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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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ZONDER GEBR. SWEERING
WESTEINDE 26—28

TELEFOON 40665
CENTRAAL GELEGEN

„sPORT”

Bovendien is elk zwem

uurtje een genot.

(badpak meebrengen)

ALLE WERKDAGEN tot
‘s middags 2 u. Maandag—
en Zaterdagavond v/a 8 u.
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RTAAL,

vraag op velerlei

»Ìker gebied reeds

rd, dat wij ons

en iets nieuws aan

de vraag overbren—

rein van onze sport,

k met de wetten,

reven zijn.

regelen zijn ge—

vraag aantreffen,

e reden, dat geen

hij met woorden

rdt, de bedoeling

eeft. Waarschijn—

t de taal te arm,

is en daardoor de

Je tot uitdrukking

ovendien heeft de

ing mede te hou—

woorden niet voor

vatbaar mogen

altijd stijf en ge—

IN EN OM AMSTERDAM
Hoofdredacteur C. H. GEUDEKER

ONDERAFDELING AMSTERDAM VAN
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REDACTIE, ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIE
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ERSMIJ. „SPORTWEEKBLADEN”, AMSTERDAM. ABONNEMENTSPRIJS f 5,— PER JAAR f 2.60 PER HALF

de scheidsrechter = zal dit dienen

te doen naar de geest dier regels.

Hier komen echter onmiddellijk ook

de moeilijkheden. Want als hij ter

verantwoording geroepen wordt over

zijn leiding, zal hij beoordeeld worden

naar de letter van de wet, naar de

geschreven wet dus, het enige, waar—

aan men zich ook kan vasthouden. En

als hij die letter van de wet niet ge—

volgd heeft, zal zijn leiding afgekeurd

moeten worden.

De goede scheidsrechter nu zal

tussen beide, de letter en de geest,

een compromis zoeken, d.w.z. hij zal

naar de geest der regels fluiten, zonder

daarbij de letter te overtreden. Dit

vereist natuurlijk tact, veel tact zelfs

en ook veel routine. Vandaar dat

scheidsrechteren, goed scheidsrech—

teren, heel moeilijk is en niet uitslui—

tend een kwestie van spelregelkennis

en van de toepassing daarvan.

 

     
  
  
  
  
   

  
    

 

  

 

Vanwege de Daser
kon „Sport” deze week

niet op Dinsdagavond

verschijnen.

Onze abonné‘s kunnen

er echter voortaan weer

op rekenen, dat zij op

Dinsdagavond
hun sportblad in de bus
vinden.

12% CENT PER WEEK. Alles bij jaaravonnement en bij vooruitbet. LOSSE NUMMERS 15 CENT

WI] kwamen op dit chapiter door

het bezoek van een speler uit

ons district, die zich er tegenover ons

over beklaagde, dat in een vrij belang—

rijke wedstrijd de scheidsrechter een

strafschop had gegeven, hoewel uit

dezelfde situatie een doelpunt

ontstaan.

was

Het was zó: bij een voorzet vlak

voor het doel had een der verdedi—

gers hands gemaakt (penalty dus),

doch de bal was onmiddellijk daarop

ingeschoten. De scheidsrechter kende

echter een strafschop toe en daar—

mede voelde de ons bezoekende

speler zich benadeeld.

Immers, het was nog maar de vraag,

of uit deze strafschop gescoord zou

worden, terwijl het doelpunt (na de

hands gescoord) zeker was, zodat de

overtredende partij door de scheids—

rechterlijke beslissing in het voordeel

kwam.

Men dient hierbij verder nog te

beoordelen, dat de scheidsrechter

verklaarde, direct na het hands—

maken gefloten te hebben, hoewel

tussen dit moment en het scoren slechts

een fractie van een seconde ruimte

was. Uit dit oogpunt bezien was de

scheidsrechterlijke beslissing dan ook

ongetwijfeld juist, omdat op het ogen—

blik, waarop hij floot, het spel ,,dood”‘

was.

Toch toonde hij zich hierdoor geen

goede scheidsrechter, omdat hij, juist

in deze situatie, even had moeten af—

wachten wat de gevolgen zouden zijn

en hij, door dit te doen, een betere

beslissing had kunnen nemen dan hij

thans gedaan heeft.

GEUDEKER.
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van de N,

ansen voor Vespucci
_ worden beter!

 de onderste plaats tussen Hema en Semo
daar het eindresultaat een gelijk spel was,
Shell komt thans ernstig in gevaar, daar
van Gez. Vier verloor.

. Vier 0—3, Taba—Fit 7—0, Unity—A.D.E. 1—0,
m 3—2).

    

 

  

ing met andere jaren was het ditmaal ernst _
De competitie, die op die dagen gewoonlijk —
thans de volle aandacht op en hoe! Zowel _

Olympus verloren en wel met dezelfde cijfers, b

afdeling A luidt thans (Semo—Hema 1—1,

f
f, B|

GEN VOOR OLYMPUS EN A.BLM.
eerste helft volkomen herstelde, door met een scherp w

_ de partijen op gelijke voel te breèngen (1—1)

W Het einde kwam dus met een punten—verdsling

‘ door zowel de positie van Hema als Bemo voorlopig 5

_ wijlzgd bleef.

| AB.IM. was op bezoek bij W.M.C., en heltgeen

mand verwacht had gebeurde. De kamploens—candid

verloren met de oneven goal, nl. 3—2. De withemde)

den tot nog toe geen kans gezien van de roodbroek:

‘ winnen en dat zulks thans gelukte, verwekle grote g:

drift in hun gelederen, De wedstrijd was zeer spar

M AB.I.M. wist door Nieuwenhulzen de leiding te n:

terwijl spoedig hierna nummer twee In het W.MC

\ werd gekopt. Nog voor rust slaagde De Jonge er

achterstand tot 1—2 terug te brengen, met welke

gedraaid werd. Na de hervatting werd A,B.1,M. een

‘ schop toegewezen, die door Nieuwenhulzen werd geno

” doch door den doelman der thuisclub werd gestopt. Wec

$

gespeegeg gellverl. pat. o v—ij om was het De Jonge die voor de withemden

""""" 15 12 f 2 25 35 1ali (2—2). Er ontstond een felle strijd om het winnende :
"""" 12 8 1 en 17 3Ü'—22‚- punt. W.M.C. kreeg een vrije schop wegens hands
““““ B ° baa € 1 25*20ÏÎ' wezen en het was Metz, die via Budding de eindsta
''''' jan kl 3 ° 6 de 42_3…Ì__ 3—2 bracht. De roodbroeken hebben echter een
"""" 43 S 5 5 145 36_“34‘Í _' voorsprong, waardoor hun positie welnig kwaad ka

""""""" Mi t 12 36 31leen miet niet minder dan 4—0 van het bezoekend:
"""""" ÌÊ î â Ê ÌÎ ââîâä Unity boekte een zeer magere overwinning op het W

13 3 3 v 9 25351 A.D.E. De thuisclub had het vr;(:l'drîrrl van de wind
13 3 j 0 9 7 — 21—250 eerste helft en nam na twintig mínuten de leidin
15 2 2 11 & ,J0 Cén ver schot liet de A.D.B.—doelman de bal uit de h;

  

  

     

  

 

  
  
  

   

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

te plaats zo belangrijk was, heeft na een
nd verloop een gelijk spel (1—1) opgeleverd!

n orkaan van doel tot doel, die Hema in de

r te verantwoorden, Na ongeveer een kwar—

Hema uit een scrimmage voor het Semo—
de leiding te nemen (0—1). De thuisclub
ed opgezette aanvallen te ondernemen.

t daarbij eenmaal tegen de bovenpaal en
—middenvoor kreeg tot tweemaal toe een kans

te maken, doch in beide gevallen wachtte hij te

uiterste grenzen aan een behoorlijke bal—

oor laag spel wist Semo nogal eens een

r niet in een doelpunt te scoren. Na de
de gastheren het voordeel van de wind

'_ dat voorlopig echter niet door—

 

ting niet,terwijl in laatste instantie
oelman wel raad wist met de vrij
minuten kwam echter de verwachte

Uitenbogaard aan het hoofd, had het

eten. De bezoekers hadden moeite om hun
tot het gewenste resultaat te verkrijgen. Im—

op het droge veld zeer levendig, terwijl_% met 2—3 van Centrum verloor. De bezoek

| op te zetten, doch voor rust slaagden

en zij enkele gevaarlijke aan—

de tijd verstreek, bleef het ver—
Semo echter uit. De meeste ballen

toen Alberding zijn fout van de;

vallen, hetgeen hem noodlottig werd (1—0). Hoewe
roodwitten met het voordeel van de wind een flinke
op het Unity—doel uitoefenden, slaagden zij er niet |
doelpunt te scoren,

Bij Shell—Gez. Vier kon de thuisclub geen enkel
bunt scoren. De geelroden hadden in de eerste helft k
sen genoeg, doch het succes kwam aan de andere k
toen de middenvoor der bezoekers op fraale wijze c
Shell—doelman het nakijken gaf (0—1). Deze stand b
tot ver in de tweede helft gehandhaafd. Vijf minuten voo
tijd kregen de bezoekers nog een productieve bui en sc00
den zij nog twee doelpunten, zodat Shell met 3—0 verloc
Het is thans oppassen voor de bewoners v
daar Semo en Hema nog wel enkele
garen!

