voren moeten

zijn ingediend, om voor behandeling in
______ 3_ _ aanmerking te komen. De ondervonden

________ 3— stagmatie in de afwerking van het com—

R. ‘À II3 3_ _ petitieprogramma zal bovendien in het al—
""""" 3_ _ gemeen de bewilliging van die verzoeken

verbieden.

Voor de Nederlandse Voetbalbond
district Amsterdam:
J. A. W. BERGYELT, secretaris,

  



  
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 het

gebied van carrosseriebouw.

Service
Ford en Service zijn in den loop der jaren één be—

grip geworden. 4

Ook in de toekomst houdt Ford

zijn reputatie hoog 1

. NEDERLANDSCHE FÖRD AU*OMOBIEL FABRIEK — AMSTERDAM

menensemsvoonnmmm ‚ voenneen.—... __

GEÏRUKT BĲ UITGEVERS. EN DRUKKERSBEDRIJE BOOM—RUIJCROK N.V., Ani

 
 


