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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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   Van Veijdag a.s. af

Tivoli Theater

Reguliersbreoestraat

Haar
Privé— Secretaris
mat :

Théo Lingen

Gustav Fröhlich

María Andergast

(Toegang alle leeft

#

Ro x y Theater

Liefde op Ski‘s
met :

Anny Ondra

Paul Richter

Paul Klinger

(Toegang alle leeft

@

Passage Theater

De Blinde

Passagier
met:

Hilde Krahl

Attila Hörbiger
Oskar Sima

(Toegang alle leeft.

Het adres
voor Luxe Artikelen

Radio . Stofzuigers ALLE WERKDAGEN tot

Rijwielen enz. enz. ‘s middags 2 u. Maandag—
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t 1Koopt een merkrij wiel
STOK kan U direct uit voor—
raad leveren, elke hoogte
en uitvoering.

Germaan, Magneet,
Simplex, Ned. Vlag
en Stok‘s Rijwielen

Elkfiliaal heeft een ruimesor—
teering en grooten voorraad.

S TOK‘Ss
RIJWIELZAKEN
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IN EN OM AMSTERDAM
Hoofdredacteur C. H. GEUDEKER

 

bieden, aangenomen althans dat hij

wordt ontdekt.
Niet anders is het natuurlijk in de

sport. Hoeveel aanleg zou hier ook

niet verloren gaan om de eenvoudige

reden, dat hij niet wordt opgemerkt?

Wie zegt bovendien, dat elke jongen
met aanleg wel in die tak van sport

terecht komt, waarvoor hij aanleg

bezit? Krijgt zijn aanleg gelegenheid

zich te ontplooien? Wordt zijn aanleg
opgevangen door deskundige leiding?

Ziehier slechts enkele factoren van

de vele, die beslissen over de vraag
of een „ster‘‘ er komen zal, dan wel

of hij nimmer aan het sport—firmament

zal verschijnen. Zij geven daarbij

tevens een antwoord op de vraag,

waarom bijv. in een land als Amerika,

waar men zeer grote waarde hecht

aan het bezit van sport—sterren, zoveel

meer aanleg tot ontwikkeling komt
dan in de meeste andere landen : men

‘ speurt daar naarstig naar sportaanleg,

eerst op de scholen, daarna op de
universiteiten en vervolgens wordt de
ontdekte aanleg door gespecialiseerde
leiders tot ontplooiing gebracht.

Daarbij blijft echter altijd gelden:
,„Wat goed is, komt snel‘‘.

2(/eeá:
 de sport een spreekwoord,

: ,„Wat goed is, komt
Men bedoelt daarmede te
dat aanleg geen lange ont—

door te maken heeft
nge sportman dus, die

oel, meer begrip, meer
het spel heeft dan de ge—

beginneling, zich in korte
anig zal ontplooien, dat hij

die anderen uitkomt.
arheid van dit spreekwoord

2 takken van sport bewe—
_ ware kampioenen schieten

uit het niets omhoog en
1 plotseling op die „„een—
e‘, waarop kampioenen
eeft het in de wielersport

Van Vliet, in de boks—
 Van Klaveren (al heeft

 alle beloften niet kunnen
in het biljarten aan een

_ Om maar enige voor de
orbeelden te nemen,

men denke eens
remmeisjes Zus
en Rie Masten—
zouden zijn.
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OM een sport—ster, een uitblinker,
** te worden, moet men dus geluk
hebben — het geluk te worden
opgemerkt. Als ma Braun haar zwem—
stertjes niet „ontdekt” had, zouden
deze later waarschijnlijk niet meer,
alleen een beetje sneller in de pieren—

gezwommen hebben dan u en ik.
Als Guus Schilling Arie van Vliet niet
n de gaten had gekregen, als Pinto

> Bosniet onder zijn hoede had
rschijnlijk waren zij

pioenen geworden.
r nummer 1.

2 is: het ontdekte
 het geluk hebben

dige handen te
evallig in handen
asi—deskundigen,
ntgonnen terrein
zo rijk is, dan
ook niets van

 zeggen: het zit
hat 1

 

REDACTIE,

EXPLOITATIEË: ZUiDER AMSTELLAAÏN 224

TELEFOON 27988 — POSTGIRO 394162 — GEM.

GIRO S 11400 — BANKREKENING INCASSO BANK

le JAARGANG — No. 6 — 18 DEC. 1940

OFFICIËEL ORGAAN VAN De

ONDERAFDELING AMSTERDAM VAN

DE NEDERLANDSE VOETBALBOND

 

ADMINISTRATIE EN ADVERTENTIE—

WV. UITGEVERSMIJ. „SPORTWEEKBLADEN”, AMSTERDAM, ABONNEMENTSPRIJS f 5.— PER JAAR, í 2.60 PER HALF

0PER KWARTAAL, 121/, CENT PER WEEK. Alles bij jaarabonnement en bij vooruitbet. LOSSE NUMMERS | 5 CENT

er wel in, maar het komt er niet wt.

En dan factor nummer 3, die niet

minder belangrijk is dan de beide

voorgaande: de jongen—met—aa

moet zelf over voldoende eer

en doorzettingsvermogen beschi

—meer psychische dan physieke kv

liteiten dus — om zich de opofferi

te getroosten, die de voorwa >

vormen, in alles, om iets groots te

bereiken.

Werken al deze factoren samen,

dan worden de kampioenen geboren.

Steeds blijft echter van kracht:

Wat onder deze omstandigheden

niet snel komt, is niet goed!
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WAT wij hierboven schreven, zou—
den we de „algemene beschou—

wingen‘‘ willen noemen over het

onderwerp ‚„sport—sterren‘‘, dat wij

volgens belofte onder de loupe zou—
den nemen. Daarbij hebben wij, op—
zettelijk uiteraard, om het vraagstuk
duidelijker te stellen, slechts die
takken van sport bekeken, waarin
het om individuele prestaties gaat.
Komen wij op het gebied van de

takken van sport, waarin het meer
aankomt op gezamenlijke verrich—
tingen, op de samenwerking van
individuele krachten als men wil, op
ploegwerk dus, dan wordt het nog
weer iets moeilijker, omdat er dan
nog enige factoren bij komen, waarvan
de belangrijkste is: de club.
Deze factor heeft op zichzelf weer

zovele zijden en is dikwijls van zo
grote betekenis, dat alle stellingen
erdoor omvergeworpen worden.
ant de club, met alles wat daaraan

vastzit als aanhankelijkheid, vriend—
schap, trouw en nog veel meer lof—
waardige eigenschappen, kan in deze
ten goede werken, doch zij kan ook
als rem fungeren!
Hoe men dit bezien wil, hangt af van

het standpunt, waarop men zich stelt:
het club— of het algemeen standpunt.
Hiermede rekening te houden zal

onze taak zijn in een volgend artikel,
waarin wij over de „sterren‘‘ van ons
districtsvoetbal zullen schrijven.

GEUDEKER.
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dat van spelen

n het besluit af,

e Maaltegel, devader:1 egel; de ve
:en spelen was niet

_ Beweest, EHEen
reking is niet
simisten, die,

dat de strenge

 hun gelief—
eel zou ko»—

 de pauze, die
ingetreden, ons
ing om eens

uden en om eens
‘positie onze

ssers ver—
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De onregelmatige afwikkeling van
het programma vertroebelt hier het
julste Inzicht, Want al staat A.V.C. op
de 5de plaats van onderen, zij staat
ng niet „safe”| t twee plaatsen

ger genoteerde R.Ö.D.A., dat 2 pun—
ten minder behaalde, heeft 3 wedstrij.
den minder pgespeeld, Centrum valt
dit jaar tegen, doch haar doelsaldo

‘ ziet er toch vrolijker uit dan váan
Rombout, dat het slechts tot één
overwinning kon brengen.

