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Sport
jaargang kent.
Sport in
in en
en om
om Amsterdam
Amsterdam is
is een
een weekblad
weekblad dat
dat in
in 1940
1940 haar
haar eerste
eerste jaargang
kent. Een
Een vervolg
vervolg op
op het
het
Amsterdamse weekblad
weekblad Sportweek,
Sportweek, dat
dat bestaat
bestaat van
van 1933
1933 t/m
t/m 1939.
1939. Sport
Sport in
in en
en om
om Amsterdam
Amsterdam doet
doet
Amsterdamse
verslag van
van met
met name
name het
het Amsterdamse
Amsterdamse voetbal,
voetbal, vooral
vooral uit
uit de
de Amsterdamse
Amsterdamse Voetbal
Voetbal Bond
Bond (AVB,
(AVB,
verslag
vanaf 1940
1940 eigenlijk
eigenlijk afdeling
afdeling Amsterdam
Amsterdam van
van de
de NVB,
NVB, Nederlandse
Nederlandse Voetbalbond,
Voetbalbond, latere
latere KNVB).
KNVB).
vanaf
Hoofdredacteur was
was de
de markante
markante Kick
Kick Geudeker
Geudeker (https://nl.wikipedia.org/wiki/Kick_Geudeker).
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Kick Geudeker).
Hoofdredacteur
Ron de
de Wit
Wit en
en Jo
Jo Haen,
Haen, beheerders
beheerders van
van de
de site
site www.vriendenvanwatergraafsmeer.nl
www.vriendenvanwatergraafsmeer.nl zijn
zijn eigenaar
eigenaar
Ron
van de
de eerste
eerste twee
twee (fysieke)
(fysieke) jaargangen
van Sport
Sport in
in en
en om
om Amsterdam.
Amsterdam. Het
Het zijn
zijn unieke
unieke bronnen
bronnen mbt
mbt
van
jaargangen van
Amsterdams amateurvoetbal
amateurvoetbal ten
ten tijde
tijde van
van de
de tweede
tweede wereldoorlog.
wereldoorlog. In
In samenspraak
samenspraak met
met Ron
Ron en
en Jo
Jo
Amsterdams
worden
worden hier
hier de
de scans
scans van
van de
de volledig
volledig origele
origele exemplaren
exemplaren geplaatst.
geplaatst. Gebruik
Gebruik van
van deze
deze bronnen
bronnen is
is
volledig
volledig vrij,
vrij, maar
maar verwijzing
verwijzing naar
naar de
de bronhouders
bronhouders (Ron
(Ron en
en Jo)
Jo) wordt
wordt op
op prijs
prijs gesteld.
gesteld.
Remco Geesken,
Geesken, 2020,
2020, www.wijwarentabakkers.nl,
www.wijwarentabakkers.nl, email:
email: remco@wiiwarentabakkers.nl
remco@wiiwarentabakkers.nl
Remco
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Hermann Braun
Eugen Klöpfler

Ook tijdens de avonduren
zijn onze goed verduis—

: 18 jaar)
(Toegang

terde _ zweminrichtingen
geopend tot half tien!!

@

MOLUKKENSTR. 74—76

TELEFOON 53003

Het adres
voor Luxe Artikelen

Radio — Stofzuigers
Rijwielen enz. enz.

Gier—Wally
(badpak meebrengen)

ALLE WERKDAGEN tot
‘s middags 2 u. Maandag—

met

Heidemarie Hathey

Sepp Rist

en Zaterdagavond v/a 8 u.

Eduard Köck

eee

(Toegang: 14 jaar)

’ë!t goed biljart
;

goed biljart

JouUwWw LEVEN
BEHOORT MiJ
met :

Karin Hardt
Dorothea Wieck

Harald Paulsen
: 14 jaar
(Toegang
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OFFICIEEL ORGAAN VAN De
ONDERAFDELING AMSTERDAM VAN
DE NEDERLANDSE VOETBALBOND

‘

'N EN OM AMSTERDAM

Hoofdredacteur C. H. GEUVDEKER

ERSMIJ, „SPORTWEEKBLADEN”, AMST ERDAM.

TENTIE—
REDACTIE, ADMINISTRATIEË EN ADVER
AN 224
EXPLOITÄTIE: ZUIDER AMSTELLA

TELEFOON 27988 — POSTGIRO 394162 — GEM.
INCASSO BANK
GIRO S 11400 — BANKREKENING

PER HALF
ABONNEMENTSPRIJS f 5.— PER JAAR, f 2.60

‘AAL, 121/, CENT PER WEEK. Alles bij jaarabonnement en bij vooruitbe t.
niet. Zoals men gelezen heeft het
idee is bij ons gerijpt op het ogenblik,
waarop wij van de bijdrage van onzen

medewerker kennis namen. Op Zon—
dagavond. Geen gelegenheid dus

om over banen te onderhandelen of
zakelijke besprekingen te openen.
Maar dat is trouwens een kwestie van
later zorg. Natuurlijk zullen wij ge—
schikte banen vinden, al willen wij
wel verklappen, dat wij reeds het oog
hebben op de prachtige banen van
de Amsterdamse IJsclub, waar ook
Ajax j.l. Zondag zijn wedstrijden ge—
houden heeft en waar een unieke

gelegenheid is om zo‘n tournooi te
organiseren. Prima, welverzorgd ijs,

goede ruimte en gemakkelijk te be—
reiken voor iedereen.

