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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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dat

onze

wedstrijden

niet zó hadden kunnen slagen zonder
de prettige medewerking, die wij
van de deelnemers hebben onder—

vonden in de eerste plaats. Daarover

niets dan lof! Zij allen waren klaar—
blijkelijk naar ons mooie Olympische
Stadion gekomen met de bedoeling
niet alleen om fel voor hun clubs te

3 Jer $ niet alleen
H,r-tief gestreden
n noemt een

strijden, doch bovenal om een ge—
zellige dag met elkander te beleven.
Dat was de geest, waarin de wed—
strijden konden plaatsvinden en waar—
door dit tournooi het gemoedelijke,
maar toch sportieve karakter kreeg,

dat het gehad heeft.
Daarvoor brengen wij de
nemers onze hartelijke dank.

deel—

Deze dank gaat voorts natuurlijk uit
naar onze juryleden, die onder de
waarlijk niet aanlokkelijke weers—
oms'ca.nd1gheden hun taak hebben
een ijver en een volhar—
et

1 alle lof verheven is.
erkentelijk

3

}

wij

zijn

ectie van het Stadion,

dat onsniet alleen deze ideale gelegen—
king

VOETBALBOND

stelde,

doch

jn „„IJsclub Stadion‘‘
dat de wedstrijden

'Ëdewerkmg, die ten
ictsbestuur, de club—
iet te vergeten het

strijd en......

n wij zeer dankbaar,
en, dat wij ons m

PER JAAR f 2.60 PER HALF
LOSSE NUMMERS 15 CENT

weer
ZO ligt dit schaatsfeest dan
ons
achter ons. Anderen hebben
Pu
heer
de
gezegd, niet alleen
uit naam van het district en de he
Koolhaas namens de deelnemende
verenigingen, maar ook tal van club—

bestuurders,

die

dankbaar

waren,

dat zij hun mensen weer eens bijeen
zagen, dat het zeer geslaagd is.

Hoe het had kunnen zijn, àls het
niet zo gesneeuwd had, waardoor de

banen niet zo goed waren als gewoon—
lijk, àls er een zonnetje had geschenen
uit een vrieshemel, àls......, àls......
zullen wij maar niet zeggen.

Hoofdzaak is: men was tevreden.
Dus zijn wij tevreden. En de weg—
blijvers hebben voor de zoveelste
maal ongelijk gehad.

Alle reden dus om te zeggen: tot
de volgende keer!

GEUDEKER.

redstrijden

KINKERSTRAAT 147
TELEFOON 85970

‘de 14—jarige Walters, die voor deze

wedstrijden met baar vader helemaal
uit Wieringen was gekomen, waar zij
thans woont, tweede in het algemeen

klassement! Zowel op de 500 als op

een verschil, dat in de

de 1500 meter eindigde ze achter mej.

Borghaert

—

die

uitgesproken

de

op de
sterkste was in dit milieu —

tweede plaats in resp. 66,4 sec. en 3

min. 34 sec. Wanneer men hierbij be—
denkt, dat ze nog nooit op een baan
met bochten had gereden, dan zal het
het be—
niemand verwonderen, dat
stuur van de N.V.B.H.S. met het

de actieve A.JJ.C. als
de reggh_ix_atlge- oefe—

meisje bijzonder in haar nopjes was.

Onverwacht succes

aar naam eer
7

oede
kan

=

felle

eind—

k en
sprint hoe langer hoe meer slon vel—
geni
e
gehe
h
finis
de
voor
even
leerd was.

Dat Egas het er bij de heren zo goed
afbracht, had trouwens ook niemand
gedacht, zeker niet de grote favorie—
ten van deze dag Bosson, Breed en

Jammer genoeg

krachts—

nemers wel
door het grote aantal deel
an—

de
te verwachten was, doch aan

niet bij—
dere kant het aanzien er van
te.
zonder aantrekkelijk maak
Vooral bij de dames was dit het
figuu
val, daar mej. Borghaert —
s b
uder
scho
en
kop
althans — met
ak.
ven haar concurrenten uitst
ov
won beide nummers met grote
tuiging en het was alleen maar
2
betreuren, dat zij deze dag geen
—
span
Van
d.
rvon
onde
nd
nsta
tege
tere
jden
ning was bij de dameswedstri
waarin totaal zes deelneemsters uit—

De Vries.