De tweede klassers
In 2A maakt Tuindorp Water—

graafsmeer een uitstekende kans; wel
heeft zij hetzelfde aantal punten als
Eland en Heerenmarkt, maar daaren—
tegen hebben de Meerbewoners nog
twee wedstrijden achter het handje.
De stand luidt hier als volgt:

W.M. .... 7 gi — 1 12 30—0
Eland . Po 6) — 3 12 31—18
Heerenm 9 6) = 3 12 20—24

gus ‚ 10 5Ö0 1 4 11 33—23
W.M.H.O 7 5172 10 23—17
T.0,8./

Actief 7 3 1 3 7 28—17
Meerboys 8 3  — 5 6 13—25
TBS. .... 8 1 2 5 4 18—28
Achilles .. 5 20 — 7 4 15—37
RTS. . 4 —lijn.. vi ” —. =6—25

In 2 B is van spanning eigenlijk
geen sprake meer,. A,G,8. is hier zo
„verschrikkelijk” sterk, dat zij half—
weg de competitie nog niet één enkel
puntje verspeelde.

AG8,. .... 8 5) —— 16 52—3
CD.W..... 8 6 1 1 13 28—12
W.A,Ö. .... 8 5 1 2 11 39—19
Uithoorn .. 7 4% — 3 8 29—24
W.D,0.,W. 8 4 — 4 8 36—20
QDIV. .. 8 4) — 4 8 24—20
M.V.Z..... 8 2 1 5 3 17—29
FDW. .... 5 1 1 7 3 14—15
Noorderboys 83 — — B — 10—54

In de C—afdeeling der 2de klasse
bestaat meer spanning, B.D.K. heeft
wel de leiding, maar de Postbeamb—
ten zitten haar op de hielen en ook
onze naamgenoot „Sport” schijnt,
gezien haar zeer fraale doelcijfers
(40—14) nog enige belangrijke dui—
ten in het zakje te willen doen. De
stand is als volgt:.

BSK. .... 6 36—10
P. en T. ..

Sport
13— 6
40—14
25—28
18—24
28—29
24—21
15—27
14—46
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. „uitpuzzela
de v

j fllu[m ond

p. en T. won thuis met 21 '…';'

Aport en verlootf uit van B ;:_V. …

3..1. De twee rol>‚âurnurl;2:!‚nir en mo

espeeld worden

l‚r'r‚;p:::‘p:: r:ru-[|‚ beide wedstrijden „‚ €

B.DK. nog spelen en krijgt verder

postbeambten nog Oop bu'/.f:nk" .

De tweede klasse D hm-f‚ Ĳ‘h z

opregelmatig verloop, da.{r rlr.“

élub is, die 2 wedstrijden spee {r. *

twee clubs, die al 7 wedstrijden acht

de rug hebben. Hierdoor nemen C

belde ongeslagen clubs resp de 2d

en de âste plaats in. De stand 1u 4
d

p H. & ° — 2 10 29—1

?£Ë  awig . G — B 2Z4—
OD.A. .... 5 4 — 1 B 2
Vo .. # 3il>— 2 6 *P—K
Pancratius 7 3 — 4 6 20—2
V.D.0, 6 2 j 3 5 16—1
wvVv.a. .. G0 ” 1 3 ‘ 212
R.CM. .... 2 12 —— 4 6—
R..K. Oranje
zwart .. 5 — — 5 — 4—20

Martinus 5 — — 5 — B—33

De derde klassers
Thans onze derde klassers. In

heeft Argonaut de leiding, maa:
H.0K. en Ong Buiten kunnen haar
nog zorgen genoeg gaan baren.

Argonaut 9 B — 1 16 33— 5
HOKk. .... 4 ”B 1 1 11 29—15
Ons Buîten 6 4 1 1 $ 22—14
BW.B. ..... 7 & — 3 8 19—19
8,85.Z%. 5 3 1 1 7 18— 9
D.T.C. 9 3 ol 5 7 20—25
D.T.V. 8 . 2 2 2 6 14— 8
0.,V.C. 9 1 — 8 2 10—44
A.D,S.V. 8 > — 8 —_ o g.33

In 3B gaat Stevo stevig aan de kop.
Zij heeft twee wedstrijden minder ge—
speeld dan no. 2 en desondanks nu
al een punt meer. De rangorde der
clubs ziet er als volgt uit:

Stevo 7 . 6 1 — 13 30— 7
Funen .... 9 5 2 2 12 28—17
Plonier .. 6 3 1 2 7 24—16Muiderberg 9 2 3 4 7 16—18Minahassa 5 3 __ 9 6 21—15Raakboys . 7 1 3 3 5 17—3ATW. .. 3 — 2 1 2 3— 6Muiden 4 ”+ .. 3 3 6—20A.Z.V. 6 —— 2 4 2 5—26
De fraaie verrichtingen v —lingwoude memoreeräen vîfi S!xî:íc{senige malen in ons weke ks —zicht. De sluisbewoners hläbber?vïueen voorsprong veroverd, maar Lin—denboys en Tavenu staan toch klaarom van eventue

bruik te maken. e sisstappen..ge—
Schellingw. 8 7 _ 1 s
Lindenboys $ 5 3 1 ìg âî-ìgTavenu 8 —— 2 12 31—14DW.G. .... 5 1 2 11 321B. v, 3 — 8 8 16—58

2 l 5 5 17—19
2 1 5 5 22—29
2 < 8 4 13—40

..... 1 — 5 2 13—26
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gesp” ” L
gerasweooern owoowe Res. 2e klasse

gesp. ÊW. el. verl. pin. v—t. ceareorwoiwoswe ovr rao s. s5e

€4 51 ” i jn (o vveaa. i—sos. 2 ....

15 6
Z $ *_ _ Res. 3e klasse

ì 7
A F.A.V.0, 4—Bisma.2 .......

5 B V.V.G.A. 4—Eraalien 3 .....

â:ï5
V. en V. 4—Holver 2 ........

4—16
5—18

@ e @

30 klasse M

. gew. gel. verl. ptn. v,—t.

 

Zaterdagmiddag—competitie.

Negen wedstrijden
WI] voetbal—kijkers, hebben de 4

gingen doorreputatie graag een beetje af

te breken. Scheidsrechters deugen

niet en het bestuur hebben we ook

in onze zak en zo. Maar we zien

toch ook wel eens iets positiefs.

En zo wil ik even aandacht vragen

voor den consul, den man, die in

deze tijd bij slecht weer zoveel

voor de voetballers doet.

Ik heb wel eens gezegd, dat

scheidsrechteren een ondankbaar

baantje is. Maarje hebt er tenminste
zelf de lol van. Maar consul, wie

denkt daar nu aan, dat zo‘n man

in ‘t donker van huis en haard gaat

om voetballers een vergeefse loop

te besparen. En welke speler

apprecieert dat! E
_ Ik ken een consul, en geen broekje

meer, die elke wedstrijddag uit de

Indische buurt naar de Leeuwarder—

de Buikslotermeerdijk fietst,

B
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Onverwachte stagnatie

Hoewel het er op Vrijdag nog naar heeft

uitgezien, dat de Zateraagmiddagcompe—

titie in volle omvang afgewerkt zou kun—

nen worden, stak ook hier de plotseling in—
getreden vorst nog op het laatste moment

een spaak in het wiel.
Niettemin zijn er in totaal nog negen

wedstrijden doorgegaan, hoewel ons slechts

van acht ontmoetingen de uitslagen be—

reikten.
In de eerste klasse A vond naar wij me—

nen te weten de wedstrijd Incasso Bank—
R.A.V. wel doorgang, maar de heren sche—
nen het na afloop te koud te hebben ge—
kregen om ons nog even op te bellen......
Turmac heeft zich inmiddels na zijn

laatste deceptie tegen Wartburgia weer
hersteld, door een lastige concurrent, n.l.
Zeeburgia, van zich af te schudden. Hier—
door blijven de sigaretten—mensen aardig
in de running met Nehamij en Robaver,
In de tweede klasse vond in C slechts

de ontmoeting Amsterda—Wol doorgang,
die door de thuisclub gewonnen werd. Veel
verandering ontstond hierdoor echter niet.
In de derde klasse had V.V.A. weinig

moeite om van het zwakke E.H. te win—
nen, waardoor de V.V.A.—ers thans aan de
kop zijn gekomen.
In de res. le klasse speelde R.A.V. 2

tegen Nehamij 2 een interessante wedstrijd,
die op verrassende wijze door R.A.V. 2 met
6—3 werd gewonnen.
In de res. 2e klasse zorgde V.V.G.A.2 er

door een 3—l—zege op 8.0.,5.2 voor,
F.A.V.C. 2 op de voet te blijven volgen.

