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

vo

eee

Van Vrijdag 31 Jan. af :

CHE SPORT—
in
en elkander

Oude Herberghe”
(vm ono purecn nw

!

e > get
|y ò%_ Dir. P. S. FOKKE

|

TSPLEIN 24

Mi

WW)l anm

j

M. ZWAÄRTEPOORTE

3 OP De
S
HUWELIJKSREI
medi

zen vlatte en

Ook tijdens de avonduren
zijn onze goed vegduwterde _ zweminrichtingen
geopend tot half tien!!

e

MOLUKKENSTR. 74—76
TELEFOON 53003

JEUGD

Het adres
voor Luxe Artikelen
Radio — Stofzuigers
Rijwielen enz. enz.

vroolijk
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Paul Hörbiger
Maria Andergast
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(badpak meebrengen)

Kristina Söderbaur
Eugen Klöpfer
Hermann Braun

ALLE WERKDAGEN tot
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en Zaterdagavond v/a 8 u.
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(Toegang
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den gepresteerd, komen even plot—
seling onweerstaanbaar opzetten.
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èr niet ge—

cïe;vòrst .gde
de .Î5_Q_o’i e„

en Zondag komt,

noch dooi van

reinen schij—
zoveel te

ij

toch nog

overmaat van

Een frappant voorbeeld van deze
vorm—wisseling toonde verleden jaar

Blauw—Wit. De Zebra‘s, die in de eerste

helft der competitie, vóór de vorst,
onverslaanbaar waren geweest, bleken

bij de hervatting van de wedstrijden
hun vorm geheel te hebben verloren.
_Hun enorme voorsprong ging meer

en meer verloren en slechts met de
grootste moeite konden zij het afde—
lingskampioenschap, dat hun aanvan—
kelijk niet scheen te kunnen ontgaan,
nog bemachtigen.
Zo zijn er ook in de lagere klassen
en waarschijnlijk ook in het domein
van de oude A.V.B. voorbeelden van
deze vorm—wisseling te vinden.
Weliswaar is de vorst—periode, die
wij thansbeleefd hebben (of beleven?)
voorlopig nog niet te vergelijken met

die van verleden jaar, die ruim drie
maanden duurde, maar toch zal men
zien, dat zich ook nu bij de hervatting
der competities dergelijke wijzigingen

in

de krachtsverhoudingen | zullen

” _ openbaren.
#0
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PER HA
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=

a.s. Zondag ?%———
Indien de vorst aanhoudt, gaan
de wedstrijden om het

kKampioenschap
van Amsterdam
vooe Voetballers
a.s. Zondag door op de banen
van de Amsterdamsche IJsclub.
De verenigingen worden
hun
uitgenoodigd onverwijld

inschrijvingen in te zenden aan

„Sport‘, Zd. Amstellaan 224
Nadere mededelingen en
regelingen volgen per circulaire.

Zo is er stellig een aantal factoren
te noemen, waardoor de lichamelijke

conditie van den voetballer na een
vorstperiode minder goed is dan
daarvóór. Een verklaring van het

Om een an oord op deze vraag

verschijnsel, waarvan we een oplos—
sing zoeken, kunnen zij echter niet
geven, omdat in dit opzicht de clubs

eerst naar de oor—

alle in dezelfde of vrijwel dezelfde

p het mog lijk zulk een terugval
4 op te vanc

1
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en. Men zal, even—
t de diagnose moe—

á%rens de medicijn te

rschrijven.

oorzaak van zulk

n—vorm zijn?

daarvoor redenen

lichamelijke aard
et schaatsenrijden
e dan voor voetbal

omstandigheden verkeren. Het mag

dan waar zijn, dat deze factoren op
den enen speler meer invloed hebben
dan op den anderen, maar het zou
toch al bijster toevallig zijn, als elf
spelers van het ene elftal er sterker
door beïnvloed werden dan elf spelers
van het andere elftal.

Dit doet ons ertoe overhellen, de
oplossing meer in mentale, in geeste—

lijke richting te zoeken. Over wat —
naar ons oordeel — de kwaal is en
wat de medicijn, zullen we het volgende
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B, de districtspenningmeester,

gunt „Sport” een blik in de
Bondsfinanciën
.
_my_w.
stedenwedstrijden of andere oorzaken — ons district
c>t_ dit
vraag
de
dus
rijst
dan
n,
eindige
zou
surplus
een

direct op rekening van de Nederlandse Bond moet worden
ant—
overgeboekt, een vraag, waarop nog geen definitief
19
$
woord gegeven kan worden.

wor—
Zo zijn er nog meer kwesties, die geregeld moeten
xerbu aan de
den”, vervolgde de heer Hauber. ïk denk_h
die de fusionne—
regeling ten aanzien van de bezittingen,
}lydv
rende bonden hebben ingebracht. Hiervan ha(ìd(:‘
bezittin—
albond
rvoetb
Kantoo
de
en
ne
A.V.B., de Diocesa
gen”.

De heer Hauber is de

„koopman” van | ons
district. die niet alleen
het financieel beleid
voert. doch het tevens
commercieel leidt.

e
„Hoe staat u zelf tegenover de fusie?”
om te den
„Zij werkt uitstekend. Het zou onjuist zijn
a
ken, dat die fusie door de A.V.B. (als grootste organis
;…q ul
tie in Amsterdam) is doorgezet. Zij is van hng'vrh
“-n___‘:1
gegaan en is een uitvloeisel van de omstand_ìglu‘den.
in de praktijk
anderzijds heeft de fusie nu toch al zeker

bewezen, van waarlijk algemeen voetbalbelang

ict is autonoom, doch
woording verschuldigd
aan de N.V.B.
HAUBER, penningmeester van het district
m van de N.V.B. heeft ons — op ons ver—
illend een inzicht gegeven in de huidige fi—
ur van de Onderbond.

autonoom, maar verantwoording schuldig aan

dus”, zoo verklaarde ons de heer Hauber, „kan

de huidige situatie van ons district schet—
het de financiële structuur betreft.

len hun contributie in Den Haag en ons

n die contributie de helft terugbetaald,
elftallen aangaat, die in de A.V.B. spelen.
contributieregeling, waarvan ook de

zijn

in interview met u sprak, zijn onze in—

ntal leden door de fusie gestegen

hetgeen een compensatie biedt en

aantal elftallen ook sterk gestegen
wellicht op gelijke hoogte zullen
an de zijde van de N.V.B.? Is
bijv. een tekort door Den
een overschot moet worden
omdat wij als het ware
nog een groot aantal

n. In dit verband|

te

zijn

algemene
Persoonlijke belangen moeten wijken voor het
op
belang en het is m‚i. aan geen twijfel onderhevig, dat
neming van verschillende organisaties in één grote spori
B
organisatie van grote betekenis is.”
‘Welke indruk krijgt u van de financiële situatie der
5
clubs?”