Jammer was het, dat de natte

sneeuw en de dooi het ijs in een min—
der goede conditie hadden gebracht,
want hierdoor was het uitgesloten,
dat er snelle tijden genoteerd konden
— worden.
Ondanks de voortreffelijke zorgen
van de zijde van de Amsterdamse
IJsclub, die werkelijk niets naliet om
de baan gedurende de wedstrijden
sneeuwvrij te maken, kleefde het ijs
en vormde het een onoverkomenlijke
hindernis voor de rijders op een weg
naar uitstekende prestaties.
_ Bij ‚„normale” weersomstandighe—

den waren deze zeker niet uitge—
obleven, want op de 500 meter bijv.

7. noteerden Breed 51.2 sec., De Vries

51.6 sec. en Egas 52.1 sec., tijden,
op keihard ijs aan—
die ongetwijf
zouden zijn geweest.
_ merkelijk b
Toch slaagde Ega er op de 1500 meter
e 2 min. 50 sec. te blij—
statie, die geen enkele
deze dag nadeed.
. 48.9 sec. mag er

en het lijdt geen
ge schaatsenrijder,
enkele keren op het

1 actie zagen, zal bij
n weg naar de ho—

deze sport zonder
nendste race re—
inga op de 1500
tand voor beiden

liep het

van deze
verschil in het merendeel
hétgeen
ontmoetingen nogal uiteen,

| opgenomen, n.l.
rijwel drie ronden
nderlinge verschil
veer vijf meter,

kwamen, dan ook geen sprake.
Bij de juniores trok het rijden van
Prins, Schaai en Cremer de aan
dacht.
De uitslagen luiden:

Dames 500 meter: 1. mej. Borghaert
61.2 sec.; 2. mej. A. Walters 66.4 sec.;
3. mej. M. S. Schaaf 66.7 sec.
1500 meter: 1. mej. Borghaert 3 min.
26.3 sec.; 2. mej. Walters 3 min. 34 sec.;
3. mej. Schaaf 3 min. 49.8 sec.
‘Fotaal klassement: 1. mej. Borghaert;
2. mej. Walters; 3. mej. Schaaf.
Heren 500 meter: 1. J. Breed 51.2 sec.;
2. H. S. de Vries 516 sec.; 3. W. Egas
52.1 sec.; 4. E. A. Bosson 52.4 sec.; 5. J. C.
Bakker 52.5 sec.; 6. Lantinga 52.5 sec.

1500 meter: 1. Egas 2 min. 48.9 sec.;
2. Bosson 2 min. 51 sec.; 3. Breed 2 min.
52.4 sec.; 4 Bakker 2 min. 548 sec.; 5. Lan—

tinga 2 min. 548 sec.; 6. De Vries 2 min.
573 sec.; 7. Roos 2 min. 57.3 sec.
Algemeen klassement: 1. Egas; 2. Breed;

3. Bosson.
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f

b toch nog achter Shell
nummer bracht Schel—

aan de kop, dank zij|
den 100 meter van

genmakers, die met 11

te tijd van de middag

direct op hem volgden,

Van

Gellekom, Van Ho—

‚ bleken precies een

d bleek de hechte basis
ude—zege, die slechts

d

gebracht door den

1 seconde nodig

Niet dat dit een

n boven—de—veer—

IN het algemeen houd ik niet van ge—
wetensvragen. Maar nu wil ik er eens

een stellen en ik zal ‘m voor mij—zelf be—
antwoorden ook:
„Wat doet u op de dag, waarop u 40 jaar
€
getrouwd bent?”