5—1 In de res. 3e klasse A nestelde Bimsa 2
zich wat steviger aan de kop, ten koste
van F.A.V.C.4, dat een grote nederlaag

4_2 _ had te incasseren.
In B nam V.V.G.À,4 ook al geen halve

se maatregelen, waarvan het bezoekende

5 vaer. 5—0 %nlenâ het onwillige slachtoffer werd.
ooo e enn ‚ en V. 4 enHolver2 speeldfl% lt1ìer tet‚%

f i slotte gelijk, hetgeen zowaar het eers
3 6—3 _ winst voor Vlug en Vaardig betekende.
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otie—Degradatieregeling

i
blieeert he

$ oftielële gedeekte van dit nummer yv ”

J !.…_‘…Ĳlt‚r äe met veel spanning verbelds reg

£ voor de promotie en Aegradaiie, bahitet de ya

?
geheel gytebree, w‘ar    

t já door deze publicatie nog niet |

regeling schijnt nog ateeds op kmae mehrgeven 1s miaa

\ De ofticiële mededeling begint met te verkiatsn, ‘

GRAPPE"
 de kampioenen van 04 perme klaans Faat 'AA #V u‚ )

| | movóren en dat úe numimers laatst naat úe tVween

degraderen) Dt zou aus ongew jagÂ zijn ten M/’

Aalgemeen toch elgenlijk on v Jaren, Hog meeus promcoteren f:t_t4';».r
i s z e4, V

» moeten lĳ dar de A.V,B. naar ae M V H, zonoet dan het voo hé

hijden,omdat ik er heslg î was om promollemwe aen te spelen, waartey, on

t vatogoriede eerste royaal mers laatst van oe z ‚‘. pberuig

# u | . werden naar ue plaawelijke tuma, 3Ora6 het aa

wof u ook niet, evenals |  enigingen In de Mv H aeeds Venam ÍI»:‚:‚. 3

i rt. Of u ook niet alle ge— |  „aarmeor wij in Amstweraam te maken heooen

( meebrengt, aanvaardt 5 j) een zulvere „pyramjae” vormae te weven

  

) }

werae klaamt .V B. nw
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Wij missen echter een aerde mogelijkheid in

heeft, wordt immers door ons allen muniqué, Gesteld, dat de landelijke bond de

  

  

  J laatst van ae vierde klaage wil laten gegrageren,

n, toen ik vorige week voor het niet veel genvoualger en billijker om alt niet al

n‘n wekelijkse voerbaiweastrijd moest te steilen van eventuele gdegragatieweastriden?
n deels blank stonden, deels ook ste jaren ligt het spelpell in de eerste k1.':..ná4: A.V.B b

het gemiaaelae peil in de vierde klasse N VB de
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ookzo metuwziel onder ploenen onmiodellijk bij hun verschijnen op de
kiasse—velden boekien, zijn aaar, c rijzen. \
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torisch en sportief sinds lang rijp voor toetreal
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de wedstrijd
van deze wee

 

D.W.S. tegen D.F.C.

(Van onzen Hoofdredacteur).

ei was een raar spel, dat er Zondag
aan de Spaarndammerdijk gespeeld

werd, een spel, dat weinig meer gemeen
had met voetbal. We mogen dan wel
eens praten en schrijven over voetbal op

een modderveld of over voetbal bij harde

wind, maar dat is en blijft toch altijd
voetbal. Op deze keihard bevroren bo—
dem echter was van voetbal in de zin

van het spel zoals we het kennen, eigen—
lijk geen sprake meer en al mocht er

dan — omdat het veld wel hard, doch
effen was — geen ernstig gevaar aan
het spelen verbonden zijn, het was toch
maar beter geweest als deze wedstrijd
niet gespeeld was.

Voor D.W.S. was het bovendien jam—

mer, dat het onder deze abnormale om—

standigheden zijn beste kans grotendeels

zag vervliegen, al is dit maar een bij—

komstigheid, die tot de principiële vraag

of onder deze omstandigheden gespeeld

moet worden, natuurlijk niets af of toe

doet.

Zó goed kon het veld niet zijn — en
het wàs goed, prima gerold, zodat er geen
sprake was van uit—stekende kleipunten
— of er waren toch altijd nog wel zoveel
hobbeltjes en knobbeltjes, die in de hard—
bevroren staat waarin ze verkeerden als

evenvele effoct—verwekkers fungeerden

dat het spelen van de rollende bal een

loterij werd, met vele nieten. Voegt m'ff‘‚'

daarbij, dat de spelers zich dikwijls

slechts met de grootste moeite staande
konden houden, dat er van _plr;tsf:hng

wenden of keren geen ogenblik sprake

kon zijn en dat de bal, die de dartclhfî*ld

in eigen persoon was, voortdurend kleine

Juchtreisjes zocht te maken, dan zal

men wel begrijpen, dat we in deze wed—

strijd voor rare situaties hebben gestaan.

Erkend goede spelers begingen de

grootste blunders — zo op het oog —

doch wie goed toekeek, zag, dat h_1] de

bal, die hij onder normale omstandighe—

den zonder twijfel bemachtigd zou heb—

ben, moest laten passeren, omdat hij

anders niet op de been zou zijn gebleven.

Of men zag een ander royaal langs of

over het leder maaien, hetgeen normaal

een voltreffer zou zijn geweest, doch nu

een gat in de lucht, omdat de bal op het

laatste moment een kleine en dartele zij—

escapade had gemaakt.

Het is duidelijk, dat onder deze om—
standigheden van een reële krachtme—
ting niet gesproken mag worden en

daarom is het jammer, dat er gespeeld
is, omdat ook deze wedstrijd uiteraard
zal meetellen in het eindresultaat van
de competitie. Wij zeggen dat zonder
enig Amsterdams chauvinisme, omdat
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Van het verloop
aan, reeds wel op de
men, dat D.W.S. de
voor de rust nog verl
bij de rust) en dat
D.F.C. nog één (r
dat de strijd besl
al niet van te
laatste kwartier e
Dordtse ploeg liet
en vliegwerk de 2—1 vo
een resultaat, dat
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EERST een reis naar Weesp, die niet aan zijn overwinning denkt te gaén_b0‘.‘

doorgaat, en dan naar V.V.A., met wordt_@et _{—l en na de rust zr;!!.: 1

zijn knusse familie—terreintje aan de Jan  daarbij blijft het. Foetsie, kampioe

van Galenstraat, waar gespeeld zou zijn, De Bruyne kijkt een b_ge-r;a sip

als N.E.AÂ. niet achter de kachel in Ouder— _ Bakker, die de laatste tijd toch c

kerk was blijven zitten—en dan tenslotte z‘n hum is, o_mdar hij hf-f goede

maar naar D.W.S., dat zelfs in de kou nog _ maar niet vinden kan*), vindt,

  

zijn paar duizend getrouwe Spaarndam— __ z‘n laatste wedstrijden erg s

ze merkwartierders opgekomen vindt. heeft gespeeld. „Eerst een paar |

3 M‘n oude collega‘s van de „Grote Pers” spel—goals tegen Sparta en nog een |

kijken een beetje vreemd op en vragen tie, waarvan de schexdsrgq_häer Ja

hoe het me gaat en hoe het met „Sport” niet meer wist waarom hij ‘m gegev

gaat. En ik kan gelukkig zeggen, dat we had — en nou weer een goal met een

allebei kiplekker zijn en dat vinden ze, „aangeschoten hand‘, zegt hij...... :