1k
„Zonder mij aan te groot optimisme over te geven —
weet waarlijk wel, dat de clubbesturen hun uiterste best
moeten doen, om de touwtjes aan elkaar te knopen
meen ik, dat zij over het algemeen redelijk is. Ik leid dat
af uit de wijze, waarop de clubs hun betalingen verrich—
ten. Dat is zelfs beter dan verleden jaar, hetgeen mij,
gezien de oorlogsomstandigheden en de lange winter,
meevalt”.
„Dus doen de clubs zelden een beroep op de A.V.B.?”
„Sterker: dat komt practisch niet voor. Hieruit blijkt
verder wel, dat het beheer der clubs toch in goede han—
den zit.”
„Er is dus ook geen rechtstreekse contrôle over de
clubs?”
„Neen; alleen indien nieuwe clubs om toelating verzoe—
ken, stellen wij een onderzoek in of de grondslagen en de

wijze van het financiële beheer voldoende zijn.”
„En hoe is de financiële contrôle in de bond zelf?”
„Om te beginnen hebben wij uit het bestuur een finan—
ciële commissie benoemd, bestaande uit Broeksmit, Devèrs
en mijzelf. Ik kan dus rechtstreeks voeling met hen hou—
den over financiële aangelegenheden. Dan hebben wij een
financiële commissie gekozen uit de algemene vergade—
ring, die momenteel bestaat uit de heren De Bruyne, Ga—

lavazi, Nauta, Te Winkel en De Ruyter, die de grote lijnen

beziet. En dan hebben wij de accountantsdienst. Nu ver—

moed ik, dat die accountantsdienst op de duur weg zal
gaan en dat de contrôle dan zal geschieden door de N.V.B.”
„Ge sprak er over, dat het aantal leden zo is toegeno—
men en ook het aantal deelnemende elftallen. Brengt dit

ook geen grotere kosten en grotere personeelsbezetting op
het bondsbureau met zich mee?”

„Onze voormalige A.V.B, is altijd zeer sober beheerd ge—
weest.__Het mag in dit verband wel eens gezegd worden,
dat wij de grootste medewerking hebben van de officials,

die hun declaraties aan de lage kant houden en dat er
vele officials zijn, die kleine kosten voor eigen rekening
nemen. Ook na de fusie is het beheer zeer zuinig geble—
ven. Zelfs de personeelsbezetting is vrijwel ongewijzigd

gebleven, alleen is onlangs een vroegere employé van de

R.K. in tijdelijke dienst genomen,. Maar ik kan u de ver—
zekering geven”, zo besloot de heer Hauber, „dat slechts

het hoognodige wordt gespendeerd en dat elke overbodige
uitgave wordt vermeden.”

1 67

&

och een raar mannetje, niet?

wat was dat verleden week slecht van mij
n ik op het moment, dat de winter zich
ons, stervelingen, demonstreerde, reeds
gheden, die er onafwendbaar op moeten
eigenwijs en pessimistisch kereltje.

bij het rechte eind heb gehad. Ik
die plezier in de winterse zwij—
was ik in m‘n schik met m‘n suc—
_morgens opstond en de regen uit een

heb ik me zelf van louter vreugde
e‚

idden! Begrijpelijk overigens, want u

niet misgunnen, dat ik mij zelf op dat mo—

t metereologisch wonder vond. En hoe, een
terhielen of eksterogen
nu de oorzaak van mijn voorspellende

d

vertellen.

‚ Wanneer u in ons dierb‘re landje

) van het standpunt, dat u niet met uw
n of het weer is volkomen gedraaid,
ver bezijden de waarheid.

> me zelfs laten vertellen, dat prof. Can—
Biltookzo‘n soortmethode heeft. Vraag
gumnedn af, waarom bhij er wèl zo vaak

er voor ons, sportmensen, allesbe—
ik heb zo het vage vermoeden, dat

ordat zij in bed stappen, de morele
tuk of vijftig knie— en een evengroot

maken, langzaam maar zeker de

Welgedaan buikje zullen gaan ontwaren.
anders in deze halfbakke tijd,
het evenmin vriest M‘n. schaat—

gen m‘n voetbalsehoenen nog steeds in
die ik als heilige relequieën uit
beschouw — nademaal ik de schoe—

eggen nog getuigenis af van de
iddels ongeveer onder de drempel

nken is en evenzeer spreekt mijn

broek boekdelen over het laatste
de sportlieden. Velden onbe—
umeur ongenietbaar. Alles

emoede: wat blijft er zo lang—
n over? Gymnastiek kan ik

hetgeen me tot op heden maar

mhaken‚ üammen‚ biljarten,

all
1:=
INIHI

…nals dr Euwe, Kel—

Wiu_wil ik m‘n vrouw
oit

'eav van af

Neemt
tĳ

|

—

$ —

[

)

p

geen risico!

Elk uur van de dag kan

uw fiets gestolen worden.

Verzekert U bij J. PELSER,
Louise de Colignystraat 10 — Tel. 85853
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Mal deze

zijn

Waar

geslart zijn, In Gronin

lLángweer, het, begin
mandl@ #klûr

téeds de klem

in

zicl

e

*”**——

iant
ii ana

“Ï
’m;nnân eers

jury—lid langs
‚ om eerst op een
binden en weg

echter — blijkbaar
vorige jaar — die
hun schaatsen
wij net in het

n aan onze voeten
reeds kwamen
uit angst, dat de
van rijders ge—

|

wanneer ze werden
er ergens een

. was de strijd begon—
enlijke

rijders was

jeder contact met de

mi

en

oep practisch reeds

oment werd er plotse—
rijders op de dijk”.

aan, nota bene. Er ont—

ootste verwarring. Er
en geduwd, enige rijders
ater de oorspronkelijke

er vandoor wilden en gin—
rijden! Ofschoon velen
ar
chten, bleven de te
ter doorspurten en
f er, toen er van
: tegen werd gedaan,
an ook maar te ver—

d.