Ik wil het wel eerlijk bekennen: als ik
het zover breng, dan zit ik op die dag met
s
een huis vol mensen op te zitten en pootje

te geven en dan hoop i, met m‘n wijf, enig
verdacht vocht te drinken uit een klein
glaasje met een roosje.
En nu zal de een misschien een deftige
receptie met pandjesjassen en sleepjurken
houden en de ander er een knus familie—
feestje van maken met guirlandes en mirle—

fons en het beroemde „Bruidslied”, maar

iets dergelijks wordt het toch wel.

Maar wat deed Zeemans, onze 60—jarige

D.W.S.—veteraan van ons ijsfeest, op deze
dag?
Die

ging...... deelnemen aan onze
schaatskampioenschappen. En zijn vrouw,

zijn bruid, kwam mee en zag ‘m z‘n serie

â Boom waren

waar wij groot

die daarbij bo—

de oudste >

edstrijd (60 jaar),

dag 40 jaar

m een spon—

n
winne!
‘n Cynicus zei: ,,Hij rijdt zo hard omdat—ie
natuurlijk denkt, dat z‘n vrouw hem achter—
na zit”, maar ik zeg:
„Dàt is levensvreugde !”‘
Doe ‘m dat eens na als je de zes kruisjes
!
hebt

En nu ik dat meegemaakt heb, kunnen
alle recepties en familiefeestjes me ge—
stolen worden en hoop ik maar, dat, als ik
m‘n verguld—zilveren huwelijksjubileum

haal, ik...... aan een schaatswedstrijd zal

meedoen. En dat m‘n vrouw dan met me
!
meegaat

st
AS u ook op ons feest, ons ijsfee
het Stadion?

gemist
Mensen, mensen, ge hebt wat
lui—
Want was het gezellig of niet,
,
geweest—zijn? Hebben wij leuke
He
wedstrijden gezien of niet?

!
niet fijn een paar baantjes getro

jven d
hebben wij, zo tussen de bedri
voelba
niet weer eeris een ouderwetse

boom opgezet?

s me zo langs z‘n neus
zei
Een der official

bij
weg: „Het is net zo gezellig als

A.R.O.L.—beker.

Precies

diezelfde

van elkaar een tijdlang niet te

gezien en nu de hele voetbalfamilie

onder één dak te hebben.”
Het was het leukste compliment,
ik van de gehele dag hoorde.
*

*

dat

*

ENnu we dit gehad hebben, mag
voor mijn part gaan dooien, dat
stukken eraf vliegen. Want schaatser

mag een aardige bezigheid zijn, maar
gekke, bruine, ronde stuk opgeblazen
Jeer, daar hangt ons hart toch aan.
Ik heb me een oogenblik, toen de wed—
strijden in volle gang waren, afgevraagd,
watergebeu—
ren zou als we
ineens een

voooi

„oudjes‘‘ zich nog kranig

bal op het
besneeuwde
middenveld

geworpen
hadden.
Wat denkt u?
U mag drie—
maal raden!

CAaaeker
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graar Par Ta Tar aroar

149 sec.; Lijnden (van Bo
A°J%x

(Riís)

Lil'l )

126
‚6

12 gec.. De Bland

163 sec.; Shell (Boerstné

ank ÍÜ ìlihnuntmd

nelste tijd noteer—
eef Schellingwoude

d de 400 meter in

daar de tijden van

alle herleid werden

bleef Schellingwoude

en won op verdiende

beker van „Sport”.
at De Jong, de verte—
n A,F.C., op de 400

vallen, zodat voor
|werd genoteerd en
8, waarin

5

e plaats had kun—
‚ wegviel. Jammer was
club A.E.C., maar jammer

aetschmer, Suurbeek en

un werk nu niet be—

k weer lichtpun—

e

meter, ,bijv. voor
plaatsen opschoof,
t 45,9 ver onder de

Samen met De Zwalu—
e Over het Y—ers nog

19 gsec.,

(Veen)

1135%v|_!‘(r5(:.; Blauw—Wit

DW

Vn //í, ‘Ill\°“‘l

(Franse)n) 13.

‚W‚V. (Rinkers) 141 5eC,

Na dit eerste klass

t leidde derhalve

V

Bhell en 1]… Bed,

AJB.X met

'fln Bec,

vóór A,P.Ö.