In de eerste klasse B stegen de kansen van Ve spucniet weinig, doordat Olympus, zoals wij reeds

an Nieuwedic

punten zullen ve

schrever

ers hadden nie

ä
‚..-.N‘- een shirt eens zoolang mee moet, meerdere sportbflton nauwelijks vervangen kunnen worden en een nabij
;;7!Q‘seh.let calamiteiten doet verwachten voor tal van die_ nijzersterke‘‘ veldschoenen, nu doet ge dubbel verstandig uw

5 SPORTMATERIAAL
k van Eilers te betrekken.

EÏLERS — KALVERSTRAAT 43
bo

20
8

3
23

—attri—

  

  



 

 25lers uit hun derde elftal gerequireerd,

spelers, die het echter nog wel ken—

1 hadden in de eerste helft het voor—

en scoorden reeds spoedig het eerste

ostand werd van doel verwisseld. In de

Centrum kans binnen vijf minuten twee

ren. Olympus deed zijn uiterste best om

e lopen, doch Wouters.c.s. verdedigden

jer dan twee tegenpunten bracht de

elaatste tijd niet bepaald mee zit, het

& van de wedstrijd R.A.P._—Lijnden ver—

$ rubriek „De wedstrijd van deze week”,

n Bovenkerk tot een kleine zege te brengen

bleven Twelker e.s. in de meerderheid.

wind een behoorlijke ontmoeting, waar—

t rust een kleine 1—O—voorsprong had.

rust echter beter en scoorde drie goals,

sclub slechts één doelpunt plaatste, zo—

n 3—2—overwinning de terugreis kon

ombout—A.S.R. was het resultaat een

stand luidt thans:

gesp. gew. gel. verl. pnt.|o v—t.

13 8 2 3 18 4447

33 8 — — 3 ‘l8 © ‘88—Ig

32 6 4 8 i Gg—16

da .7 >i o6 15 o0—e
33 8 4 4 14 ge—oi

dala 3 4 ois so—ep

48 5 2 o6 12 de—31

43 \ 2 8 6 5 — 2230

Bgl —3 3 o& 0 27—39

ja) & — 8) 8 an—i:
Bk a . d oT v> 1630

—aan—nek—race tussen de

r de gegadigden voor de
ning wisten te bren—

met 4—0 van Meerboys,
eerenmarkt heel wat

 bleven Ferwerda c.s,

t beter en I011(1M-.

zk wot

  

  
  
  
  

 

  

 

  

 

  
  

  

   

    

  

  

   
  
   
  

 

   
  

   

gus met een gedecideerde 5—O—nederlaag naar huis. De

cijfers zijn nu:
gesp. gew. gel. verl. pni. ov—t

Eland‘ ..... eee io 15 Ddg — 3, 24 56—29

nva n e onaa e jé 10 — > 1 03 21 55—24

Wos/ACUEÍn eo on eeeIo 14 9 1 4 19 571—23

In afdeling B wist A.G.5. zijn kansen op de bovenst

plaats volkomen te handhaven door een 5—2—overwinni

op T.D.W. K.B.V. herstelde zich in afd. C door een 4—1

zege op het niet malse Yvogels.

 

De kampioens—pretendenten in afd. D wisten het ook

al tit een goed resultaat. te brengen. D.E.S, behield de

leiding door een 6—2—overwinning op 0.D.A., terwijl Z.P.C.

met 6—2 van V.D.0. won. Deze club heeft nog geen enkel

verliespunt en is hard op weg naar de honderd doelpunten.

 

R.K. Or. Zwart wacht nog steeds op de eerste overwin

ning; het verloor met 9—0 van Pancratius. Martinus ver—

loor met 4—1 van N.V.A,, terwijl S.V.0. met 5—i over

R.0.M. zegevierde. Aan doelpunten in deze afdeling dus

geen gebrek! De stand is hier thans:

gesp. gew. gel. verl. pni. ov‚—t.

 

IDELSB o « eee— 44 11 1 ‘2 23 ös 36

zPG. gaoale 11 o1 — 22 80—25

PARSHAUUS va o eeek 11 7o — 4 14 46—25

©BD Aeeoiteeeha t6 6 ., 1. 3 . 13 . 44 30

S.VÖ. e vao eeeie. 10 6 —— 4 12  42—30

N.V.A. eo Inieee 12 . 5 2 . 5 12 53—50

DO e ze tn eio iÂ 2 2 & o6 20—32

R GCLMÉ o eeontnnok 8 2 —— 6 4 17—39

MATÈRYS ..lrell 11 1. — . 16 2 24—62

R.K. Or.Zwart .......... Han — ‘ —. o1i ;—  10—76

Van het derde klasse front ditmaal weinig nieuws. In A

won H.0.K. van D.T.V., terwijl A.D,S.V. met dezelfde cij—

fers over O,V.C, zegevierde., Ons Buiten kon op eigen veld

niet op tegen Argonaut, met 3—1 moesten Koersen e.s. de

vlag strijken. In af. B noteerden wij een fikse 6—O—over—

winning van Pionier op Het Funen, hetgeen wel zeer

tegenvalt van de roodwitten. Minahassa won met 1—0 van

AT.W.
In afd. C verloor Tavenu en dat nog wel op eigen veld

met 3—2 van het pittige Z,5.V.C.
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ste bijeenkomst der jeugdleider:

o‘m_£nî:‘?‘:p'::':t‘:g | _ Uitstekend geslaagde avond
de school—

t…î‚ ervan en
ùtsûhooeä‘al een ge—

hij het hardsteliepvanallen,
kte, maar niettemindebalslechts

H…ter:kwijze beroerde.

 hij de trekpleistervande wed—
naar die simpele E—wedstrijd
t aanmijzelf—ik ben er
voor dat prachtige type in

    

   

huize , Liefde” werd vorige week door de

missie väeons district een eerste bijeenkomst m

dleid nigingen gehouden. De avonc

 

  

 

   

  
  

   

 

  

   

 

in, die als voorzitter van H.F.C. en rector van het

Gymnasium zou spreken over de opvoedkundis

den. jeugdleider in de sportvereniging.
Op zeer populaire en dikwijls geestige wijze onde

poelder de aanwezigen bijna een uur over

   en voetbalbroek, waaronder z‘n onderbroek
kwam uitsteken, met een achterzak van een

niet, wat dat zeggen wil, Ik des te
a bij m‘n eerste schoolwedstrijden
x ragen meteenachterzakvaneen
Èf t kon toen niet anders, omdat m‘n

f niet meer had om de directoire van
&„Voettha[btoek te promoveren.

     

   

  

  

  

  

   

    

 

  
   

‚ nadat Christelijke groepen met jeugdka
dere geest in de jeugdbeweging hadden gebrac  

  
  

eènüt 'h°"f ÏWËÎ””Ë“Ë“È&'ÎÂË.ÎËË;…É'ËÎ lieke Sportbeweging het spel ging gebruiken als n

ballen in een „meidebroek”...... # l'l'f=‘-t hoogere,   
  

  
  

Ook in de algemene bond kan voetbal als mi
n gebruikt. En al heeft men daar dan geen bep |
of bepaalde richting, men kan de jongelui toc

goeclìle e1genschapaàen Êĳbrengen, die hen tot b
ie d belanr. en zullen vormen. Spreker noemde bijv. o.hen:Ë;“Á“Ënz?.ï’eìîbìrsu'ê‘î‚ d, fair play, waarheidsliefde, sportiviteit, enz.

‘ gezicht, dan wel z‘n felrode middel van de voetbal uitstekend kunnen worden :
is me gedurende tweemaal eekt.

. geworden. Maar een feit was, t gr%ote belangstelling werd deze rede belui
Hj e er opin het spel, waar .k…ene Ê:ädîpplauslbâwees' hoe de aanwezigen

b van had,enholdezòtrouwalseen d i paaren..heen, waar de bal werd getrapt, dat hij a de pauze gafde voorzitter der commissie, de heer I
had om zich op te houden met de van Veen, een uiteenzetting over het werk der
die in hem en in z‘n volkomen on— ‚dat aanvullend op dat der verenigingen zal z

n het voetbalspel de meeste schik n cursus voor jeugdleiders door een achttal v
ande sportleide

È„ ns, de lachers te overtroeven. 5 Is gegeven worden.

k er op, om het prestige—geschil bij

jaren later echter zou ik begrijpen, dat
hterzak was, waardoor ik met m‘n meide—

      
    

  

 

  

 

  

   
  

   

  

       
   

      

  

  

   
    
    
      5 t was een uitstekend gesldie de aanvoerder om de een elijke sfeer e geslaagde avond, waare veden do e Hieneen > en goed contact tussen jeugdlei

, of u ‚ op de hoogltle bent met een commissie was gelegd. ù
+ en mËE-Wedsäĳlld'nfì)a't

k …‘‚ wg…j bela‚ng's e en

”%m aanhollen, om zich om den
inhet veldop testellen.

vriend bleef volkomen kalm. Zag
om hem heen niet, hoorde nog
meer honende opmerkingen.
en nam slechts een houding
Napoleon eens z‘n succes—

, genomen. hebben...... j
l ophet veld. Het fluitje h

välgppp:lu :!:ut bruine 5 > z

i benamen. voor het aanwervenvan kwartaal.,

_;:Ï::„:: halfjaar— en lüür-&honnemenaten.

domheid, 5 ==lk.bijverdienste ;\'°°Ä'[äavonduren voor hen,
heen stuwde:

weds rdamse sportkriìngen

n. . uitsluitend  schriftelijk:
224,
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1 ooi geworden en zelfs

ats kon niet door een Am—

g bezet worden. Wellicht

or de hoofdstedelijke
un beide clubs reeds

 

"‘€èn verzachtende omstan—

in ieder geval, dat men

et tournooi plaats.

g genoeg waren Ajax en
precies dezelfde wijze uit—
‘beiden door strafschoppen.

e Amsterdammers zich
tig in oefenen.
dag klopte Sparta het
in de finale met 5—3,
de zege op Ajax be—

t 2—0 tenonder ging.
e

s om zonder hand—
pakken. A.F.C. won met
n ook al op het nippertje

resul dat van weinig

 

  
  

      

  

      

  
  

ongeslage

x op eigen veld _ Zelfs van D.J.K. won,

E —kan hijsen. Weliswa

In 3C is het nog sl een kwestie van

tijd tot we Volewi
wensen met zijn ka

in een struikelen
geloven we niet mee

eens bekijken, wa

aan de kop gaat in

speeld, 18 gewonne

punten voor en sle

me de prestatie wel.

moet die cijfers

de Volewijckers

afdeling: 18 ge—

punten, 90 doel—

11 tegen. Het is

ertje van N.E.A.
van de tweede

.. onverwacht een

De Germaan, dat

eid bleef. De Meer

eer eens verlaten,

ken op Aalsmeer,

wel. T.I.W. maakte

acht, getuige z‘n

7.0.6., dat op het
won, kan even zeke
plaats, temeer nu V
steek liet vallen te
met 2—0 in de meerd
kon de laatste plaat
nu het een zege kon
in de Bloemenstad n
korte metten met W
5—0—overwinning. k

In 3D ging Rapiditas ook al op de goede
weg voort, R.K.V. werd met 5—0 ge—
klopt en waar O. O. een kostbaar
punt verspeelde t S.D.0. (5—5) is
er voor de Weesp en geen kou aan
de lucht.  