Daar was de start

‘ vastgesteld. Om half
n de vroeg gekomen
3 om te starten
1
norme voor—

ractisch vrije

, die om half

daarentegen
oeristen pas—

. ontkennen, dat
y of geen waarde

orzichtig te zeg—
erwondert men
d_a_.n- de an—

zetten. Of Galavasi en zijn staf dit ook
meenden, is natuurlijk een andere vraag,

maar in ieder geval zijn ze lepe reclame—
mensen, want doordatf ze aan iedereen,

die het horen en ook aan wie het niet

horen

wilde,

verkondigd

hadden,

dat

hun wedstrijd in ieder geval zou doorgaan
en zij bovendien in de Zondagochtend—
bladen

per

advertentie

de

Alleen het borreltje—na—afloop
nog en daarom kan ik me de tel
van deV.V.A.ers voorstellen,die €
l en v
rant
kaa
restau
blo
tigcluannex
zaal plus indoor—trainingsgelege
hun gedachten hadden, maar hun p
verworpen zagen door de „Scho

‘, het V.V.A —complex
commissie‘die
baar mooier vindt met de houten
waarin de rood—zwarte club zich
moet persen......
i

suggestie

hadden gewekt, dat het enige

ferrein,

waarop die dag voetbal te zien zou zijn,
het AFC—terrein was, hadden ze zoveel

mensen naar de Zuidelijke Wandelweg

gelokt, die er normaal nooit voor deze
wedstrijd gekomen zouden zijn.
Zo was ik er, toen het veld toch afge—

keurd moest worden, ook bijna ingevlogen
en had ik dus geen „wedstrijd, die ik

zag gezien, als ik mij niet bijtijds herin—

nerd had, dat Steur een even charmant

gastheer is als Galli en dat bovendien

de hoofdzaak. ‘t Was niet erg mo
maar het was in ieder geval beter d
niets en er werden vijf doelpunten
maakt, zodat wie doelpunten—honger

zijn buik distributie—vrij vol kon eten. ‘t W

een beetje sneu voor de Meteoren,
V.V.A. de hele koek alleen opat, maar d
was nu eenmaal niets aan te doen.
Er werden verder nog spelers van
veld gestuurd, zodat ons van het edele spel
niets be—

V.V.A. bezigis zich een nieuwe traditie

spaard bleef

mand anders speelt en...... niet te spelen
als overal elders gevoetbald wordt.
Dus gauw naar de Jan van Galenstraat,

eensen.voor—

op te bouwen, n.l. van te spelen als nie—

waar Steur met Adriani Engels als vleugel—
adjudant al bezig waren de mannen van
de Grote Pers te recipiëren met sigaretten
en kantkoek, hetgeen van goede invloed
schijnt te zijn op de verslagen.

Snvooo oooooo
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#

tl

AAR er werd gevoetbald en dat

en fevens

goed

kwam

vast te staan,

dat

de

‘2 '

kou

B

‘

vana

—
BI]NA was ik Zondag het slachtoffer ge
worden van A.F.C., dat zich verbeeldde
de weergoden naar zijn hand te kunnen

—

buiten niets te
maken heeft
verhit—
met
ting binnen...

gnmo

wooo nonoooo eoeooo eee eeeoooo goooooo eeeooo anam oaoo taooomooo onit

> start reeds

„Laat men bijvoorbeeld”, merkt Zee—
gers op, „100 meter voorbij de startlijn

een paar touwen spannen om iederen te
vroeg gestarte tegen te houden; laat
men, wanneer men bang is om honder—
den mensen te

k te laten starten, in

wedstrijden vooraf een selec—

grond van vroeger be—

troleurg en voor passerende toeristen, dat
wedstrijdrijders een gekleurde band om
de arm cp-agpn? Een kartonnen kaart
scheurt dikwijls uit en moet dan in de
zak worden gestoken. Hierdoor kan men
tevens zien welke rijders bij contrôle— en
gvet;stappunten voorkeur moeten heb—
en”.

€

0 klassen maken. En

de Merentocht niet
ruimte genoeg is, ge—

Wat voor de start geldt, geldt in vrij—
wel dezelfde mate voor de finish. Bij
sommige wedstrijden is het immers uit—

t belang voor de
af kenbaar ma—

komen. Om dit te voorkomen echter zal

1 geven, op wat
of een pistool,

de starter zich

laat men duide—

h zo eenvoudig.
Jd geen aan—

drukkelijk verboden om tegelijk aan te

men toch op zijn minst...... duidelijk
moeten aangeven, waar de finish precies
is. In Langweer had men zowaar het
einde op een nauw slootje achter een
grote schuur verborgen, zodat men eerst

op 20 meter afstand kon zien, dat men
er was! Dergelijke dingen dienen ver—

meden te worden en we zijn het dan
(Zie vervolg op pag. 172)
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Adspiranten: 1. W.
$ . m
Wouters.
an, 2
Meisjes: 1. mej. Zwa
Beldrink.

Kors.

Drie—ronden—race (adspiranten en
juniores van 14—17 jaar): 1e prijs J.
J. Visser; 2e prijs W. v. Eck; 3e prijs
Ba.
P. Kors.
Koppelrace over 20 ronden (junio—
res en leden boven 17 jaar): 1e prijs

koppel G, G. v. Overeem—B. v. Bok—
horst; 2e prijs koppel A, v. Schaik—B.

AE—?.