SENIORES 140 METER

Argonaut (Dondorp) 15.3 sec.;, A8.V.K.

(Van der Horst) 14 sec,;, De Zwaluwen
(Willemsen) 16 sec,;, Lijnden (Van Gelle—
kom) 12 sec., De Bland (Elderenbos)
16.9 sec.; Ajax (Hordijk) 13 sec.;, Shell (J,
Beers) 14.6 sec.; Schellingwoude (Wagen—
makers) 11 sec.; SI.P.Ö. (Visser) 14.6 5eC.;

D.E,S. (Kort) 13.1 see.; AF.C. (Suurbeek)
deBrande) 14 sec.;
12 sec.; Sloterdijk (Van
H.E.D.W. (Bamberger) 14.4 sec.; The Unity
(W.

Overwater)

13

sec.;,

W.M.C.

(De

Jonge) gevallen; Sint Martinus (H. Blom)
13.2 sec.; 5.A.V.M. (Van Hommert) 12 sec.;
D.T.C. (Eijsma) 17 see.;, D.W.S. (Stricker)
12.1 sec.; D.W.V. (H. Ooms) 12 sec.; Blauw—
Wit (Bergman) 12.2 sec.
Na dit tweede klassement had Schelling—

woude de leiding reeds overgenomen met

23.4 sec. vóór A.F.C. en Lijnden.

wer

met dezelde

° individueele wedstrij—

ezelde afstanden.

s kwamen ook hier
rijders weer snel
slotte in spannen—
het ijs toen ook
r — om de prij—
schmer (A.F.C.)
ooor juniores en op

derde. Zonder

hier beter gekund,

‚ hij wat te veel

rs

| genomen door
mee te rijden. In

dan ook kennelijk

e zich nauwelijks

Schellingwoude
p overtuigende

lauw—Witter

ingwoude

eer

crack

onverslaan—

seniores, ter—
n Klaassen

aan d

VETERANEN 100 METEÉR

Argonaut (Heidenrijk) 15.2 sec.; A,8.VKE.
(Hottenga) 203 sec.; Lijnden (Klaasen)
13 sec.; Shell (Nortier) 15 sec.; Ajax (Wes—
ling) 12 sec.; De Eland (Bloos) 13.2 sec.;
Schellingwoude (Boom) 13.1 sec.;, A.P.C.
(Disselkoen) 129 sec.; D.E,S. (Strampel)
123 sec.; SL.T.0. (Geelkerken) 15.1 sec.;
Sloterdijk (De Groot) 14 sec.; W.M.C.
(Brouwer) 15 sec.; The Unity (Van Weer—
denburg 18.1 sec.; Blauw—Wif (Schindeler)

17 see.; D.W,.S. (Zeemans) 15 sec.; Bint

Martinus
(Rinkers)

(Bergsma) 164 sec.;, D.W.V.
13 sec.; S.AVM. (Janmaat)

15 sec.; D.T.C. (Plasmeijer) 16,1 sec.
Dit derde klassement leidde er dus toe,

dat Schellingwoude met 36.5 sec. aan de
kop bleef gaan, vóór Ajax (37 sec.), A.F.C,
(37.1 sec.) en Lijnden 37.9 sec.).
SENIORES 400 METER

Argonaut (Dondorp) 59 sec.; Lijnden

(Balk) 55.3 sec.;, De Zwaluwen (Wittmar—
schen) 78 sec.; Shell (Van Gemst) 55.2 sec.;

A.S,V.K. (Klene) 58.2 sec.; Schellingwoude
(Jong) 458 sec., D.B,S. (Buskermolen)

55 sec.; Ajax (C. ten Horst) 45 sec.; A.F.C.