  

 

  
RTIKELEN

Ook voor tennis—rackets

Kinkerstraat 147 —Ë‘Ël'elefoon 85970

 

Laren en A.E.D. speelden puntloos,
E.M.M. won van J.H.K. en Allen Weerbaar
kroop zowaar een eindje uit het hoekje,
waar de slagen gaan vallen, door z‘n
2—0—zege op D.E.C. ;

De vierde klassers
In 4C schijnt H.E.D.W. nog altijd niet

in z‘n gewone doen. Nu speelde het weer
gelijk tegen LV.V., hetgeen S.D.W., dat

‘een prachtige kans
op het kampioenschap biedt. De Velser—
wegbewoners zullen hun kans niet gemak—
kelijk laten glippen.|

Z,5,G.,0. won van|
werd door een elfd
S.A.V.M., nog wat V
plaats gedrukt. _

In 4D is de strijd

ook al staat Rodi er
lastige uitwedstrijd
4—1 in z‘n voordeel

blijft den leider echt

 

  
 

   
  

 

    

  

  

   

  

ivalen en Amstel
derlaag, nu tegen

er op de laatste

5 nog niet beslist,

   
  

 

   
  

  

  

 

Zwaluwen werd zn offer op deze
Maandag, en kelde gelijkertijd naar
de laatste plaats, daa V. weer eens
een zege kon behale
R.C.A. duikelde 00
door z‘n onverwachte
bezoekende Z.R.C.

In 4 F is het ook

vantijd, voordat Mad

1 kampioen in 4 C
   

 

  
    

   

    

  
  

  
  
   
     

      

  

 

     

  
  

roodhemden niet zo indrukwekkend a)

die van Volewijckers — tengevolge var

vier gelijke spelen — maar ze mogen :

toch nog wel zijn.

Vooral de doelcijfers van Madjoe z

sprekend. Na de 5—1—zege op R.K,B,V

heeft Madjoe 76 doelpunten voor er

tegen. A.S.V.K., dat niet speelde, kon z

op de tweede plaats handhaven, doo

C.N.F. het niet heeft kunnen bolwe

tegen T.D.0O. en nu z‘n aanspraken o;

tweede plaats ook wel kan laten v

Schinkelhaven won op het nippertje

The Victory, terwijl VI.C. en Neer!

de punten deelden. Beide resultaten w

van geen belang voor de rangli

4F kreeg Sloterdijk eindelijk z‘n

nederlaag te incasseren en het zal g

moeten oppassen, dat het niet tegelij

kampioenschap verspeeld. A.P.G.5

helemaal op het vinkentouw. De pc

mannen staan nog een punt achter,

hebbenook een wedstrijd minder gesp

Het lijkt ons zeer de vraag, of Slote

dat zo een goed seizoen achter d

heeft, aan dit gevaar nog kan ontsna

In ieder geval hebben de Sloterd

het niet meer in eigen hand.
S.D.Z., dat met 2—0 van Wilhelmina V c

won, nestelde zich op de tweede
doordat Oranje—Zwart de vlag

strijken voor het middelmatige He
kerck. Wie in deze afdeling als nw
laatst zal eindigen, is reeds lang
geheim meer. Nog altijd wacht Con
tius op z‘n eerste winstpunt. Ook 4
gaf het op deze dag geen schijn van k

1.,0.C. verloor ten elfde male, nu van E

In 46 kunnen we met Swift de eers
kampioen begroeten. En wat voor eer

kampioen? Ongeslagen zijn de sint

baan—bewoners tot op heden en zij zulle
ongetwijfeld alles in het werk stellen
om dat te blijven ook. Aan de kranig:

kampioenen onze hartelijke gelukwer
sen.
De tweede plaats van Electra is na z‘

zege op Oosterpark ook wel vaststaand

Ook een goede prestatie van de manne‘:
van Houtman.

De overige uitslagen : S, C.A..—Monniken
dam 3—1 en Fokke—J.0,5. 1—3 waren van

geen belang meer,
In 41 tenslotte was de 2—0—overwinning

van Ontwaakt op de „‚runner up‘”‘ Z

landia wel heel opmerkelijk. Ontwaakt
kwam jer in ieder geval mee van 3

laatste plaats, die nu door Vitesse bezet
wordt. B.P.C. won z‘n wedstrijd van C.S.V.

terwijl de derde Amsterdamse club in
deze afdeling, Goldstar, niet speelde.

  

  

 

 

KMSTERDA—TOURNOOTI
De uitslagen van het Amsterda—tournoo!

luiden:

  

Rotterdam—Den Haag 0—1
Amsterdam—Tilburg 4—3
Hilversum—Bussum—comb. —Amster—
da—Veteranen ............................— 3—
Rotterdam—TiburG vrneee 3—4
Den Haag—Amsterdam .................. 4—1
Den Haag werd derhalve winnaar.

  



      
  

  ijd speelde, nadat
hij liefst...... 21 het eerste van D.J.K.
had gefì —en Van den Broek zich
kranig. Vooral laatstgenoemde scheen er
zin in te hebben en was overal, links of
rechts,waarmaar sgevaardreigde,
aanwezig, Het was dàn ook een teleurstel—
ling voor de D.J,K.—ers, dat nog voor de
rust de gelij kwam, eigenlijk door
een fout van doelman Bakker, die niet
tijdig genoeg zijn doel verliet. Wilhelm,
de snelle S,D.W.—linksbuiten was er als

4_9© kippen bij en benutte zijn kans feilloos.

In de tweede helft waren de S.D.W.—
gemoederen ongetwijfeld al wat rustiger.
Immers, nu hadden ‘de roodgroenen de
wìnd mee en waar zij in de voorhoede
schutters haddenalsVan Diepen, Trentel—
man en Van Tal, er wel raad mee

tegeN. owisten, stonden hun kansen dus niet on—
gunstìig. Maar vooralsnog kon de D.J.K.—
achterhoede, nu gesteund door de terug—

: — getrokken middenlinie en mede bevoor—
deeld door het feit, dat de S,D.W.—ers
de juiste richting bij hun schoten en voor—
zetten nog niet hadden gevonden, nog wel

z‘n

   
  

  
  
  
  

                 

stand houden. Maar het was toen echter
reeds duidelijk, dat een tweede doelpunt
van S,D.W. de beslissing in deze wedstrijd
zou brengen. Immers, D.JJ,K. had nu de

handen zozeer vol met verdedigen, dat
er van een goed opgezette, gevaarlijke

aanval geen sprake meer was. Het aantal

malen, dat doelman Van Dijk in de tweede

helft dan ook handelend moest optreden,
is op de vingers van een hand te tellen

Het verwachte S,D,W.—doelpunt kwam

na ongeveer een kwartier spelens, toen

Trentelman het leder een ogenblik in

vrije positie kreeg en toen een schot

loste, waarbij Bakker geen schijn van

kans kreeg (1—2).

  

 

   
  

  

D.J.K. gaf zich echter nog niet gewonnen

en bleef met grote felheid voortstrijden,

tengevolge waarvan de scheidsrechter

de handen vol kreeg om excessen te v

komen, Toch was hij verplicht op een

geven ogenblik Bom en Van Diepen van

het veld te sturen, zodat beide ploegen

toen met tien man moesten verder spel

D.J.K. verloor hierna nog Grift en Van der

Broek, waarvoor invallers versch

maar toen was ook meteen de spa

uit de wedstrijd. Trentelman zorgde

voor een derde doelpunt en hiermede

was het pleit beslecht (1—3).

 

  

                      

   

 

   

HET ìis weer begonnen, het grootste

voetbaltournooi ter wereld, het school—

rakelings  voetbaltournooi van ons Amsterdamse

district,datalvele tientallen jaren de banier

: van het Nederlandse schoolvoetbal draagt.

Duizenden schooljongens en —meisjes,

ouders, broertjes en zusjes van de jonge

spelers, onderwijzers en leraren en niet

te vergeten ook de ouderen, die al lang

de schoolbanken hebben verlaten, maar

die nog altijd met „de schoolwedstrijden‘‘

meeleven, hebben er sinds weer vele

genotvolle uren opzitten.

Er is weer voetballeed geleden, er is

weer voetbalvreugde gesmaakt, er zijn

weer honderden doelpunten gescoord,

mooieenlelijke,er zijn nog meer kansen
benut en nog veel meer bedorven, kor—
tom, hetspelheeftalzijn rechten gevraagd
vandejongens,diehier kwamen om de
eer van hun scholen te verdedigen en
die dat hebben gedaan met de geestdrift
mdejengd.diggmjaarweermeï zoveel

vreugde geconstateerd mag worden.
Metnietmindergeestdrifthebben echter

ook deouderenzich, ondanks de moeilijke
d i dit jaar weer aan

hun taak detaak om aan dit mon—

s iding te geven, met „papa
Bon‘‘ aanhet van zijn trouwe schare
a. andere vk …|.jjudanten en niet

s Br dv: ”<
af hji

  

  

 
 

 

Grootste voetbaltouvnooiter
wereldweerbegonnen

te vergeten ook de vele scheidsrechters,
die zich dag aan dag de moeite gaven
om door hun arbitrage de wedstrijden

„echt”” te maken.