. Sportv
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I
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we

houden

de

tel bij —

het was de zevende Zondag in

moeten lopen

successie, dat er niet — althans niet

en Groningen

dat ons blad zich tot nog toe niet zo

kaart te laten

voor de A.V.B. — gevoetbald kon
worden.
oi
Nu is het mijn oprechte overtuiging,

x en het enige
.. .. }juist niets

heeft heengeslagen. We hebben ons

ĳ_gzel'te la—

gewend tot die sport, die een popula—
riteit heeft, waaraan tenslotte *+ hele

o op tegen om

slecht door die voetballoze Zondagen

voetballerij niet kan tippen; aan de

ijssport en met de hand op het hart:

ik vond onze laatste nummers werkelijk
niet gek.
Maar de weergoden moeten de zaak

niet gaan overdrijven;: het komt ten—
slotte niet te pas, dat we niet kunnen
voetballen en dat we niet kunnen
schaatsen rijden. Het gaat niet aan,

dat De Bilt — ook al lezen we tegen—

woordig de Iyrische beschouwingen

niet meer, die er op neer kwamen,

dat we matige tot onmatige winden

zouden krijgen van Westelijke tot
Oostelijke richtingen, dat de tempera—

tuur zich zou bewegen tussen dooi en

toenemende vorst en dat de hemel

olkt, betrokken en misschien vroe—
of later helde

schreven wedstrijden om het schaats—

kampioenschap van voetballend Am—
sterdam: het dooit op een manier, dat
je denkt: a ha, daar is het voorjaar !
en als het dan de hele week gedooid
heeft,

dan

blijken

de

voetbalvelden

tot een soort verdronken land ge—
worden te zijn en er kan óók niet ge—
voetbald worden.
Om de feestvreugde te verhogen
,
gaat het Zaterdagavond weer
eens
vriezen. De zevende Zondag
is een
dag, om er niemand op uit te
sturen.

De grachten doen hun best op
te vrie—
zen, maar het zal wel Maandag
worden,
eer je weer echt kunt rijden.
De voet—
balvelden doen helemaal hun
best niet
meer en capituleren in
massa.......
Gelukkig, dat u mij nog hebt,
om het
weer te voorspellen. Want
onder ons
gezegd en gezwegen:
ìk vind, dat
ik in deze rubriek een meteorol
ogische
reputatie heb opgebouwd,
ondanks
de sarcastische opmerkingen
van mijn
hoofdredacteur.
Heb ik ja of nee zeven weken
zegd: „Dat is de eerste Zondag ge—
van

de twaalf?‘‘ Heb ik ja of nee
gezegd,
dat ik zat te knijpen over onze
hard—
rijderij? O zo
!
En wilt u nu mijn laatste weervoor—
spelling horen: Zondag 2 Februari
a.s. grote hardrijderij, uitgeschreven
door „Sport”” op de banen van de
Amsterdamse IJsclub, Schrijft in
of
komt kijken
!
J. W.

)d

AWEL,

!

eg

wedstrijdrijders
zij voor contrô—

M) RY 0

gers nog een
dige opmerkin—

t M) M

zijn naam of

M)

kan niemand

Ar Gt0 e CAR Otn OAR) M
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or de geleidelijk

) M) i e D B)M

ò?nde van de tocht
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4.5V.K. op de DM”
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t M Ge Me ) M

voorbereid, dat

op

2e prijs A. Brunekreef; 3e prijs G.

B.
v. Bokhorst; 2e prijs

w. A. de Bruin.

M

die al een zeer

‚aan de hand
drie, of vijf
‚ in ieder ge—
‘een groot doek
waarop iedere
hij er inder—

voor de leden der W.F.C. Rapiditas.
Het programma was zeer gevarieerd.
Hieronder volgen de uitslagen.
Korte baanrace voor _a.dsp1ranter_x
beneden 14 jaar: 1e prijs W. Kors:

Afval—
1e. pr
he:
jaar):
Eots
en leden boven 17

aM

(Vervolg van pag. 171).

dezer schaatswedstrijden gehouden,

Snijder—J. R
Kors; 3e prijs koppel B.
Dijkstra.
(juniore
race over 10 ronden

3n

e”

u‘-\

e eerste, een

e tweede
t met 5—0

helft

konden zij voorlopig niet komen. Pas
na 35 minuten Wwerd de score ge—

opend, ten gevolge van een grove
plunder van Bruyne, die grandioos
over de bal heenmaaide, welke daar—

na in het bezit kwam van Brands,
. weinige clubs, . die toen geen enkele moeite meer had
gespeeld, heeft om te scoren (1—0).
Geen vier minuten later werd de
_… met Meteoor, stand reeds op 2—0 gebracht, toen

vlag heeft moeten

e

o van Galenstraat.

d viel ons deze neder—
uindorp—Oostzaanbewo—
want toen zij met ne—

veld verschenen tegen
.„
|

dat blijkens het

egin weinig van de
scheen te heb—

_ waren er waarschijnlijk

ouwers, die niet in

druppelden echter
de Meteoren bin—
eindelijk com—

score nog altijd
og mogelijk.
op de rang—

Levert met een schitterende kopbal

een scherpe voorzet van den vinnigen
Hoorn benutte (2—0).

Ten slotte was het Been, die kort
voor de rust nog een derde goal voor

V.V.A. scoorde en daarmee het pleit
‚l definitief besliste (3—0).

Zo aangenaam en prettig als de
‚ >rste helft was verstreken, zo on—
aangenaam en ruw verliep de tweede
speeltijd.
Eigenaardig genoeg ontstonden de
. strubbelingen pas, nadat Steinküller
eerst uit een voorzet van rechts en
daarna met een verrassend diagonaal
schot de stand reeds op 5—0 had ge—
bracht. Er was dus aan het resultaat
toch niets meer te veranderen door

ruw spel. Hoe het dan ook kwam zal
een raadsel blijven, maar plotseling
was de stemming in het veld omge—

Dsé

‘slagen.

In de stand kwam echter geen ver—

andering meer.