Waarin dit kampioenschap zal be—

staan?

K—.$

Ons dunkt: in een korte baan— en
een lange baan—wedstrijd. Bijv. 100 m

en 400 m. Iedere club zou dus een 100
meter—rijder en een 400—meter rijder
moeten afvaardigen, wier tijden bij

elkander geteld worden om uit te
maken, welke vereniging het kam—
pioenschap behaalt. Wij zouden daar—
. aan nog willen toevoegen een jeugd—

wedstrijd (voor jongens tot en met

”Îe jaa.râ- en een vyeteranen—wedstrijd

LOSSE NUMMERS 15 CENT

(voor mannen boven 40 jaar), wier
tijden uiteraard ook zouden mede—
gelden voor het clubkampioensch ap.
Hoe denkt men over dit idee?
*_
ok

EN heeft nu nog ruim een week
voor de boeg, een tijdspanne

waarin ook een Zondag ligt, die

dus zou kunnen benutten om te zi

wie de beste clubrijders zijn.
heeft dus ook nog gelegenheid om
zich voor te bereiden en in de boezem
van de club de nodige maatregelen te
nemen om de deelneming tot een
succes te maken.
Wat de clubs betreft, is er dus tijd

over.
Wat ons aangaat: als het vriezend

weder blijft en de clubs willen mede—
werken, dan komt er een ijsfeest, dat

klinkt als een klok!
In ons volgend nummer en zo nodig

ook per circulaire, zullen wij de
nadere en preciese regelingen be—
kend maken. Men kan zich echter
thans reeds gereed houden en zich
voorbereiden op
:

De strijd om het schaatskampioen—

schap van Amsterdam voor voetbal—
clubs om de „Sport‘‘—wisselbeker op

Zondag 26 Januari,

GEUDEKER.
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Veen over
J. van
*°:
nYCÉ”
F. J,va

:
„De taak van den scheidsrechter
dienen door heersen.

De taak van den jeugdleic!_er;
verlengstuk van het gezin zijn
seeft onze jongens een
blijde jeugd!”
Groot aantal nieuwe scheids—

fluiten?”

enningmeester—competitieleider van de R‚K.A.V.B. en
t bijna een kwart eeuw lang de fluit gehanteerd; van
krade tot Den Helder werden voetbalwedstrijden door
heer Van Veen geleid.

et heeft een zekere bekoring om iemand te intervie—

, die pas kort in zijn functie is. Want hoeveel ervaring

eer Van Veen ook in het R.K. voetbal had, in N.V.B.—
‚V.B.—zaken is hij een „‚nieuwe man” — en dan ziet
aak de dingen objectiever en frisser dan zij, die al
eelopen.
mag om te beginnen wel zeggen”, aldus beantwoord—

eer Van Veen onze eerste vragen, „dat ik het bij—

op prijs stel, dat men mij functies in N.V.B. en
toevertrouwde. Niet omdat mij nu persoonlijk die
t viel, maar omdat ik er uit afleidde, dat het

oetbal — waar wij uiteraard toch altijd enigs—

opkeken — bereid was, ons na de fusie als
te behandelen. Ik kan trouwens toch niet an—
dan dat de wijze, waarop de neutrale voet—
s tegemoet getreden zijn, voor ons een open—
n verrassing was.
A.V.B. aangaat — onze voorzitter heeft er
ew met u al op gewezen — was er bij het
seizoen eigenlijk een tekort aan scheids—
d beschikte over ruim 300 scheidsrechters,

op „volle” Zondagen de programma‘s ook

vermelden, hadden wij eigenlijk geen
e uiteraard iedere week voorkomende af—

kunnen wij constateren, dat,
iterscursussen — waarvan er

eidsrechters aan het corps
d. Wij zullen nogeenderde

P

periode
‚Inderdaad, dat is zo. Ons district heeft, om de

het Rooms—Katholieke voetbal, die bij de fusie zijn
trede deed in het bestuur van het district Amsterdam
de Nederlandse Voetbalbond. Hij had zijn sporen in
e voetballerij al ruimschoots verdiend, was bestuurslid
an de Diocesane Haarlemse Voetbalbond, secretaris—

den.
hadden wij te weinig scheidsrech—

— naast de quantiteit — ook de qualiteit op te voe—

daan is op N.V.B.—scheidsrechters om voor de A.V.B,. te

E heer F. J. VAN VEEN is een der voormannen van

beroepswerkzaamheden

over een voldoend
einde van het seizoen hoopt de A.V.B.
bestuur en
waarbij
n,
aantal scheidsrechters te beschikke
streven, om te
scheidsrechterscommissie er naar zullen
ren.
Is het waar, dat — zoals ik hoorde — een beroep ge—

toegelaten

ziekte,

mensen, d"‘Ê pel
lijke taak van scheidsrechter. Het aantal

gelukkig klein.
saldo moet worden afgewezen, is daarom Veen,
„aan het
Zoals ik zei”, vervolgde de heer Van

vens

rechters tot de Bond

rens

wie zich aan—
„Inderdaad hebben de meesten aanleg — voor
de moel—

meldt, heeft over het algemeen „feeling‘”

of

zijn door
dat er eigenlijk niet voldoende scheidsrechters

te komen, een beroep gedaan op N.V.B.—scheidsrechters,
om zich ook voor Amsterdam beschikbaar te stellen op
die dagen, dat zij voor de N.V.B.