(M. de Jong) gevallen; De Eland (Over—

dorp) 67.8 sec.; S.L.T.0, (Pitters) 55.8 sec.;
Sloterdijk (Visser) 70 sec.; Sint Martinus
(J. Blom) 55 sec.;, The Unity (H. Over—
water) 50.1 sec.; D.T.C. (Van Gijn) 63 sec.;
H.E.D.W. (Schenkkan) 55 sec.; Blauw—Wit

€

K ben altijd te vinden voor
o
anders. Ik vind ijs prachts;

Z

EMMMMMMMMMMMMMMM…M

met

die

séc.;, B.15T

143 sec.; AP,Ö, ( o
Sloterdijk (Breed) 18
(H. Overwater) 13.1 seg.
âìett‚er) 14 sec.;

met een lepeltje in te peuleren zo(
r nv
om er zelf op te rijden. Maa
euw
sne
met
zien
eens
ik het dan
voetballers erop.
Eigenlijk mocht ik jury —Hid weze
u ziet waar zo een beelje pubisv
als dit kleine rubriekje toe le:/
Maar gelukkig kwam ir 1
‘
Want er waren veel beroey
mannen aan het werk dan ik

Kappenburg, die seconder
onderdelen splitst gelijk een prof
sor atomen, Schreurs, die met viz7
gen zwaaide alsof ‘ie met auto—r #
op de Brooklands—hbaan bezij »
en Elzenga en Wijnand, die

papieren werkten alsof ze met C

inschrijving op een nieuwe Lias
lening bezig waren.....
Een kleine club, Schellinywou/
won en nu moet Ajaz er niet bo
om zijn, maar ik vind het altijd
als zo‘n betrekkelijk kleine
succes heeft.
Het was dus eens iets anders de
voetbal, doch als ik goed heb q:
luisterd, bestaat er enige overeer

stemming ook. Je schijnt als

dezelfde gelegenheid te kr
mensenkennis te verrijken

jury
r

voetbalscheidsrechter...
Plezier beleef je daar niíet alt
!
van

eBA A

IRII

t eeeeieoedr e

ter). Hierdoor werd het eindklasser
1. Schellingwoude ....
42
(Ploeg: Boom, G. Beers Jong
en Wagenmakers),
Ajax
enLijnden
4. De Zwaluw en en ”DWV
D.W.V

€599 m ongntobe

t de snelste
45 seconden

(Linke) 50.2 sec.; W‚M.C. (Kriek) 59.2 sec.;

D.W.5S. (Dijkstra) 50.2 sec.; S.A.V.M. (Hel—
mers) 55.8 sec.; D.W.V. (Refort) 459 sec.

ol 3

(Deze tijden werden, ter verkrijging van

een zuiver resultaat, herleid tot 100 me—

....

638
99

INDIVIDUELE NUMMERS
100 meter juniores: 1. Kract
(A.P.C.) 13 sec.; 2, Overwater f'Iäfe_y
13.3 sec.; 3. Rinkers (DW.V..
100 meter senlores: 1. Wagenmaker
(Schellingwoude)

111 sec.:

ZÉHIÊÏ:Í:':-K

(B.A.V.M.) 11.3 sec.; 3. Ooms (D.W.V.)

100 meter veteranen: 1. Klaassen (Lijn—
den) 11 sec.; 2. Btrampel (DES,) 13 sec

3. Wesling (Ajax).
400 meter seniores: 1. Jong (Schelling—
woude) 47 sec.; 2. Linke -ngìauw-‘ﬁ’.'.‚v
47.2 sec.; 3. Kraetschmer (AFC.).

geen kwestie
\
werken, aat is een
van genialiteit”, zei

ik „en jij denkt zeker,

aliteit hebt?”

, zei Geudeker.
_ nou aan het loket gaat
de startkaarten en Smit
microfoon en we vragen

voor het wedstrijdsecre—

misschien wil Guur Kap—
l met z‘n stopwatch ko—

kan jij hem wel even vra—

als, ...”
eens even”, riep ik. „Geef me
lijst en een potlooa en over

gesproken: Gaat het er

jij niet hard werkt, als je het
seren hebt, maar de ande—

k verdelen is ten slotte óók een
jullie om de bordjes op de

lijsten ên duplo?”