Onverdiende zege

van onvolledig

S,C.AÂ.
Hen

strafschop,

die

tien

minuten

voor het einde benut werd, bezorgde
8.C.A. Zondag een even on verdiende
op
overwinning
onverwachte
als
S.N.A., dat gedurende de volle
tijd kwantitatief in de meerde

€
was geweest, zonder hiervan ev
ook werkelijk profijt te kunnen trek
ken.
Inderdaad was er van een consta:
overwicht van een der beide partijen

gedurende de gehele strijd geen spra—
ig ge
ke, want S.C.A. was zo vers

weest om de verdediging niet
zwakken, doch slechts vier

de aanval op te stellen.

va
Uiteraard was de stootkracht
het viertal De Vries, A. Curiere, Roo—
e
zemaal en Van Nek hierdoor vr
perkt, maar desondanks maakt
het Sollard, den betrouwbaren doel
man van S.N.A., ettelijke malen las—
tig.
Toch had S.N.A. een beter resu
kunnen bereiken, wanneer het
der waarde aan individueele pog
had gehecht. Door het vaak te
spel van nu, speelde het S,C.A. s
in de kaart, dat met open spel ov
de vleugels door zijn numerieke n
derheid zeker beter te bestrijden
d
geweest,
Okkes, de middenhalf van SN.A.,
wijdde echter te weinig aandacht

hieraan en zo bleef de strijd zich ge—
durende

een

groot gedeelte

van

tijd op het middenveld afspelen.

3C KRIF—en REKENMACHINES

COPRIEEËRINRAICHTING

WOLVENSIRAAT 1—2—3—4
TEL. 33400

de

Tien minuten voor het einde werd
S.C.A. een strafschop toegekend, die
Drabbe, onhoudbaar voor Sollard, in—
schoot (0—1).

Voor S.N.A., dat intussen nog voor
Kool een invaller had gekregen, was
er daarna weinig eer meer te beha—
len en met ongewijzigde stand kwam

het einde.

van de afdeling Amsterdam van de‚Nederlandse Voetbalbond
Bedactie—Commissie; ], A. W. Bergvelt, G. H. Hauber, H. M. A.Roskam
Ovsrname geheel of gedeslisiljk rerboden bij de Auteurswet bare

270 M. Walg, van Meerboys naar Z.85.V.C.
271 :1 v. d. Horst, van D.W.G. naar Cen—
rum,

272 J. J, F. Bchoenmaker, van D.W.GC.
naar Centrum.

í

2173 g van Dijk, van Spreeuwen naar Cen—
rum.

274 C. Schoenmaker, van DW.G. naar
Centrum.

275 Chr. v. d, Horst, van Spreeuwen naar
Centrum.

Verleend:
152 H. Stancke, van Hema naar Meerboys.

236 R, Cavaljé, van $D8. naar Olympus.

243 J. Pleterse, van Argus naar Amsterd.

s.
246 W. F. Gelstderter, van Semo naar

Wedstrijdsecretaris A‚S;P‚: verva
Gironummer Germaan j
F
3235, op naam van den
4
Dijst, Bosch en Lommerwe
Vi
41 Wedstrijgsecretaris Geze
Ravellis, wordt: Da Cos
41 Secretaris Lindenboys is t
2
Philipsen, Wagenaarstraat
70 Wedstrijdsecretaris T.D.W.: L. M
28
#&

90
98

Zaterdagmiddag—competitie.
PROGRAMMA

Amsterd, Boys.

Sloterdijk.

M 2416 C, F. J. van Voorst, van C.D.W.
naar BN,Á,

VAN

8

FEBRLAR

Proefelftal A—Proefelftal B (t
rein K‚N,S.M., Zuid. Wande

250 W. Peyzel, van DBÖ. naar Animo.
266 D. Liefveld, van 8V.Z. naar Yster.

complex A.B.L.O.)

WD>

M. 2406 J. Waagmeester, van P. en T.
naar HEDW.
M. 2409 R. A. Cevat, van V. en V. naar

Tidorestraat 11 3e.
J. J. Fijn, Jan Lievenstra
A. F. J. Lammers, Bes
180 3e.

1e klasse
Inc. Bank—D W.V.
VV.G.A—F.A.V.C. ...........

2e klasse
A A,A.C,—KEromhout ........... ;
$MN—N.0.G.

M. 2417 W. A. J. A. Wiedijk, van Semo

naar 5N,Á,
M. 2418 G. H. Hoogendijk, van C.D.W.

naar SN,Á,
M. 2421 J. Liedermooy, van T.B.S. naar
naar D.W.V,
M. 2402 G. M. v. d. Heuvel, van A.G,5.
naar V.V.Á,
M. 2463 J. Kuurstra, van BW.B. naar
VV.A.
M. 2464 H. kouman‚ van B.W.B. naar
V. ‚V .A
M, 2481 J, Reder, van KN.S.M. naar

M. 2542

TIW.
W. van Leeuwen, van A.V.C. naar

Watergraafsmeer,

M, 2572. \?îï îerwerda‚ van T.W.M. naar
M. 2630 P. J. Koekebakker, van W.MH.Z.
naar Blauw—Wit.

Geschorst door de N.V,B.;
G. ter Beek, lid van JHK., met ingang
van 24 December, voor 2 off. wedstrijden,
te spelen door het eerste elftal.

G. P. Keizer, lid van Ajax, met ingang
van 3 Januari 1941, voor 4 off. wedstrij—
den, te spelen door
eerste elftal,

A. de wit, lid van Ajax, van 11 Januari
1941 tot 11 April 1941.

3e klasse
A.E.G.—De Spaarbank ..........
B.H,—C.S.V. Blauw—Wit .........

Nehamij 2—K.NSM. 2 ..........
...........

V. en V. 2—Wartburgia 2 ........

klasse B: Rombout 1—A,V.C. 1.

2.

2.30
3—

Res. 2e klasse

A Yster—Robaver 2 .....
Geuzen 3—R.AV 3 ,, {{{{]]]{00*

Kraaien 2—Kruisster 2
B Kromhout 2—Ine. Bank 2.........
......

80.8. 2Z—GHB, 2 ) _]10)00.
V—VG.A.

3.—
3.45
3.—

3—V, en V. 3 ........... —.—
(Op
terrein De Meer)
Res. 3e klasse

A Wol 2—Bimsa 2 .....
F.A.V.C. 4—Ervea 2 ..

Ella 2—Nehamij 3 ...
B D.V.V. 2—V.VG
.A. 4 .

Holver 2—Kraalen 3 ............