* gt geloof ik, allemaal, op ‘n paar na, prettig. Maar ik heb meer vertrouwen in Bai

rd, dat hij moest beslis—
et spelen of opereren,
oop doorgehakt, waarop
er van het ongemak is

Dokter Tetzner zit er ook op het gezel— _ ker‘s vis—capaciteiten dan in zijn spelregel—

ligste perstribunetje, dat we in Holland kennis, want dat—ie vissen kan, dat weet ik

kennen: zeker vanwege zijn gepeuter en van die buitenspel—goals moet ik maar

aan de knie van Bertus Caldenhove. We _ geloven!

zijn het overigens eens in onze critiek * . *

op den scheidsrechter, die aan een speci—

fiek—Nederlandse ziekte, ‘n soort angst—

psychose voor het aanvallen van den

doelverdediger, lijdt, en verder ontdekken

we gelijktijdig een fanatieke spelregel—

blik in het oog van B. Smit, die elke beslis—

sing van Boeree in een dik boek naslaat
en die zozeer door den spelregelduivel

bezeten schijnt te zijn, dat hij zowaar
i — s van! Alleen

op Chris Groothof is f;&an lijken...... d eReidsrech —

s ter Weij heeft

HET gaat niet goed met D.W.S. Als ik erzich,geloof
€ kom, wat te laat vanwege de Jan ik‚aantegoed

eb zlekenhuis aan Ë van Galenstraat, staat het nog nul—nul, gedaan.
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O sukkelen we, als het afgelopen is,

het terrein af, koud en rillerig. Ook

al ‘n teken des tijds. Want vroeger waren

we bij D.W.S. zo‘n beetje „„in de kost‘”

op z‘n minst met chocola, en als het erg

koud was, met snertf mèt.
Daarblijven
we nu koud

Tetzner, die zo langza—
pecialist in dit werk is

e het mes, zodat de
 zich onder de opera—
ernationale ervarin—
onderhouden.

 chirurg jl. Zondag

C, waarbij hij zich —
 die dokters plegen te

istisch uitliet en de .
n, dat Bertus over
er lustig zal kun—

 

  

  

  

  

    

 

S maar als de kleine Grifhorst eindelijk een _ *) Kolhorn,

dus. . .. Of zijn de doelpunt heeft gemaakt en D.W.S. rustig — Klaas!Pitten!
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voetbalschare, die
d” bijtende koude en

en vergeefse reis hadden
n scheidsrechter Verbrugge
reem van bedenking het
n goedkeurde, alle resoluut

   mocht deze vlotte beslis—
- } l:‚e‚‚viara‚m‘. hgt

D op bepaalde plaat—
aakt onbespeelbaar en leverde

 vallen gevaar op voor ernstige
. Wij kunnen deze opsomming
kheden echter rustig achter—

aten. Er is gespeeld en...... er is
_ gebeurd. Bravo HE.D.W.— en

—spelers, dfab is niet in de laatste

   
   

  
   
   

  

  

   

  

     

  
   
  
  
   

   

n van Hamel echter
n beter inzicht. Zij

\ hier van mooi
h geen sprake kon zijn
 zij hun streven slechts

zoveel mogelijk op doel

en hiervan zijn niet uitgeble—
man Engelsbelt er
n doen — hij kon

:s verplaatsen in het
hij niet minder dan

 

  

    

  
  
  

 

  

  

    

  

   
  

   <ÎÉ‘Ë toí=Îi waar—
loeg beschikt,

  
ceer met s
‚ te korte samenspel van de

waarin K. Aelbers en   
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M WAÄAGDEN ZICH....
GLAD TERREIN

de rust Verrier verving — stelden zich bij—
na op de middenlijn â: en behalve dat zij
hierdoor de H.‚E.D wW‚—aanvàllers keer op
keer in de buitenspelval lieten lopen, kon—
den zij van daar af jedere ver naar voren
gespeelde bal onmiddellijk retourneren
naar hun voorhoede,
Hoe Van Son en zijn mannen echter ook

zwoegden, Koes en Dingsdag, kranig bij—
gestaan door den moedigen doelman
Hecht, waren niet te passeren.
Zo eindigde deze sportief gespeelde „ijs—

wedstrijd” met de stand 4—0, die reeds bij
de rust was verkregen.

EERSTE AANVOERDERS—
BIJEENKOMST

Zondagmiddag werd de eerste bijeen—
komst gehouden, die door de Commissie
voor Katholiek Voetbal voor de aanvoer—
ders der juniores— en  adspiranten—elftal—

len was georganiseerd. De deelneming was
zeer groot: de ruim 80 aanvoerders waren
— enkele van verre buitenverenigingen
uitgezonderd — met hun junioresleiders
allen present. De héer Henri Putter, voor—
zitter der C.K.V., hield een korte ope—
ningsspeech, waarna de heer Van Veen
over de technische taak van den aanvoer—
der sprak. Bij deze besprekingen waren de
deelnemers gesplitst in 12, 13, 14 en 15, 16,
17 jaar, zodat de stof zo populair mogelijk
behandeld kon worden. De heer Van Veen
sprak o.a. over de houding in het veld
— wellevendheid tegenover scheidsrechter
en tegenpartij — behandelde de verschil—
lende bepalingen en zette daarbij enkele
moeilijke spelregels uiteen.
Rector G. S. Schneiders had het meer

over de vertrouwenstaak, die een aanvoer—
der heeft. Hoe hij niet alleen in de wed—
strijd, maar ook in de ‘kleedkamers een
taak heeft. De houding bij het verkleden,
de taal der spelers in en om de wedstrijd,
dient verzorgd te zijn. Het elftal moet een
goede verliezer zijn, het beerip fairness
moet ieder voor ogen staan. De aanvoerder
moet ten slotte geen baas spelen, maar
baas zijn.
Uiteraard vonden de besprekinggen niet

achter elkaar plaats, maar steeds was tus—
sen iedere speech spel op de binnenplaats
onder leiding van den heer L. de Vreede,
die als leraar lichamelijke opvoeding de
jongens aangenaam bezig hield en daar—
door bereikte, dat na het vermoeiende spel
weer rustig en aandachtig geluisterd werd.
Aan het eind van de middag sprak ten

slotte Kapelaan H. F. Jansen over de Ad—
ventsgedachte. Aan de hand van fraalie
lichtbeelden en mooie gedeelten uit Von—
del‘s Lucifer met gedichten van 0.a. Wij—
develd, Eekhout en Guido Gezelle, werd dit
een mooi besluit. Kapelaan Jansen heoft
een bijzondere vaardigheid voor zulke be—
sprekingen en ongetwijfeld heeft dit deel
veel aan de cultureleen godsdienstige vor—
ming der jongens bijgedragen. Bs.

    ‚Z. VOORBURGWAL
b/h SPUI, AMSTERDAM

Plats du Jour en à la Carte

Restaurant DORRIUS

Amsterdamse N.V.B..ers
aeeeeeem

Ditmaal was de oogst

wel bijzonder schraal
Zo gering als de voetbalacti

vano dâ hoc%fdstedeìijke N.V.B.—e

deze Zondag is geweest, hebben w
in deze competitie nog niet meege—
maakt. Van alle Amsterdamse eerste

tweede, derde en vierde klassers tr

den er ditmaal slechts........ zeven

ploegen in het veld. S
Van de eerste klassers was alleen

D.W.S. actief. Maar de activiteit van
de Spaarndammerkwartierders is de

laatste tijd nogal problematisch en
van kampioenskansen is voor de c
van Caldenhove dan ook vrijwel geen
sprake meer.
In 3C was Ahrends—De Germaan

de enige wedstrijd die doorgang vond
De beide ploegen uit de middenmoot

leverden elkaar felle strijd op
moeilijk te bespelen veld, een strijd,
die na veel moeite door de jubilerende
thuisclub werd gewonnen. Veel con—
sequenties bracht dit resultaat intus—
sen niet.
In 3D was de oogst nog het grootst.