ì

d
©
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of scharrelend met de tram — maar..
men ging.
ak

ik

En nu is ineens dat stadion vol le—

ven en sportieve vreugde. De muziek
zet de onsterfelijke „Patineurs”—wals

in van Waldteufel, waarop onze ouders

en grootouders óók al schaatsen re—

den. Op de tribune is de genoeglijke
sfeer van vrienden en kennissen, club—

supporters en meisjes die de rijders
Organiseren
aanmoedigen.
komen

mag dan geen kwestie van hard wer—
ken zijn, maar zonder hard werken
kun je óók niets organiseren. Waar
zouden wij geweest zijn zonder den
zwoegenden Jan Elzenga, zonder Guus
Kappenburg, Tom Schreurs, Marius
Koolhaas? Zij waren op hun post,
startten, „time—den”. Kortom, die lan—
ge, drukke en voor ons „Sport”—redac—
tiemensen onvergetelijke 2e Februari
1941, hebben zij gezwoegd en gesloofd
om ons ijsfeest te doen slagen.
k

++

23

ú

Dat Schellingwoude ten slotte won,
hadden we al van te voren durven

elijk aan alles gedacht;
nu het weer? Als de Za—

d van hard werken al over—

prille Zondagoch—
0°, maar eigenlijk

in de lucht. Lang—
oi
barometer terug.
dagmorgen, drui—
r valt iets uit de

eet zelf niet goed,
regen zijn of een
e hebben afgespro—
o uur in het stadion
>

men, om hun startkaarten te halen,
zeiden we tegen elkaar: „Dát zijn
#6 .. k ” Die knapen waren als het
ware geladen met wedstrijdenergie

naar de stad gekomen. Ze zouden ver—
dorie die stadse jongens van Ajax en
A.F.C. en D.W.S. en noem maar op,
eens laten zien wat schaatsenrijden is!
Het is hun volkomen gelukt; Schel—

lingwoude kampioen en.... dik in de

lingwoude

hoopt

te

halen

het

op

groene veld, dan weten wij het niet..
Bij het schrijven komen steeds meer
beelden van de wedstrijd naar voren.

Het beeld van Kraetschmer, die een
400 meter reed om te onthouden, die
een eerste en een derde prijs won,
eigenlijk te veel hooi op z‘n vork nam
maar door zijn moedig en fel rijden
aller sympathie won. Het beeld van
den zestigjarigen veteraan Zeemans
die juist Zondag 40 jaar getrouwd
was en.... zijn serie won!

Het beeld komt naar voren van de
wijze, waarop de ploegen der Roomse
clubs naar het Stadion trokken. We
hadden in het loket ons horloge naast
ons neergelegd, in spanning, of
toch wel alle rijders op tijd aa
zig zouden zijn. Zijn wij ver mis, als
wij meenen, dat verschillende R.‚K
ploegen gezamenlijk naar de mis

waren gegaan en daarna g e za m e n—

lijk naar het vreedzame strijdperk
waren getrokken?
De band, die bindt....
Zo was het voor ons als een film
deze 2de Februari. En nu is het moei—
lijk om tot een eindoordeel te komen.
Als journalist heb je de beroepsbru—

taliteit om alles, waarvan je verslag

moet maken, te beoordelen. Maar hier
waren wij zelf organisatoren en oor—
deel over eigen werk past niet.
Mogen wij dan eindigen met de op—
merking, dat de woorden, die Putter
en Koolhaas aan het slot van de wed—
strijd spraken, ons doen hopen, dat
het nog niet zo‘n gek ijsfeest was.

Restaurant DORRIUS
N.Z. VOORBURGWAL
b/h SPUI, AMSTERDAM

Plats du Jour en à la Carte

van elkaar den—
laat komen, zijn
. De rit door de

$

€

sluisbewoners
profeteren. Toen de
om half twaalf aan het loket kwa—

prijzen van de individuele wedstrij—
den. Als dat geen goed voorteken is
voor het kampioenschap, dat Schel—

De achtste Zondag zonder voetbal,
Reeds acht maal alles afgekeurd,

Maar voor ‘t eerst na zeven weken
Werd hierom ditmaal niet getreurd.

De oude welbekende kleuren,
vergeten had,
s en voetbalspelers
st

telstad.