F.A.V.C. 3—Shell 2 . {.{.......%)

Afdeling competitie. |
Opnieuw vast testellen;:

3.—

ZR.C,—V.V.A,

3.—
3—

3.45

3.—

3,—

3.—

ADSPIRANTEN

C.8.V. BI.—Wit—C.SV. Zwaluwen

Geuzen I—ADE.

..

230

2.45

VRIENDSCHAPPELIJK
Ajax—Veteranen—Turmac
ATTENTIE !

H.H. Secretarissen, denkt s‚v.p. om het

doorgeven van de uitslagen via tel. 55221.

21
3—Pancratius 2 (2e veld) . 12.30

D. 38_—Anj:í-‘á-(m‚
e 45 Ak I € AB
T
ii—

s

€

)

jan Ho

k

11':

i 11'_

»

—
i pi

. 12.30

. 12.—
‘Volewijekers 1 w Ma e ev)
50, gkm r...; 1230
B DW.S. 8—25.
1.30
_ Fland 3
Volewijck

id) . 1230

e e t 4— RISRÓ

W‚gr‚meer3—T D ò- }

12.30

(1

G S.D.Z. 2—Blauw—Wi

rnn> Hd

A P.G. 3 (de veld) 12.30
Blauw—wit 7—
Spartaan 4_v.v.4. 3 (2e veld) .. 11:—
e S

‚

m

pe®e
ze

k .

klasse |
VIG. 1—Gez. Vier 1(2e veld) .. 2:—

Constantius 1—Wilskracht 1 (2e v.) 12.—

. 1ä53_0
:..

PBerde) . . e
$V8. > IDeenark
2
Meer Iiffelweld) .
klas e |
Orszwart! ... 2—

1. Roo Or (2e äeld) ze
IBEUOTV
—
ry l—Roda 1 vele..........
is——
.... 12
N.VA i—RE. vvA
.....
N.E.A. l—India 1 „aeee...

.. o.. ....

e

Ae

3e klasse—

.. _
vr

tb—

* EË{; 2—ZZ_P.O_ 1 (2e veld) ...... 2.30

________

>

2 (2e veld) 2—
S.V.0. 2—Wilskracht

e vae, . ({s

2—P.V.C.B.1(2e veld) , 2.30
eer
—
p »e vvA 4—Dos_älr(}lèveld) B 12

di s

Gez. Vier 2—Constantius 2 ...... 12.30

:

BB

....... 12 —

1e klasse5

..
"""
—
. 12

deMeeri p n Wg !2

. 1—

Wilskracht ——— Constantius (2‘Ze g

. 11,—

w ils

gn
|

mdia |——Doss 1 (26

11__

ij %__

2-—

keit

V_I“_ctm_top: t Geveg) .. j2
115

Doss —D.E.S. 1 (2eveld

1t.

s

&

Martinus I—V.D.O. 1........... 1230

Alg

ate —
) .. li—
... 12
—
Rr

v.

Èﬂd) ------2e klasse

ze mie ä——
..... s

» Dny Bi@elvela) ... 12
B De Meer

e viis) IÎE

RK. VV.A. 2_—Victo

1 Ge veld) . 12.
LUP.V.0.B,
REAV.
= _
----- 11—
......
B VOR.
RE.
Or—Zwart
1230
Rl Louis 1 *.. 1230
Daes1—St.
2.
lri ..
-----+ s
lil—

Vaity 3—Gez vie 3@eVeld)
.. 12
13—
zas
e
VIG. 3—N.V.A. 1 (2e veld) ..... 12.30
2íe

kv

|

ilskracht

Con

S.V.0. I—R.K. Zwal

-

1e klasse

Gezellen Vier l—De Meer 1 ..... 12

2,3

Wilskracht 1I—V.V.A. 1 (2e veld)
Unity 1—S.V.0. 1 (2e veld) ..

Pancratëqs 11—V]Í)I‘C()lsls B t
1—D.0.5.5.

(2e

v

Dranje—Zwart 1—V.V.A. 2 ......
St Louis iI—N.V.A. 1 ..........
.
N.E.A. 1——RI.Kd{À.VI. It
y l—India 1 .......... o3
Wiesory
3e klasse

A De Meer 2—Unity 2 (2e veld) .

VV.A. 3—PV.C.B. 1 (2e veld) .

us

12

B D.0.3.S. 2—Constantius 2 (2e v.)

SV.O. 2—V.V.A. 4 (2e veld) ..... 1
ADSPIRANTEN

i

de Elarze

Zwaluwen l—Costantius 1 (2e v.)

VIG. 1l—D.0.8S.S. 1 (2e veld) ....
Unity l—Wilskracht 1 (2e veld) . 12
India 1l—De Meer 1 (2e veld) .... 3

Ze klasse

ODAMZNEÁ 1 .. ............

12

Martinus I—D.0,8,S. 2 ........

12

D.E,S. l—Pancratius 1 .........
...

1.—

3

3e klasse

A Unity 2Victory 1 (Je veld) .... 11
De Meer 2—D.0.5.5. 3 (2e veld) .

V.V.A. 2—A.P.C. 1 (2e veld) .....

115

1.4

India 2—R.K.A.V. 1 (2e veld) ... 12.30
B St. Louis I—VLC.
3 ............
115
D.0.5.5. 4—Martinus 2 (2e veld)

14

NXVA. Iünity 3 ...............

3 —

P.V.C.B. 2—Gezellen Vier 2 ....

1.45

io
$

1 .
N.E.A. l—Gez. Vier
tetpt
3e : klasse
#o

—
ga I

JUNIORES

VIGC. 2Z—V.D.0. 2 (3e veld)

ADSPIRANTEN

_______ 11 —

PROGRAMMA 9 FEBRUART.

2e klasse

Ù oRF

W

1.15

Unity 4—Doss 6 (2e veld) .......

.

JUNL

3e
RK.AV. 1R.k

1.———

2 (de 2geld)
VIC. 5—ZP.€.
0 PV.0C.B.
#ls
..........5 .. 12.30
4—St. Louis
Bn

Constantius

PROGRAMMA 2 FEBRUARL

g;..lslscr];i.ìîzî.snlltylä (2e veld)

3

e beel. .

PG I—VIC 4 ............... 115

s d en

F Aalsmeer 3—F.HD.Ö. 2

R K. Jeugdeo

Roda I 1—De Meer ü

1l—

wd
k oVVo. +Tro

e 1 11—
eco
11.—

. 11—
s

VVA. DWsS

.