geen wedstrijd hebben

te fluiten. Het is min of meer een noodmaatregel en we

hopen, dat wij eerlang geen beroep op de welwillendheid
van onze N V.B.—collega‘s meer behoeven te doen. Uiter—
aard krijgen zij hoofdzakelijk eerste klasse—wedstrijden in
ons district, hetgeen altijd met zich meebrengt, dat onze
plgen scheidsrechters zoo‘n wedstrijd wel eens mislopen
Het ligt trouwens dan toch in de bedoeling, om tot een
zekere rouleering te komen. Hoe moet iemand, die regel—
matig bijvoorbeeld „reserve derde” fluit, kans krijgen om
„standaardelftallen” te fluiten als zijn hoger geplaatste
collega niet bereid zou zijn om eens in een lager geplaatste
klasse te leiden? Wij hopen dan ook, dat scheidsrechters,
wien dat eens zou overkomen, dat niet onplezierig vinden,
maar beseffen, dat ze daardoor hun jongere of minder
ervaren collega‘s eveneens een kans bieden.
Dit kan alleen dan vlot verlopen, indien de band tussen
scheidsrechters en bondsleiding goed is. De scheidsrechter
moet weten —
en voor zover ik het na enkele maanden
heb ervaren, kan hij het, dank zij het optreden van men—
dat hij, indien hij het veld
sen als Hauber c.s. weten
betreedt, de vertegenwoordiger van de bond is en niet een
meneer Jansen of een meneer Pietersen.”
„Maar hoe ;ìet u verder de houding, die de scheids—

rechter voor zichzelf moet bepalen? Iedereen wil nu een—
maal in het leven „hogerop”, zowel in zijn werk als in
zijn liefhebberij. Vindt u het — mede in verband met het—

geen u zeide over het rouleeringssysteem — eigenlijk niet
logisch, dat de scheidsrechter liever in een hogere klasse

wil fluiten dan in een lagere?”

t

„Ja, dat is volkomen begrijpelijk, maar tóch moet de

scheidsrechter zijn mooie en verantwoordelijke taak ook
in een ander licht zien. Zijn taak is eigenlijk: ,„Door te

dienen: heersen.” Hij heeft een dienende taak, waar hij

door zijn werk de sport dient en hij dient de sport door

in het veld te heersen. Een scheidsrechter moet mi nooit

vergeten, dat hij niet alleen voor zijn eigen plezier in het

veld staat, maar ook voor het plezier van die twee en
twintig spelers.

De scheidsrechter heeft daarbij ook zo‘n prachtige pae—

dagogische taak. En ik kan mij indenken, dat wij op de
duur tot een soort splitsing zouden komen, waarbij men
een speciale categorie maakt van scheidsrechters, die zich
geheel voor het jeugdvoetbal interesseren.
Naar mijn bescheiden mening ontbreekt daaraan nog

(Zie vervolg pag. 144).

(Vervolg van pag 143).
echters
in de rapporten over scheidsr
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en
‚.S%hĳnt weinig tact te hebb
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t jonge mens
e
n —
d nu maar eens gebruike zijn
°"Q'Ên wij het grote woor
;enlnk__bgneden
e'uhet
tie
kwes
in
eîì.
Îe scheidsrechter
..jongensw_e_dst_rqd te fìu\1.t
waardigheid vindt, om een
juist _reus—…u ì…î
is die wedstrijd
Maar voor die jongens
kampioen worden. E
jk. Want ook zij kunnen
he

belangri

4de klasse s_peeltl of__qng e
of je nu ìin de adspiranten
_wedstr‘ud 1sl_?e 1â2%“{\-—
die
p:
nationale kampioenscha het Je_-ugdvoet‚ba. e hl h61'1([‘“-t-

Wat is het mooie van
e t…--‘
ige Je_l_lgd geven.
o1
jongens een blijde en zonn
ware schat
een
zijn
tbal
dvoe
het jeug

aan
ma
Dan ma
oit t tevergeefs put.. Dan
je nooi
oudere leeftijd, waarueritniet
bij zichzelf denken: W aft1's"'p‚‘ĳ

ook een scheidsrecht

jongenswedshud1e te uiter
de bond mij nu voor een kwa er èn als p:_a.edag_ooe er ee
— neen, hij moet èn als leid trijd te leiden.
plezier in hebben, om zo‘n weds
;nt in het scheid
paedagogische elem

Ge slaat het
”
” _
rechterswezen dus wel zeer hoog aan?
stelling uit, d;11t me
‚.Oïrgâtwìjfeld_ Ik ga zelfs van de

hun pä?d{lg.t“‘_-_?_\_'-l
een prima corps scheidsrechters, die s Jeugdle_xdm> hi

corp
taak verstaan en met een prima
Die kolom st1'uï:_1:ì…‘
aantal strafzaken sterk zou dalen.
beneden en
in de officiële mededelingen móet naar
e van Onderzot
aantal vergaderingen van de Commissi
ook van bm__u:„ |
móet naar beneden. Maar dan moeten we
ozen
vooral het paedagogische element niet verwaarl erswez
„En zo komen we eigenlijk via het scheidsrecht
bi
op de jeugdleiding. U interesseert zich daarvoor ook

zonder, gelook ik?”