Daarbij mag met blijdschap vastgesteld
worden, dat de prettige samenwerking,
die zich na de fusie in het districtsvoetbal
met de leiders van het r.‚k. en het christelijk
voetbal heeft gedemonstreerd, ook hier
ten volle tot uiting is gekomen. Nu ook
de roomse en christelijke scholen aan het
algemene tournooi deelnemen, hebben
ook de leiders, de onderwijzers en leraren

der seminaria, aanstonds hun steun gegeven
en dit op een wijze, waarover men in het
kamp—van—Bon niets dan lof had.

Vrijdag en Zaterdag zijn de eerste
ronden gespeeld en als dit blad versche—
nen is, zullen er aan het totaal van honderd

nog vele tientallen wedstrijden toegevoegd
zijn. Als...... het weer ons tenminste niet
in de steek gelaten heeft. Zaterdag zag
het er, na een droge Goede Vrijdag, reeds
minder gunstig uit en het zou geen ver—
wondering behoeven te wekken als de

regen zou proberen roet in het eten te
gooien. Maar onze schoolvoetballeiders,
die ìn dit opzicht waarlijk niet verwend
zijn, hebben al teveel met dit bijltje gehakt

om daar geen middelen voor te weten

en zo kan men zeker zijn, dat zij ook dit

tournooi weer tot een goed en glorieus

einde zullen brengen.

Tot heil van onze Amsterdamse voetbal—

jeugd!

315

  



   

de wedstrijd
van ‘deze week ”

e
e
e

RAP—LIJNDEN
 

( Van onzen Hoofdredacteur).

LĲNDI?.N kon in de rust van zijn wed—
strijd tegen Rap moeilijk denken,

dat het nog zo‘n grote overwinning zou
behalen. Want de Badhoevedorpenaren
hadden toen met moeite de score gelijk
(I—1) weten te houden en daarna kre—
'Ë zij nog enigermate het nadeel van de
wind , ,..
Doch binnen tien minuten na de her—

vatting stond het reeds 1—3 en in een
iweede periode van „vruchtbaarheid”
scoorden zij nòg drie doelpunten, zo—
doende met 6—1 winnend.

Het was de eerste zege, die Lijnden tot
dusverre in een uit—wedstrijd had weten
te behalen en geen wonder dus, dat de
vrij grote schare supporters, die de zwart—
witten hadden meegebracht, niet weinig
In hun nopjes waren met dit resultaat.
Zij hadden n.l. nogal opgezien tegen
deze wedstrijd, ten eerste omdat Rap som—
tijds raar uit de hoek kan komen, doch
vooral omdat het succes in uit—wedstrij—
den tot nu toe heel matig was geweest,
n.l. vier gelijk, 2 verloren en geen enkele

_ overwinning. Nu het eerste schaap ech—
ter over de brug is, hoopt men, dat er
nog vele zullen volgen....

Toch was Lijnden niet in een vorm,
die deze grote zege rechtvaardigde en
het was dan ook meer de zwakte van
Rap, althans in de tweede helft, dan de
kracht der Lijndenaren, waardoor dit
resultaat verkregen werd. In de eerste

 

helft was het spel van de Lijnden—ploeg
zelfs vrij zwak geweest en had het geen
ogenblik de indruk van dat ener kam—

pioensploeg kunnen vestigen. Zelfs doel—
man Volger deelde toen een ogenblik in

de algemene malaise en het doelpunt,
waarmede Rap gelijk maakte, was het
gevolg van een fout van hem.

Eerst in de tweede helft kon Lijnden
wat loskomen, toen het kort achtereen
twee doelpunten scoorde en Rap hierdoor
zó van de kook raakte, dat het verder
ook weinig tegenstand meer bood. Mede
ten gevolge van het feit, dat twee Rap—
spelers het veld moesten verlaten (waar—
voor slechts één invaller terugkeerde)
werd de gehele Rap—ploeg dooreen ge—
worpen, hetgeen ook al geen gunstige
invloed had en toen buitendien de stem—
ming in het elftal beneden nul zakte,
was er geen redden meer aan.

Dit verklaart de grote Lijnden—zege,
nadat de eerste helft de bezoekers zo—
veel moeite gegeven had, doch het legt
tevens het zwakke punt in hun wapen—
rusting bloot, n.l. dat de ploeg spoedig
uit het veld geslagen is, als het minder
goed lukt.

Dat toonde de eerste helft maar al te
duidelijk en het was dan ook gelukkig
voor Lijnden, dat de rust juist op het
goede moment kwam, toen Rap eerst
gelijk gemaakt had en daarna nog zovele
gevaarlijke aanvallen op ‘t Lijnden—doel
ondernam, dat een kleine Rap—voor—

 

 
   Rombout en A.S.R. d

hier een ‚„„koppig‘

 

sprong bij de pauze niet
in ieder geval nie ‘
had mogen worden.
In de eerste tien mi

de helft legde Lijn
slag voor zijn overv i
Nederlandse elftal inde
roemde „kwartiertje
basis voor een zege in
pauze gelegd heeft. Bin
had een soort drie
sen Versseveld — c
gezegd, Lijnden niet v
aanvrage om overschrij
heeft ingetrokken —
Rooyen het tweede doel;
gehad en toen vijf mir
nieuwe combinatie tuss
lers, waarbij ditmaal ecl
te pas kwam, het €

opgeleverd,
klaps beslec
Toch zag

lang niet 1
zulk een ver
is waar had
den enig over
veel had dit
en het enige
zoekers in de
hadden, 12 1
vang, was e
cadeautje var
weest, die
van rechts |
over zijn handen
laten waalen ((
De wind, die

parten speelde
toch een heel
op deze wedstrijd
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Heèt kranige junior—elftal van ”
star, dat door een ! f

Sloterdijk2hetkampioe
afdeling behaalde. (Eigen [ol

   

 

  



  

 

     

  

  

  
  

 

  

  

  

  

  
  

   
  
  

  

     

    

 

  

 

   

 

  
  

    
  
  
  

  

   

   

    

    

D8t Aeelpuntt doelpun
partijen op ge—
ij na een half
otafvuurde, dat
en waaruit Van
in het doel kon

_ dit doelpunt
geslagen leek, put—
acht uit en het ge—
resterende kwartier

meer aan bod,
jker konden zijn,

g mocht prij—
randerde stand te
<2

e froductíef

het, zoals ge—

teitsperiode in de
a leverde Lijnden
op, resp. door De

d gescoord en zo
enaren dus nog

e (1—$6).
iäng het af en toe

strak. Nochtans
Blitz en Mulder

s verlaten, ter—

der zich moest

 

  neborn en Hol—
. Jr., Van Asselt
Blitz, Luc. Blitz

es, Mulder en

Kerkwijk en
en, Mulder
Roijen, Ha—

$ 1mnpalg) en

n
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  ALS‘ er nog eens distributie in voetbal—
terreinen komt —je kunt nooit weten,

we hebben toch altijd meer boter dan

voetbalvelden gehad ! — dan moet het
altijd maar flink waalen. Dan kunnen er
tenminste tegelijkertijd twee wedstrijden
op één veld gespeeld worden, zoals
Maandag bij Rap, waar Rap en Lijnden

aan één helft genoeg schenen te hebben.
‘t Zou zelfs verrassend aardig kunnen zijn

en wie weet hoe attractief de wedstrijden
erdoor zouden worden.

Nu stond ik bij deze wedstrijd klaarblij—

kelijk aan de verkeerde kant, want goed

voetbal zag ik slechts zo nu en dan in de

verte en als het eens een keer mijn kant

uitkwam, wist men niet hoe gauw men de

bal weer naar de andere kant zou trappen.

Ik kreeg er dorst van en ik was blij,

toen ik me in de rust even kon gaan la—

* * *

WAT is er dan verleidelijker als een

bord op het kleedhuis aangeeft dat

Rap zijn veld deelt met de H.B.M.?

Dat opent vooruitzichten, niet—waar?

Zeg nou zelf!
Ha, die H.B.M.!

Heineken‘s Pils, lekker als je dorst

hebt!

    

ny nonomoooe eee

s
n
i

ma
nt
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Gauw maar naar de klee

Van Wagtendonk, die zal wel

het vat staat en hoe er mee omg

moet worden.

Wat een teleurstelling als je

dat „„het vat alleen bij de

wedstrijden in gebruik kom

geen pils! De lauw—warme

me als waswater na een „grote
* * *

VOOR straf krijgt Rap na

bout op z‘n kop. Ik

kleedkamer al tegen Van

niet vanwege dat gemiste

maar omdat ik er die knapen v

zo echt op aanzag: ,,Pas op voor d

tien minuten !”‘
Maar aangezien ik gemeenlijk n

koffiedik noch met het ei we

hij me niet. En toch wist ik w

ik voorzitter Jongevos ken e
een durf te wedden, dat hij

jongens in de
pauze een

soort geeste —

lijke injectie
gegeven

heeft.

we

     

    

  
  
     

ta
Waar of niet,

Jongevos ?
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Ook in 2 C werd
gupn;::i. b.D.5. ka
tegen Shaell, dat met
bleef
In ào derde klam

de enige we
winning van Ontsp
taat, dat geen verra  vormde, doch ons
van Electra toch we igszins tegenviel.

ind bra

   

as Ontspanning
d. Een 5—1—over—

  

   

Geuzen —Kruisster.
   