11

Ro (3

si

DWw.S..

k”

India
B RK. V.V.A. S—P.V.C.B. 3 (2e v)

4e klasse
oo l—Pancratius1us 2
A Zwaluwen
€

(2

(2e v.)

3.

Wilskracht 2——India 3 (2e veld) . 12.—

B VI(? 41_—RDégás.ls.(â')e(âelàfgeld)

fí;l\

Va 3 (Ge veld) .. ‘à.
DSS 6—V

PVeBlsare
”.. .> 3{ —
eoe
Aeo Fe0RS 42 °
e
C St.k houls 2Giessllen
3
000 250
2.30
3 .....
zellen VierVier
V.V.A. 4—P.V.C.B. 4 (2e veld) ... 3.—
Wilskracht 3—V.L.C. 5 (2e veld) ,

1.15

(äe2vèici)' ja,0

Voor de Nederlandse Voetbalbond

t

J. A. W. BERGVYELT, secretaris.

31 Ge v) 1230
e

f

district Amsterdam:

Geeft dit formulier aan een van
Uw
sportvrienden_gf —kennissen en.
.. zorgt
ervo

or, dat hij het invult en inzendt!

eee nnno nnn ooor

—
Fäktes
lg dSt
s ttSol nono vnt

vones kn — nnn

EÒRD
eee0R
eeeiÛn drtve k oteee eee .....(liefst

in blokletters)
<Ìif á‚ìPORT"_ tot wederopzegging voor
de tijd

i iitoeh— Perlgaar/! 2,60 per halfjaar / f 1.30 per
uitbetaling). Doorhalen wat niet verlangd wordt.

pnpepegeen

=

(

”

9

R
..

(

I

230
2':

5

2.

.

ä':
|
i5n

vr+..
veari.
vanee.

$

2.80
2—
Ri

2.—
2

H DOBB.B-I:ĲÌB2 fleveld) … 12—
y ............ 2,—
Martinus 2—Unit2

2.—

8.

R.K. Zwaluwen 2—R.K. V.V.A. 3 12—

(le veld)

Res. 3e klasse
Amstel 3 ................. 1230

r
eee dn2
* gllríahatyím 2-tíèhell A ooo

----- 2.30

------- e
j
se
ei
5

e
A
B ”

eÂ
So

2—

2.—

2.30
â%g

_

i

Pancratius 2—P.V.C.B 2

k

$ewWMeG. 3 ............. â—
2—

Meerboys 2—W.M.H.Z. 3 ........ 1230
D Volewijckers T—A.F.C. 7 (2e veld) 2.—
AVG, 2—Aanimo 3 .............. 2.30
Yvogels 2—Pionier 2 ............ 2—

a Dv 3oBedis . ............... ii

: ............ 2—
DWsS 3—RHDC.

PVGB—St Louis .............

2.30

2—

eVictory 2—VIG. 2 . ............. 2—

——V…____
3

úan aÊfe Geu«&ó'
zei

%et is uiteraard van het grootste
belang, dat ons blad elke week

Zondags gespeelde wedstrijden
kan verschijnen. Daar de „offi—
7
st

welke de club—
ciële uitslagen‘‘,
sen aan de Bond inzen—
secrefaris

den, eerst des Woensdagsmor—

11.—

.......

2

í

Ons Buiten 2—Stevo 3

12—

SV.A.C. 2—8,E.5. 2

í

55.%. 2—ABVK. 2
B HÓK. —S.EM.O. 2

23

s

1
I

s

1

Minahassa 2—Lindenboys 3

f

T.W M. (-$-ÎWM.H.}'.Ì_'. 2 .

AT.W. A—Ramdxta…;_2
€G D.W.G. 3—W.gr.‚meer 5 .
(terre
Ca in& Oosterpark
BHDE

e i
12.3

Sioterdijk 3—ART.A. 2 .......

i

D.T.G. Z—ODE.3 .........

A.E.D. 4—N.A.0, f.4F;44.-.J;
Ons Buiten 3—KE.B V
Yvogels 34a01ympu_a 3
E Achilles 3—A.D.W.

2
11

D

4—L.0.C. d

. 11

H.E.D.W.
Muiderberg 2—Wilh. Vooruit 3.. 2

F TB.S. 2—ABILM. 3 ..........—.—

2

d. Boys 3—B.W.B 3..

Amster
Raakboys 2—O.D.E. 4 .....

1

2

6& Arta 3—Raakboys 3 ......
Maja 2—C.D.W. 3 ........
ZR.C. 3—A.Z.V. 2 ......

K.B.V. 5—Centrum3…...í._í
g eBe—
H 0.D.A. 2—D.0.5.S. 5 ..
V.LG. 3—Zwaluwen 4 1e veld) .
i
veld
De Meer 5—N.V.A. 2 F3le

12
K R.0C.M. 2—Gez. Vier 3 ..........

Unity 4—St. Louis 2 (1e veld) .
ZP.Ö. 3—RE. V.V.A. 6 .......

12
12 —

Roda 4—Pancratius 3 ...... ....

12—

Z.,5.6.0. 5—M.V.Z. 3 (2e veld)

2.—

B ——
2—

.
LEland 3—3.D.Z. 3 ..........
Neerlandia 3—A.G.5. 3 (2e v eïr .

met de volledige lijst van uit—

slagen der des Zaterdags en

2
3—T.AB.A.

Lindenboys 2_—Funen 2 .

R.TS. 2—Stevo 2 ............... 11.—

€ Ê%Ëv 225 ÁAVM 4 ..........

ONP,

Vespucci 3—Rivalen 3 (1e veld)

Res. 4e klasse
A

2,—

Aalsmeer 4—Swift 4 (2e veld) .. 12,—
.... 2,30
B P en T 22PAÄW. >(le.........
veld) ..... 11—
S.N.A. 3—Hema 3
I
v.) 12.30
(2e
4
W‚gr‚meer 4—Germaan

02 0 p Gez, Vier 2—R.K. V.V.A. 4 ......