c
„Inderdaad, dat doe ik en daarvoor zal mij geen moeit
te groot zijn; ik ben daarom zo bijzonder verheugd, da
ook het bestuur, waarvan ik thans de eer heb lid te zijn
daarvoor zo voelt. Wij moeten veel en goede jeugdleide:
in de clubs hebben. Nog te veel gaat het zo, dat in ec
club iemand, „die wel een geschikte persoon is” meeg
stuurd wordt met de jongens. Maar het moet eigenlijk z

zijn, dat alle leiders van jeugdelftallen hun plaats te
volle waard zijn.
Want wat is in wezen een leider van een juniores—
of adspirantenelftal? Hij is het verlengstuk van het

huisgezin. De ouders vertrouwen hun jongens toe

aan de_clubs; de clubs — vertegenwoordigd door de

jeugd!euders — hebben dus een zware verantwoorde—

lijkheid. Goede jeugdleiding betekent: karaktervor—

ming. Meer dan ooit heeft de maatschappij thans

behoefte aan fll_nke kerels, die karakter hebben. En
nu beho_even wij vo_e_tbalmensen toch waarlijk niet
chauvinistisch te zijn, om te pretenderen, dat de
voetbalsport tot karaktervorming kan leiden.

De jongen, die in een club speelt, krijgt daar ei
hneerste contact met het georganiseerde leven. I-ËFÎJ_*'‚FÏÌAIÍij
J}:Î
—
althans leren — plichtsbesef, eergevoel, zelfbe
heer
—

sing, leenvoud en soberheid, vriendschap en solidariteits
gevoel, gehoorzaamheid en orde, doortastendh
eid verant
woord(
raellĳkheìdsgevoe]‚ initiatief, respect voor
anderen

v;g°eenv;)n;)r{gze“riza:ekxîrârzlx)nTnägrtom alle
eigenschappen, die
kenen jn de asterhappij
en, die straks wat kan bete

Vandaar”, zo besloot de heer Van Veen
„dat ik het zal
toejuichen, als straks het bestu
ur zal b;e sluiten tot het
instellen van cursussen voor jeugdleide
r s. Want door goede

jeugdleiders krijgen wij in onze v
oetbalwereld een harmo—
nisch geheel.”

Neemt

geen risico!

Elk uur van de dag kan
uUw fiets gestolen worden.

s

Verzekert U bij J. PELSER,

Louise de Colignystraat 10 — Tel. 85853

BEPERKENDE

BEPAÁLINGEN

in het Stadion

Jari v.0. BERG

in 4eTt

aAlleE _ LiCHTERoNnrEr

N waAREN mnetje5
) YMPISLH sTApio

=_

n— DE MAAN,

ALLEÉN
VVERDWENEN....

mma 200
Ns progka
TMÄSSIG
Die VoLGEe
RS
WAÄS i Vo HRIE
n
e
n
i
H
c
s
R
ve

verpursterp //

°

)

;
Z

+

|

NnT
r
,wae
t zo Heet ATe
ie
li
j
EN
i
B
w
E
s
M
a
Q
w
K
A
l
a
K
oa
°INisTERE
uit De
KWAM JÈ
PeEenD
& HaRpkLop
l
e
M
e
p
..
L
e
DAr vo
& eBN MAAY..

., al is eR
DAMESHARIÏE

T BEelE R
... BuUTEN 15 6

A5.’
... BAAs BovEY BA

[

|

„

DAN BINNEN é

|

‘

2o AMUSEER
je jezelr En De anDeRm
r
mier mmpe!!

.$‚ R& AARDIG ZomDeR maan .‘‚I

US‘_%
{

x

westrîjd

van deze week

ijd (N.H,
ren
tesBetrg
Titel
ngedij}
La
n
Ja
t
on
ro
tt
on
n
ye
Bu
n
ma
er
_H
Spanning en verrassingen op
.alle nummers
( Van onzen specialen Verslaggever).
ERMAN BUYEN is de nieuwe Neder—
W lJandse schaatskampioen geworden;

dan wel Jan Langedijk de Heloma—pla—

Max Tetzner, Dolf van der Scheer en Jan

achter de rug hadden, heerste er nog
altijd onzekerheid, Men mompelde iets
van een beslissing naar internationale
telling en dan zou Langedijk de titel
behouden en dan weer fluisterde men
van de Hollandse telling, volgens welke
Herman Buyen zich kampioen zou mo—

de waardige opvolger van mannen als

Langedijk, den oud—titelhouder, die zich

niet dan na de felste weerstand door zijn
2S
en rivaal van de top heeft laten ver—
PSs
en. Met een volle en een gedeelde

plaats, een derde plaats en een
tweede
_
#

3 schitterende overwinning — op de 1500
;‘_£liigter — heeft de Amsterdammer zich
een eerste klasse all—round—rijder ge—
_ toond, die zich thans met moeite naar

àîe top heeft gewerkt en die men er

_ _ waarschijnlijk niet gemakkelijk weer af
zal krijgen.