In deze afdeling traden echter geen
van de kopploegen in het veld. DE.C
week weer van de goede weg af en
verloor met 2—1 van V.V.A‘21 —— ove—
rigens geen schande! — Laren speel—
de gelijk met B.F.C., hetgeen een
kranige prestatie van de thuisclub
genoemd mag worden, terwijl Allen
Weerbaar op eigen veld met 3—1 van
S.D.0. verloor.

. Ten slotte was het aan de optimis—
tische kijk van scheidsrechter Ver—
brugge te danken, dat er ook in devierde klasse C een wedstrijd ge—
speeld werd. HEDW. nam revanche

oP S.A.V.M. — de enige ploeg, dieH.E.D.W. een punt wist te ontfutse—
len — door zijn gaste 4 vverslaan. gaslen met te

    

  

  

 

De gegapte koffer.
Tijdens de rust van de wedstrijd Blauw—

Wit 5—Adspiranten—Argonaut—Adspiranten
b:emerk1e een der spelers van Argonaut tot
zijn ontsteltenis, dat zijn koffer met inhoud
verdwenen was, Die inhoud was niet mis
en includeerde 0.a, alle identiteitskaarten!

Dat werd zelfs den dief te erg en......
in de loop van de middag werden bij den
wedstrijdsecretaris van Argonaut de iden—
titeitskaarten stiekem in de bus gedaan.
Maar...... koffer, handdoeken etc. zijn nog
niét terug.  
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veede helft was
— beslissend

voorAhrend:erust. Niet ihatalleen moest net
* € de kleedkamer

€ … wat welucht nog beiang—
‚was:het vertoonde spel van de

peenspoeaig
geenszins verwacntin—
nerstel. Slechts spora—

mers gêlukte het Van Beek en zijn
Sehepers van De Ger—

kouae voor enkele momenten te

hard werken van de midden—
5 die zijn aanaacht voor
> geel aan de verdealging moest

De Germaan bijna ae genele
‘door een licnte aruk uitoefe—
enige doelpunt, dat niervan het
Jeexk zo op het eerste gezicnt
senamele beloning.

 dikwils goeae spel van de aan—
bezoekers, waarbij zich vooral

handig en technisch ver—
erscheiade, niet meer succes
oorzaak echter in de uit—

terhoeae van Anrends. In het
äùmaa.l de junior kat, die zijn

3 opzicht eer aanaeed. Hij
niet alleen een lenig, soepel
doen was tevens wat te....
cnalant, waarvan ettelijke
enblikken voor zijn heug—

oigwaren. Trouwens, bij het
nt, dat De Germaan scoorde,
eheel vrij uit.

uit een met effect geno—
p van linksbuiten Sanders,
zijn recnterbeen hoog in de

. Wel sprong kat tijdig
eeg deze moeilijke bal niet

via zijn handen sprong
tot zijn grote verbazing

> na 25 minuten en het had
 van, dat deze 1—O—voor—

Germaan spoedig zou wor—
oe Laadiges het echter ook

d6 ” gnele.Vleug apciere,i snelle  vleugelsp ;
e en de forse huistra

ten voor de rust
ovande blauw—witten

f Men geloofde het
n kracnten ken—

  

 

» ter niet gewonnen. Hij

zin

n 1—0—achterstand
Ahrends toch nog

Zes minuten voor het einde kwam het
tweede en winnende doelpunt van Ahrends
echter toch, toen Van Beek op enkele me—ters voor doel de bal voor de voeten ge—
speeld kreeg en deze opgelegde kans naar
behoren benutte (2—1).
Nog gaf aanvoerder Geerking zich ech—

zelf ging naar vo—
ren, wijzigde zijn elftal op verschillende
plaatsen en trachtte zodoende in de laat—
ste minuten nog een gelijk spel te for—
ceren. Zijn zwoegen werd echter niet be—
loond. Wel drong Ladiges nog enkele ma—
len tot in het doelgebied van Ahrends door
en moest Kat zijn kunnen tonen, direct
succes had de jubilerende aanvalsleider
niet en met 2—1 voor Ahrends kwam kort
hierop het einde.

Een raar geval.
De wedstrijd L.0.C.3 — A,S.V.K. 3 is

om een niet alledaagse reden gestaakt.
De gasten waren met slechts 8 man op

het appèl verschenen, zodat het geen
wonder was, dat L.0.C. met 4—1 voor
kwam te staan. Toen echter geraakte een
der A.S.V.K.—spelers zodanig gebles—
seerd, dat hij het veld moest verlaten.
Waar de gasten toen nog met 7 man ston—

   SCKRIJF— en ITE';ENHA-(HINES
AATBAAlS

WOLVENSTRAAT 1—2—3—
           TEL.13400

UTRECHTSC
    

HESTR 26 Té 34 93 €FILIAA

den, staakte de scheidsrechter de

strijd. Aangezien het wedstrijdreglemer

uitdrukkelijk bepaalt, dat zodra het aant

de 8 daaltspelers van een partij onder

de wedstrijd gestaakt moet worden, was

des arbiters beslissing natuurlijk volkomer

voor de plojuist, al was het

A.S5.V.K.—ers, die met zoveel moed de stri

eterende

tegen de overmacht hadden aangebonder

een hard gelag.

Pech voor S.A.,V.M

Zeven jaar geleden bouwde

met eigen middelen en met eigen me

een fraaie tribune aan de Ouderkerke

De orkaan die verleden week Vrijde

woedde, heeft deze tribune eenvoudic

nietigd. Uiteraard is dit voor S,A,V.M

harde. slag. Niet alleen, dat hier een

financieel verlies geleden wordt,

  

waar haalt men ineens de voor nieuwbouw

  

benodigde materialen vandaan?

 

  

AAR wat doen we nu, als het
eens ‘n Zondag vriest?” vroeg

ik aan mijn hoofdredacteur, toen de
bloem van de Amsterdamse sport—
journalistiek zat te timmeren aan een
blad, dat de bloem van de Amster—
damse sportlectuur ging worden.

33

„Hou op ; waarom moet jij nou pessi—
mistisch worden?”

„Nee, maar ik zal je zeggen, ik heb
meer in voetbalbladen gedaan. En ik
rappeleer mij een barre winter, waarin
we twaalf weken achter elkaar een
voetbalblad moesten laten verschijnen,
zonder een voetbaluitslag. Ik zweer je,
datis om degilzenuwen van te krijgen.”

‚„„Ben je mal, in—dit klimaat gebeurt
er nooit twee maal achtereen hetzelfde.
Je zult zien, dat we nu juist een reuzen—
“@hloh n1

    

  

 

  

nter krijgen.”‘ ___ :
elp het je wensen”, twijfelde ik.

ing naar huis om een stukje
schermen te schrijven.

en aan het plegen
alstukje, toen een

 

binnenstormde met de „verheugende‘‘
mededeling, dat het twee graden vroor.

„Dat gebeurt wel meer in Decem—
ber”, zei ik om mijzelf te troosten.
,„Dat is toch niets bijzonders?‘

„Jawel, moet u horen ! Het is precies
op hetzelfde moment gaan vriezen
als verleden jaar met de strenge
winter. Ik heb het toen in een boekje
bijgehouden en het klopt precies.
En de barometer staat boven de 770
en de wind is Zuid—Oost en...... #?