Rrk

*

Wilskracht 3—Constantius (1e v.) 12,—

52
2.30 o E Amst. Boys 2—-A11 Ready 2 ...... it—
—

e

4 ......... 12—
G V.D.0, 2—Wilskracht ty
3 (2e v.) 12.—
RK. Zwaluwen %—Uni
230
n Ds 2_zpc. 2 ............
2 —
‚
‚

‚
UÛÛCL

?6&Ĳ

.. . .. 12
P. en T. 5—ASR. 3 .......

M Or.—Zêvart F00Îtêlpalk 3 (Ze v. 5
2.
ÊÊätr gesÒteotemb .. e ..
um 4—Swift 5 ............

......
N Swift 6_L.O.C. 4 (2e 3veld)
..........
WM.HO. 3—H0K

11.

11
BDK 3—Shell 3 ...............

gens op het Bondsbureau behoe—
ven binnen te zijn, kan „Sport‘

AT.W. 3_—Schellingwoude 3 ..... 1
0 DJ.E. 3—Z.5.V.C. 2 (2e veld) ... 2.

een beroep
eee
gai
op alle
verenigingen
om doen
des
Zondagavonds, liefst zo vroeg

—
4 (2e veld) . 2.
Vespucci 4—SI.T.Ö.
e
$ ggëivsa—oläîârrïílîî Ba n. s

dedeling te doen van de uitslagen
van alle gespeelde wedstrij—

Minahassa 3—Madjoe 4 ......... ii —

O.V.V.0. 6—Meerboys 3 (3e veld) 12.30
Sloterdijk 4—5.D.Z. 4 ........... 11.—

daarvan geen gebruik maken. Het

mogelijk, aan onze redactie me—

W‚M.S. 5—AZ.V. 3 . zlllllll..

ded:

H1'e.ríoé

I<

JUNIORES

_men gebruik maken

1e klasse

van de V91gende telefoonnum—
:

A.F.C._Blauw—Wit (3e veld) ....
Zeeburgia—D.W.S. (le veld) ....

2.30
2.30

2e klasse
Ajax 2—D.W.V. 2 ............... 11.—

gt

A

\1êê‘renigingen

n

bellen

Germaan—D.W.S. 2 ............ 11.—
S.D.W —Blauw—Wit 2 ........... i1.—
Spartaan—S.L
T.0. (3e veld) .... 2
—
3e klasse

JOS5S—DWV. 3B ............... 11.—

Meteoor—Volewijckers 3 (2e veld)

2—

TIW—H.E.D.W. (2e veld) ......

2—

Z.5.V.C,—Wilh, Vooruit ......... 12.30

uitsluitend aan:

B A.E.D.—Animo (2e veld) ........ 12.30

nt „Sport‘‘ op de

Electra—DJK. ................. 11.—

T.D.0—Yvogels ................ iil—

‘der clubsecreta—

€ Argonaul—B.P.C. ............... 12.30

rs, om daardoor

i Zeeburgia 2—R.A.P. (le veld) ... 12.30

jaal aan te wijzen

Rapiditas—T.0.G. (3e veld) .....

uwe !) te maken
:
ee beogen

betrouwbare en

tg

5

n

At

on ot ze

2.30

AAA FG

SCHILLER—BAR
Tel. 31660 — Rembrandtspl. 26
KEUKEN EN DRANKEN
OUDE KWALITET

22729 Telefoon

agsche

‘eon

—

c.
Gem. Bus 10‘/, = 1 1uur â 25

22929

€

lĳ

N

47

B

LICHÉ‘s

voorkomende
Úw de in dit blad
d

Maatschappij voor

\ >‘nsverzekering van 1836,

‘A IAI d

een levensverzekering |

4 S

r .d€'
worden geleverd doo

kunt sluiten, gedekt met

ing
Chemigrafische Kunstinricht

NEN Nos
‚os. NEVE HAARLEMMER— HOUTTUI
64
4635
TEL. 48355—4
AMSTERDAM
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TREUZELT NIET

vrijblijvend bij den Hoofdinspecteur:

WEEST KORT,

NEÊMT EEN

— Nic. Witsenstraat 15 — Tel. 31485

ABONNEMENT OP

ds

\‘I..'Il'l"’
99 N
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NDLEIDING LOONBELASTING 1941
door C. TH. PH. ROBERT en J. B. KAÏSER, met een voorwoord van
Prof. Dr. P. J. A. ADRIANI, Prof. Fiscaal Recht aan de Universiteit te
Amsterdam, v/h Hoofdinspecteur v/d Successierechten te Amsterdam.

De invoering van de Loonbelasting is geen kwestie van een dag.

Moeilijkheden, die u vandaag niet ondervond, kunnen zich morgen
plotseling voordoen. Deze moeilijkheden worden alle in dit boekje

opgelost.

_

Bestelt dus tijdig deze uitgave, die in uw archief niet ontbreken mag.

Prijs inclusief franco toezending £0,90, mits overgemaakt op post—

rekening 37758. |
Deze uitgave is t?vens te bestellen bij den boekhandel.

UITGEVERS— EN DRUKKERSBEDRIJF BOOM—RUIJGROK N.V. —HAARLEM
Gedempte Oudegracht 138

—

Telefoon 11902—11998

s

»

— ìtĳdige inkoop van groote partijen bont, kunnen wij

n onze bekende voordeelige prijzen blijven leveren

ONTMANTELS

|
|

|

heeft altijd uitgemunt door:

Constructie
de beroemde Ford V—8 motor is het toppunt van een.
voud en kracht en zuimigheid,

Prestaties
reeds tientallen jaren heeft

het

Ford—product

top—pres

taties geleverd.

Fraai uiterlijk
Ford

automobielen

g(‘hil'(l

van

zijn

ware

meesterwerken

op

het

loop der j.’ll'(‘ll

on

be

cl llî“l'il"hlìll\\’.

Service
Ford en Service zijn in den

grip geworden.

Ook in de toekomst houdt Ford
‘ĳ" Feputatie hoog !
NEDERLANDSCHE

FORD AUTOMORBIËL

FABRIEK = AMSTERDANM

GEÏDRUKT BĲ UITGEVERS— EN DRUKKERSÄEDRIF BO0NM—RUUGRGK x M.

HAAR

W