Zo regelmatig en normaal de Neder—
landse schaatskampioenschappen in de
_ regel plegen te verlopen — slechts zelden
immers trof men de laatste jaren een

nieuwe naam tussen de best geklasseer—
_
f pi

vi

— zo vol spanning en verrassend
_ den
waren de titelwedstrijden ditmaal.
Tot het allerlaatste nummer, de 10000

meter, bleef het een open vraag of Buyen

quette in zijn bezit zou krijgen. En zelfs

nadat beide rijders de wedstrijden al

gen noemen.
Er ontstonden zelfs hele debatten over

op het ijs. Het publiek kon zich er uiter—
aard niet in mengen, daar dit te weinig
op de hoogte is met ingewikkelde pun—
tentellingen. Maar op het. ijs stonden de
rijders onderling te debatteren, de jour—
nalisten vormden een tweede groep, de
officials een derde en ten slotte stonden
daar diverse vaders, w‚o. Buyen Sr. en
Langedijk Sr. als een soort „senioren—
convent” zich te verdiepen in pro en

HERMAN BUYEN

contra van verschillende systemen.
Wij zijn allerminst voorstanders van
een eigenwijze buitensporige Hollandse
telling, die volkomen van de internatio—

nale reglementen afwijkt, maar hier
moest men zich aan de Hollandse tel—

(Eigen f

ling houden, daar tevoren niets
was afgesproken.

En men deed niet anders!
Buyen werd aan de start geroepe

met de sobere lauwerkrans met de

wit—blauwe linten reed hij, luide t
juicht, zijn ereronde.

_ De jonge athleet, die nog maar 1

jaren geleden op eigen gefabric
Noren reèd zoals duizenden and
had eindelijk na zware, maar bov

serleuze training, de top bereikt!

Het zou ongetwijfeld te ver voerer

het verloop van deze schitterend
slaagde kampioenschappen
de
van de eerste dag zijn wij allen

reeds lang weer vergeten — op d
te gaan volgen. Hetgeen overigens

komen misplaatst zou zijn ook,

d

deze kampioenschappen zovele
en

briljante hoogtepunten kenden, dat
beter dan die momenten in :

een zuiver beeld te geven van

p.

_

hetg

zich in Bergen onder het puikje va

Een der verrassingen van het tweedaags?
tournooi te Bergen was Piet Keyzer uit De Lie”.
die zich ontpopte als een geboren hardrijde!
Jan Langedlijk (rechts) had op de 10.000 mete!
niet eens een
aan hem.

gemakkelijken

regensm:…b:

(Foto dr. Bergerhoff.
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te verrassing op dit
n de man, die
niemand minder
er uit De Lier, de „„held”

t in 1939

tevoren tegen rijders als
Van der Scheer ge—

le

eens om dien Piet Key—
nken, dan hadden zij

schouders opgetrokken.

nog nooit een serieuze
volgd, niet van K‚.N.S.B.
.H.S., een man met een

lelijke stijl van rijden, een
twee jaar geleden voor het
n kwam te staan, een man

og nimmer op dergelijke

van het ijs te zijn. Of zo
delijker wil, de „schaat—

to

rdag, tegen het einde van
de cracks hun taak

500 en de 5000 meter hadden
ongetwijfeld nogal
n
iet Keyzer het plan
s z‘n „eigen stijl” te
ever, om nu eens de
en,
die men hem zo
te
ad gefluisterd, in
en te proberen om er

m

s

;

doen! Hij had de

eden, had dus niets

en maar te win—
tte dan ook op hem toen
scheen á)m tegen

nnn
rnni

H.E'T' genot van een rubriekje als dit,

met zo‘n uitgesproken naam, is in deze
tijden zeer problematisch. In de eerste
plaats: al zoek je heel Nederland met een

loupe af, dan vind je geen wedstrijd: en
in de tweede plaats: als je zo nu en dan

eens deze en gene in de maling neemt of

over iemand een grapje maakt, dan schijnt
men zich plotseling geroepen te voelen

om op ogenblikken als dit, waarop je naar

„tips”, die het vulsel van het rubriekje:

zouden kunnen opleveren, zit te snakken,
Je op jouw beurt in de maling te nemen.
En als je je dan ‘s Zondagsmorgens,
zoals een goed huisyader betaamt, met je
twee zoons ook eens op het ijs van een

buurtslootje gewaagd hebt en je hebt het

er, naar eer en geweten, alles in aanmer—
king genomen, niet eens zo slecht afge—
brgc!_1:‚ dan is het hard ‘savonds een

briefje te krijgen
inhoud
:

van ongeveer deze

„„Als
u er misschien mee in—zit om „De
wedstrijd, di‘_e Ik zag‘‘ te schrijven, dan

kqn ik u wellicht helpen met de wedstrijd,

die ik zag papa Geudeker met zijn zoons
| op
d_eg‚{
heti
ijs, een wedstrijd, die in het voor—
a beslist werd toen hij zo‘n

dathij nog voor z‘n zoons

uiterste Noordelijke topje van onze stad
gegaan en ik heb op het aardige banen—
complex van de „IJsvereniging Noord‘
de strijd gezien tussen Volewijckers en
D.W.V., de twee groote Over—IJse concur—
renten van het voetbalveld, die hier de
krachten maten op de gladde ijzers.
Eerlijk gezegd, viel het me een beetje
tegen, niet alleen omdat de organisat
ie,
ondanks alle goede wil, niet zo vlot liep
als wel gewenst was, maar ook omdat
er

van een duel tussen de groenwitten
en de

_gee:'zwa:tten niet veel terecht kwam.
Dat
lag overigens minder aan de Volewijc
kers
en de D.W. V.—ers dan aan de ijsvereni
ging

Noord, die als derde in deze
wedstrijd
9’eelde en die zonder meer de
eerste prijs
in beslag nam. En als de Volewijckers
niet
een paar koene athleten had
gehad, die
ook op de schaats goed
uit de voeten

b]ekeq t_e kunnen komen,
dan had de ijs—
vereniging

zowaar de tweede prijs
ook

nog op de kop getikt.