„„Jongeman‘‘, zei ik streng, „ga heen
en laat het dooien.‘‘
Om 10 uur de volgende morgen

waren alle velden van de A.V.B. af—
gekeurd. Een strakke vrieslucht „koe—
pelde‘‘ — dat heet zo, „koepelde‘‘ —
zich boven de stad. De thermometer
stond op — 3, de barometer was nog
wat opgelopen en de wind was Zuid—
Oost.
„Dat is de éérste van de twaalf‘‘,

zei ik ‘s avonds tegen mijn hoofd—
redacteur.

„‘t Is om de gilzenuwen van te
krijgen”‘, zei die. J. W.
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name geheel of gedeehe]ijg‚‘*‚v’erbodèn bij de A
#

Afdeling oversëhríjvíngen.
Aanvragen:

197 G. Ruyer, van Bl. Wit naar India.
198 K. v. d. Brink, van S.V.B. naar De

Geuzen. i k
199 G. KRomeyn, van Sloterdijk naar

SM.N
200 H. Neter, van S.V.Z. naar T.V.E.
201 G. v. t. Hul, van Ella naar Abim,
202 S. Waterman, van T.D.C. naar T.V.K.
203 Î Buitenhuis, van DJ.K. naar Meer—

oys.
204 P. van Kerkwijk,

Oceaan.
205 G. W. F. v. d. Geer, van Madjoe naar

Taba.
206 K. yv. d. Meulen, van D.W.V. naar

SM.N

van Taba naar

Verleend: \

169 P. L. Kouwenhoven, van R.F.C. naar
V. en V.

170 H. Birnbaum, van Vanko naar A.G.5.
171 M. de Hond, van Vanko naar A.G,5.
172 G. W. Winen, van De Eland naar

BW.B.
173 H. Overdiek Jr.„ van V.V.A. naar De

Kruisster.
176 gù A. Pieterman, van S.V.T. naar

p.
177 P. P. Voorduijn, van De Kruisster

naar Rombout.
178 L. B. J. Zenrer, van Wilskracht naar

RXS.,
179 B. J. Daniëlse, van Schiphol naar

180 F. v. d. Rhee, van Te Werve naar
hel),

181 F .wW. G. Schmitz van Ajax naar The
Unity.

is 196 A, A, v. d. Meyden, van D.5S.%. naar
Am— Ons Buiten.

Ingetrokken:

18 W. Verwoerd, van SL.T.O. naar
.C. t

: Òve-rgenomen van de N.V. B.
aanvragen: 3

‘de afdeling Amsterdam vÈg; de Nederlandse ‚Voetbalbond

ctie—Commissie: J. A. W. Bergvelt, G. H. Hauber, H. M. A. Roskam
uteurswet 1912

 

M. 1436 J. F. Valkenaars, van Herodia

naar Oosterpark. e

M. 1525 M. Zouten, van S.V.Z. naar

A.E.D.

Rectificatie.
J. C. Kievit, van v. Kollem naar

gt eoe $.D.Z, moet’ zijn naar Or. Zwart

Afdeling strafzaken.

Geschorst:

M. Koning, lid van R.T.S,, van 29 No—

vember 1u4u voor 4 off. weastrijden, we—

gens natrappen in de wedstrijd Argus 1—

RL.S. 1 aa. 24—11—40.
J. Diepgrondg, ha van Rap, van 16 No—

vember 140 voor 3 oft. wedsrijden, wegens

onbenoorlijk optreden tegen aen scnheids—
recnter, aoor nem belewgenae woorgen

toe te voegen, gedurenae de weastrijd
N.A.0. 2—k.A.P. 2 d.d. 10 November 1940.

J. Lem, lid van R.‚K. De Zwaluwen en
Nealoya,N.M.B., met ingang van 2 De—
cembper 1940 tot en met z ei 1941, zuiks
wegens uickomen voor 2 verenigingen,
terwyl hi slecnts voor 1 veremging mag
speien.
M. Vogel, lid van Noorderboys, van 10

December 1940 al voor vier o1r. weastrij—
aen, wegens opzertelijk natrappen in ae
weastrijd 4.G.5. l—inooraerboys 1 d‚d. 27
Oetoper 1940.

Ernstige waarschuwing aan :
J. Vermaak, lid van D.W.V., wegens

onbenoonik opuweaen in de wegswid
D.Ww.V—0.W.S. jun d.o 17 Novemper
1940.

L. Koekoek, lid van A.E.D., wegenshernaalueiijke inmenging n ge leia.ngVan oe WeusWid A‚msw. z—Goid buar z
a.0. 1 Decemwer 4940

„ H. Geïlsuuan, ja van D.T.V., wemmengng in ue ieuwng van de ’weu.:.îeEäAA. ó—1VP.V. Z da. 20 OCG, lueu.W. burguraal, la van W.g:.meer, we—Bens Vellaten van het speeiveia zonaerVoorkenns aan aen scnelus:ecnter van aewuìt(x;smuu W‚gr.meer—D.wW.‚V. Qa. 3 mov.

J. G. C. Knorr, lid van Wol, wegensbemoeung met ae leiang van ae ìveusâ-udWO}—U.5.V. Awaluwen d.d. 9 Nov. 1940.Ù. M. Gosman, lia van wol, wegens be—moeung met de leiang van de westrijdWol—L.S.V. Zwaluwen d.4, 9 NovVv. 1lu4l.J. ten Have, ha van 5.V.0., wegens on—
gepast optreaen tegenover den scnelas—rtecnater van ae weaswijd St. Pancratius 1—5.V.0. 1 d.d. 27 October 1940.

Nagekomen uitslagen enz.
d.d. 27 Oct., 2e klasse D, Pancratius—8.V.0. worat voor 30 minuten uitgespeeldbij een stand van 3—1 voor Pancratius.| d.d. 17 Nov., Res. 3e klasse H, P.V.Û.B.2—india 3 wordt opnieuw vastgesteld.
Adsp. 3e klasse L, d.d, 17 November,W.D.0.W —Aalsmeer 2, idem.»  

 



  
   

   
   

  
   

  
  

  

 

  
   
   

  
  

 

  
  

  

   

  

  

  

    

  

 

  

   

  

  

    
  
  

 

   
  

 

  

 

   

    

 

  

 

    

Adresveranderingen.
Bldz.
27 Secr. Arta is J. Verdoes, Bestevaer—

straat 102 1e, West.
‘96 H. Karmelk, Ëres. Steynstraat 118 3e,

Oost.
104 H. A. Rabbie, K. du Jardinstr. 27 3e,

Correcties en aanvullingen.
Hieronder volgen correcties van en aan—

vullingen op de uitslagen van Zondag 8

December.

V—W.M.H.O.—
._M.H O. een

2e klasse

A Argus—Achilles ................ 3—5
B Noorderboys—W.D.0.W, ........ 0—14

S M.V.Z.—'I‘_.D.W. ................ 3—0

3e klasse

B A‘T.W.—Muiderberg ............ 1—1

Ger—l Res. 1e klasse

) A Ontwaakt 2—2.5.6.0, 3 ........ 8—0

Oosterpark, van _ D Aalsmeer B—ARB.OÖ. 5 .. .... 4—0
| äïovember 1941. B& 20 klasse

g A Gold Star 2—D.W.S. 6 ......... o—9
BÍDWS. 1—AGS. 2 ............. 0—4

D IJboys 2ZEW.M. 2 .......... 1—4

FSDW AZDEG. 4 .............. 5—3

G Olympus 2—ABIM. 2 ......... 2—1

S Res. 3e klasse

C10.D.IV. 2V.V.An M vale 4—2

Argus—R.T.S., D Pionier 2—D.W.G, 2 ............ 3—1

E D.W.S. 8&—Amsterd. Boys 2 ...... 6—1

‘N.A.O. 2—Rap. 2, oK Ahrends 3—Rivalen 3 .......... 7—1

— Res. 4e klasse

B Semo 2—W.M.H.O, 2 ........... 0—6

M P.V.K.2ijJboys 3............... 7—1

JUNIORES

e klasse
Blauw—Wit 2—S.D.W. .......... 10—3

e 3e klasse
B,A.B.D. IJvogels ............... 7—5
B FHDEÍSGA .....l 5—1
F V.V.A. 2—Ahrends .............. 1—8

ADSPIRANTEN

_ DWw.s. 2—Spartaan ............ 0—1

od ___ %e klasse
Blauw—Wit 3—Ons Buiten ...... 3—I

h Wit 4—D.W.S. 3 ......... 1—5

ds —S.LT.Ö. ........ ..i 0—2

artaan 4 ....... 4—1
erdijk 2 ........ 0—6

datieregeling

1940/41 is de volgende
eregeling  vastgesteld:

o promoveren naar de
‘V.B. De nummers
de2deklasse.

moveren naar de
rs laatst degrade—

C.