Daar waren meer dan 100 spelers,
In plaats van anders tweemaal elf,
En wat men anders samen poogde,

Dat deed men nu bij voorkeur zelf.
‘t Olympisch Stadion was getuige
Van ‘t nieuwste snuflje op ijsgebied
En wie zich daar niet amuseerde
Verdient den naam van sportsman niet.

op ‘t ijs verschijnen

Hier werd de zuiv‘re sport gegeven,

ren strijd

Hier werd genoten met elkaar,

begeerde punten

alf—thans gewijd.

Wij meenen, dat ‘t feest geslaagd is:
Van harte tot het volgend jaar
!
€
J. W.

|{
Ù
{
{
{
{
i
i
{
|
i

|

185
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van de—{afdeling Amsterdam van de Nederlandse Voetbalbond
: J. A. W. Bergvelt, G. H. Hauber, H. M. A. Roskam
Redactie—Commissie
1912
Overname geheel of gedeeltelijk verboden bij de Auteurswet

W. Wallroth, Theresia Schwartsestraat 18

clubnamen.
iging D.V.V. is door het bestuur
B.

geregistreerd als „D.V.V.A.”.

men als candidaat—lid.
ging „V.G.K.”.

leden 32.

1e, 13 Juni 1924.

f

P. de Wilde, Houtrijkstraat 110, 15 Febru—
ari 1918.

Aangemeld als lid:
Bij A.B.IM.: C. F. Sterkman, Admiralen—

adressen en geboortedata der
hieronder. Indien zich hier—
e of geschorste spelers moch—
dan ontvangen wij daarvan

Bosch en Lommerweg 58,

Oldenbarneveltstraat 38
1924

ridiusstraat 69, 26 April 1921.
ypanstraat 46 1e, 28 Sep—

r. Wittenburgerstraat 178, 24
) ,l%0mda.stx'a‚at 10 3e‚ 8 Sep—

d‘$ïöb van Lennepkade 155 2e,

”Houtrijkstraat 110, 19 October

Afdeling strafzaken.

J. J. Clerx, Govert Flinckstraat 353 le.

Consuldienst.

Ingekomen protest no. 1, van de vereni—
ging K.M.V.Z., wedstrijd K.M.V.Z—H.B.M.

d.d. 23 November 1940.
No. 2, van de vereniging K.M.V.Z., wed—
îtäi%d K.M.V.Z—H.B,M. d‚d. 23 November

Jan de Haenstraat 32,

merweg 2572e, 21 Juli

reg 145,27 Juli 1914.

540, 28 Juni 1915.

instraat

101

1e,

61

le,

t 364 2e,

vember 1940.

wedstrijd D.E.C.—B.P.CÖ. jun. d.d.
vember 1940.

December 1940 voor vier off. wedst

Afdeling overschrijvingen.

gang van 28 Januari 1941 voor twee off
wedstrijden, wegens wangedrag in de wed—

ging K.M.V.Z.

Ingekomen:

T. Putzfeld, lid van Neerlandia, met in—

strijd Neerlandia 3—P. en T. 5 d.d. 24 No—
vember 1940.

Nehamij.
277 H. G. Boddeke, van Nehamij naar

enburgergracht 61 1e,

wedstrijd R.T.S,—T.0,5./Actief d.d. 17

wegens zeer onbehoorlijk optreden
den scheidsrechter van de wedstrij(
D.E.C.—P.B.C. jun. d.d. 4 November 194

Orteliusstraat 364 2e, 25 De—

e 151 3e, 28 Maart

C. J. Klugt, lid van R.T.S., vanaf 3
cember 1940 voor vier off. wedstrij
gens het bezigen van ongepaste uit
kingen tegen den scheidsrechter va:

Afgzewezen protest no. 1, van de vereni—
ging K.M.V.Z.
Afgewezen protest no. 2, van de vereni—

276 J. A. van Vechgel, van S.L.T.O. naar

aat 17, 27 December

Geschorst:

Van de protestcommissie.

utrijkstraat 69 1e, 26 Maart

421e,
erhheemskinde enstraat

naar Ajax.