  
   

UISSTER heeft. y een minder
plezierige dag en het meest

opmerkelijke hier wel, dat de

      

 

Maggi—mensen dit zichzelf te
danken hebben. E J

ei | 4 gee: ster, die goede

. — bezit, kan het zicl
ùùxähïgueä loven, om met een

P te treden. Integen
g > zaak, om te zorgel

hì?gä-‘:=; g=:‚3°_ te nèmen‚ om de
3 … schakelen dat m

numerieke minde

   

   

   

 

    
  
    
    
     
     
  

 

Tegen De Geuze Kruisster echter
verloren — met tien man aan en de gevolgen zijn niet

uitgebleven. De gas loren de strijd
€ tenslotte met 5—1 e bben thans nog

hier— slechts één stroha
klampen, n.l. het prol
scheidsrechter hebl
veel zal helpen is e
feit is, dat deze sche

g V. en V. ovoor zijn taak be
de V. enV.— speciaal de spelers

na enige tijd tot de c
dat Kruisster slechts
de. De gasten immers k zo vinnig en
enthousiast van zich. konden zulk een
meerderheid ten to den, dat niets
erop wees, dat zij n k de minderen
waren.
Toen Veldhuis, d

zen, dan ook op ee

 

   

      
      
   

 

  
  

dat zij tegen den
gediend. Of het
eede, maar een
ter niet steeds
was. Wie niet
tellen, zal pas

sie zijn gekomen,
man opereer—

     
     

 

  
  

 

    

    

 

    
  

   

 

   
       

   
  

   

 

      ksbuiten van Geu—

en ogenblik
      

  
   

        

   

 

  

     

met een harde kog eling de thuis—
club de leiding bez was dat aller—

minst verdiend en h igenlijk maar
goed, dat Koopman de partijen

_ weer op gelijke va n brengen (1—1).
         

 

  
  

               

   

  

  

 

   
   

  

ng was het resul—

 

Vâln cl varaot

O nu en dan kruip ik

andermans huid, wat a!

is om je critische talenten e«

te temmen.

Bij tijd en wijle verhuu

om de moeilijkheden van

trale ambt te ondervind

scheidsrechter, op voetbalb

en partijen. U weet wel, »

etentje toe is en zo

Zo hadden Zaterdag vc

mijn vrienden van de Amst

Bank (je moet altijd dis lu

houden, je weet immer

je ze niet eens nod bf

nooi geoïrganiseer e
toren uit de provincie, in

stadion. U weet wel

hoofdredacteur vorige ;
gezellig heeft zien tafe!

Nou, van dat tafe!
)
% prachtige clubhuis van

)

  

   
  

 

  

   
   
  

 

  
     

 

den olie—magnaat Petr:
dus ze kunnen me daar voo
rechter altijd krijgen
Zo heb ik voor |

jaren de school
Pa Bon in de steek ge
maar weer eens rond
allerlei Amsterda—v

te vertellen wat bu
en toe vertelden
nog wel eens iets. !
werd toch na faloop a
Wat sommige dra

mensen toch goed k
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Langzamerhand zakte het
Kruisster—spelers echter
wel degelijk merkbaar, dat
hoede een speler misten. G
spel steeds meer ìn hander
dan ook niet verwonderlijk, V
en Boelhouwer nog voor de rust d
op 3—1 konden brengen.
Een extra inspanning kostte het de Kr

ster—spelers nog, toen op voor iec
onduidelijke gronden plotseling Verb:
de Kruisster—linksback, door d
rechter uit het veld werd ges
negen man moesten de geelh
toen zien bol te werken.
De scheidsrechter, die blijkbaa

ook niet zo heel erg overtuigd was
de overtredingen, die Verbrugh h
gaan, liet hem in de tweede helf
meespelen., Maar Kruisster‘s lot was
reeds bezegeld, Het wilde niet meer vl
de stemming was eruit en terwijl C
voortdurend in de meerderheid was
zorgden Veldhuis en Boelhouwer nog iede!
voor gen doelpunt, waarmee de eindstan?
8—1 bereikt werd.

tekende protest aan en hoop!
mede hierdoor nog aan dit resultaat !2
ontkomen.

 

   

 

    

 

  

 
  



  

 

  

 

  

   

  

   

  
  
   

„ dat hen dicht

zullenhet wel
  

  

  

  

  

  

  
  

    
   

';Brokèh-Melody" eee
— gedrieën — heel hoog en heel heerlijk,
is op een tak van een knoppende eik,
en zich lekker als kip, ja, ‘t is eerlijk,

nden zich meer dan den koning te rijk.
k langs de boom die ‘n belofte van bloesem,

kiemende leven aan ‘t takkenheir droeg,

jde zich stroomlangs, als ‘t kind aan de boezem

eder, het veld, waarop ‘t voetbalteam joeg.

riep tot Pietje, die juist zat te peuren

at de mens als een reukorgaan schetst:

n hier jofel, d‘r kan niks ons gebeuren

—voor—noppes als er straks wordt gemetst 1

vond het fijn, want die riep tot z‘n vriendje :

Dit plaassie is reuze, hè Hein, wat een bof,

Ik wil‘t niet graag missen, al bood men een tientje,

Precies zo dacht Klaasje, die schreeuwde : Hij ‘s tof !

 

  

 

  
  
   

 

   

den met glanzende ogen het draven 2z

ds op het sportveld, omstuwd door een schaar =

Van lieden, die gaarne aan Voetbal zich laven, =

Soms galmde een gil van: ‘t Is hier best voor mekaar ! =

Jandosie, pinentie! riep plotsklaps klein Heintje, =

Dat zien we nou fijn, man, dat vind ik kedin, =

Die zal—ie niet houwen, geen kans, ook geen schijntje, =

Je sallutbeleve, die poft—ie d‘r in ! =

R

...... Toen kwam er een diender met rustige schreden

En effen gelaat (heus, zo zijn er !) langs ‘t pad

Dat lieplangs het kabbelend stroompje beneden......

Toen kwam in het kosteloos schouwspel de klad,

Eén wenk bleek voldoende, de jongens die vielen

Als rijpe kastanjes omlaag van hun plaats,

Ze namen de spat zo gezwind als op wielen,

De vlucht was bereid en niet één had nog praats.

Helaas, ‘fkan verkeren, ‘t was jammer, da‘s waarheid,

Maar tja, een agent, daar dient steeds op gelet,

Want die brengt de dingen heel wreed soms tot klaarheid

En da‘s ook z‘n plicht, immers HĲ is de Wet.

‘t Drievoudig Verbond ging toen sjokkend en mokkend
En hijgend van ‘t rennen, naar huis, wat een pech,
Geen strafschop gezien, ach, dat was zenuwschokkend......

Maar waarom, zo vroeg men, nam die vent juist diè weg?
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(Nadruk verboden.) „Minstreel‘.
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a.s. aan het Bondsbureau, Valeriusstraatv 3

Cul'8u5 voor ;IeUgdlelders 53, Amsterdam—Zuid. Na opgave ontvangt

 

5 men dan een inschrijvingsbiljet, dat men

Aan'melding xppeng98teld omgaand gelieve terug te zenden.

De onderwerpen, die op de cursus

Op de bijeenkomstíer Jeugdcommissie, behandeld zullen worden, hebben onge—

die vorige week met de jeugdleiders der — twijfeld de volle belangstelling der jeugd—

verenigingenwerdgehouden, is ook mede—  leiders. Zo zal er bijv. gesproken worden

  

gedeold‘. dat nkort een cursus voor . over de opvoedkundige waarde van de

je_ugdleig_ipjg zou W_Ôflen gehouden. voetbalsport, de taak van den jeugdleider,

 Bekwame zenten zullen hier in een de karaktermoeilijkheden van de rijpen—
 achttal i d beknopte, doch de jeugd, enz. De techniek van het spel

g bieden. wordt daarbij zeker niet vergeten.

al grote animo, Het laat zich dan ook wel aanzien, dat

tvangen opgaven oer een flinke deelneming zal komen en
er iederen jeugd— dat waarschijnlijk wel meer cursussen

eid te stellen zich gegeven zullen worden. Het is de bedoe—
P ling de cursus op de Woensdagavonden

en aanmelden, o te geven, waarbij dan de eerste avond
gesteld tot 23 April . op 7 Mei a.s. zal zijn. Bs.
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DB.O, 4—BL/PÖLB ...... .. Joeft
JHK, 3—Bpar .,. 2a. — Gely

6=—Zwurt, jaKx Y .. ., .... . h4
Constantlus2 _MÂ2,.. >>>> 0
Unity 2Rk, zwaluwen 2 ...... 00
Wilskracht 3 # .. Aoofy

Res, 30 k

Centrum 2—ghaell 2
Fit 3—Amstel 3
Bwift 4—Ulthc

 

 

  

 

Hema 3—W, r mi T

BN.A, &—Gema@Â ....... .. .. 3—3
Animo 3—D.W G va Dw

All Ready 2—. Pko eee dÂ
R.0.D.1. 4—Dw B vari vari i O+0Q
F.HD.0. 3—AmstiBoys 2 ....... oa)

(F.HDEG. 3 kamploen)

Gezellen Vier 2A. Louis 1 ..... 0—4

T.AB.A, 2—KBI B 6664002 60

Res,4ok

Ons Buiten 2—BWV.A
Lindenboys 2—Füne
H.0,K. 2—Linde
T.W.M. %—Rapldfl
TW. 3—Miná
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Volewijckers—D WF
D.W.V—Ajax ‚
AB,C,—Blauw—WÄBBB,........... J—

zeltmeAjax 2—Spartaal .............. 1—]

 

BD.W—BLT.O .. ........ i—
D.W.V, 2_Ger se 8

Mijckers2.... &—1Blauw—Wit 2—V

De klusen

Matocut =1 I W
JOÂ B.D W

B DJKPit
Voleyijckars 4 Armo

) ‘fÒÒ W gr maeer
Argonaut—Zeatrirgia 2

D ODBT . W M

E. TAjndean—A V £
PHDS»D .W n. 3

F Alüterdijk—Blauw—Wii 4
(Apardijk kam i

AP, Z—=W M B

e
z
n

W op

G Mloterdijk 4_—(340)4 Btai
(Ó0)4 Mar kam pi

A 6
‘ DW

=
m Fland 2

JH K

ADOPTKAN‘TEN

1 klaser

Blauw—WIl—=—A Jaz

D.W .V D.W 5
3,P C ”Volemijcker

De klaass

Blauw—Wit 20 W B. 2

AB.D»Bpartaar)