In ieder geval kwam wel
heel vast te
staan, dat de voetballers,
zij, die
groene veld om hun prestatie op het
s toege—
Juicht plegen
te — worden,

aaoooooo vanva ooogooo goaoeeegoeaerge aoo eeeoo ro eee goooo gooomooo goooo eoeooo oeepe ovaooo oooooo eoeooo oee eeeo enenae oato t eeeooo eeeoooo eeeomo n oti

r Piet Keyzer, de oersterke
uit De Lier, is gebleken de

nonooi vrn eeem m

schaatsende gek”
jk”, zou ieders antwoord zijn

vnamo
nareiN

onooo onoooo aomooo nooomooo eneeeoen oooooeneneoeeeee eoeooee nanamo onoooo oom

uitgekomen, zou die een

Wiooo

was

hier op het

ìme snoepstal belandde...‘‘ . ijs een toon—

„een trouw lezer”‘ en daar
efd tegen blijven ook.
ing......

i f?

tje — lager
moeten zin—

gen.

Hetgeen ook

edstrijd, deze Zondag. _ niet meer dan

nanteee

koude eentje naar het _ billijk is!

iioooa aaa naeeeeeemana eee oneee mmeee eeeeee eeeme eeeeee
eemo neeennom der
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n de nationale
xampioenschappen
> pagina)

d
nen”, zei Beyen ons Zaterdagavon
in Bergen.

En toen hij Zondagmorgen bij Van

der Kar op de massage—tafel lag, ver—

telde hij ons met een knipoog: Ik
heb al tweemaal van hem gewonnen

d, dﬂt hĳ „een

steeg plotse—
de belangrijkste en
n van de kam—

En zich nader verklarend ging hij
verder: „vannacht heb ik in m‘n £C—

dachten twee 1500 meter riiten tegen

eenmaal op de

Langedijk gereden;

binnenbaan startend en eenmaal op
de buitenbaan. Beide malen werd ik

winnaar, dus mij kan nieis gebeu.

zen....”
Buyen had zijn plan ‘s nachts
blijkbaar goed in elkaar gezet. Op een
tactisch goed moment zette hij een
spurt in, voordat iemand — dus ook
Jan Langedijk — dat kon vermoeden.
Bovendien deed hij dat bij het uit—
komen van de buitenbocht, zodat Lan—
gedijk hem niet kon zien spurten.
Toen de Nederlandse kampioen het
tste nummer alles
in de gaten kreeg, was het echter
te maken, die
reeds te laat. Buyen had toen de race
tte om zowel Key— | in zijn zak en practisch gesproken ook
het kampioenschap.
rslaan, ‘n meester—
Want alleen...... Piet Keyzer kon

met z‘n tijd van

am Piet Keyzer
yuurwerk van
putatie ietwat
maar wat hij
,
weinig minder

nog

roet

in

het

eten

gooien

voor

Buyen. Wanneer de De Lierenaar na—
melijk op de 10.000 meter, evenals
Langedijk binnen Buyen‘s tijd kon
blijven, dan werd de Amsterdammer
in plaats van tweede op deze afstand

derde en dus zou — alweer volgens
die onmogelijke Hollandse puntentel—

eef op deze 10
ruim 13 secon—

ling — Langedijk de titel behouden,
Nu beging Langedijk op de 10.000
meter de tactische fout, dat hij alleen
aan zichzelf dacht en aan het effect,

dat een nederlaag van den populairen

.”, hoorden wij
ongert tegen
0
‘

Keyzer — ook in de voor het publiek

zo aantrekkelijke levendigheid is hij

een „Schulte—van—het—ijs” — zou heb—
ben: hij verzuimde om Keyzer te gaan

trekken, door niet tever van hem

vandaan te gaan.

Maar op de helft van de afstand

sprong Langedijk weg en nam zulk
een grote voorsprong, dat Keyzer to—
taal geen morele steun meer aan hem

had.
Het

resultaat

sprak

Langedijk zelf bleef
beneden Buyen‘s tĳ

kampioen, terwijl Keyz

titel had kunnen be
op deze afstand te
seconde langzamer
th
sterdammer, die
houder ois ovan |

schaatskampioensch

boekdelen:

een flink eind

missaris. |
Wim Volkers als com(Figen foto „Sport”‘)

Schaatsfeesten van

”Ajax en A. F. C.

erijen op
Ajax‘ onderlinge hardrijd
de onvol
op
d
seer
gani
geor
ats,
de scha

prezen ijsbanen van
àaf.
De leiding was in
dagelijks bestuur —
ga, Volkers — dus:
orde. Ge kent hen:

de A.IJ.C., waren

handen van het
Koolhaas, Elzin
het was dik in
Koolhaas in zijn
waardigheid en met een stem, die in
staat is om scheuren in het ijs te doen
springen; Elzinga, zwoegende over de
lijsten met deelnemers en accuraat de
uitslagen noterende; Volkers, met zijn
onnavolgbare humor en genoeglijk
heid, die je door zijn gekke opmerkin
gen tranen doet lachen en door zijn

leuke optreden alles van iedereen ge
daan krijgt,
»

a

»k

A.F.C. had beslag gelegd op de sin
telbaan aan het Olympiaplein en ook

daar was de stemming

prima.