Aangesteld als scheidsrechter.

Op Zondag 9 Februari keuren, behalve

1,

M. 2672 A. Pais, van N.V.C.G. naar A
M. 2703 C. J. van Engelen, van
Verleend:
M. 1874 E. F. A. Kats, van Gezellen
naar R.K.F.C.

zij, die deze taak iedere week vervullen, de
consuls met het cijfer 2 op diploma en/of
circulaire.

Cabotstraat 8, 8 October 1924.

Aanvragen:

gracht 18.
Bij Madjoe: J. J. Kosten, geboren 25

Mei 1925, Insulindeweg 203 3e.

terrein nog niet bekend.

Overgenomen van de N.V.!

O.D.I.V.
278 P. den Bezemer, van Ransdorp naar

Voorlopig geschorst:
C. Brummelhuis, lid van D.E.C., met in—

gang van 29 Januari 1941, totdat hij ver—

Schellingwoude.

is op de vergadering van de Com—
schenen
missie

woude

$.D.W. D,B.Ö. 4 d.d. 8 December 1940

H.B.M.

ingang
van 20 Januari 1941, totdat met
nader uit—

279 J. Zijp, van R.S.V. naar Schelling—

280 H. W. van Zeventer, van Ajax naar
281 J. Kolhoff, van Vespucci naar N.A.0.
282 W. Groeneveld, van A.D.W. naar
V.G.K.
lid).

(aangenomen als candidaat—

283 G. L. Sandbergen, van Germaan naar
V.G.,K. (aangenomen als candidaat—

lid).
284 J. Tuinman, vaN Argus naar VGK.

(aangenomen als candidaat—lid).

285 F. J. Bertelingh, van Germaan naar
V.G,K. (aangenomen als candidaat—
lid).

286 H. D. Heide, Van Gold Star naar
V.G.K.
lid).

(aangenomen als candidaat—

287 W. de Rijk, van O.V.V.0. naar V.G.K,.

(aangenomen als candidaat—lid),

Verleend:
268 H. H. Philipsen, van C.D.W. naar Lin—
denboys.

. 260 N. van Dijk, van 8.D,8S. naar T.W.M.

van Onderzoek in zake de kwestie

H. Jacobs, lid van D.E.C.,

spraak is gedaan in zake de kwestìie
S.D.W. 4+D.E.C. 4 dd. 8 December 1940

A. Feenstra, lid van All Ready, totdat

ì“Ì geantwoord heeft op ons schrijven van
0 December 1940 in zake de wedstrijd All

2—D.T.V. 2 d‚d. 1 December 1940

Ernstige waarschuwing aan:

G. Koudijs, lid van Neerlandia, wegens

het

van onbehoorlijke opmerkingen

tegen den scheidsrechter van de wedstrijd
Ê'ËÌS‘‚.‘Ë“ 3—P. en T. 5 d.d. 24 Novem—

A. Voogt, lid van R.T.S., wegens het be—

te uitdrukkingen tegen—
zigen van
ter van de wedstrij
over den sch
R.T.S,—T.0.8./Actief d.d. 17 November
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SPORTMAGAZIJNEN

Uit voorraad leverbaar in
onberispelijke Eilers‘ kwaliteit
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Spring—, Dressuur—,
en Carrousselclubs

” chool der

RDAMSCHE RITULG MIJ.

— TELEFOON 81243
AMSTERDAM

Snoctvevreenigingen
prefereeren

en verdere sportprijzen
‘t goedkoopst bij:

OLYMPIA SIMPI.EX

J. C. VERMEULEN
Marialaan 72, Tel. 307,
357g
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.Z‚Vov:bn!gvul 242. Tel.
. Gevestigd sedert

1921
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OLYMPIA SCHRIJFMACHINES N.V.
AMSTERDAM — Keizersgr. 626 — Tel. 35960
Showroom: Kalverstraat 103, Telef. 35960
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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
e©0

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 FÖRD AY TOMOBIËL FABRIEK — AMSTERDAM
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