Volewijckers Z—AJaz z

2,8,0, 0ptpeburg)n. Z
  

ze klasst

A Ons Bulten—DF. C
AP Ö, GPaw =W It

B O.VC»—Volewijcket

‘ Centrum—Zeeburgla 2

(Centruim

D.W V. 4155 1,W

Volewijckers 4—Meteoor 2

D ‘Rapiditas—D.V .A. V
Blauw—Wit 41 0),6

|23409

F. Fit—Hapiditas 2
TD,O» B D) W , 2
Wiln, Vooruit—D J £

F j,0 8 Zeeburgla. 5
BPCT D.W
OV V ,O %—4B.V C

G Plonier—T.1 W
T IW, karmp

H Maja—Madjoe
QD5 ,BÂ V M
RAP T ,W M
W‚grmeer 2%2—0, W .A V., 2

k BILAO—ZR,C
Ahrends—Bloterdijk

L. Lijnden—Germaan
8.0.,A —Bpartaan 2
W.D,OW W IA6

M VV.A,—0.,V.V.0

N Fland—R‚0.D1
vVV.ÁA, 2—B,8 ,7

0 Germaan 2

P Hombout
Bwift 2
A,A G

A,G 5

Meerboys 2
Bloterdijk 2

Eland 2

46 klanse

D.W .V. b—Blauw—Wit 5
Volewijckers 5—Zeeburgia 6

B Bpartaan %—D.W.V. 4

C VV.A. 4—W.M B. 2

D 28.0.0. 4—Fland 4
BC.A, 3Y boys 2

E H.E.D.W. 4—Rtapiditas 3
Volewlijckers 9—W gr meer 3
T.0,5. 3—0.V.V O. 4

F AP.C. 3—Apartaan 4

0 PHD.C. 3—Blauw—Wit 6

Dà juüniorag van 5.D.W. en 5.1,,1,0. bestré
dàn olkaar in ean spannande strijd, di
maet 21 ten gunste van 8.0D,W. eindig15

(Higen [oö parr 7

  



   
   

   

  

                                   

  
  

  

  

    

   

 

  

 

  

 

HE'I.' is wel merkwaardig, dat de
eerste officiële honkbalwedstrijd

die in 1941 wordt gespeeld, geen nieuw

seizoen inluidt, dochnog behoort binnen

het kader van het seizoen 1940, waarvan

vrijwel allen reeds afscheid hebben

genomen. |

De omstandigheden liggen nu eenmaal
zo, het slot van de vorige competitie, de

p:omofie-degradafie_-yv__edstrijden‚ kon

wegens het verstrijken van het seizoen

niet worden afgewerkt en is thans het

eerst aan bod. Allereeërst dient uitgemaakt

te worden of A.F.C. zich in de eerste klasse

weet te handhaven, dan wel aan een der

kampioenen van de tweede klasse, t.w.

Schoten, Quick of D.0,5., zijn plaats heeft

af te staan.
Daarna kan de indeling van de competi—

ties volgen en het seizoen 1941 een

aanvang nemen.
De kansen van A.F.C. om het eerste—

klasserschap te prolongeren, zijnditmaal

aanmerkelijk gunstiger dan in 1939, toen

eveneens de laatste plaats zijn deel was

en Schoten en Zeeburgia gereed stonden

om van het eerste—klasserschap bezit

te nemen. De algemene mobilisatie destijds

verhinderde het spelen van promotie—

degradatie—wedstrijden en daardoor be—

hield A.F.C. zijnplaatsin de eerste klasse.

Door het besluit van de Algemene Ver—

gadering van de N.H.B. zal de eerste

klasse voortaan uit acht negentallen be—

staan en zullen uit deze promotie—degra—

datie—strijd twee clubs naar de eerste

klasse overgaan. Het is dienstig even te

memoreren, welke resultaten in deze

halve competitie tot dusverre ‘werden

bereikt. Schoten won van Quick met 8—6

en van D.0.5. met 10—2; Quick won na

spannende strijd de reeds als verloren

beschouwde wedstrijd tegen D.0.5. door

in de laatste innings de stand op 12—11 te

brengen. Dientengevolge luidt de stand

  

We zullen ons niet verdiepen in de wis—

kundige mogelijkheden, welke deze com—

petitie biedt, doch slechts vaststellen, dat

Quick in de Zaterdag in het Ajax—Stadion

tegen A.F.C. te spelen wedstrijd voor ‘t

laatst zijn lot in eigen hand heeft. Wint

de curve—werper Geestman, dan staan

de kansen voor de oudste honkbalclub

ín Holland stellig zeer gunstig, verliest

Quick echter, dan komt het ons voor,dat

A.F.C. zich zal handhaven.
Daar beide ploegen reeds enige weken

eoefend hebben, zalde handicap van
L gxotendeels over—

de temperatuur
prestaties aan—

OFFICIËEL
Zaterdagmiddag—competitie.

PROGEAMMA VOOR

ZATERDAG 26 APRIL.

1e klasse

A Geuzen—V. en V.
R.A.V—EKruisster .......

De Kraailen—D.W.V. ............ 3.,—

W.gr‚meer—Inc. Bank eee 3.,—

B Volewijckers—Turmac ........ 3, —

Nehemij—Zeeburgia 3.—

Robaver—Wartburgia ......... 3.—

2e klasse

A N.0.G,—A.A.C. .. ... eee nnn nn nn 3.—

NedL/N.M.B.—Ellä .......lenn09l 3.—

5.0,5—S5.MN. ......... rt r

B Tw. Bank—Oceaan .............. 3.—

C Ervea—D.D.8S. ..........oeele 3.30

Valevefa—Amsterda ........ 3.—

H.B.U—Shell .......... eelot 3.—

Wol—GH.B. .. .. .l ll lllo 3.30

3e klasse

G.5.V. Blauw—Wit—V.V.A. ....... 3.30

Holver—ABE.G. .........lleeee 3,—

Z.R.C—Ontspanning ........ . 3.30

E.H.—De Spaarbank ........ 3.—

Res. 1e klasse

Wartburgia 2—K.N.S.M. 2 ...... 3.—
5‘

Nehamij 2—V. en V. 2 ........... 30

(gaarne op het V. en V.—terrein)

Res. 2e klasse

A Geuzen 3—R.A.V. 3 .......... ..  3.—
(op terrein H.E.D.W.).

Yster—De Kraalen 2 ............ 3.—

B V.V.G.A. 3—F.A.V.C. 2 ....... 3.—

S.0.5. 2—Kromhout 2 ........... 3,—

Inc. Bank 2—G.H.B. 2 .......... 3.—

Res. 3e klasse

A Bimsa 2—F.A.V.C. 4 ............ 3,—

Ervea 2—Wol 2 ............... 3.—

Ella 2—HBVU. 2 ................ 3.—
Nehamij 3—Ontspanning 2 ...... 3.—

(gaarne op terrein Ontspanning)

B Shell 2—Holver 2 ............... 3.—
V.V.G.A. 4—F.A.V.C. 3 .......... 3.—
(gaarne op het F.A.V.C.—terrein)

ADSPIRANTEN

C,S.V. Blauw—Wit—Geuzen 1 .... 2.15

EXTRA HALVE COMPETITIE,

Res. 1e klasse

R.A.V. 2—VV.G.A. 2 ......... 3.—
K.N.S.M. 2—De Geuzen 2 ....... 3.—

Res. Z2e klasse

Kruisster 2—8.0,8. 3 ............ 3.30

ADSPIRANTEN

A.D,E—De Geuzen 2 ........... 2,—
V. en V.—G.S.V. Zwaluwen ..... 2.30

JUNIORESCOMPETITIE

. Voor het seizoen 1941/1942 is de inrich—
ting van een Juniores—Competitie in over—
weging genomen en zal, bij voldoende deel—
nming, opengesteld zijn voor elftallen met
spelers tussen 16 en 18 jaar.
_ Men dient zich dus tijdig te beraden, of
inschrijving mogelijk is.

T‚.z.t. volgen nadere mededelingen.

WIJZIGING PROGRAMMA

VOOR ZATERDAG 19 APRIL.

2e klasse C. Wol 2—H.B.U,. 2 wordt; Wol—
H.B.U,

3e klasse. Ontspanning—Holver wordt:
Ontspanning—Valkenboys.

Res. 3e klasse A. Ella 2—Ervea 2 ingelast
(3 uur); F.A.V.C. 4—Ella 2 vervalt;

F..A..)V.C. 4—Ontspanning 2 ingelast (3

uur).
Res. 3e klasse B. Holver 2—V.V.G.A. 4 ver—

valt; Valkenboys 2—Kraaien 3 ingelast

g uurâ; D.V.V.A. 2—V.V.G.A. 4 ingelas:

uur).

32|

 

  



   

 

  
  

    

  

 

  
   
   

 

afdeling Amsterdam
ort : J. A. W. Ben
geheel of gedeel;el

moeten opzenden 1 de „Volks—Aufklä—
—Abteilung”, geves—rung und Propagan

tigd Kneuterdij : ‘s—Gravenhage.

Consuldienst.
Zond 20 A

zĳ(.)pdle dezeagzaak ie
de consuls met he
circulaire.

Bedankt als
W‚. F. v. d. Gronden
J. H. B. Michels.
K. E. v. d. Heide.

Terreinliggin
Lindenboys:

D.W.V. Te bereiken
punt. Pl.m. 10 mi
tot aan de halte

E.H.: C.D.W.—terr
plex.

Aangemeld
Bij Vespucci: T

1927, Ter Haerstra
geb. 12 Januari 19
124 2e; M. C. van s
cember 1927, El. V n
Smit, geb. 26 Maa
straat 67 3e.