De

jeugd triomfeerde, zoals altijd de aan
stormende jeugd zal triomferen over
de ouderdom. Een „snert—fuif” besloot
voor de A.F.C.—ers deze uitzonderlijke
sportdag.
*

w

w

Inmiddels is in principe besloten, dat

îüë_lgag A,8. — 19 Januari

Ajax en

die hem z‘n

e elkaar op de smalle ijzers partij
zullen geven, waarschijnlijk op de ba
nen van. de Amsterdamse IJsclub.

Wwaardige

Ir?et 1e1Ïtin een competitie. Wie neemt
e
nitiatief tot de organisatie van
n strijd om het Amsterdamse

werd geen

ä(àg een stap verder —

Nederlandse

ì‘ìääî‚;5kampîoenschap

en we zitten

der

voetbal

Amsterdammer
‘ één keer

naar de kunstijsbaan
in de APOLLO—HAL

1 voor kinderen
dag toegestaan

‘-e

P n ' verreden

SCHRIF—en REKENHACHINES
COPIEERINRAICHTING

vierduizend deelnemers niet in staat
zijn geweest hun medaille te „verove—
ren”. Veel zullen het er niet zijn ge—

jn

8 en dus4
as dede mmist voor de toerist
we&st.

dommpeanìd‚eg ga
eneane
ga o

wel degelijk in zekere zin een handi—
cap‚ voor de hardrijders — die ten

_
mistroosti
oen owe migîienï:_llnrägíg
i_:1eigt@rplaats van

nevel nauwelijks mee. Zij konden im—
mers nog duidelijk het ijs zien en daar

5

Zondagmorgen) opretale van bijna vijfhonderd aan de
‘ binnenstrompelden start waren verschenen! — telde de

Restaurant DORRIUS
N.Z. VOORBURGWAL

b/h SPUI, AMSTERDAM

den volke kond

du Jour] en à la Carte
Plats!

;
wee historische ogen—

arpeer s oar oar ìTr) Pan)Pan)Tn) Peaf) Pat

en wij getuige geweest

eee Gaa

S
LoIN[ÄLM CTTÄ:) Fk
ei
IÁeeT
FRLIAAL UTRECHITSCHESTR 26 TEL.

549 3 (

was het hun voornamelijk om te doen
Met machtige slagen schoten telk:

groepjes van twee, of van drlc

een individueel renner, langs
b
voortglijdende toeristen en opmel
d
h
zij
die
eid
snelh
lijk was de grote
den. Niets was bij machte hun rhy thA
me te verbreken en slechts bij
contrôle—posten hielden zij even
ool
Slechts op deze wijze is het dan
kelijk
betrek
dat
ren,
verkla
te
renners zulk een voortreffelijke
noteerden., Waarbij men dan tev
nog moet bedenken, dat verscheid
van hen de vorige dag aan de
meren—tocht hadden deelgenom:
IJskilometer—vreters zonder weer
aarùOttoa) De ùovr ì Tv

) vr ù var ù vart ovr var ù vart o vart 6

(

haalden. We zijn dan ook benieuwd,
hoeveel van de in totaal ongeveer

ist F

-‘-

‘

Dorpentocht werd

eid

echter is deze een

die
de vijfde Noord—
entocht wel degelijk
t beïnvloed. Niet dat
de animo der deel—

UIST, het is de

vijfde

voetballoze

Zondag geweest. Nu weten we wel
zo‘n beetje, wat en hoe ons klimaat is
en het is best mogelijk. dat, als dit num—
mer bij u in de bus glijdt, de sneeuw—
klokjes bloeien en u met uw kolenbons
uw sigaret aansteekt, maar inmiddels
zitten we er maar mee, vindt u niet?
In de rubriek: „Grasgroene Grap—
pen” heeft mijn collega u de ,„geneug—

ten‘‘ geschilderd van het schaatsen—

rijden. Ik heb zijn adviezen ter harte

genomen — zelfs méér dan hij dacht,
ik ben niet eens naar de Apollohal
gegaan — en ben bij de haard gaan
zitten. De haard brandde (ja, inder—
daad !) er was nog een beetje schone—

klare over van oudejaarsavond en er
waren nog een paar „„gchte Ameri—

kanen”. Enfin, redenen te over dus

4 om de wintersport de wintersport te
_ laten en gezellig te gaan lezen.