N.V.B. wel of niet zullen worden terugge—

plaatst naar de onderafdelingen. Mocht

dit wel het geval zijn, dan zal er rekening

mede moeten worden gehouden, dat:

wellicht
moeten

1e klassele. de kampioenen
zullenpromotiewedstrijden

spelen;

2e. de op één na laatst—geplaatsten van

de 1e klasse met de kampioenen van

de 2de klasse om een aantal plaatsen

in de 1e klasse zullen moeten spelen.

De nummers laatst zullen in elk geval

degraderen.

Reserve elftallen.

Res. 1e klasse.

De kampioenen promoveren voor zove

mogelijk naar de N.V.B. Dr‚-r nummers

laatst degraderen naar de res. 2de klasse
   

Res. 2e klasse.

De kampioenen spelen om zoveel

sen als er in de res. 1e klasse bescl

baar zijn. Daartoe worden 2 afdelingen

gevormd en afd. A van de kampioene

van afd. A, C, E en G en de afd. B val

de afd. B, D, F en H. na

Er wordt een halve competitle op neu—

traal terrein gespeeld. Van deze beid:

 

    

  

 

dig zal een beslissingswedstrijd tu

deze nummers 3 uitmaken, welke der b

den de voorrang heeft.
De nummers laatst van de res. e

klasse degraderen naar de res. 3de klasse.

Res. 3de klasse.

De kampioenen promoveren naar de
res. 2de klasse. De nummers laatst degra—
deren naar de res. 4de klasse.

Res. 4de klasse.
De kampioenen promoveren naar de

res, 3de klasse.

  

Promotie— en degredatieregeling
Zaterdagmiddag—voetbal,

a. De nos. laatst van de 1e klasse A en

B degraderen naar de 2e klasse. De
nos. 1 van de 2e klasse A, B en C
spelen een halve competitie om het
kampioenschap van de gehele 2de
klasse, terwijl de twee hoogstgeplaat—
sten van die halve competitie pro—
moveren naar de 1e klasse,

b. De nos. laatst van de 2e klasse A,
B en C kunnen degraderen, ter be—
oordeling van de Commissie van het
Zaterdagmiddag—voetbal. De kampioen
van de 3de klasse promoveert naar
de 2de klasse,

€e. No. laatst van de res. le klasse
degradeert naar de res. 2de klasse. De
nos. 1 van de res. 2de klasse A en B
spelen een halve competitie om het
kampioenschap van de gehele res. 2de
klasse, terwijl de kampioen daarvan
promoveert naar de res. 1e klasse.

d. De nos. laatst van de res. 2de klasse
A en B degraderen naar de res. 3de
klasse. De nos. 1 van de res. 3de klas—

se A en B spelen een halve competi—

_ tie om het kampioenschap van de ge—
z Hi ‘.h_@m 3de klasse, terwijl beide

od S0 uit die competitie promoveren

de res. 2de klasse.

103
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teoor—3.5.V.C. (Ze veld) ..... 2.—

wi vooruìt‚—HEnw .......... 11.30

TELWDW.V. 2 .. eee nnn nnn nn 3—

... 11.30
B AB.D—Animo .... .. ..6 .66 6 rr .30

H D.0,5.5. 3_India 2 (2e veld). an FD.o—IJvogels ........…> nao

at .. > ääî]î{inllshî-—á—g_rèìty 2 ..k ..----- 12___ E]ect‚ra.-—DJK ....... {.3. ze 1d k« 2. 0

$ rac onstantius itas 1—Argonaut (3e veld) . .
Zwaluwen 2—RKV.V.A. 3 (2e v) 230 C %”á’g__o e neee 11.30

2—-RAP (3e veld) 11.30

Res. 3e klasse heereele 13
es. 11.30 p A.DW.—Ajax B ja n eoe okonok lf:

A Fit 3—Amstel3‚Bri ... 12 Tw Mm—Rapiditas2 .....>>>> n
Uithoorn 2—Shell 2 ..... <1+ *.** 2,— Madjoe—W.M.C. .ee ln lllnnnnttr 11.3

galmeer á—s"”ft 4 (2eÎe veld) ... 1140 p AVG—Lijnden ................. 2

B S.N.A. 3—Hema 3 (le veld) ..... 11.30 A —AAÄSMEEF vknnnnnrntr 1
W‚grmeer 4—Germaan4 (22 V.) 1l30 S.0.A— 0 s . i

............. 2.— R./ES. 2—Stevo2...leetn rnn rrn FF Blauw—Wit 4—A.F.C. 2 (3e ve 1

2.— ADE. 2—W.MC. B ...... ol wMS—Ahrends (2e veld) ...... 1

2.— Meerboys 2—WMEHL.E. 3 . 1130 — 4 Ela‚nd—Z860 .l e
----- 2.— ODIV. °—savH. 4 ..... 2.— loterd1_]k Bieden...<<< 113

e an d vat on dn 2 â.— Ëï°lewäâkzeìs T—ABO.7 ..... e â-— L1ndenboys—D 113

------------ kan vo Animoië ere........ I i 1

vo ke krk eee 2.— DeEV. 2 RODE 3 lilll 1130 H SLT.O, 2_M9‘39'.

2.— DW.S. S—FHD.G. Bjlue gn .. e— Eland 2_—Vespucct
3—> F BVCB. i—3;. Loüis1 ..—. .— g= J-H'K_Tìväg'à"('Jè‘úg'cì{rèld) 2—

> VLG. Z—RKE.V.V.A. 4 (2eveld) .. 230 H.5.DW f

e î‘ïï1gool"y 2—2ÌV(ÎTÎIZ VlertZ........... ìä-— d

skracht 4 .......>> ==

i Zwaluwen 3—Unity 3 (2e veld) .. 1Ê.— Programma â)001‘ Zaterdag

DES 2—ZPCÖ 2illl.. e er

Pancratius 2—P.V.0.B. 2 . 2. 28 Decem —

K G.N.F. 3—T.AB.A, 2 ....... k (INHAALWEDSTRIJDEN)

Vespucci 3—Rivalen 3 ........... le Klasse

Res. 4e klasse A D.W.V._R.%‘.rv. ..... e 1. 3_
Kruisster—Watergraafsm

eer —

A A5VE. 2—55.2.B... s ; ; k

Lindenboys 2—Funen 2 .. 2 e êâîgäîäïïâgäf,äa """"" Ë'_

Ons Buiten 2—A.E.S. 2 ... ka k tAV.G—Nehamij .............. 3—
B HOK2—5EMOLB...... .. —— k hi Vlm EBakdaeens s +in <rm nnnr °

Minahassa 2—Lindenboys 3 ..... 11.30 klas

IWM 3—WMHO.2 .......... ee o gan vaze gr
A.T.W. 2—Rapiditas 4 .......... 2— eo .e e aar r n nr tn 3—

€ DWG. 3 W zr meer5 mi 4isp B SVB—Tw. Bank ............... 3—

FebG, a 0vel gla e j) tieg © Shell—G.5.V. zwaluwen ......... 3—
Sloterdijk 3—ART.A. 2 ......... i
bre 100e 2 ei 1130 Jeklasse