] keuren — behalve
week vervullen —
2 op diploma of

eidsrechter :

derweg| voorbij
bus C tot eind—

n of met NZH.T.
erreinen.

Velserweg, 2e com—

lid:
Eldik, geb. 27 Juni

24 2e; A. Huizinga,
Hogendorpstraat

burg, geb. 11 De—
aat 72 3e; L. W.

22, Rein. Claeszen—

rijvingen.

i ‚ van Assendelft

an D.D.S. naar Amst—
leven. ]

_ 325 S. Waterman, chilles naar Meer—
3. boys.

= 326 bB(.)yVerdui.n. van Achilles naar Meer—
È s. e
327 J. A. P. Goëbë van Hilversum naaroprv. N

naar Semo.
324 N. v. d. Stal,

Verleend:

164 J. de Vries,

den Bouwmeester,
Bank naar H.P.C.

|de Nederlandse Voetbalbond
t, G.H.Hauber,H.M.A,Roskam

varboden bij de Auteurswef 1912

D. v. d. Ploeg, lid van Semo, ider
G. Behouten, lid van Ra

voor twee off. wedstrijden
P. J. C. van Klooster, lid var

idem, idem. p
J. R. Dijkstra, lid van Ba

id

 

em. |
P. Alberding, lid +
Jac. Jansen, ‘

April 1941 voorwaar
wedstrijden, zulks i
houding in de wedstrij
dd. 23 Februari 1941
Maart opgelegde voorlopig
hiermede opgeheven.

Voorlopig geschorst:

Th. Kortekaas, lid van

  
  
  

Muide
ingang van 9 April totdat uitsprz
daan in de kwestie Wilh. Voor
derberg 2.

F. Meyer, lid van Muider
J. Coesel, lid van ASR

9 April, totdat uitspraak is :
kwestie Olympus 1—ASR

Geschorst door N.V.B.:

H. Schermer, lid van
off, wedstrijden, ingaand

  

 

SN.A

Boeten.

791 D.W.V., dd. 23 Maart
D.W.V. 5, w‚no. ; 5

792 HOK,,
J 2.50.

861 Rapiditas, dd. 16 Maar
Semo 2,amkosten

862 Semo, dd 16 Maart
Semo 2, idem ; 250

863 Minahassa, dd 16 Maart
sâ 3—AZ.V. 3, wegens niet

 

   

  

wegens terug

formulier door den aanvoerder
864 BDK, dd 16 Maart, SDW.—BI

B-Slä).. onger. speler L Kok

865 The Úm[5‘. in verband met
P.V.CB —Unity adsp.

866 Ons Buiten, dd 16 Maart
ten 3—N.A0. 3. onger. spe
nands / 5—.

867 £JIÉBC à.d.
C. jun.. art. 10 sub e868 D.W.C., dd. 16 Febr

adsp.,amkosten ; 1 —
869 DTC dd 23 Febr. Arta 2
admkosten ; 1

870 D.W.S., dd 3 Dee, DW 8
wijckers 2 jun, idem ; 1—

871 Achilles, wegens terugtr ken 3etal ; 2350 Ra ttt872 BPCÖ., idem jun. elftal / 250
873 Tüurmac, dd 5 April

van terreinafkeuring ; 1.—.
874 ?llllllu'dn Valevefa—Amsterda

B76 AJ‘.cf‚f Volewijckers  7—AP.C

v

DWs

16 . Pebr.,. Aalsn

Volewijcker:
‚ wegens geen bericht

W‚nO. .
877 ZPÖ. DES 2—ZPÖCÖ. 2 iéem<B6& DWS, dd 16 Febr„ DW.S—AF C

f 5
879 JHK.. AG.85—JHK. jun, wegens

en door schuld ; 5.—..
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3 (2e veld) ..

_ (2e veld) ....

adsp., — wegens
n van ‘terreinaf—

m f 1
4_8St. Lauis adsp-.

n van het wed—

© Volewljokers 4
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852 2—8.A,VMS 3 ............ ‚——
RK.A.V. 2—D ‚ 2 (2o vold) ‚ 3—

R.OA 2—MncjO83 ............. ——
an 4 Íl(‘ veld) J—

Volew.5—!-1?&.l.'%… 2 (3e veld) . 2,—
gB...... hn d hieen

.Fc5— meer 3 (2eveld) , 11,—
Aalsmeer2—E'mofi.u'î(orck 2 (2e v.) 2,—

Res. 20 klasse

A H.B.D.W. 3—A,BD. 2 (le veld) .. 11.——
Wilh, Vooruit 2_—Volewijckers 6 , 2.

B D.w.5. 7—Aalsmeer 3 ........... 2,—
AG.B. 2—A.BD.B .............. 2,—
Sloterdijk 2—AF.Q t 00 eee 2.—

C Achilles 2—R.AP.2 ............. 2.—
2.,5.,0,0. 4—W.MEHZ. 2 ......... 11.30

‚D.0.W. 2—G.DW. 2 .......... 2,—
D BP.Ö. 3—T.W.M2 ............. 12,—

‚V. 2—Fokke 3 .............. 12.—
Bport 2——Spartaa.n 8. < 10 A X e 11.30
T.D.W. 2—Yboys 2 .............. 11.30

E Argus 2—D.V.A.V. B ............. 2,—
5.0.A. 3—Meteoor3 ......... 4
1.0.0, 2—Schellingwoude 2 »
Neerlandia 2_—Tos/Actief (2e v.) . 11,.—

F Animo 2—M.V.Z. (le veld) ...... 11,—
Meteoor 4—Swift 3 (le veld) .... 11.30
S,D.,W,. 4_—Zeeburgia4 .......... 10,—

G W.M.S. 4—J.H.K,. B ............. 2,—
Vespucci 2—0mnje—Zwart (le v.) 11,—
A,BIM, 2—ABRÁZ .........le 1,—

H India 2—Zwa.luwan# zooh Ge 4 1,—
D.0,S.S. 3—Constantius 2 ....... 3.——

(2e veld Constantius)
Wilskracht 3—N.E.A. 2 (le veld) . 3.—
Unity 2—Martinus 2 ............ 1.—

Res. 3e klasse i

A Aalsmeer 4—Uithoorn (2e veld) . 12,—
B P. en T. 2—Germaan 4 .......... 2,—

Hema 3—TI.W.3 ............... 2.—
C Meerboys 2—V.V.Â. 4 ........... 12,—
D YFvogels 2—A,V.C. 2 ........... 2.—
E FHD.C. 3—AÄAQG‘3 ............ 11.30

R.Ö.D.I. 3—Amst, .'Boys (2e veld) 2.—
F P.V.G.B—St. Loûuis ............. 2,3
G De Meer 4—Zwaluwen 3 (le veld) 1.—

Wilskracht 4—V.D.O. (le veld) .. 1.—

Adresveranderingen.
Blz.
8 C. Woelders, voorzitter C. v. O., Rein.

Vinkeleskade 41. #
27 Secretaris Arta, J. A, Verdoes, Kinker—

| straat 118 ITe.
36 R. v. d. Veen, jeugdsecretaris D.W.V,,

Beemsterstraat 33, Nieuwendam.
40 J. T. Hoogesteger, secr. De Geuzen,

Archlmedespla.ntsoen 37.
50 J. Breurken, wedstr. secr. Meteoor,

vervalt.
73 Secretaris Valevefa is thans: H. R.

Prent, Rivierenlaan 60 Te.

Indeling competitie.
Res. 4e klasse E. Vervallen: Achilles 3.

De nog te spelen wedstrijden zijn met 5—0
regl. verloren verklaard,

Jun. 3e klasse C. Vervallen: B.P.C. De
nog te sl1ä_len wedstrijden zijn met 5—0
regl. verloren verklaard.

Nagekomen uitslag.
16 Februari. 2e klasse A: T.B.S.—Meer—

boys wordt5—0O regl.

Opnieuw vastgesteld.
_wRes. 4e klasse B: Rapiditas 4

H R.K.A.V. 3—India 3 (2e veld) ... 1,—
Pancratius 2—D.E,8, 2 .......... 1,—
BV.O 2Z—P.V.C.B, 2 (le veld) ... 2.—

K Rivalen 3—CN.P. 3 ............. 1.
T‚A.B.A, 2T.D.Ö. 3 .......... 2,—

Res: 46 klasse

A Funen 2—BV.A.C. 2 ......... 11,30
Btévo 3—Lindenboys 2 .. Ma 2
8,8,2., %—B.,E,8. 2 ... s 11.30

B Lindenboys 3—AT.W. 2 , 11
Rapiditas 4—Minahassa (2e v.) 2

C W‚gr.meer 5—0.D,E, 3 (2e veld) 2.30

Q,V.0. 2—D.T.,C, 2 ..... e 12.30
Sloterdijk 3—ART.A. 2 . e 11.20

D Raplditas 5—Yvogels 3 (2e veld) 11.30
K.B.V. 4—Ons Buiten 3 ......... 10—

E A.D.W. 3—Muiderberg 2 .... . 1130

P. en T. 4—Wilh. Voorult 3 ... 11.30

F A,BIM. 3—H.B.D.W. 5 .......... 10.230

op.E. 4—T,B.S. 2 ...... .... 11.30

G ZR.Ö. 3—Raakboys 3 .... 5 11

A.Z.V.2—Maja2.............. 10

H R.‚K. V.V.A. 5—Zwaluwen 4 (le v.) 12

V.LC.3—R.0.D.A. 3 (le veld) . 2

N.‚V.A. 2—De Meer 5 ....... 3

k Z.P.Ö. J3—R.CM.2 ........ 1

Gez. Vier 3—St. Louis 2 .. 3

L A.S.R. 3—2.8.G.0. 5 ..... f 2
M Yboys 3—Argonaut 2 .... . 2

Oosterpark 3—Oranje—Zwart 4 .. 11.—

Centrum 4—TT.V.K. 2 ....... e 1i

N W.M.H.O. 3—A.T.W.i 11
O Meerboys 3—D.J.K.3 ....... 10

S1.T.0. %Slnb(*xduk 4 ... 2,—

Q
z
e
m

3

SD.Z 4—Z,8.V.C. 2 ...... ..... 11.30

M.3—Madjoe 4 ............. an
W.M.8. 5—Minahassa, 3 11.—

JUNIORES

1e klasse

A.F.C.—Zeeburgia (3e veld) ..... 2
DWS—DW.V............. 11.3

2e klasse

D.W.5. 2—Blauw—Wit 2 ....... . 11.3(
Germaan—5.LT.O. vana eee 10,—
D.W.V. 2—Ajax 2 (3e veld) ..... 11.30