_

Welke lectuur zou beter geschikt
é

an de clubbladen? Daar—

de liefde die ware club—
vereniging voelen.
laden en leeft mee met
kansen en voelt de span—
ubs, die nog met een

leraan bengelen.

en krijgt een kleur van
ant in die clubbladen

‘‘geschreven op

ederen journalist, die

en voor zijn werk

artelijk dank, club—
we zullen ‘m straks

, als er weer gevoet—

Maar net, als ik naar de allerlaatste
Amerikaan grijp en me nog een
„schone‘‘ inschenk op al die vriende—
lijke woorden, lees ik in een clubblad
een vernietigende critiek. Een van
de grootste Zaterdagmiddagverenigin
—
gen schrijft.
„„Het bezwaar, dat wij vroeger steeds
gehad hebben tegen de Sportweek,
hebben wij thans ook tegen ‚„Sport”‘,
er wordt meer aandacht geschonken
aan en ruimte beschikbaar gesteld voor

de Zondagcompetitie dan aan en voor
de Zaterdagcompetitie. En beide zijn
even belangrijk of onbelangrijk, net
zoals je het nemen wilt.‘‘
Ik hàd een kleur van voldoening,

nu krijg ik nog een kleur van, naar ik
Èn_t_een‚ gerechtvaardigde ergernis er

ij.
Inderdaad, brave T. L., die daar in

het A.M.J.V.—orgaan zo tegen ons tekeer

gaat (‚,wie maakt ons los van één abon—

nement?” vraagt hij nog) inderdaad
za!_ de Zondagcompetitie meer plaats—
ruimte krijgen dan de Zaterdagcompe
—

titie. Om de doodeenvoudige reden,
dat er veel en veel meer clubs in die
competitie spelen. En omdat via de
Zondagcompetitie promotie kan wor—
den verkregen naar de hogere regio—
nen van de voetbalwereld. En om nog
veel redenen meer.

Critiek op ons jonge orgaan is ons
welkom; van op— en aanmerkingen
kunnen wij slechts leren. Doch de
critiek zij gefundeerd — en ik meen,

dat déze critiek van T. L. dat niet is.

)

nevel slechts van wei—
n.

eswarwe eeeoaoosarnnvar oorn worarrooraroon

eest, dat zó goed van
‘en organisatie was, dat
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Voor de Nederlandse Voetbalbon
district Amsterdam:
secretaris.

T. A. W. BERGYELI,

CLUB—ORGANEN.
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van „Sport”
De redactie

verzoekt beleefd

om toezending van clubbladen.
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tijd ook wel berichten van algemene aard,

die onder de aandacht van anderen ver—
dienen te komen.
Door deze berichten over te nemen,
hoopt „Sport” zowel het algemeen belang

als het clubbelang te dienen.

Geeft dit
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— De eerstvolgende eigen trek—
kinq zal gehouden worden op
10 MAART 1941
Speelt hierop mede met een
wettige Maandpolis,

tuuvde

prefereeren

OLYMPIA SIMPLEX

_ vertegenwoordigers kunnen deze
plaatsen op ruime provisie—basis.

aan „Lotisico‘‘—bijkantoor Fa. I. SAJET,

OLYMEPIA SCHRIJFMACHINES N.V.

aat 117 — Amsterdam — Telefoon 52342

AMSTERDAM — Keizersgr. 626 — Tel. 35960

Showroom: Kalverstraat 103, Telef. 35960
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U moet ze komen zien. Onze etalages

staan vol. Vraagt gratis demon—

stratie thuis. Prijzen vanaf f 75.—
inruil, zeer gemakkelijke betaling.
Ú0k« de in dit blad voorkomende
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HÉ‘
CHÉ
LIC
CLI
worden geleverd door de
Chemigrafische Kunstinrichting

rneming „HAKWA”
los

in balen of gemalen, speciaal ge—

_ schikt voor de doelen. VYraagt
W tevens prijs aan voor ons ledervet
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HAARL.EMMER HOUTTUINEN Nos. 193—197

MSTERDAM
— TEl.. 46355—46459 en 45913
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1 op de hoogte wilt blijven
liegwereld gebeurt, moet

op ons blad. Kosten noch
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Zend. onderstaande
coupon ingevuld
terug en wij zorgen
voor de rest.
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Telefoon

Aan de .‘\Ílïïllﬂl‘íllll“t van VLIEGWERELD,
Ged. Oudegracht 138, Haarlem

Ondergeteekende
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on an eee weeereee men

verlangt een abonnement op Vliegwereld à f0.65 per kwartaal of
£2.60 per lll'.]bĳ vooruitbetalin

g. Het bedrag \\urtì!uvurf. emaakt
g;;r
enh ssel, bijgaand in |ioswe els, gegiroord op Fnsnrekenin;‚,
l1nlm.l v.n Vliegwereld
.„Ged. Oudegr. 138, Haarlem
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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.

Prestaties
reeds tientallen jaren heeft het Ford—product top—pres—
taties geleverd.

Fraai uiterlijk
Ford automobielen

zijn ware

meesterwerken

op

het

gebied van carrosseriebouw.

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

grip geworden.

Ook in de toekomst houdt Ford

zijn reputatie hoog !
N.V. NEDERLANDSCHE

FORD AUTOMOBIËL FABRIEK — AMSTERDAM

GEÏDRUKT BĲ UITGEVERS— EN DRUKKERSBEDRÍIJF BOOM—RUIJGROK NV. HAARLEM