D AE.D. 4—N.A.0. 3 (2e veld) .... — Holver—BH. .........i.....
...l 3.—

......... 3.— Ons Buiten 3—K.B.V. 4 ......... 11.—

........... 1130 TJvogels 3—Olympus 3 .......... 11.30 Res. 1e klasse
.......... 2 65 Achilles —AD.WB\............ 1130 VVG.A. 2—V. en V 2 ........... 3.—

3 (2e veld) 2— HE.D.W. 4—L.0.0,B ..lo 1l.— Wartburgia 2—Geuzen 2 ........ 3.—

............ 2.— Muiderberg 2—W. Vooruit 3 .... 2—

2e veld) 2— F Raakboys 2_—Noorderboys 2 ..... 11.30 Res. 2e klasse

a & HBS. 2—A.B.LM. B. eee. 1130 A Robaver 2—IJster . 3
i Amsterd. Boys 3—BW.B. 2 ...... i— B oHb e ”maVvG :........ 3—

« G AR.T.A. 3—Raakboys 3 ........ ea t 1905 ot eee toa ngr oen BB

s Maja 2—0.D.W. 3 ....... 11.30 Res. 3e klasse

5 KBV5—AZ.V. 208 .. il— A Wol 2—AVG. e
6 0H Opa — Doss‘i ............ 2 Nehamg 3BBu 2 .. | 00 $
‘ BBvv.a s—Rodals (2e veld) .. 230 B V. en V. 4—VV a.Â 4...1....1) js
5 VIG. 3——Zwaluwen 4 (2e veld) .. 12.— BiVV. z—HolWeng. kn( sI 3—
2 g De Meer 5—êNv‘_;x 2 (le veld) ... 12eee eeen 1Pnne nt e hn ip ”o 53 3.—

...... eo RC.M 2—Gez. Vi 3 ...........

2.30 RKVV.A. 6_Z.P.Ö. 3 (Je veld) i ADSPIRANTEN
5— Unity 7 St. boulg 2 ............ i— Geuzen I—ADE. ............... 2.45
2.— Roda 4—Pancratius 3 ........... 12— 1

L lèïeselèa.ndlgl 3M—êÊË (326(231ä31d) @ VRIENDSCHAPPELIJK

rr d Bi oAjusVeteranen—V. en V .. ... ., 3—
MPenT 5_ASRt3...k ......... 17 v j

Or. Zwart 4—Oosterpark 3 (2e v.) 2.— oor de Nederl

Rap 3—Argonaut Ù vto zoebeeoe 11.3 district A erlandse Voetbalbond,

gerlrum e svnikgi C 10000 i— 1 18 REREÛ,
N Switt 6 1.0.0. 4 (2e veld) ...... $— W. BERGYELT, secretaris.
BD.E 3—Shell 3 Bo ta eo 11.30
ATW. 3—schellingwoude 3 ..... 11.30

0 DSK. 3—2.5.V.C. 2 (2e veld) ... 2—
0.V.V.0. 6_—Meerboys (3e veld).. 1130 _CLUB—ORGANEN,

%_loterduk4;4__SS],'_‚I?I‘ZOs 4 ot eee o2 i1—
espucci 4—S.L.1.O.4 .......... 11.30 De redactì »

i e ko dg v i om t acïn;an „Sport” verzoekt beleefa
”PVK. 3—Ontwaakt 4 ........... — oezendì van clu à

O.D.I.V. 3_—Heemskerek 4 ...... . 1130 — deze uite i Fiieen— Hoewel
i uiteraard slechts intern verenigings—

JUNIÖB‚.ES nieuws inhouden, bevatten zij van tijd tot

1e klasse tijd ook wel berichten van algemene aard,

AJ“G—BIB.\1W—Wit (2e veld).... 1130 die onder de aandacht van anderen ver—

gia—D.W.S. (3e veld) .... 2— dienen te komen.
Door deze berichten over te nemen,

...... 1. _ _ hoopt „Sport” zowel het algemeen belang

.... 1130 als het clubbelang te dienen.

 

 



   

       

 

   

   

 

  

  

  
   

  

   

   

RESTAURANT

SCHILLER—BAR
Tel. 31660 — Rembrandtspl. 26

KEUKEN EN DRANKEN

OUDE KWALITEIT

22729 Telefoon 22929 Gem Bus10!/, — 11 uur à 25 c.

 

De eerstvolgende eigen trek—
king zal gehouden worden op

10 MAART 1941
Speelt hierop mede met een

wettige Maandpolis.
Tarieven vanaff 1 .— per maand

 

   

 

   

 

  

VOETBALSCHOENEN
Wij kunnen U mededeelen, dat U hiervoor bonnen kunt verkrijgen bi

Mag. „Sportcentrale”‘ fa. Pimentel, Utrechts chestr.101, tel. 30649

Groote keuze van diverse Sport—Artikelen en tevens alleenverkoop oor

Holland van het nieuwste snulje op schoenengebied. DBL

COURT” met de afschroefbare, spijkerlooze SIMPLIÌ:“.‘K,I;»…

„Hampton Court” (12 mnd. garantie) £ 10.75; „Hotstuff” (8 mnd. g

  

  

  

  

 

vertegenwoordigers kunnen deze
plaatsen op ruime provisie—basis.

M
i
o

o
e
e
e

s
=

aan ,„Lotisico‘”—bijkantoor Fa. I. SAJET,
straat 117 — Amsterdam — Telefoon 52342
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óûk de in dit blad voorkomende | |

l]|AICIIÍÎ.’\‘
Extra verzorgde FAMI

LIE—DINERS

CGEBR.SWEERING RESTAURANT

oegen geleverd claork de WESTEINDE 26—28 » |

Chel’l.'lig'ra.fische Kunstinrí
.ghfing TELEFOON 40665 77ATLANT

Ëc

p
CENTRAAL GELEGEN VOLLEDIGE DINERS vanaf £1.10

° NEVE eee
CROTE EN KLEÍNE ZALEN VOOR PARTIJEN

AMSTERDAM — TEL. 46355—46459 en 45913

  

o a De verbouwing van onze nieuwe drukkerij

……a…n is voltooid. De outillage van ons bedrijf is

thans zoodanig, dat aan de hoogst gestelde
F P& ,

alaA een J eischen voor fraai drukwerk, groote op—

lagen en snelle levering kan worden vol—
 

daan. Wij zijn gaarne bereid, zonder eenige

verplichting voor U, een ontwerp te maken

voor een fraai stukje drukwerk.

Mag een onzer eens met U komen praten?

UITGEVERS— EN DRUKKERSBEDRIJF

BOOM—RUIJGROK N.v.
GED. OUDEGRACHT 138 — HAARLEM
TELEF. 11902—11998 — POSTGIRO 37758

OÖok dit sportblad
wordt door ons gedrukt !

 



 

  
1940 FORD V.8

 

   

 

Keuse uit 2 motoren: ù|. l {0

60 rem—pk p 1 sGXL inieheid . |wogenig peniaip n ar Iüĳ\\\“Ë3535
® na + k

85 rem—pk L à"lì M
S)voor maximum prestaties

en groote suinigheid
*

groote hydraulische
remmen

w
5 t

ì 4

vingerlicht schakelen e
{met handel onder ‘t stuur)

®

   

drievoudig rijcomfort

mm wise u || NEDERLANDSCH FABRIKAAT
carrosserie

gestabiliseerd chassis
e N.V NEDERLANDSCHE

FORD AUTOMOBIEL FABRIEk
AMSTERDAKM

regelbare ventilatie
e

lage prijzen — zuinigheid
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GEÏRUKT BĲ UITGEVERS. EN DRUKKERSBEORJe BOOM—RULNJGROK N‚V.. HMAARL BN

 