3e klasse

D.W.V. 3—Meteoor (3e veld) 2.—
TIW —J.0.8. (2e veld) ......... 11.—
H.5.D.W—Volew. 3 (jeugdveld) . 2..—
Yvogels—Volewijckers 4 ......... 11.—
TD.Ö—AEBD. ............. 11.3(
Pit—AniMO ..l.. 11.—
R.A.P.—Argonaut ............ 12—
BRÊC—DÉC. .............. 10.—
T7.0.G—Rapiditas ............ . 2,—
Ajax 3—A.D.W. ............ 11.30
FW.M—O.D,B, ....llllllll.... 11.—
D.W.S. 3—V.V.A. ... 11.30
A.F.C. 2—V.V.A. 2 (3e veld ; 11.30
Eland—Argus ............ .. 2 —
H.E.D.W. 2—5L.T.0. 2 ( 1eumn ) 11.30
JHK—Eland 2 ................ 11.—
Vespucci—T.D.W. (2e veld) ..... 11.—

ADSPIRANTEN

1e klasse

Zeeburgia—A.F.C. (3e veld) . 10,—

2e klasse

Spartaan—Zeeburgia 2 (2e veld) 10,—
W‚gr‚meer—A.E.D. (2e veld) .... 12—
Ajax 2—Blauw—Wit 2 ........... 10.—
D.W.S. 2—D.W.V. 2 ............. 10.
Volewijckers 2—Z,5.G.0. (2e veld) 10.—

3e klasse

A Blauw—Wit 3—F.H.D.C. (2e veld) 10.—
Ons Buiten—A,F.Ö. 2 ......... 10——
Aalsmeer—D.E.C, (le veld) ..... 11,30

B D.W.V. 3—Yvogels (2e veld) ..... 10.—
C Meteoor 2—D.W.V. 4 (le veld) .. 10,—

Volewijckers 4—W.M.C. (3e veld) 10—
D T,0,G —Rapiditas .............. —

D.V.A.,V —Zeeburgia 4 (2e veld). lá—
D.W.S. 3—Blauw—Wit 4 ......... 10,—

E Fit—Wilh. Vooruit .............. 10.—
Rapiditas 2—A.,E.D. 2 (3e veld) .. 11.30
‘FD.O—Achilles ................ 10,—
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eeee tn e .. 9—0 kan verschij Daar de „„offi—

ciële uitslagen”*, welke de club—
secretarissen aan de Bond inzen—
den, eerst desWoensdagsmor—..... .. 5—3
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......... 1—2 ven binnen te zijn, kan „Sport‘‘
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R.K. Jeugdcompetitie.
PROGRAMMA VOOR
ZONDAG 27 APRIL.

JUNIORES

1e klasse

5.0,5.8. 1l—Unity 1 (2e veld) 1.45

Gezellen Vier 1—Pancratius 1 1

De Meer 1—8S.V.O. 1 (2e veld) . 2.30

VI.G. l—Constantius 1 (2e veld) 23

V.V.A. 1—Wilskracht 1 (2e veld) 3

2e klasse

St. Louis I—N.E.A. 1 ........ 4 12

India I—R.K.A.V. 1 (2e veld) . 2

3e klasse

B Gezellen Vier 2—Wilskracht 2 . 23

(terrein Wilskracht)

ADSPIRANTEN

1e klasse

De Meer 1—Zwaluwen 1 (2e veld)

V.V.A. I—V.LG. 1 (2e veld) ... 12

Unity l—D.0.8.85. 1 (2e veld) ... 1

Constantius l—India 1 (2e veld)

e klasse

N.EA. I—D.ES8. 1 .......... s

o.D.A. I—V.DO, 1 .......... .

Pancratius I—V.L.C. 2 (2e veld)
(terrein V.L.C.)

Martinus 1—D.0.5.5. 2 ...... £

3e klasse

A Unity 2—Z.P.CÖ. 1 (2e veld)

P.V.G.B. l—De Meer 2 ........

V.V.A. 2—R.K.A.V. 1 (2e veld)

B N.V.A. l—Gezellen Vier 1 .....
St. Lôuis 1l—Martinus 2 ....
D.0,5,5. 4—Unity 2 ........ k
V.I.C. 3—Oranje Zwart 1(3e veld)

4e klasse
A S.V.0. 1—D.0,8.5. 5 (2e veld)

Wilskracht 2—India 3 (2e veld)
B D.0.8.5. 6—V.V.A. 3 (2e veld)

Unity 4—Z.P.C. 2 (2e veld)
Roda I—_VLC. 4 ..........

C St. Louis 2—P.V.C.B. 4 .......
Gezellen Vier 3—V.1.C. 5 (3e veld)

(terrein V.1.C.)

PROMOTIE—DEGRADATIE—REGELIN (

De kampioenen van de Res. 2e kl
(A en B) zullen, in afwijking van het re
gepubliceerde, in plaats van een halve, <
hele competitie spelen, met zo nodi
beslissingswedstrijd.

Zaterdagmiddag—competitie.
SERIEWEDSTRIJDEN
ZATERDAGMIDDAGVYOETBAL

Bij voldoende deelneming zullen in aar
sluiting op de lopende competitie

SERIEWEDSTRIJDEN

worden uitgeschreven, te spelen op Woens
dagavonden, aanvangende 7.30 uur.

De inschrijving daarvoor staat open tot
24 April a,s. en wel voor;
a. de 1e Klassers en, voor zover verzocht

de 2e Klassers in groep A.
b. De rest der 2e Klassers, de Res. 1

Klassers en, voor zover verzocht, de 3
Klassers in groep B.

€. De rest der 3e Klassers, de Res
Klassers en de Res. 3e Klassers

Digr?:îp C'd s
rect na, de sluiting van de inschrijvin

heeft de loting plaats en volgt de publica
tie van de vastgestelde eerste ronden, t
spelen op Woensdag 7 Mei a.s„ in „Sport
van 29April a.s.
Het inleggeld bedraagt / 1.— per elftal

terwijl per groep een 1e en 2e prijs toege—
kend zal worden.

Bij de inschrijving wordt opgave var
het eventueel nog beschikbaar hebben van
een terrein, voor één of meerdere Woens—
dagavonden, verzocht.

tere inschrijvingen en onvolledige op—
gaven moeten, in verband met de bindende
speeldatums, ter zijde worden gelegd.

Voor de Nederlandse Voetbalbond
district Amsterdam:
J. A. W. BERGYELT, secretaris.
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vensverzekering van 1836,

een levensverzekering
kunt sluiten, gedekt met
oorlogsmolest—risico ?
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vrijblijvend bij den Hoofdinspecteur:

JRGER — Nic. Witsenstraat 15 — Tel. 31485

od

 

   

 

     

     

Aanplakbiljetten, Diploma‘s,
Eerelinten, Medailles, Bekers,
Lauwertakken enz. ‘t goedkoopst:

). C. VERMEULEN,f 2,
N.Z. Voorburgwal 242 — Amsterdam— Telef. 35713
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Voor al Uw

HEERENMODE—

ARTIKELEN

HOEDEN en

CONFEÊCTIE

WICK Klctestreesr
ARROW—STORE

151 Kalverstraat

l‘!.éahnid tot inschrijving voor onze

INHET PAARDRIJDEN

"-ga….‚4.„t‚‚‚ Spring—, Dressuur—,
” en Carrousselclubs

CHE RITULG Mij.
— TELEFOON 81243

  

   

   

 

    

  
   

 

   

  

  

RESTAURANT

SCHILLER—BAR
Tel. 31660 — Rembrandtspl. 26

KEUKEN EN DRANKEN

OUDE KWALITEIT

Gem. Bus 10!/, — 1 1uur à 25c.

ódk de in dit blad voorkomende
p

CLICHEÉ‘P| P| \ P 4
worden geleverd door _de

Chemigrafische Kunstinrichting

los NEVE .HÂ.ARLEMMER HOUTTUINEN Nos. 193—197

AM — TEL, 46355—46459 en 45913

 

prefereeren

OLYMPIA SIMPI.EX
OLYMPIA SCHRIJFMACHINES N.vV.
AMSTERDAM — Keizersgr. 626 — Tel. 35960
Showroom: Kalverstraat 103, Telef. 35960

   

His Master‘s Voice
(N.V. The Electric Gramophone)

Spui 6 — Tel. 35614
KMSTERDA M

Uw adres voor
Radio er Gramaphone‘s
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 heeft altijd uitgemunt door:  
   

   

   

 

    

  

    

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

voud en kracht en zuinigheid.

|— ° e __Prestaties
reeds tientallen jaren heeft het Ford—product top—pres.

taties geleverd.

. @ @ .Ó

Fraai uiterlijk
Ford automobielen zijn ware meesterwerken op het
gebied van carrosseriebouw.

Ba * v

_ $Service
Ford en Service zijn in den loop der jaren één be—
grip geworden.

* Öok in de toekomst houdt Ford

zijn reputatie hoog !

_ N.V NEDERLANDSCHE FORD AUTOMOBIËL FABRIEK — AMSTERDAM  

6i eeemooo —matne——— ..

___ GEÏRUKT RĲ UITGEVERS— EN DRUKKERSBEDRIJF BOOM—RUIJGROK N.V.. HAARLEM
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